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A disszertációban használt rövidítések 

ASA  Agency for Social Allowances (Szociális Támogatások Ügynöksége) 

BGN Bolgár leva 

CSP  Családi pótlék 

CCT Conditional cash transfers (feltételekhez kötött transzferek) 

CCTP  Conditional Cash Transfer Project (Feltételekhez kötött segélyprogram) 

E2E Entry to Employment (Belépés a munkába) 

EB Európai Bizottság 

ELFS European Labour Force Survey (Európai Munkaerő-femérés) 

EMA Education Maintenance Allowance (Iskolában-tartási támogatás) 

EMMI Emberi Erőforrások Minisztériuma 

ESZA Európai Szociális Alap 

ESZM Európai Szociális Modell 

EU Európai Unió 

FKT Feltételekhez kötött transzferek 

GMI Guaranteed Minimum Income (Garantált minimumjövedelem) 

GYT Gyermeknevelési támogatás 

HH Hátrányos helyzetű 

HHH Halmozottan hátrányos helyzetű 

IBRD International Bank for Reconstruction and Development (Nemzetközi Újjáépítési és 

Fejlesztési Bank) 

IDA International Development Association (Nemzetközi Fejlesztési Szövetség) 

IFC International Finance Corporation (Nemzetközi Pénzügyi Vállalat) 

IMF  International Monetary Fund (Nemzetközi Valutaalap) 

IT  Iskoláztatási támogatás 

MÁK Magyar Államkincstár 
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MIGA Multilateral Investment Guarantee Agency (Multilaterális Beruházási Garancia 

Ügynökség) 

MXN Mexikói pezó 

NCSSZI  Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 

NEFMI  Nemzeti Erőforrás Minisztériuma 

OBE Outcome Based Education (Kimenet-alapú oktatás) 

OM Oktatási Minisztérium 

OMC Open Method of Coordination (Nyitott koordináció módszere) 

ONYC Opportunity New York City (New York City Lehetőség) 

OT Óvodáztatási támogatás 

OVB  Onderwijsvoorrangsbeleid (Oktatás-központú politika) 

RGYK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

SIP Social Integration Project (Társadalmi Integrációs Projekt) 

SRMP Social Risk Mitigation Projekt (Társadalmi Kockázat Mérséklő Projekt) 

SZGYF Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

SZMI  Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 

SZTI Szociális Támogatások Irodája  

TBF Társadalmi Beilleszkedési Főosztály 

TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. 

USD Amerikai dollár 

WFTC Working Families Tax Credit (Dolgozó családok adókedvezménye) 

ZVB Zorgverbredingsbeleid (Kiterjesztett gondozási politika) 
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1. BEVEZETÉS 

 

1.1.  A kutatott probléma és a disszertáció célja 

 

A korai iskolaelhagyás, a képzetlen fiatalok tömeges munkanélkülisége és az ebből adódó 

szociális feszültségek mindennapi problémát jelentenek nemcsak a fejlődő, de a fejlett világ 

országaiban is. Az elmúlt néhány évtized kedvezőtlen demográfiai és gazdasági folyamatai 

pedig csak tovább súlyosbítják a helyzetet. Jelenleg minden tízedik (11,9%) fiatal hagyja el 

középiskolai bizonyítvány nélkül az oktatási rendszert az EU-ban. Egyes országokban (pl. 

Spanyolország és Portugália) ez az arány akár a 20-25 százalékot is eléri (Eurostat 2014a). 

Noha a magas és közepes jövedelmű országok csaknem mindegyikében ingyenes az alap- és 

középfokú oktatás, legalább a középiskola befejezéséig, és elméletben minden állampolgárnak 

joga van benne részt venni, mégis a gyermekek és fiatalok tömegei ragadnak az iskolák falain 

kívül. A 21. századra már nem az iskolák alacsony száma, földrajzi elérhetetlensége, 

megfizethetetlensége, vagy a gyermekmunka jelentik a legfőbb problémát. Korunk oktatási és 

szociális szakembereinek sokkal inkább olyan társadalmi jelenségekkel kell foglalkozniuk, 

mint a szélsőséges individualizáció, a család megtartó erejének általános gyengülése, a 

bevándorlók és etnikai kisebbségek oktatási szegregációja, az újra megjelenő 

gyermekszegénység vagy a szakképzetlen munkaerő elhelyezkedésének nehézségei. 

Mindezek mellékhatásai közé tartozik a szülői befolyás általános gyengülése, a kortárs 

csoport hatásának felerősödése, a kábítószerek elterjedése, az egocentrikus önkép előtérbe 

kerülése és a mások iránt érzett empátia csökkenése (Somlai és Tóth 2002, Vaskovics 2002, 

Somlai 2007). 

Az oktatási rendszer idő előtti elhagyása már önmagában is problémát jelent, hiszen a 

gyermek számos ismerettel és élménnyel lesz szegényebb, kikerül az iskolai kortárscsoport 

világából és a pedagógusok látóköréből. A probléma igazi, nemcsak emocionális, hanem 

gazdasági súlya azonban a következményekben keresendő. A korai iskolaelhagyó 15-34 éves 

európai fiatalok mindössze harmada tud a munkaerőpiacon elhelyezkedni az iskola elhagyását 

követő három éven belül, de egyes országokban (pl. Olaszország, Bulgária) csak minden 

tízedik jelenik meg a dolgozók között (Eurostat 2014e, 2014g). A modern kor tudásközpontú 

és a szolgáltatási szektorra épülő gazdaságai nem, vagy csak nagyon korlátozott számban 

tudják az alacsonyan képzett munkaerőt felszívni. Ha vannak is ilyen állások, ezek általában 

határozott időre szóló, idényjellegű, bizonytalan és rosszul fizetett munkahelyeket jelentenek. 
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A folyamat végén az iskolapadból való korai kikerülés egyenes utat jelent a szegénységhez és 

a társadalmi kirekesztődéshez (Esping-Andersen 1996, 2006).  

A korai iskolaelhagyás (rövidítve ESL az angol Early School Leaving elnevezésből) 

problémáját az EU is érzékelte és a 2000-es Lisszaboni Szerződésben kiemelt jelentőségű 

területnek minősítette a lemorzsolódás megakadályozását. Az EU 2020 Stratégia előírja a 

tagállamok számára az ESL ráta 10 százalék alá csökkentését (Nevala és Hawley 2011:22). A 

tagállamok nemzeti stratégiáikban és akcióterveikben kapcsolódhatnak a közös célokhoz és 

meglehetősen nagy szabadságot élveznek abban, hogy saját oktatási és szociálpolitikai 

hagyományaiknak, a lakosság elvárásainak, az oktatási rendszer adottságainak és gazdasági 

helyzetüknek megfelelően alakítsák ki a cselekvéshez szükséges eszközök rendszerét. Némely 

országok ingyenes és mindenki számára elérhető tanácsadó szolgáltatásokkal, információs 

központokkal, pedagógus továbbképzésekkel és iskolai mentor-programokkal próbálja elejét 

venni a lemorzsolódásnak (pl. Svédország, Finnország, Németország). Más országok 

tanulmányi, vagy szociális alapú ösztöndíjakat vezetnek be a veszélyeztetett csoportok 

számára (pl. Szlovákia, Egyesült Királyság). Néhány EU állam pedig úgy próbálja elejét 

venni a hiányzásoknak és a korai iskolaelhagyásnak, hogy egyes jóléti támogatások 

folyósításának feltételeként határozza meg a kötelező iskolai részvételt. Ez a gyakorlatban azt 

jelenti, hogy a szülő csak akkor kaphatja meg a támogatást (amely lehet segély, vagy egyéb 

jóléti transzfer), ha a gyermek rendszeresen jár iskolába. Amennyiben a gyermek többet 

hiányzik egy bizonyos, jogszabályban előírt szintnél, a szülőknek szankciókkal kell szembe 

nézniük, amelyek általában a támogatások felfüggesztését, vagy visszafizetését jelentik. 

Az 1993. és 2008. között eltelt másfél évtizedben hat jelenlegi EU tagállam (Belgium, 

Bulgária, Egyesült Királyság, Magyarország, Románia és Szlovákia) és két EU aspiráns 

ország (Törökország és Macedónia) kötötte egyes készpénztámogatásait iskoláztatási 

feltételhez. Az elmúlt években néhány ország már felhagyott az oktatási feltételekkel (az 

Egyesült Királyságon belül Anglia) mások kisebb szünetet követően visszatértek az FKT-

khoz (Magyarország és Románia), vagy tartósan kitartanak mellettük és újabb programok 

bevezetését fontolgatják (Bulgária és Szlovákia). Az Európai Unió országaiban működő 

feltételekhez kötött transzferekről meglehetősen kevés információ áll rendelkezésre, 

mindössze elvétve lehet nemzeti szintű jelentésekkel és a programokkal foglalkozó 

kutatásokkal találkozni. Az európai programokkal együttesen foglalkozó vizsgálatok száma 

pedig még ritkább (vö. Friedman et al. 2009, TÁRKI-BPI 2012) és a meglévők is többnyire 

megelégszenek a transzferek leíró jellegű elemzésével. 
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Éppen ezért volt hiánypótló a TÁRKI 2013-as kutatása, amely négy Uniós (Bulgária, 

Egyesült Királyság, Magyarország és Belgium) állam, valamint Törökország FKT programjait 

vizsgálta (TÁRKI 2014a, 2014b). A kutatás két fázisban valósult meg, amelynek első részét 

egy desk-research vizsgálat adta, második felében pedig a kutatócsoport tagjai az érintett 

országokat meglátogatva kormányzati döntéshozókkal, szociális és gyermekvédelmi 

szakemberekkel és civil szervezetek munkatársaival készítettek interjúkat. A vizsgálat 

tanulsága szerint a transzferek meglehetősen sok tekintetben hasonlítanak egymásra, ami a 

célokat, a gyakorlat mögötti koncepciókat és döntéshozói elvárásokat illeti, azonban sok 

tekintetben eltérnek egymástól a megvalósítás során használt eszközök, valamint a 

programokat befogadó politikai, gazdasági és társadalmi környezet sokszínűsége miatt. 

Michelle de Sa e Silva (2010:1) mindezt találóan úgy írta le tanulmánya címében, hogy 

„elméletben egyesülve, de módszerekben elválva” (united in theory, divorced in practice) 

próbálják meg a különböző környezetben megvalósuló FKT programok elérni céljaikat.  

Jelen disszertáció jelentős mértékben épít azokra a kutatási tapasztalatokra, adatokra és 

módszerekre, amelyekre a TÁRKI külsős kutatójaként, a 2011 és 2014 között megvalósuló 

három FKT kutatás során tettem szert. Jelen disszertáció nem jöhetett volna létre a TÁRKI 

vezérigazgatójának, Tóth István Györgynek segítsége nélkül, aki három éven keresztül 

biztosított lehetőséget számomra, hogy az intézet munkatársaként részt vehessek az említett 

FKT kutatásokban. Ugyancsak elévülhetetlen szerepe van a kutatás megvalósulásában 

Medgyesi Mártonnak, aki a TÁRKI vezető kutatójaként és doktori témavezetőmként segítette 

munkámat. Szakmai iránymutatása, témában nyújtott segítsége, embersége és figyelme 

nélkülözhetetlen volt a doktori értekezés megírásához.  

A disszertáció elsődleges célja annak meghatározása, hogy…  

(1) milyen hatást gyakoroltak a nemzetközi szervezetek és politikák az oktatási 

feltételekhez kötött jóléti támogatások elterjedésére a vizsgált európai országokban,  

(2) a számos korai iskolaelhagyás elleni program közül az egyes kormányok miért éppen 

az oktatási feltételekhez kötött készpénztranszfereket választották, 

(3) mely társadalmi csoportok tartoznak az iskolai kimaradás és az FKT szankcióinak 

elsőszámú érintettjei közé, 

(4) hogyan változnak a vizsgált országok egyes oktatási mutatói a feltételekhez kötött 

támogatások bevezetését követően? 

Elemzésem eszközéül a Wilhelm Cauer által 1941-ben kidolgozott úgynevezett Black Box 

(Fekete Doboz) modellt választom, amely alkalmas eszköze társadalompolitikai intézkedések 
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mélyreható elemzésének (Friedenberg és Silverman 2006). A modell akkor használható 

leginkább, amikor egy politikai döntés kiváltó tényezői (inputok) és következményei 

(outputok) többé-kevésbé ismertek, a döntés meghozatalától a policy alkalmazásáig terjedő 

szakaszt azonban homály fedi. A Fekete doboz általános alkalmazásán túlmutatva 

megkísérlem az inputok és az outputok között húzódó ismeretlen döntéshozatali fázis minél 

teljesebb feltárását is (White Box, vagy Glass Box)1 kvalitatív interjúk segítségével. 

A vizsgálat során alkalmazott módszertan alapvetően kétféle gyakorlatra épül. Az egyik a 

dokumentumelemzés módszere, amely során feldolgozom és rendszerezem az oktatási 

feltételekhez kötött transzferekkel foglalkozó hazai és nemzetközi szakirodalmakat, 

kormányzati és közösségi programokat, megvalósíthatósági tanulmányokat, valamint a 

nemzetközi szervezetek ország-jelentéseit és támogatási szerződéseit. A másik választott 

módszer kvalitatív, félig strukturált interjúk készítése döntéshozókkal, szociálpolitikai és 

oktatási szakértőkkel, valamint a civil szektorban dolgozó szakemberekkel. 

A disszertáció első felében a feltételekhez kötött transzferek működésével és nemzetközi 

elterjedésével foglalkozom. Megvizsgálom a jóléti politikák tanulására és átadására 

vonatkozó egyes elméleteket, csakúgy, mint a nemzetközi szervezetek FKT-k világméretű 

elterjedésében játszott szerepét. Ebben a megközelítésben az FKT egy globális politikai 

megoldásként jelenik meg, amely országhatárokat és kontinenseket átívelve alkalmazható 

bizonyos társadalmi problémák esetén. Igyekszem feltárni azt a folyamatot, amely során az 

ún. „FKT hullám” (és a mögötte lévő társadalmi beruházás elmélet) az angolszász 

országokból kiindulva, a Világbank támogatási gyakorlatában meggyökerezve, majd a latin-

amerikai országokban elsőként megvalósulva végül eljutott az európai kontinensre is. 

A dolgozat második felében Bulgária, Magyarország és Belgium oktatási feltételekhez 

kötött pénzbeli ellátásait vizsgálom meg alaposabban. Az országok kiválasztásának alapja, 

hogy az EU-hoz tartozzanak és rendelkezzenek a disszertáció megírásának idején is működő, 

aktív oktatási feltételekhez kötött készpénztranszferekkel. Ugyancsak szempont, hogy a 

transzferek már legalább néhány éve üzemeljenek, ennél fogva alkalmasak legyenek a 

működésükre és eredményeikre vonatkozó következtetések levonására, valamint képet 

lehessen kapni a hozzájuk kapcsolódó politikai és társadalmi elvárások teljesüléséről. A 

kritériumoknak a fenti három ország felelt meg, illetve a ma is aktív FKT-t működtető 

országok körébe tartozik még Szlovákia és Románia is. Külső okok miatt a tervezett szlovák 

1 Kerner 2012. 
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esettanulmány megvalósulása sajnálatosan meghiúsult,2 Románia pedig csupán a disszertáció 

megírását kevéssel megelőzően kezdett el ismét oktatási feltételekhez kötött 

készpénztranszfereket működtetni, így az újkori romániai programok még nem alkalmasak 

alaposabb, mélyreható elemzésre.3  

A részletes vizsgálat alá vont három ország mindegyike az EU tagállama, azonban 

társadalmi, gazdasági és politikai jellemzőik meglehetősen különbözőek, így az egyes FKT-

kat egy viszonylag heterogén szocioökonómiai környezetben tudom elemezni. Magyarország 

és Bulgária kiváló lehetőséget nyújt az EU-hoz közelmúltban csatlakozott közép-kelet európai 

országok fejlődő gazdaságaiban működő FKT-k elemzésére. Ezekben az országokban 

lehetőségem nyílik az FKT-k működését vizsgálni a poszt szocialista szociálpolitikák 

folyamatosan formálódó rendszerében. Ugyancsak érdekes lehet Magyarország és Bulgária 

szerepe abból a szempontból is, hogy a rendszerváltás óta csaknem folyamatos 

hitelkapcsolatban állnak az IMF-el és a Világbankkal, így kiváló terepet szolgáltatnak a két 

szervezet (valamint az EU) FKT-k bevezetésében játszott szerepének vizsgálatához. Szintén 

alkalmasak lehetnek a kelet-európai országok az FKT-k szegény és egyéb hátrányos helyzetű 

családokra gyakorolt direkt és indirekt hatásainak elemzéséhez. A flamand Schooltoelagen 

vizsgálata ehhez képest lehetőséget biztosít, az EU gazdaságilag egyik legerősebb országában 

működő feltételes transzfer jellemzőinek kutatására. A felmérés választ adhat arra a kérdésre, 

hogy hogyan működtethető és integrálható egy oktatási FKT program egy gazdag és jóléti 

ellátásait tekintve fejlett ország szociális rendszerébe. Belgium felvétele az elemzett országok 

közé arra is lehetőséget biztosít, hogy következtetéseket vonjak le a gazdaságilag fejlődő két 

kelet-európai országban és egy fejlett országban, illetve annak egyik régiójában működő 

FKT-k közötti lehetséges különbségekre vonatkozóan. 

Tanulmányomban a politikatranszfer elméletén keresztül vizsgálom meg az FKT-k 

elterjedését, implementálását és működését. Ezen belül is elsősorban a nemzetközi 

szervezetek folyamatban játszott szerepével foglalkozom. A politikatranszfer megközelítés 

(vö. Steiner-Khamsi 2004) értelmében az FKT-k alapvetően az angolszász jóléti 

rendszerekből eredeztethető segélyezési sémák és bizonyos közvetítő szervezeteken keresztül 

(intermediális szervezetek, mint a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap) terjedtek el a világ 

országaiban. A megközelítés értelmében az FKT-k elterjedése elsősorban azokat az 

országokat érintette, amelyek pénzügyi kapcsolatban álltak, vagy állnak ezekkel a nemzetközi 

2 Megkeresésemre sem a Szlovák Oktatási Minisztérium illetékes szakfőosztálya, sem oktatási szakemberek nem 
reagáltak. Csupán egyetlen pozitív visszajelzés érkezett, amely nem elegendő az esettanulmány megírásához. 
3 Egészen pontosan: Románia három új FKT programot vezetett be 2012-t követően.  
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szervezetekkel. A családtámogatások és segélyek feltételekhez kötése pedig szoros 

kapcsolatban áll (a megközelítés szerint), a globális pénzügyi szervezetek fiskális 

mentőcsomagjaihoz kapcsolt nyílt, vagy látens elvárásokkal. A szempont vizsgálatánál 

elemzem a nemzetközi gazdasági szervezetek tevékenységét, a vizsgált országokra vonatkozó 

támogatási gyakorlatát, valamint a támogatási szerződésekben lévő, pénzbeli szociális 

transzfereket és családtámogatásokat érintő igényeket. 

Disszertációmban elemzem az FKT-kre vonatkozó döntéshozói attitűdöket és elvárásokat 

és foglalkozom a feltételes transzferekhez kötődő társadalmi elvárásokkal is. Ezt követően 

megvizsgálom, hogy mely társadalmi csoportok az FKT célcsoportjai és mely csoportok a 

transzferekhez kapcsolt szankciók elsőszámú elszenvedői. Végül kísérletet teszek annak 

meghatározására, hogy a feltételes transzferek beváltották-e a hozzájuk fűzött reményeket és 

valóban képesek voltak-e érdemben javítani a korai iskolaelhagyás és a tartós hiányzások 

országos mutatóit, illetve képesek voltak-e ezek a transzferek a fiatalokat a tankötelezettség 

letelte után is az iskolapadban tartani. 

A feltételekhez kötött transzferek működésével először 2009-ben kezdtem el foglalkozni a 

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet munkatársaként és munkámat később is folytattam az 

utódszervezet, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet kutatójaként. A dolgozat 

megírása során jelentős mértékben építek több, a témában önállóan, vagy kutatócsoportok 

tagjaként (NCSSZI, TÁRKI) végzett vizsgálatok tapasztalataira és eredményeire. A 

kutatócsoport tagjaként végzett elemzések felhasználásánál világosan feltűntetem, hogy mely 

tevékenységek köthetők közvetlenül személyemhez, illetve melyek azok az interjúk és 

elemzések, amelyek más kutatókhoz és szervezetekhez fűződnek. 

A disszertációban szereplő kutatások egyes eredményei több hazai (SZMI/NCSSZI, 

ELTE) és nemzetközi konferencián (pl. ECSR és Equalsoc közös konferenciája a Trentói 

Egyetemen (2013), vagy a University College London (2014) konferenciája Londonban) és 

műhelybeszélgetésen bemutatásra és megbeszélésre kerültek, ezek tapasztalataiból sokat 

merítettem a végleges dolgozat megírásához. A disszertációhoz kapcsolódó visszacsatolások 

és javaslatok másik fontos forrása a disszertáció szakmai vitája volt, amely 2014. szeptember 

23.-án került megrendezésre a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetben. 

A tartalmi keretek tisztázása érdekében, már a bevezetőben érdemesnek tartom 

megemlíteni, hogy mely támogatásokat tekintem oktatási feltételhez kötött transzfernek. 

Dolgozatomban ilyen támogatásnak tekintem azokat a pénzbeli ellátásokat, amelyeknél: 
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(1) a támogatás folyósításának feltétele az iskolai beiratkozás, vagy/és az oktatási napok 

meghatározott részében való kötelező részvétel;  

(2) az FKT deklarált célja az iskolába járás elősegítése és az oktatásból eredő hátrányok 

kompenzálása, amelyet  

(3) egyes pénzbeli jóléti ellátások feltételekhez kötésével érnek el;  

(4) támogatási periódusukat tekintve hatásukat általában a közoktatásban eltöltött évekre 

fejtik ki. 

 

1.2. A disszertáció kérdései 

 

I. Kérdés: Milyen hatást gyakoroltak a nemzetközi szervezetek és politikák az 

oktatási feltételekhez kötött jóléti támogatások elterjedésére a vizsgált európai 

országokban? 

Banks és társai (2004) szerint a szociálpolitikák globalizálódása nagy nyomást helyez a 

nemzetállamok vállára, hogy változtassanak korábbi politikáikon és alkalmazkodjanak a 

nemzetközi trendekhez. A folyamat hatására egyes országok erős kényszer alá kerülnek, hogy 

egyrészt megfeleljenek a nemzetközi elvárásoknak, másrészt sikerrel tudják kezelni a közben 

felmerülő belső szociális és gazdasági kockázatokat. Feenstra (2010), valamint Deacon és 

társai (2009, 2012) szerint a globális politikák elsőszámú hordozói a globális szervezetek (pl. 

az IMF, a Világbank, az OECD és az EU), amelyek gyakran kötik pénzügyi támogatásaik 

feltételéül az általuk preferált politikák bevezetését. A nemzetközi szervezetek célja az adott 

gazdasági közösséghez tartozó országokon belüli egységes politikák létrehozása. Mindez 

egyfajta újraelosztáson alapul, amelyben a gazdagabb országok pénzt adnak a 

szegényebbeknek, hogy azok javítsanak társadalmi és gazdasági helyzetükön. A támogatás 

mellé a fejlett országok (vagy ezek csoportjai) rendszerint javaslatokat is megfogalmaznak a 

támogatott reformok céljaira és eszközeire vonatkozóan. 

A dolgozatban három nemzetközi szervezet, a Világbank, az IMF és az Európai Unió 

FKT-k bevezetésében játszott lehetséges szerepével foglalkozom részletesebben Belgium, 

Bulgária és Magyarország vonatkozásában. A Világbank és az IMF hatásainak vizsgálatánál 

részletesen elemzem ezen szervezetek Magyarországot és Bulgáriát érintő támogatási 

szerződéseit, reformjavaslatait és stratégiáit. A dokumentumok vizsgálata során különös 
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figyelmet fordítok a pénzbeli ellátások reformjára irányuló ajánlásokra és ezek nemzeti jóléti 

politikákban való gyakorlati teljesülésére. A Világbank és az IMF szerepének vizsgálatát azért 

tartom fontosnak Bulgária és Magyarország esetében, mert ezek a szervezetek közel félszáz 

FKT program bevezetését és fenntartását támogatják világszerte, elsősorban fejlődő 

gazdaságokkal rendelkező latin-amerikai, ázsiai és kelet-európai országokban (Fiszbein és 

Schady 2009). Az Európai Unió szerepének vizsgálatánál elemzem az EU 2020 Stratégiában 

meghatározott ESL célok nemzeti korai iskolaelhagyás elleni dokumentumokban (stratégiák, 

akciótervek, reformprogramok, fehér könyvek stb.) való megjelenését, az EU korai 

iskolaelhagyásra vonatkozó ajánlásait, valamint a nemzeti FKT-k ezekhez fűződő viszonyát. 

A dokumentumelemzésen túl interjúkat készítek kormányzati illetékesekkel az említett 

szervezetek jóléti politikákat érintő hatásainak és az FKT-k bevezetésében játszott lehetséges 

szerepének minél teljesebb feltárása érdekében. 

 

II. Kérdés: A számos korai iskolaelhagyás elleni program közül a vizsgált országok 

kormányai miért éppen az oktatási feltételekhez kötött készpénztranszfereket 

választották? 

Steiner-Khamsi (2004), Inglot (2008), Graham (1994), Rose (1991) és Ferge Zsuzsa 

(2000) is kiemelik, hogy a nemzetközi szervezetek hatása nem használható kizárólagos 

magyarázatként egy policy bevezetésének indoklásakor. Egyes döntéshozók ugyanis 

elsősorban azokat a gyakorlatokat választják ki és ajánlásokat fogadják meg a nemzetközi 

szervezetek által felkínált „csomagokból”, amelyek ízlésüknek leginkább megfelelnek, és 

sokszor elmulasztják a kívánt politika egyéb fontos elemeinek figyelembe vételét. A korai 

iskolaelhagyás kezelésére számos nemzetközi program és stratégia létezik a koragyermekkori 

programoktól kezdődően a későbbi korrekciós intézkedésekig (vö. Európai Bizottság 2014). 

Ezek többsége megtalálható az EU, a Világbank és az IMF családpolitikákat érintő 

stratégiáiban és reformjavaslataiban is.  

Az Európai Bizottság (2013e) szakértői javaslatcsomagja az ESL elleni stratégiák három 

lehetséges irányát különböztetik meg: a prevenciós, az intervenciós és a kompenzációs 

eszközöket. A prevenciós eszközök közül az egyik legfontosabb a megfelelő minőségű és 

hozzáférhető iskolai és óvodai helyek biztosítása. Ugyancsak fontos a jól kidolgozott és a 

gyermek igényeinek megfelelő tantervek jelenléte, a hátrányos helyzetű gyermekek 

integrálásának elősegítése, az oktatás egyes szintjei közötti stresszmentes átmenet biztosítása, 
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a szakmunkás képzés minőségének javítása, valamint a szülők és a gyermekek bevonása az 

oktatással kapcsolatos döntésekbe. Az intervenciós eszközök körébe tartozik a korai 

jelzőrendszer kiépítése, amely idejekorán figyelmeztet a hiányzó gyermekek esetleges tartós 

lemorzsolódására. Egy másik eszköz a problémával küzdő gyermekeket segítő mentor 

hálózatok megvalósítása, valamint a gyermekek iskolán kívüli feladatokba való bevonása a 

szabadidő hasznos eltöltése érdekében. Szintén az intervenció eszköztárát gazdagítja a 

gyermekekkel és a szülőkkel végzett szociális munka, különösen annak empowerment 

(megerősítő) változata, amely a szülők és gyermekek meglévő készségeire épít. 

A kompenzáció eszközeihez tartoznak az úgynevezett „második esély” jellegű programok, 

amelyek garantálják, hogy a tanulmányaikat elhagyók bármikor ismét képesek legyenek 

iskoláikat folytatni. Más programok a tantervek rugalmasabbá tételére és a tanárok képzésére, 

érzékenyítésére irányulnak. Léteznek ösztönző programok is, amelyek a tanulók motivációit 

próbálják erősíteni, akár anyagi ösztönzők, ösztöndíjak formájában, akár érdekesebb és 

változatosabb képzési programokkal, gyakorlati helyekkel, vagy tanulmányutakkal elérve 

céljaikat. 

Joggal merül fel tehát a kérdés, hogy a számos ESL elleni program és lehetőség közül 

miért éppen az FKT-kat választották a vizsgált országok döntéshozói? Tomasz Inglot (2008), 

valamint Berry és Berry (1999) elmélete szerint a kelet-európai országok kormányai 

ellenállhatatlan vágyat éreztek arra, hogy liberálisabbak legyenek a legliberálisabb angolszász 

országnál is, ezért gyakran alkalmaztak gazdaság- és társadalompolitikáikban az angolszász 

államoktól kölcsönzött megoldásokat. Ezeket a gyakorlatokat azután saját képükre formálva 

használták fel. A rendszerváltás utáni szociálpolitikákra jellemző volt és ma is jellemző a 

kapkodás, a felmerülő problémák azonnali és tüneti kezelése rövidtávú és alacsony 

hatékonyságú eszközökkel. Fentiek miatt Inglot (2008) a kelet-európai országokat 

vészhelyzeti jóléti államoknak (emergency welfare state) nevezte el, utalva az egyes szociális 

politikák kapkodó, elhamarkodott és esetleges alkalmazására. 

A politikai döntéshozók viselkedése mellett nagyon fontosak a segélyezési rendszerek 

átalakításához kapcsolódó lakossági elvárások is, hiszen megfelelő társadalmi támogatás híján 

a restrikciós politikák nem lennének képesek tartósan meggyökerezni. Sachweh et al. (2007) 

például a német jóléti államban azonosított egy határozott elmozdulást a közvélekedésben, 

amely az érdem-alapú segélyezési rendszerek kiépítése és a korábbi univerzális ellátások 

lebontásának irányába mutat. Derks (2007) a belga és ezen belül is a flamand jóléti rendszer 
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átalakulását vizsgálta a populáris politikák tükrében, és azonosított egy igen jelentős 

irányváltást, amely a feltételekhez kötött és/vagy restrikciós szegénypolitikák irányába mutat. 

Oorschot (2006) az európai államokat vizsgálva megállapította, hogy jóval nagyobb a 

társadalmi támogatása és elismertsége az „érdemeseknek” (pl. idősek, fogyatékkal élők) járó 

szociális transzfereknek, mint az „érdemtelenek” (pl. munkanélküliek, bevándorlók) 

ellátásainak. Az érdemtelenek és érdemesek társadalmi elkülönítésének trendjeit nem 

befolyásolja a jóléti állam jellege, de egyéb tényezők igen. Ezek közül a tényezők között a 

legfontosabbak az ország gazdasági helyzete, a kulturális sajátosságok és a közintézményekbe 

vetett bizalom mértéke. Oorschot és Uunk (2007) emellett a bevándorlókhoz és a 

szegényekhez kapcsolódó szolidaritás általános és folyamatos gyengüléséről számol be az 

európai jóléti társadalmakban. Szalai Júlia (2004, 2005, 2007) az érdemes és érdemtelen 

szegények közötti különbségtétel társadalmi igényét azonosította a rendszerváltás utáni 

magyarországi szociálpolitikában. Kutatása szerint ez a közösségi elvárás világosan 

kikristályosodik az állami és önkormányzati szociálpolitikákban. Ennek egyik tünete, hogy az 

önkormányzatok segélyirodái lefordítják a társadalom igényét saját gyakorlatukban. Mindez a 

szegények és nem szegények, illetve az érdemes és érdemtelen szegények jelentős mértékű 

elkülönítését, az érdemtelenek stigmatizálását és ellátásokból való kizárását eredményezi. 

Graham (1994) feltételezése szerint, ha a nemzetközi szervezetek jóléti politikákra 

gyakorolt restrikciós nyomása találkozik a szegények büntetésére irányuló határozott 

társadalmi akarattal, akkor a kelet-európai kormányok készséggel látnak hozzá a jóléti 

ellátások lebontásához és a hozzájuk kapcsolódó jogok megnyirbálásához. Az FKT-khez 

kapcsolódó „belső” elvárások elemzése során egyfelől foglalkozom a reformokhoz 

kapcsolódó politikai akarattal, amelyre elsősorban a döntéshozói interjúk és a politikai 

dokumentumok elemzésének segítségével világítok rá. Másfelől foglalkozom az iskoláztatási 

feltételekhez kapcsolódó társadalmi elvárásokkal és lakossági véleményekkel, amelyek 

feltárásához a témában folytatott korábbi kutatások (Világbank 2001a, Medián 2012) 

eredményeit, valamint szakértői és civil interjúk tapasztalatait használom fel. 
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III. Kérdés: Mely társadalmi csoportok tartoznak az iskolai kimaradás és az FKT 

szankcióinak elsőszámú érintettjei közé? 

A feltételekhez kötött transzferek látszólag igazságos programok, hiszen minden 

résztvevőnek ugyanazon támogatási kritériumoknak kell megfelelni (Das et al. 2005, Fiszbein 

és Schady 2009). A játékszabály egyszerű, hiszen csak az kaphat támogatást, aki gondoskodik 

gyermeke rendszeres iskoláztatásáról. Az FKT-k átláthatóságuk és a feltételek egyszerűsége 

miatt általában a felhasználók között is elfogadottak és támogatottak (Skovdal et al. 2014). A 

látszólag egyértelmű feltételek teljesítése (pl. gyermek iskoláztatása, részvétel szülői 

értekezleteken stb.) azonban nem mindenki számára egyaránt könnyű. Támogatott és 

támogatott között is igen nagy eltérések lehetnek abban, hogy mennyire képesek megfelelni 

az ellátásokhoz kapcsolt elvárásoknak. Azok a vidéki szülők például, akik távol laknak az 

iskolától, jóval nehezebben tudják biztosítani a gyermek oktatását, mint a nagyvárosokban 

lakók. A kisgyermekes szülők pedig nagyobb valószínűséggel gyakorolnak befolyást a 

gyermek iskolai részvételére, mint a jóval függetlenebb kamaszok szülei. A különbségeket 

illusztráló példákat még sokáig lehetne sorolni. Fentiek értelmében egy FKT csak akkor lehet 

sikeres, ha a támogatás fejében támasztott feltételeket a célcsoportok teljesíteni is tudják és 

legalább részben egyet is értenek azok céljaival. Ha a célcsoport egy része nem képes az FKT 

feltételeit teljesíteni, akkor automatikusan hátrányba kerül a többiekkel szemben, hiszen nem 

lesz képes hozzáférni a transzferhez. 

Steiner-Khamsi (2004) szerint ezért a „jó gyakorlatok” implementálása során az egyik 

legfontosabb tényező, hogy a célcsoport érdekeinek megfelelően, szocioökonómiai 

sajátosságainak figyelembe vételével, alakítsák ki a programokat. Kemp és Weehuizen (2005) 

arra figyelmeztetnek, hogy ha mindez nem következik be, az hibás politikai megoldásokhoz, 

méltánytalan rendszerekhez és rossz intézményi válaszokhoz vezethet. Cantillon és Lancker 

(2011) szerint egy FKT program nem lehet igazságos, amennyiben az egyébként is 

legszegényebb, leghátrányosabb helyzetű csoportokat bünteti intézkedéseivel. Ilyenkor 

ugyanis, noha a programok elméletileg demokratikusan működnek a támogatáspolitikák a 

gyakorlatban igen szelektívek, mivel éppen a legszegényebbeket hozzák még a korábbinál is 

rosszabb helyzetbe. Dobra (2011) ugyancsak kiemeli, hogy az FKT programok rossz 

működése következményeként a segíteni kívánt csoportok még a kiinduló állapothoz képest is 

rosszabb helyzetbe kerülhetnek. Mindez különösen akkor történik meg, ha a támogatás 

fejében szabott feltételeknek a kötelezettek nem képesek megfelelni, mert a feltétel 

teljesíthetetlen számukra, vagy teljesítése olyan nagy energia befektetéssel járna, amit a 
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transzfer nem képes anyagiakkal ellensúlyozni. Ennek következtében éppen a leginkább 

hátrányos helyzetűek (pl. szegények, bevándorlók, iskolahiányos területeken lakók) veszítik 

el jogosultságukat a támogatásra és válnak a szankciók elsőszámú elszenvedőivé. 

A dolgozatban megvizsgálom a három elemzett FKT program vonatkozásában az oktatási 

transzferek deklarált célcsoportjait. Ebben segítségemre lesznek a minisztériumi, szakértői és 

civil interjúk, valamint a jogszabályok és kormányzati stratégiák. A célcsoportok 

meghatározása után vizsgálatomat leszűkítem azokra az igénybevevőkre, akikkel szemben az 

FKT-hoz kapcsolódó szankciók a gyakorlatban is alkalmazásra kerülnek. Arra vagyok tehát 

kíváncsi, hogy mely társadalmi csoportok a transzferek deklarált célcsoportjai és mely 

csoportok a szankciók elsőszámú elszenvedői. Arra is kíváncsi vagyok, hogy a két csoport 

azonos-e egymással, vagy a szankciók elszenvedői egy külön szegmensbe tömörülnek a 

támogatottak között. 

 

IV. Kérdés: Hogyan változnak a vizsgált országok egyes oktatási mutatói a 

feltételekhez kötött támogatások bevezetését követően? 

A latin-amerikai és más fejlődő országokban működő feltételes transzferekről készült 

hatásvizsgálatok (Janvry és Sadoulet 2005, Das et al. 2004 és 2005, Soares 2007, Fiszbein és 

Schady 2009, Silva 2009, Világbank 2010a, stb.) szerint az FKT programok képesek voltak 

hatékonyan javítani a résztvevő csoportok iskolai részvételét és tanulmányi eredményeit. 

Ezzel szemben a hazai iskoláztatási támogatás első időszakát vizsgálva Herczog (2003) 

megjegyzi, hogy a program nem gyakorolt pozitív hatást a célcsoport korai iskolaelhagyására 

és a hiányzások számának alakulására. Az FKT-k hatására vonatkozó, később készült 

romániai és szlovákiai (in: Friedman et al. 2009) esettanulmányok4 tapasztalatai is azt 

támasztják alá, hogy a közép-kelet európai FKT programok nem tudják érdemben javítani a 

hátrányos helyzetű tanulók iskolai részvételét és csökkenteni a hiányzások számát. A flamand 

programhoz kapcsolódóan pedig Cantillon és Lancker (2011) jegyzi meg, hogy a 

Schooltoelagen valójában igen csekély eredményt gyakorol a célcsoport hiányzási és korai 

iskola-elhagyási mutatóira. 

4 Laura Surdu és Elena Gallová Kriglerová tereptanulmányai, amelyek a Roma Education Fund megbízásából 
készültek 2009 decemberében. 
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Fenti tapasztalatok szerint, még a latin-amerikai és ázsiai programok képesek voltak tartós 

javulást elérni az iskolai részvétel növelésében és a hiányzások csökkentésében, addig a 

dolgozatban vizsgált európai FKT-k nem tudnak hasonló pozitív eredményeket produkálni a 

hozzájuk kapcsolódó szankciók ellenére sem. 

A disszertációban alapvetően 4 szempont alapján vizsgálom meg a támogatások 

célcsoportra gyakorolt hatását: ezek a (1) jövedelmi hatás, (2) korai iskolaelhagyásra 

gyakorolt hatás, (3) iskolában-tartási hatás és a (4) hiányzásokra gyakorolt hatások. 

Jövedelmi hatáson azt értem, hogy a támogatás mekkora részét képezi a szegény 

háztartások jövedelmének és mekkora jövedelempótló hatással bír. Ez az indikátor arra is 

rámutat, hogy a támogatás mennyiben képes hozzájárulni az oktatás költségeihez. A korai 

iskolaelhagyás tekintetében megvizsgálom, hogy az FKT bevezetését követően hogyan 

változtak az egyes országok ESL mutatói. Arra vagyok kíváncsi, hogy vajon tényleg képesek-

e az FKT-k érdemben befolyásolni a korai iskolaelhagyás trendjeit. Iskolában tartási hatáson 

azt értem, hogy az FKT bevezetését követően hogyan változik a nem tanköteles korú, de még 

(nappali tagozatos oktatás esetén minden országban) támogatásra jogosult fiatalok iskolai 

részvétele. Ebben a szegmensben tehát arra vagyok kíváncsi, hogy a feltételes transzferek 

valóban az iskolapadban tudják-e tartani a már nem tanköteles, de még szervezett oktatásban 

résztvevő tanulókat. Végül a hiányzásokra gyakorolt hatások elemzésénél a szaktárcák 

adatközlései alapján megvizsgálom, hogy az adott FKT mennyire képes megakadályozni a 

tartós iskolai hiányzásokat.5 

Mivel megbízható kvantitatív hatástanulmányok nem készültek egyik vizsgált ország 

FKT-járól sem, vizsgálataim inkább a makro folyamatok tükrében ábrázolják a transzferek 

működését, vállalva annak lehetőségét, hogy a disszertációban megjelenített oktatási 

folyamatokra a feltételes transzferek bevezetése mellett számos egyéb társadalmi és gazdasági 

tényező is hatást gyakorolhatott. Ugyanakkor a vizsgálat alkalmas arra, hogy reflektáljon 

azokra a kormányzati elvárásokra, amelyek mindenekelőtt az iskolai hiányzások csökkenését, 

a korai iskolaelhagyás mérséklődését és a gyermekek iskolában tartását várják el az FKT-

khoz rendelt szankcióktól. 

  

5 Tartós hiányzáson az FKT törvényi szabályozása alapján országonként meghatározott, a szankciót kiváltó 
hiányzások mértékét értem.  Ez jelenleg 50 igazolatlan óra/tanév Magyarországon, 5 igazolatlan óra/hónap 
Bulgáriában és 30 igazolatlan fél-nap/két év Belgium flamand területén. 
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1. táblázat. A dolgozat kérdéseinek összefoglaló keretmátrixa 

Kérdés Előzmény, elmélet, kutatás Vizsgálat módszere 
Milyen hatást gyakoroltak a 
nemzetközi szervezetek és 
politikák az FKT-k 
elterjedésére? 

Politikatranszfer (Steiner-Khamsi 
2004), Nemzetközi szervezetek 
szerepe 
(Banks 2004., Deacon 2009, 2012, 
Feenstra 2010) 

Döntéshozói interjúk, nemzetközi 
szervezetek stratégiái, 
reformjavaslatai, tám. szerződései, 
nemzeti jogszabályok, 
reformprogramok, akciótervek 

A számos ESL elleni program 
közül miért éppen az FKT-kat 
választották a kormányok? 

Vészhelyzeti jóléti államok 
(Inglot 2008), Döntéshozók 
felelőssége (Berry és Berry 1999, 
Ferge 2000, Inglot 2008), Társadalmi 
igények (Rose 1991, Graham 1994) 

Szakértői és döntéshozói interjúk, 
ágazati jogszabályok, 
reformprogramok, akciótervek, 
stratégiák 

Mely társadalmi csoportok a 
szankciók elsőszámú 
érintettjei? 

Elvekben demokratikus, 
gyakorlatban szelektív politikák 
(Cantillon és Lancker 2011, Dobra 
2011, Skovdal et al. 2014), Policyk 
részleges implementálása (Kemp 
ésWeehuizen 2005, Stainer-Khamsi 
2004) 

Civil és szakértői Interjúk, ágazati 
statisztikák, minisztériumi 
adatközlések, tereptanulmányok, 
megfigyelések, szakirodalom 
feldolgozása 

Hogyan változnak a vizsgált 
országok egyes oktatási 
mutatói a feltételekhez kötött 
támogatások bevezetését 
követően? 

Az európai FKT-k nem csökkentik a 
hiányzást és a korai iskolaelhagyást 
(Herczog 2003, Friedman et al. 2009, 
Lannert et al. 2012) 

Döntéshozói és civil interjúk, 
minisztériumi adatközlések, ágazati 
statisztikák, korábbi tanulmányok 
elemzése 

 

1.3. A disszertáció felépítése 

 

A disszertáció bevezetésében bemutatom a vizsgálandó jelenséget, a vizsgálat eszközeit és 

a disszertáció kérdéseit. Kitérek a témaválasztás személyes indokaira, előre vetítem a dolgozat 

struktúráját annak érdekében, hogy az olvasó el tudjon igazodni az egyes fejezetek között. 

A módszertani kereteket bemutató fejezetben kitérek a kutatás során alkalmazott Cauer-

féle Black Box modell elemzési technika alkalmazására, írok a komparatív szociálpolitikai 

modell alkalmazásának jelentőségéről és hasznosságáról. Ugyanebben a fejezetben 

rendszerezem a rendelkezésemre álló adatforrásokat és bemutatom a kutatás során használt 

szakértői és döntéshozói interjúk szempontrendszerét és felépítését. Ugyancsak felvázolom a 

tanulmányban szereplő esettanulmányok szempontrendszerét és tagolását. 

Az elméleti kereteket feldolgozó részben röviden leírom az elemzés során használt 

elméleteket. Bemutatom a politikatranszfer és a politikatanulás elméleteit és ábrázolom a 

folyamatot, amikor az alkalmazott politika egy másik országból, vagy régióból „érkezik” a 

megvalósulás helyszínére. Kitérek a szakpolitikák globalizálódására, ismertetem a politikák 

eltanulására és átadására vonatkozó különböző koncepciókat z FKT-k szemszögéből. 
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A disszertáció negyedik fejezetében a feltételekhez kötött transzferek általános működési 

szabályait és nemzetközi elterjedését, valamint a transzferek alkalmazhatóságának feltételeit 

és korlátait mutatom be a témában releváns szakirodalmak feldolgozásával. Külön rávilágítok 

az oktatási feltételekhez kötött transzferek különböző típusaira (feltételekhez adott 

támogatások és támogatásokhoz adott feltételek) és ezek működésére. Még ebben a részben 

szemléltetem a feltételekhez kötött transzfereket a globális szociálpolitikák perspektívájából, 

amely során bemutatom elterjedésüket a fejlett és a fejlődő világ országaiban. Továbbá 

részletezem az úgynevezett intermediális intézmények (a Világbank és a Nemzetközi 

Valutaalap) FKT-k elterjedésében játszott szerepét.  

A következő fejezet az Európai Unió országaiban működő FKT-kal foglakozik. Kísérletet 

teszek annak feltárására, hogy milyen okok vezetnek az FKT programok bevezetéséhez a 

közel hasonló társadalmi és gazdasági fejlettségű és hasonló politikai rendszereket működtető 

országok között.  Az Eurostat adatbázisa segítségével megvizsgálom a fiatalok korai iskola-

elhagyási jellemzőit és munkaerőpiaci pozícióit, foglakozom az oktatási rendszerek 

finanszírozási jellemzőivel és elemzem az oktatási részvételi statisztikákat is. Elsősorban arra 

keresek választ, hogy mely társadalmi körülmények determinálhatják egy FKT bevezetését, 

illetve vannak-e olyan jellemző társadalmi és gazdasági „együttállások” az egyes 

tagállamokban, amelyek kiválthatják a feltételekhez kötött transzferek működtetését.  

Disszertációm elemző fázisában esettanulmányokat készítek a Magyarországon, 

Bulgáriában és Belgiumban működő FKT programokról. Ezek eredményeként három darab 

egységes szempontrendszer alapján elkészített, dokumentumelemzést és interjús 

eredményeket magában foglaló programleírás áll rendelkezésre. Az esettanulmányok célja 

megvilágítani a programok működésének történeti előzményeit, szakpolitikai indokait, 

szervezeti és finanszírozási kereteit, a támogatások feltételekhez kötéséhez kapcsolódó 

döntéshozói elvárásokat és attitűdöket, a programok eredményeit, esetleges indirekt hatásait 

valamint a szakértői véleményeket. 

A három esettanulmányt a komparatív fejezet követi, amelyben összehasonlítom 

(egységes szempontok alapján) az egyes transzferek társadalmi és gazdasági környezetét, 

valamint a programok működését cél és eszközrendszerük mentén. Megkísérlem az 

alkalmazott módszerek, a döntéshozói és társadalmi elvárások, valamint a nemzetközi 

szervezetek hatásának összehasonlító elemzésén keresztül megvilágítani azt a folyamatot, 

ahogy a különböző államok saját szociális és oktatáspolitikai rendszereikbe implementálták az 
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oktatási feltételekhez kötött transzfereket. Emellett kitérek a programok oktatási hatásain 

túlmutató (szegénységenyhítés, népesedéspolitika) céljainak bemutatására is.  

A dolgozat végén lévő összegző fejezetben (konklúziók) összefoglalom a kutatás fő 

eredményeit és tapasztalatait a dolgozat elején feltett kérdésekre vonatkozóan, valamint 

igyekszem következtetéseket levonni az FKT programok alkalmazásával és 

alkalmazhatóságával kapcsolatban a vizsgált országok tekintetében. 

 

1.4. A témában folytatott korábbi kutatások 

 
Ebben a pontban röviden bemutatom azokat a kutatásokat, amelyeket a feltételekhez 

kötött transzferekhez kapcsolódóan végeztem akár önállóan, akár valamilyen kutatóműhely 

munkatársaként. A kutatások bemutatásának két oka van. Egyrészt szeretnék rávilágítani a 

témám megalapozottságára, az FKT-k területén folytatott ötéves kutató tevékenységem rövid 

összefoglalásával. Ennél azonban fontosabb, hogy felhívjam a figyelmet azokra a magyar és 

angol nyelvű kutatásokra, amelyek adatai és tapasztalatai közvetlenül is megjelennek jelen 

disszertációban. A dolgozat adott fejezeteinél mindig jelezni fogom az egyes korábbi 

kutatásokhoz való kapcsolódásukat, és (többszereplős vizsgálat esetén) saját szerepemet a 

tevékenységben.  

 

Kutatás I.: Segélyezés feltételekkel? A CCT programok működése, SZMI, 2010 

A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Területi Szociálpolitikai Főosztályának 

munkatársaként Mózer Péter akkori szociálpolitikai igazgató támogatása mellett végeztem 

kutatást a feltételekhez kötött segélyek működésének tapasztalatairól, valamint készítettem 

esettanulmányokat a brazil és a mexikói programok működéséről. A kutatás a Kapocs c. 

szociálpolitikai folyóiratban jelent meg 2010-ben (Temesváry 2010). Disszertációm FKT-k 

általános működését leíró fejezetében és a latin-amerikai esettanulmányokban támaszkodom 

korábbi munkám tapasztalataira. 

 

Kutatás II.: A feltételekhez kötött transzferek hatása a nők családi helyzetére és iskolai 

részvételére, ELTE 2011 
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Az ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskola Szociálpolitikai Program hallgatójaként 

vizsgáltam a nemzetközi FKT-k hatásait a lányok iskoláztatási mutatóira, valamint az anyák 

társadalmi részvételére vonatkozóan. A tanulmány elkészülését Szikra Dorottya segítette és a 

Váradi Balázs által opponált munka megjelent a doktori iskola Kötő-Jelek évkönyvében 2011-

ben (Temesváry 2011). Disszertációmban felhasználom korábbi tanulmányom tapasztalatait 

az FKT-k indirekt hatásaira vonatkozó részeknél.  

 

Kutatás III. Felemelkedés közös erővel: A tartós mélyszegénység csökkentése célhoz kötött 

támogatások révén, TÁRKI-BPI 2012 

A kutatás a Haza és Haladás Alapítvány megbízásából a TÁRKI és a Budapest Intézet 

megvalósításában zajlott le. A munka kísérletet tett a magyarországi szegénység és oktatási 

hátrányok elemzésére és egy célhoz kötött támogatásokon alapuló segélyezési stratégia 

kidolgozására részben új támogatások bevezetésével, részben a meglévők modernizálásával. 

A projektben a TÁRKI külsős kutatójaként vettem részt és Medgyesi Mártonnal közösen 

háttértanulmányt készítettünk az FKT programok működéséről és nemzetközi tapasztalatairól 

(Medgyesi és Temesváry 2012). A kutatás egyes eredményeit a disszertáció nemzetközi FKT-

kat elemző fejezetében, valamint a learnfare programok bemutatásában használom fel. A 

háttértanulmányt is magába foglaló magyar és angol nyelvű kötet a Haza és Haladás 

Közpolitikai Alapítvány gondozásában jelent meg 2012-ben (TÁRKI és Budapest Intézet 

2012). 

 

Kutatás IV.: Conditional cash transfers in high-income OECD Countries and their effects on 

human capital accumulation   (Feltételes segélyek a fejlett OECD országokban és a társadalmi 

tőkeberuházásra gyakorolt hatásuk) TÁRKI 2012-2013  

Az Európai Unió (FP-7 kutatási keret) támogatásával megvalósuló kutatás a gazdaságilag 

fejlett OECD országokban működő FKT programokat és azok szegénységre és iskolai 

lemorzsolódásra gyakorolt hatásait vizsgálja. A kutatásban a TÁRKI külsős munkatársaként 

vettem részt. Disszertációm nemzetközi FKT-kat elemző fejezetében felhasználom a kutatási 

eredményeket. A kutatásból készült (Medgyesi Mártonnal közös) angol nyelvű tanulmány 

GINI Discussion Paper formájában jelent meg 2013 augusztusában (Medgyesi és Temesváry 

2013). 
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1.5. A TÁRKI 2013-as FKT kutatásának bemutatása 

 
A TÁRKI az Európai Bizottság megbízásából 2013 júniusában kezdett el foglalkozni az 

Európai Unió országaiban és néhány más európai országban működő feltételekhez kötött 

segélyprogram vizsgálatával. A kutatás célja annak megállapítása volt, hogy a feltételekhez 

kötött támogatások milyen hatással vannak a gyermekek jól-létére. Így a vizsgálat magában 

foglalta az FKT programok gyermekszegénységre, társadalmi egyenlőtlenségekre, iskolai 

részvételre és az egészségi állapotra kifejtett hatásait. A kutatás indokoltságát adta, hogy a 

világ számos országában (a Világbank 43 ilyen országot tart nyilván) kísérleteznek a 

gyermekvédelmi ellátások és egyéb szociális támogatások iskoláztatási feltételekhez 

kötésével annak érdekében, hogy így megakadályozzák a gyerekek korai lemorzsolódását és 

későbbi szegénységét. A koncepció szerint az FKT programok így nemcsak a szegénység 

enyhítésében játszanak szerepet, hanem az emberi tőkébe való beruházáson keresztül 

megakadályozzák, hogy a gyermekek később a szüleikhez hasonlóan szegénységben éljenek. 

Noha az EU országaiban a korai iskolaelhagyás nem közelíti meg az FKT-k túlnyomó 

többségét működtető fejlődő világok szintjét, mégis jelentős problémát okoz a szegénység 

konzerválódásában és generációk közötti átöröklődésében. Ennek tudatában a 2000-es 

Lisszaboni Szerződésben a tagállamok elhatározták a korai iskolaelhagyó fiatalok 

korcsoporton belüli arányának 10 százalék alá szorítását 2010-ig. A szerződés aláírásának 

évében a korai iskolaelhagyók aránya 17 százalék volt, a céldátumra mindez 14 százalékra 

szorult vissza és nem volt várható jelentős javulás az újonnan csatlakozó államok viszonylag 

magas iskola elhagyási mutatói miatt (Eurostat 2014a). Ezért az Unió tíz évvel elhalasztotta a 

10 százalékos cél megvalósulását, és prioritásként tűzte ki az EU 2020 Stratégiában annak 

elérését, elegendő időt és pénzt (ESZA forrásokon keresztül) biztosítva az újonnan csatlakozó 

országok számára a felzárkózásra (Nevala és Hawley 2011:22).  

A kutatás megrendelésekor az Európai Bizottság arra volt kíváncsi, hogy milyen hatást 

gyakorolnak az Európában működő FKT-k a gyermekek iskoláztatására és egészségügyi 

ellátására. A vizsgálat ennek megfelelően az Uniós országokban és az EU-val csatlakozási 

tárgyalásokat kezdeményező országokban működő FKT programok tapasztalatainak 

elemzésére irányult. Az EU 28 országa közül hat működtet, vagy működtetett oktatási 

feltételekhez kötött támogatást (Magyarország, Bulgária, Szlovákia, Románia, Egyesült 

Királyság és Belgium), ha nem számoljuk a különböző kisebb tanulmányi 
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ösztöndíjprogramokat, amelyek feltétele ugyancsak a gyermek iskolába járása. A kutatás 

során FKT programnak tekintettünk minden olyan országos készpénztranszfert, amely 

folyósításának feltétele a gyermek oktatási intézményben való tartós jelenléte és beiratkozása. 

A felmérésből így kimaradtak az ösztöndíjakon túl a kisebb önkormányzati FKT programok 

is, amelyek többnyire a települési segélyezés részeként működtek. 

Kutatásunk alapvetően két fázisból állt, amit az elkészült beszámolók tartalmi tagolása is 

tükröz. Az első rész egy elméleti munkaszakasz, amely az FKT programok általános 

működésével, humán erőforrás beruházásban játszott szerepével és az FKT gyakorlatok 

országok közötti transzferálhatóságával foglalkozik. Ebben a folyamatban az FKT-k 

transzferálhatóságának témájában írtam tanulmányt, amely átdolgozva, magyar nyelven, 

részét képezi jelen disszertáció elméleti kereteket bemutató fejezetének is (Temesváry 2014a). 

Az írás a témában releváns angol nyelvű szakirodalmak feldolgozásán keresztül szemlélteti 

általánosan a különböző jóléti politikák, majd a feltételekhez kapcsolt transzferek 

bevezethetőségének jellemzőit, illetve azt hogy egy ország jóléti politikájában sikerrel 

alkalmazott gyakorlat hogyan implementálható egy másik ország jóléti rendszerébe. A 

tanulmány figyelembe veszi a környezeti, politikai, gazdasági és társadalmi hatások szerepét, 

csakúgy, mint a történeti tényezők fontosságát.    

A felmérés második szakaszában az Európai Unióban (és egyes EU aspiráns országokban) 

működő FKT programokat vizsgáltuk. Ehhez először egy online kérdőívet készítettünk, 

amellyel az EU országokban tevékenykedő szociálpolitikai szakértőket kérdeztük meg arról, 

hogy milyen FKT programok működnek országaikban, illetve a programokról alkotott 

véleményükre is kíváncsiak voltunk. Ezt követően esettanulmányokat készítettünk négy EU-s 

országban (Magyarországon, Bulgáriában, Belgiumban, Nagy-Britanniában) és egy EU 

aspiráns országban (Törökország) működő FKT-kről. Az esettanulmányokat egységes 

szempontrendszer alapján dolgoztuk ki. Kíváncsiak voltunk a programok történetére, a 

bevezetés körülményeire, finanszírozásukra, társadalmi fenntarthatóságukra és - ahol elérhető 

volt – a transzferek eredményeire. Mivel a kutatás célja a gyermekekre gyakorolt hatások 

feltérképezése volt, megvizsgáltuk, hogy az FKT-k hogyan befolyásolják a 

gyermekszegénységet, mely társadalmi csoportok helyzetét képesek javítani, milyen hatásunk 

van a korai iskolaelhagyásra, az iskolai hiányzásokra és a beiratkozásokra. Ebben a 

munkafázisban a Bulgáriában működő gyermeknevelési támogatás nevű oktatási feltételhez 

kötött programhoz kapcsolódó esettanulmányt készítettem el (Temesváry 2014b). 
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2. MÓDSZERTANI KERETEK 

 

2.1. A Black Box modell és a közpolitikai elemzések módszere 

 
A Black Box modell alapjait William Cauer dolgozta ki 1941-ben (noha Cauer maga még 

nem használta a fogalmat), de őt megelőzően is voltak hasonló elméletek a tudományos 

jelenségek köztes folyamatainak kutatásáról Vitold Belevitch és Franz Breising kutatásaiban. 

A „Black Box” elnevezés csak később 1945 után kezdett elterjedni az angol nyelvben. Több 

tudományág is használja olyan folyamatok elemzésére, ahol a bemenetek (inputok) és a 

kimenetek (outputok) ugyan ismertek, azonban a köztes folyamatokról nem sokat lehet tudni. 

Először a természettudományokban alkalmazták előszeretettel, majd később megjelent a 

humán tudományok területén is. A filozófia és a pszichológia diszciplína is szívesen 

használja, utóbbi különösen a viselkedéselméleti kutatásokban alkalmazza (Friedenberg és 

Silverman 2006).   

A társadalomtudományok területén a modell alkalmazhatóságát David Easton (1990) 

dolgozta ki, aki elsősorban politikaelméleti kutatásokkal foglalkozott. Easton a bemeneti 

tényezőkre fordított kitüntetett figyelmet a döntéshozatali processzus vizsgálatánál. A 

politikai (és szakpolitikai) döntések bemeneti tényezőit alapvetően a hozzájuk kapcsolódó 

politikai igények és elvárások, valamint az intézkedések társadalmi támogatása határozzák 

meg. Ezek a bemeneti tényezők bekerülnek egy „fekete dobozba”, majd bizonyos idő 

elteltével kikerülnek onnan politikai döntések, programok és jogszabályok formájában 

(outputok). A fekete doboz jelenti azokat a sokszor látens folyamatokat, alkukat, 

kompromisszumokat és konfliktusokat, amelyeken keresztül a politikai döntés végül elnyeri 

végső alakját és intézkedések formájában megjelenik a társadalom látóterében. 

A módszer legismertebb kritikusa Murray Edelmann (1971), aki szerint a Black Box 

modell túlságosan is leegyszerűsíti a folyamatokat, hiszen egy politikai döntéshozatali 

folyamat sokkal bonyolultabb annál, mint hogy egyszerűen csak a bemeneti tényezőkkel 

lehetne azt magyarázni. Edelmann megközelítésében a döntéshozók saját véleménye és 

akarata legalább akkora hatással van a kimenetekre, mint a társadalmi és gazdasági elvárások 

és realitások. Később éppen a Fekete doboz felnyitására és a köztes folyamatok vizsgálatára 

irányulóan születtek meg az eredeti modellből kiindulva az Üvegdoboz (Glass Box) és a 

Fehér doboz (White Box) koncepciók (Kerner 2012). Ezek pontosan a Black Box által 

ignorált köztes folyamatot állítják középpontba, így képesek belátást engedni a külső 
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tényezők mellett a döntéshozók és más szereplők folyamatban játszott motivációiba is. Az 

Üvegdoboz és a Fehér doboz modellek használata a társadalomtudományokban egyelőre 

kevésbé terjedt el, elsősorban a természettudományokban és a műszaki területeken 

találkoztam alkalmazásukkal. 

A Fekete doboz bemenet és kimenet-központú elemzési keretét a dolgozat logikai 

vezérfonalának tekintem, azonban disszertációmban elfogadom Edelmann kritikáját, 

megkísérlem a Fekete doboz felnyitását és a köztes (inputok és outputok közötti) 

processzusok minél teljesebb megfigyelését. 

A Fekete doboz elemzési keretet Magyarországon korábban Bugarszki Zsolt (2011) 

használta a pszichiátriai ellátással foglalkozó nagy létszámú intézmények kitagolási 

gyakorlatának vizsgálatánál. Magam is Bugarszki tanulmányát olvasva ismerkedtem meg a 

módszerrel és kezdtem el foglalkozni a modell feltételekhez kötött transzferek döntéshozói 

dinamikájához kapcsolódó alkalmazhatóságával. 

A Black Box modellből kiindulva megvizsgálom: 

1. A feltételekhez kötött transzferekhez kapcsolódó társadalmi realitásokat, gazdasági és 

társadalmi elvárásokat és politikai attitűdöket (inputok), 

2. A programok kimeneteit, az azokhoz fűződő társadalmi és döntéshozói viszonyokat 

(outputok), 

3. Valamint a Fekete doboz magját alkotó döntéshozatali processzusokat 

(Üvegdoboz/Fehér doboz). 

1. ábra. A Black Box modell „felnyitás előtti” egyszerű ábrája a kutatásban 
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Az input oldalon fellelhető társadalmi elvárások azokat a lakossági elvárásokat, 

attitűdöket és a segélyezéshez, illetve a segélyezettekhez való viszonyokat jelentik, amelyek 

hatással lehetnek egy gyakorlat bevezetésére. A társadalmi realitások azt a társadalmi 

környezetet jelentik, amelyben a program megvalósul. Magukba foglalják az olyan társadalmi 

folyamatokat, mint például a korai iskolaelhagyás, a fiatalkori munkanélküliség, a szülői 

befolyás gyengülése, a kortárscsoport hatásának felerősödése, amelyek az FKT-k 

bevezetéséhez vezethettek. A gazdasági realitások a gyakorlatok bevezetésének gazdasági 

okait jelentik. Magukba foglalják azokat a pénzügyi erőforrásokat, amelyeket egy kormányzat 

egy adott időszakban a probléma kezelésére képes fordítani, és amelyek alapvetően 

befolyásolják a problémakezelés eszköztárát. A politikai attitűdök a programok mögött 

húzódó politikai akaratot, ideológiákat és érdekeket jelentik, amely mentén az adott FKT 

alkalmazásra kerül. Mindezek kormányzati programokban, jogszabályokban és más 

gyakorlati intézkedésekben jelenhetnek meg a kimeneti oldalon. A nemzetközi szervezetek 

elvárásai rávilágítanak az adott ország olyan nemzetközi kapcsolataira, amely során a 

szupranacionális szervezet a tagságért, hitelért, esetleg egyéb előnyökért cserében elvár 

bizonyos viselkedéseket és intézkedéseket a tagállamoktól. 

A Black Box-ból kivezető outputok jelenthetnek írott dokumentumokat, jogszabályokat, 

stratégiákat, akcióterveket. Ugyanakkor megjelenhetnek előzetes írásos dokumentumok 

nélküli szakpolitikai intézkedések, propagandák és sajátos „rejtett üzenetek” formájában is. A 

disszertációban vizsgálom mindazokat a jogszabályokat, kormányzati programokat és 

stratégiákat, amelyek az FKT-k bevezetéséhez kapcsolódnak. 

A feltételekhez kötött támogatások vizsgálatánál ezen felül irányadónak tekintem Saravia 

(in: Morais de Sa e Silva 2010:22) közpolitikai gyakorlatok kutatására irányuló szabályát, 

amely szerint egy ilyen kutatásnak az alábbiak közül legalább egy célt, vagy a célok 

kombinációját kell tartalmaznia. 

1. Politikai tartalom: a politikai átvételének és implementálásának vizsgálata. 

2. Politikai folyamat: a politika működésének egy, vagy több aspektusának vizsgálata. 

3. Politikai termékek: a ráfordítások és a megtérülések vizsgálata. 

4. Politikaelemzés, amely inputja lehet a döntéshozatalnak és a politikaalkotásnak. 

5. Politikai folyamatelemzés, amely a politikaalkotási folyamatot segíti. 

6. Politikaelemzés, mint a gyakorlati alternatívák és perspektívák megjelenítése. 

Disszertációm vállalt feladata az 1-3 pontok teljesítése. Megvizsgálom az egyes FKT-k 

bevezetésének körülményeit és a politika-átvételének folyamatát (ha van ilyen). Emellett több 

30 
 



szempontból elemzem az egyes gyakorlatok működését, ami elsősorban a deklarált célokat és 

döntéshozói elvárásokat, az FKT-k finanszírozását, valamint a résztvevők és a szankcionáltak 

társadalmi jellemzőit jelentik. Ezt követően megvizsgálom a politikák célcsoportra gyakorolt 

hatásait és azt, hogy a kimenetek mennyiben felelnek meg a döntéshozói elvárásoknak. 

 

2.2. A komparatív szociálpolitikai vizsgálat hasznosságáról 

 
Kennett (2001) az összehasonlító szociálpolitikai elemzés módszerének fontosságát arra a 

jelenségre vezeti vissza, hogy a második világháború után kialakuló „keynesi” jóléti államok 

a szociálpolitikai globalizálódásával elveszítették nemzetállami kereteiket. A folyamat 

magával vonta a szociális jogok és jogosultságok nemzetközivé válását, a transznacionális 

jóléti stratégiák kialakítását. A megállapítás szerint tehát azzal, hogy a társadalompolitikák 

globálissá váltak szükségszerűvé vált, hogy az értékelésükkel, tervezésükkel és elemzésükkel 

foglalkozó társadalomtudományi módszerek is nemzetközi térben vizsgálják a különböző 

trendeket.  

Wood és Gough (2006) felhívja a figyelmet arra, hogy az egyes nemzetközi jóléti 

politikák vizsgálatánál nem elég csupán a kiválasztott társadalompolitikai jelenséget 

elemezni, hanem figyelemmel kell kísérni azokat a közös társadalmi, gazdasági és politikai 

gyakorlatokat és jelenségeket, amelyekbe a kutatott policy beágyazódva kifejti hatását. Rose 

(1991) szerint a nemzetállami szociálpolitikákra egyaránt hatással vannak a belső társadalmi 

és gazdasági folyamatok, választói elvárások és a külső szervezetek felől érkező nyomás a 

policy-k átalakítására vonatkozóan.  

A jóléti politikák komparatív elemzésének talán nemzetközileg legismertebb képviselője 

Gösta Esping-Andersen (1990) és munkássága a jóléti állam-típusok összehasonlításáról és 

csoportosításáról.  Könyvében az úgynevezett dekommodifikációs hatás alapján szelektálta a 

jóléti államokat (vagyis az alapján, hogy valaki mennyire képes függetleníteni munkáját a 

megélhetésétől), és osztotta be őket három kategóriába: a szociáldemokrata, a konzervatív és 

neoliberális jóléti államok csoportjaiba. Érdemes megjegyezni, hogy Esping-Andersen 

korszakalkotó munkáját megelőzően is voltak a komparatív szociálpolitikai elemzésnek nagy 

jelentőségű előfutárai, közülük is elsősorban Richard M. Titmuss (1958). Napjainkban számos 

egyetem és főiskola társadalomtudományi karán foglalkoznak a komparatív szociálpolitikai 
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elemzés módszertanával, létesítenek ilyen jellegű tanszékeket és hirdetnek meg a témában 

doktori programokat. 

Jelen disszertációra három összehasonlító szociálpolitikai munka volt igazán nagy 

hatással. Az egyik a lengyel származású szerző, Tomasz Inglot (2008) „Welfare States in East 

Central Europe 1919-2004” (Jóléti államok Kelet-közép Európában 1919 és 2004 között) 

című könyve, amelyben az úgynevezett visegrádi országok (Lengyelország, Magyarország, 

Csehország és Szlovákia) szociálpolitikai rendszereinek fejlődését mutatja be történeti 

perspektívából az első világháborút követő évektől az EU csatlakozásig bezáródóan. Inglot 

munkája különösen nagy hatással volt a disszertáció azon részeire, amelyek a kormányok 

viselkedése és a nemzetközi szervezetek elvárásai közötti kapcsolatokra vonatkoznak. A 

második, számomra nagy jelentőségű komparatív tanulmány a Haggard és Kaufman 

szerzőpáros 2008-as munkája, amely a „Development, Democracy, and Welfare States: Latin 

America, East Asia, and Eastern Europe” (Fejlődés, demokrácia és jóléti állam Latin-

Amerikában, Kelet-Ázsiában és Kelet-Európában) címet viseli. A tanulmány a címben 

szereplő három térség jóléti rendszereit hasonlítja össze a második világháború befejezésétől 

2005-ig terjedő időszakban. A szerzőpáros egymástól földrajzilag és kulturálisan is igen távol 

lévő országok jóléti politikáit hasonlítja össze és arra a következtetésre jutnak, hogy a létező 

különbségek ellenére a jóléti rezsimek fejlődése nagy hasonlóságokat mutat a politikai, 

gazdasági és társadalmi rendszerek vizsgálatán alapuló kutatásuk szerint. Haggard és 

Kaufman esetén elsősorban az elemzési módszereket, az összehasonlító elemzések 

következtetéseit használom fel dolgozatomhoz. Másodsorban építek arra a szakmai 

elhivatottságra és „bátorságra”, amely az egymástól igen távoli jóléti politikák közötti 

párhuzamok feltárásához és megértéséhez szükséges (ilyen például az angolszász és a kelet-

európai segélypolitikák együttes vizsgálata). A harmadik tudományos publikáció Michelle 

Graciela Morais de Sa e Silva (2010) „Conditional Cash Transfers and Education: United in 

Theory, Divorced in Policy” (Feltételekhez kötött transzferek: Egységes elméletben, eltérő 

gyakorlatban) címmel jelent meg. A tanulmány három FKT program működését (a kolumbiai 

Subsidios, a brazíliai Bolsa Família és az Egyesült Államokban működő Opportunity NYC) 

hasonlítja össze egységes szempontrendszer alapján. Ebből az írásból elsősorban a komparatív 

szociálpolitikai analízis FKT programokra való felhasználási módját és az elméleti keretek 

esettanulmányokon keresztüli alkalmazhatóságának képességét sajátítottam el. 
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2.3.  Az adatforrások rendszerezése 

 
Ebben a pontban röviden bemutatom azokat az adatgyűjtési technikákat és adatforrásokat, 

amelyekre a disszertációm értekező fejezetei épülnek. Ennek célja, hogy az olvasó 

eligazodhasson az egyes adatgyűjtési módszerek között és láthassa azok alkalmazását és 

beépülését a tanulmányba, valamint az egyes technikák egymáshoz fűződő, egymást 

kiegészítő viszonyát. 

Esettanulmányok: A kutatás során esettanulmányokat készítek a Magyarországon, 

Belgiumban és Bulgáriában működő oktatási feltételekhez kötött programokról. Az egyes 

tanulmányokat azonos szempontrendszer alapján készítem el, elősegítendő a későbbi 

könnyebb összehasonlítást. A kiválasztott oktatási feltételhez kötött jóléti támogatások a 

flamand iskoláztatási támogatás (Schooltoelagen), a bolgár gyermeknevelési támogatás és a 

hazai iskoláztatási támogatás. Dolgozatomhoz olyan országokat kerestem, amelyek az 

Európai Unió tagjai és a dolgozat megírása és az interjúk felvétele idején is működtetnek 

szociális és családpolitikáikban6 valamilyen oktatási feltételhez kapcsolódó FKT programot. 

Az esettanulmányok felépítését hat szempontnak rendelem alá: (1) a program társadalmi 

és politikai háttere, (2) története, (3) a program működésének általános leírása, (4) a bevezetés 

körülményei, (5) a felmerülő költségek és (6) a célcsoportra gyakorolt hatások. A társadalmi, 

politikai és gazdasági kontextus vizsgálatánál arra az alapproblémára koncentrálok, amely 

miatt a döntéshozók fontosnak érezték a korábban oktatási feltétel-mentes transzferek 

feltételekhez kötését. Egyben megvizsgálom azt a szélesebb értelembe vett szocioökonómiai 

környezetet, amelyben az adott program implementálásra került és azokat a szakpolitikai 

eszközöket, amelyekkel a problémát korábban kezelni próbálták. A történeti leírásnál 

egyrészt a politikatanulásra fektetem a hangsúlyt, vagyis arra, hogy léteztek-e a programnak 

előzményei, a döntéshozóknak voltak-e ismeretei hasonló programokról más országokból, 

esetleg tanultak-e ezekből. Másrészt a programban bekövetkezett változásokkal, fontosabb 

módosulásokkal foglalkozom. A program működésének vizsgálatánál leírom a transzferekhez 

kapcsolódó támogatási technikákat, úgymint a célcsoport kiválasztását, a támogatás összegét, 

a feltételeket és az azok megszegése esetén alkalmazott szankciókat. A bevezetés körülményei 

szempontnál elemzem a transzfer bevezetésénél jelenlévő szervezetek funkcióit és szerepét, 

6 A disszertációban indokoltnak tartom fogalmilag elkülöníteni a szociális és családtámogatásokat. Szociális 
támogatásnak tartok minden olyan támogatást, amely feltétele a jövedelmi jogosultság. Családtámogatásnak 
azokat a transzfereket tartom, amelyek a gyermek jogán, gyermekes háztartásoknak kerülnek kifizetésre. A két 
kategória között létezhet átfedés. 
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valamint a programok monitorozásának gyakorlatát. A költségek vizsgálatánál a transzfer 

kifizetésének költségeivel foglalkozom, valamint azzal, hogy a támogatások hogyan oszlanak 

meg az egyes jövedelmi csoportok között, mekkora az elszivárgás és az adminisztrációs 

költségek mértéke. A program hatásainak vizsgálata során foglalkozom a kormányok és más 

külső szervezetek által készített kvantitatív és kvalitatív hatástanulmányokkal, amelyek a 

transzferek szegénységre, társadalmi integrációra és oktatási kimenetekre vonatkozó hatásait 

dolgozzák fel. Kiemelt figyelmet fordítok a programok egyes indirekt következményeire is, 

úgymint az etnikai kisebbségekre és a nőkre gyakorolt nem szándékolt hatásokra. Az 

esettanulmányok készítésének szempontjait (némi kiegészítéssel) alapvetően a TÁRKI 2013-

2014-es „Study on conditional cash transfers and their impact on children” kutatásának 

esettanulmány-szempontrendszere szerint építem fel, amely kidolgozása Medgyesi Márton 

kutatásvezető munkája. 

2. táblázat. Az esettanulmányok felépítésének keretmátrixa 

Ország Program Szempontok 

Belgium Iskoláztatási támogatás  Politikai és társadalmi háttér 

Történet 

Működés jellemzői 

Bevezetés körülményei 

Költségek 

Hatások 

Bulgária Gyermeknevelési támogatás 

Magyarország Iskoláztatási támogatás 

 

Interjúk: A transzferek vizsgálata során kvalitatív interjúkat készítek különböző 

szakemberekkel, döntéshozókkal és a civil szervezetek munkatársaival. A döntéshozók a 

kormányzat munkatársaiból, közép és felsővezetőkből kerülnek kiválasztásra. Részvételük az 

FKT-k megalkotása, bevezetése és a háttérben lévő ismeretek és információk megismerése 

miatt különösen fontos. Továbbá a döntéshozók megkeresésével lehet igazán nyomon követni 

azokat a processzusokat, amelyek választ adhatnak arra a kérdésre, hogy miért az oktatási 

feltételekhez kötött transzfereket választották megoldásként a kormányok az adott 

problémára. A szakértők a tudományos élet munkatársaiból kerülnek ki (egyetemek, 

főiskolák, kutatóintézetek munkatársai), akik megfelelő tudással (és lehetőleg kevés politikai 

elkötelezettséggel) rendelkeznek a kezelendő probléma és az alkalmazott transzferek 

megítéléséhez. A civil szereplők a habermasi értelembe vett „értékhordozó harmadik erőként” 
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kívülről képesek vizsgálni a folyamatokat és kapcsolatban álnak a támogatások 

célcsoportjaival, látják a transzferek és szankciók emberi életekre gyakorolt hatásait. 

Az interjúk egységes szempontrendszer alapján félig strukturálva kerülnek felvételre. A 

kutatásban szereplő minden országot személyesen meglátogatok, találkozom a 

megvalósításban résztvevő döntéshozókkal és a témában jártas szakértőkkel. Ahol csak 

lehetséges az interjúkat személyesen veszem fel és diktafonnal rögzítem azokat. Ahol erre 

nincs lehetőség (pl. az interjúalany elfoglaltsága miatt), ott online interjúkat készítek, 

amelyeket vagy Skype beszélgetés formájában, vagy (végső esetben) a kérdések előre 

elküldésével és írásbeli megválaszolásával bonyolítok le. Az interjúk haszna, hogy első 

kézből részesülhetek a transzferekhez kapcsolódó információkból és olyan új fejleményeket, 

terveket, elvárásokat is nyomon tudok követni, amelyek a programokkal foglalkozó több éve 

készült szakirodalmakból és jelentésekből nem szűrhetők le. Az interjúzás másik haszna, hogy 

a feltételekhez kötött transzferek európai gyakorlatáról meglehetősen korlátozott mennyiségű 

szakirodalom áll rendelkezésre (az is inkább hazai nyelveken), ezért az interjús módszer 

gyakran az adatgyűjtés egyetlen lehetősége. 

Az interjúk kérdései külön lettek kidolgozva a döntéshozók számára, valamint a szakértők 

és a civilek számára, de úgy, hogy azonos szempontokhoz illeszkedjenek. Az 

esettanulmányok szempontrendszere az interjúk alapstruktúráját követi. A részletes 

interjúvázakat a disszertáció melléklete tartalmazza. A döntéshozói interjú első kérdésblokkja 

az oktatási transzfer bevezetését kiváltó probléma meghatározásával foglalkozik. A második 

kérdésblokk a transzfer bevezetésének társadalmi és gazdasági kontextusával foglalkozik. A 

harmadik blokk a program implementálásának körülményeit tárja fel. Rávilágít a résztvevő 

szervezetekre, kormányzati elvárásokra, esetleg más policy-k átvételének módjára. A 

negyedik modul a hiányzó adatok beszerzésére koncentrál. Itt azokra a finanszírozási és 

résztvevői adatokra vagyok kíváncsi, amelyek a programleírásokból és vizsgálatokból nem 

derülnek ki, de a döntéshozóknak esetleg információi lehetnek róluk. Az ötödik blokk a 

finanszírozás csatornáit kívánja feltárni. Egyrészt azt, hogy milyen költségvetési forrásokból, 

milyen allokációs metódusokon keresztül finanszírozzák a programokat, másrészt azt, hogy a 

támogatások hogyan (milyen közvetítőkön, szervezeteken keresztül) jutnak el az 

államkaszából a felhasználókhoz. A hatodik modul a transzferek szegénységre és oktatási 

kimenetekre gyakorolt hatásaival foglalkozik, kiemelt figyelmet fordítva az indirekt 

hatásoknak. A hetedik modul az interjúalanyok általános attitűdjeit vizsgálja az FKT-khoz 

kapcsolódóan. 
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A civil szervezetek képviselőire és a tudományos szakértőkre vonatkozó kérdőívek 

némileg eltérnek a döntéshozói kérdőívektől. Itt nem alkalmaztam a programok technikai 

részleteire, bevezetésére és pontos adataira vonatkozó kérdéseket. Sokkal inkább arra voltam 

kíváncsi, hogy az interjúalany személyesen hogyan viszonyul az adott FKT-hoz és melyek az 

FKT-khoz kapcsolódó tapasztalatai azon a területen, ahol dolgozik. 

Az interjúvázak kidolgozása részben saját tevékenység, részben Medgyesi Márton 

kutatásvezető munkája. Az interjús ívek megvitatása, tesztelése és felhasználása a TÁRKI 

2013-2014-es „Study on conditional cash transfers and their impact on children” kutatásában 

valósult meg (TÁRKI 2014a, 2014b). Tisztában vagyok vele, hogy az elkészült 11 darab 

interjú alapján nem lehet teljes igénnyel és biztonsággal következtetéseket levonni a 

programok működésére vonatkozóan. Az interjúk tapasztalatai a szöveges dokumentumokból 

és minisztériumi adatközlésekből levont következtetésekkel együtt érvényesek, a különböző 

forrásokból nyert információk kölcsönösen kiegészítik és megerősítik egymást. 

3. táblázat. Az interjúk keretmátrixa 

Ország Kormányzati döntéshozó Civil szakember Szakértő 

Bulgária 2 2 - 

Belgium 2 - - 

Magyarország 3 1 1 

 

Dokumentumelemzés: Szakpolitikai dokumentumokon értem azokat a jogszabály 

javaslatokat, előterjesztéseket, megvalósíthatósági tanulmányokat és kormányzati 

beszámolókat, amelyek az oktatási feltételekhez kötött transzferekkel foglalkoznak. Ezen 

dokumentumok elemzésének elsődleges célja a programok implementálásának feltárása és a 

bevezetés óta eltelt időszakra eső intézkedések nyomon követése, valamint a kormányzati 

szándékok és elvárások időbeli alakulásának leképezése. 

Fontosnak tartom, hogy a kormányzati dokumentumok mellett foglalkozzam az országos 

és nemzetközi sajtóban megjelent, a vizsgált FKT programhoz kapcsolódó hírekkel, 

beszámolókkal. Ennek vizsgálatát internetes kereséssel tudom megoldani elsősorban angol, 

magyar és német nyelveken. A „médiaelemzés” célja feltárni a programhoz kapcsolódó 

36 
 



aktuális történéseket, és mindazon „hétköznapi” információkat, amelyek esetleg a hivatalos 

dokumentumokban, kormányzati jelentésekben nem szerepelnek. Az ily módon nyert 

információk forrásait a lábjegyzetben helyezem el. 

A szakirodalmak elemzése során áttekintem azokat a tudományos cikkeket, kutatási 

beszámolókat, értékeléseket, amelyek az FKT bevezetésével, megvalósulásával és hatásaival 

foglalkoznak. Az alapos előzetes információgyűjtés lehetővé teszi, hogy a személyes interjúk 

során a valóban hiányzó tartalmakra tudjak összpontosítani. A szakirodalmak listája a 

dolgozat végén található felhasznált irodalmak rovatban van feltüntetve. 

A dokumentumelemzés negyedik fontos adatforrása a nemzetközi szervezetek beszámolói, 

megvalósíthatósági tanulmányai, projektértékelő jelentései és támogatási szerződései, 

amelyek közvetlen, vagy közvetett módon érintik a vizsgálandó transzfert. Ezek elemzése 

során igyekszem nemcsak szigorúan az adott FKT-ra vonatkozó információkra koncentrálni, 

hanem átfogó módon arra az egész társadalompolitikai környezetre (pl. a segélyezési rendszer 

reformja esetén), amelyet ezek a dokumentumok érintenek. 

4. táblázat. A dokumentumelemzés keretmátrixa 

Ország Világbank IMF EU Jogszabályok Nemzeti 
stratégiák és 
akciótervek 

Belgium - - Lisszaboni 
Stratégia (2000) 

EU 2020 
Stratégia (2010) 

Társadalmi 
beruházási 
csomag (2013) 

A gyermekekbe 
való társadalmi 
beruházás: az 
egyenlőtlenségek 
körének 
megtörése (2013) 

Oktatás és képzés 
Európában 2020 
(2013) 

Politikai 
útmutató a 2014-
es Társadalmi 
beruházási 

Közoktatási 
törvény (1958, 
1983) 

Oktatási 
esélyegyenlőségi 
törvény (2002) 

Nemzeti 
Stratégia 
(2013) 

Oktatási 
Stratégia 2006) 

Korai 
Iskolaelhagyás 
Elleni Nemzeti 
Akcióterv 
(2013) 

Bulgária Társadalmi 
védelmi kölcsön, 
megvalósítási 
jelentés (2001) 

Gyermekjóléti 
Reform (2001) 

Oktatás és a 
Tudás-alapú 
Gazdasághoz 
Szükséges 

Pénzügyi 
Stabilitási 
Kölcsön 
(2002) 

Pénzügyi 
Stabilitási 
Jelentés 
(2010) 

Gyermekvédelmi 
törvény (1968) 

Törvény a 
gyermekes 
családok 
támogatásáról 
(2002) 

Államháztartási 
törvény (2002) 

Társadalmi 
Beruházási 
Stratégia 
(2008) 
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Készségek (2006) 

Társadalmi 
Beilleszkedési 
Projekt (2008) 

Segélyprogramok 
Bulgáriában: 
költségek, 
lefedettség, célzás 
és a szegénységre 
gyakorolt hatás 
(2009)  

Társadalmi 
Beruházási 
Kölcsön, 
megvalósítási 
jelentés (2010) 

csomaghoz 
(2014) Szociális jóléti 

törvény (2003) 

Közoktatási 
törvény (1991) 

Magyarország Magyarország – a 
szociálpolitika és 
a költségvetési 
kiadások reformja 
(1992) 

Strukturális 
reformok és 
fenntartható 
fejlődés (1995) 

Pénzügyi szektor 
és 
makrogazdasági 
stabilitási kölcsön 
(2009) 

Készenléti 
kölcsön igény 
(2008) 

Magyarország, 
ország-jelentés 
(2014) 

Törvény a 
családok 
támogatásáról 
(1998) 

Törvény a 
szociális 
igazgatásról és a 
szociális 
ellátásokról 
(1993) 

Közoktatási 
törvény (2011) 

Büntető 
törvénykönyv 
(2012) 

„100 lépés” 
program 
(2005) 

Nezeti 
Felzárkózási 
Stratégia 
(2011) 

Ifjúsági 
Garancia 
Akcióterv 
(2013) 

Köznevelés-
fejlesztési 
Stratégia 
(2013) 

Családpolitikai 
Fehér Könyv 
(tervezet, 
2014) 

Családpolitikai 
Koncepció 
(munkaanyag, 
2012) 

Nemzeti 
Reform 
Program 
(2014) 
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3. ELMÉLETI KERETEK 

 

Jelen alfejezetben kifejtem mindazokat a megközelítéseket és szempontokat, amelyeken 

keresztül az oktatási feltételekhez kötött transzferek nemzetközi szociálpolitikákban való 

megjelenését és elterjedését vizsgálom. 

Az FKT-k globális szociálpolitikákhoz fűződő viszonyának elemzése segíthet megérteni, 

hogy, milyen nemzetközi hatások következtében és miért éppen az ezredforduló környékén 

alakultak ki a disszertációban vizsgált európai feltételes transzferek. A politikatanuláshoz, a 

politika átvételhez és a nemzetközi szociálpolitikákhoz kapcsolódó elméletek rávilágítanak 

arra, hogy a dolgozatban vizsgált három program korántsem különálló jelensége a nemzeti 

jóléti politikáknak, hanem része annak a nemzeteken átívelő új jóléti paradigmának, amely a 

humán tőkébe történő beruházáson keresztül képzeli el a jóléti politikák reformját (ld. 

Fiszbein és Schady 2009, Olk 2015). Fenti elméleteken keresztül az is levezethető, hogy az 

egyes nemzetközivé vált modellek mennyire eltérő módon és eltérő hatékonysággal 

működtethetők különböző társadalmi, gazdasági és politikai környezetekben. 

A fejezet választ ad arra is, hogy milyen következményekkel járhat a nemzetközi 

modellek elkapkodott és átgondolatlan meghonosítása, a helyi sajátosságok és a felhasználói 

igények figyelmen kívül hagyása. Az FKT-k tehát a globális szociálpolitikák tükrében 

jelennek meg a fejezetben, amelyek kontinenseken és országokon átívelve alkalmazhatók 

földrajzilag eltérő területeken. Foglalkozom ezen alkalmazhatóság általános dilemmáival, 

amelyeket éppen a nemzeti politikai és gazdasági sajátosságok, valamint a jóléti államok 

fejlettségében lévő különbségek határoznak meg. 

Az elméleti keretek fejezet alapvető célja így a politikatranszferhez, a politikatanuláshoz 

és implementáláshoz, valamint a globális szociálpolitikákhoz kapcsolódó fogalmak, 

legfontosabb elméletek és szerzők bemutatása. Az esettanulmányoknál és különösen az 

összehasonlító tanulmánynál részletesebben is foglalkozom majd ezekkel az elméletekkel 

egy-egy kiválasztott FKT vizsgálata során. Például jelen fejezetben leírom a Világbank és 

más nemzetközi szervezetek feltételes transzferek elterjesztésében játszott szerepét és 

felelősségét, a témához kapcsolódó elméleteken, kutatásokon és publikációkon keresztül. 

Később az esettanulmányok során és az összehasonlító fejezetben ehhez az ismeretanyaghoz 

és elméleti háttérhez kapcsolom az egyes országok gyakorlati tapasztalatait és a világbanki 

dokumentumok (támogatási szerződések, háttértanulmányok, megvalósíthatósági 
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tanulmányok stb.) saját elemzésének eredményeit. A globalizálódó szociálpolitikákról, a 

politikatanulásról, a politika átadás-átvételről és a politikatranszferek dilemmáiról szóló 

alfejezetek alapjául szolgáló eredeti, angol nyelvű írásaim részét képezik a TÁRKI 

2013/2014-es, egyes európai FKT-kat vizsgáló tanulmányának (TÁRKI 2014a és 2014b). 

 

3.1. Globalizálódó szociálpolitikák és a nemzetközi szervezetek hatása 

 

A globalizáció fogalma a különböző technológiák, termékek és a munka nemzetközi 

áramlásának dinamikáját fejezi ki. Hogyan kapcsolódnak a globalizációhoz olyan kevésbé 

kézzelfogható tényezők, mint a tudás, a tanulás, vagy a szellemi tulajdon? Ha azonosítjuk is 

ezeket a tudásokat, szellemi javakat, amelyek jól működnek az egyik országban, honnan 

tudható, hogy ugyanezek a gyakorlatok egy másik országban is megállják a helyüket? Vajon 

felépíthető egy egész világra szóló modell, amely egyaránt alkalmazható a különféle 

országokban és kontinenseken? Más szavakkal, vajon a hasonló problémák hasonló 

válaszokat is igényelnek-e? Fenti kérdésekre próbálok válaszokat találni ebben a pontban a 

nemzetközi szakirodalmak feldolgozásán keresztül.  

Banks és társai (2004) kétféleképpen értelmezték a szociálpolitika globalizálódását. 

Egyrészt azonosítható egy kétségtelen (nemzetközi, vagy belső) nyomás a nemzetállamok 

vállán, amely arra irányul, hogy változtassanak korábbi politikáikon és alkalmazkodjanak a 

nemzetközi trendekhez. Másrészt a globalizáció elősegíti a politikák transzferálhatóságát az 

egyes országok és régiók között. A politikák nemzetközivé válásában számos tényező 

közrejátszik. Az első és talán legfontosabb ilyen tényező a technikai faktor. A kommunikációs 

szektor gyors fejlődése új technikai lehetőségeket hordoz magában (például tanulási és 

elemzési módszereket), amelyek elősegítik a politikák átültethetőségét. Nemzetközi 

konferenciák, műhelybeszélgetések, tanulmányutak és az angol nyelvű szakirodalom mind 

hozzájárulnak ahhoz, hogy a nemzeti politikák elérhetővé és alkalmazhatóvá váljanak más 

országok számára is. Másik fontos tényezője a politikák nemzetközivé válásának a 

módszertani faktor, amely lehetővé teszi az alapos hatásvizsgálatokat és a különböző policy-k 

összehasonlítását. Az elmúlt tíz évben a társadalomkutatók különös figyelmet fordítottak az 

komparatív elemzési módszerekre a nemzetközi folyamatok és rendszerek elemzése 

vonatkozásában. A komparativitás lehetővé teszi a kutatóknak, hogy különböző rendszereket 

egyidejűleg megvizsgáljanak egy adott szempontrendszer alapján. A harmadik faktor az a 

paradigmaváltás, amely a nemzetközi politikák értékelésének gyakorlatában figyelhető meg. 
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A kormányzatok (különösen a fejlett világban) felismerték a tudatos és módszeres 

politikaalkotás fontosságát. Ennek következtében tudatosan elkezdték használni a „bizonyíték 

alapú politikatervezés” (evidence-based policy making) módszerét. Ehhez nagymértékben 

hozzájárult a közgazdaságtan, a szociológia és a pszichológia diszciplínák elemzési 

módszertanának rohamos fejlődése, amely lehetővé tette az új tervezési, monitorozási és 

megvalósítási technikák bevezetését a tudatos politikaalkotás folyamatában. A bizonyíték 

alapú politikatervezés feltételezi, hogy a politikaalkotáshoz szükséges „bizonyítékok” 

nemcsak a nemzetállam határain belül, hanem azon kívül is találhatók. Sőt, a 

politikaalkotással foglalkozó szakemberek sokszor kifejezetten kívánatosnak tartják, hogy 

külföldön találjanak gyakorlatokat összehasonlítás céljából, mivel ez gyakran olcsóbb és 

egyszerűbb, mint a hazai kísérleti programok bevezetése. Ezért a külföldi tapasztalatok 

összegyűjtése és a határon túli politikák összehasonlítása különösen népszerűvé vált a 

nemzetállami szociál- és más politikák kialakításának gyakorlatában. Az előbb említett 

technikai hatékonyság mellett ez a módszer lehetővé teszi a kutatók számára, hogy 

következtetéseket vonjanak le a programok abszolút és relatív eredményeiről. Továbbá, a 

metódus megteremti az eredmények térben és időben történő elhelyezésének lehetőségét. A 

politikatervezés globalizációjának negyedik fontos tényezője a közvetítő szervezetek 

tevékenységének vizsgálata. Az olyan nagy nemzetközi gazdasági szervezetek, mint a 

Világbank, vagy a Nemzetközi Valutaalap (csakúgy, mint az OECD és a WTO) sokszor 

nyújtanak segítséget egyes országoknak olyan modellek bevezetésében, amelyek már 

korábban sikerrel működtek egy másik országban. Ezek a szervezetek gyakran kötik pénzügyi 

támogatásuk feltételéül a preferált politikák bevezetését. Ennek a gyakorlatnak köszönhetően 

a támogatott országokban a különféle politikák egészen különleges keverékei jöttek létre, 

amikor az új politikák találkoztak és keveredtek a korábbiakkal. Éppen ezért sokszor 

meglehetősen nehéz eldönteni, hogy egy adott politika máshonnan átvett modell, vagy 

„sajátkészítésű” gyakorlat. 

A szociálpolitika globalizációja számos formában megjelenhet. Ennek egyik alakja, 

amikor a gazdagabb országok valamiféle morális megfontolásból, vagy nemzetközi 

kötelezettségből adódóan felelősséget vállalnak a szegényebbekért. Ez a felelősség azonban 

nem minden esetben altruista magatartásból, nagylelkűségből ered, hanem sokszor kölcsönös 

érdekeket szolgál. Például a tömeges migrációnak társadalmi következményei vannak 

azokban az országokban is, amelyek közvetlenül, sem küldő sem pedig fogadó államokként 

nem érintettek a problémában (harmadik országok). Mivel a tömeges migráció tovagyűrűző 
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hatásának következtében terheket ró a harmadik országra is, így hosszútávon ezek is 

érdekeltek a probléma kezelésében (Castles és Miller 1993). 

Deacon és társai szerint (2009) a nemzeteken átívelő tendenciák a szociálpolitikában 

legalább háromféleképpen jelenhetnek meg: szupranacionális szabályozás, szupranacionális 

újraelosztás és szupranacionális szolgáltatások formájában. A szupranacionális szabályozás 

fontos kérdése, hogy milyen mértékben képesek a nemzetközi szabályok a nemzetállami 

határok átjárására, hiszen még az Európai Szociális Modellhez (ESZM) kapcsolódó 

történelmi, gazdasági és kulturális eredetű nehézségek (vö. Offe 2006) is éppen eléggé 

megnehezítik a nemzetközi szociálpolitikák transzferálhatóságát, egy viszonylag homogén 

gazdasági, társadalmi és politikai közösségen belül. A Nyitott Koordináció Módszerével 

(Open Method of Coordination, OMC) azonban többé-kevésbé, direktívákon keresztül történő 

szabályozással sikerült ezt a problémát feloldani. Deacon vitatja, hogy az OMC-hez hasonló 

szabályozási stratégia alkalmazható lenne az EU határain túl is más nemzetközi szervezetek 

esetén (mint az Afrikai Unió vagy az ENSZ). Ugyan társadalompolitikai kérdések, és az 

ezekre adandó közös válaszok lehetősége felbukkannak különböző nemzetközi szabályozó 

anyagok tekintetében, ezek mégsem hordozzák magukban az egységes szociálpolitikai 

szabályozás lehetőségét csupán egyes társadalompolitikai kérdésekre reagálnak (pl. 

klímaváltozás hatása a migrációra) (Lang és Hines 1996). Örvendetes szemléletváltást tükröz 

az a tény, hogy például a klímaváltozással, vagy a gazdasági növekedéssel foglalkozó 

nemzetközi koncepciók társadalompolitikai kérdésekkel is kiegészülnek. Az újfajta felfogás, 

hogy nemcsak a gazdasági és környezeti következményeket veszik figyelembe ezek a 

dokumentumok, egyfajta globális gondolkodást is tükröznek. 

Második formája a szociálpolitika globalizálódásának a globális redisztribúció, vagy 

legalábbis a gondolkodás egy globális redisztribúció lehetőségéről. Az alapkoncepció szerint 

gazdag országok pénzt adnak a szegényebbeknek azért, hogy azok javítsanak gazdasági és 

társadalmi helyzetükön. A több évtizedes múltra visszatekintő finanszírozási gyakorlat 

megfigyelhető többek között ez EU regionális felzárkóztató politikájának (Európai Szociális 

Alap) működésében is. Az ENSZ Emberi Erőforrás Fejlesztési Jelentésében (Human 

Development Report) globális szervezetek létrehozását javasolja egy nemzetközi 

finanszírozási rendszer kiépítése és működtetése érdekében. Továbbá az ENSZ nyíltan kiáll 

egy átfogó progresszív jövedelemadó-rendszer bevezetése mellett, amely reflektálna változó 

társadalmi körülményekre. Ezek a közösségi intézmények és módszerek elősegítenék a 

jövedelmek áramlását a gazdagabb országoktól a szegényebbek felé. Ez a gyakorlat 
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megerősítené az ENSZ legitimitását, és növelné nemzetközi jelentőségét. A program 

nemzetállami támogatása (illetve annak hiánya) azonban nem valószínű, hogy esélyt adna egy 

ilyen modell bevezetésére. 

A szupra-nacionális szociálpolitikák harmadik formáját képezik azok a jóléti ellátások és 

szolgáltatások, amelyek országokon és kormányzatokon átívelve fejtik ki hatásukat. Az ilyen 

jóléti hálózatok (ahol a szolgáltatások és transzferek szállíthatók egyik országból a másikba 

valamilyen nemzetközi megállapodás alapján) nem különösebben elterjedtek az EU határain 

kívül. Még a tagállamok között is sokszor problémát jelent a szolgáltatások és pénzbeli 

ellátások egyik országból a másikba hordozhatósága. Weale (1994) kiemeli, hogy az EU 

egyesített szociális politikái alkalmasak lehetnek arra, hogy csillapítsák azokat a nacionalista-

soviniszta indulatokat, amelyek az „új” tagállamok várható jóléti turizmusából adódóan 

felmerülhetnek a „régi” tagállamokban. Deutsch (1981, in: Deacon et al. 2009:10) részletesen 

elemzi a szociális politikák nemzetközivé tételének lehetőségét. Megállapítása szerint ennek 

megvalósítása csak nemzetközi szervezetek közreműködésével, nemzetközi jóléti rendszerek 

megalkotásával történhet. Vélhetőleg ilyen jellegű jóléti hálózatok kialakíthatók lehettek 

volna az EU 15-ben, még a nyolcvanas évek gazdasági nehézségeit megelőzően, azonban 

ennek megvalósítása napjainkban igen kétséges legfőképpen a szegényebb kelet-európai 

országok csatlakozása és az elszegényedő déli államok leszakadása miatt. 

Georg Vobruba (2004) a globalizáció Európai Szociális Modellre gyakorolt hatásával 

foglalkozik. Elmélete szerint a globalizáció egy olyan folyamat, amely növeli a piacok 

versenyképességét és a termékek, szolgáltatások, pénzügyi források és munkaerő világméretű 

áramlását. A globalizáció a kapitalista világrenden alapul, hatásai pedig ugyan késleltethetők, 

de hosszútávon elkerülhetetlenek. A globalizáció kölcsönös függőséget okozhat olyan régiók 

között, amelyek távol vannak egymástól. Így kölcsönös függőségbe kerülnek és 

kiszolgáltatottá válnak egymásnak, ami folyamatos bizonytalanságot eredményez. 

Mindazonáltal Vobruba felismerte, hogy a globalizáció a modernitás egyetlen útja, akkor is, 

ha az esetenként váratlan társadalmi kockázatokat is rejt magában. Többnyire ezek az új 

kockázatok szolgálnak okként a globalizáció ellenzői számára, hogy megtartsák a 

nemzetállamba vetett hitüket és megkíséreljék fenntartani annak elavult struktúráit. Ennek 

tipikus példája volt megfigyelhető Bismarck Németországában, amikor védővámot vezettek 

be az importált mezőgazdasági termények után. Ennek következtében a német mezőgazdaság 

csaknem elsorvadt a magas élelmiszerárak és más országok versenyelőnye miatt. Ráadásul a 

magasabb vámtarifák végső soron alacsonyabb adóbevételekhez is vezettek. A szociálpolitika 

43 
 



elsődleges szerepe a globális folyamatokban, hogy a változásokat elviselhetővé tegye a 

vesztesek számára azzal, hogy csillapítja az új szociális kockázatokat és terheket. Ez a 

kompenzáció különösen fontos, ha az egyenlőtlenségek munkaerőpiaci hátrányokból 

fakadnak. Azzal hogy munkahelyeket teremt, a globalizáció növeli az országok adóbevételeit 

és ezzel megteremti a pénzügyi alapját a szociális kockázatkezelés finanszírozásának. A 

garantált minimumjövedelem elterjesztése talán a szegénység elleni küzdelem legalkalmasabb 

eszköze, hiszen segíti a jövedelmi színvonal fenntartását a megváltozott gazdasági és 

társadalmi körülmények közepette is. 

Offe (2006) állítása szerint egy egységes Európai Szociális Modell (ESzM) 

megteremthetné az alapját a jogosultságok hordozhatóságának, amennyiben egységes 

szolgáltatások lennének telepítve minden országban. Ha a folyamatot gazdasági érdekek 

vezérelnék, a szegényebb dél-európai és kelet-európai tagállamok széleskörűen támogatnák 

egy integrált ESzM létrehozását (különösen egy erős redisztribúciós hatással) annak 

reményében, hogy profitáljanak belőle. Offe azonban arra figyelmeztet, hogy a kérdés annál 

sokkal bonyolultabb, minthogy a nemzetközivé tett transzferek pénzügyi feszültségeket 

okoznának a gazdag és a szegény országok között. A jóléti ellátásokra költött állami források 

egymástól eltérő mértékét nemcsak a szociális kiadások GDP arányos megoszlása, az 

országok gazdasági teljesítménye fejezi ki. A különbségeket a jóléti feladatokhoz kapcsolódó 

értékek, érdekek és attitűdbeli különbségek is kifejezhetik. A jóléti rendszerek strukturális és 

történeti eltérései szintén megnehezítik egy egységes európai jóléti modell kialakítását. Offe 

hangsúlyozza, hogy még a gazdasági kérdések általában szabályozási problémákat vetnek fel, 

a szociális kérdések mindig újraelosztási természetűek, amelyek arra irányulnak, hogy a 

tagállamok mennyire hajlandók zsebünkbe nyúlni. 

 

3.2. Politikatanulás, politikatranszfer és a jóléti politikák implementálása 

 

Philips (2000) a politika-átültetés folyamatát röviden úgy összegzi, mint „tanulás 

máshonnan” (learning from elsewhere), amivel tulajdonképpen megragadja a politika 

adaptáció legfontosabb elemét (a tanulást) és összefoglalja a politika-transzferálás lényegét. 

Mindazonáltal Philip terminológiája nem reflektál teljes mértékben a politika-

transzferálhatóság (policy transferability) fogalmának hasznosságára, mivel a „tanulás 

máshonnan” meghatározás csupán egy egyszerű másolási és beillesztési folyamatot tükröz 

anélkül, hogy figyelembe venné a koncepció valódi újdonságát és fontosságát. A 
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politikatanulás mindig egy „gondolkodásbeli változást” feltételez (Kemp és Weehuizen 

2005:5). Ez nem egy egyszeri változás, hanem tudatos és folyamatos változások sorozata, 

amelyek végül új politikák bevezetéséhez és a régiek leváltásához vezetnek. A folyamat 

mindig az adott politika felismerésével és megismerésével kezdődik és az érvényben levő 

politikák átgondolásának és megváltoztatásának (vagy cseréjének) szándékával egészül ki, 

annak érdekében, hogy azok hatékonyabbak vagy méltányosabbak legyenek. Johnson és 

Lundwall (2001) szerint a tudás a politika átültetés legfontosabb eleme, mivel ezáltal érhető el 

a különböző politikák adaptálása és meghonosítása. Magyarázatuk szerint a tudás egy jól 

strukturált információs lánc, amelyen keresztül a politika adaptáció megszervezhető. A tudás 

a különböző információk halmazaként jelenik meg a transzferálás során, amely különös 

jelentőséggel bír az érdekeltek számára (átadók és átvevők). A szerzők megkülönböztetnek 

négyféle tudást, amelyek befolyásolják az átültethetőséget. A „hogyan” ismerete azt tükrözi, 

hogyan kell valamit végrehajtani. A „mit” ismerete a dolgok és eszközök tisztánlátására utal. 

A „miért” a jogszabályok és törvények ismeretét tükrözi, míg a „ki” tudása a folyamatba 

bevont szereplők pontos ismeretére utal. A tudás a kodifikálás folyamatán keresztül válik 

kollektívvá (jogok, normák stb.). Ezért a formális tudás már információként raktározható és 

alakítható. Kemp és Weehuizen (2005:9) egy másik fontos tényezőt is megemlít a 

politikatanulás kapcsán: azt a folyamatot, amelyen keresztül az új információkat elsajátítják és 

magukévá teszik a felek. Így olyan szokásokra és gondolatokra tesznek szert, amelyek 

alapvetően változtatnak korábbi viselkedésükön. De mi különbözteti meg az egyéni tanulást a 

közösségi, vagy intézményi tanulástól? A közösségi tanulás, vagy más szavakkal intézményes 

tanulás arra a folyamatra utal, amikor egy egész rendszer bevonásra kerül a változásba. Ez a 

rendszerszintű tanulás számos résztvevőt feltételez, akár a szervezet keretein kívülről is (civil 

szervezetek, más külső támogatók, tudásközpontok, stb.). A politikatanulás mindig 

intézményes tanulás, mert a politikák mindig magukba foglalják a szervezeteket, amelyek 

implementálják őket. Argyris (1976) szerint a tanulási folyamat háromféleképpen történhet a 

gyakorlat jellege szerint. Az instrumentális tanulás a technikák és eszközök elsajátítására 

irányul, valamint azok célokra gyakorolt szerepére. A konceptuális tanulás egyfajta probléma 

megoldási modell, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a tanulás folyamatát állandóan 

változó jogszabályi környezet, mindig új koncepciók és előírások bevezetése szegélyezi. A 

harmadik út a szociális tanulás, amely olyan „magasabb célokat” jelöl, mint a normák és 

felelősségek. 
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A politikatanulás fogalma erősen elkülönítendő a „politika-kölcsönzés” elméletétől 

általános funkcióit és céljait tekintve. Raffe (2011:2) elkülöníti a politikatanulást a politika-

kölcsönzéstől az adott helyzetek alapján, amelyekben a definíciók használhatók. A 

politikakölcsönzés mindig igyekszik megtalálni a lehető „legjobb gyakorlatot”, hogy 

integrálja azt az adott rendszer fejlesztési folyamatába. Ezzel szemben a politikatanulás 

csupán a megismerés és megértés folyamatára utal és nem szükségszerűen törekszik az adott 

politika beépítésére. Természetesen a politikatanulás is lehet eszköze egy megfelelő program 

kiválasztásának és ezzel megteremtheti az előfeltételét annak, hogy egy adott program 

részben vagy egészben integrálásra kerüljön.  Ezzel a politikatanulás fel tudja vezetni az egész 

adaptálási folyamatot, de önmagában, csupán megismerési célzattal is hasznos lehet. Raffe 

(2011:3-4) öt általános kérdést, vagy „aranyszabályt” állított fel a döntéshozók számára, 

amelyeket érdemes megfontolni a politikatanulás során. Először is a folyamatnak a 

nemzetközi tapasztalatok összegyűjtésének és vizsgálatának a módszertani és elemzési 

gyakorlatát kell gazdagítania. Sosem lehet egy-egy ilyen gyakorlatot „gyorsan ható” 

megoldásként felhasználni bonyolult problémák esetén, még akkor sem, ha nagy erre a 

kísértés. Másodjára, a kormányzatoknak „jó, de nem a legjobb” gyakorlatokat kell keresniük, 

mivel az utóbbiakat gyakran nehéz fogalmilag és tartalmilag meghatározni. A legjobb 

gyakorlatokra való túlzott összpontosítás gyakori hibája az olyan döntéshozóknak, akik 

alternatívákat keresnek jelenlegi politikák leváltására. A jó gyakorlatokat összehasonlító 

módszertani eszközökkel lehet felkutatni. Azonban arra figyelemmel kell leni, hogy ezek a 

gyakorlatok folyamatosan változnak azzal a társadalmi és gazdasági környezettel 

párhuzamosan, amelyben működnek. Ezért ritkán alkalmazhatók időtől és helytől független 

általános modellekként. Harmadjára, egy átfogó megközelítés segít azonosítani a 

rendszerszintű gyengeségeket, elkülöníteni azokat a komponenseket, amelyeket nehéz 

átültetni és széleskörű perspektívát adnak a megoldandó problémákról. Negyedszer, a 

nemzetközi tapasztalatok nemcsak arra jók, hogy jó gyakorlatokat találjunk és lecseréljük a 

hibás gyakorlatokat, hanem arra is, hogy azonosítsuk a helyi (hazai) politikák gyengepontjait. 

A hasonló problémák azonosítása különböző országok esetén segítheti a politikaalkotókat 

abban, hogy azonosítsák és felülvizsgálják az eljárások valós gyakorlati hatásait más 

országokban (mielőtt azokat otthon alkalmaznák). Ez a megközelítés felveti annak a 

lehetőségét, hogy megfigyeljenek számos megoldási lehetőséget (vagy legalábbis ezekre 

vonatkozó erőfeszítéseket), amelyek a közös problémák kezelésére irányulnak és kiválasszák 

közülük a számuka legmegfelelőbbet. Ötödikként, nagyon fontos az alapprobléma 

természetének meghatározása és annak elhelyezése időben és térben. A múltból való tanulás 
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és a problémák történelmi szemszögből való szemlélése segíthet a rossz döntések 

elkerülésében és megelőzésében. 

Tanulmányukban Bennett és Howlett (1992) a tanulási folyamat menetére hívta el a 

figyelmet: fontos azonosítani, hogy „ki” tanul, „mit” tanul és ennek „milyen” hatásai vannak. 

Az új politikák megtanulásának módszertanát Kemp és Weehuizen (2005:8) úgy írja le, mint 

feladatok sorozatát, amelyeket a résztvevőknek teljesíteniük kell. Először is a döntéshozóknak 

el kell különíteniük a politikatanulás három fázisát: a technikai tanulást (eszköztanulás), a 

konceptuális tanulást (célok és stratégiák) és a társadalmi tanulást (értékek, felelősségek és 

politikai megközelítések). Másodjára azonosítaniuk kell a tanulás tárgyát. Ezt akár úgy is 

megtehetik, hogy elemzik a létező dokumentációt, hatásvizsgálatokat és értékeléseket az adott 

program vonatkozásában.  A leghasznosabb és legfontosabb módszer azonban a közvetlen út, 

amikor a szakértők és döntéshozók személyes megkérdezésén keresztül nyerünk 

információkat és a programokat személyesen tanulmányozzuk a megvalósítás környezetében. 

Harmadjára, fontos annak megismerése, hogy a tanulási folyamat különböző szereplői 

elegendő információval rendelkeznek-e a technikai, konceptuális és szociális tanulásról. Ezt 

úgy is csinálhatjuk, hogy közvetlenül megfigyeljük a résztvevők viselkedését, vagy pilot 

projekteket alkalmazunk, amelyek szűrőként szolgálhatnak a jó gyakorlatok kiválasztásában 

és a rosszak kiselejtezésében. Negyedik lépésben, az elemzőnek tisztában kell lennie azzal, 

hogy a tanulási folyamat milyen szerepet játszott az adott politika megváltozásában. A 

technikai elemek megtalálása viszonylag egyszerű, azonban az értékek, érdekek és attitűdök 

változásának mérése meglehetősen nehéz. Felmerül a kérdés, hogy hogyan választhatjuk ki a 

számunkra fontos intézményi hatásokat és jelenségeket egy újonnan bevezetett politika 

számos egyéb – számunkra irreleváns - hatása közül. Ehhez az szükséges, hogy a 

megvalósítás intézményeit olyan pontosan elemezzük, amennyire ez lehetséges. Ennek 

legfontosabb módszere a hosszú távú hatásvizsgálat. 

Kemp és Weehuizen (2005:18) kiemeli, hogy azoknak a gyakorlatoknak is érdemes 

figyelmet szentelni, amelyek végül nem kerülnek kiválasztásra és implementálásra. Egy 

politika adaptálása előtt a szakértők vélhetően számos egyéb gyakorlatot is megvizsgálnak, 

amelyek közül csak egy lesz beültetve az adott rendszerbe. Így a politikai reformok optimális 

esetben számos jó gyakorlat tanulmányozásán keresztül zajlanak, amelyek akár mindegyike 

érdemes lenne a megvalósításra. Ha mindegyik megvalósíthatónak és jónak tűnik, akkor vajon 

mi alapján választják ki a „nyertest” a döntési folyamat végén? Ez a kérdés az intézményi 

kultúra és az ösztönzők szerepének figyelembe vételével válaszolható meg leginkább. Kemp 
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és Weehuizen (2005:4) kiemeli, hogy ha az új struktúrák nem kellő óvatossággal kerülnek 

beépítésre egy rendszerben, az hibás ösztönzőkhöz, azok pedig hibás intézményi válaszokhoz 

vezethetnek. Az állítás alátámasztásaként a szerzőpáros a holland egészségügyi reformot 

említi meg, különös tekintettel a pszichiátriai ellátásra. Kiemelik, hogy a reform elsőszámú 

irányítói közvetlenül a kormányzat hivatalnokai voltak, akik hozzáértése a szakmai 

kérdésekben meglehetősen kérdéses volt. A folyamat eredményeképpen a pszichiátriai ellátás 

időtartama jelentősen lerövidült annak ellenére, hogy a pszichiátriai problémákkal jelentkező 

betegek az esetek többségében számos más kísérő problémával is rendelkeztek, amelyek más 

kezelési módokat igényeltek volna. Azzal, hogy redukálták a pszichiátriai ellátás időtartamát 

ugyan mérsékelték a közvetlen költségeket, azonban a közvetett költségek tovább növekedtek. 

A megnövekedett költségek az ápolási napok számának növekedése miatt alakultak ki, mivel 

a pácienseknek minden egyes problémával újra és újra regisztrálniuk kellett magukat a 

rendszerben, amikor valamilyen új megbetegedést diagnosztizáltak náluk. A holland 

egészségügy példája tipikus esete a hibás ösztönzőknek, amelyek akkor merültek fel, amikor a 

betegek valós érdekeit és pszicho-szociális jellemzőit nem vették figyelembe egy politikai 

döntési folyamat során. 

Berry és Berry (1999) felhívja a figyelmet a politika-transzfer technokrata vonására. Ezen 

azt értik, amikor a politikatranszfer nem egyenlő partnerek közötti igazságos folyamat, hanem 

egyfajta versengés a fejlődő országok között annak reményében, hogy felzárkózhatnak a 

gazdaságilag fejlett államokhoz. Ez a versengés hasonlít azokhoz a gazdaságpolitikai 

erőfeszítésekhez, amelyeket a fejlődő országok azért tesznek, hogy csökkentsék gazdasági 

egyenlőtlenségeiket. Diamondnak (1998) egy még sötétebb jövőképe van a fejlődő és fejlett 

országok közötti politika-transzferekről. Véleménye szerint a fejlett államok nem érdekeltek 

abban, hogy átadják jó gyakorlataikat a fejlődő országoknak. Sokkal inkább érdekükben áll 

hasznot húzni a szegény országokból azáltal, hogy kihasználják gyenge politikáikat, 

amelyeket azok sokszor éppen abból a célból alkottak meg, hogy megvédjék gazdasági 

érdekeiket a gazdag országoktól. 

A politika-transzferekről alkotott másik (optimistább) elmélet szerint, a politikák 

hordozhatósága a demokratikus folyamatoknak köszönhető, amely meghatározza a modern 

államok politikáit. Mindez a modern államok azon tulajdonságából adódik, hogy 

demokratikus processzusokon (választási rendszerek) keresztül képesek időszakosan 

eltávolítani a rosszul működő gyakorlatokat és helyükbe újakat tudnak beépíteni.  Ez egy 

meglehetősen optimista megközelítés, amely azon a feltevésen alapul, hogy a demokrácia 
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képes egyfajta öntisztító rendszerként működni és belső kiegyensúlyozó mechanizmusain 

keresztül önmagában megoldani a policy természetű problémákat. Banks és társai (2004:6) 

állítása szerint a hibás politikák bevezetésére általában éppen akkor kerül sor, amikor egy 

rendszernek gyors reformra van szüksége valamilyen külső nyomásból adódóan. A jó 

gyakorlatok megtalálására való törekvés ugyanakkor nem minden esetben elégséges. Az 

elsietve bevezetett politikák kapkodó és rosszul kivitelezett gyakorlatokhoz vezethetnek, 

amelyek alááshatják az egész reformfolyamat sikerességét. 

 

3.3. Politika átvétel és átadás – Adaptálhatók-e az egyes jóléti politikák? 

 

Mit jelenthet a különböző politikák átültethetősége? Vajon lehetséges az egyik politika 

átvezetése a másikba oly módon, hogy megőrizze eredeti tulajdonságait és vonásait, vagy 

legalábbis ne veszítse el alapvető funkcióit? Meglehetősen nehéz ezeknek a kérdéseknek a 

megválaszolása anélkül, hogy tisztában lennének az egyes politikák átadásának és átvételének 

(transzferálhatóságának) általános elméletével. 

A politika átadás és átvétel elmélete korlátozott szakirodalommal rendelkezik, viszonylag 

kevés szakértő lép túl a hagyományos „hogyan tanuljunk jó gyakorlatokat” megközelítésen. 

Dolowitz és Marsh (idézi Feenstra 2010:2) szerint a politikák transzferálhatósága „egy olyan 

folyamat, amelyben a politikákról alkotott tudás, az adminisztrációs technikák, az intézmények 

és ötletek felhasználásra kerülnek egy másik politikai rendszerben annak fejlesztése, az 

adminisztrációs kapacitások, intézmények és koncepciók javítása érdekében”.  Dolowitz és 

Marsh úgy tekint a politika kölcsönzés és átadás elméletére, mint egy két utas folyamatra, 

amelyben mind a kölcsönző mind pedig az átadó felek aktívan részt vesznek az átadásban, 

továbbá mindkét fél érdekelt a transzfer sikerességében. 

A politika átadásról és átvételről alkotott elméletében Steiner-Khamsi (2004) szintén 

kétirányú (szándékos) folyamatként írja le a jelenséget. Az elmélet két aktív résztvevőt 

feltételez a folyamatban: az egyik, aki tanul és tudást importál valahonnan (átvevő) és a másik 

fél, aki tudást közvetít a fogadó fél számára (kölcsönző). A helyi döntéshozóknak három 

tényezőt kell előre látniuk, annak érdekében, hogy képesek legyenek a gyakorlatok sikeres 

átadására és átvételére, és hogy meggyőződjenek ennek szükségességéről és hasznosságáról. 

Az első és legfontosabb, hogy előre lássák, hogy miért van szükség a meglévő politikák 

változtatásra, módosítására és végső esetben lecserélésére és miért van szükség újak 

bevezetésére. A meglévő politikák lecserélése iránti vágy eredhet az adott politika hibás 
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működéséből, vagy társadalmi népszerűtlenségéből. Mivel egy politika alkalmasságának 

megítélése meglehetősen szubjektív, érdemes értékelni és tesztelni a meglévő politikákat 

mielőtt a végleges csere mellett döntünk. Erre azért van szükség, mert a reformok néha sokkal 

inkább emocionális, mint racionális indokokkal történnek. A policy-k kiválasztása során a 

döntéshozók gyakran preferálják azokat a gyakorlatokat, amelyek saját ízlésüknek jobban 

megfelelnek és elmulasztják a kiválasztott szakpolitika egyéb fontos vonásainak (pl. indirekt 

hatások, társadalmi népszerűtlenség) figyelembe vételét. Esetenként kevesebb erőfeszítésbe 

kerülne már meglévő politikák módosítása és fejlesztése, mint az újak bevezetésével járó 

kockázatok felvállalása. A politikák elkapkodott módosításával kapcsolatban Tomasz Inglot 

(2008) felhívta a figyelmet a rendszerváltáson átesett kelet-európai országokra, akik 

meglehetősen lelkesen tanultak és alkalmaztak külföldi gyakorlatokat, anélkül, hogy 

felbecsülték volna ezek lehetséges hosszú távú következményeit. A politika átadás és átvétel 

második aranyszabálya Steiner-Khamsi szerint, hogy a döntéshozóknak érteniük kell és át kell 

látniuk az egész döntési folyamatot a tervezéstől a megvalósításon át az értékelésig. A 

részleges információk alapján történő erőltetett bevezetés ugyanis inkább veszélyes, mint 

hasznos. Ezért a helyi döntéshozóknak el kell sajátítaniuk a bevezetés (társadalmi és 

gazdasági) környezetének megismeréséhez szükséges tudást. Más szavakkal, több erőfeszítés 

a tervezőasztalnál kevesebb nem kívánt hatást jelent a gyakorlati megvalósításban. A politika 

átadás és átvétel folyamat harmadik szabálya a politikák által érintett résztvevők és 

támogatottak előzetes felmérése. A politikához kapcsolódó döntéseknek jól körülhatárolható 

célcsoportok érdekeit kell képviselniük. A jövőbeli felhasználók szocioökonómiai 

sajátosságai ugyanis alapjaiban határozzák meg a transzferált politika végső jellegét.  

Steiner-Khamsi továbbá kiemeli, hogy a „kölcsönzés nem jelent másolást” (2004:5), 

utalva arra a tényre, hogy a politika-adaptálás egy bonyolult és hosszadalmas folyamat. 

Figyelembe kell venni a megvalósítás során az olyan külső tényezőket, mint a gazdasági, 

társadalmi és politikai faktorok. Az egyszerű másolás valószínűleg nem veszi figyelembe a 

helyi sajátosságokat (mint a jóléti szolgáltatások struktúrája és hagyományai, vagy a 

szegénység és a szociális szükségletek jellege) és egy olyan működési környezetet 

eredményezne, amely nem megfelelő a célcsoport speciális szükségleteinek és igényeinek 

kielégítésére. 

Schriewer (2000) felhívja a figyelmet a politika átadás és átvétel fogalmának 

funkcionalista megközelítésére. Ezt a jelenséget Morais de Sa e Silva (2010:27-29) még 

részletesebben elemzi. A funkcionalista megközelítés értelmében a helyi vagy nemzeti 
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kormányok úgy használják a politika átvételt, mint egy módszert arra, hogy társadalmilag 

legalizáljanak már korábban bevezetett intézkedéseket. Ez a gyakorlat nyilvánvalóan nem 

tekinthető a szó szakirodalmi értelmében politika átvételnek, hiszen ezekben az esetekben az 

átvett politikákat azzal a céllal alkalmazzák, hogy a hazai ellentmondásos és diszfunkcionális 

kormányzati döntéseket társadalmilag legitimálják, oly módon, hogy úgy mutatják be ezeket 

az átvett gyakorlatokat, mint külföldön már sikeresen működő modelleket. Az ilyen 

„reformok” általában a fogadó országból erednek, és hiányzik belőlük a hivatkozott külföldi 

politikák alapos ismerete. Ez a fajta stratégia kizárólag azt akarja elérni, hogy meggyőzze a 

népszerűtlen politikai döntések ellenzőit. Spreen (2004:101-113) a dél-afrikai oktatási 

reformot említi, mint a politika átadás és átvétel tiszta példáját arra, hogyan lehet nemzetközi 

gyakorlatokat a korábban meghozott politikai döntések igazolására használni. Az apartheid 

utáni Dél-Afrikai Köztársaság az oktatási reformok sorát hajtotta végre a felszabadulást 

követően, amelyek egy része külföldről átvett példák hazai magvalósítása volt. Az egyik ilyen 

importált reform a kimenet alapú oktatási rendszer (outcome-based education, OBE) 

bevezetése volt, amelyet már széleskörűen alkalmaztak egyes angolszász országokban (mint 

Ausztrália és Új-Zéland). Dél-Afrika saját OBE modelljét a kilencvenes évek végén vezette 

be a közoktatási reformcsomag részeként. A reform gyakorlatilag az angolszász módszerek 

változtatás és mélyelemzés nélküli átvételét jelentette. Spreen (ibid. 111) felhívja a figyelmet, 

hogy a program bevezetői az OBE-t egyfajta mindenhol alkalmazható modellként kezelték, 

amely időbeli és térbeli megkötések nélkül használható a környező gazdasági és társadalmi 

környezet figyelembe vétele nélkül. Az OBE végül számos viszontagságot túlélve, sok 

módosulást követően megtalálta a helyét a dél-afrikai oktatási rendszerben és úgy működött, 

mintha mindig is egy helyi gyakorlat lett volna. 

A témával foglalkozó szakértők nagy része egyetért abban, hogy politika-transzfer nem 

egy spontán folyamat, hanem jól tervezett és tudatosan felépített lépések sorozata. Feenstra 

(2010) felhívja a figyelmet a gyakorlat bevezetését megelőző háttérkutatások és az előzetes 

értékelések fontosságára, mivel a külső körülmények figyelembe vétele kulcsfontosságú a 

program sikeres alkalmazása során. A bevezetés előtt megvizsgálandó különböző 

körülmények éppúgy tartalmazhatnak gazdasági, pénzügyi, társadalmi és környezeti 

tényezőket, mint technikai, kulturális és demográfiai faktorokat.  Még elméletben 

meglehetősen egyszerűnek tűnik a különböző politikák fejlesztése és módosítása, a 

gyakorlatban a politikákat beágyazó társadalmi és kulturális tényezőket sokszor nehéz 

befolyásolni és megváltoztatni. Feenstra szerint a döntéshozóknak a meglévő politikák 
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elemzésével kellene kezdeniük az adaptálás folyamatát. A folyamat második fázisát az 

előbbiekben említett befolyásoló faktorok vizsgálata jelenti. Ezt követően kiválasztott modell 

implementálása előtt el kell dönteni, hogy az egész programot, vagy annak csak egy részét 

szeretnénk implementálni saját rendszerünkbe. A folyamat fokozatosságának nem kedvez, 

hogy a globalizációs verseny következtében a fejlődő gazdasággal rendelkező országok erős 

nyomás alatt vannak, hogy egyrészt megfeleljenek a nemzetközi elvárásoknak, másrészt 

sikerrel tudják kezelni a közben felmerülő szociális, gazdasági és kulturális kihívásokat.  

Mindez gyakran arra készteti az országokat, hogy sikerrel működő gyakorlatokat másoljanak 

le egymásról anélkül, hogy figyelmet szentelnének a helyi társadalmi és gazdasági 

körülményeknek. Az elkapkodott bevezetés eredményeképpen a frissen bevezetett politikák 

nem integrálhatók teljes sikerrel és hosszútávon nem fenntarthatók, hiszen vélhetően elvesztik 

a társadalmi szereplők támogatását. Ahogy Steiner-Khamsi rámutatott „a másolás nem 

kölcsönzés” (borrowing is not copying), vagyis a sikeres politika-bevezetés kulcsa, hogy a 

helyi körülményeket és érdekeket milyen mértékben veszik figyelembe.  

Tilly (2004) megközelítése szerint a hasonló problémák hasonló válaszokat igényelnek. 

Ezért az újonnan bevezetett társadalom és gazdaságpolitikák csak addig alkalmazhatók 

egységes séma alapján, amíg egymással megegyező problémákat kezelnek.  Az ilyen 

standardizált problémák és a rájuk adott egységes válaszok egyfajta „világkörű” modellé 

állnak össze, amely a referencia-országok saját modelljeinek kombinációjaként 

manifesztálódnak. Az új mixelt modell transzferálható és alakítható, akár részben, akár teljes 

egészében. 

Ochs és Philips (2002) téziséből kiindulva Philips (2004) a politika-transzfert egy 

hatlépéses folyamatban írja le. Elsőként, létezniük kell a „befogadó” országban olyan 

társadalmi tényezőknek, amelyek szükségessé teszik a reformot.  Az elhibázott politika-

transzferek egyik hibája, ha a jól működő rendszereknek nincs szükségük reformra és a 

megvalósítók csupán abból a megfontolásból kötelezik el magukat a változás mellett, hogy 

kielégítsék a reformokra irányuló túlbuzgó vágyunkat. A hibásan kivitelezett reformok egy 

másik problémája, ha szükséges ugyan a reform, de hiányzik a hibás politikák 

megváltoztatására irányuló politikai, vagy társadalmi elkötelezettség és érdeklődés. A 

politikai és társadalmi konszenzus nélküli reformok önkényesek és csak rövid életű, átmeneti 

változásokat és megoldásokat jelenthetnek. Ha senki sem érdekelt a tervezett reformok 

megvalósításában, akkor nincs értelme új politikákat bevezetni, még akkor sem, ha valós 

problémák merülnek fel, amelyek kétségtelenül kezelést igényelnek. Philips második tézise, 
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hogy a politikáknak elfogadhatónak és kívánatosnak kell lenniük a célországokban. Az átadó 

országoknak pedig hajlandóságot kell mutatniuk arra, hogy nemcsak felajánlják létező 

politikáikat az átvevőknek, hanem ellátják őket a szükséges tudással és készségekkel is. Ezzel 

egy időben az átvevő országoknak teljes befogadást kell tanúsítaniuk az adott politikát 

illetően. A politika átvétel folyamatának harmadik lépése a döntés meghozatala a kölcsönzött 

politika befogadásáról és bevezetéséről, amelyet az implementálás fázisa követ. Steiner-

Khamsi (2000) ezt a folyamatot belsővé tételnek (indigenization) hívja utalva arra a 

folyamatra, amelyen keresztül a politika részévé válik az átvevő rezsimnek. Optimális esetben 

a politikák végleges beépítését megelőzően társadalmi vitákat tartanak a demokratikus 

normáknak megfelelően. Ebben az esetben az átvételről hozott döntés egy politikai, szakmai 

és más társadalmi szereplők közötti konszenzus eredménye. Annak érdekében, hogy 

biztosítsuk a programok széleskörű társadalmi elfogadottságát, annál jobb, minél szélesebb 

körű ez a társadalmi konszenzus és magába foglalja a civil szervezeteket és a piaci szektor 

szereplőit is. Az utolsó lépcsőfok a bevezetett gyakorlat hatásának vizsgálata, amely fontos 

visszajelzést adhat a működésről. Az értékelő fázis gyakori hibája, hogy még meglehetőse 

sokat foglakoznak a gazdasági hatékonysággal, a méltányossági kérdéseket figyelmen kívül 

hagyják. Például a latin-amerikai feltételes segélyprogramokat vizsgálva Molyneux (2009) 

kiemeli, hogy míg a CCT-k nagy figyelmet szentelnek a gazdasági hatékonyságnak, addig a 

méltányossági kérdések gyakran alulértékeltek maradnak. 

Az FKT programok transzferálásának egyik legismertebb példája a mexikói 

Oportunidades programhoz hasonló oktatási transzfer megvalósítása az Egyesült Államokban. 

A policy átadási folyamat már csak azért is különösen érdekes, mert ez volt az első példa arra, 

hogy egy fejlődő országban működő FKT program mintájára próbáljanak létrehozni egy 

magas gazdasági fejlettségű országban egy hasonló transzfert. A programot New York 

városában vezették be Opportunity New York City néven (ONYC). A nyilvánvaló 

kapcsolódást a két program között tükrözi, hogy az ONYC-vel foglalkozó 209 újságcikk 

közül 109 tesz utalást az Oportunidadesre (Fiszbein és Schady 2009:144). A program 

megvalósítását a kidolgozók a mexikói program-résztvevő gyerekek iskolai és egészségügyi 

mutatóinak látványos javulásával indokolták. Az ONYC korai szakaszában tanulmányutakat 

szerveztek a két ország között és közös konferenciákon mutatták be az Oportunidades 

módszereit és eredményeit. Az ONYC-t ért legfőbb kritikák szerint az Egyesült Államokban 

működő program azért nem lehet sikeres, mert a szegénység szerkezete, a program társadalmi 

és gazdasági környezete oly mértékben eltér egymástól, ami veszélyezteti a fenntarthatóságot. 
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Mindazonáltal a gyakorlat fejlesztői nagyon is tudatosan építették fel saját FKT programjukat 

a helyi viszonyoknak megfelelően. A folyamat eredményeképpen az ONYC egy teljesen új 

program lett, amely csak nyomokban tartalmazta az ötletadó Oportunidades jellemzőit 

(Morais De Sa e Silva 2010). 

 

3.4. Az FKT-k transzferálhatóságának néhány dilemmája 

 

A feltételekhez kötött transzferek angolszász országokban való megjelenésüket követően, 

majd a Világbank által támogatott elterjedésük révén vitathatatlanul beágyazódtak a globális 

szociálpolitikák eszköztárába (csakúgy, mint a minimum jövedelem sémák és más 

gyakorlatok) és számos országban leltek otthonra. Az így meghonosodott, nemzeti 

programokká alakuló FKT-k ezek után példaként szolgálhattak további országok számára is, 

hogy átvegyék és saját jóléti rendszereikbe is beépítsék őket. Noha az FKT-k igazán nagy 

számban a fejlődő világban terjedtek el, néhány fejlett ország is kedvet kapott átvételükre és 

alkalmazásukra. Mint az a korábbiakban felvázolt, politikák implementálására, tanulására és 

átvételére vonatkozó elméletekből kiderült, cseppet sem mindegy azonban, hogy az FKT-k 

milyen társadalmi és gazdasági viszonyok közepette és mennyire fejlett jóléti rendszerekben 

kerülnek bevezetésre. A következőkben bemutatok néhány szempontot, amelyek jelentősen 

befolyásolják a feltételekhez kötött transzferek alkalmazhatóságát különböző társadalmi 

jellemzőkkel bíró és eltérő gazdasági fejlettségű országokban és régiókban.  

 

A célzási módszerek eltérései és a továbbgyűrűzés problémája 

Az FKT-k eltérő célzási módszereket igényelnek a különböző jóléti rendszereket 

működtető országok esetén. Minderre szemléletes példa a New York városában működő 

ONYC program meghonosítása a mexikói Oportunidades mintájára. A ONYC bevezetését 

megelőzően nyilvánvalóvá vált, hogy a Mexikóban használt földrajzi célzási módszer nem 

alkalmazható egy gazdaságilag fejlett nagyváros esetén. Mexikóban viszonylag egyszerű volt 

bevezetni a területi alapú célzást, hiszen a szegény populáció többnyire vidéken, jól 

körülhatárolható körzetekben összpontosul. Ebből eredően a mexikói program kétlépcsős 

kiválasztási módszert alkalmaz. Először lehatárolják a leghátrányosabb helyzetű régiókat, 

ahol sok szegény lakik. Ezt követi csak a második lépés, amikor vagyon és jövedelemtesztet 

alkalmazva kiválasztják a leginkább rászorulókat, akikből a programrésztvevők lesznek. 
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Számos más fejlődő ország (pl. Kolumbia, Banglades) alkalmaz hasonló, a területi lehatárolás 

és a jövedelemteszt kombinációján alapuló rendszert, ahol a szegények területi koncentrációja 

ezt lehetővé teszi. Mindez olcsóbbá és egyszerűbbé teszi a kiválasztási folyamatot. Néhány 

program esetén még jövedelemtesztre sincs szükség, hiszen az adott környéken mindenki 

akkora szegénységben él, hogy nem lenne értelme a potenciális jogosultak körében tovább 

válogatni. Területi célzással Európában nem találkozhatunk, az EU-n belüli FKT-t működtető 

országokban az univerzális (Magyarország, Szlovákia, Románia) és a jövedelemtesztelt 

(Bulgária, Belgium, Egyesült Királyság) támogatások terjedtek el leginkább. A 

jövedelemtesztelt ellátások leggyakoribb kritikája, hogy sok jövedelmi jogosultat elriaszt a 

támogatás igénybevételétől. Ennek számos oka lehet: a jövedelemteszthez kapcsolódó 

eljárások megalázóak és megbélyegzők, az információk nem jutnak el a rászorulókhoz, az 

igénylési eljárás bonyolultsága stb. Mindez erősen veszélyezteti az FKT-k egyik alapelvét az 

ún. továbbgyűrűzési (spillover) hatást.7 A továbbgyűrűzési hatás nagyon fontos az FKT 

programok esetén, hiszen ez biztosítja a transzferek hosszú távú fenntarthatóságát azzal, hogy 

a változás hatásai térben túlmutatnak a kezelt csoporton, időben pedig a támogatási 

időszakon. Az FKT-k alapelve szerint, ha a nem támogatott, de a (iskolai kimaradás) 

problémától szintén érintett csoport látja a pozitív változásokat, akkor ugyancsak motivált lesz 

abban, hogy gyermekét beírassa az iskolába és ügyeljen az órákon való részvételre (Fiszbein 

és Schady 2009:65). Így a kívánt viselkedés követendő mintává válik a közösségen belül, 

hiszen az oktatásból adódó olyan pozitív kimenetekre, mint a jobb munkahely és a több 

fizetés mindenki egyaránt vágyik. Mindez természetesen egy erősen idealizált tankönyvi 

modellje az feltételes transzferek működésének, amely nem vesz figyelembe olyan külső 

tényezőket, mint a magas munkanélküliség, vagy az iskolai szegregáció. Ez a tanulási hatás 

valószínűleg nehezebben megy végbe egy olyan környezetben, ahol a szegénység tagoltabb 

formában jelenik meg, területileg kevésbé homogén képet mutat. Minél nehezebb azonosítani 

a jogosultságot, annál kifinomultabb kiválasztási módszereket kell alkalmazniuk a szakmai 

bürokráciáknak (abban az esetben, ha nem univerzális az ellátás), amely jelentősen megnöveli 

az adminisztrációs költségeket és bonyolítja a támogatás eljutását a finanszírozótól az 

igénylőig. 

A latin-amerikai országok nagy, több tízmillió felhasználót érintő FKT-ihez képest a 

fejlett jóléti rendszereket működtető országok feltételekhez kötött transzferei inkább kisebb 

7 Továbbgyűrűzési hatásról nemcsak az FKT-k tekintetében beszélhetünk, hanem számos más programnak (pl. 
egészségügyi, mezőgazdasági és oktatási programok) kívánatos következménye lehet a hatások továbbterjedése, 
az érintettek körének kiterjesztése. 
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szükségletcsoportokat céloznak meg ellátásaikkal, megpróbálva megtalálni azokat a rétegeket, 

amelyek valóban motivációra szorulnak annak érdekében, hogy a gyerekek megfelelő 

oktatásban vegyenek részt. A magyar óvodáztatási támogatás például azokat a gyermeket 

célozza meg, akik szülei legfeljebb nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkeznek, 

felismerve a tényt, hogy ezek a kisgyermekek jelentős hátrányokkal kezdik a közoktatást 

társaikhoz képest. Kertesi és Kézdi (2012) szerint a támogatás valóban képes volt javítani az 

érintett, alacsony iskolázottságú szülőktől származó és szegény háztatásokból érkező 

kisgyermekek óvodai részvételét. Egy másik szükségletcsoport-specifikus FKT, az Egyesült 

Királyságban működő 16-18 Bursary program, oktatási szempontból hátrányos helyzetű 

csoportok (árvák, gyermeküket egyedül nevelők, fiatal szülők, fogyatékkal élők, stb.) 

támogatásával foglalkozik. Az ösztöndíj célja itt a középiskolai végzettség megszerzése. 

 

A kínálati oldali intézmények problémája 

Az FKT programok bevezetése és fenntarthatósága szempontjából nagyon fontos kérdés, 

hogy a támogatások feltételéül szabott oktatási és egészségügyi tevékenységek 

háttérintézményei elérhetők-e a résztvevők számára (Janvry és Sadoulet 2005). Mindez 

magában foglalja, az óvodák, iskolák, gyermekorvosi rendelők, terhes-gondozók stb. 

elérhetőségét és megfizethetőségét nemcsak általánosan, hanem közvetlenül azok számára, 

akiket támogatni szeretnénk. Az FKT programok ugyanis csak abban az esetben 

működtethetők hatékonyan, ha mellettük a kínálati oldali intézmények is megfelelő számban 

és minőségben rendelkezésre állnak (Medgyesi és Temesváry 2013). 

A 3-4 éveseknek szóló hazai óvodáztatási támogatás és az 5-7 évesekre (is) vonatkozó 

bolgár gyermeknevelési támogatás legnagyobb problémája, hogy nincs elegendő óvodai (vagy 

más koragyermekkori) férőhely a kisgyermekek elhelyezésére. Magyarországon ez elsősorban 

vidéki, falusias, még Bulgáriában nagyvárosi problémaként jelenik meg. Így hiába a pénzügyi 

ösztönző, a gyermekek sok esetben nem képesek hozzáférni ezekhez az intézményekhez, 

elegendő férőhely hiányában (Kertesi és Kézdi 2012). Mindkét országban történtek kísérletek 

a probléma kezelésére, épülnek az óvodák és alternatív lehetőségek is megjelentek (nulladik 

évfolyam, családi napközik), ezek mégsem képesek azonnali, jelentős változást hozni. 

Ráadásul a férőhelyek szűkös száma miatt egyre nagyobb harc alakul ki a szülők között a 

meglévő helyekért, amelynek vesztesei rendszerint az iskolázatlanabb, alacsonyabb 

igényérvényesítési képességgel rendelkező szegények.  
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Az általános iskolai oktatással már más a helyzet, itt rendszerint rendelkezésre áll 

elegendő intézmény minden vizsgált országban. Kelet-európai tapasztalatok mégis azt 

mutatják (Romániában, Szlovákiában és Magyarországon), hogy noha a korcsoport iskolai 

részvétele és beiratkozási mutatója igen magas, mégis jelentős a különbség az eltérő 

társadalmi csoportok oktatásminőségi és iskolai részvételi adatai között (vö. Friedman et al. 

2009, Kurucz 2011). Mindezt alapvetően két tényező befolyásolja: a terület, ahol a gyermek 

lakik és a gyermek etnikai származása (Szalai 2002). A leghátrányosabb helyzetű NUTS 2-es 

régiókat vizsgálva megfigyelhető, hogy a fenti országokban a gyermekek korai iskola-

elhagyási rátája, beiratkozási mutatója és az iskolai hiányzások száma jelentős lemaradást 

mutat a fejlett régiókhoz képest (Eurostat 2014b, 2014h, 2014j). A gyermek roma származása 

pedig ugyancsak jelentősen növeli az iskolai lemorzsolódás valószínűségét (OSI 2006, 

Világbank 2009a, Friedman et al. 2009, Kurucz 2011). 

 

A jóléti rendszerek pluralitásának problémája 

A jóléti rendszerek pluralitása erősen befolyásolja a nemzetközi FKT programok 

implementálhatóságát az egymástól eltérő jóléti hagyományokkal és intézményekkel 

rendelkező országokban. Egy fejlett jóléti rendszert működtető országban (pl. Belgium és az 

Egyesült Államok) az FKT csupán a meglévő ellátások kiegészítőjeként a szociálpolitikai 

rendszer parciális részeként jelenik meg. Ezzel szemben egy fejlődő országban (pl. Mexikó és 

Brazília) működő feltételes segélyprogram az adott ország jóléti rendszerének alapját, az 

egyetlen elérhető és kizárólagos pénzbeli transzfert jelentheti a felhasználók számára. A 

transzferek pluralitása és a választás szabadsága befolyásolhatja az igénybevételi 

hajlandóságot és a transzferek fejében teljesített viselkedések jelegét egyaránt. Ott, ahol az 

FKT a megélhetés egyetlen záloga, valószínűleg a támogatottak jobban ragaszkodnak az 

ellátásokhoz és hajlandók érte több és nagyobb erőbefektetést igénylő feltételeket is 

teljesíteni. Azokban az országokban azonban, ahol a programok a jóléti ellátások csupán 

egyik szereplőjeként működnek (pl. az Európai Unió és Észak-Amerika egyes országaiban), a 

támogatottak számára nem feltétlenül egzisztenciális kérdés az FKT-ból való részesülés, 

hiszen esetleg más, az igényeiknek jobban megfelelő jóléti csomagokból is választhatnak. A 

dolgozatban vizsgált országokban sokszereplős, változatos ellátási struktúrákkal rendelkező 

jóléti rendszerekben vezették be az FKT-kat. Ritka, hogy egyik, vagy másik országban az 

adott támogatott család, vagy háztartás csak és kizárólag a feltételes transzferből részesüljön. 

Bulgáriában a gyermeknevelési támogatásban részesülő családok például rendszerint fűtési 

57 
 



támogatásban és garantált minimumjövedelemben is részesülnek. Belgiumban a 

Schooltoelagen mellé automatikusan jár a minden tankötelest megillető családi pótlék is, 

Magyarországon pedig az iskoláztatási támogatásban részesülő szegény családok jelentős 

hányada részesül még egyéb szociális, anyasági, vagy gyermekvédelmi támogatásból, az 

óvodáztatási támogatás résztvevői pedig automatikusan megkapják a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményt is.8 

A pénzbeli ellátások sokszínűsége mellett ugyancsak fontos a teljes jóléti rendszer 

pluralitása. Ahogy arról már volt szó, a jóléti szolgáltatások, mint az alapfokú oktatás, vagy az 

egészségügyi szolgáltatók hozzáférhetősége, ugyancsak erősen meghatározzák a támogatott 

gyermekek és családok életlehetőségeit. Az ellátásokat körülvevő átfogó jogszabályi 

környezet jelenléte és beágyazottsága ugyancsak lényeges szempont az FKT-k bevezetésénél. 

A fejlett jóléti jogalkotással és hagyományokkal rendelkező országok számára egyszerűbb az 

FKT-k integrálása, hiszen csupán a meglévő ellátások struktúrájába kell beleszőni az új 

transzfereket (pl. a magyar óvodáztatási támogatás, vagy a flamand iskoláztatási támogatás), 

vagy korábbról meglévő ellátásokból kell képezni azokat (pl. a bolgár gyermeknevelési 

támogatás, vagy a hazai családi pótlékból lett iskoláztatási támogatás). 

 

Az adminisztrációs rendszer problémái 

Elsősorban a fejlett és fejlődő országok viszonylatában jelent problémát az FKT-k 

implementálásában az, hogy mennyire kiépült és fejlett az a szociális bürokrácia, amely helyt 

ad a programok működésének. A fejlett és közepesen fejlett gazdasággal rendelkező 

országokban rendszerint rendelkezésre áll a megfelelő adminisztrációs kapacitás, amely 

jelentősen megkönnyíti az új transzferek beágyazását és működtetését. Ezekben az 

országokban a jóléti adminisztrációs rendszerek általában egy jól komponált séma alapján 

működnek, amelyből néha régi ellátások esnek ki és újak kerülnek a helyükre, de az alapvető 

struktúrák mindeközben nem változnak, csupán az ellátási és szolgáltatási szerkezetet 

alakítják az aktuális lakossági szükségleteknek megfelelően. A dolgozatban szereplő magyar 

és flamand iskoláztatási támogatások is egy nagy múltú, régóta működő jóléti modellbe lettek 

integrálva, amely különösebb átalakítás és fennakadás nélkül volt képes mindkét programot 

rövid idő alatt a pénzbeli ellátások részévé tenni. Különösen a flamand FKT bevezetése volt 

zökkenőmentes, hiszen az IT egy nagyon erős informatikai alapokon nyugvó rendszerben 

8 Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság valójában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben való 
jogosultsághoz van kötve. 
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találta meg a helyét, ahol a jogosultságok ellenőrzése központilag, a felhasználók erőfeszítése 

nélkül történik, sőt tervezik, hogy az igénylési eljárást is automatizálják és az adóhatóság 

adatai alapján az Oktatási Minisztérium maga találjon rá a potenciális felhasználókra.  

Ezzel szemben a fejlődő, vagy csekélyebb szociálpolitikai hagyományokkal 

rendelkező országokban a projektmenedzsereknek sokszor igen nagy feladatot jelent a 

megfelelő adminisztrációs rendszer kiépítése. A brazil program esetén például egy elavult 

adatbázis (Cadastro Único) szolgált alapul az azonosítási és kiválasztási processzusnak, 

amelyet világbanki forrásokból teljesen újra kellett építeni, amikor kiderült 

alkalmazhatatlansága. Brazíliában és Mexikóban is jelentős problémát okozott a területi 

programirodák megépítése és a helyi önkormányzatok érdekelté tétele az együttműködésben. 

Ugyancsak problémát jelentett a bankhálózat elérhetetlensége a szegény területeken lakók 

számára, ezért a programoknak a pénzügyi rendszer modernizálásával (pl. bank-automaták 

telepítése) is foglalkozniuk kellett (Lindert et al. 2007). 

 

Az oktatási és szociális problémák eltérései 

Az FKT-k által orvosolandó alapproblémák országonkénti eltérésének vizsgálata 

szempontjából fontosnak tűnik a kérdés, hogy az egymáshoz látszólag hasonló problémák 

vajon hasonló intézményes válaszokat igényelnek-e az adott országok társadalmi és gazdasági 

berendezkedésétől függetlenül. A szociális problémák (mint a szegénység, a társadalmi 

kirekesztés és az egyenlőtlenségek) jellege és mértéke igen erős eltéréseket mutathat a 

különböző országok és térségek viszonylatában. Ennek megfelelően az FKT-k által kezelt 

dilemmák, mint a korai iskolaelhagyás, a sok hiányzás és az alacsony iskolai részvétel, is igen 

változatos formákban jelenhetnek meg. A fejlődő országok rendszerint jóval rosszabb oktatási 

és szociális mutatókkal rendelkeznek, mint a gazdagabb államok. A korai iskolaelhagyás 

veszélye, vagy a lányok oktatási hátrányainak kompenzálása például egészen mást jelent 

például Belgiumban, mint Brazíliában. Ahogy a dolgozat európai FKT-kat összehasonlító 

fejezetéből is kitűnik, az európai, sőt az EU-n belüli programok tekintetében is igen nagy 

különbségeket figyelhetünk meg a kezelt probléma jellegében és mértékében. 

A fejlődő és fejlett világ országainak látszólag jelentős társadalmi és gazdasági 

különbségei ellenére az FKT-kat fenntartó felzárkózó államok csaknem mindegyikében 

megindult egy nagyon erős gazdasági és jóléti felzárkózás a nyugati államokhoz, amely az 

egészségügyi és jóléti mutatók ugrásszerű javulását vonja maga után. Ez a javulás kevésbé 
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köthető a feltételes transzferekhez és sokkal inkább az általános gazdasági fellendülésnek és a 

politikai rendszerek stabilizálódásának, demokratizálódásának köszönhető (Haggard és 

Kaufman 2008). Ez tette lehetővé azt is, hogy a Világbank meg tudta honosítani az FKT-kat 

az érintett latin-amerikai, délkelet-ázsiai és kelet-európai országokban, amelyek csaknem 

mindegyike több évtizedes diktatúrát követően felépült új demokrácia. A rendszerváltásoknak 

természetesen megvoltak a maguk átmeneti nehézségei, amely a gazdasági teljesítmény 

ingadozásával és a társadalmi egyenlőtlenségek elszabadulásával járt. Kijelenthető azonban, 

hogy a lakosság életminőségi mutatóinak többsége (gyermekkori halálozások, felnőttkori 

mortalitási és morbiditási mutatók, iskolázottság, kisebbségek egészségi és oktatási hátrányai 

stb.) nagyon jelentős javuláson mentek keresztül az elmúlt évtizedekben (Banerjee és Duflo 

2011). Mindezek ellenére még mindig markáns különbségek figyelhetők meg a fejlődő és a 

fejlett országok jóléti indikátorainak tekintetében, noha ez a különbség valóban jelentősen 

csökkent a néhány évtizeddel korábbi állapotokhoz képest. Az egyik legjelentősebb és 

legtartósabb társadalmi problémája a szegény, frissen demokratizálódott és társadalmilag 

meglehetősen egyenlőtlen országoknak a gyermekek társadalmi mobilitásának 

akadályozottsága (Birdsall és Graham 1999). A mobilitás átjárható csatornái lehetővé tennék, 

hogy a gyermekeknek ne kelljen a szüleikhez hasonlóan nélkülözniük a minőségi élethez 

szükséges javakat. Az FKT-k látszólag alkalmasak lennének a probléma kezelésére, hiszen 

anyagilag motiválják a szülőket abban, hogy a gyermekeket lehetőségeiknek megfelelően 

iskoláztathassák. 

 

A jogok és kötelezettségek problémája 

A különböző munkás, civil és polgárjogi mozgalmak tevékenységének eredményeként 

kialakultak és meggyökereztek a szociális jogok a nyugati társadalmak prosperáló jóléti 

rendszereiben a 20. század második felében (Marshall 1965). Az emberek kivívták a jogot, 

hogy munkanélküliség és a munkaképesség esetén kárpótlásra számíthassanak a többségében 

állam által működtetett társadalombiztosítási rendszerektől. A támogatás állampolgári jogként 

és nem az állam adományaként jelent meg. A jóléti állam aranykorában az univerzális 

szociális, családpolitikai és anyasági ellátások képezték a pénzbeli támogatások rendszerének 

egy igen erős pillérét. Néhány munkához kapcsolódó feltételtől eltekintve a viselkedési 

feltételek nem voltak ismertek és elismertek a nyugat-európai és észak-amerikai jólét 

modellekben. Így az FKT-k meglehetősen újszerű koncepciót képviseltek mind a jólét 

rendszerben dolgozók, mind a támogatottak számára. Például az Egyesült Államokban 
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működő AFDC segélyrendszerben korábban csak jövedelmi feltételeknek kellett megfelelni, 

amit a kilencvenes évek második felétől kiegészítettek a gyermekek iskoláztatásához és 

egészségügyi ellátásokhoz kapcsolódó kritériumokkal is. A segélyprogram gyökeresen 

átalakult és a neve is megváltozott. Noha a példák kelet-európaiak, de hasonló folyamat ment 

végbe a rendszerváltás utáni Románia, Magyarország, Szlovákia és Bulgária korábban 

feltételektől mentes családi pótlékaival is. 

Az FKT-k túlnyomó többségét működtető latin-amerikai és ázsiai országokban csak jóval 

később következett be a politikai, polgári és szociális jogok fejlett országokhoz hasonló 

fejlődési ciklusa. Az időbeli eltérés nagyrészt történeti eredetű, hiszen a tartósan feudális 

gazdasági viszonyok, a megkésett iparosodás és a diktatórikus időszakokkal gazdagon tagolt 

történeti fejlődés alaposan lelassította a jogok fejlődésének folyamatát. Olyan társadalmakban, 

ahol a szociális jogok és a hozzájuk kapcsolódó jóléti rendszerek még nem fejlődtek ki 

igazán, és a segélyekért való feltételek támasztása mindig is immanens része volt az állami 

szociálpolitikának, így valószínűleg jóval könnyebb volt az oktatási és egészségügyi 

követelményeket tartalmazó FKT-kat elfogadtatni az igénybe vevőkkel, mint az ilyen 

transzfereket korábban nem működtető Európában és Észak-Amerikában. Mindez annak 

ellenére történt így, hogy más, elsősorban munkafeltételeket tartalmazó transzferek nem 

voltak ismeretlenek és ma sem ismeretlenek a fejlett országokban. Ezek az úgynevezett 

aktiváló politikák (Simonyi 2012), mint a francia RMI modell, vagy a német Harz program 

korábban is támasztottak munkavégzéshez, vagy munkakereséshez kapcsolódó kritériumokat 

a munkanélküli ellátásokban részesülők számára. Ennek ellenére az oktatási feltételekhez 

kötött készpénz-transzferek nem voltak ismertek a fejlett gazdasággal rendelkező országok 

újkori jóléti politikáiban és elterjedésük még ma is meglehetősen korlátozott. 

 

3.5. Részösszefoglalás 

 

Az elméleti keretek fejezetben sorra vettem a globális jóléti politikák transzferálására, 

tanulására és implementálására vonatkozó egyes elméleteket különös tekintettel az FKT-k 

nemzetközi elterjedésére és világkörüli modellé válására vonatkozóan. A globális politikák 

vizsgálatánál elsősorban azt a kérdést jártam körbe, hogyan lehet egyes megoldásokat, 

politikákat egymástól eltérő földrajzi környezetben (országokban, régiókban, kontinenseken) 

alkalmazni és milyen szerepe van ebben a folyamatban a különböző multinacionális 

szervezeteknek. Megvizsgáltam, hogy a hasonló társadalmi problémák vajon ténylegesen 
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hasonló válaszokat igényelnek-e, ahogy ezt Tilly (2004) állítja, és ha igen, akkor milyen 

társadalmi és gazdasági jellemzőket kell figyelembe venni egy-egy nemzeteken átívelő policy 

alkalmazása során. 

A globális jóléti politikák a globális gazdaságpolitikákhoz hasonlóan, általában különböző 

nemzetközi szervezetek közvetítésével terjednek el egymástól eltérő országokban, régiókban, 

vagy akár kontinenseken. Jellemzően ilyen mediátorok az olyan nagy gazdasági 

gyűjtőszervezetek, mint a Világbank, az IMF, az Európai Unió, vagy a WTO.9 Ezek a 

szervezetek gyakran kötik támogatásuk feltételéhez az általuk jónak tartott politikák 

implementálását (Banks et al. 2004, Deacon 2009, 2012). Egy-egy nemzeti gyakorlat 

vizsgálatánál azonban nagyon nehéz megállapítani, hogy tudatosan kölcsönzött politikáról, 

vagy egyszerű másolásról, esetleg egy policy bizonyos elemeinek nem tudatos átvételéről van 

szó (Banks et al. 2004). Az esetek többségében a különböző gyakorlatok egységes, bármikor 

felhasználható „világkörű modellé” (Tilly 2004) állnak össze, ahol csak nehezen 

azonosíthatók a kiinduló programok eredeti vonásai. Viszonylag ritka, amikor a hatások 

világosan nyomon követhetők és a politika átvétel dokumentumokkal igazolható, mint például 

az amerikai Opportunity NYC program esetén (Morais de Sa e Silva 2010). Az esetek 

többségében olyan vegyes megvalósulásokkal találkozhatunk, ahol egymással keverednek a 

nemzetközi hatások, a kormányzati szándékok és a mögöttük álló lakossági elvárások és 

gazdasági kényszerek (Rose 1991, Graham 1994). A kormányzati szándékok egy különösen 

veszélyes módja, amikor a kormányok a nemzetközi gyakorlatokat saját, korábban meghozott 

intézkedéseik társadalmi legitimizálása érdekében használják fel (Schriewer 2000, Morais de 

Sa e Silva 2010). 

Nemzetközi példák igazolják, hogy egy új policy bevezetése időigényes folyamat, amely 

során nagy körültekintéssel kell eljárni. Ennek hiányában, a jó szándék ellenére sem fognak 

úgy működni az egyes „jó gyakorlatok” ahogy azt a döntéshozók kezdetben elvárják (Steiner-

Khamsi 2004, Feenstra 2010). A kapkodó megoldások és a speciális gazdasági és társadalmi 

jellemzők figyelmen kívül hagyása kontra-produktív folyamatokat generálhatnak, amelyek 

elsőszámú kárvallottjai éppen az intézkedések alanyai, célcsoportjai közül kerülhetnek ki 

(Banks et al. 2004). Ezért a nemzetközi gyakorlatokat sosem szabad csodaszerként, azonnal 

ható megoldásként alkalmazni (Raffe 2011). A nemzetközi modellek erőltetett és hirtelen 

bevezetésére általában akkor kerül sor, ha egy kormányzat külső, vagy belső nyomás alá kerül 

9 A fent említetteken túl más szervezetek neve (WHO, ILO, OECD stb.) is felmerülhet a globális jóléti politikák 
elterjedésével kapcsolatban (Deacon et al. 2012). 
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és rövidtávon kényszerül egy szakpolitikai reform végrehajtására (Banks et al. 2004). A 

folyamat eredményeként az adott gyakorlatok hibásan, az eredeti politikák alapvető 

mechanizmusait nélkülözve lesznek bevezetve (Kemp és Weehuizen 2005), amelyek hibás 

intézményi válaszokhoz, rosszul megvalósított programokhoz vezetnek. Egy ilyen folyamat 

kárvallottjai pedig végső soron mindig az intézkedések célcsoportjai közül kerülnek ki. A 

nemzetközi politikák kapkodó bevezetése különösen megfigyelhető a fejlődő gazdasággal 

rendelkező országokban, amelyek egymással versengve próbálnak felzárkózni a gazdaságilag 

fejlett államokhoz (Berry és Berry 1999, Inglot 2008). 

Az FKT-k bevezethetőségét és transzferálhatóságát az általános társadalmi és gazdasági 

különbségeken túl számos fontos tényező befolyásolhatja. Ilyen például a transzferek célzási 

dinamikája, a kínálati oldali intézmények kiépültsége, az adminisztrációs rendszerek 

fejlettsége, a jogok és kötelezettségek történeti viszonya, vagy a jóléti rendszerek pluralitása. 

Ezeket az eltéréseket a disszertáció esettanulmányokat bemutató részében, valamint az 

összehasonlító fejezetben részletesen kifejtem a vizsgált országok vonatkozásában. 
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4. A FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT TRANSZFEREK 

 

4.1. A társadalmi beruházás és az FKT 

 

A társadalmi beruházás (social investment) elmélet képviselői szerint a szociálpolitika 

nem más, mint a gazdaság egészének része és ennek megfelelően egyetlen lehetséges célja a 

gazdaság működésének elősegítése a redisztribúción keresztül. A felfogás értelmében a 

szociálpolitika nem válik le a termelő szektortól (Polányi 2004), nem képez külön alrendszert, 

hanem beágyazódik a piaci szektor működésébe, kompenzálja annak negatív hatásait és segíti 

az elsődleges munkaerőpiacról kiszorulók boldogulását. A társadalmi beruházás állama 

koncepció Anthony Giddens (1999), A harmadik út című könyvében bukkant fel ismét. Noha 

más társadalomtudósok is foglalkoztak az elmélettel a kilencvenes évek végén (Taylor-Gooby 

1997, Midgley 1999), mégis Giddens teóriája vált a leginkább meghatározóvá. Ennek oka, 

hogy elmélete koncepciók, majd gyakorlati intézkedések formájában megjelent Tony Blair 

brit munkáspárti kormányának intézkedéseiben. Giddens könyvében szembeállította a korábbi 

jóléti politikákat az aktiváló, vagy képessé tevő politikákkal. A legnagyobb különbséget 

abban látta, hogy még korábban az állam a szociálpolitika eszközrendszerén keresztül 

igyekezett megvédeni állampolgárát a piactól, addig az új társadalmi-beruházás alapú 

politikák bevonják az egyént a piac működésébe és részesévé teszik a gazdasági 

folyamatoknak (Sipilä 2008). A jóléti ellátások beruházó jellege nagy hangsúlyt kapott 

Esping-Andersennél is (1996:25) aki kiemelte, hogy a skandináv jóléti államok sikere részben 

a magas foglalkoztatáson és az erre irányuló aktiváló jóléti politikákon alapul. A társadalmi 

beruházás jellegű elméletek később konkrét jóléti programok formájában jelentek meg a 

Clinton és Blair adminisztrációk társadalompolitikájában és a rákövetkező években alaposan 

átalakították az angolszász országok szociálpolitikáit (Midgley 2008). 

Taylor-Gooby (1997) új jólétiség modellje szerint a szociális transzferek teljes 

átalakítására van szükség azért, hogy azok célja a termelés elősegítése a nemzetközi 

versenyképesség javítása legyen. Ennek érdekében a pénzbeli ellátásoknak közvetlenül az 

egyéni életlehetőségek javítására kell irányulniuk és hosszú távú célként a piaci folyamatok 

előmozdítását és a termelékenység fokozását kell elérniük. Az új jólétiség elméletéhez 

hasonlít Midgley (1999) társadalmi beruházás teóriája, amely szerint a jóléti 

redisztribúciónak az emberi tőke fejlesztésére kell irányulnia, annak érdekében, hogy a 

gazdaság termelő-kapacitása javuljon. A redisztribúció így egyfajta humán tőkebefektetéssé 
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válik és egy olyan rendszerbe illeszkedik bele, amelynek legfőbb célja a gazdasági 

produktivitás feltételeinek megteremtése, az emberi tőkébe való beruházást pedig legalább 

olyan fontossággal bír, mint a gazdaság működéséhez szükséges egyéb javak (pl. 

infrastruktúra, pénztőke) előteremtése és folyamatos biztosítása. 

Esping-Andersen (2006:8) a „jövőbe való bekukucskálásnak” nevezi azt a folyamatot, 

amely életciklusokban gondolkodó politikákat feltételez, eszköze pedig az emberi tőkébe való 

befektetés a szociális szolgáltatások és pénzbeli transzferek célzott felhasználásán keresztül. 

Az elmélet alapja az a felismerés, hogy a szegénység és a társadalmi kirekesztés legfőbb okai 

gyermekkorban, a szocializáció korai stádiumában keresendők, amely során elszenvedett 

veszteségeket (elsősorban egészségi és oktatási hátrányokat) a későbbiekben szinte lehetetlen 

kompenzálni. Esping-Andersen (2006:8) szavaival: „a bizonytalan foglalkoztatás erősen 

korrelál az alacsony iskolázottsággal, és ez, mint tudjuk, visszavezethető a gyermekkori 

körülményekre”. Logikusnak tűnik tehát az okfejtés, mely szerint a szegénység elsődleges 

okozója a munkanélküliség, a munkanélküliség elsődleges okai pedig a feltorlódó 

iskoláztatási hátrányokban, a hiányos képzettségben, továbbá az iskolai lemorzsolódásban 

keresendők. Ezeknek a faktoroknak a kizárása, a kockázatok mérséklése jelenthet kiutat a 

szegénység ördögi köréből. A küzdelem a gyermekkori szegénység felszámolásával, a kezdeti 

életesélyek javításával lehet a leghatékonyabb. Esping-Andersen szerint mindehhez szükség 

van a gyermekek és fiatalok jövőjébe való fokozott beruházás mellett a posztmodern 

társadalmi folyamatok veszteseinek támogatására, a munka világával való kapcsolatuk 

újrateremtésére. Esping-Andersen gondolataihoz hasonlít Olk (2006:1) megközelítése, aki 

szerint: „Az a törekvés, hogy az emberi tőkébe való beruházást például az oktatási és 

egészségügyi rendszeren keresztül valósítsuk meg a jövőben jobb lehetőséget biztosít a 

gyermekeknek”. 

Hemerijck (2011) megközelítésében az utóbbi évek gazdasági válságai, és különösen a 

2008-tól begyűrűző válság egyfajta „stressz tesztet” jelentenek a szociálpolitikák számára, 

átalakulásra késztetve azokat. A szociálpolitika új szerepfelfogása értemében (pp. 12.) 

képessé teszi az egyéneket és családokat arra, hogy rugalmasan, az új körülményeknek 

megfelelően reagáljanak a társadalmi és gazdasági változásokra. Hemmerijck egyetért 

Esping-Andersennel abban, hogy a társadalmi beruházás nem helyettesítheti a jóléti államok 

hagyományos társadalmi-védelmi funkcióit (erre Sipilä is többször kitér). Ez a gyakorlatban 

azt jelenti, hogy az új jóléti politikák nem bonthatják le azokat a „beépített” védelmi 

funkciókat (például időskori anyagi biztonság, vagy munkavédelmi és baleseti ellátások), 
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amelyek a legelesettebbekről gondoskodnak, vagy technikailag nem illeszthetők a beruházás 

koncepciójába. 

Hemerijck (2011:14-15) kategorikusan tagadja, hogy a társadalmi beruházás 

koncepciójának bármi köze lenne a neoliberális politikák kilencvenes évekbeli elterjedéséhez, 

szerinte ugyanis a neoliberalizmus alapvető logikája eleve kizárja a szociálpolitika létét 

(csakúgy, mint a közjavakat) és nem képes a jóléti rendisztribúciót a gazdaság működés egyik 

pilléreként értelmezni. Így az ebből következő visszaforgatási hatások, vagy aktiváló politikák 

sem lehetnek legitimek egy neoliberális alapon szerveződő gazdaság számára. Más szerzők 

(Lorch 2007, Abrahamson 2010) ezzel szemben az ún. Washingtoni konszenzus 

kibontakozásában látták a feltételekhez kötött szociálpolitikák és más humán-beruházás alapú 

politikák kezdetét. Az igazság valószínűleg a két koncepció között húzódik. Személy szerint 

Deacon-al és munkatársaival (2012:144) értek egyet, akik szerint a Világbank 

támogatáspolitikája alapvetően amerikai-liberális alapokon nyugszik, emellett azonban erősen 

érvényesül benne a jóléti rendszerek fejlődésének dél-amerikai modellje és a (dél-amerikai) 

térségben végzett több évtizedes támogatáspolitika rutinja. 

Néhány közgazdász és szociológus állítja, hogy a Washingtoni konszenzus legnagyobb 

hibája, hogy figyelmen kívül hagyja a befogadó országok sajátosságait és kérlelhetetlenül hisz 

egy világkörű modell felépítésében (vö. Stiglitz 2005, Deacon et al. 2012). A Konszenzusban 

foglalt reformok eredetileg a kelet-európai és latin-amerikai országok gazdaságát voltak 

hivatottak konszolidálni a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap által meghatározott 

eszközökkel. John Williamson (1990) úgy írja le a folyamatot, mint egyfajta „gyógyír” a 

gazdaság és társadalom problémáira. Williamson híres 10 pontjában kísérletet tesz egy 

világraszóló modell kidolgozására olyan országok számára, amelyek hasonló jellegű, politikai 

változásokat követő gazdasági problémákkal küzdenek. Később nyilvánvalóvá vált, hogy a 

köztulajdon erőltetett privatizációja előre nem várt negatív társadalmi mellékhatásokhoz is 

vezetett. A szegénység és a társadalmi egyenlőtlenségek egyre inkább kiéleződtek mialatt a 

kormányok szegények iránti felelősségvállalása egyre csak mérséklődött. A folyamat 

eredményeképpen a szociális feszültségek növekedtek és szélsőséges politikai pártok jutottak 

kormányzó, vagy kormány közeli pozíciókhoz néhány új demokráciában (ilyenek az új-

marxista mozgalmak Latin-Amerikában, vagy a kelet-európai szélsőjobboldali politikai erők).   

A dolgozatban több helyen is felhívom a figyelmet arra, hogy a társadalmi beruházási 

programoknak számos formája létezhet, amelyeknek a feltételes transzferek csupán egyetlen 

szegmensét jelentik. Leginkább elterjedt társadalmi beruházási programok a koragyermekkori 
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fejlesztést segítő gyakorlatok (elsősorban a bölcsőde és óvodahálózat kiépítése), amelyek a 

társadalmi leszakadás veszélyét a kisgyermekek szocializációs hátrányainak mérséklésén 

keresztül kívánják elérni. Az oktatási feltételekhez kötött transzferek már egy későbbi 

életkorban, az általános és középiskola éveiben fejtik ki hatásukat. Ennek megfelelően az 

FKT-k egyszerre hordoznak preventív (az iskolai kimaradás megelőzése) és korrekciós (tartós 

hiányzás esetén belépő szankciók) elemeket is magukban. 

 

4.2. A szülők alacsony humántőke-beruházásban játszott szerepe 

 

Az alacsony emberi tőkeberuházás egyik lehetséges oka a gyermek és a szülő érdekeinek 

ellentéte (Das et al. 2005:77, Fiszbein és Schady 2009:50, Bursztyn és Coffmann 2010:32). 

Ebben az esetben szülők, noha jól látják az oktatásban rejlő lehetőségeket, alacsony 

jövedelmük révén mégis szükségük van a gyermek munkabérére, vagy otthoni munkájára a 

család boldogulásához. Jellemzően ilyen munkák a házkörüli tevékenységek ellátása, 

bekapcsolódás a családi gazdaság működtetésébe, vagy a kisebb testvérek felügyelete.  

Ilyenkor úgy hozhatók összhangba a gyermek és a szülők feltehetően eltérő érdekei, hogy 

csak akkor részesül támogatásban a család, ha a gyermeket rendszeresen iskolába járatja. A 

transzfer így két célt szolgál: egyrészt kielégítésre kerülnek a rövidtávú szükségletek (a 

támogatás pótolja a kiesett bevételt), másrészt egy hosszú távú beruházás is végbemegy, 

amely a gyermek jövőjére és társadalmi felemelkedésére irányul. Az így generált 

változásokkal a szülő preferenciái mellett érvényesülhetnek a gyermek érdekei is. 

Egy másik magyarázat az optimális alatti humán-tőke beruházásra a szülők 

alulinformáltsága a gyermek oktatásával kapcsolatban (Fiszbein és Schady 2009:54, 

Medgyesi és Temesváry 2013:7). A szegénységben élő szülők nem rendelkeznek elegendő 

információval ahhoz, hogy előre lássák a „beruházás” megtérülését, annak közvetlen hatását a 

gyermek és közvetett hatását saját életminőségükre. Ennek elsődleges oka az ingerszegény 

környezet és a szociálisan meglehetősen homogén viszonyítási csoport. Mivel hozzájuk 

hasonlókkal élnek zárt környezetben, nem látják az oktatási beruházás megtérülésének 

szellemi és anyagi hozadékait. Ebben az esetben feltételhez kötött támogatások ösztönzőként 

szolgálhatnak a gyermekek iskoláztatásához. Természetesen mindennek csak abban az 

esetben van értelme, ha a pénzbeli ösztönzőket egyéb eszközökkel kapcsolják össze. Például 

Brazíliában a Bolsa Família program anyagilag támogatja a résztvevő családok iskolázott 

gyermekeinek visszatérését és letelepedését a közösségbe annak érdekében, hogy példaként 
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szolgáljanak a többiek számára, azok lássák az oktatási részvételből eredő hasznokat és 

vágyjanak rá, hogy saját gyermekeik is részesülhessenek ezekből (Világbank 2010a). Így 

hatékonyabban biztosítható a program tovaterjedő (spillover) hatása mintha kizárólag 

pénzügyi ösztönzőket használnának, hiszen az anyagi motiváció hatása általában elmúlik a 

támogatás elmaradásával, nem képes hosszútávon befolyásolni a közösség viselkedését. 

 

4.3. A feltételekhez kötött transzferek általános tulajdonságai10 

 

A feltételhez kötött transzferek a világ számos országában képezik a szociális biztonsági 

rendszer részét. Minden FKT alapú program alapvető célja a generációkon átöröklődő 

szegénység felszámolása és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedésének 

elősegítése. Ennek érdekében készpénz segélyt folyósítanak olyan alacsony jövedelmű 

háztartásoknak, akik cserébe vállalják, hogy megfelelnek bizonyos feltételeknek, amelyek 

elsősorban a gyermekek iskoláztatásához és egészségügyi ellátásához kapcsolódnak.  

A hagyományos támogatási rendszerek leggyakrabban emlegetett hátránya, hogy a szabad 

felhasználású pénzbeli segélyezési gyakorlatok csupán a szükségletek rövidtávú kielégítését 

szolgálják. Az FKT programok újszerűsége abban rejlik, hogy hosszú távú küzdelmet 

hirdetnek a szegénység ellen a megfelelő táplálékhoz, oktatáshoz és egészségügyi ellátáshoz 

való hozzáférés elősegítésével. A feltételekhez kötött támogatások működési elvüket tekintve 

nemcsak oktatáshoz, vagy egészségügyi ellátáshoz kapcsolható gyakorlatokat jelenthetnek, 

hanem tágabb értelemben véve ebbe a körbe tartoznak a különböző munkaviszonyhoz (vagy 

arra irányuló tevékenységekhez) kötött ellátások is. Mindegyik esetben a transzfer 

folyósításának alapfeltétele az egyén természetes viselkedésének módosítása valamilyen 

társadalmilag hasznosnak és elfogadottnak tartott irányba, oly módon, hogy a közösség 

összesített hasznossága nagyobb legyen az egyéni hasznosságok összességénél. 

Klasszikus piaci modellben a szabad felhasználású és feltételek nélküli pénzbeli 

segélyprogramok a leghatékonyabbak, mivel ebben az esetben a felhasználó maga állítja be 

azokat a jószágkosarakat, amelyek maximálisan növelik jólétét (Das et al. 2005). A 

segélyezett kezében van tehát a döntés szabadsága, hogy azt vásárolhasson a számára megítélt 

szociális juttatásból, amire éppen, adott élethelyzetben szüksége van. Ez a megközelítés a 

tökéletes piaci körülményeket és a felhasználók racionális piaci logikáját feltételezi. A 

10 Az FKT-k általános működését bemutató fejezetben építek az SZMI/NCSSZI munkatársaként, 2009 és 2011 
között végzett munkáimra, amelyek közlése a Kapocs folyóiratban történt (Temesváry 2010) 
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következőkben arról lesz szó, hogy mi történik a transzferek egyéni és közösségi 

hatékonyságával, ha a piaci modellt olyan torzító hatások érik (pl. a fogyasztó 

alulinformáltsága, negatív externáliák), amelyek alapvetően befolyásolják a hagyományos 

segélyezési rendszerek fenntarthatóságát. 

Az FKT programok gyakorlati működését az első ábra mutatja be. A függvény különböző 

háztartástípusok fogyasztási jellemzőit ábrázolja, ahol a fogyasztás két jószág alapján került 

meghatározásra. X tengely jelöli az oktatásra fordított kiadásokat, Y tengely pedig az egyéb 

fogyasztásokat. A maximális összeg, amit a háztartás az adott javakra képes elkölteni (a 

transzfert megelőzően) AB vonalon helyezkedik el. Ha a háztartás összes bevételét X-re költi, 

akkor a fogyasztási maximuma B, még hasonló helyzetben, ha bevételeit kizárólag Y-ra költi, 

akkor fogyasztási maximuma A pont lesz. Az FKT programba való bekerülés után a módosult 

költségvetést az AEDC pontok határozzák meg. Az új támogatások mentén, ha a háztartás 

legalább X0 szinten fogyaszt ED-nek megfelelő kiegészítő jövedelemre tesz szert. Ha a 

fogyasztás nem éri el az X0 szintet, nem veszi igénybe a jövedelem-transzfert és költségvetése 

marad az eredeti AE egyenesen. X0 tehát azt a határt mutatja, amit a háztartásnak el kell 

fogyasztania annak érdekében, hogy kiegészítő bevételhez jusson. 

2. ábra. FKT programok működése különböző háztartástípusok esetén 

 
Forrás: Das et al. 2005:62. 

A közömbösségi görbék három különböző háztartást mutatnak be. Az I. háztartás nem 

vesz részt a programban, költségvetése megmarad AE szinten és kevesebbet fogyaszt, mint az 

X0 állapot eléréséhez szükséges szint. A II. háztatás költségvetése elmozdul AE-ről (ahol 

fogyasztása nem érte el az X0 szintet), mivel fogyasztása a programban való részvétel hatására 
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elmozdul E pontból D-re, amely magasabb hasznosság elérését teszi lehetővé. Végül a III. 

háztartás fogyasztása már a programba való belépését megelőzően is elérte az optimális 

szintet és a programban való részvétele során is fenntartja azt, így közömbösségi görbéje nem 

változik, számukra a támogatás pusztán a jövedelem növekedését jelenti. 

Ha feltétel nélküli transzfert vezetnének be és a háztartások szabadon gazdálkodhatnának 

transzfer-bevételeikkel akkor CD egyenes meghosszabbodna egészen az Y tengelyig. Az I. és 

II. háztartások esetén a háztartások hasznossága alacsonyabb feltételes transzferek esetén, 

mintha ugyanezt az összeget szabadon használhatnák fel. A III. háztartás esetén az FKT 

felhasználási módja megegyezik a nem feltételes támogatáséval (oktatásra költik), ebben az 

esetben tehát az FKT nem befolyásolja a háztartás döntését. 

A feltételes segélyezés bevezetésével a II. típusú háztartások saját preferenciáik alapján 

felépülő fogyasztási szerkezete módosul, mivel olyan tevékenységekre utaló ösztönzőket 

tartalmaz a program, amelyeket maguktól nem hajtanának végre. 

A fenti modell feltételezi a piaci kudarcok hiányát és azt, hogy az egyéni szinten 

meghozott döntések társadalmi szinten is optimálisak. Ha egy háztartás döntést hoz az 

oktatásba történő beruházásról, feltételezhetően nem veszi figyelembe a döntés szélesebb 

társadalmi környezetre gyakorolt hatását. Ha a II. típusú háztartások aránya elég magas, akkor 

az iskoláztatási feltételhez kötött támogatás társadalmi-jóléti hatása sokkal jelentősebb, mint a 

nem feltételes támogatásoké, meglehet az egyes háztartások jóléte kevésbé növekszik. Ez a 

feltételes támogatások használatának elsődleges oka: az optimális gazdasági működést aláásó 

piaci kudarcok közepette is képesek a hatékonyság növelésére (Das et al. 2005:63). 

A feltételhez kötött támogatások emellett egyfajta szűrőrendszerként is működnek és 

hozzájárulnak az ellátások célzottságának javításához, az elfolyások megakadályozásához. 

Amikor a hatóság nem képes egyéni jellemzők alapján kiválasztani a ténylegesen rászorulókat 

(pl. erős a feketegazdaság szerepe), akkor az önkiválasztódási jellegből (self-selection) 

adódóan csak azok jelentkeznek, akik vállalják a segélyhez kapcsolódó feltételeket. Például a 

munkához kötött ellátások esetén csak azok jelentkeznek, akik munkavégzés fejében is igényt 

tartanak a támogatásra, tehát „áldozatot” hoznak, hajlandók terheket viselni (Das et al. 2005). 

A fogyasztási döntésekre vonatkozó alapvető elképzelés az, hogy a támogatások egyéni 

haszna más a szegény és a módosabb háztartások körében. Az ellátás hasznosságát úgy 

kapjuk meg, ha a bevételből (vagyis a támogatás összegéből) levonjuk a költségeket (vagyis a 

támogatáshoz kapcsolt feltétel „árát”). Egyéni szinten az ellátás hasznossága tehát csökkenni 
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fog, a feltételből adódó viselkedés-szabályozással (korlátozással), ami eltérő „árat” – és 

tehervállalási hajlandóságot - jelent a különböző jövedelmű háztartások esetén. 

Az előzőekben leírtak szerint az FKT rendszerek nagyobb hatással vannak a közösség, 

mint az egyén jólétére. A következőkben arra keresem a választ, hogyan befolyásolja a 

közösségi viselkedést a feltételekhez kötött segélyezés. Alapvetően kétféle ilyen módosító 

hatás létezhet: közvetlen vagy fizikális, és tanulási hatások. Elsőre példa egy Kenyában 

végzett felmérés, amely a gyermekek féregtelenítésének közösségre gyakorolt hatásait 

vizsgálta (Kremer és Miguel 2003). A mintában szereplő általános iskolás gyermekek 

kezelésére falusi környezetben került sor, még egy másik (kontrol) csoportot nem láttak el 

gyógyszerekkel. A terápia pozitív hatása (életminőség javulása, jobb egészségi mutatók) 

nemcsak a kezelt csoportnál mutatkozott meg, hanem a közösség egyéb tagjainak esetében is. 

Az egyes háztartások preferenciái között a féregtelenítő gyógyszer beszerzése alighanem 

alacsony prioritási szinten szerepelt (hagyományok, más preferált javak, hiábavalóság érzése, 

információ-hiány stb.). Amikor ingyenes tablettákkal látták el a családokat, és megtörtént a 

megfelelő számú gyermek kezelése, akkor a program társadalmi hatása felerősödött és a 

közösség fokozódó jóléte pozitívan korrelált a kezeletlen csoport életminőségével 

(visszahatás). 

A tanulási hatások elsősorban az új viselkedésformák és technológiák beépülésén 

keresztül jelennek meg. Olyan viselkedésekről van szó, amelyek már az egyén szintjén is 

jelentős életminőség javulást jelentenek, olyan változásokat, amelyek a közösség életében is 

pozitív hatást fejtenek ki. Vegyük példának az oktatást. Amíg a gyermekek iskoláztatása (itt 

elsősorban a magasabb végzettségek megszerzésére gondolok) nem válik a közösség által 

kívánatos céllá és egyben eszközzé a jobb élet eléréséhez, addig mindez egyénileg sem lesz 

preferált viselkedés. Ha azonban a közösség látja azokat a pozitív eredményeket, amelyeket a 

megváltozott viselkedés egyéni szinten eredményez, akkor egyre többen fogják gyermekeiket 

támogatni abban, hogy továbbtanuljanak. A közösség összes hasznossága így nagyobb lesz, 

mint az egyéni hasznosságok összessége. A megfelelő attitűd-módosulás csak akkor válik 

tartóssá és széleskörűvé, ha a csoport képzett tagjai továbbra is a közösségen belül maradnak, 

ott vállalkozási, kulturális stb. tevékenységet folytatnak, közvetlen mintát szolgáltatva a 

többieknek. Néhány feltételes segélyprogram (pl. Bolsa Família) foglalkozik az iskolázott 

rétegek helyben maradásának elősegítésével. 

Az FKT programok jelentősen befolyásolják a háztartások döntéseit meghatározó 

mechanizmusokat. Amikor az egyén viselkedése nem találkozik a közösség elvárásaival és 
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érdekeivel a feltételhez kötött támogatások ösztönzőként szolgálhatnak a „hibás” viselkedés 

átalakításához, a kívánt viselkedés eléréséhez. Például esetenként a szülők nem látják be 

bizonyos egészségmegőrző intézkedések (pl. védőoltások) hasznosságát, bizalmatlanok és 

kevés információval rendelkeznek a terápiákról. Az FKT-k ilyenkor kellő közvetlen 

motivációt jelenthetnek az igénybevételhez (ha nem adják be az oltást nincs támogatás). 

Ugyanakkor közvetett motivációt is jelenthetnek, például a szülő látja, hogy a szomszéd 

gyermek, aki oltásban részesült, nem betegszik meg. Az így generált változások növelhetik a 

közösség kombinált életminőségét, úgy hogy a szülő preferenciái mellett érvényesülhetnek a 

gyermek érdekei is. 

A programok nem működtethetők mindenhol sikeresen, csak ott képesek összhangot 

teremteni a rövidtávú segélyezés és az emberi tőkébe történő hosszú távú beruházás között, 

ahol biztosított a megfelelő színvonalon működő, alapvető egészségügyi és oktatási 

intézményekhez való hozzáférés. A jogosultságok megállapítása, a folyamatos monitorozás, 

az ellátások hatékony célzása, a partnerek közötti együttműködés koordinálása erősen 

információfüggő, így kiterjedt adminisztrációs rendszer jelenlétét és működtetését követeli 

meg. A jóléti infrastruktúra mellett tehát elengedhetetlen, hogy a területen létezzen, vagy 

kialakításra kerüljön egy irányítási-igazgatási apparátus. A kínálat-oldali feltételek adottságán 

túl létfontosságú a kereslet-oldali feltételek biztosítása, vagyis hogy az intézményrendszer ne 

csak rendelkezésre álljon, hanem használják is azt. Az FKT rendszerek elsősorban kereslet-

oldali folyamatokba való beavatkozást jelentenek, ritka a kínálat-oldali intervenció (pl.: iskola 

és kórházépítések). 

A működtethetőség elsőszámú előfeltétele a megfelelő számú kedvezményezett bevonása 

a programba. Az optimális felhasználói létszám alakulását nagymértékben befolyásolja a 

támogatás mértéke és a feltételként szolgáló viselkedések összköltsége. A támogatási 

optimumot tehát oly módon célszerű beállítani, hogy a bevételek és költségek úgy 

viszonyuljanak egymáshoz, hogy a módosított viselkedésből eredő nyereség mértéke eléggé 

ösztönző legyen a kívánt változás eléréséhez, más szavakkal: érje meg a programban részt 

venni. Amennyiben nem sikeres a program expanziója elegendő számú felhasználó 

bevonásával, akkor nem érhetők el a kívánt pozitív társadalmi hatások sem a tanulási, sem a 

fizikális externáliák tekintetében. Ezt nevezzük az alacsony részvétel problémájának. A 

működtethetőség másik előfeltétele, hogy a program hatására a résztvevő háztartások és 

személyek olyan viselkedéseket alakítsanak ki (vagy meglévő viselkedéseken módosítsanak), 

amelyeket maguktól nem tennének. A viselkedésmódosulásból adódó jóléti veszteség 
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azonban arra késztetheti a támogatott háztartásokat, hogy veszteségüket valamilyen másik 

helyettesítő termék fogyasztásának módosításával ellensúlyozzák. Ekkor beszélünk a 

helyettesítés problémájáról (Das et al. 2005:67). Ebben az esetben a helyettesítő termék 

módosult fogyasztása kompenzálja a jóléti veszteséget, így a program akkor sincs hatással az 

összesített költségekre, ha az alapfeltétel teljesül. Például ha a program célja az oktatási 

kimenetek (részvétel, végzettség, tanulmányi eredmények stb.) növelése iskolai 

segédeszközök támogatásán keresztül, a modell sikeres, ha a háztartás az összes támogatást 

ezeknek a javaknak a beszerzésére költi, de minimális a hatása, ha a háztartás saját kiadásait 

csökkenti adott javak beszerzésére vonatkozóan. Ha a szülők már megvásárolták a terméket, 

akkor a program ingyenesen biztosítja ugyanazt, anélkül, hogy növelné a gyermek iskolai 

ellátására vonatkozó összesített kiadásokat (például a III. típusú háztartás esetén termék 

tökéletesen helyettesíthető). Egyéb formái a helyettesítési problémáknak, ha valamilyen 

hasonló termék fogyasztása csökken a támogatás következtében (pl.: zöldségek fogyasztása 

csökken, mert kapnak vitamin tablettákat), ha a fogyasztás mintája változik (pl.: iskolai 

étkeztetés esetén a gyermek kevesebbet eszik otthon), vagy a háztartáson belüli erőforrások 

kerülnek újraelosztásra (pl.: ha a lánygyermekek iskoláztatását támogatják, akkor a fiúk 

maradnak otthon dolgozni). A helyettesítési problémák kezelhetők úgy, hogy a helyettesítő 

javak beépülését közvetlenül megbecsüljük és számolunk velük a program tervezésekor, 

azonban nem lehet teljes mértékben kizárni ezeket a rizikófaktorokat. 

A helyettesítő termékek problémája mellett az FKT-knak számos egyéb nem kívánt 

mellékhatása lehet, amely negatívan befolyásolja a programok kimeneteit. Ilyen hatás lehet 

például a részvételi hajlandóság csökkenése, amennyiben a támogatásokhoz kapcsolt túl 

szigorú, vagy nehezen vállalható feltételek és szankciók túlságosan sok potenciális igénybe 

vevőt elriasztanak a részvételtől. Mindez különösen ártalmas akkor, ha a leginkább rászoruló 

háztartások maradnak ki a támogatottak táborából, hiszen nekik másokhoz képest is 

többszörös energia-befektetésre lenne szükségük a látszólag egyenlő feltételek teljesítése 

érdekében. Például egy hátrányos helyzetű térségben lévő, iskola nélküli faluban élő család 

nehezebben tesz eleget az oktatási feltételeknek, mint a nagyvárosi társaik, akik több oktatási 

intézmény közül is válogathatnak. Ilyenkor az FKT-k immanens önkiválasztási hatása (self 

selection) nem működik megfelelően és előáll az ún. elsőfajú hiba, vagy téves elvetés 

jelensége, amikor éppen a leginkább rászorulók maradnak ki a támogatásokból (Zombori 

1994:112). Persze más a helyzet, ha az adott kormányzat éppen a szegények ellehetetlenítését, 

büntetését és a támogatottak köréből való kizárását célozza meg a feltételekkel és 
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szankciókkal (Krémer 2009:249). Az FKT-k lehetséges negatív hatásai között megemlítendő 

még a támogatottak motivációjának csökkenése és a velük szembeni diszkrimináció 

növekedése. A feltételek teljesítésének hatására ugyanis az igénybe vevők előtűnnek a 

segélyezettek szürke tömegéből és láthatóvá válnak a társadalom számára. A láthatóságnak 

megvannak a pozitív hatásai is. Adato (2000:18-25) például az Oportunidades résztvevő 

mexikói nők erős önszerveződéséről, női identitásuk javulásáról és férjeiktől való anyagi 

függetlenedésükről számolt be. Ugyanakkor a láthatóvá válás alkalmas lehet a sérülékeny 

csoportokkal szembeni xenofób és diszkriminatív indulatok kiélezésére is. Ennek egyik jele 

például a hazai óvodáztatási támogatás lakossági megítélése és visszhangja a 

szélsőjobboldalon. A Medián (2012:214) reprezentatív vizsgálata szerint a lakosság 

háromnegyede (70%) véli úgy, hogy a támogatások inkább a roma családokhoz kerülnek 

kifizetésre. Ez az arány a szélsőjobboldali Jobbik szavazók körében csaknem kilenc-tized 

(85%). A roma családok tényleges OT részvételi aránya valószínűleg ennek töredéke lehet. 

Ahogy arról már említést tettem, különböző FKT programok nagyon sokféle formában 

működhetnek, és eltérő jelentőséggel bírhatnak az egyes országok szociálpolitikájában. Van, 

ahol alapjaiban határozzák meg az állam jóléti politikáját és a támogatások felölelik a jóléti 

kiadások nagy részét (pl. Mexikó és Banglades), még máshol csupán kiegészítő, vagy kísérleti 

jellegű kezdeményezésekről beszélhetünk (pl. New York városa és szinte az összes európai 

program). Tény azonban, hogy az FKT-k az esetek többségében bevezetésükkel nemcsak egy 

újabb szociálpolitikai akcióterv született a szegénység enyhítésére, hanem sokszor elsőszámú 

segélyprogramokká váltak a befogadó országokban (Johannsen et al. 2009). Amellett, hogy 

ezek a legnagyobb költségigényű és legkiterjedtebb ellátások, olyan újfajta, addig ismeretlen 

módszertani technikák beépítetését is elősegítették, amelyek jelentősen javítják a támogatások 

hatékonyságát (szociális térképek, hatásvizsgálatok, egységes monitor-rendszer, célzási 

technikák stb.) a fejlődő országokban. A programot megvalósító országok lakossága cseppet 

sem homogén közeg, meglehetősen eltérő képet mutat belső szükséglet-struktúrája, anyagi 

helyzete és egyéb szociális jellemzői alapján. A szűkösen rendelkezésre álló forrásokat nem 

lehet úgy elosztani, hogy mindenki részesülhessen belőlük. A hatékony működés feltétele 

azon csoportok kiválasztása, akik a támogatás folyósítása nélkül nem lennének képesek a 

szükségleteik kielégítésére. A megfelelő célzási technikák kialakítása elengedhetetlen a 

szűkös források funkcionális felhasználása érdekében. Az ellátásokat ezért úgy kell beállítani, 

hogy a támogatás összege és a feltételes viselkedés társadalmi ára közötti különbség a 
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szegényeket a programban való részvételre, a magasabb jövedelműeket pedig az attól való 

távolmaradásra ösztönözze. 

Legalapvetőbb szűrési módszer a földrajzi alapú kiválasztás, amikor a legszegényebb 

területek (régiók, tagállamok, térségek, városok stb.) kerülnek kiemelésre. A területi 

elmaradottság megállapításához földrajzi és társadalmi mutatókat is magába foglaló indikátor-

rendszereket alkalmaznak. A földrajzi alapú szűrés általában csak első lépcsője egy alaposabb 

kiválasztási metódusnak. Elsősorban olyan fejlődő országokban alkalmazható sikeresen, ahol 

a szegény és a nem szegény csoportok térben is jól elkülönülnek egymástól. 

Ahol elérhető a megfelelően működő adminisztrációs rendszer, a háztartások mérhető 

jövedelmekkel rendelkeznek és van elég pénzügyi és emberi erőforrás, ott a jogosultság 

megállapításának általános eleme a vagyoni és jövedelmi elemeket is magába foglaló 

jövedelem és vagyonteszt (ezt használják az olyan fejlett, vagy közepesen fejlett országokban 

működő programokban, mint a Bolsa Família Brazíliában, vagy az Oportunidades 

Mexikóban, illetve egyes európai FKT-k esetén). A jövedelemteszt alapú kiválasztási 

rendszerek működtetése egy szervezett, kiépített bürokráciát feltételez. A személyes interjúk, 

vagyon és jövedelemvizsgálatok, folyamatos ügyfélkapcsolatok és ellenőrzések fenntartása 

ráadásul igen költségessé teszik a fenntartást, ezért nem elég a hivatal-rendszer kiépítettsége, 

hanem elegendő működési költséget is be kell tervezni a programba. Olyan területeken ahol 

nem lehetséges a jövedelemteszt alkalmazása (földrajzi problémák, nincsenek kimutatható 

jövedelmek, szűkös adminisztrációs és forráskapacitás stb.), vagy egyszerűsíteni kívánják a 

rendszert, valamilyen helyettesítő szűrőfeltételt kell beépíteni a megfelelő célzás érdekében. 

Földrajzi és vagyoni elemeket is magába foglaló módszer a csoportos kiválasztás rendszere. A 

perui Vaso de Leche, vagy a brit 16-19 Bursary programokban azokat a rizikófaktorokat 

vizsgálták meg, amelyek leginkább hozzájárultak a szegénység kialakulásához. Ezek a 

körülmények (pl. egyszülős háztartások, fogyatékkal élő családtag, munkanélküli háztartásfő) 

egyszerű technikával, viszonylag könnyedén mérhetők voltak. 

Az feltételekhez kötött transzferek világméretű elterjedése, avagy az „FKT hullám” ahogy 

erre Fiszbein és Schady (2009:31) utal, az alacsony és közepes gazdasági fejlettségű 

országokban a kilencvenes évek második felében kezdődött. Az újonnan bevezetett 

programok általában már olyan meglévő transzferekre épültek rá (mint a brazil Bolsa Escola, 

vagy a mexikói Progresa), amelyek a legszegényebb vidéki lakosság elérését és 

életminőségének javítását tűzték ki célul. Néhány év leforgása alatt az FKT-kat már 29 

országban vezették be és számos másik ország tervezte azok implementálását saját jóléti 
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rendszerébe. A mexikói gyakorlat kezdetben 300 000 háztartás bevonásával indult még 1997-

ben, napjainkban pedig meghaladja az 5 millió háztartást a résztvevők száma. A brazil Bolsa 

Escola egy, a mai méretéhez képest kis önkormányzati programként kezdődött Campoinas 

városában. Idővel Bolsa Família néven egy országos méretű mamut-program nőtt ki belőle, 

amely napjainkban 11 millió háztartást és 46 millió kedvezményezettet ölel fel. 

3. ábra. A Világbank által finanszírozott FKT-k elterjedése a fejlődő világ országaiban 

(2008) 

 
Forrás: Fiszbein és Schady 2009:32 

A 2000-es évek közepére meglehetősen eltérő formái jelentek meg az FKT-knak a fejlődő 

világ országaiban. Ezek legnagyobb része Latin-Amerikában működött. Az évtized közepére 

a két legnagyobb program (a mexikói Oportunidades és a brazil Bolsa Família, valamint ezek 

előzményei) már elég régóta működtek ahhoz, hogy megbízható hatásvizsgálatokat lehetett 

végezni rajtuk. Mindez már csak azért sem volt különösebben nehéz, mert a nemzetközi 

pénzügyi donorok (Világbank és IMF) a bevezetés óta magas színvonalú 

monitortevékenységet folytattak a programokkal kapcsolatban, így megfelelő mennyiségű 

információval rendelkeztek a feltételekhez kötött segélyezési gyakorlatok kimeneteleiről. A 

helyi szervek (segélyirodák, családsegítők, kormányzati intézmények stb.) mellett ezek a 

nemzetközi szervezetek saját programirodákat, ellenőrző egységeket és monitoring 

intézményeket működtetnek a megvalósulás helyszínén. A Világbank hatásvizsgálatai a 

megvalósítás technikai paramétereinek elemzésén túl többnyire a transzferek szegénységre, 

iskolai részvételre és egészségügy állapotra gyakorolt hatásaival foglalkoznak. Csaknem 
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mindegyik vizsgálat a transzferek iskolai részvételre, a gyermekek és felnőttek egészségügyi 

állapotára, valamint a szegénységre gyakorolt pozitív hatásairól számol be (Janvry és 

Sadoulet 2006, Franzoni és Voorend 2009, Fiszbein és Schady 2009, Stubbs 2009, stb.). 

Felismerve az FKT-k pozitív hatásait a fejlődő országokban számos döntéshozó és szakértő 

gondolhatta, hogy a segélyek viselkedési feltételekhez kötése hatékony eszköze lehet az 

újkori szegénypolitikák kialakításának. Ezen belül is az (újra) aggasztó mértékben elterjedő 

gyermekszegénység felszámolásának. 

 

4.4. Az oktatási feltételekhez kötött transzferek típusai 

 

Oktatási feltételekhez kötött támogatásokra akkor van szükség, ha a szegény családok 

gyermekei valamilyen keresleti oldali probléma miatt nem férnek hozzá az alapvető oktatási 

intézményekhez, illetve ha hozzá is férnek részvételük nem folyamatos (kimaradnak, lógnak, 

lemorzsolódnak), tanulmányi eredményeik pedig gyengék. 

Vajon milyen pénzügyi eszközökkel elérni, hogy a szegény háztartásokból származó 

gyermekek is hozzájuthassanak a megfelelő mennyiségű és minőségű oktatáshoz (és 

egészségügyi ellátáshoz)? A feltételekhez kötött transzferek alapvetően keresleti oldali 

ösztönzőket alkalmaznak, oktatási és egészségügyi jellegű követelményeket írnak elő a 

segélyezett háztartások számára. Az ilyen transzferek bevezetése mögött az a felismerés áll, 

hogy a gyermekkorban szerzett egészségi és oktatási hátrányok az egész életre kiható negatív 

folyamatokat indíthatnak el és korán lezárhatják a társadalmi felemelkedés csatornáit. Az 

FKT programok szerint a gyermekekbe való beruházás és a gyemrekek sorsa közügy, 

amelyért a társadalom felelősséggel tartozik, még akkor is, ha ez a felelősségvállalás a szülők 

pillanatnyi érdekeit sérti. Ferge Zsuzsa (2012:192) szavaival élve: „A gyerekből lesz a felnőtt, 

az a jó, hogyha olyan felnőtt lesz, aki a társadalom teljes jogú, dolgozó, a politikában részt 

vevő tagja tud lenni, tehát igenis a gyerek közügy”. A hátrányok kialakulásának megelőzése 

érdekében a transzferek közvetlenül ösztönöznek az egészségügyi és oktatási intézmények 

használatára. Fontos tehát, hogy csak ott működtethetők sikerrel, ahol ezek az intézmények 

jelen vannak és elérhetők. Noha oktatási feltételekhez kapcsolt transzfereket számos 

országban találhatunk,11 ezek többsége olyan fejlődő országban működik, ahol a segélyezés 

szinte kizárólagos gyakorlatát jelentik. Nem a szociális ellátórendszer részét képezik, hanem 

11 A Világbank becslése alapján a világban 46 ilyen ország létezett 2012-ben. 
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ők maguk a szociális ellátórendszer alapjai. A sokakat lefedő, komplex és nagy múlttal 

rendelkező jóléti rendszereket fenntartó országokban a feltételes segélyezés általában nem új 

motivációs transzferek formájában jelent meg, hanem korábban feltétel nélküli ellátásokhoz 

kapcsoltak viselkedési szankciókat. 

Oktatási feltételek közé tartozik minden esetben a gyermek rendszeres iskolába járatása, 

de a programok esetenként előírhatnak tanulmányi eredményre, iskolai magatartásra, szülői 

értekezleteken való részvételre, vagy esetmenedzserrel való együttműködésre vonatkozó 

feltételeket is. A szociális támogatások oktatási feltételekhez kapcsolása két módon valósulhat 

meg a nemzetközi gyakorlat alapján (Friedman et al. 2009, Silva 2009, Medgyesi és 

Temesváry 2013): (1) feltételekhez kapcsolt segélyekkel (hozzáadott támogatások) és (2) 

segélyekhez kapcsolt feltételekkel (hozzáadott feltételek). Első esetben olyan új ellátásokról 

beszélhetünk, amelyek korábban nem léteztek egy adott szociálpolitikai rendszerben és a 

meglévő támogatások és jogosultságok mellett egyfajta pozitív ösztönzőként próbálják elérni a 

gyakoribb iskolába járást, a továbbtanulást és a kevesebb hiányzást. A támogatás lényege 

ebben az esetben a kívánatos viselkedés jutalmazása. Jellemzően ilyen programok a 

nagyméretű latin-amerikai feltételekhez kötött segélyprogramok, de ezen az elven működik a 

hazai óvodáztatási támogatás is. Ez a támogatási forma elsősorban olyan fejlődő országokban 

és régiókban gyökerezett meg, ahol a pénzbeli szociális ellátások kiterjedése és hatékonysága 

meglehetősen szűk körű és még nem épültek ki a szociális segélyezés és a 

társadalombiztosítási ellátások sokakat lefedő rendszerei. Ekkor minden kapott támogatás 

újdonságként jelenik meg és ösztönzőként járulhat hozzá a gyermekek oktatásához. 

Hasonlóan pozitív ösztönzőként működnek a különböző hátrányos helyzetű csoportok 

számára meghirdetett ösztöndíjprogramok is, ahol a pénzügyi támogatás feltételeit szintén 

oktatási részvételhez és az iskolában elért teljesítményhez kötik. Ilyen ösztöndíjprogramok 

például a hazai Útravaló program, vagy a szlovákiai Motivációs támogatás, amelyek a 

szegény és/vagy roma gyermekek számára nyújtanak támogatást tanulmányaik folytatásához. 

Ezek rendszerint függetlenek a szociális ellátások fősodorbeli rendszerétől (nem szociális 

törvényekkel szabályozzák, más forrásokból finanszírozzák) és mind forrásigényüket, mind 

kiterjedtségüket tekintve parciális szerepet töltenek be az adott ország 

társadalompolitikájában. 

Az oktatási feltételekhez kötött transzferek második csoportjába olyan negatív 

ösztönzőket használó programok sorolhatók, amelyekben - korábban viselkedési feltételektől 

mentes - állami segélyeket (pl. Egyesült Államok és Ausztrália) vagy univerzális 
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családtámogatásokat (pl. Magyarország, Szlovákia és Románia) kapcsolnak iskoláztatási 

feltételekhez. A nemzetközi szakirodalom (Mofit 2008) ezeket a transzfereket hívja learnfare 

programoknak, amelyekre (az angol workfare, azaz „munkáért segélyt” mintájára) magyarul 

talán a „tanulásért segélyt” meghatározás lenne a legmegfelelőbb.  Mindazonáltal, mivel a 

learnfare-re általánosan elfogadott magyar nyelvű definíció egyelőre nem létezik, a dolgozat 

későbbi részében az angol elnevezést használom. 

A learnfare újkori szociálpolitikákban való felbukkanása az Egyesült Államok jóléti 

reformjából ered. Az 1930 és 1996 közötti időszakban az amerikai szociálpolitikára többnyire 

az alacsony összegű, kizárólag vagyoni és jövedelmi feltételhez kötött közvetlen készpénz-

ellátások voltak jellemzők, amelyek gyakorlatilag végtelen ideig fizethetők voltak. A jóléti 

ellátórendszer gyökeres átalakítására az 1996-os Személyes Felelősség és a Munkalehetőség 

Összeegyeztetése Törvény (Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act 

- PRWORA) elfogadásával került sor a Clinton kormányzat idején. A törvény célja a jóléti 

ellátásokból élők ösztönzése a munka világa felé a pénzbeli támogatások felhasználásával. A 

segélyezés adminisztrációját a jogszabály tagállami szintre delegálta. Általános szabály, hogy 

minden segélyezettnek a folyósítás kezdetétől számított két éven belül munkát kell találnia 

(különben nem jár tovább ellátás), a támogatások legfeljebb öt éven keresztül adhatók, 

továbbá lehetővé vált a családi korlát (family cap) bevezetése, amely megakadályozta, hogy 

az anya segélyezési ideje alatt született újabb gyermekek után további támogatásra legyen 

jogosult. A támogatásokat jól elkülöníthető szükségletcsoportok szerint differenciálták 

(idősek, fogyatékkal élők, jövedelmi szegények stb.). Az alacsony jövedelműek transzferei 

megoszlanak a dolgozó szegények (working poor) és a munkanélküliek között. A dolgozó 

szegények adójóváírást vehetnek igénybe egy családi alapú adóprogramon keresztül (Earned 

Income Tax Credit - EITC), amikor meghatározott jövedelem-szint alatt az állam visszatéríti a 

befizetett jövedelemadót. Ennek érdekében a minimálbért jelentősen megemelték és akinek 

adózás utáni jövedelme ezen szint alatt van, annak felpótolják a limitig. Az emelés másik 

célja, hogy a segélyből szerezhető jövedelmek lényegesen alacsonyabbak legyenek, mint a 

legkisebb munkabér. A nem dolgozó szegények a munkafeltételhez kötött átmeneti segélyt 

(AFDC/TANF) vehetik igénybe (Mofit 2008). 

A learnfare kilencvenes évekbeli felemelkedésének másik fontos országa Ausztrália volt. 

Az ausztrál jóléti rendszer átalakítására 1999-2000-ben került sor Jocelyn Newman szenátor-

asszony irányításával. A reform kiindulópontja szerint a túlságosan költség-igényes, 

átláthatatlan és bonyolult ellátások nem érték el eredeti céljukat, vagyis azt, hogy pénzügyi 
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támogatásokkal elősegítsék az alacsony jövedelmű csoportok felemelkedését, hanem éppen 

kontraproduktív hatással működtek, növelték a jóléti függőséget és konzerválták a 

szegénységet.  Egy szakértői csoport (Welfare Reform Reference Group) dolgozta ki az új 

pénzbeli transzferek hálózatát, amelyek közös célja a rendszer átláthatóvá és hatékonyabbá 

tétele volt. A hatékonyság fokozása érdekében a támogatások új struktúráját (amerikai 

mintára) szükséglet-csoportok köré szervezték (álláskeresők, fogyatékkal élők, egyszülős 

háztartások stb.), javítva ezzel a speciális szükségletek kielégítését. A jóléti függőség 

kialakulásának megelőzése érdekében az ellátásokat valamilyen feltételhez kötötték, amelyek 

fiatalkorúaknak szóló juttatások és a családtámogatások esetén jellemzően az oktatásban való 

részvételre, aktív korúak esetén pedig munkavégzésre, vagy arra irányuló tevékenységekre 

vonatkoztak. Így jellemzően kétirányú szociálpolitika alakult ki, az egyik a gazdasági 

feltételekhez köti a támogatásokat (munkavégzés, oktatási részvétel, képzések), a másik pedig 

társadalmi feltételekhez (gyermeknevelés, idősgondozás, közösségi munkavégzés).  

Az ausztrál Working Nation átfogó reform szociálpolitikai rendelkezéseit tartalmazó Work 

for the Dole program alapvetően két irányból eredezteti a munkanélküliségből eredő szociális 

problémákat. Az egyik irány szerint a jóléti ellátások kialakították a segélyből élés kultúráját 

és rontották a munkavállalásban szerepet játszó motivációs tényezőket, másrészt a gazdasági 

szerkezetváltásból eredő új munkaerőpiaci kihívásoknak sokan nem tudtak megfelelni 

képzetlenségük, vagy alacsony területi mobilitásuk miatt. A dependencia megelőzésének 

legfontosabb eszközeként kezelték a fiatalok oktatási részvételének fokozását és megfelelő 

szakképzéssel való ellátását, ezért számos kifejezetten fiataloknak szóló programot vezettek 

be az elmúlt években (EMA, AUSTUDY, ABSTUDY, Youth Allowance). Ezek főleg olyan 

negatív családi mintával rendelkező fiatalokat céloznak meg, akik életében nem szerepel a 

munkavégzés, a munkából való megélés tapasztalata (Saunders 2000).  

Fontos elméleti kérdés (és feloldandó kutatási probléma), hogy ha alapvetően a pozitív 

ösztönzőket használó, Latin-Amerikában és Ázsiában üzemelő, Világbank által finanszírozott 

FKT programokat tartjuk „igazi FKT-nak”, akkor a learnfare típusú ellátások vajon szintén 

FKT-nak minősülnek-e? Lehetséges egyáltalán a látszólag egymástól eltérő két támogatási 

gyakorlatot (hozzáadott feltételek és hozzáadott támogatások, másképpen: ösztönzők, vagy 

szankciók) egy helyen elemezni? Egyáltalán FKT-nak nevezhetők-e a disszertációban vizsgált 

kelet- és nyugat-európai transzferek? Válaszom a fenti kérdésfeltevésekre alapvetően igenlő, 

amelynek három oka van. Az első, hogy mind a learnfare programok, mind a pozitív 

ösztönzőket tartalmazó transzferek hasonló problémákat hasonló eszközökkel kezelnek. Tilly 
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(2004) és Michelle de Sa e Silva (2010) szerint egy program működésének és jellegének 

összehasonlító vizsgálatánál nem az egy irányba mutató, de módszertanukban többé-kevésbé 

eltérő gyakorlatok elemzése, hanem a közös célok meghatározása és a megvalósítási 

módszerek ezekhez való illeszkedése a fontos. Továbbá annak a társadalmi és gazdasági 

környezetnek és történeti háttérnek az alapos ismerete, amelybe a transzferek bevezetésre 

kerülnek. Jelen esetben a transzferek – legyenek azok ösztönzők, vagy szankcionálók - közös 

célja közvetlenül az iskolai lemorzsolódás mérséklése, hosszú távon pedig a deprivált 

gyermekek felzárkóztatása, társadalmi esélyeik (iskolázottsági, foglalkoztatási, lakhatási) és 

általános életminőségük növelése. Noha módszereik tekintetében tapasztalhatunk némi 

eltérést, az FKT-k közös eszköze a transzferek felfüggesztése abban az esetben, ha a szülő 

nem járatja iskolába gyermekeit. 

A második ok, amiért FKT-nak az európai oktatási feltételekhez kötött transzfereket is, 

hogy egy bizonyos idő után az ösztönző és szankcionáló programok nem feltétlenül válnak el 

élesen egymástól abban a tekintetben, ahogy a támogatottak érzékelik őket. A kezdetben 

pozitív ösztönzőket működtető transzferek bevezetésüket és meggyökerezésüket követően 

ugyanúgy negatív ösztönzőkké válhatnak, mint a kezdettől fogva szankcionáló jellegű 

programok. Ennek oka, hogy a támogatás „iskoláztatási” jellege megszokottá válik a 

felhasználók számára és egyáltalán nem számít, hogy korábban kaptak-e támogatást a 

gyerekek oktatásáért, vagy sem. Az akkor és most válik fontossá, vagyis az, hogy az 

iskoláztatási feltételek nem teljesülése esetén megvonásra kerül-e az évek óta folyósított 

segély vagy sem. A programok kezdetén az ösztönző jellegű, újdonságként kapott transzferek 

olyan viselkedéseket támogatnak, amelyekért korábban nem járt pénzbeli „jutalom”. 

Következésképpen a résztvevők a mindennapos tevékenységeik után járó többlet juttatásként 

érzékelik a támogatást. Az idő múlásával azonban ez a vélemény könnyedén megváltozhat, 

mert az „új” feltételes transzferek megszokottá válnak, és jogosan számítanak rájuk a 

támogatottak, mint egy adott viselkedésért cserében nyújtott szokásos jövedelem-

kiegészítésre. Mindez azt eredményezi, hogy amikor az egészségügyi, vagy oktatási feltételek 

megszegése miatt a hatóságok megvonják a támogatást, vagy egyéb szankciókat alkalmaznak, 

a támogatottak mindezt büntetésként, a korábbi járandóságok megvonásaként értelmezik. Így 

tehát a kelet-európai és észak-amerikai „büntető” és a latin-amerikai „jutalmazó” CCT 

programok egy idő után már nem térnek el egymástól olyan nagyon, legalábbis nem abban a 

tekintetben, ahogy a támogatottak a rájuk kirótt szankciókat érzékelik. A harmadik ok, amiért 

feltételhez kötött transzferek közé sorolom az európai programokat is, az a nemzetközi 
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(Friedman et al. 2008, Fiszbein és Schady 2009) és hazai szakirodalomban való megjelenésük 

(Lannert et al. 2011, Kertesi és Kézdi 2012, TÁRKI 2010, TÁRKI-BPI 2012), gyakorlata. 

Fenti tanulmányok és kutatások működési logikájukból kiindulva, szintén a nemzetközi FKT-

k közé sorolják az európai transzfereket.  

 

4.5. Részösszefoglalás 
 

Tisztán piaci modellben a feltételek nélküli támogatások hatékonyak lehetnek, hiszen a 

felhasználók saját preferenciáik és szükségleteik alapján költhetik el a transzfereket. Mi 

történik azonban akkor, ha az egyéni preferenciák nem találkoznak a közösségi elvárásokkal 

és értékekkel, vagy kifejezetten károsak az egyénre és a körülötte élőkre vonatkozóan? Ilyen 

káros hatás lehet az optimálisnál alacsonyabb beruházás a gyermekek oktatásába és 

egészségébe, amelynek számos oka lehet (elsősorban érdekellentétek és/vagy 

információhiány). Minden FKT jellegű transzfer célja a hátrányos helyzetű gyermekek 

oktatáshoz és egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférésének elősegítése. A támogatás 

mögötti alapkoncepció értelmében a transzferek feltételekhez kötésével lehet elérni azt, hogy 

a szülő gondoskodjon a gyermek iskoláztatásáról és egészségügyi ellátásáról (Das et al. 2005, 

Fiszbein és Schady 2009) még abban az esetben is, ha egyébként nem motivált a folyamatban. 

Amennyiben a szülő nem teljesíti ezeket a feltételeket, a támogatást megvonják a családtól. A 

szankciók hosszú távú célja minden esetben a szegénység átöröklődésének megakadályozása 

és a gyermekek életkilátásainak javítása az által, hogy megfelelő oktatásban és egészségügyi 

ellátásban részesülnek. 

Az oktatási és egészségügyi feltételekhez kötött transzferek megjelenése az újkori 

szociálpolitikákban az Egyesült Államok 1996-os PRWORA jóléti reformjához köthető, 

pontosabban a korábbi feltétel nélküli AFDC segélyezési rendszer lebontásához és az új 

TANF modell felépítéséhez kapcsolható. A korábban jellemző „bölcsőtől a sírig” tartó 

gondoskodást felváltotta a munka alapú társadalom koncepciója (Offe 1984), amely 

mindenkitől elvárja, hogy a tőle telhető legteljesebb módon vegyen részt a társadalom 

működésében. A koncepció értelmében – kissé leegyszerűsítve - a jóléti támogatások 

alanyainak is el kell fogadniuk a közösségi játékszabályokat, a munkanélkülieknek mindent 

meg kell tenniük, hogy állást szerezzenek, a gyerekeknek pedig, hogy a tőlük telhető legjobb 

módon teljesítsék tanulmányi kötelezettségeiket, iskolába járjanak, szakmát szerezzenek, vagy 

továbbtanuljanak. A jogok mellett, vagy azokkal szemben, tehát erős hangsúlyt kapnak a 
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kötelezettségek is. A programok lényege így minden esetben a támogatások „ellentéteként 

elnyert magatartások, szokások, normakövetések teljesülése” (Krémer 2009:261). 

A szociális és családtámogatásokban bekövetkező paradigmaváltás viszonylag gyorsan 

végbe ment az angolszász országokban és a fejlődő világ államaiban, elsősorban Kelet-

Európában, Latin-Amerikában és Kelet-Ázsiában (Haggard és Kaufman 2008). A 

disszertációban vizsgált oktatási feltételeket hordozó pénzbeli ellátások alapvetően két 

módozata alakult ki: a feltételekhez adott támogatások és a támogatásokhoz adott feltételek 

(Friedman et al. 2009). Előbbi olyan fejlődő országokban valósult meg, ahol korábban nem 

léteztek hasonló jóléti transzferek, így bevezetésük újdonságnak számított, a felhasználók 

ezeket a feltételek teljesítéséért járó „jutalomként” élték meg. Utóbbiakat learnfare (tanulásért 

segélyt) programoknak is nevezik, amelyek elsősorban a fejlett, vagy közepesen fejlett 

szociális politikákat működtető országokban terjedtek el. A learnfare bevezetése esetén már 

létező, korábban feltétel-mentes segélyekhez és családtámogatásokhoz kötöttek oktatási 

feltételeket.12 A transzferek és a szankciók társadalmi beágyazódásával, vagyis azzal, hogy az 

emberek hozzászoknak a támogatáshoz, meglátásom szerint (egy bizonyos idő elteltével) 

elmosódik különbség érzékelése arra vonatkozóan, hogy kezdetekben a támogatásokat 

kapcsolták feltételekhez, vagy pedig mindez fordítva történt. Azok a családok, akiknél a 

juttatást felfüggesztik, vagy vissza kell fizetniük a pénzt, mindkét programtípus esetén 

büntetésként érzékelik a szankciókat.  

  

12 Feltétel-mentességen az oktatási feltételektől való mentességet értem. Természetesen más feltételeknek (pl. 
jövedelmi jogosultság, gyermekszám, hatóságokkal való együttműködés stb.) korábban is meg kellet felelni. 
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5. FKT PROGRAMOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN 

 

5.1. A korai iskolaelhagyás trendjei és következményei az EU-ban 

 

Az Európai Unió Statisztikai Hivatala (Eurostat) korai iskolaelhagyónak tekint minden 

olyan 18 és 24 év közötti fiatalt, aki úgy távozik a közoktatás rendszeréből, hogy nem 

rendelkezik legalább középfokú iskolai végzettséggel és nem folytat tanulmányokat 

felsőoktatásban, vagy egyéb képzési formában (Eurostat 2010). Az EU 2020 Stratégia számos 

egyéb célkitűzése mellett előírja a korai iskolaelhagyók arányának 10 százalék alá 

csökkentését az Unió valamennyi országa számára. A 10 százalékos célrátát az Unió már 

2010-re szerette volna elérni az eredeti ajánlásoknak megfelelően, azonban miután mindez 

nem teljesült, elhalasztották a megvalósulás időpontját tíz évvel későbbre, 2020-ra. Az 

Oktatási, Ifjúsági és Kulturális Tanács 2010-ben újra megvitatta a kérdést és kiemelt 

fejlesztési területként jelölte meg a korai iskolaelhagyók arányának 10 százalék alá szorítását 

a tagállamok számára az EU 2020 stratégiában. A Lisszaboni Stratégia mellett az Európai 

Foglakoztatási Stratégiában is szerepel, hogy minden fiatal úgy hagyja el az oktatási 

rendszert, hogy használható, a munkaerőpiacra átvezető foglalkozás legyen a kezében. Ennek 

érdekében az Európai Szociális Alap 2000-2006 és 2007-2013 programjai támogatást 

nyújtanak a tagállamok számára közvetlenül az iskolai rendszerből korán távozó fiatalokat 

megcélzó munkaerőpiaci és képzési programok létesítésére. 

A stratégia megvalósulását lehetővé tevő nyitott koordináció mechanizmusának (OMC) 

megfelelően a tagállamok nemzeti szociálpolitika sajátosságaiknak megfelelő akcióterveket 

dolgoznak ki a korai lemorzsolódás mérséklése érdekében. Az Európai Bizottság szerint korai 

iskolaelhagyók rossz életkilátásai nemcsak morálisan elfogadhatatlanok, hanem gazdaságilag 

sem kifizetődők a tagállamok számára. Ugyanis a később kifizetett munkanélküli és 

társadalombiztosítási ellátások, segélyek és jóléti szolgáltatások igen komoly terheket rónak a 

jóléti rendszerekre. Mindezt jól illusztrálja, hogy Hollandiában az egy korai iskolaelhagyóra 

fordított, élethosszig tartó kalkulált állami jóléti kiadások elérik az 1,8 millió, Finnországban 

pedig az 1,1 millió Eurót (Nevala és Hawley 2011:8). Az EU ajánlások értelmében (Policy 

Roadmap 2014) tagállami stratégiáknak elsősorban a prevenciót kell megcélozniuk, vagyis 

azt, hogy a gyermekek minél tovább az iskolapadban maradjanak és onnan használható 

képesítéssel a kezükben távozzanak. A korrekciós intézkedések, mint a fiatal 
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munkanélkülieket segítő programok és az iskolába való visszatérést elősegítő 

kezdeményezések ugyancsak fontosak, de másodlagos prioritást élveznek. 

Az EU korai iskolaelhagyás megakadályozását előíró direktívája egyfajta 

közvetítőcsatornája lehet a probléma kezelésére létrejövő különböző tagállami politikáknak. 

Meghatározza azokat a közös célokat, amelyekhez az eszközöket a tagállamok saját 

értékeiknek, politikai hagyományaiknak, a támogatásokhoz fűződő társadalmi viszonyoknak, 

és gazdasági lehetőségeiknek megfelelően alakítanak ki. Egyes tagállami stratégiák és 

akciótervek a szociális ellátások célzottá tételével és bizonyos családtámogatások iskoláztatási 

feltételekhez kötésével kívánják a korai kimaradás problémáját kezelni. Ezek közé tartozik 

például a 2011-es brit New Reform Bill, amely a szociális alapú oktatási ösztöndíjak 

rendszerét szűkítette le a kormányzat által meghatározott jövedelmi és élethelyzeti 

szempontból rizikócsoportok számára. A 2006-os és 2013-as flamand akcióterv (Actienplan 

Vroegtijdig Schoolverlaten) az alacsony jövedelmű 6 és 18 év közötti gyermekek tanulmányi 

ösztöndíját (Schooltoelagen) kötötte iskoláztatási feltételekhez, illetve előírta a gyermek 

igazolatlan hiányzása esetén a támogatás teljes összegének visszafizetését a szülők számára. 

A bolgár kormány a 2002-es Gyermekekbe való társadalmi beruházás programját kissé 

átalakítva (és világbanki forrásokból kiegészítve), 2008-ban alkotott koncepciót a tartós 

iskolai kimaradás kezeléséről. 

A korai iskolaelhagyás problémájának társadalmi jelentőségét jól mutatja, hogy 

napjainkban, az Európai Unióban minden hetedik gyermek veszélyeztetett a korai 

iskolaelhagyás által. Ez azt jelenti, hogy közel 6,4 millió 18 és 24 év közötti európai fiatal 

hagyja el úgy évente a közoktatás rendszerét, hogy nem rendelkezik középiskolai 

bizonyítvánnyal (Nevala és Hawley 2011:7). Mindez egyenes utat jelent a hátrányos 

munkaerőpiaci helyzetekhez, a rosszul fizetett munkákhoz, az alacsony bérekhez, vagy 

rosszabb esetben a munkanélküliséghez és a szegénységhez. A korai iskolaelhagyók aránya 

folyamatosan csökkent az EU 27 (majd EU 28) országaiban az elmúlt másfél évtizedben. Még 

2000-ben a fiatalok 17,6 százaléka, 2004-ben 16 százaléka, 2013-ban pedig már csak 11,9 

százaléka számított korai lemorzsolódónak (Euroatat 2014a). Az egyes tagállamok között 

azonban lényeges különbségek vannak a korai iskolaelhagyás trendjeiben. Hagyományosan 

nagyon magas a lemorzsolódók aránya a dél-európai országokban (Olaszország, 

Spanyolország, Portugália, Málta), ahol csaknem minden ötödik fiatal érintett. Ez a 

viszonylag magas arányszám azonban jelentős javulást mutat a 2004-es állapothoz képest, 

amikor a spanyol fiatalok 32, a portugálok 39, a máltaiak 42 százaléka hagyta el az oktatási 
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rendszert képesítés nélkül. A legjobban teljesítő országok közé tartoznak a skandináv jóléti 

államok (Norvégia kivételével), de érdekes módon Szlovákia és Csehország adatai is 

rendkívül kedvezőek. A 2004 után csatlakozott új tagállamok közül a már említett Szlovákián 

és Csehországon kívül Lengyelország és Horvátország lemorzsolódási mutatói is 5 százalék 

körül mozognak, még Románia, Magyarország és Bulgária ESL (Early School Leaving) 

mutatói viszonylag magasak. Az Eurostat (2014a) adatbázisban összesen 13 olyan ország 

szerepel, ahol a korai iskolaelhagyás aránya meghaladja a „lisszaboni” tíz százalékot. 

Közülük heten alkalmaznak valamilyen feltételekhez kötött transzfert az igazolatlan 

hiányzások visszaszorítására és a lemorzsolódás megakadályozására. Ha csak az EU 

tagállamokat nézzük, akkor ez a szám kilencből öt. 

4. ábra. A korai iskolaelhagyók aránya a korcsoporthoz viszonyítva az EU/EGT és egyes 

EU aspiráns országokban; pirossal jelölve azok az országok, amelyek oktatási FKT-t 

működtetnek 

 

Forrás: Eurostat 2014a 

 

Korai iskolaelhagyó fiatalok munkaerőpiaci kilátásai 

A korai iskolaelhagyás vizsgálatakor nagyon fontos szempont, hogy az oktatási 

rendszerből középfokú végzettség hiányában kikerülő fiatalok milyen mértékben képesek 

integrálódni a nyílt munkaerőpiacon. Szintén lényeges (lenne) annak elemzése, hogy a munka 

világa milyen minőségű munkahelyeket képes az alacsonyan kvalifikált rétegek számára 

felkínálni. A korai iskolaelhagyás kétségtelenül önmagában is jelentős probléma, hiszen 

korlátozza a fiatalokat lehetőségeik kibontakoztatásában és csökkenti társadalmi részvételüket 
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(Stiglitz és Fitoussi 2009) a közösségi döntésekben. Az oktatási rendszerből való korai kilépés 

azonban akkor jelent még nagyobb problémát, ha a munkaerőpiac nem képes a képzettség 

nélkül kiáramlók tömegeinek felszívására.  

 Esping Andersen szerint (2009) az ipari társadalmak képesek voltak a nagyszámú 

képzetlen munkaerő tömeges foglalkoztatására a fejlett gyáripar munkaerőigényének 

megfelelően. Az ipari társadalmakban mindig volt még egy hely a szalag mellett, vagy még 

egy állás a bányában. Az erős szakszervezeti mozgalmaknak és a gazdasági expanziónak 

köszönhetően viszonylag magas bérek kifizetésére nyílt lehetőség az alsóbb szegmensekben 

is, amely lehetővé tette a kenyérkereső férfira épülő bérképzésen keresztül az egész család 

boldogulását. Ezzel szemben a jelenkor posztindusztriális társadalmai képtelenek megbirkózni 

a nagyszámú képzetlen munkaerő problémájával. Az alacsony képzettségű, munkanélküli 

fiatalok a modern munkaerőpiaci folyamatok vesztesei, akik nem képesek kapcsolódni a 

magas képzettséget, rugalmas munkaerőt igénylő termelési folyamatokhoz. A globális 

gazdasági folyamatok következtében az alacsony képzettségű munkaerőt igénylő termelési 

folyamatok vagy csaknem teljesen eltűntek (pl. bányászat, kohászat), vagy kiszervezésre 

kerültek az európai országokból a fejlődő világ országaiba. Ezzel együtt megszűntek a 

munkásosztály számára alacsony képzettség mellett viszonylag magas bérszínvonalat és 

biztos munkahelyeket kínáló pozíciók. A szolgáltató társadalmak csak részben és jóval 

alacsonyabb számban, alacsonyabb bérezéssel tudták ezeket a pozíciókat felkínálni a munka 

és megélhetés nélkül maradt „kétkezi” dolgozók számára. 

Vobruba (2004) értelmezésében az ESzM feladata a posztindusztriális társadalmakban 

megjelenő, globális eredetű gazdasági folyamatok veszteseinek kompenzálása a jóléti állam 

intézményrendszerén keresztül. Esping Andersen (2009) pedig kiemeli, hogy nem kell félni az 

újra nagy létszámban rendelkezésre álló, gyenge pozíciójú (határozott idejű szerződések, 

alacsony bérek) munkahelyek megjelenésétől, ugyanis ezek átmeneti lehetőséget 

biztosíthatnak a rizikócsoportok (bevándorlók, fiatal munkanélküliek, szülési szabadságról 

visszatérő nők stb.) munkaerőpiaci integrálására. 

Nézzük, hogy milyen lehetőségei vannak napjaink Európájában egy pályakezdő, 

alacsonyan képzett (középiskola alatti) fiatalnak arra, hogy állást találjon az iskola elhagyását 

követő 1-3 évben. Legkézenfekvőbb (lenne) kiindulni az érintett 15 és 34 év közötti 

korosztály munkanélküliségi statisztikáiból, azonban óvatosan kell bánni a munkanélküli 

ráták elemzésével. Ennek oka, hogy az érintett fiatalok jelentős része nem regisztráltatja 

magát a munkaügyi szerveknél munkanélküliként, hanem a szülői háztartásban maradva él 
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tovább néhány évig (vagy addig, amíg munkát nem talál) eltartottként. Ebből eredően 

valószínűleg a korcsoport munkanélküliségének látenciája magasabb bármely más 

korcsoporténál. Legrosszabb a helyzet a dél-európai országokban, Görögországban a fiatalok 

58,7 százalékának, Horvátországban 47,6 százalékának, Macedóniában 55,9 százalékuknak, 

Olaszországban 37,1 Spanyolországban pedig 42,2 százalékuknak nincs hivatalosan munkája, 

ami azt jelenti, hogy ekkora hányaduk jelenik meg regisztrált munkanélküliként a 

hivatalokban. Ezzel szemben egyes konzervatív jóléti államok viszonylag jó 

munkanélküliségi adatokkal rendelkeznek a korcsoportra vonatkozóan: Svájc 9,6, Hollandia 

9,1, Ausztria 8,9, Németország 7,5 százalékos „ifjúsági” munkanélküliségi rátával 

rendelkezik. A skandináv jóléti államok is viszonylag alacsony fiatalkori munkanélküliséggel 

rendelkeznek, legalábbis az EU déli részéhez képest: Dánia 12,5, Finnország 14,8, 

Svédország pedig 11,4 százalékos mutatókkal rendelkezik. Az EU 28 átlagát tekintve 2006 

óta folyamatosan növekszik a 15-34 éves álláskeresők aránya 16,7-ről (2006) 20,4 százalékra 

(2013). Különösen figyelemre méltó Spanyolország, Olaszország és Görögország fiatalkori 

munkanélküliségi mutatója, ezekben az országokban a munkanélküliségi ráta hét év alatt 

megduplázódott. Az FKT programokat működtető országok közül Törökország, az Egyesült 

Királyság, Magyarország és Belgium fiatalkori munkanélkülisége nem éri el az EU átlagot, 

még Szlovákia, Románia és Bulgária rátája kis mértékben, Macedónia mutatója pedig 

jelentősen meghaladja azt. Összességében elmondható, hogy az FKT-kat fenntartó országok 

közepesen magas és nagyon magas fiatalkori munkanélküliségi mutatókkal rendelkeznek.  

5. ábra. Korai iskolaelhagyó fiatalok munkanélküliségi rátája, az iskolaelhagyás utáni 1-3 

évben, 2013. 

 

 Forrás: Eurostat 2014a 
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A munkanélküliségre vonatkozó statisztikáknál talán pontosabb képet adhat a képzetlen 

fiatalok elhelyezkedési lehetőségeiről a foglakoztatási rátájuk. Az adatok összehasonlítását 

megnehezíti, hogy néhány ország (pl. Magyarország és Szlovákia) egyáltalán nem gyűjt a 

célcsoport foglakoztatására vonatkozó adatokat, vagy legalábbis ez nem jelenik meg az 

Eurostat rendszerében. A 18-34 éves, tanulmányokat nem folytató, legfeljebb a középiskola 

alsóbb éveit teljesítő csoport csaknem fele (49,1%) dolgozott az EU 28 országaiban a 

gazdasági válságot megelőző évben, 2007-ben. 2013-ban már csak ezen fiatalok harmada 

(33,2%) volt jelen a munkaerőpiacon. Ebben a szegmensben is a dél európai országok 

produkálták a leggyengébb mutatókat, Olaszországban a korcsoport csupán tizede (10,7%), 

Franciaországban ötöde (22,7%), Görögországban negyede (25,4%) folytat kereső 

tevékenységet. Legbiztatóbb indikátorokkal pedig a skandináv és konzervatív jóléti 

rendszereket működtető országok (Hollandia, Svédország, Dánia, Németország) 

rendelkeznek, ahol a célcsoport körülbelül fele dolgozik (Eurostat 2014k). 

Az FKT-kat fenntartó országok esetében Törökország, Románia és az Egyesült Királyság 

foglalkoztatási rátája meglehetősen kedvező képet mutat (45,5%, 45,9%, ill. 40,8%).  

Macedónia és Belgium mutatója valamivel elmarad az EU átlagtól (27,7%, ill. 28,2%). Igazán 

rossz indikátorral csak Bulgária rendelkezik, 2005-ös adatok szerint a korai kimaradók 

foglakoztatási aránya ott 16,5 százalék volt. Magyarországról és Szlovákiából nem 

rendelkezem adatokkal. 

 

Iskolai részvétel  

Az FKT programok célja a korai iskolaelhagyás megelőzése mellett, hogy a gyermekeket 

minél hosszabb ideig az iskolában tartsa. Az oktatási rendszerben (évfolyamokon és 

iskolatípusokon keresztül) való előrehaladással ez egyre nehezebb lesz. Még az általános 

iskolai részvétel csaknem teljes, vagy azt megközelítő mértékeket ölt egész Európában, a 

középiskola részvétel meglehetősen eltérő mintákat mutat. A középiskolások továbbtanulását 

többek között nagymértékben befolyásolja a tankötelezettség törvényi szabályozása, az 

iskolák elérhetősége, valamint a szülők és a gyermekek motiváltsága. Megjelenik a kortárs 

csoport fontossága, csökken a szülői ráhatás hatékonysága (Somlai és Tóth 2002, Somlai 

2007). A fiatalkori deviáns szubkultúrák befolyása, vagy a munkavégzés és ezzel a 

pénzszerzés lehetősége erős visszatartó erő lehet az iskolától. A felnőtt élet korai megélésének 

lehetősége könnyen elcsábíthatja a fiatalt az oktatási intézményektől. Ez a csábítás különösen 

erős lehet olyan mélyszegény környezetben, ahol a boldogulás egyetlen lehetősége a minél 
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korábbi munkakeresés és ezzel egy önálló életvitel felépítése. A túl korai, szakképzettség 

nélküli kilépés az iskolapadból azonban gyakran egyenes út a munkanélküliek világába, vagy 

a rosszul fizetett alkalmi és napszámmunkák irányába, ahonnan jó eséllyel már nincs 

lehetőség a továbblépésre és a fejlődésre. 

Az iskola korai elhagyásának okait keresve Rumberger (2004:132) Egyesült Államokban 

végzett kutatásai kimutatták, hogy a munkavállalás csak a harmadik legfontosabb magyarázó 

tényezője a tanulmányok korai befejezésének. A családi természetű és az iskolához 

kapcsolódó okok egyaránt megelőzték a foglalkozási okokat. Az iskolához kapcsolódó okok 

pedig nagyobb magyarázó erővel bírtak a korai iskolaelhagyás tekintetében, mint a családi és 

a foglalkozási okok együttesen. Az iskola elhagyásának gyermekek által leggyakrabban 

említett okai voltak: a „nem szeretem az iskolát”, a „nem jövök ki a tanárokkal” és a „nem 

érzem jól magamat az iskolában” típusú magyarázatok. Az amerikai eredményekre 

hasonlítanak Mayer és Németh (2006) magyarországi általános iskolai iskolaelhagyók 

körében végzett vizsgálatai. A hazai elemzés szerint a korai iskolaelhagyás elsődleges oka a 

tanulmányi sikertelenség és az általános kedvetlenség voltak. Ezek a kategóriák 

nagyságrendekkel meghaladták az egyéb szegmensek (pl. egészségügyi okok, családi 

problémák) fontosságát. Rumberger (2001:9) megjegyzi, hogy az iskolaelhagyás okainak 

vizsgálta egy igen nehéz terület, ahol az intézményi és az egyéni okok és felelősségek 

vizsgálata egyaránt nagy jelentőséggel bír. Túlzott egyszerűsítés lenne csupán a gyermekek 

kedvének hiányával magyarázni ezt a komoly társadalmi problémát. Sokkal érdekesebb a 

válasz mögött rejlő intézményi zavarok, strukturális és pedagógiai problémák feltárása, vagyis 

annak elemzése, hogy miért nem szeret a korai iskolaelhagyó gyermek iskolába járni és az 

iskola miért nem képes ezeket a gyermekeket integrálni. A rendszerszintű zavaroknak pedig 

szintén szerteágazó okai lehetnek, amelyet erősen befolyásolnak az alkalmazott pedagógiai 

módszerek, az iskolához kapcsolódó általános attitűdök és elvárások, az iskola működésének 

módja, a tanulás eredményeinek megtérülése, illetve az oktatási intézmények 

megközelíthetősége és megfizethetősége. A korai iskolaelhagyás és az alacsony iskolai 

részvétel általános okainak kifejtésére a probléma bonyolultsága és a magyarázó tényezők 

sokszínűsége miatt ezen a helyen nem teszek kísérletet, hanem a disszertáció második felében 

található esettanulmányok során foglalkozom az elemzett programokhoz köthető korai 

iskolaelhagyás és az azt befolyásoló társadalmi és gazdasági környezet közötti viszony 

ábrázolásával. 
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A disszertáció bevezetőjében szereplő kérdésfeltevésnél kifejtettem, hogy az FKT csupán 

az egyik lehetséges eszköz a korai iskolaelhagyás és az alacsony szintű iskolai részvétel által 

jelentett problémák megoldására. A kormányzatoknak számos más módszere is lehet a korai 

iskolaelhagyás megakadályozására, amelyek eszköztárukat tekintve lehetnek aktív és passzív 

ösztönzők egyaránt. Az oktatási feltételekhez kötött learnfare programok passzív ösztönzők, 

csakúgy, mint a tankötelezettség korhatárának felemelése, a szülők jogi kötelezése, vagy a 

zárt tanintézetek létrehozása. Ezzel szemben aktív eszközöknek számítanak például a 

különféle tanulmányi ösztöndíjprogramok, tanácsadások, karriertréningek, 

pedagógusképzések és iskolafejlesztések.   

Az iskolai részvétel EU-n belüli folyamatairól elmondható, hogy a 15-24 év közötti 

fiatalok iskolai részvételi mutatója átlagosan 62 százalék volt az EU 28 országaiban 2012-ben, 

az Eurostat (2014b) adatbázisa alapján. Mindez közel 5 százalékpontos növekedést jelent a tíz 

évvel korábbi állapothoz képest (57,5%).13 Hagyományosan nagyon magas indexel 

rendelkezik Dánia (71,6%), Hollandia (72,7%) és Finnország (69%). A sereghajtók közé 

Ciprus (41,3%) és Málta (44,7%) tartoznak. Az FKT-t fenntartó országok közül Belgiumban a 

korcsoport kétharmada (69,4%) jár valamilyen oktatási formába, ami Európában az egyik 

legmagasabb arány. Magyarország ugyancsak az EU 28 átlaga feletti részvételi mutatókkal 

rendelkezik (66,6%). Szlovákiában, Bulgáriában, Romániában és az Egyesült Királyságban a 

15-24 évesek mindössze fele vesz részt valamilyen képzésben, Törökországban és 

Macedóniában pedig még ennél is kevesebben. 

6. ábra. A 15 és 24 év közötti populáció iskolai részvételi aránya a korcsoport százalékában 

2012-ben az FKT-t működtető európai országokban 

 

Forrás: Eurostat 2014b.  

13 Ebbe beletartozik a felsőoktatás is.  
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A tankötelezettség utolsó évében járó fiatalok iskolai-részvételi rátája egy alkalmas 

mutató lehet annak megállapítására, hogy mennyiben képes az iskolarendszer megtartani a 

középiskolás korú (ez országonként eltérően, általában a 16, vagy 18 évesekre vonatkozik) 

fiatalokat. Európában a legmagasabb participációs mutatókkal Belgium, Írország és Portugália 

rendelkezik, mindegyik országban teljes (100%) a korcsoport iskolai részvétele. Az EU-s 

országok közül 90 százalék alatti részvételi mutatóval csupán Magyarország, Málta és 

Bulgária rendelkezik. 

Az alábbi grafikon a fiatalok iskolai részvételét mutatja a tankötelezettség utolsó évében, 

illetve az azt követő második évben az FKT-t működtető országokban. Egyedül 

Macedóniában tapasztalható némi növekedés. Belgiumban, Bulgáriában és Szlovákiában kis 

mértékben, még Magyarországon és az Egyesült Királyságban (64,9%, ill. 63,3%) nagy 

mértékben csökken az iskolai részvétel a tankötelezettséget követő években. A brit és a 

magyar gyermekek kétharmada folytat csupán iskolarendszerű tanulmányokat 2 évvel az 

iskolakötelezettség határát jelentő kort követően.14 Mindez jelentősen elmarad az EU 

átlagától, ahol az érintett korosztály négyötöde folytat tanulmányokat. Az oktatási 

transzfereket üzemeltetők közül csak Szlovákia és Macedónia volt képes megközelíteni, 

Belgium pedig túlteljesíteni az EU 28 átlagát. 

7. ábra. Részvétel az oktatás bármely formájában a tankötelezettségi kor utolsó évében és az 

azt követő 2. évben az FKT-t működtető európai országokban 2012-ben, (%) 

 
Forrás: Eurostat 2014b, megjegyzés: TKK = tankötelezettség korhatára 

14 Az adatok 2012-ből származnak, amikor még a 18. életév volt a tankötelezettség határa Magyarországon. A 
16. életévig érvényes tankötelezettséget 2012. szeptember 1.-től vezette be a kormány. 
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A szülők iskolai végzettségének hatása a gyermek iskolai végzettségére és munkaerőpiaci 

helyzetére 

A gyermekek iskolában tartása mellett az FKT programok deklarált célja a szegény 

háztartásokból származó, hátrányos helyzetű tanulók iskolai hátrányainak kompenzálása, 

társadalmi mobilitásának elősegítése. A társadalmi mobilitás elősegítése a gyermekek 

társadalmi státuszában való felemelkedést jelenti, vagyis azt, hogy magasabb végzettséggel, 

jobb munkalehetőségekkel és magasabb jövedelemmel rendelkezzenek, mint szüleik. 

Mindennek legfontosabb eleme a minél magasabb iskolai végzettség megszerzése és később 

az ehhez kapcsolódó magasabb munkaerőpiaci pozíciók betöltése. A hátrányos helyzetű 

gyermekek társadalmi pozícióinak megerősítése olyan környezetben lehet hatékony, ahol a 

társadalmi mobilitás csatornái átjárhatók, az alacsonyabb státuszú rétegekből származóknak is 

megvan az esélye a magasabb iskolai végzettség és ezzel a magasabb gazdasági pozíciók 

megszerzésére. 

A szülők iskolai végzettségének hatását az Eurostat Labour Force Survey 2009-es 

adatfelvételével szeretném érzékeltetni, amely 12 EU-s és (akkori) EU aspiráns ország 

bevonásával készült. A kutatás azt vizsgálta, hogy hányszorosa az esélye egy olyan 

gyermeknek az egyetem/főiskola elvégzésére, akinek a szülei is egyetemi/főiskolai 

végzettséggel rendelkeztek egy olyan gyermekhez képest, aki szülei középiskola alatti (8 

általános alatti, 8 általános, vagy megkezdett, de be nem fejezett középiskola), vagy legfeljebb 

középiskolai (befejezett középiskola és egyéb, nem felsőoktatási rendszerű szakképzések) 

végzettséggel rendelkeznek. A grafikon jól mutatja a továbbhaladás és a kimenetek 

egyenlőtlenségeit a közoktatás és a felsőoktatás rendszerében. Az egalitariánus skandináv 

jóléti államokban (Finnország, Svédország) meglehetősen jó esélye van eljutni az egyetemi 

diplomáig az iskolázatlan szülők gyermekeinek is, a szülők képzettsége tehát kevésbé 

befolyásolja a gyermek későbbi tanulmányi kilátásait. Kevésbé jó a helyzet néhány 

konzervatív jóléti államban (Ausztria, Olaszország, Franciaország) és dél-európai országban 

(Görögország, Spanyolország). Legrosszabb mutatókkal a poszt szocialista országok 

rendelkeznek, különösen Románia és Magyarország, ahol a diplomás szülők gyermekeinek 

20,4 szeres, ill. 16,6 szoros esélyük van arra, hogy maguk is felsőfokú végzettséget 

szerezzenek. Ezekben az országokban a középiskolát végzett szülők gyermekei is jóval 

nagyobb eséllyel indulnak harcba az egyetemi és főiskolai helyekért, mint a képzetlenek 

gyermekei. 
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8. ábra. A diplomás szülők gyermekeinek esélye az egyetem/főiskola elvégzésére a 

középiskolát végzett és a legfeljebb középiskolai végzettséggel rendelkező szülők 

gyermekeihez képest, 2009 (szorzó) 

 

Forrás: Eurostat 2009. 

Talán még a jó munkahelyeket és versenyképes jövedelmeket garantáló iskolai 

végzettség megszerzésénél is fontosabb, hogy a képzésből kikerülő, munkaképes (18-34 éves) 

fiatalok milyen munkaerőpiaci kilátásokkal rendelkeznek az iskolapad elhagyását követően. 

Az alábbi grafikonon látható, hogy az összes vizsgált ország tekintetében a magasan 

kvalifikált szülők gyermekei sokkal jobb munkaerőpiaci kilátásokkal rendelkeztek, mint a 

képzetlenek gyermekei. A különbség kevésbé szignifikáns (10 százalékpont alatti) a 

skandináv országokban és Ausztriában, azonban Szlovákia és Szlovénia már magasabb (15 

százalékpont körüli mutatókkal rendelkezik). Ebben a szegmensben is Romániában és 

Magyarországon a legrosszabb a helyzet. Magyarországon az alacsonyan képzett szülők nem 

tanuló gyermekeinek alig harmada (34,6%) dolgozik, még ez az arány a diplomás szülők 

esetén meghaladja az 50 (53,8%) százalékot. Romániában az alacsonyan képzett szülők 

gyermekei 34,8 százalékos foglalkoztatási rátával rendelkeznek, ami a magyar adatok után a 

legalacsonyabb a vizsgált országok körében. Ezzel szemben a magasan képzett szülők 

tanulmányokat nem folytató gyermekeinek csaknem kétharmada (59,7%) van jelen a 

munkaerőpiacon, ami a legmagasabb érték a mezőnyben. 
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9. ábra. A 18-34 éves, tanulmányokat nem folytató fiatalok foglalkoztatási mutatói a szülők 

iskolai végzettségének figyelembe vételével, 2009 (%) 

 

Forrás: Eurostat 2009. 

 

Társadalmi egyenlőtlenségek és az oktatási rendszerek finanszírozása 

A dolgozat második felében bemutatott esettanulmányokhoz készült interjúk során több 

interjúalanyom is felhívta a figyelmet15 arra, hogy erős kapcsolat áll fenn az FKT jellegű 

programok bevezetése és az oktatási/szociális ágazat anyagi lehetőségei között. Véleményük 

szerint az FKT programok azokban az országokban működnek legfőképpen, ahol az iskolai 

kimaradás és lemorzsolódás problémájának komplex kezelése financiális okok miatt nem 

lehetséges, ezért gyors, egyszerű és olcsó módszerek bevezetésére van szükség. Ahogy az 

egyik magyarországi minisztériumi főosztályvezető fogalmazott: „nem vagyunk Svédország, 

ezzel tisztában kell lennünk és a módszereinket is ennek megfelelően kell kiválasztanunk”. 

Mindebből arra következtethetünk, hogy az olyan magas szakmai kompetenciát igénylő és 

helyenként költséges prevenciós megoldások helyett, mint az iskolai és közösségi szociális 

munka, a korai fejlesztési központok létrehozása, vagy a pedagógusok és az 

intézményrendszer hatékonyabbá tétele, jóval egyszerűbb és olcsóbb politikák kidolgozására 

kerül sor ezekben az országokban.  

15 Minisztériumi főosztályvezetők Magyarországon és Bulgáriában, illetve oktatásszociológus és 
gyermekvédelmi szakemberek mindkét országból. 
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Az alábbi ábra tanulsága szerint FKT programokat elsősorban olyan alacsony, vagy 

alacsony-közepes jövedelmű országok működtetnek, amelyekben a közoktatási rendszerek is 

alulfinanszírozottak. A nyolc FKT ország közül hat ebbe a kategóriába tartozik. Kivételt 

képez Belgium és az Egyesült Királyság, amelyek gazdaságilag fejlett országok és az EU 28 

átlagához képest magas GDP arányos oktatási ráfordítással rendelkeznek. Fenti tézist, 

miszerint az FKT a „szegény ember kenyere” lenne, tehát csak részben igazolódik a 

tapasztalatok alapján. Minden esetre a lista utolsó hat helyezettje közül öt országban 

működnek feltételes transzferek. Némi magyarázatra szorul Luxemburg és Svájc alacsony 

oktatási ráfordítása, amelynek oka a magánfinanszírozású iskolák széleskörű elterjedése a 

közoktatás rendszerén belül is. A többi sereghajtó ország esetén erről nem beszélhetünk. 

10. ábra. Az oktatási rendszerek finanszírozása a GDP százalékában, 2013. 

 

Forrás: Eurostat 2014c, megjegyzés: pirossal jelölve az FKT-kat működtető országok 

 

Gyermekszegénység az FKT-kat működtető európai országokban 

Az utolsó vizsgált szegmensben azt veszem szemügyre, hogy mekkora problémát 

jelent a gyermekek szegénysége az oktatási feltételekhez kötött transzfereket működtető 

országokban. Az ábrán elkülönítettem a szociális transzferek előtti és az azt követő 

szegénységi rátákat.16 A transzferek utáni adatokból látható, hogy a gyermekszegénység a 

legjelentősebb problémát - az FKT-t működtető országok körében - Macedóniában és 

Törökországban jelenti, ezeket az országokat szorosan követi Bulgária és Románia. Az is 

látható, hogy a támogatások gyermekszegénységre gyakorolt hatása a két EU-n kívüli 

16 A transzferek utáni adatok a nyugdíjak kivételével az összes család-, anyasági- és szociális támogatást 
tartalmazzák, amelyben a gyermekes háztartás részesül.  
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országban a legkisebb, még Magyarországon és az Egyesült Királyságban a legnagyobb. A 

grafikonban szereplő nyolc ország közül csupán kettőben (Belgiumban és az Egyesült 

Királyságban) alacsonyabb a gyermekszegénység aránya az EU 28 átlagánál. Az alábbi ábrán 

szereplő balkáni és a dél-európai országok gyermekszegénységi rátája pedig jelentősen 

meghaladja az EU 28 értékét. 

11. ábra. Gyermekszegénységi ráta a transzferek előtt és után az FKT-t működtető európai 

országokban, 2013. 

 

Forrás: Eurostat 2014l, 2014m 

 

A korai iskolaelhagyás és a társadalmi/gazdasági környezet összehasonlítása 

A TÁRKI 2013-as vizsgálata (TÁRKI 2014b) szerint, amelyben kormányzati 

döntéshozókkal, továbbá szociális, oktatási és gyermekvédelmi szakemberekkel készültek 

interjúk öt, FKT-t működtető európai országban, (többek között) a következők derültek ki:  

• Az FKT-k bevezetésének elsődleges oka a korai iskolaelhagyás megakadályozása, a 

gyermekek iskolában tartása és a kimaradás negatív következményeinek 

(munkanélküliség, szegénység) mérséklése. (B, BG, H, TR, UK) 

• Az FKT bevezetése egyfajta gazdasági kényszer, mivel megfizethető alternatívát kínál 

a nagy és költséges prevenciós programokkal szemben (H, BG, TR) 

A következőkben kísérletet teszek az FKT-kat körülölelő társadalmi és gazdasági 

folyamatok összehasonlítására a fenti leíró elemzés adatai alapján. Az összehasonlítás 

elsődleges célja annak meghatározása, hogy a korai iskolaelhagyás és az alacsony oktatási 
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részvétel és ezek járulékos jelenségei (fiatalkori munkanélküliség és alacsony munkaerőpiaci 

aktivitás) mennyire jelentenek valós „fenyegetettséget” egy adott, FKT-t működtető ország 

számára. Fentieknek megfelelően az alábbi mutatók alapján csoportosítom a nyolc vizsgálat 

alá vont FKT-t fenntartó országot. 

 Oktatási mutatók: Korai iskolaelhagyás a 18-24 éves (ESL) és oktatási participáció 

(OP) a 15-24 éves fiatalok körében  

 Foglalkozási mutatók: 15 és 34 év közötti fiatalok munkanélkülisége (MN) és 

foglalkoztatási rátája (FR) 

 Társadalmi/gazdasági mutatók: egy főre jutó nemzeti termék (GDP/PPP), társadalmi 

egyenlőtlenség (GINI), gyermekszegység (GYSZ), valamint az oktatási rendszerek 

finanszírozása (OF) (a GDP százalékában) 

Azokat az országokat tekintem veszélyeztetettnek az egyes vizsgált jelenségek által, 

amelyek mutatói negatív irányban eltérnek, vagy jelentősen eltérnek az EU 28 átlagértékeitől 

a különböző szegmensekben (a teljes táblázatot lásd a mellékletben). 

5. táblázat. FKT-t működtető európai országok egyes oktatási és szociális indikátorainak 

eltérése az EU 28 átlagától 

Ország ESL GINI GDP OP OF MN FR GYSZ IND 

Belgium             X   1 

Bulgária X X X X X X X X 8 

Egyesült 

Királyság 
X X   X         3 

Macedónia   X X X X X X X 8 

Magyarország X   X   X     X 4 

Románia X X X X X X   X 7 

Szlovákia     X X X X   X 5 

Törökország X X X X X     X 6 

Megjegyzés: A táblázatban pipával jelöltem az EU 28 átlagánál kedvezőbb, még X-el az annál kedvezőtlenebb 

értékeket. 
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Románia, Macedónia 
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Görögország, Franciaország, Horvátország 
Lengyelország, Portugália, Szlovákia, Törökország 

 
Enyhén 

veszélyeztet
ett 

Csehország, Észtország, Írország, Litvánia, Ciprus 
Luxemburg, Magyarország, Málta, Szlovénia, Egyesült Királyság 

Nem 
veszélyeztet

ett 

Belgium, Dánia, Németország, Hollandia, Svájc 
Ausztria, Finnország, Svédország, Izland, Norvégia 



adatokkal csak Dánia, Hollandia és Szlovénia rendelkezik az EU-n belül. Belgium a 

társadalmi egyenlőtlenségek mértékének tekintetében is jobb mutatókkal rendelkezik az uniós 

átlagnál. Gazdasági mutatóit tekintve pedig jóval gazdagabbnak számít mind az EU 15, mint 

az EU 28 átlagához képest, hiszen az egy főre jutó éves GDP vásárlóerő paritáson meghaladja 

a 30 000 Eurót (ez az EU 15-ben 28 000 Euro). Oktatási ráfordításait tekintve (a GDP 6,55 

százaléka) szintén a bőkezűbb országok közé sorolható az 5,44 százalékos EU 28 átlaghoz 

képest. 

Az Egyesült Királyság ESL indexe (12,4%) elmarad az EU átlagtól (11,9%) és a 

Lisszaboni követelményektőlegyaránt. Ugyanakkor az iskolából kikerülő fiatalok 

munkanélküliségi mutatója (15,6%) és foglalkoztatási szintje (40,8%) lényegesen jobb az EU 

28 átlagához képest. Előbbi kategóriában 4,8 még utóbbiban 7,6 százalékponttal haladja meg 

a brit ráta az Unió átlagértékét. A 15-24 éves korosztály csupán fele (51,9%) vesz részt az 

oktatási rendszerben, ami több mint 10 százalékponttal elmarad az európai átlagtól. Az 

Egyesült Királyság a közepesen magas jövedelmű országok táborába tartozik EU-s 

összehasonlításban (11. helyen áll a 28-ból). Társadalmi egyenlőtlenségek tekintetében (32,8) 

meghaladja az EU GINI-ben kifejezett átlagértékét (30,6), az egy főre eső jövedelem 

eloszlását figyelembe véve az Egyesült Királyság a legegyenlőtlenebb uniós állam. GDP 

arányos oktatási közkiadásai (5,98%) kis mértékben meghaladják az EU 28 átlagát (5,44%). 

Megjegyzendő azonban, hogy az oktatások terén a magánráfordítások aránya ebben az 

országban is igen magas a mind a közoktatás, mind pedig a felsőoktatás tekintetében. 

Magyarország ESL mutatója megegyezik az EU értékével (11,9 %). Az oktatási rendszer 

elhagyó fiatalok harmada (34,6%) lép be a foglalkoztatottak táborába és ötödük (19%) 

regisztráltatja magát munkanélküliként az iskola befejezését követő 1-3 évben.  A 15-24 éves 

magyar fiatalok kétharmada jár iskolába (66,6%), amely a jobb európai értékek közé tartozik. 

Magyarország az EU szegényebb államai közé tartozik egy főre eső GDP-je (vásárlóerő 

paritáson) az EU átlag kb. háromötödét teszi ki. Egyenlőtlenségi mutatóját tekintve (26,9) az 

ország a közepesen egyenlő európai társadalmakhoz sorolható. Oktatási kiadások tekintetében 

ugyanakkor elmarad az EU átlagától, GDP-je 4,71 százalékát fordítja oktatási célokra. 

Szlovákia korai iskola elhagyási rátája (a korcsoport 6,4%-a érintett) nemcsak az FKT-kat 

működtető országok táborában, hanem egész Európában az egyik legalacsonyabbnak számít. 

Az iskolát korán elhagyó fiatalok negyedéből (25,8%) lesz regisztrált munkanélküli, 

foglalkoztatottként pedig harmaduk (37,1%) jelenik meg a statisztikákban. A 15-24 évesek 

58,3 százaléka jár iskolába, ami 3,6 százalékos elmaradást jelent az EU átlagához képest. 

100 
 



Szlovákia gazdasági teljesítménye alapján az EU alacsony, alacsony-közepes gazdasági 

fejlettségű országai közé tartozik. Társadalmi egyenlőtlenségi mutatói is viszonylag 

kedvezőek (25,3) a többi poszt-szocialista országéhoz hasonlóan. Oktatási célú kiadásokra 

ugyanakkor meglehetősen keveset (a GDP 4,06%-át) költ a szlovák kormány. 

Törökországban nagyon magas (37,5%) a korai iskolaelhagyók aránya, ami több mint 

háromszorosa az EU 28 átlagértékének. Más EU és Unió aspiráns országok még csak meg 

sem közelítik ezt a színvonalat, noha Izland (20,5%) és Spanyolország (23,5%) ESL indexei 

ugyancsak kiemelkedően magasak. A magas iskola-elhagyási ráta ugyanakkor nem találkozik 

hasonlóan magas fiatalkori munkanélküliséggel, a 15-34 éves nem tanuló korcsoport 

mindössze ötöde (18,5%) munkanélküli és fele (45,5%) dolgozik hivatalosan. Ezzel szemben 

a 18-24 évesek fele sem (46,8%) jár a formális oktatási rendszerbe. Törökország fejlődő 

gazdaság, GDP-je (13 400) egy főre jutó vásárlóerő paritáson meghaladja az EU tag 

Bulgáriáét, de elmarad az EU második legszegényebb Románia mögött. A társadalmi 

egyenlőtlenség mértéke nagyon jelentős (GINI: 38,7) az Eurostat (2014d) adatbázisában 

szereplő országok közül csak Macedónia egyenlőtlenebb Törökországnál. Az oktatási 

rendszer fenntartására fordított közösségi források mértéke megegyezik Magyarországéval 

(4,07%) és megelőzi Romániát és Bulgáriát. 

Bulgária korai iskola elhagyási rátája (12,5%) csupán 0,6 százalékponttal haladja meg az 

EU átlagát. Minden ötödik (21,4%) iskolapadból kikerülő fiatal kezdi pályafutását regisztrált 

munkanélküliként és csupán minden hatodik (16,5%) jelenik meg a hivatalosan 

foglalkoztatottak táborában. A 15-24 évesek alig fele folytat csak tanulmányokat (55,2%), 

szemben az EU közel kétharmados (62%) értékével. Egyenlőtlenségi mutatóit tekintve 

Bulgária az EU egyik legegyenlőtlenebb állama (GINI: 33,6), csupán Görögországot (34,3) és 

Lettországot (35,7) előzi meg ebben a szegmensben. Egy főre jutó GDP-jét tekintve az ország 

az EU legszegényebb állama, GDP vásárlóerő paritáson (12 000 PPP) még az EU-s átlag 

(25 700 PPP) felét sem éri el. Oktatási rendszerére csak Luxemburg (3,15%) és Románia 

(3,07%) költ GDP arányosan kevesebbet az EU államok közül. Előbbi adatai a 

magánkiadások magas színvonala miatt nem mérvadóak. 

Románia ESL mutatója 17,3 százalékos, amely közel másfélszerese az EU 28 átlagának. 

A tanulmányaikat korán befejező fiatalok negyede (25,5%) kezdi pályafutását regisztrált 

munkanélküliként és felük (45,9%) jelenik meg a munkaerőpiacon foglalkoztatottként. 

Románia iskolai részvételi rátája a 15-24 éves korosztályra vonatkozóan a többi alacsony 

jövedelmű országhoz hasonlóan nagyon csekély (53,8%), így 8,2 százalékponttal marad el az 
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EU átlagértékétől. Románia az EU második legszegényebb állama egy főre eső vásárlóérték 

paritáson kifejezve. A társadalmi egyenlőtlenséget kifejező GINI mutató tekintetében 

Belgium, Magyarország és Szlovákia mögött Románia a negyedik a vizsgált nyolc FKT-t 

működtető állam közül. Az oktatásra fordított közkiadások mértéke ugyanakkor a 

legalacsonyabb (3,07%) az FKT országok között és az egész EU-ban. 

Macedónia korai iskola-elhagyási mutatója kevéssel (11,4%) az EU 28 átlaga (11,9%) 

alatt helyezkedik el. A képzésből kikerülő fiatalok fele jelenik meg munkanélküliként az 

iskolaelhagyás utáni 1-3 évben (55,9%), ennél rosszabb értékkel az Eurostat adatközlő 

országai közül csak Görögország rendelkezik (Eurostat 2014e). A nyílt munkaerőpiacon az 

érintett fiatalok negyede (27,7%) található, ami ugyancsak elmarad az EU 28 átlagától. A 15-

24 évesek iskolai részvétele szintén a legrosszabb egész Európában (43,8%). Macedónia 

európai összehasonlításban nagyon szegény országnak számít, egy főre jutó GDP-je éppen 

csak eléri az EU 28 átlagának harmadát. A macedón társadalom meglehetősen egyenlőtlen, 

GINI indexe nagyon magas (43,17) 12,57 ponttal haladja meg az EU átlagát. Az oktatásra 

fordított közkiadások mértéke ugyanakkor nagyon alacsony, a GDP 3,3 százaléka (ennél csak 

Romániában alacsonyabb). 

 

5.2. FKT programok Európában 

 

A következőkben röviden bemutatom az Európai Unióban, illetve az Unión kívüli, de 

azzal csatlakozási tárgyalásokat folytató országokban működő változatos FKT programokat. 

A dolgozat második felében részletesen elemzett flamand iskoláztatási támogatást, a bolgár 

gyermeknevelési támogatást és a hazai iskoláztatási támogatást ebben a fejezetben külön nem 

tárgyalom. Az alábbi leírások jól érzékeltetik, hogy noha céljukban közös, eszközeikben 

meglehetősen heterogén feltételes transzfereket találhatunk az európai kontinensen. 

 

Egyesült Királyság (Education Maintenance Allowance, EMA) 

A kilencvenes évek második felében a brit munkáspárti kormány - részben amerikai 

mintára - jelentős változtatást hajtott végre az addig zömében alacsony összegű, szabad 

felhasználású pénzbeli ellátásokkal működő segélyezési rendszerben. Az 1999-ben alapított 

Dolgozó családok adójóváírása program (Working Families Tax Credit, WFTC) a szociális 
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támogatások jelentős részét az adórendszeren keresztül érvényesítette. A korábbi közvetlen 

készpénz segélyek ugyan fennmaradtak, azonban a munkaképes korú állástalanok 

hozzáférését jelentősen korlátozták, a támogatások folyósítását pedig valamilyen 

munkaerőpiaci részvételhez, vagy azt elősegítő tevékenységhez kötötték. A WFTC rendszer 

kedvezményeit olyan háztartások tudják érvényesíteni, ahol legalább egy dolgozó családtag 

van és jövedelmük egy jogszabályban előírt szint alatt marad. 

A kormány 2011 februárjában egy új, a korábbinál még radikálisabb jóléti 

reformcsomagot jelentett be (Welfare Reform Bill).  A változtatások lényege, hogy megvonják 

a támogatást tekintet nélkül mindenkitől, aki a számára felkínált munkalehetőséget 

visszautasítja, a fogyatékossági ellátások terén pedig egészségügyi felülvizsgálatokat 

rendelnek el. A segélyek és a minimálbér közötti rést kiszélesítik, az ellátások szövevényes 

rendszerét pedig adójóváírások váltják fel. A lakhatási támogatások kiosztását a háztartások 

30%-ában maximalizálnák adott területre vonatkozóan.  

Az Egyesült Királyságban napjainkban is jelentős problémákat okoz az 

iskolakötelezettségi kort (16. életév) követő nagymértékű lemorzsolódás. A hátrányos 

helyzetű középiskolás tanulók körében a tendencia még szembetűnőbb, ezzel megszűnik az 

esélyük a társadalmi felemelkedésüket elősegítő állások megszerzésére. Az iskolai kimaradás 

legfőbb oka az, hogy saját és családjuk megélhetésének biztosítása mellett nem, vagy csak 

nagyon nehezen tudják vállalni az iskolai részvétellel kapcsolatos költségeket. Egy 2000 főt 

érintő felmérés alapján az alacsony jövedelmű szülők (ahol a háztartás éves jövedelme 30 000 

font alatti) 40%-a csak nagyon nehezen képes vállalni a gyermek oktatásával járó kiadásokat. 

Az új kihívások kezelésére hozták létre az iskolában tartási támogatást (Education 

Maintenance Allowance, EMA), az Egyesült Királyság első feltételekhez kötött oktatási 

programját. Az első modellkísérletek 1999-ben kezdődtek és kedvező eredményeket mutattak. 

A támogatás első évében a fiúknál 5, a lányoknál 4 százalékkal növekedett az iskolai 

részvételi arány a programot megelőző állapothoz képest, ez a második évben tovább javult 

7,4 ill. 5,9 százalékkal. Azt is kimutatták, hogy a részvételi hajlandóság változása egyenes 

arányban van a támogatás összegének növekedésével, vagyis minél magasabb a támogatás 

összege, annál többen és gyakrabban járnak a fiatalok iskolába (Dearden et al. 2005). 

A 2004-ben bevezetett EMA program 16-19 év közötti anyagi nehézségekkel küzdő 

tanulóknak nyújt közvetlen pénzbeli támogatást középiskolai és felsőfokú tanulmányaik, vagy 

munkához kapcsolódó képzésük (Entry to Employment, E2E) befejezéséhez. A jogosultság 
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feltétele a folyamatos iskolába járás, ami közoktatás esetén minimum 12, munkaerőpiaci 

képzés esetén pedig legalább 16 óra részvételt jelent hetente. Ha a tanuló akár egy órát is 

igazolatlanul hiányzik, a támogatást felfüggesztik az adott hétre. Az EMA Anglián kívül az 

Egyesült Királyság többi országában is hozzáférhető, eltérő jogosultsági kritériumokkal. Az 

iskolai beiratkozás és jelenlét mellett más viselkedési feltételei is lehetnek a támogatásnak, 

amelyeket az oktatási intézmény ír elő a hallgató számára és egy közös tanulmányi 

megállapodásban rögzítenek. Ezek a megállapodásonként változó feltételek főleg a 

tanulmányi eredményre, egyéb iskolai teljesítésekre (pl. egyenruha viselet, házi feladat 

megírása) és magatartási tényezőkre vonatkoznak. A megállapodást minden évben meg kell 

kötni az iskola és a tanuló között, amelyet előbbiek mellett a szülőnek is alá kell írni. A 

megállapodásban foglaltakat az oktatási intézmény ellenőrzi, elmaradás esetén pedig értesítik 

az Oktatási Szolgálatot (Education Service), akik szankciókat alkalmazhatnak. Az ellátás 3 

évig, de legfeljebb a gyermek 20 éves koráig fizethető. 

A támogatást közvetlenül a tanuló bankszámlájára utalják, összegét sávosan állapítják 

meg, amely függ a tanuló háztartásának éves jövedelmétől. Ha a háztartás éves jövedelme 

nem éri el a 20 817 fontot a támogatás heti 30 font értékű. Amennyibe a család jövedelme 

20 817 és 25 522 font között van, a támogatás 20 font, 25 522 és 30 810 font közötti éves 

jövedelemnél a támogatás 10 font. E2E képzés esetén automatikusan a legmagasabb heti 

támogatást állapítják meg, függetlenül a jövedelmi sávoktól. A hetente folyósított 

alaptámogatást évente kétszer, januárban és júliusban 100 font értékű bónusszal egészíthetik 

ki, amennyiben a résztvevő az egész időszakra vonatkozóan teljesítette a kritériumokat. A 

tanuló részmunkaidős foglalkozásából származó bevételt nem kell beszámítani a 

jövedelemigazolásban. A jogosultság megszerzése egy évre szól, ezután új kérelmet 

szükséges benyújtani. 

Az EMA programot a költségvetési kiadások visszavágását célzó reformcsomag részeként 

2010 októberében leállították Angliában. Ezzel a döntéssel éves szinten 560 millió fontot 

spórol meg az államkassza, az EMA helyett egy új, a leginkább rászorulókat megcélzó 

ösztöndíj programot indítottak útjára 180 millió font értékben. A megszüntetés oka szerint a 

jövedelemteszt alapú rendszer adminisztrációja drága volt, ennek ellenére csupán a 

felhasználók fele szorult rá ténylegesen a támogatásra. A walesi, északír és skót programok 

tovább működnek. 

Az EMA folyósításának utolsó évében 600 000 szegény háztartásban élő fiatalhoz jutott 

el. A program értékelését végző Institute for Fiscal Studies (Chowdry et al. 2007) felmérése 
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szerint a támogatás a 16 éves korosztály bennmaradási arányát 65%-ról 69%-ra, még a 17 

évesekét 54%-ról 61%-ra növelte. A résztvevők „A” vizsgán elért eredményei átlagosan 4 

ponttal voltak magasabbak, mint a kontroll csoporté (a fekete és ázsiai populáció esetén 8,6 

ponttal), továbbá 4 százalékponttal csökkent az iskolai lemorzsolódás valószínűsége.  

Chowdry et al. (2007) vizsgálatai szerint az olyan kemény mutatók mellett, mint az iskolai 

továbbhaladási ráta, az olyan kvalitatív mutatók is pozitív irányba változtak, mint a 

tanszerekkel való ellátottság, vagy a tanulmányi aktivitás. A kutatás különböző társadalmi 

rétegek körében elemezte az ellátás hatékonyságát. Az eredményekből kiderül, hogy főleg a 

hátrányos helyzetű területeken élő fekete nők körében volt legnagyobb a program pozitív 

hozadéka (iskolai továbbhaladásban és tanulmányi eredményekben kifejezve), de nem sokkal 

maradtak el tőlük a fekete férfiak, majd az ázsiai származású nők.  

A megszűntetett EMA-t 2011 szeptemberétől egy új ösztöndíjprogram váltotta fel 16-19 

Bursary (16-19 évesek ösztöndíja) néven, amelynek célja a leginkább rászoruló csoportok 

kiválasztása és támogatása.17 Az ösztöndíjat az EMA-hoz hasonlóan 16 és 19 év közötti 

tanulók vehetik igénybe, akik anyagi nehézségeik miatt nem képesek az iskolai részvételhez 

kapcsolódó költségeik fedezésére.  

A program két elemből áll, az egyik egy alanyi jogon járó fix összegű (1200 font) éves 

támogatás. Itt a potenciális felhasználókat szükségletcsoportok szerint határozták meg, ide 

tartoznak a családtagot gondozók, a gondozásra szorulók, a jövedelemtámogatásban részesülő 

árvák, a kiskorú szülők, valamint a fiatal fogyatékkal élők, akik fogyatékossági, vagy 

foglalkoztatási támogatásban részesülnek. A másik elem egy diszkrecionális elosztású 

ösztöndíj, ahol fenti csoportokba nem tartozó, de anyagi nehézséggel élő fiatalok is 

pályázhatnak támogatásra. A kérelmeket közvetlenül az oktatási intézménynek kell 

benyújtani, akik maguk dönthetnek a támogatás odaítéléséről, valamint a feltételek 

meghatározásáról (többnyire itt is viselkedési és óralátogatási feltételekről van szó). Az 

intézmények az ösztöndíj-alapért az Oktatási Minisztériumnál pályázhatnak, ahol a 

támogatási keret megállapításánál a korábban EMA ellátásban részesült tanulók számát veszik 

alapul. Az oktatási intézmény a források legfeljebb 5%-át használhatja fel adminisztrációs 

célokra, az alapot saját forrásaival szabadon kiegészítheti. Az ösztöndíj kifizethető 

készpénzben, de nyújtható természetbeli támogatásként is. Célja lehet például a vidékről 

bejáró gyermekek utazási költségeinek támogatása, vagy az étkezés biztosítása. Az iskola 

17 A 16-19 Bursary csak Angliában váltotta fel az EMA-t, amely az Egyesült Királyság többi országában 
továbbra is működik. 
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dönt a kifizetés időbeli periodizációjáról (heti, kétheti stb.) és összegéről is. A kormányzat 

becslései szerint a 16-19 éves korosztály 15%-a jut éves szinten átlagosan 800 font értékű 

támogatáshoz a szociális ösztöndíjrendszer keretein belül.18  

 

Szlovákia (Prídavok na dieťa - Gyermeknevelési támogatás) 

A Szlovák Köztársaságban viszonylag alacsony a korai iskolaelhagyók aránya a 18-24 év 

közötti fiatal népesség körében (5%). A területi egyenlőtlenségek azonban viszonylag 

jelentősek az ESL alakulásában. A gazdaságilag legelmaradottabb Vychodné Slovensko régió 

lemorzsolódási rátája az országos átlag másfélszerese (7,6%). Ugyancsak hátrányos 

helyzetben vannak a roma kisebbséghez tartozó gyermekek, akik iskolai kimaradása 

jelentősen meghaladja az átlagot (Friedman et al. 2009:34-35). 

A szlovák kormány 2003-ban kötötte iskolalátogatási feltételhez a gyermeknevelési 

támogatást, egy évvel a magyarországi szankciók megszűnését követően. Ez azért érdekes, 

mert a rendszer bevezetése „magyar mintára” történt (Friedman et al. 2009:34), 

szükségességét részben a hazai iskoláztatási támogatás tapasztalataival indokolták. Noha a 

támogatás nem volt etnikai csoport-specifikus, mégis a kapcsolódó szankciók leginkább (a 

többi kelet-európai programhoz hasonlóan) a roma lakosságot érintették nagy számban. A 

jóléti támogatások újabb átalakítására egy 2011-es konszolidációs reformcsomag részeként 

került sor, ekkor bevezettek egy új iskoláztatási ellátást, amely a munkanélkülieket támogató 

aktiváló program részként jelent meg, az új transzfer neve: „eltartott gyermekek után járó 

motivációs támogatás”. Ennél a segélynél is feltétel a gyermekek kötelező iskolába járatása, 

ami kiegészült a magatartáshoz és tanulmányi teljesítményhez kapcsolódó elvárásokkal. A 

gyermeknevelési támogatáshoz kapcsolódó adminisztrációs feladatok (köztük a szankciók 

ellenőrzése) az önkormányzatok hatáskörébe került, számos más szociális feladattal (pl. 

idősellátás, adósságkezelés) együtt. További újdonság, hogy a gyermek iskoláztatása már 

nemcsak a gyermeknevelési támogatás feltétele, hanem más segélyek esetén is elvárt az iskola 

igazolása a gyermek beiratkozásáról és óralátogatásáról. Álláskeresési ellátások esetén az 

esetleges lógás észlelésekor az iskola közvetlenül a munkaügyi szerveket értesíti.  

Az ellátás összege 2011-ben 22,1 Euro volt, amit tartósan beteg gyermekek esetén további 

10,32 Euróval egészítenek ki.  A segély összege az átlagbér csupán 2,9%-a és a minimálbér 

százaléka, mégis a szegény családok számára létfontosságú jövedelemforrást jelent. A GDP 

18 www.education.gov.uk (Letöltés: 2014. augusztus 3.) 
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közel 0,5 százalékát fordították gyermeknevelési támogatásra 2009-ben, az összes kifizetés 

közel háromötöde összpontosult az alsó két jövedelmi ötödnél és közel kétötöde a legalsó 

jövedelmi ötödnél (Ferré és Strokova 2009:15). Az ellátás nem jövedelemtesztelt, ezért a felső 

három jövedelmi ötödhöz kerül a támogatások három-ötöde. Számítások szerint az 

univerzalitás megszűntetése és a jövedelemteszt bevezetése éves szinten 59 millió Euró 

költségvetési megtakarítást jelentene. 

A gyermeknevelési támogatást a gyermek 18 éves koráig fizetik, vagy amíg nappali 

tagozaton tanulmányokat folytat, de legfeljebb 25 éves koráig. A szankciók értelmében, 

amikor a gyermek eléri a 15 óra igazolatlan hiányzást egy adott hónapon belül, az iskola 

értesíti a helyi önkormányzatot (vagy más fenntartót), amely hatósági intézkedéseket alkalmaz 

és a támogatást egy erre a célra elkülönített számlára utalja, amelyet a szülő a 

gyermekvédelmi szervek beleegyezésével használhat fel. A szlovák gyermeknevelési 

támogatás is egy relatíve kis összegű univerzális transzfer, amely nem képes az iskoláztatással 

szemben felmerülő költségeket teljes mértékben fedezni. A szankciók bevezetésével 

párhuzamosan nem hajtottak végre kínálati oldali fejlesztéseket, pedig a nagy területi 

egyenlőtlenségek, a falusi iskolák nehéz megközelíthetősége, gyenge oktatásminősége, és a 

szegénységben élő gyermekek rossz tanszer-ellátottsága ezeket indokolttá tenné. A szlovák 

szociális minisztérium 2013. májusi előterjesztése szerint lehetségesnek tartják a támogatás 

összegének fokozatos csökkentését oly módon, hogy az első gyermek után született további 

gyermekekért egyre kevesebb támogatást fizetnének ki. Szakértők szerint az intézkedés 

egyértelműen a roma népesség gyermekvállalásának csökkentésére irányulna.19 Ez az 

intézkedés szembe menne az EU többi országában tapasztaltakkal, ahol csaknem mindenhol 

növelik a családtámogatások összegét a további gyermekek esetén. 

A támogatás feltételekhez kötésének tapasztalatairól nem sokat tudunk, hivatalos 

hatásvizsgálat még nem készült. A szlovák kormány számításai szerint 2005-ben 45 ezer, 

2006-ban 47 ezer esetben került sor a gyermeknevelési támogatás felfüggesztésére. 

 

Románia (Gyermeknevelési segély) 

Romániában meglehetősen súlyos méreteket ölt a tanulmányok idő előtti befejezése. Az 

érintett korcsoport 17-18 százaléka számított korai iskolaelhagyónak 2013-ban. A területi 

egyenlőtlenségek igen jelentősek Romániában is, mindezt jól kifejezi, hogy a legszegényebb 

19 http://www.thedaily.sk/government-cuts-benefits-and-promotes-one-child-policy/ (Letöltés: 2014. április 11.) 
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Nord-Est régió ESL rátája 21,6 százalék volt 2012-ben, több mint 5 százalékponttal 

meghaladva az országos átlagot. 

Az európai országok közül először Romániában kötöttek egy korábban feltétel nélküli 

univerzális transzfert (gyermeknevelési segély) oktatási feltételekhez 1993-ban. Az ellátás 

egészen 2007-ig működött ebben a formában, amikor az alkotmánybíróság 

alkotmányellenesnek nyilvánította és eltörölte. Az indoklás szerint az iskoláztatási kritérium 

súlyosan diszkriminálja azokat a csoportokat, akik a feltételeknek nem tudnak eleget tenni, 

továbbá kiemelték, hogy a támogatáshoz való hozzáférés alkotmányos alapjog minden 

gyermekes háztartás számára (Friedman et al. 2009:21). 

Az 1993 évi 61. törvénycikk törvény előírta, hogy minden 7 és 18 éves kor közötti 

gyermeknek kötelező a rendszeres iskolába járás, amely elmaradása esetén a gyermeknevelési 

segélyre való jogosultság megszűnik. A rendelkezésnek erős etnikai színezete volt, mivel a 

kimaradással sújtott gyermekek négyötöde a roma közösséghez tartozott (Friedman et al. 

2009). Az ellátás összege a rendszerváltást követően erősen erodálódott az infláció 

következtében, még 1989-ben az átlagjövedelem 10%-át, addig 2007-ben már csak 2,3%-át 

tette ki a segély. Mégis a szegények esetén igen nagy jelentősége volt a támogatásnak, hiszen 

a legalsó jövedelmi tizedbe tartozó háztartások bevételének kétharmada (valószínűleg a 

magas gyermekszám és az alacsony jövedelem miatt) a gyermeknevelési segélyből származott 

(Friedman et al. 2009:22). A rendkívül alacsony összeg mindemellett nem volt képes 

érdemben kompenzálni az oktatás fajlagos költségeit, viszont elmaradása éppen a 

legszegényebb családok anyagi boldogulását érintette különösen súlyosan. 

Noha a feltételes transzfer működésének 14 éve alatt nem készült vizsgálat a szegényekre 

gyakorolt hatásokról, óvatos következtetések mégis levonhatók. A romák és a szegények 

idősoros oktatási mutatói, beiratkozási és lemorzsolódási statisztikái jelentős javulást 

mutatnak a program bevezetését megelőző és a működés alatti állapotok között. A hátrányok 

nemcsak adott csoportokon belül, hanem mind a roma/nem roma, mind a szegény/nem 

szegény viszonylatban is látványosan csökkentek, azonban még mindig jelentősek maradtak. 

Az általános iskolai beiratkozás összesített mutatója például 77 százalékról 96 százalékra 

javult 1992 és 1999 között. Az alapfokú oktatásban részt nem vevő cigánygyerekek aránya 

pedig 28 százalékról 15 százalékra csökkent a vizsgált időszakban (Friedman et al. 2009:23). 

Az azonban nem derül ki, hogy ebben mekkora hatása volt a szankcióknak és mekkora volt 

más ellátások, intézkedések és attitűdbeli változások szerepe. 
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Surdu szerint (in. Friedman et al. ibid. 23-24) a szankciók számos negatív, indirekt 

kínálati oldali folyamatot generáltak. Mivel az iskolák finanszírozása fejkvóta szerint történt, 

főleg a kistelepüléseken jelentett gondot a szigorítások és a hozzájuk kapcsolódó kipasszírozó 

hatás miatt a gyermekszám csökkenése, az iskolák bezárása és a tanárok munkanélkülisége. 

Az oktatási intézmények ezért sokszor inkább nem jelentették a hiányzásokat a hatóságok 

felé, hanem benntartották „papíron” a gyermeket az oktatásban, leosztályozták őket, a szülők 

pedig továbbra is részesültek a támogatásban.  

A gyermeknevelési segély oktatási feltételekhez kötése 2012 után ismét bekövetkezett a 

kormányzat IMF hitelhez kapcsolódó költségvetési-kiigazítási csomag részeként, amely 

jelentősen csökkentette (15-25 százalékkal) a szociális és gyermekjóléti ellátásokra fordított 

kiadásokat. A támogatás továbbra is jövedelemteszt-mentes maradt, a szülők a gyermek 18 

éves koráig, illetve a középiskola befejezéséig részesülnek a havi 42 lej (9,66 Euro) összegű 

ellátásból. 

A gyermeknevelési segély ismételt feltételekhez kötésével egy időben két másik FKT 

jellegű ellátást is bevezettek: a Nemzeti Szociális Védelmi Program részeként működő „Pénzt 

az iskoláért” (Bani de liceu) programot és a családtámogatási juttatást (alocatia pentru 

sustinerea familiei). A „Pénzt az iskoláért” támogatása a nagyon szegény középiskolás 

fiatalokat célozza meg, akik háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a 

150 lejt (34,5 Euro). A támogatás összege 180 lej, amit abban az esetben fizetnek ki, ha a 

fiatal rendszeresen iskolába jár, és egyszer sem ismétel évet. Amennyiben a diák mégis 

megbukik, a támogatást az adott évre felfüggesztik. A családtámogatási juttatás egy 

ugyancsak jövedelemteszthez kötött program, amely érzékeny a gyermekek számára és a 

háztartás jövedelmére. Ennek megfelelően havi összege háztartásonként 33 és 260 lej között 

változik (7,59 és 59,8 Euro), de az ellátást csak félévente fizetik ki. Amennyiben a gyermek 

havi 10 igazolatlan óránál többet, de 19-nél kevesebbet hiányzik, a támogatást 20 százalékkal 

csökkentik. Havi 20 órát meghaladó hiányzás esetén a támogatás már a felére csökken. A 

családtámogatási juttatás progresszív ellátás, de összege csak a negyedik gyermekig 

emelkedik, utána a további gyermekek esetén is változatlan marad. A szankciók értelmében 

hiányzás esetén az egész háztartás juttatását csökkentik, nem csak a renitens gyermekét, így a 

rendszeresen iskolába járó gyermekek is „bűnhődnek”.20 A fentiekben részletezett három új 

FKT jellegű ellátás még meglehetősen friss eleme a romániai szociálpolitikának, a dolgozat 

20 A TÁRKI FKT kutatásához kapcsolódó online kérdőív alapján. Válaszadó: Prof. Livia Popescu, Babes Bolyai 
Egyetem, Románia  
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alapjául szolgáló TÁRKI vizsgálat idején még éppen csak elindultak ezek a 

kezdeményezések, ezért sem a nevezett kutatás, sem a disszertáció nem foglakozik 

részletesebben velük. 

 

Magyarország (Óvodáztatási támogatás) 

A magyarországi óvodáztatási támogatás a hátrányos helyzetű családokból származó 3 és 

4 éves kisgyermekek óvodai részvételét segíti elő pénzügyi ösztönzők segítségével. A 2009-

ben bevezetett óvodáztatási támogatást azok az alacsony jövedelmű családok kaphatják, ahol 

a szülők egyike sem rendelkezik nyolc általános iskola alapfokú végzettséggel és a család a 

gyermekvédelmi törvény alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 

Utóbbira az a gyermek jogosult, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja 

meg a nyugdíjminimum 140 százalékát, illetve tartósan beteg és súlyosan fogyatékos gyermek 

esetén 130 százalékát.21  

A támogatás bevezetését indokolta, hogy a nyolc osztálynál alacsonyabb végzettséggel 

rendelkező anyák 3 éves gyermekeinek kétharmada, még a négyévesek fele nem jár óvodába. 

Az óvodától való távolmaradás a teljes populáción belül csak a háromévesek felét, a 

négyévesek ötödét érinti (TÁRKI 2014b:36), még az öt és hatévesek közül csaknem mindenki 

jár óvodába (95,3, ill. 98,8%). Az öt és hatévesek óvodáztatása már érinti a tankötelezettséget. 

A hátrányos helyzetű gyerekek alacsony óvodáztatási aránya különösen negatívan hatással 

van szocializációjukra, hiszen így egy olyan társas közegből maradnak ki, amely elősegíthetné 

későbbi iskolai integrációjukat. A hozzáférési egyenlőtlenségeket alapvetően kínálat oldali 

problémák okozzák, vagyis a szükségesnél jóval kevesebb óvodai férőhely áll rendelkezésre, 

amelyek egyenlőtlenül oszlanak meg a különböző társadalmi csoportok között, rendszeresen a 

szegények és/vagy a falvakban élők hátrányára. A támogatásnak így csak a komoly 

férőhelybőséggel rendelkező körzetekben volt kimutatható eredménye, ahol az óvodai 

férőhelyek megfelelő mennyiségben rendelkezésre álltak (Kertesi és Kézdi 2012:3).  

Az óvodáztatási támogatást a települési önkormányzatnál lehet igényelni. A támogatás 

megítélése külön jövedelemteszthez nem kötött, mivel a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő szülők automatikusan jövedelmi jogosultságot szereznek. Az 

önkormányzatok ugyanakkor környezettanulmányt végezhetnek, hogy megállapítsák, a 

gyermek valóban hátrányos helyzetű-e. 

21 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
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Az óvodáztatási támogatás kezdő összege 20 ezer forint, amelyet az első óvodai 

beiratkozás esetén fizetnek ki a szülőknek. Ezt követően minden további félév elején 10 ezer 

forint jár. A jogosultsághoz legalább két hónap óvodába járás szükséges és a gyermeknek az 

óvodai napok negyedénél többet nem szabad hiányoznia. Az önkormányzat döntése alapján a 

támogatás természetben (pl. óvodai étkezés) is kifizethető. 2012-ben a kormányzat összesen 

760 millió forintot fordított óvodáztatási támogatás kifizetésekre. A támogatásokat 

közvetlenül az önkormányzatok fizetik ki, amely pénzügyi fedezetét a MÁK biztosítja.  

A program hatására bizonyíthatóan 1450 hátrányos helyzetű gyermek került be a 

rendszerbe, ami az új beiratkozások hatodát tette ki.  Ahhoz, hogy összes alacsonyjövedelmű 

háztartásból származó gyermek óvodába járjon, 9-10 ezer új beiratkozásra lenne szükség 

(Kertesi és Kézdi 2012:31). Noha bizonyíthatóan pozitív hatása volt a transzfernek a 

célcsoportra, elsősorban ott ért el növekedést a beiratkozásokban, ahol volt elegendő férőhely. 

A kínálati oldali fejlesztések elmaradása erősen hátráltatja az óvodáztatási támogatás igazán 

hatékony működését. Másik megfogalmazott probléma (TÁRKI 2014b:44), hogy a 

támogatáshoz nem kapcsolódnak olyan kiegészítő programok, amelyek a szülőket 

megcélozva nemcsak anyagi, hanem egyéb ösztönzőket is nyújtanának (pl. tanácsadás, 

kísérés) a kisgyermekek óvodáztatásához. 

Kormányzati források szerint az óvodáztatási támogatás 2015. szeptember 1-ét követően 

megszűnik, akkortól ugyanis az óvodai ellátás igénybe vétele kötelező lesz minden harmadik 

életévét betöltő gyermek szülője számára. Így – a kormány szerint - nincs szükség külön 

pénzbeli motivációra a szegény és képzetlen szülők esetén, hiszen az általános kötelezettség 

mindenkire vonatkozni fog.22 

 

Törökország (Social Risk Mitigation Project, SRMP) 

A török SRMP egy Világbank által finanszírozott oktatási és egészségügyi feltételekhez 

kötött segélyprogram, amely célja a korai iskolaelhagyás megakadályozása, a szegénységben 

élő gyermekes családok pénzbeli támogatása, valamint a kisgyermekek és terhes nők 

egészségvédelme. Törökországban a korai iskolaelhagyók aránya rendkívül magas az EU 

országaihoz képest. A 18 és 24 év közötti fiatalok több mint harmada (37%) hagyja el a 

képzést középiskolai végzettség nélkül (Eurostat 2014a). A folyamat megváltoztatása 

különösen fontos annak tudatában, hogy a lakosság negyede (26%) 14 éven aluli gyermek (ez 

22 http://nol.hu/gazdasag/leszalamizzak-a-segelyeket-1501253 (Letöltés: 2014. november 30.) 
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az arány az EU-ban 16%), akik megfelelő képzettséggel való ellátása létfontosságú a 

folyamatosan fejlődő gazdaság működése szempontjából. Az iskolai kimaradás esetén 

Törökországban, más európai országoktól eltérően, nagy szerepe van a gyermekmunkának, 

mivel a dolgozó gyerekek fele nem jár iskolába (TÁRKI 2014b:48-49). Egy másik, a 

problémát súlyosbító jelenség a lánygyermekek máig jelentős iskolai hátránya mind a 

beiratkozást, mind a részvételt tekintve, amely oka kulturális, társadalmi és vallási 

szokásokban gyökeredzik. Noha a közoktatás minden 6 és 18 év közötti gyermek számára 

ingyenes, a tankötelezettség mindössze 12 éves korig terjed, ami ugyancsak megkönnyíti a 

lemorzsolódást. Az általános iskolai részvétel még igen magas, közel 100 százalék mindkét 

nem esetén. A középiskolai részvétel a lányoknál már csak 66,14 százalékos, a fiúknál pedig 

68,53 százalékos volt 2013-ban (TÁRKI 2014b:55). 

A török SRM Program 2001-ben indult 1,2 milliárd dollár kezdő tőkével, amelynek felét a 

Világbank, másik felét a török kormány biztosította. A transzfer célja a lakosság 

legszegényebb 6 százalékának elérése készpénztámogatásokkal, amelyek hozzájárulnak a 

gyermekek oktatásához és a terhes nők és csecsemők egészségvédelméhez. Az SRMP 

egészségügyi pillérében az alacsony jövedelmű terhes nők és a 6 év alatti kisgyermekek, az 

oktatási programban pedig a szegény háztartásban élő általános és középiskolás gyermekek 

vehetnek részt. A jogosultság elbírálásához vagyon és jövedelemtesztet végeznek. Először az 

igénylő szülő saját elmondása alapján szűkítik a potenciális támogatottak körét, majd a 

hatóság begyűjti a szükséges jövedelem és vagyonigazolásokat és környezettanulmányt 

készít. A támogatás kifizetése csak ezután következhet. Miután a jövedelmi jogosultságot 

megállapították a támogatás a teljes oktatási időszakra jár, még a gyermek a középiskolát be 

nem fejezi. A SRMP-ben jelenleg összesen több mint 1 millió háztartás vesz részt. A szociális 

hatóságok a kérelmek közel felét fogadják el és támogatják. 

A SRMP oktatási feltétele, hogy a tanuló nem hiányozhat többet igazolatlanul a tanórák 

20 százalékánál és legfeljebb csak egyszer ismételhet osztályt a program-részvétel ideje alatt. 

Ha a feltételek nem teljesülnek a támogatást felfüggesztik és a családnak vissza kell fizetnie a 

jogosulatlanul kapott támogatást (csak az adott időszakra). Az iskolai részvételért az általános 

iskolás fiúk után havi 13, a lányok után 16 dollárnak megfelelő támogatást fizetnek minden 

második hónapban. A középiskolában ez az összeg 23, ill. 30 dollár (TÁRKI 2014b). A 

lányok magasabb támogatást kapnak, mivel veszélyeztetettebbek a korai iskolaelhagyás által. 

Ennek oka a korai házasság, gyermekvállalás, illetve hogy a szülők általában inkább a fiúk 

oktatását tartják fontosnak. A támogatást minden esetben (az esetek 98 százaléka) az anyának 
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fizetik ki, hogy ezzel is növeljék anyagi függetlenségüket és elismerjék háztartáson belül 

végzett nem fizetett munkájukat. Mindemellett kutatások szerint az anyák nagyobb 

valószínűséggel fordítják családjukra a támogatást, mint a család férfi tagjai (Seth és Bradford 

2008:280-287, Molineux 2009:36-37).  

Oktatási transzferben közel egymillió háztartás és több mint kétmillió gyermek részesült 

2012-ben, körülbelül felük volt lány. Törökország szociális kiadásainak harmadát tették ki a 

SRMP-hez kapcsolódó kifizetések (36,29%), és ezen belül negyedét (26,67%) az SRMP 

oktatási célú támogatásai (TÁRKI 2014b:58). 

A Világbank 2001-es és 2007-es adatokat elemző hatásvizsgálata szerint a program az 

általános iskolai beiratkozások korcsoporton belüli arányát nem volt képes érdemben 

befolyásolni. A fiúk körében az általános iskola beiratkozási mutatói az FKT program előtt is 

magas volt, 99,6 százalék, ami mindössze 0,1 százalékponttal javult a támogatás hatására. A 

lányok esetében ez a mutató még romlott is a támogatottak körében 90,8 százalékról 87,2 

százalékra. Az SRMP inkább a középiskolai beiratkozások tekintetében bírt pozitív hatással. 

A fiúk beiratkozási rátáját 48,5 százalékról 61,1 százalékra javította 2001 és 2007 között, 12,6 

százalékpontos javulást eredményezve. A lányok középiskolai beiratkozási aránya ugyancsak 

javult a vizsgált időszakban és 12,8 százalékpontos növekedést mutatva 39,2 százalékról 52 

százalékra emelkedett (TÁRKI 2014b:60). 

 

Macedónia (Conditional Cash Transfer Project, CCTP)  

Macedónia 2009-ben vezette be feltételekhez kötött segélyprogramját világbanki (25 

millió dollár) támogatással, a program a tervek szerint 2015-ig tart. A CCTP bevezetésének 

oka az alacsony jövedelmű háztartások gyermekeinek rossz iskoláztatási mutatói (mind a 

beiratkozások, mind a részvétel tekintetében), amely különösen a középiskolákban 

érvényesül. Mindez megnehezíti a szegénységben élő gyermekek számára a későbbi 

munkavállalást és konzerválja szegénységüket. Egy világbanki kutatás szerint még a 

leggazdagabb jövedelmi ötödhöz tartozó gyermekek középiskolai részvétele 90 százalékos a 

legszegényebb jövedelmi ötödhöz tartozóké csak 32 százalékos (Világbank 2009c:6). 

Különösen veszélyeztetett helyzetben vannak a roma családok gyermekei. Szegénységben élő, 

középiskolába nem járó gyermekek szüleivel készült interjúk során a szülők háromnegyede 

arról számolt be, hogy a gyermek kimaradásának oka az, hogy nem tudják megfizetni az 

iskola járulékos költségeit (utazás, étkezés, ruha, tanszerek stb.). 
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A macedón FKT célcsoportja a 15 és 18 év közötti alacsonyjövedelmű középiskolás 

fiatalok. A támogatás éves összege körülbelül 12 ezer MKD (194 Euro) gyermekenként, 

amely megegyezik egy másik állami ellátás, a jövedelemtesztelt családi pótlék összegével. Az 

FKT-tól függetlenül a családi pótlékban továbbra is részesülnek e résztvevő gyerekek és 

családjaik. A támogatás feltétele, hogy a gyermeknek be kell iratkoznia a következő 

évfolyamba és a tanórák legalább 85 százalékán részt kell vennie. 

A jövedelemtesztelt támogatást negyedéves periódusokban, lehetőség szerint az anyáknak 

fizetik ki. 2013-ban 7780 résztvevője volt a programnak, felük lány. Mindez kismértékű 

csökkenést mutat az előző évi 8168-as felhasználói létszámhoz képest. A támogatott 

gyermekek iskolai részvételi aránya 85 százalékról 95,22 százalékra emelkedett a 2009 és 

2013 közötti időszakban. A célcsoport beiratkozási aránya pedig 54,9 százalékról 68,8 

százalékra javult a vizsgált időszakban. A legszegényebb jövedelmi ötödbe tartozó, 

középiskolás korú gyermekkel rendelkező családok 85 százaléka részesül FKT támogatásban 

(Naceva 2013:2).  

6. táblázat. Összefoglaló táblázat az európai FKT programokról 
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Nagy-
Britannia 

Oktatásban tartási 
támogatás 

2004-
2009 

16-19  48-
96 

Legalább 
heti 12 
tanórán 
részvétel 

Támogatás 
megvonása, 
heti ellátás 
visszafizetése 

központi 
költségvetés 

JT 

Belgium/ 
Flandria 

Iskoláztatási 
támogatás 

2008- 3-18  7,5-
41,6 

Max. 30 fél 
nap /év 

Egy évnyi 
ellátás 
visszafizetése 

központi 
költségvetés 

JT 

Szlovákia Gyermeknevelési 
támogatás   

2003- 6-18  22,1-
25 

Max. 15 
óra /hó 

Megvonás központi 
költségvetés 

U 

Románia 

Gyermeknevelési 
támogatás 

1993- 
2007, 
2012- 

7-18  15, 
ill. 
9,66 

na. Megvonás központi 
költségvetés 

U 

Pénz az iskoláért 2012- 14-18 41,1 Évismétlés 
tilalma 

Egy éves 
felfüggesztés 

központi 
költségvetés 

JT 

Családtámogatási 
juttatás 

2012- 6-18 7,59-
14,95 

10, ill. 20 
óra/hó 

Ellátás 
fokozatos 
csökkentése 

központi 
költségvetés 

JT 

Magyar 
ország 

Iskoláztatási 
támogatás 

1998- 
2002, 
2010- 

7-20  40-
80,6 

Max. 50 
óra / tanév 

Szüneteltetés 
3 hónapig 

központi 
költségvetés 

U 

Óvodáztatási 
támogatás 

2009- 3-4  5,3-
10,6 

Max. az 
óvodai 
napok 
25%-a 

Visszafizetés központi 
költségvetés 

JT 

Bulgária Gyermeknevelési 2002- 5-20  17,5 Max. 5 óra Felfüggesztés központi JT 
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támogatás /hónap adott hónapra költségvetés 
Török 
ország 

Társadalmi 
kockázat 
csökkentő projekt 

2001- 6-18 9,5-
22 

Max. a 
tanórák 20 
%-a 

Támogatás 
megvonása 

Világbank 
és központi 
költségvetés 

JT 

Macedónia Feltételekhez 
kötött 
transzferprogram 

2009- 16-19  16,2 Max. a 
tanórák 15 
%-a 

Támogatás 
megvonása 

Világbank JT 

Forrás: saját szerkesztés 

Fenti táblázat részletes képet nyújt arról, hogy annak ellenére, hogy az európai kontinens 

nem az oktatási feltételekhez kötött jóléti készpénztranszferek elsődleges előfordulási helye, 

az EU-n belül és azon kívül is lehet találkozni módszereiket és céljaikat tekintve 

meglehetősen változatos FKT-kkal. A táblázatból kitűnik, hogy a kontinensen működő 

feltételes transzferprogramok elsősorban a kelet és kelet-közép európai országokban 

gyökereztek meg, valamint egyes EU-n kívüli, dél-kelet európai országokban. Az összes 

európai FKT célja a gyermekek iskolai részvételének javítása, valamint a korai 

iskolaelhagyók és a tartós hiányzók számának mérséklése. A transzferek többsége 

jövedelemtesztelt ellátás, azonban akad példa (Magyarország, Románia és Szlovákia) arra is, 

hogy az iskoláztatási kritériumokat egy univerzális ellátás mellé vezették be. Ez a támogatási 

kombináció egyébként meglehetősen ritka és máshol (például a latin-amerikai, vagy az ázsiai 

FKT-k esetén) nem lehet találkozni hasonló megoldással. Mivel az FKT-k az európai 

kontinensen szokatlan és újszerű támogatási struktúrákat jelentenek, többségük még 

viszonylag fiatal, néhány éves múltra visszatekintő transzfer. Ugyanakkor egyes kelet és 

kelet-közép európai országok (pl. Magyarország, Románia és Bulgária) már viszonylag 

tekintélyes múlttal rendelkeznek az oktatási transzferek üzemeltetésében. 

Az FKT-k csaknem mindegyike a tanköteles korosztályt és családjaikat célozzák meg 

ellátásaikkal. Ugyanakkor szinte az összes program a tankötelezettségen túlnyúló 

többlettámogatást biztosít azoknak, akik hajlandók tanulmányaikat tovább folytatni a 

törvényben meghatározott életkornál, ezzel is motiválva a fiatalokat és szüleiket a középiskola 

befejezésére, illetve a tanulmányok nappali rendszerű folytatására. A kisgyermekeket elérő 

FKT-k kevésbé elterjedtek Európában. Mindössze Magyarországon, Bulgáriában és 

Belgiumban találkozhatunk olyan programokkal, amely az óvoda éveire, vagy legalábbis az 

óvodáztatás egy részére biztosítanak támogatást a kisgyermekes családoknak. A 

tankötelezettség másik végére, kizárólag a középiskola befejezésére koncentráló 

programokkal is találkozhatunk Románia, az Egyesült Királyság és Macedónia esetén. Ezek a 
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programoknak a középfokú tanulmányok teljesítésére, az érettségi, vagy szakmai 

megszerzésére irányulnak. 

A támogatások mértéke és a kifizetések jellege ugyancsak változatos képest mutat. A 

legtöbb program esetén havonta kapja meg a család az ellátást, de vannak érdekes kivételek 

is. Ilyen például a flamand Schooltoelagen, ahol tanévenként csupán egyszer fizetik ki a 

támogatásokat. A szankciók nagy része a támogatások felfüggesztésében, esetleg a korábban 

igénybe vett ellátások visszafizetésében merül ki.  

Disszertációmban a belga/flamand Schooltoelagennel, a bolgár gyermeknevelési 

támogatással, valamint a magyarországi iskoláztatási támogatással foglalkozom 

részletesebben. Elemzésemhez, olyan ma is aktív, az Európai Unióhoz tartozó országokban 

működő oktatási feltételekhez kötött transzfereket kerestem, amelyek alkalmasak lehetnek 

egy alaposabb, dokumentumelemzést és interjúkat is magában foglaló kutatás elvégzésére. 

Mivel a vizsgált országok az EU-hoz tartoznak, a transzfereket egy viszonylag egységes 

társadalmi, kulturális, politikai és gazdasági környezetben tudom megvizsgálni. Ezért jóval 

kisebb egymás közötti eltéréseket várok mintha például latin-amerikai, vagy ázsiai 

transzfereket vetettem volna össze európai FKT programokkal. Mindazonáltal a kiválasztott 

országok társadalmi és gazdasági környezete kellő változatosságot is nyújt ahhoz, hogy az 

egyes FKT-k működését egy viszonylag heterogén rendszerben tudjam vizsgálni, jóléti 

intézményeiket tekintve különböző fejlettségű és eltérő gazdasági hátterű jóléti államok 

viszonylatában. 

 

5.3. Részösszefoglalás 
 

Az európai országok közül elsőként Románia vezetett be egy FKT jellegű szankciót, 

amely iskolalátogatáshoz kötötte a gyermeknevelési segély kifizetését. Az ezredforduló 

környékén több európai ország döntött az oktatási feltételek bevezetése mellett, amelyeket 

eredetileg többnyire univerzális és viselkedési feltételektől mentes jóléti támogatásokhoz 

kapcsoltak. A szankciókat alkalmazók háromnegyedét a korábbi szocialista blokk országai 

(Magyarország, Románia, Bulgária, Szlovákia) és más délkelet-európai országok 

(Törökország és Macedónia) teszik ki. Mindössze két gazdaságilag fejlett EU tagállam, 

Belgium és Nagy-Britannia használ FKT programokat a korai iskolaelhagyás és az iskolai 

hiányzások kezelésére. 
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Az FKT felhasználó európai országok vizsgálatából kiderül, hogy elsősorban azok az 

országok döntöttek az oktatási feltételekhez kötött transzferek implementálása mellett, 

amelyek alacsony, vagy közepes gazdasági fejlettségűek, az EU átlagához képest kevesebbet 

fordítanak a közoktatásra, továbbá közepes, vagy magas fiatalkori munkanélküliséggel és 

alacsony fiatalkori foglalkoztatottsági mutatókkal rendelkeznek. Többségükben (nyolcból öt 

esetben) a társadalmi egyenlőtlenségek és a gyermekszegénység mértéke is meghaladta az EU 

28 átlagát. 

A vizsgálatból az is kiderült, hogy noha az egyes oktatási FKT-k amellett, hogy azonos 

célok mentén működnek - amelyek az iskolai hiányzások megakadályozására és a későbbi 

korai iskolaelhagyás mérséklésére irányulnak – eszközeikben és módszereikben igen jelentős 

eltéréseket mutatnak. Az EU-hoz tartozó országok FKT-i kormányzati támogatással 

működnek, még a két EU aspiráns országban, Macedóniában és Törökországban a Világbank 

finanszírozza ezeket a transzferprogramokat. A célcsoport az esetek többségében a tanköteles 

korú gyerekeket foglalja magában, de egyes országok bevonják az óvodás korúakat is 

(Magyarország, Bulgária, Belgium) a támogatottak táborába, még mások (Macedónia, 

Egyesült Királyság) csak a középiskolásokra koncentrálnak. A feltételek és a szankciók 

ugyancsak jelentős eltéréseket mutathatnak. Például a flamand program meglehetősen 

megengedő a maga kétévenkénti 30 fél-napos hiányzási kvótájával, ezzel szemben a bolgár 

transzfer igen szigorú, csupán havi 5 igazolatlan órát engedélyez. A szankciók időzítése és 

súlya ugyancsak meglehetősen heterogén. Fenti példáknál maradva, Bulgáriában szinte 

azonnal jár a büntetés a hiányzásokat követően, még Belgiumban akár két évet is várnak a 

visszafizettetéssel. 

Az egyes európai FKT-k tehát igen sokféleképpen működhetnek, és ugyan a 

támogatáspolitika mögött húzódó alapkoncepcióban (tanulásért támogatást) hasonlítanak 

egymásra, eszközeiket és módszereiket saját döntéshozói igényeiknek, valamint társadalmi és 

gazdasági adottságaiknak megfelelően formálják.  

  

117 
 



6. ESETTANULMÁNY I.: BULGÁRIA (GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS) 

 

Bulgária oktatási feltételhez kötött készpénztámogatásának vizsgálatával 2012-ben 

kezdtem el foglalkozni egy NCSSZI kutatás keretein belül, amely a Családpolitikai 

Igazgatóság számára készült a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma megbízásából. Az akkori 

munka többnyire dokumentumok elemzéséből és statisztikai adatok gyűjtéséből állt, amely 

eredményeként elkészült a bolgár gyermeknevelési támogatás rövid leíró elemzése. 

Legközelebb a TÁRKI külsős kutatójaként kerültem kapcsolatba a bolgár FKT 

programmal, 2013-ban. Egy kutatást végeztünk kis létszámú nemzetközi kutatócsoportunkkal 

az Európai Unióban és az EU aspiráns országokban működő FKT programokról az Európai 

Bizottság megbízásából. A kutatás elsősorban az FKT-k hatásait vizsgálta a szegénységre és a 

gyermekek életlehetőségeire vonatkozóan. A felmérés magába foglalta az egyes programok 

közvetlen tanulmányozását, a megvalósulás környezetének megtekintését is. A helyszíneken 

félig strukturált interjúkat készítettünk kormányzati tisztviselőkkel, civil szervezetek 

munkatársaival (akik közvetlen kapcsolatban vannak a felhasználókkal) és egyetemek, 

kutatóintézetek tudományos munkatársaival. Az interjúzás célja egyfelől adatok és 

információk gyűjtése volt a transzferek működéséről. Erre azért volt szükség, mert 

meglehetősen kevés angol nyelven elérhető adat áll rendelkezésre az európai, és különösen a 

kelet-európai FKT-k működéséről. Az interjúzás másik célja volt, hogy megismerjük a 

kormányzati résztvevők (döntéshozók), szakértők és a terepen dolgozó szakemberek 

véleményét és attitűdjeit a gyermeknevelési támogatás feltételekhez kötésére vonatkozóan.  

2013 novemberében alkalmam volt több napot Szófiában tölteni, találkozni kormányzati 

döntéshozókkal és civil szereplőkkel. Az interjúk során megismertem véleményüket, 

félelmeiket, észleléseiket a feltételes gyermeknevelési támogatáshoz kapcsolódóan. 

Esettanulmányomat elsősorban a velük készült interjúkra építem, másodsorban pedig a 

különböző szakirodalmakból és világbanki jelentésekből nyert információkra. Nem 

utolsósorban beépítem azokat a személyes megfigyeléseket, észrevételeket is, amelyeket 

tartózkodásom idején szereztem. 

Kormányzati részről Elena Kremenlievával volt alkalmam találkozni, aki a szociális és 

gyermekvédelmi támogatásokat koordináló Társadalmi Beilleszkedési Igazgatóságot (TBI) 

vezeti a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) keretein belül. A szociális 

minisztériumban tett látogatásomkor továbbá alkalmam nyílt Ilyan Iliev projektszakértővel is 
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találkozni és beszélgetni. A gyermeknevelési támogatás irányítótestülete a SZMM és ezen 

belül is a TBI végzi a támogatás finanszírozásához, szabályozásához, az adatok gyűjtéséhez 

kapcsolódó tevékenységeket. 

A civil szervezetek részéről Dani Kolevával, a Nemzeti Hálózat a Gyermekekért 

(National Network for Children) szervezet igazgatójával készítettem interjút. A szervezet 

Bulgária legnagyobb kormányzattól független gyermekvédelmi mozgalma. Foglalkoznak 

forrásteremtéssel, adományok osztásával és a rászoruló családok segítésével. Ezen kívül 

aktívan részt vesznek a romatelepeken és menekülttáborokban folytatott szociális munkában. 

Szintén nagy segítséget nyújtott az esettanulmány elkészítéséhez Ana Izvorska program 

koordinátor a Bolgár Vöröskereszttől és Radostina Getova projektmenedzser. A bolgár 

esettanulmány általam írt első, angol nyelvű változata 2014-ben jelent meg az Európai 

Bizottság számára készített TÁRKI kutatás záró-tanulmányában (TÁRKI 2014b). Jelen 

munkámban támaszkodom erre az írásomra. 

 

6.1. A program társadalmi és politikai kontextusa 

 

A 2001 és 2010 közötti évtizedben a szegények (és különösen a szegény gyermekek) 

aránya meredeken emelkedett Bulgáriában, 14 százalékról 21 százalékra. A teljes lakosság 

szegénységi kockázata (az egy főre jutó mediánjövedelem 60 százaléka alatt élők) 

ugyanakkor csökkent 61,3 százalékról (2006) 49,3 százalékra (2012), ami még így is a 

legmagasabb az EU országok között, közel 10 százalékponttal megelőzve a második 

Romániát (41,7%).23 

A gyermekszegénység még a felnőttekénél is rosszabb képet mutat. A 16 éven aluli 

gyermekek 51,7 százaléka van kitéve a szegénységi kockázatnak, még a 6 éves kor alattiaknál 

ez az arány 51,4 százalék (Eurostat 2014m). A helyzetet csak tovább rontják a jelentős területi 

egyenlőtlenségek. Az ország legszegényebb észak-nyugati régiói erősen leszakadnak, és 

fejlődésben teljesen elválnak a viszonylag jól prosperáló főváros környéki területektől. Azon 

háztartások esetén, ahol két felnőtt és három vagy több gyermek él a szegénységi kockázat 

szélsőségesen magas (84,8%). Az egyszülős háztatások (többnyire anya gyermekekkel) 

ugyancsak a legveszélyeztetettebb csoportok közé tartoznak, szegénységi kockázatuk 72,1 

23 Eurostat 2014f 
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százalék. Az átlagos szegénységi ráta 20,7 százalékos Bulgáriában, amely a második 

legrosszabb eredmény az EU-n belül, alig lemaradva a legutolsó Romániától (21,1%).24 

A szegénység és az alacsony iskolázottság rendszerint munkanélküliséghez vezet nemcsak 

Bulgáriában, hanem más országokban is. A munkanélküliségi ráta Bulgáriában 12 százalék 

volt 2012-ben, azonban az alacsonyan képzett (középiskolai végzettséggel nem rendelkező) 

aktív népesség körében elérte a 30 százalékot. Ez jelentősen magasabb, mint az EU 27 

átlagértéke (19%.). A tanulmányok korai befejezése és a rossz minőségű iskolák az oktatási 

rendszer egyéb hátrányaival kombinálva jelentősen lerontják a későbbi munkaerőpiaci 

kilátásokat és a várható felnőttkori életminőséget. A 2008 óta tartó gazdasági válság 

különösen súlyosan érinti az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező dolgozókat és 

alaposan erodálja korábban sem túlságosan kedvező életkilátásaikat. A válság előtti évhez 

képest (2007) az alacsonyan képzettek munkanélküliségi aránya 12,6 százalékponttal 

emelkedett 2012-re. 

13. ábra. Átlagos munkanélküliségi ráta és az alacsonyan képzettek munkanélküliségi 

aránya Bulgáriában és az EU 27-ben (2012) 

 

Megjegyzés: Az Eurostat az ISCED 0-2 kategóriát azokra a dolgozókra alkalmazza, akik legfeljebb a 

középiskola alsó két évfolyamát végezték el (Eurostat 2010).   

Forrás: Eurostat 2014g 

Bulgária összesített korai iskola-elhagyási mutatója körülbelül megfelel az EU átlagnak. 

Emlékeztetőül: az Európai Unió definíciója (Eurostat 2010:1) szerint korai iskola-elhagyók 

24 Eurostat 2014f 
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azok a 18-24 év közötti fiatalok, akik legfeljebb középiskola első két évfolyamát végezték el. 

Ide sorolhatók tehát mindazok, akik nem rendelkeznek, általános iskolai bizonyítvánnyal, 

akinek általános iskolai bizonyítványuk van, továbbá akik beiratkoztak ugyan középiskolába, 

de annak legfeljebb második évfolyamáig jutottak (ISCED 0-2 kategória az Eurostatnál). A 

korai iskolaelhagyásra vonatkozó mutatókat minden évben az Európai Munkaerő-felmérés 

(European Labour Force Survey, ELFS) gyűjti.  

Bulgária az elmúlt tíz évben közel 10 százalékponttal volt képes a korai iskola-elhagyási 

mutatóját javítani. A javulás különösen szembetűnő volt a 2003 és 2007 közötti időszakban, 

amikor a korai iskola-elhagyási indikátor 7 százalékponttal javult. Még 2003-ban a fiatalok 

21,9 százaléka számított korai iskola-elhagyónak, addig 2013-ben már csak 12,5 százalékuk. 

A lányok mutatói (13%) egy kissé rosszabbak, mint a fiúké (12,1%), de a különbség nem 

szignifikáns. A regionális különbségek viszont annál jelentősebbek. A legszegényebb 

Severozopaden és Yugoiztochen régiókban 18 és 24 év közötti fiatalok ötöde (18,2% és 

19,8%) nem rendelkezik középiskolai végzettséggel. Ez 7 százalékponttal marad el az 

országos átlagtól és 13 százalékkal a legjobb eredményt mutató Szófia környéki Yugozapaden 

régiótól. A két említett legszegényebb régióban markáns nemek közötti különbségeket is 

megfigyelhetünk a korai iskolaelhagyás tekintetében. Még a fiúk 15 százaléka fejezi be korán 

tanulmányait, addig a lányok negyede (25,1 százaléka) számít korai iskolaelhagyónak 

(Eurostat 2014h).  

7. táblázat. A korai iskolaelhagyók aránya területi bontásban, NUTS 2 régiók szerint 

 Régió 2003 2005 2007 2009 2011 2013 

Bulgária összes 21,9 20,4 14,9 14,7 11,8 12,5 

Severna i yugoiztochna  25,3 23,9 19,9 19,2 16,8 16,9 

Severozapaden 25,3 22,5 17,1 15,2 16,6 18,2 

Severen tsentralen 25,3 23,2 19,4 17,5 17,1 15,9 

Severoiztochen 23,5 23,2 19,5 20,9 14,3 14,3 

Yugoiztochen 27,2 26,1 22,7 22,1 19,3 19,8 

Yugozapadna i yuzhna tsentralna 18,4 17,1 10,1 10,1 7,6 8,5 

Yugozapaden 11,1 10,6 6,3 4,5 3,4 4,8 

Yuzhen tsentralen 28,7 27,1 15,4 17,9 15,0 15,0 

Forrás: Eurostat 2014h 

Még kedvezőtlenebbnek tűnik a kép, ha azokat a 18 és 24 év közötti fiatalokat vesszük 

figyelembe, akik nem tanulnak, de nem is dolgoznak. Bulgáriában minden ötödik (21,6%) 
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fiatal ebbe a kategóriába tartozik, még az EU 28-ban csak a fiatalok 13 százaléka. A 

legszegényebb Severozapaden régióban a fiatalok harmada (33,1%) nem dolgozik és a 

formális oktatás keretei között sem vesz részt (Eurostat 2014g). 

A bolgár kormány néhány jelentős lépést tett az iskolai egyenlőtlenségek felszámolása 

érdekében. A gyermekjóléti ellátórendszer és a közoktatási rendszer (beleértve az óvodákat is) 

átfogó reformjára 2008-ban került sor. Kezdeti lépésként a tanárok fizetését közel negyedével 

emelték meg (22,5%) és kidolgoztak egy egységes minősítési rendszert a pedagógusok 

teljesítményének értékelése érdekében. A korábbi bázisalapú finanszírozási rendszerrel 

ellentétben az iskolák támogatását átalakították a gyermekszámhoz igazított finanszírozási 

struktúrává. A szegény gyermekek oktatási intézményekhez való hozzáférését 

megkönnyítették, jelenleg ingyen tankönyvet kapnak a rászoruló családok gyermekei az 

általános iskola első hét évében, ehhez járul hozzá az ingyenes étkeztetés és szükség esetén az 

iskolabuszos szállítás. Utóbbira főként azért van szükség, mert a változtatások során számos 

kis létszámú falusi iskolát bezártak, az iskolakörzeteket pedig összevonták. A közoktatás 

részvételi mutatói viszonylag magasak Bulgáriában a többi délkelet-európai ország mutatóival 

összehasonlítva. Az óvodás korosztály 73,2 százaléka, az általános iskolás korú gyerekek 97,8 

százaléka, még a középiskolás korúak 78,3 százaléka vesz részt a korcsoportjának megfelelő 

oktatási formában. A terepen dolgozó civil forrásaim szerint kisebbségi csoportokhoz tartozó 

gyermekek (főleg a romák és a törökök, de újabban a szírek is) azonban súlyos oktatási 

hátrányokat kénytelenek elszenvedni, mind a hozzáférés, mind az oktatásminőségi mutatók 

tekintetében. 

Bulgária a GDP-je 1,3 százalékát fordította közvetlenül szociális segélyezésre 2013-ban, 

ez meglehetősen alacsony részesedés az OECD országok 2,5 százalékos átlagos kiadási 

arányával összehasonlítva. A segélyezési rendszer két legfontosabb eleme a garantált 

minimumjövedelem (Guaranteed Minimum Income, GMI) és a fűtési támogatás (Heating 

Allowance, HA). Ez a két alap segélyprogram egészül ki egyéb kategoriális transzferekkel, 

ezek a gyermekvédelmi támogatások (köztük az itt vizsgált gyermeknevelési támogatás) és a 

fogyatékossági támogatások (szintén több kisebb transzferrel). Gyermekvédelmi 

támogatásokból a népesség ötöde (19,6%) részesül. A gyermekvédelmi törvény összesen 

kilenc féle gyermekek jogán járó transzfert különböztet meg egymástól, amibe beletartoznak a 

különböző anyasági ellátások is. Többségük nem feltételekhez kötött. Ezek a támogatások 

szinte minden esetben célcsoport specifikusan működnek: fogyatékkal élő gyermekek 

támogatása, ikrek támogatása, gyermekét egyedül nevelő anyáknak járó támogatás, stb. A 
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csecsemőt gondozó családok egy évig jövedelemtesztelt havi juttatást is kapnak a 

gyermeknevelés költségeinek kompenzálása érdekében. Amikor a gyermek iskolába kerül, a 

beiratkozásnál a szülők egyösszegű (viszonylag magas) iskolakezdési támogatásban 

részesülnek, a kezdeti tanszerek és ruházat megvásárlásához. A szegénységben élő várandós 

nők a gyermek születése előtt havi támogatást kapnak a kieső munkabérük pótlása érdekében. 

A 3 és 6 éves kor közötti gyermeket nevelő szülők ugyancsak támogatásban részesülhetnek, 

amennyiben nincs elérhető közelségben óvoda azon a területen, ahol laknak.  A gyermek 

születésekor az anya egy összegű támogatásban részesül a korai költségek fedezésére. Az 

anyasági támogatás összege 250 BGN az első és 600 BGN a második gyermek születésekor 

(Világbank 2009a, Tesseva 2012). Érdekes, hogy a harmadik gyermek születésénél ez az 

összeg 200 BGN-re szűkül, a negyedik gyermek után pedig nem jár pénz. Ennek oka (ezt civil 

és kormányzati forrásaim is megerősítették) a szegény és/vagy roma népesség vélelmezett 

„megélhetési” gyermekvállalásának megelőzése. Kormányzati forrásom elmondása szerint a 

kormányzat elsődleges népesedéspolitikai célja a középosztály ösztönzése a 

gyermekvállalásra és a második gyermekek megszületésére. Azonban azt mindenképpen el 

szeretnék kerülni, hogy egyes szülők a gyermekek utáni megemelt támogatásokból való 

megélhetésre rendezkedjenek be. 

 

6.2. A program története 

 

Az iskolai hiányzások kezelésének korábbi gyakorlata 

A kötelező és mindenkire kiterjedő alapfokú oktatás megszervezésére Bulgáriában török 

minta szerint kerül sor 1878-ban. Noha a népi iskolák látogatása mindenki számára elő volt 

írva, mégis a gyermekek nagy része távol maradt az iskoláktól, különösen a vidéki területeken 

élő földműves családok gyermekei. Az 1909-es második népiskolai törvény szándéka az volt, 

hogy Bulgária zárkózzon fel a nyugat-európai országok iskolázottsági szintjére. Ezért nemtől 

és vallástól független általános és ingyenes elemi iskolai részvételt tettek lehetővé minden 

gyermek számára. Ezt a szándékot vitte tovább az 1921-es közoktatási törvény is, amely 

felemelte a kötelező oktatás felső korhatárát 16 évre. A szocialista rendszer oktatáspolitikáját 

egy erőteljes expanzió határozta meg, amely érintette a kínálati oldal fejlesztését (számos 

iskola épült akkoriban) és a tankötelezettség 18. életévig való kiterjesztését. Egyben nagy 

hangsúlyt fektettek az ideológiai nevelésre és a funkcionalista, a szocialista ipar munkaerő 

szükségleteit kielégítő képzési struktúra kidolgozására. 
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A közoktatás jelenlegi szabályozása az 1991-es közoktatási törvényre épül. A jogszabály 

135. és 139. paragrafusa írja elő a szülők és gyermekek számára az oktatási feltételek 

teljesítését és a kötelezettségszegés esetén életbe lépő szankciókat (elsősorban pénzbüntetés). 

A 2002-es módosítás lényege a gyermekek részvételének javítása (bevonása az oktatásba 

aktív szereplőként). A kiegészítés részletesen felsorolja a gyermek és a szülők 

kötelezettségeit, amelyet a jogszabály szövegezésében a gyermek és szülői jogok elé helyez. 

A részvételen alapuló oktatáspolitika egyik lényege a gyermek, a szülők és az iskola 

felelősségének kihangsúlyozása az oktatási folyamatban. Az iskolák számára a jogszabály 

előírja az iskolai kimaradások regisztrálásának kötelezettségét, továbbá a szülők 

pénzbüntetésének lehetőségét abban az esetben, ha a gyermek huzamosabb ideig igazolatlanul 

hiányzik (Popova és Angelova 2005). 

 

A GYT bevezetésének előzményei 

A gyermeknevelési támogatás jelenlegi szabályozása a 2002-es Gyermekes családok 

támogatásáról szóló törvényben (Family Support for Children Act, FSCA) jelent meg. A 

jogszabály öt új gyermekek után járó támogatási formát vezetett be a szegénységben élő 

gyerekek életkörülményeinek javítása érdekében. A 2002-es szabályozást megelőzően az 

1968-as Gyermekvédelmi törvény (Law on Child Protection) volt érvényben, amely 

ugyancsak tartalmazott egy, a gyermeknevelési támogatáshoz hasonló, azonban univerzális és 

kis összegű transzfert. A korábbi támogatást havi ellátásként fizették ki minden 16 éven aluli 

gyermeket nevelő családnak. Összege körülbelül fele volt a későbbi gyermeknevelési 

támogatás összegének. 2002-ben a transzfert oktatási feltételhez kötötték, bevezették az 

általános jövedelemtesztet és összegét közel kétszeresére emelték.  

Az intézkedés szinkronban volt a kormány azon reformintézkedéseivel, amelyek a 

szociális ellátások hatékonyságát és hatásosságát igyekeztek javítani. A mottó az volt, hogy a 

támogatásokat az arra rászoruló háztartásoknak kell kifizetni, összegük pedig legyen olyan 

mértékű, amely érdemben nyújt támogatást a kevésbé tehetősek megélhetéséhez. Az új 

reformokat a kormány „Gyermekekbe való társadalmi beruházás” (Social Investment in 

Children) programja keretében hirdették meg, amely átfogó családtámogatási, oktatási és 

egészségügyi kezdeményezéseket foglalt magában. Kezdetben öt kísérleti régióban kötötték 

az univerzális családi pótlékot oktatási feltételhez és egyéb felhasználási korlátokhoz. A 

támogatott családokat ellenőrizték, akik a támogatást csak ruházatra, ételre, iskolai 

felszerelésre, iskolai étkeztetésre, egészségügyi ellátásra és lakásfenntartásra költhették. A 
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pilot program sikerére hivatkozva a kormány 2002-ben az egész országra kiterjesztette az 

oktatási feltételt és jövedelemigazoláshoz kötötte a GYT-t. Noha elvek szintjén a kísérleti 

program szigorú kategorikussága is megmaradt (csak ruhára, tanszerekre és ételre szabad 

költeni a támogatást) ezt a gyakorlatban nem ellenőrzik.   

Az FKT bevezetésének legnagyobb problémája az volt, hogy noha elvekben mindenki 

egyetértett a program céljaival, a transzfer „finomhangolásában” komoly eltérések voltak. 

Ahogy a minisztériumi segítőm elmesélte: „mindenki örült a magasabb összegű ellátásnak és 

azzal is egyetértettek, hogy csak bizonyos csoportok kaphassanak belőle, ugyanakkor 

mindenki akart is belőle részesülni”. A kormány végül a támogatás összegének emelése és a 

felhasználók körének szűkítése mellett döntött. Napjainkban a gyermekvédelmi ellátásokra 

fordított összes állami kiadás több mint fele gyermeknevelési támogatásként kerül kifizetésre. 

Szintén minisztériumi kapcsolatom számolt be arról, hogy a kormány eltökélt a támogatás 

hatékonyságának javításába. Erősen kiállnak a transzfer feltételekhez kötése mellett, 

ugyanakkor tervezik a támogatás összegének emelését, kiterjesztését az alsó-középosztályra 

és beépítését a kormány új, 2014-2015-ös Népesedéspolitikai Programjába. Így az egyfajta 

pénzügyi ösztönző lenne a gyermekvállalás elősegítésére. Mindez tettekben úgy valósulna 

meg, hogy a jelenleg egységesen 35 levás támogatási összeget 50 levára emelnék a második 

gyermek esetén. Továbbá szerepel a tervekben a támogatás összegének további 

differenciálása, így több pénzhez jutnának például az ikreket, vagy fogyatékkal élő gyermeket 

nevelő szülők is.  

 

6.3. Programleírás 

 

A többi kelet-európai országban futó univerzális FKT-tól eltérően a bolgár 

gyermeknevelési támogatás egy jövedelemtesztelt transzfer, csak azok a háztartások 

részesülhetnek belőle, amelyeknél az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a 350 

levát (mintegy 175 Euro). A támogatási jogosultság megszerzéséhez három fő feltételnek kell 

megfelelni: (1) a gyermek kora szerinti jogosultság, (2) jövedelmi jogosultság és (3) oktatási 

feltételek teljesítése. A kor szerinti jogosultság szerint a szülők gyermekük legfeljebb 20. 

életévének betöltéséig kaphatnak támogatást, abban az esetben, ha a gyermek addig nappali 

tagozaton iskolába jár. A jogosultság megnyílása a gyermek ötéves korában kezdődik. A 

támogatás jár az óvoda utolsó két évére (az öt és hat évesek óvodáztatása ugyanis kötelező) az 

általános iskola teljes időszakára (7-14 évesek) és a középiskola befejezéséig, de legfeljebb 20 
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éves korig. A jövedelmi jogosultság azt jelenti, hogy azok a családok jogosultak az ellátásra, 

ahol az egy főre eső jövedelem alatta marad a megállapított jövedelemhatárnak. Végül az 

oktatási feltétel a kötelező iskola részvételre vonatkozik, előírja a beiratkozási kötelezettséget 

és a tanórák kötelező látogatását. A jogosultági kritériumok pontos leírását a korábban 

említett családtámogatási törvény (FSCA) tartalmazza.  

A gyermeknevelési támogatás jelenlegi havi összege 35 BGN (körülbelül 17,5 Euro) 

gyermekenként. A támogatási összeget 2008-ban módosították utoljára, akkor 29-ről 35 

levára emelték azt, azóta nem történt változás. A gyermeknevelési támogatás a havi átlagbér 

4,6 százalékát teszi ki. Az ellátásban részesülő családok havi kiadásainak átlagosan 6,3 

százalékát fedezi a támogatás. Minél szegényebb egy család, annál nagyobb az ellátás 

részesedése a havi kiadásokból. A mélyszegény háztartások esetén például az összes havi 

kiadás 19,4 százaléka származik a gyermeknevelési támogatásból. Az egy családra jutó 

átlagos éves támogatás pedig 220 BGN (110 Euro) volt gyermekenként a 2007-es évben 

(Világbank 2009a:8). 

14. ábra. A gyermeknevelési támogatás aránya a háztartás összes havi kiadásához 

viszonyítva (2007) 

 
Forrás: Világbank 2009a:17. 

Amikor a gyermek először iskolába, vagy óvodába kerül és regisztrálják a rendszerben, 

illetve később minden további évfolyam megkezdésekor a család egyösszegű 150 levás (75 

Euro) kifizetésben részesül a havi rendszeres támogatáson felül (ez egyfajta 

tanszertámogatás). 

A GYT elnyeréséhez szükséges 350 levás (175 Euro) jövedelmi korlátot az 

Államháztartási Törvényben szabályozzák, és évente felülvizsgálják. A jövedelmi határ 150 

BGN volt 2002-ben, 300 BGN 2008-ban, jelenlegi mértéke pedig 2009-től érvényes. A 
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családtámogatási törvényben szereplő iskolakötelezettség az 5 és 18 év közötti gyermekek 

kötelező oktatási részvételét írja elő. Ha a gyermek nem tesz eleget iskolai beiratkozási 

kötelezettségének, vagy többet hiányzik havi 5 tanóránál életbe lépnek a GYT-hez kapcsolódó 

szankciók. A beiratkozási kötelezettség mindig a következő évfolyamra vonatkozik és kiterjed 

az általános iskolából középiskolába való átmenetre is. Mivel az óvoda a középső csoporttól 

kötelező, oda is be kell iratkozni és a gyermek nem hiányozhat többet havonta három óvodai 

napnál. A beiratkozási kötelezettséget meglehetősen szigorúan veszik, a szülőknek minden 

tanév elején az oktatási intézmények által kiadott igazolást kell bemutatniuk a helyi 

segélyirodában azért, hogy a GYT-t továbbra is megkapják. 

Tesseva (2012:26) számításai szerint, a jövedelemteszt eltörlése javítaná a támogatás 

hatékonyságát és hatásosságát és igazságosabbá tenné a források elosztását a különböző 

csoportok között. Számításai szerint ez a változtatás a GYT-ra fordított állami költségeket 28 

százalékkal növelné meg, ugyanakkor 29 százalékkal növelné a támogatottak körét. Továbbá 

az adminisztrációs terhek eltörlése jelentősen javítaná a támogatás „lecsorgását” a 

legszegényebb háztartásokhoz, akik jelen esetben, noha jogosultak a gyermeknevelési 

támogatásra, nem veszik igénybe azt. A jogosultak kimaradásának több oka lehet, például az, 

hogy a szegény családok nem is tudnak a támogatás lehetőségéről, vagy egyszerűen 

szégyenérzetük miatt nem veszik azt igénybe, esetleg a folyamatos hatósági adminisztrációval 

nem akarnak, vagy nem képesek foglalkozni. 

Mivel a GYT oktatási feltételeket tartalmaz és előírja a kötelező iskolalátogatást, a 

megfelelő minőségű és mennyiségű oktatási intézmény jelenléte létfontosságú. Minisztériumi 

interjúalanyom szerint az általános iskolai területi lefedettség megfelelő Bulgáriában és a 

szegény gyermekek is éppen annyira hozzáférnek az alapfokú oktatási intézményekhez, mint 

a nem szegények. Noha a kormány számos kisebb vidéki iskolát bezáratott, területi 

iskolamodernizációs projektekkel sikerült az általános részvételt javítani és a hozzáférést 

fejleszteni. Ennek elsődleges eszköze az új iskolabusz hálózat, az intézmények 

infrastrukturális fejlesztése és a tanárok bérének rendezése, teljesítményük szakmai 

minősítésének kidolgozása. 

Az óvodai hozzáférés tekintetében már nem ilyen jó a helyzet. Az 5 és 6 éves 

kisgyermekek óvodáztatása elméletileg kötelező, azonban egyes területeken nem áll 

rendelkezésre megfelelő számú intézmény. A folyamatosan növekvő nagyvárosi régiókban a 

legrosszabb a helyzet (különösen Szófiában és környékén), ahol a fejletlen óvodahálózat nem 

képes megküzdeni a növekvő igényekkel. Civil kapcsolatom szerint a szegény családok 
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gyermekei jelentős hátránnyal szembesülnek az óvodai hozzáférés tekintetében. A szülőknek 

ugyanis havonta 60 BGN (30 Euro) nevelési hozzájárulást kell fizetniük gyermekenként, amit 

a szegény családok nem mindig tudnak kigazdálkodni. A GYT csak a felét fedezi az 

összegnek, ráadásul egyes helyeken a szülőknek külön kell fizetni az étkeztetésért (ez 

önkormányzatfüggő). A települési önkormányzatok lehetőségeiktől függően elengedhetik az 

óvodai díjat és nyújthatnak ingyenes étkeztetést, azonban ezt inkább csak a gazdagabb 

önkormányzatok engedhetik meg maguknak. A kötelező óvodáztatás egyik hátránya, hogy az 

idősebb gyerekek (5-6 évesek) elveszik a helyet a kisebbek elől (3-4 évesek), akik így 

kiszorulnak az óvodákból. Sok olyan szegény családból származó kisgyermek is kiesik így az 

óvodai ellátásból, akinek nagy szüksége lenne a korai fejlesztéshez hozzájáruló szocializációs 

közegre és sok idősebb gyermek kényszer akarva bekerül, akik szülei könnyedén 

megoldhatnák ellátásukat és iskola előtti fejlesztésüket egyéb módokon (családi napközi, 

otthoni gyermekfelügyelet, gondozó szülői közösségek). 

Amennyiben a szülők nem gondoskodnak a gyermekek oktatásáról életbe lépnek a GYT-

hez kapcsolt szankciók. Ha a gyermek eléri az ötödik igazolatlan órát az iskolában, vagy a 

harmadik nap igazolatlan távollétet az óvodában, a támogatást automatikusan felfüggesztik az 

adott hónapra vonatkozóan. Ez úgy lehetséges, hogy a tárgyhóra járó pénzt mindig a 

következő hónap elején fizetik ki, abban az esetben, ha minden rendben megy és az óvoda, 

vagy iskola nem nyújtott be hiányzási jelentést a gyermekkel kapcsolatban. A szülőket nem 

figyelmeztetik előre és a pénzt sem különítik el egy erre a célra szolgáló bankszámlán, mint 

más FKT programok esetén. A felfüggesztés mindig egy adott hónapra vonatkozik és csak 

arra a gyermekre, amelyik túllépte a hiányzási keretet. Ha a gyermek a következő hónaptól 

nem hiányzik öt óránál többet, a szülők változatlanul megkapják a gyermeknevelési 

támogatást, a hiányzás miatt kiesett összeg viszont örökre elveszik. Természetesen nem 

függesztik fel az ellátást abban az esetbe, ha a szülő igazolni tudja a gyermek hiányzásának 

okát (pl. orvosi, vagy gyámügyi papírokkal). A GYT megvonásának másik esete, amikor 

bebizonyosodik, hogy a támogatást jogosulatlanul vették igénybe (pl. nem érték el a 

jövedelmi korlátot, vagy manipuláltak a jövedelemnyilatkozattal). Ekkor a teljes összeget 

vissza kell fizetni addig az időpontig, ahonnan a jogosulatlan igénybevétel kezdődött. Ez a 

stratégia a gyerekvédelmi törvény körébe tartozó összes ellátás esetén érvényes. A jogszabály 

hatálya alá eső egyéb támogatásoknál lehetséges a természetbeli folyósítás (pl. ha a szociális 

hatóság tudomására jut, hogy a szülők a pénzt alkoholra költik – minisztériumi forrásom). 
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Ebben az esetben a hatóságok főleg élelmiszer és ruha-utalványban, valamint iskolai étkezés 

formájával fizetik ki az ellátást. 

Más learnfare programoktól eltérően (USA, Ausztrália, Belgium, Magyarország, 

Szlovákia) a bolgár GYT nem működtet olyan direkt támogató intézményeket, amelyek a 

családdal foglalkozva elősegítenék a gyermek visszatérését az iskolába, vagy mérsékelnék a 

lógásokat. Közvetett támogatások azonban a GYT esetén is léteznek. A kormány Társadalmi 

Beruházási Programja keretében 68 régióban építették ki a családsegítő szolgálatok (Centres 

for Community Support) rendszerét 2010-ben. Az újonnan létrejövő hálózat kliensei sokszor 

átfedésben vannak a GYT jövedelmileg jogosult klienseivel, különösen a szankciókon áteső 

„problémás” családokkal. A központoknak azonban nem deklarált feladata az iskolából 

lemorzsolódó, gyermeknevelési támogatásban részesülő fiatalok visszatérítése az oktatási 

intézményekbe. A családsegítők elsődleges célja a jóléti intézmények tevékenységének 

összehangolása annak érdekében, hogy a kliensek átfogó, az egészségügyi, szociális és 

oktatási tényezőket is magába foglaló támogatásokhoz és szolgáltatáshoz jussanak. A 

Világbank pénzügyileg támogatta ezeknek az új szolgáltatástípusoknak a kidolgozását és 

implementálását. Az új központokban dolgozó szociális munkások tevékenységéhez tartozik 

például a szülői készségek fejlesztése és a gyermekek iskolai előmenetelének támogatása. 

Ennek érdekében kidolgoztak felzárkóztató programokat és a fogyatékkal élő gyerekeknek 

szóló integrációs programot is. Bevezették a családlátogatásokat is, amelyek inkább támogató 

jellegűek és megkülönböztetendők a segélyirodák ellenőrző látogatásaitól. A családsegítők 

látogatásainak célja elsősorban a szükségletek felmérése és az egyénre, vagy családra szabott 

fejlesztési stratégiák kidolgozása. Családsegítőben dolgozó informátorom szerint ezek a 

látogatások alig vesznek igénybe 20 percet családonként, alacsony hatékonyságúak és 

emellett meglehetősen időigényesek a központok munkatársai részére. Civil szervezethez 

kötődő interjúalanyom rávilágított arra a sajnálatos tényre, hogy a közelmúltban alapított 

családsegítő központokban dolgozó munkatársak többsége nem szakirányú szociális 

végzettséggel rendelkezik, és csak töredéküknek van szociális munkás, vagy 

szociálpedagógus diplomája. Minisztériumi interjúalanyom ugyanakkor megjegyezte, hogy a 

kormányzat célja ezeket az intézményeket és a GYT folyósításáért is felelős segélyirodákat 

(ASA) minél több szakirányú végzettséggel rendelkező szociális szakemberrel feltölteni, 

azonban jelenleg nem áll rendelkezésre az országban elegendő mennyiségű és minőségű 

szakember és képzőhely. 
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Civil forrásom szerint a segélyszolgálatoknál dolgozók nagy része túlterhelt, néha több 

mint száz eset is jut egyetlen ügyintézőre. Sokszor csak arra van idejük, hogy egy-egy eset 

adminisztrációs kötelezettségeit elvégezzék, arra már nem, hogy a gyermekkel és a családdal 

szociális munkát végezzenek. Az egyetlen közvetlen klienskapcsolatuk a 

környezettanulmányok elkészítésében merül ki. A nem megfelelő munkakörülmények miatt 

gyakran szenvednek a kiégés tüneteitől, klienseiket pedig sokszor nem ismerik személyesen. 

Amellett hogy rendkívül nehéz esetekkel kell foglalkozniuk (pl. családon belüli erőszak, 

gyermekbántalmazás) nagy mennyiségű adminisztrációs kötelezettségnek is eleget kell 

tenniük. Ahogy korábban erről említést tettem, a családsegítők szociális munkásai nem 

játszanak közvetlen szerepet a GYT támogatott családok segítésében (legalábbis nem a 

programhoz kapcsolódóan, kötelező együttműködésként előírva). A támogatás 

adminisztrációjáért a segélyirodákban dolgozó ügyintézők felelősek. A gyermekvédelmi 

rendszer örvendetes újdonsága Bulgáriában a jelzőrendszer kiépülése, amely az iskolában 

tartást is elősegítheti. A jelzőrendszert orvosok, szociális munkások, tanárok, a rendőrség és 

egyéb, a gyermekkel és a családdal közvetlen kapcsolatban álló segítők jelentik. A 

kezdeményezés, noha számos pozitív tulajdonsága van, inkább a korrekciót szolgálja, mint 

prevenciós célokat. 

 

6.4. A GYT finanszírozása 

 

A program finanszírozása kizárólag a központi költségvetésből történik meglehetősen 

centralizált allokációs eszközökkel. Az igényeket a helyi segélyirodák rögzítik, de minden 

más adminisztrációs kötelezettség (feldolgozás, jogosultság megállapítása, finanszírozás) a 

minisztérium szakfőosztályaihoz tartozik. Itt egy meglepő duális struktúrával találkozhatunk. 

A GYT fenntartásáért, a jogszabályváltozások előkészítéséért a Társadalmi Beilleszkedési 

Főosztály (TBF) felelős, ők gyűjtik a beérkező támogatási kérelmeket is. A kifizetéseket és a 

jogosultságok megállapítását pedig a Szociális Támogatások Irodája (SZTI) végzi, amely 

szintén a minisztérium egyik alegysége. A SZTI kiterjedt regionális irodahálózatot tart fenn az 

ország 28 közigazgatási régiójában. Ezek a regionális irodák gyűjtik be a támogatási 

kérvényeket, majd továbbítják azokat a központ felé és fogadják az iskolák és óvodák 

jelzéseit a feltételek teljesüléséről. A GYT tehát egy meglehetősen centralizált program, 

hiszen helyben csak az igényfelvétel történik meg, minden más (elbírálás, folyósítás) a 

központokon keresztül valósul meg. Ennek ellenére a helyi irodák kapcsolatban állnak az 
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önkormányzatokkal egyéb segélyezési gyakorlatok miatt (pl. fűtési támogatás), amelyek 

önkormányzati közreműködéssel (igényfelvétel), de az SZTI irodákon keresztüli 

kifizetésekkel valósulnak meg.  A SZTI GYT-re fordítható keretét a Pénzügyminisztérium 

állapítja meg és jegyzi ellen minden költségvetési évben. A támogatási forrást ezután a 

központi költségvetésből átutalják a Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak, amely 

elkülöníti azt a SZTI részére, amely a tényleges allokációt végzi. A helyi önkormányzatok 

leginkább a fenntartásukba tartozó iskolahálózaton keresztül kapcsolódnak a GYT-hez 

kapcsolódó folyamatokhoz. A tankötelezettség megszegése esetén az iskolák és óvodák 

először saját hivatalukat, a Regionális Oktatási Felügyeletet értesítik, amely ezután 

továbbadja az információt az illetékes segélyirodának. Az oktatási felügyelet havi jelentést 

kap minden hónapban az összes iskolába járó gyermekről, amely többek között a hiányzások 

pontos regisztrálását is tartalmazza. 

A SZTI és a TBF kettőssége a regionális működésben is megjelenik. Mindkét 

szervezetnek megvannak a saját helyi irodái. A SZTI tartja fenn a helyi segélyirodákat, a TBF 

pedig a gyermekvédelmi felügyeleteket. Noha mindkét szervezetet és helyi irodáikat a 

minisztérium tartja fenn, a szerepek sokszor tisztázatlanok és gyakori a rivalizálás és a 

párhuzamos tevékenység. 

 

6.5. Programköltségek és a támogatottak jellemzői 

 

2009-ben 1 091 156 esetben nyújtottak be kérelmet gyermeknevelési támogatásokra 

Bulgáriában és a kérelmek 96,5 százalékát jóváhagyták a hatóságok. Összesen 1 053 191 

esetben folyósítottak támogatást tárgyévben. A gyermekek negyede (23,1%) és a szülők ötöde 

(19%) részesült gyermeknevelési támogatásban. A szegény háztartások harmada (36,2%), a 

mélyszegények kétharmada (61,6%) részesül GYT-ben. A mélyszegénységben élő gyerekek 

háromnegyede (83%) részesül támogatásban (Világbank 2009a:9). Minisztériumi forrásom 

szerint a GYT felhasználók száma - az interjú felvételének időpontjában (2013. szeptember 

18.) - megközelíti a nyolcszázezer főt. 
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15. ábra. Egyes jövedelmi csoportok részvétele a gyermeknevelési támogatásban (%) 

 
Forrás: Világbank 2009a 

A támogatás összege a havi nettó átlagkereset 4,6 százalékának felel meg, azonban a 

mélyszegény családok számára gyakran a GYT jelenti az egyetlen jövedelemforrást a 

garantált minimumjövedelem (GMI) mellett. A GMI egy jövedelemtesztelt általános 

segélyprogram, amely a szegénységben élők havi jövedelmét egészíti ki egy meghatározott 

szintig. Ezt a szintet egy fogyasztói kosár alapján határozzák meg, amely magában foglalja a 

minimális színvonalú megélhetéshez elengedhetetlen fogyasztási cikkeket (élelmiszer, ruházat 

és alapvető szolgáltatások). A GMI támogatási határa mindig a minimálbér alatt húzódik 

azért, hogy ne legyen ellenösztönző hatása a munkavállalásra. A GYT a szegény családok 

jövedelmének 14 százalékát teszi ki, a mélyszegény családoknál pedig 19,4 százalékát. Ha az 

összes (9 féle létezik, különböző jogcímeken folyósítva) gyermekvédelmi támogatást nézzük, 

akkor ezek együtt a mélyszegény háztartások kiadásainak 44 százalékát jelentik (Világbank 

2009a). 

Noha a mélyszegények többsége a támogatottak közé tartozik, a nem-szegény 

támogatottak részvételi aránya is igen jelentős (19,6%). A Világbank (2009a:10) becslései 

alapján mindez a GYT támogatási feltételeinek köszönhető és annak a policy-nek, hogy a 

program inkább szolgál demográfiai célokat, mint a gyermekszegénység enyhítését. Mindezt 

minisztériumi forrásom is alátámasztotta megjegyezve, hogy a GYT kiterjesztése és jövőbeli 

emelése is a kormány népesedéspolitikai programjához igazodik. A támogatások 

gazdagabbakhoz vándorlását tükrözi, hogy az összes kifizetett GYT mindössze 40 százaléka 

került a legszegényebb jövedelmi ötödhöz, még 60 százaléka oszlott meg a többi négy-ötöd 

között 2007-ben. A magasabb jövedelműek felé történő áramlás olyan mértékű, hogy még a 

legfelső jövedelmi ötöd tízede (12%) is részesül GYT-ben. A jelentős forráselfolyás egyik oka 
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a jövedelemteszt alkalmazásának sikertelensége. Ennek eredménye, hogy a támogatásban 

részesülő családok jelentős részénél az egy főre eső jövedelem meghaladja a 350 BGN 

támogatási küszöböt, így az összes GYT-re fordított összeg 27 százaléka kerül csak a 

legszegényebb két jövedelmi tízedhez, a többi a módosabbak felé vándorol.25 Minisztériumi 

interjúalanyom szerint a feketemunka elterjedtsége, az adóelkerülés, és a valótlan 

jövedelemigazolások leadása csak tovább nehezíti a helyzetet. A jelentős forráselfolyás 

problémájáról, valamint a jövedelemteszt megbízhatóságáról mind kormányzati kapcsolataim, 

mind civil interjúalanyaim említést tettek. Elmondásuk szerint, a teszt kikerülésének jellemző 

példája, amikor kétszülős háztartások úgy állítják be magukat, mintha csak egy szülő lenne, 

így biztosítva, hogy jövedelmük a támogatási küszöb alá kerüljön. Az ilyen elfolyások 

esetszáma és elterjedtsége ismeretlen. A jövedelemteszt másik problémája az, - ahogy erre a 

Világbank jelentése is rámutat (2009a) – hogy családi alapú és nem háztartási alapú. Így az 

egy főre eső családi jövedelem (szülők és gyerekek) jelentősen alacsonyabb, mint az egy főre 

eső háztartási jövedelem (amelybe az egy fedél alatt élő összes kereső beleszámít).  

Shopov és társai (2008:9) felhívják a figyelmet arra, hogy noha a GYT nem 

szegénységellenes intézkedés, mégis a szegénységben élők megélhetésének egyik igen 

jelentős forrását jelenti. A források elcsorgása a magasabb jövedelmi csoportok felé a kisebb 

probléma, sokkal jelentősebb gond az, hogy sokan, noha jogosultak a támogatásra, mégsem 

részesülnek belőle. Tesseva (2012) szerint a szegény háztartások harmada (30%) nem kap 

gyermeknevelési támogatást jövedelmi jogosultsága ellenére sem. Ennek egyik oka a 

jövedelemtesztelt segélyekhez kapcsolódó általános megbélyegzettség és a részvételtől való 

félelem (kirekesztés, hivatalok kellemetlenkedései). Egy másik ok, hogy a rendszer maga sem 

képes a súlyosan deprivált csoportok elérésére és bevonására. Nem létezik olyan hálózat, 

amely képes lenne az információhiánnyal, bizalmatlansággal és általános félelmekkel felvenni 

a harcot és a támogatásokat hatékonyan közvetíteni a legszegényebb jövedelmi csoportok 

számára is. 

2003 óta valamennyi pénzbeli támogatást a központi költségvetésből finanszíroznak, 

amely a kormányzat felügyelete alá tartozik. A GYT csaknem felét (45,9%) emészti fel az 

összes jövedelemtesztelt családtámogatásnak. Shopov (2008) becslései alapján a program 

teljes költségvetése mintegy 231,7 millió BGN (116 millió Euro) volt 2007-ben. Ebből 222,1 

millió BGN (111 millió Euro) került kifizetésre közvetlenül a klienseknek. Az 

adminisztrációs költségek 9,6 millió levát (4,8 millió Euro) emésztettek fel. Minisztériumi 

25 Minisztériumi adatközlés 2013. 
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forrásaim szerint a jelenlegi (2013) GYT-re fordított költségvetés eléri a 400 millió levát (200 

millió Euro). A transzfer 4,1 százalékos adminisztrációs költséghányada nem számít 

különösebben magasnak nemzetközi összehasonlításban, ahol az átlagos adminisztrációs 

részesedés 8 és 15 százalék között alakul (Grosh et al. 2008:28). Az adminisztrációs 

ráfordítások legnagyobb része a jövedelemigazoláshoz kapcsolódó bürokráciára, elsősorban a 

segélyezéssel foglalkozó dolgozók bérére fordítódik (Világbank 2009a:7).  

 

6.6. A GYT hatása a szegénységre és az iskolai részvételre 

 

Szegénység 

A gyermeknevelési támogatás 3,8 százalékponttal mérsékli a szegény népesség 

lakosságon belüli arányát és 2,3 százalékkal járul hozzá a szegénységi rés csökkentéséhez. A 

szegénység intenzitását pedig 1,8 százalékponttal képes mérsékelni (Világbank 2009a:18). A 

Világbank 2009-es jelentése alapján (pp. 37) az országos szegénységi ráta 16 százalékos lenne 

a GYT nélkül és 12,2 százalékos a támogatás igénybe vétele után. A szegénységi rés pedig 

5,8 százalékról 3,5 százalékra változik a GYT figyelembe vételével. 

Fentiekkel ellentétben, noha jelentős szegénység-mérséklő hatása van, a GYT mégsem 

szegénység elleni intézkedés, hanem népesedéspolitikai célokat szolgál. Bulgária igazi 

szegénységmérséklő programja a garantált minimumjövedelem, amelyet kifejezetten a 

jövedelmi szegénység kezelésére vezettek be. A GYT népesedéspolitikai célját a jogosultsági 

jövedelemküszöb megállapítása is alátámasztja, ez ugyanis csaknem másfélszerese (350 

BGN/fő) az országban elismert szegénységi küszöbnek (250 BGN/fő). Mindez oda vezet, 

hogy a gyermeknevelési támogatásból sok (statisztikailag) nem szegény, de az alsó és alsó 

közép társadalmi csoportokhoz tartozó igénybevevő is részesül. A GYT jövedelemhelyettesítő 

hatása a legszegényebb, többgyermekes háztartásoknál érvényesül igazán. A szegény (legalsó 

jövedelmi decilishez tartozó) háztartások összes havi kiadásának 19 százalékát a 

gyermeknevelési támogatás adja. Ha ehhez hozzáadjuk a többi szociális transzfert (GMI és 

FT), akkor a háztartások kiadásának 36,6 százalékát jóléti támogatások teszik ki.  
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Iskolai részvétel 

A transzfer és a hozzá kapcsolódó szankciók különösen a lányok iskolai részvételi 

mutatóit tudták hatékonyan javítani az általános iskolások körében. A GYT-ben részesülő 

lányok iskolai részvétele 7,6 százalékponttal magasabb, mint a támogatásban nem részesülő 

kortársak (6-14 évesek) participációs mutatója. A fiúk esetén ez az eltérés csupán 1,7 

százalékpontos különbséget jelent a GYT résztvevő általános iskolás fiúk javára. Érdemes 

megjegyezni, hogy a bolgár alapfokú oktatási-részvételi mutatók még így is nagyon 

alacsonyak (91,3%) voltak 2007-ben a többi EU országhoz viszonyítva. A középiskolás 

gyerekeket (15-18 évesek) vizsgálva a gender hatások megfordulnak. Még a lányok részvételi 

mutatóiban nem tapasztalható szignifikáns különbség a GYT támogatott és nem támogatott 

csoportok között, addig a fiúk esetén 20 százalékpontos különbség figyelhető meg a 

támogatásban részesülő fiatalok javára. A GYT összességében (fiúk és lányok együtt) 

lényegesen nagyobb javulás eredményez a középiskolások oktatási részvételi mutatóiban 

(10,6%), mint az általános iskolásoknál (4,5%). (Grosh et al. 2008:33) 

8. táblázat. A gyermeknevelési támogatás iskolai részvételre gyakorolt hatása különböző 

korcsoportokban, nemenként, 2007 (%) 

 Lányok 
6-14 éves 

Fiúk 
6-14 éves 

Összesen 
6-14 éves 

Lányok 
15-18 éves 

Fiúk 
15-18 éves 

Összesen 
15-18 éves 

Nem támogatott 90.6 92.1 91.3 73.6 74.7 74.2 
Támogatott 98.2 93.8 95.8 73.3 94.4 84.8 
Különbség 7.6 1.7 4.5 -0.3 19.7 10.6 

Forrás: Világbank 2009a:10 

 

Etnikai hatások 

A Nyitott Társadalom Intézet (OSI 2006) becslései alapján Bulgáriában él Délkelet- 

Európa legnagyobb roma populációja. A teljes lakosság nyolc százaléka roma. Túlnyomó 

többségük (80%) szegénységben él. A gyerekek iskoláztatási mutatói messze elmaradnak a 

társadalom egészétől. Csupán 47 százalékuk rendelkezett általános iskolai végzettséggel 

2006-ban. A középiskolás korosztály 12 százaléka volt beiratkozva középfokú oktatási 

intézményekbe, a teljes lakosság 81 százalékos részvételi arányához képest. A számukra 

fenntartott telepi és falusi iskolák rendszerint nagyon gyenge minőségűek. Mivel szinte 

kizárólag cigánygyerekek látogatják ezeket az intézményeket, még szegregációs 
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gyakorlatokra sincs szükség. A kormányzat számos intézkedést tesz annak érdekében, hogy 

változtasson ezen a helyzeten, azonban a roma gyerekek beiratkozási mutatója és 

lemorzsolódási statisztikája még mindig jelentősen rosszabb, mint a nem roma tanulóké 

(UNICEF 2007). A romák oktatási részvételének javulását a civil kapcsolataim is elismerték. 

Ugyanakkor kiemelték, hogy noha számbeli változás valóban történt, az oktatásminőségi 

mutatók továbbra is nagyon gyengék a romák által sűrűn lakott körzetekben, a vegyes 

körzetekben pedig erős szegregációs tendenciák figyelhetők meg. 

A Világbank által készített regressziós vizsgálatok tanulsága szerint a GYT-ből való 

részesülés azoknál a háztartásoknál valószínűbb ahol a szülők alacsony iskolai végzettséggel 

rendelkeznek, valamelyik etnikai kisebbség tagjai, illetve ahol az anya egyedül neveli 

gyermekeit (Világbank 2009a:34-35). A roma családfővel rendelkező háztartások négy és 

félszeres valószínűséggel lesznek GYT felhasználók a többi háztartáshoz viszonyítva. A 

Világbank (2006:4) korábbi statisztikái alapján a GYT mintegy 20 százalékkal mérsékelte a 

roma gyerekek iskolai lemorzsolódását 2002 és 2003 között, a bevezetés előtti és az azt 

követő évben. Ezért Fiszben és Schady (2009:176) arra a következtetésre jutottak, hogy a 

GYT különösen alkalmas eszköz lehet a roma szegénység mérséklésére és a romákat érő 

iskolai hátrányok csökkentésére. 

Civil kapcsolatom szerint azonban a GYT különösen negatív hatással van a szegény és 

roma családokra, mivel nem tartalmaz kínálati oldali támogatásokat és nem képes a keresleti 

oldali folyamatokat sem a megfelelő módon kezelni. Ez azt jelenti, hogy iskolák és óvodák 

nélkül hiába a kényszer, az elmaradott területeken élő megrekedt lakosság nem tudja a 

feltételeket teljesíteni, még akkor sem, ha jutalmazzák, vagy éppen büntetik őket ezért. A 

Nemzeti Hálózat a Gyermekekért tereptapasztalatai szerint az érintett szülők úgy tekintenek a 

támogatás megvonására, mint szankcióra és nem éreznek ettől különösebb motivációt a 

gyermek iskoláztatására. Noha a feltételek mindenkire egyaránt vonatkoznak jövedelmi 

helyzettől, lakásviszonyoktól és más változóktól függetlenül, a súlyosan deprivált csoportok 

mégis jelentősen rosszabb oktatásminőségi viszonyokkal kénytelenek megbirkózni, mint 

tehetősebb, jobb környéken lakó társaik. Jellemzően ilyen kínálati oldali hátrányok az iskolák 

nehéz megközelíthetősége, a gyenge minőségű infrastruktúra és az alulmotivált, túlterhelt 

pedagógusok. Ehhez járul még hozzá az iskoláztatás magas járulékos költségeinek túlsúlya a 

szegények kárára, amely az utaztatásból, étkeztetésből és egyéb iskolai részvételi kiadásokból 

ered.  
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6.7. A nemzetközi szervezetek szerepe a GYT bevezetésében 
 

A Világbank és az IMF 

Bulgária a Világbank európai és közép-ázsiai támogatási régiójának része. A szervezet 

összesen 54 lezárt, vagy folyamatban lévő projektet tart nyilván az országban. A projektek 

közel harmada (20 db) a kormányzati szervek működésével foglalkozik, 9 program ipari és 

kereskedelmi jellegű, 8 a bankszektor modernizációját finanszírozza, 10 egészségügyi, 11 

pedig szociális célú fejlesztéseket támogat. A projektek négyötöde (42 db) lezárult, 8 

meghiúsult, jelenleg 4 aktív támogatás működik. 2010-ig 119 millió dollárt fizetett ki a 

Világbank az országban zajló különböző célú fejlesztésekre. 

Az első támogatási szerződést 1991-ben írták alá. A projekt a rendszerváltást követő 

gazdasági újjáépítéshez és reformokhoz nyújtott pénzügyi támogatást 250 millió USD 

értékben. Az első szociálpolitikai támogatásokat érintő szerződést 1998-ban kötötték meg 80 

millió USD értékben, „Társadalmi Védelmi Kölcsön” elnevezéssel. A program deklarált célja 

volt a kormány társadalmi védelmi akcióprogramjához illeszkedve a „piacgazdaság 

követelményeinek megfelelő” reformot végrehajtani a szociális ellátások területén a 

szegénység enyhítése érdekében. A projekt három ellátási formára terjedt ki: a 

társadalombiztosítási ellátásokra (nyugdíj és egészségügyi rendszerek finanszírozási 

reformja), a munkaügyi ellátásokra (elsősorban munkanélküli segélyek), valamint a 

családtámogatásokra és szociális segélyekre (köztük is kiemelt helyen az anyasági ellátásokra 

és gyermekjóléti transzferekre). A projekt fontos célként említi a gyermekszegénység elleni 

küzdelmet, amelyet az 1996-1997-es téli gazdasági krízist követő hiperinfláció jelentősen 

elmélyített. Egyszerre kívánták növelni a szociális támogatások hatékonyságát, csökkenteni az 

állami szociális kiadásokat és kompenzálni a kedvezőtlen demográfiai folyamatokból eredő 

terheket. 

A reform szociális támogatásokra vonatkozó elemében a legfontosabb célkitűzés az 

erőforrások hatékony és ésszerű felhasználása volt. A támogatási szerződés a szociális és 

gyermekvédelmi ellátások célzott felhasználására szólítja fel a kormányt. A cél a 

legszegényebb, leginkább rászoruló csoportokat támogatásban részesíteni, a többieket pedig 

kizárni a támogatottak közül (Világbank 2001a:2). A családtámogatások és benne a 

gyermekvédelmi támogatás reformjára vonatkozóan a Bank egy kétirányú megoldási 

javaslattal állt elő (2001a:12). Egyfelől - végső kivezetésükig - kis mértékben növelni kellene 
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egyes univerzális ellátások reálértékét, másfelől be kellene vezetni egy új, párhuzamos 

ellátást, amely csak a legszegényebb családokat célozná meg (mai GMI támogatottak). A 

segélyezésre és családtámogatásokra vonatkozó másik fontos irányelv volt a juttatások 

munka-ellenösztönző hatásának megszűntetése. A stratégia értelmében a segélyeket és 

családtámogatásokat úgy kell alkalmazni, hogy semmilyen körülmények között ne 

jelenthessen alternatívát a legkisebb munkabérrel szemben. Harmadik kiemelt szempont volt a 

transzferekhez kapcsolódó bürokrácia fejlesztése, a juttatások célzottabbá tétele és a 

duplikációk kizárása érdekében. A támogatási szerződés 3. pontja értelmében a szociális és 

családtámogatásokat kívánatos jövedelem-tesztelt juttatások formájában folyósítani a 

hatékonyság és a források megtakarítása érdekében (Világbank 2001a:5). A különböző 

segélyeket egyszerűsíteni kell, amit lehet, össze kell vonni egyetlen ellátássá. Az egyének és 

csoportok aktív részvételét növelni kell a támogatások felhasználásában. Utóbbi kritériumot a 

megvalósítási tanulmány és a támogatási szerződés nem részletezi a továbbiakban. Fenti 

intézkedésekhez a jogszabályi alapot az új, 1998-as, Világbankkal egyeztetett Családok 

támogatásáról szóló törvény adta, amely a korábbi, szocialista családpolitikát megvalósító 

1968-as „Születések számának elősegítését célzó törvényt” (Act on Birth Rate Stimulation) 

váltotta fel. Az új törvény elfogadása előfeltétele volt a Bank 1998-as hitelszerződésének és 

benne foglaltatik a támogatási szerződésben is (Világbank 1998:8, 2001a:10).  

A változások nemcsak a gyermeknevelési támogatást, hanem a teljes segélyezési rendszert 

alapjaiban érintették. A megállapodás értelmében a kormány a rezsitámogatásokat egyetlen 

ellátássá (fűtési támogatás) vonta össze, amelyet csak az őszi-téli időszakban fizet ki. A 

korábban évi hét alkalommal folyósított átmeneti szociális segélyt visszaszorították évi három 

alkalomra. A segély típusú ellátásokat gondosan elkülönítették a társadalombiztosítási 

juttatásoktól, előbbieket egy külön törvényben szabályozzák (Szociális Jóléti Törvény). A 

segélyezés adminisztrációjában ugyancsak nagy változások következtek be. Az 

adminisztrációt centralizálták (különösen a finanszírozási részt) a minisztérium felügyelete 

alatt, ugyanakkor létrehozták a regionális jóléti központokat a helyi ügyintézés, az igények 

felvétele és a környezettanulmányok készítése miatt. A máig működő regionális segélyirodák 

(ASA) immár nem az önkormányzatok, hanem közvetlenül a kormány felügyelete alatt állnak. 

Célként említették meg a civil szervezetek fokozott bevonását a szociális ellátások 

fenntartásába és működtetésébe, a gyakorlatban azonban mindez – civil interjúalanyaim 

szerint - nem valósult meg.  
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Az 1998-ban indult reform pénzügyileg 2001-ben zárult le. A társadalombiztosítási, 

munkaügyi és segélyezési rendszer érintő 21 projektindikátorból 15 maradéktalanul, 5 pedig 

részben teljesült (egy nem teljesült). A Világbank értékelő jelentése kiemeli, hogy a kormány 

különösen a segélyezési és családtámogatási transzferekkel kapcsolatos feltételeknek tett 

leginkább eleget. A családtámogatások összegét a Bank javaslatára növelték a 

legszegényebbek körében. A Bank 2001-es lakossági közvélemény kutatása alapján 

(Világbank 2001:8) a lakosság nagy többsége nem támogatta a segélyek és családtámogatások 

területén végbement változásokat, különösen a korábban univerzális transzferek 

jövedelemteszthez kötését. A projektértékelő jelentésben leírják, hogy a bolgár kormány 

sikeresen teljesítette az együttműködési megállapodás szociális transzferekre vonatkozó 

részét, különös tekintettel a támogatások szelektívvé tételére (jövedelemteszt bevezetése) és a 

segélyezettek bevonására, aktiválására vonatkozóan. A reformprogram legnagyobb 

eredménye a fűtési támogatás és a garantált minimumjövedelem bevezetése voltak. Az (akkor 

ég univerzális) gyermeknevelési támogatással kapcsolatban a projektértékelő riport 

megjegyzi, hogy 2001-ig a bolgár kormány a megállapodással ellentétben nem tette a 

transzfert jövedelemteszteltté. A kormány akkori álláspontja szerint a jövedelemtesztelt GYT 

mindössze a gyermekes családok 5-10 százalékát zárná ki a rendszerből és ez olyan 

kismértékű költségvetési megtakarítást jelentene, amely nem érné meg az intézkedés 

bevezetését. Emellett az intézkedés növelné a bürokráciát és társadalmilag is népszerűtlen 

lenne (pp. 11-12). A Bank nyomása ellenére a törvényjavaslatot kétszer visszautasította a 

parlament és csak harmadjára, közel kétéves csúszással fogadta el azt. Ez a Bank számára 

elfogadhatatlan volt és felszólította a kormányt a jogszabályban szereplő jövedelemteszt 

azonnali bevezetésére. Noha a Bank a teljes együttműködést sikeresnek értékelte, az egyik 

legnagyobb kudarcnak azt tekintették, hogy a korábbi, 1968-as családtámogatási törvény 

helyébe bevezetett új jogaszály még mindig nem számolt le teljesen az univerzális 

támogatások gyakorlatával. Ennek megváltoztatása érdekében a továbbiakra a Bank és az 

IMF közös „segítséget” kínáltak a kormány számára (pp. 25). A támogatási szerződés 

értelmében a kölcsön feltétele a gyermekvédelmi és családtámogatások teljes átalakítása volt, 

amelynek négy kritériuma: 

1. Jövedelemtesztelt ellátások bevezetése, amelyek csak a legsérülékenyebb 

csoportokat támogatják. 

2. A duplikált ellátások és az univerzális támogatási formák lehető legteljesebb 

visszaszorítása. 
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3. A szociális- és családtámogatásokhoz kapcsolódó bürokrácia erősítése és 

fejlesztése. 

4. A közösség és az egyének hozzájárulásának támogatása. 

A fenti alapelvek kötelező ajánlások voltak a kormány részére, azonban nem írták elő 

tényszerűen a segélyek feltételekhez kötését, így a gyermeknevelési támogatás iskoláztatási 

kritériumát sem. A kormánynak tehát bizonyos keretek között megvolt a mozgástere a 

különböző pénzbeli ellátások alakításában. Amellett, hogy a támogatási szerződés alapján a 

GYT jövedelemteszteltté tétele valószínűleg elkerülhetetlen volt, az oktatási feltétel 

bevezetése inkább tulajdonítható kormányzati szándéknak, mint a donor pénzügyi szervezetek 

direkt befolyásolásának. Azonban a folyamat vitathatatlanul illeszkedik ahhoz az új-

szegénypolitikához (szegénység helyett a szegények kezelése centralizált hatósági 

eszközökkel, valamint a kevésbé választhatóság elve alapján szerveződő segélyekkel), amely 

megvalósulását a Világbank is erősen elősegítette.  

Egy másik, szintén 1998-as, Világbanki projekt 8,8 millió eurót fordított a 

gyermekvédelmi rendszer funkcionális átalakítására, amely elsősorban a nagy létszámú 

gyermekintézmények kitagolását és az utcagyerekekkel való foglalkozást tűzte ki célul 

(Világbank 2001b, 2001c). A program ajánlásai között szerepel a gyermekvédelmi ellátások 

és a családtámogatások átalakításának javaslata is (Világbank 2001b:8). A Bank a 

támogatások jövedelemtesztelését és a támogatottak körének szűkítését javasolja a kormány 

számára, azzal a céllal, hogy a juttatások a leginkább rászorulókhoz kerüljenek. Jelentésében a 

Bank (2001c:4) kiemeli a bolgár oktatási rendszer hiányosságait, megemlíti, hogy évente 45 

ezer gyermek morzsolódik le az iskolából, a veszélyeztetett gyermekek száma pedig eléri a 90 

ezer főt. 

A jelenség okaként többek között a családok szétesését, az utcagyerekek számának 

növekedését, az alkoholizmust és a társadalmi szegregációt nevezik meg. Az iskolai 

lemorzsolódás akkoriban (1997) a tanköteles gyermekek 3,3 százalékát érintette. A jelentés az 

UNESCO adataira hivatkozva arra is kitér (pp. 5), hogy az utcagyerekek és a gyermekvédelmi 

intézményekben gondozottak 60-80 százaléka roma származású. A 2000-es gyermekvédelmi 

törvény – a világbanki ajánlásoknak megfelelően - foglalkozik ezzel a jelenséggel. Jellemző, 

hogy a törvény egyik legnagyobb „újítása” a gyermekek „rendőri védelem alá helyezésében” 

merül ki (pp.6), amely az utcagyerekek és iskolakerülők hatósági előállítását és iskolai 

visszavezetését teszi lehetővé. A törvény szövegezésében mindez így szerepe: „a rendőrség 

gondoskodik a gyermekjogok védelméről” (pp.7). A jogszabály rendelkezik egy gyermek 
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nyomon követési rendszer kiépítéséről, amely informatikai fejlesztései követnék az iskolai 

hiányzásokat és azok kezelését és erősítenék az esetgondnokok szerepét. Ez a rendszer a mai 

napig nem valósult meg. A törvény emellett rendelkezik a nagy létszámú intézmények 

lebontásáról (kitagolás) és a család közeli, vagy ahhoz hasonló lakhatási formák 

(lakóotthonok) létrehozásáról is. Ennek teljes megvalósítása még szintén várat magára, noha a 

kitagolási folyamat már elindult. 

Az újabb támogatási szerződések már nem követik az 1998-as gyakorlatot. A Bank 

előírásai már sokkal kevésbé határozottak és konkrétak. A 2008-as, 150 millió Euróról szóló 

strukturális támogatási csomag a szociális szektor intézményi reformját célozta meg. A 

program komplexen kezeli az oktatási, egészségügyi és szociális szempontokat. Különös 

figyelmet fordít a gyermekek iskolai lemorzsolódásának visszaszorítására (14-es prioritás és 

indikátor-csomag) és a képzetlen fiatalok munkanélkülivé válásának megakadályozására a 

képzési és szociális rendszer modernizációján keresztül (Világbank 2010c). Minderre azért 

volt szükség, mert a régióban egyedüliként Bulgáriában látványosan csökkent az általános 

iskolai beiratkozások száma. Még 2003-ban az érintett korosztály 99,5 százaléka járt általános 

iskolába, addig 2009-ben már csak 93,4 százalékuk. A Világbank hatásvizsgálatai alapján 

ennek elsődleges oka a falusi iskolák jelentős részének bezárása és a gyerekek oktatási 

intézmény nélkül maradása (Világbank 2010c:34). Különösen érintettek voltak a roma és a 

szegény gyerekek, valamint a képzetlen szülők gyermekei (illetve ezen kategóriák gyakori 

kombinációi). Ezzel egy időben a felsőoktatásban jelentős expanzió ment végbe, 2003-ban a 

fiatalok negyede (26,4%), 2009-ben pedig már harmada járt főiskolára vagy egyetemre. A 

támogatási csomag munkaügyi fejezete előírta a szociális támogatásban részesülők 

aktiválását, számukra egyéni fejlesztési tervek kidolgozását és minél erősebb 

munkaösztönzők bevezetését (pp. 7). A cél az, hogy senki számára sem jelentsenek a szociális 

támogatások alternatívát a munkavállalással szemben, így megmaradjon a rendszer munkaára 

ösztönző jellege. 

Szintén 2008-ban kötött a bolgár kormány egy másik szociális célú hitelszerződést a 

Világbankkal csaknem 50 milliárd dollár értékben (Társadalmi Beilleszkedési Projekt). Ennek 

a programnak az volt a célja, hogy a korai emberi erőforrás beruházáson keresztül csökkentse 

a későbbi társadalmi hátrányokat. Elsősorban a koragyermekkori fejlesztés intézményeit 

célozták meg, óvodai infrastrukturális fejlesztéseket és férőhelyek bővítését támogatták. A 

projekt bevezetése arra a felismerésre épült, hogy Bulgáriában a pozitív gazdasági folyamatok 

ellenére a szegénység és különösen a szegénységben élő gyermekek helyzete továbbra is igen 
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súlyos problémákat okoz. A szegénység elsőszámú meghatározói a sokgyermekes 

háztartásokban élés, a családok roma etnikuma és a hátrányos területeken élés. A roma és 

szegény gyermekek alacsony színvonalú iskolai teljesítménye gyakran kapcsolható össze 

azokkal a koragyermekkori hátrányokkal, amelyek már az általános iskola megkezdése előtt 

jelentkeznek. A hátrányos helyzetű gyermekek megfelelő szocializációját és iskolára való 

felkészítését az óvoda és bölcsőde rendszere tudná elősegíteni, azonban helyhiány, vagy az 

intézmények szegregációs gyakorlatai miatt ezek a gyerekek gyakran nem kerülnek be a korai 

fejlesztést biztosító intézményekbe. Noha az óvoda utolsó két évében kötelező a részvétel, a 

folyamat továbbra sem változott és a szegény gyerekek rendre kimaradnak, különösen a 

helyhiánnyal küzdő körzetekben. A program átfogó megoldást nyújt a problémával szemben, 

amely magába foglal mind kínálati, mind pedig keresleti oldali fejlesztéseket is. EU és 

világbanki források bevonásával sor került az óvodai és bölcsődei hálózat fejlesztésére, 

különösen a helyhiányos nagyvárosi körzetekben. Az óvodahiányos falvakban minibusz 

hálózatot építettek ki, amivel a gyermekeket szállítják. A GMI támogatott szülők gyermekei 

célzott támogatásban részesülnek az óvodai díj mérséklése érdekében (Bolgár Kormány 

2008).  

Bulgária két jelentős pénzügyi segélycsomagot vett igénybe az IMF-től. Az elsőt még 

2002-ben, amely nem foglalkozott a szociális és családtámogatások rendszerével, hanem a 

bankrendszer stabilizálását és a fiskális egyensúly megteremtését tűzte ki célul (IMF 2002). A 

második mentőcsomagot 2010-ben vette igénybe a kormány. A támogatási szerződés és a 

hozzá kapcsolódó ország-jelentések nem tartalmaznak külön a szociális és 

családtámogatásokat érintő fejezeteket. Az IMF 2010-es támogatási csomagja a szociális és 

családpolitikákat érintő javaslatai közvetlenül kapcsolódnak a Világbank 2008-as Társadalmi 

Beruházási Programjában megfogalmazott célokhoz (IMF 2010:4-5). Az IMF ország-

jelentése a munkanélküli ellátások munkaösztönző hatásának megvalósítását emeli ki. 

Emellett a jelentés kritikusan megemlíti a családtámogatások túlságosan nagy „kiterjedtségét” 

is (pp.4). 

 

Az Európai Unió 

Bulgária 2007 óta az EU teljes jogú tagja. Szociális és oktatáspolitikai koncepcióiban már 

a csatlakozást megelőzően is irányadónak tartotta az EU előírásait. A 2009-ben bevezetett 

Társadalmi beruházási stratégia már figyelembe veszi a Lisszaboni Csúcs ajánlásait, többek 

között a korai iskolaelhagyásra vonatkozóan. Annak ellenére, hogy a Stratégia elsősorban a 
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világbanki társadalmi-védelmi kölcsön teljesítésének igazolásául szolgál, számos olyan 

elemet tartalmaz, amely erősen kapcsolódik az EU 2020-ban megfogalmazott célokhoz.26 A 

Társadalmi beruházási stratégia legfontosabb intézkedései közé tartozott az ingyenes és 

mindenki számára elérhető vidéki iskolabusz hálózat megszervezése. Ennek oka volt, hogy a 

vidéki területeken élő gyermekek sokszor nehezen tudtak eljutni a városi oktatási 

intézményekbe. A stratégia jelentős infrastrukturális fejlesztéseket is tartalmazott az 

elmaradott körzetekben (pl. Severazopaden) és a fejlett, de iskolai férőhely hiánnyal küzdő 

területeken (Szófia és környéke) egyaránt. Az épített környezet fejlesztésén túl pedagógus 

továbbképzéseket, béremelést és új státuszok létrehozását is finanszíroztak a programból. 

A program legjelentősebb szociálpolitikai eleme a családsegítő központok egész országot 

lefedő hálózatának kiépítése volt. 68 körzetben számos új szolgáltató és munkahely jött létre. 

A szociális segítségnyújtás így olyan területekre és olyan emberekhez is eljuthatott, akik 

korábban egyáltalán nem álltak kapcsolatban szociális intézményekkel, noha segítségre 

szorultak volna. 

A kormány gyorsan és látványosan volt képes csökkenteni az ESL indexet az elmúlt 

másfél évtizedben, csaknem megfelezve a korai iskolaelhagyók arányát. Ennek egyik eszköze 

a 2002 óta oktatási feltételeket is tartalmazó gyermeknevelési támogatás. Minisztériumi 

interjúimból kiderült, hogy a szaktárca kiemelt fontosságúnak tartja az EU 2020 iskolai 

lemorzsolódásra vonatkozó céljának megvalósítását. 

A bolgár kormány főbb intézkedései az EU2020 Stratégia ajánlásaihoz kapcsolódóan: 

(1) Az óvoda utolsó két évének kötelezővé tétele az öt és hat éves korcsoport számára. Az 

intézkedés célja az iskolakezdésnél megjelenő, családi eredetű szociális hátrányok 

kompenzálása a hátrányos helyzetű csoportok körében. 

(2) Nemzeti Roma Stratégia bevezetése 2012-től, az Európai Romaügyi Stratégiához 

illeszkedve (amelynek alapjait a magyar kormány tette le). A Stratégia tartalmazza a 

romák oktatási hátrányainak enyhítését és a korai iskolaelhagyás mérséklését. 

(3) 2012-től egy Európai Strukturális Alap által finanszírozott pilot integrációs program 

implementálása. A program lényege a három és hét év közötti speciális igényű 

gyermekek azonosítása és integrált oktatásának megvalósítása. 

26 Érdemes megjegyezni, hogy mind az IMF, mind a Világbank támogatási szerződéseiben és a kapcsolódó 
jelentésekben erősen épít az EU-s fejlesztési források felhasználására a jóléti reformok megvalósításában.   
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(4) Lemorzsolódás és korai iskolaelhagyás elleni módszertani útmutató kidolgozása az 

iskolák számára, amelyben a kulcsszó a szülőkkel való együttműködésen, a szülők 

partnerként kezelésén van.  

(5) 2012-ben elfogadott nemzeti stratégia a korai iskolaelhagyás kezelésére, amely 

magában foglalja a módszertani ajánlásokat és a monitorozás rendszerét is. 

 

6.8. Részösszefoglalás 

 

A korábban univerzális és feltételektől mentes gyermeknevelési támogatást 2002-ben 

kötötte jövedelemteszthez és oktatási feltételhez a bolgár kormány. Az intézkedés része volt 

annak a széleskörű, szociális és gyermekvédelmi ellátásokat érintő világbanki 

reformprogramnak, amely 1998-tól kezdődően szabta át a korábbi, a szocialista rendszer 

örökségét magában hordozó struktúrát. A reform építőköve a kormány Társadalmi beruházás 

stratégiája és az ebből eredő új gyermekvédelmi, családtámogatási és közoktatási törvényei. 

A reformok főbb újdonságai az oktatási feltételekhez kötött GYT mellett a pénzbeli szociális 

ellátások alapját képező fűtési támogatás és a garantált minimumjövedelem bevezetése voltak. 

A program bevezetését indokolta Bulgária rendkívül magas korai iskola-elhagyási mutatója 

(minden ötödik gyermek középiskolai végzettség nélkül hagyta el az iskolát) és az ehhez 

fűződő erős területi és etnikai különbségek. Még a gazdagabb főváros közeli régióban csupán 

minden tízedik gyermek volt érintett a korai iskolaelhagyásban, addig a legszegényebb 

régióban minden harmadik (Eurostat 2014h). 

A GYT elsődleges deklarált küldetése a kedvezőtlen demográfiai folyamatok javítása, és 

csak másodlagos célja a magas kockázatú csoportok iskolában tartása és a korai 

lemorzsolódás mérséklése. Az ellátás nemcsak a hivatalos szegénységi küszöb alattiakat 

célozza meg, hanem a közepes jövedelmű csoportokat is. Vizsgálatok alapján (Világbank 

2009a, Tesseva 2012) igen jelentős az elfolyás (a támogatások közel fele) figyelhető meg a 

közepes és magas jövedelműek irányába, amely többek között a célzási rendszer 

hiányosságait mutatja.27 A program adminisztrációs struktúrája igen összetett, a transzfert a 

kormányzat közvetlen fenntartása alá tartozó regionális segélyirodák (ASA) folyósítják. A 

27 Illetve azt a folyamatot is tükrözi, hogy a szegényégi küszöb közel másfélszeresére tehető jogosultsági küszöb 
miatt a jobb módúak is részesülhetnek az ellátásból.  Az ilyen módon számukra kifizetett GYT nem is tekinthető 
valódi elfolyásnak. 
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résztvevők bonyolult igazolási processzuson esnek át, mivel minden jövedelmi és iskolai 

igazolást a szülőknek kell benyújtani a hatóságokhoz. A kiterjedt adminisztrációs kapacitások 

ellenére a bürokratikus költségek viszonylag alacsonynak mondhatók, öt százalék alatti 

értékkel (Grosh et al. 2008:28). A támogatás alapfeltétele (a jövedelmi jogosultságon túl) a 

gyermek rendszeres iskolába járása és beiratkozása a következő évfolyamra. A programhoz 

kapcsolt szankciók akkor lépnek életbe, ha a gyermek többet hiányzik a megengedett havi 5 

igazolatlan óránál. Ebben az esetben a hatóságok a következő hónapban, az érintett hónapra 

visszamenőlegesen nem utalnak támogatást. Az ezt követő hónaptól azonban a transzfert újra 

folyósítják, így a szankció rövidtávú és azonnali. 

A GYT viszonylag jelentős hatást gyakorol a szegénység mérséklésére, bizonyíthatóan 3,8 

százalékkal csökkentve azt, továbbá 2,3 százalékkal mérsékli a szegénységi rést (Világbank 

2009a:37). Az iskolai részvételi rátát általános iskolások esetén 4,5 százalékkal, 

középiskolások esetén 10,6 százalékkal volt képes javítani a transzfer a kontrollcsoporthoz 

képest, ami jelentős eredménynek mondató (Világbank 2009a:10). A korai iskola-elhagyási 

mutatók tekintetében a GYT feltételhez kötését követő években az ESL ráta kis mértékben 

emelkedett ugyan, de utána folyamatosan csökkent, és napjainkra (12,5%) közel 10 

százalékpontot mérséklődve, jelentősen javult a GYT bevezetésének évéhez képest (20,7%).28 

Vizsgálataimból kiderül, hogy a Világbank és az IMF kilencvenes évek második felétől 

intenzív szerepet játszik a bolgár jóléti rendszer átalakításában és a folyamat 

finanszírozásában (főként az 1998-as Társadalmi Védelmi Kölcsönnel és 2008-as Társadalmi 

Beilleszkedési Projekttel). A GYT jövedelemteszteltté tétele és az új családtámogatási törvény 

elfogadása konkrét előfeltétele volt a pénzügyi támogatásoknak. A családtámogatások 

átalakítására irányuló nyomás kétségtelenül jelentős volt, azonban a Bank meglehetősen nagy 

mozgásteret biztosított a kormánynak a restrikciós eszközök kiválasztásában. A GYT 

iskoláztatási feltételeinek bevezetéséről közvetlenül nem rendelkeznek a hitelszerződések, 

továbbá más banki jelentések és hatástanulmányok sem tesznek említést erről. 

Az ország 2007-ben csatlakozott az Európai Unióhoz. A kormány 2009-es Társadalmi 

Beruházási Stratégiája már az EU 2020 céljainak megfelelően határozta meg a korai 

iskolaelhagyáshoz kapcsolódó célokat és ennek megvalósításához számolt az uniós 

forrásokkal is. Bulgária jó eséllyel képes lesz határidőre teljesíteni ezt a célkitűzést a jelenlegi 

folyamatok figyelembe vételével. Kormányzati interjúm tanulsága szerint a kabinet szívesen 

említi az EU előírásokat saját politikája igazolásaként. Interjúim alapján az oktatási 

28 Eurostat 2014a 
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feltételekhez kapcsolt GYT a közös európai ESL célok elérésének egyik, de nem az egyetlen 

eszköze. A kormány inkább pozitív ösztönzőkkel, ösztöndíjprogramokkal, a közlekedési 

lehetőségek és az iskolák fejlesztésével, új pedagógiai módszerek támogatásával képzeli el a 

hiányzások és a korai iskolaelhagyás mérséklését. 
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7. ESETTANULMÁNY II.: MAGYARORSZÁG (ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS) 

 

A magyarországi iskoláztatási támogatáshoz kapcsolódó interjúkat 2014 júniusában 

rögzítettem Budapesten.  Interjúalanyaim közé tartoztak olyan gyermekjóléti, szociális és 

oktatási szakemberek, akik civil szervezetek munkatársaiként, vagy minisztériumi 

tisztviselőkként tevékenykednek.  

Az Emberi Erőforrások Minisztériumában Dr. Kormosné Debreceni Zsuzsával, a 

Családpolitikai Főosztály főosztályvezető-helyettesével készítettem interjút, valamint dr. 

Szabó Zsófiával és Bódiné Pájer Mariann főosztályvezetővel a Pénzbeli Ellátások 

Főosztályáról. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságon Sidlovics Ferenc 

szociálpolitikussal, a Módszertani Főosztály vezetőjével beszélgettem. A T-Tudok 

Kutatóközpontnál Dr. Lannert Judit igazgató/oktatásszociológus válaszolt kérdéseimre. 

 

7.1. A program társadalmi és politikai kontextusa 

 

Magyarországon a negyedik osztályos gyermekek 13 százaléka jár olyan oktatási 

intézménybe, ahol az iskolaigazgató szerint a hiányzás jelentős vagy súlyos problémát jelent 

(Lannert et al. 2012:157). Ez az arány az EU 27 országában valamivel magasabb, 15 százalék. 

Magyarországon a 15-24 éves populáció viszonylag magas hányada (66,6%) vesz részt 

szervezett oktatás keretei között, még az EU 28-ban ez az arány 62 százalék. 

Napjainkban, a közoktatás keretein belül 340 ezer gyermek jár óvodába, 743 ezer 

általános iskolába és 414 ezer középiskolába. Speciális általános iskolában 51 ezren tanulnak, 

ami a teljes létszám 6,9 százalékát jelenti. Az általános tantervű osztályokba integrált SNI 

gyerekek száma évről évre növekszik, jelenleg megközelíti a 34 ezer főt (KSH 2013). 

Az általános iskolás tanulók 28 százaléka hátrányos helyzetű (HH) diák. Az a gyermek 

számít hátrányos helyzetűnek, aki a család szociális körülményei miatt rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Észak-Magyarországon nagyon magas a hátrányos 

helyzetű tanulók aránya (44%), még Közép-Magyarországon és a Nyugat-Dunántúlon csupán 

16 százalék. Az általános iskolások, a szakiskolások és az óvodások harmada (35%, 32% ill. 

30%), még a gimnazisták csupán tízede (10%) számít hátrányos helyzetűnek. Halmozottan 

hátrányos helyzetűnek (HHH) azokat a gyerekeket tekintik, akik szülei legfeljebb 8 általános 
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iskolai végzettséggel rendelkeznek és/vagy állami gondozásban részesülnek. A HHH 

gyermekek területi eloszlása rendkívül szélsőséges. Az Észak-Magyarországi Régióban 

kétszer annyi HHH gyermek él, mint Közép-Magyarországon. Az oktatási szintek között is 

erős különbségek figyelhetők meg, az általános iskolákban, óvodákban és szakiskolákban 

minden tízedik gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, még a gimnáziumokban csak 1,4 

százalékuk (KSH 2013). 

16. ábra. hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek megoszlása 

iskolatípusonként (%), 2013. 

 

Forrás: KSH 2013:3. 

Magyarországon a 18 és 24 év kor közötti fiatalok 11,8 százaléka számít korai 

iskolaelhagyónak (ez megegyezik az EU 28 átlagával).  Mindez azt jelenti, hogy minden 

tízedik fiatal úgy lép ki az oktatási rendszerből, hogy nem képes középfokú iskolai 

végzettséget sem szerezni. A régiós aránytalanságok ebben a szegmensben is igen jelentősek. 

Még a Közép-Magyarországi Régióban csupán a gyerekek 7,7 százaléka számít korai 

iskolaelhagyónak, addig a kedvezőtlen szocioökonómiai mutatókkal rendelkező Észak-

Magyarországi Régióban a gyerekek ötöde (18,8 %), Dél-Dunántúlon 15,3 százalékuk, Észak-

Alföldön 14,4 százalékuk hagyja el idejekorán a képzési rendszert. A leggazdagabb és a 

legszegényebb régiók közötti különbség a 2009-es 6,9 százalékpontról 2013-ra 11,1 

százalékpontra növekedett, úgy hogy a kedvező helyzetű régiókban csökkent, még a 

kedvezőtlen helyzetűekben lényegesen növekedett a korai iskolaelhagyók aránya. Mind az 
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országos, mind a regionális adatokat tekintve a fiúk veszélyeztetettebbek a lemorzsolódástól, 

mint a lányok, de nincs szignifikáns különbség a két nem között (Eurostat 2014a). 

17. ábra. Az 50 igazolatlan óránál többet hiányzók regionális megoszlása, 2011. 

 

Forrás: Lannert et al. 2012:170. 

A regionális statisztikákat figyelemmel kísérve még két dologra érdemes felhívni a 

figyelmet. Az egyik az, hogy azokon a területeken a legmagasabb az 50 órát meghaladó 

hiányzások aránya, ahol a korcsoport legkisebb arányban vesz részt óvodai foglalkozásokon. 

A probléma által leginkább sújtott észak-magyarországi országrészben a gyermekek 

mindössze kétharmada (77,1% - 83,5%) jár legalább 3 évet óvodába Ez az arány a 

fővárosban, vagy a Nyugat-Dunántúlon megközelíti, vagy bizonyos körzetekben meghaladja a 

kilenc-tizedet (Lannert et al. 2012:174). Az óvodáztatás gyakorisága és az 50 órás hiányzások 

elérésének valószínűsége tehát fordítottan arányosak egymással: minél kevesebb kisgyermek 

jár óvodába, annál több korai iskolaelhagyóval találkozhatunk. 

Egy másik fontos regionális jelenség a magántanulók számának alakulása. Még az Észak-

Magyarországi Régióban az iskoláskorú gyerekek körülbelül egy százaléka magántanuló 

(0,89% - 1,14%) addig a Nyugat-Dunántúlon ez az arány fél százalék körül marad (0,46% - 

0,59%). A magántanulóvá válás területi dimenziója és a korai iskolaelhagyás valószínűsége 

tehát erős összefüggésben áll egymással. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy vannak kivételek 

is, például a fővárosban meglehetősen sok a magántanuló, ellenben viszonylag kevés a korai 

lemorzsolódó. 
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A 15 és 34 év közötti magyar fiatalok kétharmada (70,1%) lép a foglalkoztatottak 

táborába az iskolából való kilépést követő 1-3 éven belül. A középiskolai végzettséggel nem 

rendelkezők közül ugyanakkor csak minden harmadik (34,6%) fiatal képes a munkaerőpiacon 

elhelyezkedni (Eurostat 2014a). Ugyanennek a korosztálynak az országos átlagos 

munkanélküliségi mutatója 19 százalékos, noha ez az arány 2004-ben még csak 12,6 százalék 

volt (ebben benne vannak a friss diplomások, érettségizettek és szakiskolai oklevéllel 

rendelkezők is). Magyarországon az összes középiskolával nem rendelkező 57,6 százaléka 

regisztrált munkanélküli. A képzetlenek munkanélkülisége egyébként az EU-ban is igen 

magas, jelenleg 49,8 százalékos, még tíz évvel korábban (2004-ben) csak 35 százalékos volt 

(Eurostat 2014e).  

A korai iskolaelhagyás elsőszámú oka Magyarországon a képzési rendszerben szerzett 

rossz tapasztalat és a tanulók tanulmányi sikertelensége (Mayer és Németh 2006). A jelenség 

mögött többnyire a tartósan rossz tanulmányi eredmények és a sorozatos bukások állnak. 

Második ok az általános motiváció hiánya és az iskolához kapcsolódó érdektelenség, amely 

gyökerei ugyancsak a tanulmányi rendszerben tapasztalt teljesítménybeli sikertelenségre 

vezethetők vissza. A harmadik vezető lemorzsolódási tényező a diákok betegsége, amely talán 

valóban a képzési rendszer felelősségén kívül eső jelenség, noha a rendszer felelőssége itt sem 

hanyagolható el teljesen abból a szempontból, hogy az iskola intézménye képtelen a beteg és 

fogyatékkal élő gyermekek egy részének megtartására. 

18. ábra. A korai iskolaelhagyás okai legfeljebb általános iskolát végzett tanulóknál, 2006. 

 

Forrás: Mayer és Németh 2006. 
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A korai lemorzsolódás okainak vizsgálatánál a tanulók motivációi mellett legalább 

ugyanannyira fontos az iskola szerepe. Mayer (2008) szerint a nehezen kezelhető diákok 

többsége nem is „lemorzsolódik”, hanem eltávolítják őket az iskolából, vagy olyan helyzetet 

teremtenek, hogy a fiatalok önként távozzanak. Kurucz (2011) vizsgálatai alapján különösen 

vidéken, a nehezen kezelhető gyermekek esetén számos alkalommal az iskola és a szülő 

kompromisszumot köt, hogy a gyermeknek nem kell minden nap bejárnia, cserében az iskola 

leigazolja a részvételt, eltekint a hiányzások bejelentésétől. Egy másik kedvelt eszköze a 

problémás gyerekektől való megszabadulásnak a magántanulóvá nyilvánítás, amely gyakran 

az iskola épületének örökre szóló elhagyását és a munkanélküliek világába való belépést 

vonja maga után. Az iskola felelősségét a folyamatban csaknem mindegyik interjúalanyom 

kiemelte, és felhívta a figyelmet azokra a megoldatlan problémákra, amelyek az 

iskolarendszer diszfunkcionális működéséből erednek, és amelyek nem, vagy csak nagy 

nehézségek árán orvosolhatók a család- és szociálpolitika eszközeivel. Az interjúk alapján a 

hiányzáshoz kapcsolódó oktatási rendszerbeli problémák az alábbiak szerint rendszerezhetők: 

(1) A szakmunkásképzés minőségének erodálódása, problémás gyerekek gyűjtőhelyévé 

válása, 

(2) Az iskola intézményének általánosan gyenge megtartó ereje és motivációs képessége, 

az egyéni motivációk, a tehetség és kreativitás alulértékelése, a „rejtett curriculum” 

(Szabó 1993) felértékelődése, 

(3) Az iskola kipasszírozó ereje (Lannert et al. 2012), a problémás gyerekektől való 

megszabadulás kifinomult technikái, például a magántanulóvá válás és alku a 

szülőkkel (Kurucz 2011), 

(4) A korszerű pedagógiai módszerek és az iskolai nevelés hatósági ellenőrzésének hiánya 

(erre jelenthet választ az újonnan felállított tanfelügyeleti rendszer).  

A gyermekek személyes motivációin és az iskola felelősségén túl a szülőknek is nagy 

szerepe van a korai kimaradás folyamatában. Amennyiben a tanulásnak már a szülők 

generációjában sem volt jelentős értéke, ez a szemlélet nagy valószínűséggel öröklődik át a 

gyermekek nemzedékére is. E dolog mögött olyan stratégiák állnak, amelyeket a „mi sem 

tanultunk, mégis megvagyunk” típusú érvelés és gondolkodás motivál (Mayer 2008). Mind az 

alap, mind a középfokú oktatási formák esetén a szülők iskolázatlansága, illetve roma 

származása jelentős rizikófaktort jelent a gyermekek lemorzsolódásában, különösen a 

középiskolások esetén. Ha a két befolyásoló tényező (alacsony iskolázottság és roma 

etnicitás) együttesen fennáll, az általános iskolában a gyerekek tizedének (10%), 
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középiskolában pedig több mint harmadának (40%) kimaradását eredményezi (Quall Projekt 

2013:18). Egy másik tulajdonképpeni kimaradási forma a nappaliból esti és levelező 

tagozatokra való átiratkozás (habár ez inkább csak a középiskolások esetén fordul elő). Az 

iskolázatlan és/vagy roma szülők gyermekeinek harmadát (34%) érinti a nem nappali 

formában történő oktatásba való átkerülés, amelyet gyakorta félbehagynak, hiszen itt az iskola 

és a közösség megtartó ereje még annyira sem érvényesül, mint a nappali képzés esetén. 

9. táblázat. Romák és nem romák, illetve az iskolázatlan szülők gyermekeinek 

lemorzsolódása és továbbtanulása középfokon (%) 

 Az általános iskola 
után nem tanul 

tovább 

Lemorzsolódás 
középfokon 

Átkerülés nappaliból 
esti, vagy levelező 

képzésbe 
Nem romák 
összesen 

1 4-5 4-5 

Iskolázatlan 
szülők, nem romák 

2-3 18 15 

Romák összesen 7-8 33 28 
Iskolázatlan 
szülők, romák 

10 40 34 

Forrás: Quall Projekt 2013:18. 

Az oktatásstatisztikai adatok alapján az iskolai kimaradásnak erős regionális és 

intézménytípusok közötti mintázata van. Az igazolatlan iskolai órákat összeszámolva 

megállapítható, hogy a legrosszabb a helyzet a gazdaságilag elmaradott az Észak-

Magyarországi, Észak-Alföldi és Dél-Dunántúli régiókban. Észak-Magyarországon a 

kimaradók aránya a korcsoport 5 százalékát is elérheti, még a Dél-Alföldön ez az arány 2 

százalék alatt marad. Győr-Moson-Sopron megyében a tanköteles tanulók mindössze 1,2 

százaléka érte el az ötven órás hiányzást, még Borsod-Abaúj-Zemplén megyében minden 

húszadik tanuló (5%) számít notórius hiányzónak. Iskolatípusonkénti bontásban a leginkább 

veszélyeztetettek a szakiskolák és a speciális szakiskolák (ahol HH és HHH gyermekből is a 

legtöbb van). Ezekben az intézményekben minden tízedik tanuló elérte az 50 órás hiányzást, 

még a gimnazisták csupán egy százaléka, a szakközépiskolások másfél százaléka és az 

általános iskolások két százaléka esik ebbe a kategóriába (Lannert et al. 2012:152). Mindez 

tükrözi, hogy napjainkra a szakiskolák a pedagógia számára a legnehezebben kezelhető és 

legtöbb problémával rendelkező tanulók gyűjtőhelyeivé váltak, amelyek legkevésbé képesek a 

diákokat az intézmény falai között tartani. 
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19. ábra. Az 50 igazolatlan óránál többet hiányzók aránya iskolatípusonként 2010. (%) 

 

Forrás: Lannert et al. 2012:171. 

Megemlítem, hogy a feltételekhez kötött családi pótlékon túl a hazai családpolitikai 

rendszerben még számos, a családok gyermekneveléshez kapcsolódó terheinek 

kompenzálására létrehozott pénzbeli ellátás működik. Ezeket nem fejtem ki részletesen, csak 

említés szintjén értekezem róluk. Legfontosabb ellátások a gyermek születése után járó 

egyösszegű Anyasági támogatás, a gyermeknevelés terheit kompenzáló, szülési szabadság 

idejére járó társadalombiztosítási típusú gyermekgondozási díj, amely a gyermek két éves 

koráig jár. A gyermeknevelési segély egy alacsony összegű univerzális ellátás, amelyet a 

gyermek harmadik életévéig folyósítanak. A gyermeknevelési támogatás a három és 

többgyermekes szülők számára kifizetett járandóság, amely a legkisebb gyermek három éves 

koráig, vagy a legnagyobb nagykorúvá válásáig fizethető. A szociális alapon folyósított 

járandóságok közül egyik legjelentősebb a gyermektartásdíj megelőlegezése, amely elvált 

szülőknek (többnyire egyedülálló anyáknak) hitelezi meg a gyermektartási díjat 

meghatározott időre, amennyiben a másik fél nem fizeti azt. Szintén megemlítendő még a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és az otthonteremtési támogatás is. 

 

7.2. A program története 
 

Az iskolai hiányzások kezelése 

Magyarországon az iskolai kötelezettség teljesítéséről a II. világháborút követően az 1951 

évi 15. törvényerejű rendelet értekezett, amely teljes mértékben ingyenessé tette az oktatást, a 
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tanulmányok kötelező teljesítését pedig 6 éves kortól írta elő. Az 1961-es III. törvény a 

tankötelezettséget a 16. életév betöltéséig írja elő, azonban csak azok számára, akik addig a 8 

osztályt nem fejezték még be. Az 1985 évi I. törvény megteremti a lehetőségét a speciális 

szükségletekkel rendelkező gyermekek alternatív oktatásának és egyes esetekben 18 éves 

korig tolja ki az iskolakötelezettséget. Ugyanakkor a gyermek igazolatlan hiányzását a szülők 

felelősségének tekinti. 

A rendszerváltást követően az iskolai kimaradás szankcionálása a 11/1994 (VI.8) MKM 

rendeletben bukkant fel ismét. A rendelet értelmében az iskola az első igazolatlan órát 

követően köteles értesíteni a szülőt a tankötelezettség nem teljesítéséről. Többszöri 

igazolatlan óra esetén az iskola bevonja a gyermekjóléti szolgálatot a folyamatba, amely 

próbálja a szülőt rávenni a gyermek iskolába járatására. Amennyiben nem javul a helyzet és a 

gyermek eléri az 50 igazolatlan óra hiányzást, az iskolaigazgató értesíti a települési jegyzőt, 

aki szabálysértési eljárás jogcímen 50 ezer forint pénzbírsággal sújthatja a szülőt. A 

tankötelezettség megszegésről a Büntető Törvénykönyv is értekezik (195§), amely 

megállapítja a kiskorú veszélyeztetésének tényét abba az esetben, ha a szülő tartósan 

visszatartja gyermekét az oktatástól és emiatt annak szellemi fejlődése veszélybe kerül. 

Amennyiben mindez bekövetkezik, a szülő egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel 

büntethető (Kazuska 2012).  

A tankötelezettség jelenlegi folyamatait a 2011-es köznevelési törvény (CXC tv.) 

szabályozza. A jogszabály egyik érdekessége, hogy a tankötelezettsége vonatkozó szabályok 

már nem alkotnak külön fejezetet, hanem a gyermekek jogait és kötelezettségeit részletező 

fejezetben szerepelnek. A fejezet a gyermekek kötelezettségeit a jogok előtt részletezi 

(csakúgy, mint a szülők és a pedagógusok kötelességeit), azt a látszatot keltve, „hogy 

elsősorban kötelezettségeik vannak, és csak másodsorban illetik meg őket jogok” (Kazuska 

2012:12). 

A korai iskolaelhagyás problémájának kezelésében lényeges változás figyelhető meg az 

elmúlt években. A Biztos Kezdet felzárkóztató program zárolásával, majd átalakításával, az 

iskolai gyermekvédelmi felelősök leépítésével, majd az iskolai szociális munkások ígért, de 

máig nem teljesült széleskörű foglalkoztatásával, az IT-hez kapcsolt esetgondnokság 

megszűntetésével alapvetően átalakult a kormányzat lemorzsolódó gyerekekhez és 

családjaikhoz fűződő viszonya. Ennek az átalakulásnak egyik lépcsője az IT 2012-től 

érvényes azonnali szüneteltetése az 50 órás hiányzást követően, és az esetgondnoki segítség 

részleges kizárása. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni azokról a támogató jellegű, a 
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társadalmi beruházás koncepciójához illeszkedő intézkedésekről sem, amelyek a szegregáció 

és a szegénység kialakulását hivatottak megakadályozni a társadalompolitika eszközeivel az 

elmúlt években. Ilyenek a szegény és roma tanulók számára meghirdetett 

ösztöndíjprogramok, a kötelező óvodáztatás korhatárának leszállítása és az óvodáztatási 

támogatás bevezetése, a diáktanácsadó hálózat kiépítése, vagy például az EU-s forrásokból 

finanszírozott integratív pedagógiai fejlesztések.  

 

A CSP és az IT története 

Az iskoláztatási támogatás „alapjául” szolgáló családi pótlék Magyarországon a többi 

európai ország hasonló ellátásaihoz képest viszonylag korán, 1912-ben került bevezetésre. Az 

eredeti séma célja (a mai rendszerhez hasonlóan) a gyermekkel rendelkező családok 

gyermekneveléshez kapcsolódó anyagi terheinek enyhítése volt direkt állami 

készpénztámogatásokon keresztül. A támogatás nem szolgált népesedéspolitikai célokat, 

hanem szociális szempontok (gyermekes családok szegénysége) vezérelték a kidolgozásban 

résztvevő Dr. Kentler Kálmán pénzügyminisztériumi tanácsost (Tárkányi 1998).  A családi 

pótlék nem volt mindenki számára elérhető, csak a köztisztviselők részesülhettek belőle, akik 

gyermekenként 200 korona értékű támogatást kaptak a harmadik gyermekig (a negyedik után 

már nem járt pénz). A támogatás jövedelempótló hatása igen magas volt, egy három 

gyermekes köztisztviselő jövedelmének negyedét (23-25%), egy ugyanennyi gyermekkel 

rendelkező hivatalszolga fizetésének pedig harmadát-felét (30-50%) tette ki az ellátás. A 

köztisztviselők a gyermek 24 éves koráig, más alkalmazottak a gyermek 16 éves koráig 

kapták a családi pótlékot. Ennek oka az lehetett, hogy a tisztviselők gyermekei nagyobb 

eséllyel tanultak tovább egyetemen. Az 1912-es modell meglehetősen szűk körben terjedt el, 

mindössze 7000 gyermeket és 5500 családot érintett a bevezetés évében. A rendszer 

érdekessége, hogy csak a „törvényes” gyermekek után járt a CSP, a mostohagyermekek után 

nem. 

A szélesebb néprétegeket lefedő családi pótlékot 1938-ban vezették be francia mintára. A 

CSP (ekkor gyermeknevelési támogatásnak hívták) ekkor a társadalombiztosítási rendszer 

részeként működött a gyáriparban és a szolgáltató iparban dolgozó munkások részesültek 

belőle. A hozzájárulás kötelező volt a munkaadók számára, a megvalósulást az OTI (Országos 

Társadalombiztosítási Intézet) támogatta. Összege igen alacsony, gyermekenként havi 5 

pengő volt (viszonyításként, ekkor egy család átlagos havi jövedelme 200 pengő volt). A 
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tisztviselők a munkások gyermeknevelési támogatásának többszörösét kapták, 13 és 24 pengő 

közötti összegeket. A gyermeknevelési támogatásban a szülők a gyermek 14 éves koráig 

részesültek, és csak akkor járt nekik az összeg, ha dolgoztak, illetve a munkaviszony 

megszűnése után még 3 hónapig. 1945-ben az ellátást egységesítették és kiterjesztették 

minden, minimum 10 főt foglalkoztató üzem alkalmazottjára. Ennek köszönhetően még 1940-

ben 200 ezer, 1947-re 423 ezer gyermek kapott családi pótlékot. 

A CSP fejlődése a második világháborút követően a rendszerváltásig (Tárkányi 1998): 

• 1946: csak az állami szektor munkavállalói jogosultak az ellátásra, a 

mezőgazdasági dolgozók nem, nincs korlátozás a gyermekek számában.  

• 1953: Kiterjesztik a három és többgyermekes mezőgazdasági termelőszövetkezeti 

(TSZ) dolgozókra is, de esetükben alacsonyabb összeget folyósítanak. Az állami 

dolgozók esetén viszont csak a 2 és 3 gyermekeseknek jár az ellátás. 

• 1959: A gyermeküket egyedül nevelő anyák is kaphatnak CSP-t. 

• 1966: A kétgyermekes termelőszövetkezeti-tag szülők is jogosulttá válnak. 

• 1975: A mezőgazdasági és állami dolgozók kifizetéseit egységesítik. A 

mezőgazdaságiak is megkapják az állami dolgozók gyermekei után járó ellátást. 

• 1983: Az egy gyermekes családok is kaphatnak CSP-t, de csak a gyermek hat éves 

koráig. 

• 1990: A rendszer univerzálissá válik, nem függ többé a munkaviszonytól. Az egy 

gyermekes családok a gyermek hatodik életéve után is részesülnek az ellátásból. 

1980-ra az átlagkeresetek negyedét (24,9%) tette ki a családi pótlék, amely igen magas 

hányadnak számított a hasonló jellegű nyugat-európai ellátások 5-10 százalékos értékéhez 

képest. 1990-ben egy kétgyermekes családnak szóló juttatás az akkori átlagkereset 40 

százalékát is elérte, amely kiemelkedően magasnak számított nemcsak Nyugat, hanem Kelet-

Európában is (nem mellesleg a nagyon alacsony bérszínvonal miatt). A CSP univerzális 

jellege 1995-ben megszűnt, amikor az ún. „Bokros-csomag” részeként az ellátást 

jövedelemteszteltté tették. A kilencvenes években az infláció következtében a családi pótlék 

reálértéke megfelelő indexálás hiányában meredeken zuhanni kezdett. 1996-ra a CSP vásárló 

értéke az 1990-es színvonal 40%-át sem érte el. 1998-ban a választásokon győztes Fidesz 

kormány egyik első lépése volt a CSP jövedelem teszteltségének eltörlése, így az ismét 

univerzális ellátás lett. 
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Az új konzervatív kormány ugyanakkor iskoláztatási feltételhez kötötte a CSP 

folyósítását. A rendelkezések értelmében az ellátás felfüggesztésre került, amennyiben a 

gyermek 10 óránál többet hiányzott az iskolából igazolás nélkül, vagy 30 óránál többet szülői 

igazolással, amelyet az iskola nem fogadott el (Friedman et al. 2009:28). A CSP átlagos 

összege 2001-ben 8617 Ft volt, amely a minimálbér 21,5 százalékát, még az átlagbér 6,5 

százalékát jelentette. A szabályozás értelmében az iskolai hiányzás esetén a család mellé 

esetgondnokot jelöltek ki. Az esetgondnok rendszerint a gyermekjóléti szolgálat munkatársa 

volt, aki felügyelte a család gazdálkodását és azt, hogy a támogatást a gyermekre fordítsák. A 

CSP feltételekhez kötéséről nem készült megbízható hatástanulmány. Herczog 2003-as 

becslése alapján a kondíciók semmiféle pozitív hatást nem gyakoroltak az iskolai részvételre. 

Az iskolák nem jelentették a hiányzásokat (vélhetően az ügyintézéssel járó kellemetlenségek 

és az iskola jó hírének csorbulása miatt), ami nagymértékű látencia kialakulásához vezetett. 

Ezt igazolják az iskolák hiányzó gyermekekről közölt (nem kormányzati) statisztikái és a 

tényleges CSP felfüggesztések száma közötti jelentős különbségek (Friedman et al. 2009:29). 

Egy másik, sokkal jelentősebb probléma a magántanulók számának emelkedése volt. Az 

oktatási hatóságok tanulási nehézségekre, egészségi állapotra és egyéb tényezőkre 

hivatkozhatva minősíthetnek valakit magántanulónak. Mindez hatékony eszköz volt az 

iskolák számára a problémás tanulóktól való megszabadulásra és a szülők számára az IT 

szankciói előli (megvonják, ha a gyerek sokat hiányzik) menekülésre. 2002-ben a szocialista 

kormány hatalomra kerülésével az iskoláztatási feltételt eltörölték és bevezették a 13. havi 

családi pótlékot (júliusban kéthavi összeget fizettek). 2003-ig a fiatalok 20. életévéig, majd 

tárgyévtől a 23. életév betöltéséig járt a támogatás. 

A családi pótlék rendszerváltás utáni egyetlen jelentős indexálására 2006-ban került sor a 

Gyurcsány kormány „100 lépés” programjának részeként. Ekkor a CSP összege 84 

százalékkal emelkedett, ami azt jelentette, hogy az 1990-es érték 70 százalékára emelték fel a 

támogatás összegét. A változásokkal a sokgyermekes és legszegényebb (az alsó jövedelmi 

tízedhez jutó arány mérhetően emelkedett) háztartások jártak igazán jól, hiszen így magasabb 

összegű ellátásokban részesülhettek (Benedek és Scharle 2006).  

Már az IT bevezetése előtt is léteztek bizonyos jegyzői hatáskörbe tartozó intézkedések az 

iskolából kimaradó gyermekek szankcionálására. Továbbá az iskola értesítette (elvileg) a 

hiányzó gyerekek szüleit már az első igazolatlan órát követően, majd a 10 órát meghaladó 

hiányzás esetén a jegyzőt és a gyámhatóságot is bevonta az ügybe. Ekkor a gyermekjóléti 

szolgálat és az iskola közösen intézkedési tervet készített a gyermek hiányzásának 
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megakadályozására és a család motiválására. Amennyiben a helyzet nem javult és a gyermek 

továbbra is kimaradt az oktatásból (hiányzása meghaladta a 30 igazolatlan órát), az iskola 

ismét felvette a kapcsolatot a gyermekjóléti szolgálattal, amely kezdeményezte a gyermek 

védelembevételét. Mindez nem érintette a szülő felügyeleti jogát, évente felülvizsgálták az 

intézkedést és a gyermek nagykorúvá válásával automatikusan megszűnt a védelembe vétel is.  

Az önkormányzat jegyzője két esetben kezdeményezhetett eljárást az iskolából kimaradó 

gyermek családjával szemben. Az egyik ilyen eset a tankötelezettség teljesítésének 

elmulasztása, amely szabálysértési eljárást vont maga után és a család 50 ezer forintos 

pénzbírsággal volt sújtható. A másik eset (ez jelenleg is fennáll) a gyermek elhanyagolása, 

amikor a jegyző elrendelhette a családi pótlék természetbeli ellátás formájában való nyújtását 

(pl. iskolai étkeztetés) legfeljebb egy évre. 

 

7.3. Programleírás 
 

A családi pótlék szabályozása a többször módosított családtámogatási törvényben 

található (1998. évi LXXXIV törvény a családok támogatásáról). A családi pótlékot a 2010-

ben hatalomra került keresztény-konzervatív kormány ismét kettébontotta nevelési ellátássá és 

iskoláztatási támogatássá. A nevelési ellátás a gyermek hatodik életévének betöltéséig jár, 

összege pedig megegyezik az iskoláztatási támogatás összegével. A nevelési ellátáshoz nem 

kapcsolódnak oktatási feltételek. Az Iskoláztatási támogatást a Fidesz – KDNP kormány 

2010. június 28-án fogadta el és 2010. augusztus 30-ától lépett hatályba, az új kormány egyik 

első családpolitikai intézkedéseként. Az IT-hez kapcsolódó oktatási feltételek lényege, hogy 

amennyiben a gyermek hiányzása meghaladja a 10 igazolatlan órát, az iskola értesíti a helyi 

jegyzőt, aki felszólítja a családot az iskoláztatási kötelezettség teljesítésére. A felszólítást a 

család végzés formájában kapja meg, amelyben a jegyző tájékoztatja a szülőket a gyermek 

védelembe vételének lehetőségéről és az iskoláztatási támogatás felfüggesztéséről. 

Amennyiben a család ennek nem tesz eleget és a gyermek hiányzása eléri az 50 igazolatlan 

órát a jegyző kezdeményezi a gyermek védelembevételét és eseti gondnokot rendelt ki a 

család mellé, aki felügyelte annak gazdálkodását és a gyermek iskoláztatását. A gyermekjóléti 

szolgálat, az iskola és a szülők bevonásával egy intézkedési tervet készített, amelynek célja a 

gyermek visszavezetése az oktatásba. Az esetgondnok pénzfelhasználási tervet is készített a 

család számára. Az esetgondnok lehetett a gyermek családtagja is, de az esetek többségében 

(mintegy kétharmad részében) a gyermekjóléti szolgálatok munkatársaira hárult ez a feladat, 
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egy eseti gondnok legfeljebb 10 gyermekről gondoskodhatott. A jegyző egyben gondoskodott 

az IT kifizetésének felfüggesztéséről és külön számlán való gyűjtéséről, amelyet a család az 

esetgondnok engedélyével és az esetgondnok által meghatározott termékekre költhetett csak 

el. Ezek a termékek többnyire élelmiszert, ruházatot, vagy tanszereket jelentettek és 

semmiképpen sem olyan „luxus” cikkeket, szolgáltatásokat, vagy ártó szereket, amelyek 

vélhetően nem a gyermek érdekében lettek volna megvásárolva. 

Hazai esetgondnokokkal készült interjúkból kiderül (Lannert et al. 2012), hogy sokszor 

megalázónak és szakmai kompetenciájukon kívül állónak értékelik a segélyek elköltését 

felügyelő, a család gazdálkodását szabályozó tevékenységüket. Az esetmenedzseri 

tevékenységet folytató személyek kevesebb, mint kétharmada volt (61%) gyermekvédelmi, 

vagy családsegítő intézményben dolgozó szociális szakember, a többiek nem rendelkeztek 

szociális szakképzettséggel (védőnők, iskolai gyermekvédelmi felelősök, a gyermek 

hozzátartozói, polgármesteri hivatal dolgozói). A tevékenységet tovább nehezítette, hogy még 

a szociális szakemberek sem kaptak gazdálkodásra, pénzfelhasználásra, valamint az erre 

vonatkozó jogi környezetre irányuló megfelelő képzést. Szociálpolitikus szakértő 

interjúalanyom terepmegfigyelései szerint az iskoláztatási támogatás felfüggesztésében 

érintett családok gyakran „bevásárló szolgálatként” tekintettek az eseti gondnokra, akinek 

átadták a bevásárló listát, a szakember pedig beszerezte a szükséges termékeket. Mindez 

természetesen egy diszfunkcionáis működést eredményezett, hiszen nem járult hozzá a szülők 

fogyasztási szemléletének átalakításához. Másrészt egyszerűbb volt a túlterhelt eseti 

gondnokoknak így ellátni feladataikat, mint minden szülővel külön-külön elintézni a 

bevásárlást. 

Egy 2012-es törvénymódosítás értelmében kivették az ellátásból az esetgondnokok 

rendszerét és a támogatást a gyermek 50 órás hiányzása esetén egyszerűen szüneteltetik. Ez 

azt jelenti, hogy megszűnt a korábbi önkormányzati gyűjtőszámlára utalás rendszere is. A 

család elveszíti adott időszakra a támogatás teljes összegét. Az IT szüneteltetésével egy 

időben a jegyző a gyámhivatalon keresztül gondoskodik a 16 évnél fiatalabb gyermek 

védelembe vételéről. A Gyt. 68/A §-a alapján az iskoláztatási támogatás folyósítására a 

felfüggesztést követően akkor van újra lehetőség, ha a gyermek igazolatlan hiányzásainak 

száma a felfüggesztést követő 3 hónapon belül nem éri el az ötöt. Nyári (és egyéb) szünet 

esetén a következő tanév eleje, illetve a szünet utáni időszak is beleszámít a vizsgált 

időszakba. Egyik minisztériumi forrásom a 10 órás jelzést túl szigorúnak találta és lehetőséget 

látott arra, hogy később a jegyzői intézkedésre csak ennél magasabb igazolatlan hiányzás 
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esetén kerüljön sor. A jelenlegi rendszerben ugyancsak van lehetőség eseti gondnok 

kijelölésére és a CSP természetbeni juttatásként való folyósítására a gyermek súlyos 

elhanyagolása esetén, legfeljebb 6 hónapig. Az elhanyagolásról való tudomásszerzést 

követően a jegyző felszólítja a gyermekjóléti szolgálatot a gyámhivatalon keresztül a vizsgálat 

lefolytatására és szükség szerint eseti gyámot rendel ki, valamint védelembe veszi a 16 évnél 

fiatalabb gyermeket. Az elhanyagolás miatti felfüggesztés már az IT bevezetése előtt is 

létezett, a családdal foglalkozó eseti gyám, azonban nem tévesztendő össze az IT 

felfüggesztése esetén korábban alkalmazott eseti gondnokkal. 

A családi pótlék törvényben rögzített havi összege 12 200 Ft egygyermekes és kétszülős 

háztartások esetén, a második gyermek után 13 700 Ft, a harmadik és minden további 

gyermek után pedig 16 000 Ft támogatás kapható. Az egyszülős háztartások, illetve a tartósan 

beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családok ennél magasabb összegben 

részesülnek. Az egy gyermekkel rendelkező egyszülős háztartások esetén 13 700 Ft fizetendő, 

ugyanez a háztartás a gyermek fogyatékossága esetén 25 900 forintot kap. 

10. táblázat. A családi pótlék összege a gyermekek száma, a háztartás jellege és a gyermek 

egészségi állapota alapján 

Gyermekek száma Ellátás összege gyermekenként (Ft) 
- Kétszülős háztartás Egyszülős háztartás 
1 12 200 13 700 
2 13 700 14 800 
3 és 3+ 16 000 17 000 
Tartósan beteg / súlyosan fogyatékos 23 300 25 900 

Forrás: Haraszti és Temesváry 2014:32. 

Az iskoláztatási támogatás a tankötelezettség legfelső koráig (16. életév), de legfeljebb a 

nappali tagozaton tanulmányokat folytató gyermek 20 éves koráig, sajátos nevelési igényű 

gyermek esetén annak 23 éves koráig jár. A családi pótlékot közvetlenül a gyermek születését 

követően a Magyar Államkincstárnál beadott kérelemmel kell igényelnie a szülőknek. A CSP-

t (és a két alábontott támogatási formát) az esetek közel kilenc tizedében (86%) az anyának 

fizetik ki (TEIR-SZÁIR 2013).29   

  

29 https://www.teir.hu/szoc_agazat/ (letöltés: 2014. május 16.) 
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7.4. A program bevezetése 

 

Az IT bevezetését a kormányzat két érvvel indokolta. Az egyik indok szerint a családi 

pótlék mellé rendelt szankciók bevezetésére a korai képzéselhagyás és az ehhez kapcsolódó 

gazdasági veszteségek kompenzálása érdekében van szükség.  

„Az alacsony foglalkoztatottság egyik fő oka a megfelelő iskolai végzettség hiánya. 

Körülbelül 1000 milliárd forintot költünk évente közoktatásra, és ilyen hatalmas anyagi 

áldozat mellett nem engedhetjük meg magunknak, hogy évente négyezren úgy kerülnek ki a 

rendszerből, hogy nem végzik el még az általános iskolát sem. Ez tíz év alatt 40 ezer ember, 

ami egy közepes nagyságú város lélekszámának felel meg. Nincs az a szociális rendszer, ami 

felvállalhatná olyan életerős, egészséges fiatal emberek tömegeinek eltartását, akik munkát 

vállalhatnának, de a képzettség hiányában ezt mégsem teszik meg. A szigor célja tehát az 

általános iskolát, középiskolát vagy főiskolát végzettek számának növelése.” (Soltész Miklós 

korábbi szociális ügyekért felelős államtitkár)30  

Egy másik megközelítés értelmében az IT célja a renitens gyerekek szüleinek motiválása 

és szülői felelősségükben való megerősítése volt. 

„A hátrányos helyzetű gyermekek tankötelezettség-teljesítésének előmozdítása és a szülői 

felelősség erősítése érdekében a kormány módosította a családtámogatási, a gyermekvédelmi 

és a gyámügyi törvényeket.” (NEFMI közlemény 2010. szeptember 22.)31  

Az iskoláztatási támogatás (ismételt) bevezetésének körülményeit alapvetően három 

koncepció mentén vizsgálom: hogy a döntés mennyire illeszkedik a kormányzat „rendpárti” 

politikájának kontextusába, mekkora a lakossági támogatás szerepe és hogy milyen szerepet 

játszottak a nemzetközi pénzügyi szervezetek (Világbank, IMF) a folyamatban. A nemzetközi 

szervezetek szerepét a bolgár és a belga programhoz hasonlóan külön alfejezetben elemzem. 

A 2010-ben bevezetett második generációs iskoláztatási támogatás az 1998 és 2002 között 

működő ellátás egyenes folytatásának tekinthető. Egyik interjúalanyom sem (döntéshozói 

oldalon sem) számolt be az IT-t megelőző előzetes hatásvizsgálatokról, esetleg más országok 

hasonló programjainak tanulmányozásáról vagy átvételéről és magam sem találkoztam ilyen 

30 http://www.gyermekevek.hu/m_nagyok/cikk/iskolakerulo_gyerek_szuleinek_nem_jar_penz (letöltés: 2014. 
június 13.) 
31 http://www.nefmi.gov.hu/miniszterium/2010/iskolai-tamogatas-felfuggesztese (letöltés: 2014. június 13.) 
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kormányzati dokumentációval kutató munkám során. Az IT bevezetését egy módszertani 

ajánlás előzte meg (NEFMI 2010), amely a rendszer szereplői számára (jegyző, gyermekjóléti 

szolgálatok, iskolák, önkormányzatok, esetgondnokok) határozza meg és írja le 

folyamatszerűen az iskoláztatási támogatáshoz kapcsolódó teendőket. Az ajánlást a NEFMI 

Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztálya készítette. Kormányzati és civil interjúalanyaim 

szerint a családi pótlék feltételekhez kötése szervesen illeszkedik a kormány rendpárti 

politikaalkotási folyamatába, amely a társadalmi élet más dimenziói mellett 

(igazságszolgáltatás, vidékfejlesztés, oktatásügy stb.) a szociális ellátások területén is erősen 

kihangsúlyozza az egyéni felelősség kérdését és újraszabályozza a jogok és kötelezettségek 

rendszerváltást követően folyton formálódó viszonyát. A viselkedési feltételekhez kötött 

transzferek megjelenése egyáltalán nem köthető szervesen a jelenlegi kormányzat 

működéséhez, hiszen már 2008-ban és 2009-ben is működtek olyan programok, jóléti 

ellátások, ahol a részvétel fejében dolgozni kell (közmunkaprogramok), vagy gondoskodni 

kell a kisgyermekek óvodáztatásáról (óvodáztatási támogatás). Nem is beszélve az 

iskoláztatási támogatás 1998-től 2002-ig terjedő első időszakáról. A jogok és kötelességek 

átrendezésének folyamata tehát már jóval 2010 előtt megkezdődött. Előzményként 

megemlítendők még azok a vidéki rendpárti intézkedések (Monoki modell, Érpataki modell 

stb.), amelyek jelentős médiavisszhang mellett igen nagy társadalmi támogatottságnak 

örvendtek országszerte és országos hírű személyiségeket alkottak egyébként kevésbé jelentős 

vidéki polgármesterekből. Szintén kiemelendő a szélesebb politikai kontextus vizsgálatánál, 

hogy a szociális törvény módosítását követően a települési önkormányzatok szabadon 

előírhatják szegényeik számára a lakókörnyezet tisztántartását az átmeneti segély fejében. 

Kormányzati forrásaim szerint a közpénzekből finanszírozott pénzbeli ellátások esetén 

joggal várható el a lakosság részéről, hogy a támogatásokért cserében az azokból részesülők 

betartsák a közösségi játékszabályokat. A transzfer ilyen értelemben eszköz lehet a közösségi 

akarat társadalompolitikai leképeződésére. A Medián 2011-es felmérése szerint a feltételezést, 

miszerint a segélyek nem a megfelelő helyre kerülnek (nem a ténylegesen jogosultak kapják 

azokat) a lakosság közel háromnegyede jelentős problémának tartotta, közel fele (47%) pedig 

nagyon komoly problémának. Az emberek több mint fele véli úgy, hogy a segélyben 

részesülők fele valójában nem rászoruló és hogy a segélyben részesülők közül csak minden 

második szorul rá a támogatásra (Medián 2012:205). Az emberek kétharmada (67%) szerint 

az állam feladata annak garantálása, hogy a közpénzekből támogatottak saját magukra és 

gyermekeikre fordítsák az ellátásokat. Csupán tízből három ember véli úgy, hogy az államnak 
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nem kellene beleszólnia abba, hogy a segélyezettek hogyan költsék el pénzüket. Az emberek 

fele (49%) szorgalmazza azt az elképzelést, hogy az állam csak azokat részesítse szociális 

támogatásokban, akik ezt valamilyen módon (jellemzően munkájukkal, vagy viselkedésükkel) 

kiérdemelték. Az érdemek szerinti támogatást elsősorban a diplomások és a magas 

jövedelműek támogatták. Érdekes, hogy politikai preferenciától függetlenül a Jobbik és az 

MSZP szavazói is több mint 50 százalékos arányban értettek egyet az érdemek szerinti 

támogatási gyakorlattal. A segélyért elvárt viselkedések közül magas támogatást nyert a 

gyermek óvodáztatása és iskoláztatása, még a közmunkaprogramok kevésbé voltak 

preferáltak a válaszadók között. 

A családi pótlék iskoláztatási támogatáshoz kötéséhez kapcsolódóan a megkérdezettek 

közel kétharmada véli a megoldást jónak és kívánatosnak. Ez az arány még magasabb a 

gyermeküket egyedül nevelők körében (75%) és feltűnően magas a rossz jövedelmi helyzetű 

családok körében is (72%).  

20. ábra. Mi az Ön véleménye arról, hogy a családi pótlékot csak akkor folyósítsák, ha a 

gyermek rendszeresen jár iskolába? 

 

Forrás: Medián 2012:212. 

Civil interjúalanyom felhívta figyelmemet arra, hogy az előbb már említett rendpárti 

politikai irányvonal mellett működik egy teljesen kézenfekvő hajtóereje is a segélyek 

feltételekhez kötésének. Ez pedig az „olcsó” szavazatszerzés, vagy legalábbis a politikai 

népszerűség kockázatmentes fokozása. Költségmentes megoldásról van szó, hiszen az 

intézkedés (legalábbis az IT bevezetése) nem igényel különösebb többletforrást, az 

adminisztrációs kapacitásokat kockázatmentesen rá lehetett terhelni a gyermekvédelmi, 
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oktatási és önkormányzati rendszerekre. Ugyanakkor, mint az alábbi ábrán is látható, az 

intézkedés lakossági támogatása nagyon magas, kevés társadalmi kérdés és 

társadalompolitikai intézkedés van csak, amelyben a különböző politikai pártok támogatói 

ilyen mértékben egyetértenének. 

21. ábra. Ön mennyire ért egyet abban, hogy a támogatást ne automatikusan, hanem a csak 

a gyermek óvodáztatása, vagy iskoláztatása esetén kapják a rászorultak? Pártpreferencia 

szerint (%) 

 

Forrás: Medián 2012:211 

A szociális szakemberek véleménye már nem ilyen egyértelmű. A szociális szféra, 

elsősorban a gyermekjóléti szolgálatok munkatársai jelentős többletfeladatként és teherként 

értékelték az IT-hez kapcsolódó esetgondnoki feladatok ellátását. Lannert és munkatársai 

interjús felmérése alapján a gyermekjóléti szolgálatok szociális munkásai nemcsak a 

többletfeladatok miatt voltak elégedetlenek, hanem azért is mert a szociális munka segítő, 

kliensorientált szemléletével nehezen tudták összeegyeztetni hatósági jellegű esetgondnoki 

feladataikat (Lannert et al. 2012:154).  Az eseti gondnokként dolgozó szociális szakemberek 

esetenként megalázónak érezték, hogy azoknál a családoknál, amelyekkel éveken át ápoltak 

erősen bizalmi alapú segítői viszonyt, hirtelen a pénzgazdálkodást felügyelő „tisztviselői” 

szerepben kellett megjelenniük. 

Az oktatási szakma reakciói ugyanakkor a szociális szakmában tapasztaltakkal szemben 

inkább megerősítették a szankciók létjogosultságát. Oktatásszociológus interjúalanyom 

szerint a tanárok és iskolaigazgatók (különösen, akik a magas hiányzási számmal sújtott 

szakiskolákban és a lemaradó területek iskoláiban dolgoznak) eszközt látnak az oktatási 
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feltételekben, amely bekényszerítheti a notórius hiányzókat az oktatási intézmények falai 

közé. Az IT bevezetésének második évében (2011) az általános iskolai igazgatók kétharmada 

(62%), a szakiskolai igazgatók 58 százaléka ítélte meg jónak az intézkedést, sőt legtöbbjük 

még szigorítana is a szankciókon (Lannert et al. 2012:186). 

Az IT kidolgozásába és bevezetési folyamatába a kormányzat nem vont be civil 

szereplőket. Ettől függetlenül egyes NGO-k elmondták véleményüket az intézkedéssel 

kapcsolatban. Az MTA Gyermekszegénység Elleni Program (MTA GYEP 2010) munkatársai 

aggodalmuknak adtak hangot a gyakorlat miatt, mely szerint a kormányzat negatív pénzügyi 

ösztönzőkkel szándékozik az iskolai hiányzások ügyét kezelni. Külföldi gyakorlatok 

felvonultatásával igyekeztek illusztrálni, hogy ez a támogatási mechanizmus nem 

működőképes. Az állásfoglalás továbbá hiányolja a körültekintő intervenciót és a probléma 

egyéb elemeinek (oktatási és szociális nehézségek, intézményi kérdések) figyelembe vételét. 

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ 2010) ugyancsak kritizálta a jogszabály módosítást 

és a zárószavazást megelőzően kérték fel a kormányt a koncepció módosítására és egy 

körültekintőbb, a problémát több oldalról megközelítő stratégia kidolgozására. 

 

7.5. Programköltségek és a felhasználók jellemzői 
 

2012-ben a családi pótlékban részesülő gyerekek havi átlagos száma 1 884 400 fő volt. 

Mindez jelentős csökkenést mutat a rendszerváltás idején mért közel 2,5 millió gyermekhez 

képest (KSH 2012). A jogosult gyermekek száma még az ezredforduló környékén is 

meghaladta a kétmilliót, azonban folyamatos csökkenést mutatva napjainkra tartósan a 

kétmilliós határ alá szorult a támogatott gyermekek száma. Érdekes, hogy a CSP 

jövedelemteszteltté tétele a Bokros csomag idején (1995-től) nem befolyásolta különösebben 

a felhasználók számát, az intézkedés hatására csak a felső 10 százalék került ki a rendszerből 

(Ferge 2012:194), és ez csak viszonylag kis mértékben rontotta az egyébként is várható, 

demográfiai eredetű csökkenést. Mindössze két alkalommal tapasztaltam jelentősebb 

növekedést az igénybevevők létszámába az elmúlt több mint két évtizedben. Az egyik ilyen 

esemény 1998 és 1999 között következett be, amikor a választások után a konzervatív 

kormány eltörölte a CSP jövedelemteszteltségét. Így beáramlottak azok a magasabb 

jövedelmű családokból származó gyermekek is a rendszerbe, akik korábban nem voltak 

jogosultak az ellátásra, illetve azok a szegények, akiket éppen a jövedelemteszt riasztott el. A 

másik felhasználói létszámnövekedés hátterében a Gyurcsány kormány idején hozott 
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jelentéktelennek tűnő adminisztrációs rendelkezés áll, mely szerint a MÁK értesíti a jogosult 

családokat a CSP (és a babakötvény) igénylésének lehetőségéről. Ez az intézkedés 

valószínűleg sok szegény, hiányos igényérvényesítési képességgel rendelkező családot vont 

be a felhasználók táborába 2007 és 2008 között, akik korábban nem vállalták a CSP-hez 

kapcsolódó ügyintézést, vagy egyszerűen nem is tudtak az ellátásról. Az alábbi táblázatból az 

is látható, hogy a CSP 2010-es iskoláztatási feltételhez kötése sem befolyásolta jelentősen az 

igénybevevői létszámot, nem csökkent jobban az igénybevevők éves száma a „szokásosnál”. 

Nem beszélhetünk tehát arról, hogy a szankciók tömegeket riasztottak volna el az 

igénybevételtől. A folyamatos csökkenés okai változatlanul inkább demográfiai eredetűek.  

11. táblázat. A családi pótlék összesített adatai 

Év 
Családi pótlékra 
fordított kiadás, 

millió Ft 

Családi pótlékban részesülő 
Egy családra 

jutó havi 
átlagos 

összeg, Ft 

Egy családra 
jutó 

gyermekszám 

Reálértékben családok gyermekek 

havi átlagos száma, 
ezer 

a 0–18 
évesek %-

ában 
Előző év = 
100% 

1990 = 
1000% 

1990 64 281 1 514 2 498 91,0 3 539 1,65 89,4 100,0 
1995 100 188 1 430 2 354 93,2 5 841 1,64 79,8 53,3 
1996 95 031 1 310 2 186 88,7 6 041 1,67 83,7 44,6 
1997 105 262 1 239 2 114 87,9 7 080 1,68 99,1 44,2 
1998 120 174 1 196 2 041 87,1 8 375 1,69 103,5 45,7 
1999 131 745 1 299 2 140 93,5 8 463 1,65 91,9 42,0 
2000 132 516 1 300 2 153 96,1 8 496 1,64 91,4 38,4 
2001 133 980 1 296 2 115 96,2 8 617 1,63 92,9 35,7 
2002 153 863 1 278 2 046 94,5 10 034 1,60 110,5 39,4 
2003 174 937 1 292 2 110 98,9 11 283 1,63 107,4 42,4 
2004 185 332 1 290 2 104 100,2 11 971 1,63 99,3 42,1 
2005 191 144 1 265 2 061 99,8 12 597 1,63 101,5 42,7 
2006 329 430 1 269 2 067 101,4 21 637 1,63 165,4 70,7 
2007 338 379 1 224 1 997 99,1 23 031 1,63 98,5 69,6 
2008 366 831 1 247 2 029 101,2 24 521 1,63 100,3 69,8 
2009 366 651 1 246 2 030 103,2 24 524 1,63 96,0 67,1 
2010 359 009 1 224 1 994 103,0 24 442 1,63 95,0 63,7 
2011 350472   1191  1 954 101,6  24 582  1,63 96,6 61,6 
2012 343163   1168  1 912 100  24 491  1,62 94,4 58,2 
2013 - 1 152 1 861 - - 1,61 - - 
2014 - 1 149 1 847 - - 1,61 - - 

Forrás: KSH 2012., illetve saját szerkesztés 

A támogatás átlagos havi összege 1990 óta folyamatosan növekszik az erős inflációs hatás és 

az ahhoz történő időszakos indexálások hatására. Jelenleg a CSP abszolút értékben közel 

hétszeresét éri az 1990-es szintnek. Az utolsó nagy emelésre 2006-ban került sor, ekkor 

majdnem duplájára nőtt az ellátás átlagos havi összege. 2012-ben az egy családra jutó átlagos 

CSP a minimálbér 26,33 százalékát, az átlagbér 17,19-át tette ki. A CSP vásárlóértéke 2012-

ben az 1990-es színvonal valamivel több, mint a felét éri (58%). Az ellátás reálértéke 2001-
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ben volt a legrosszabb, ekkor az 1990-es érték alig harmadát érte el (35,7%). Az utolsó 

jelentős emelés óta a CSP vásárlóértéke ismét folyamatosan csökken. 

22. ábra. A családi pótlék vásárlóértékének alakulása 1990 és 2012 között 

 

Forrás: KSH 2012. 

A felhasználók korcsoporton belüli arányán látható, hogy az ezredfordulóig minden 

tízedik gyermek kimaradt az ellátottak köréből, ezzel szemben napjainkra (csaknem) minden 

gyermekre sikerült kiterjeszteni a támogatást. Az igénybevételi statisztikák alakulásában elég 

erős területi és időbeli eltérések tapasztalhatók. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében például 

2002-ben csupán 77,2 százalékos volt az igénybevételi ráta. Az iskoláztatási kötelezettség 

2002-es eltörlését követően ugyanebben a megyében 10,8 százalékponttal ugrott meg a CSP 

résztvevők aránya. A MÁK 2008-as adatai (in: Mester szerk. 2009) alapján az alacsony 

igénybevételi hajlandóság (95% alatti) elsősorban a Nyugat-Dunántúli Régióra (főként Zala 

megyére) és a főváros környéki kistérségekre volt elsősorban jellemző. 
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Eurostat (2014i) statisztikái alapján a családi pótlék kifizetések adják az összes hazai 

családpolitikai és gyermekvédelmi célú kiadás közel felét (46%). 

A CSP adminisztrációs költségei nem ismertek. Mivel univerzális ellátásról van szó, a 

CSP nem igényel oly mértékű adminisztrációs kapacitást, mint a jövedelemtesztelt ellátások. 

Ugyanakkor az IT iskoláztatási feltételhez kötése valószínűleg okozott adminisztrációs 

többletfeladatokat az iskoláknál, a jegyzői hivatalokban és a gyermekjóléti szolgálatoknál. 

Ezek pontos pénzbeli és időbeli költségei, illetve a lekötött kapacitások mennyisége azonban 

ismeretlenek. 2010-ben megfontolta a kormány a CSP jövedelemteszthez kötését, amely azt 

jelentette volna, hogy 1,3 millió forint havi családi jövedelem alatt járt volna csak az ellátás.32 

Szakértők figyelmeztettek rá, hogy mindez annyira kevés – magas jövedelmű családból 

származó - gyermeket érintett volna, hogy a lehetséges adminisztrációs terhek, amelyek a 

jövedelemtesztekhez kapcsolódnak, többe kerültek volna, mint a várható pénzbeli 

megtakarítás. 

A CSP családnagyság szerinti megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy a támogatásban 

részesülő gyermekek harmada (35%) kétgyermekes és kétszülős családban él, noha számuk 

kissé csökkent 2001 és 2008 között. A gyermekek körülbelül ötöde tartozik a három, vagy 

több gyermeket nevelő nagycsaládosok és a pár egy gyermekkel kategóriába. Előbbiek aránya 

kismértékben növekedett még utóbbiaké kismértékben csökkent a 2001 és 2008 között tartó 

időszakban. A kétgyermekes egyedülállók aránya kismértékben, a három és több gyermekes 

egyedülállóké pedig nagyobb mértékben, közel két százalékponttal emelkedett a vizsgált 7 

éves időszakban. A kettő, vagy többgyermekes IT-ben részesülő családok aránya Szabolcsban 

a legmagasabb (29%), még a gyermeküket egyedül nevelő három, vagy többgyermekesek 

aránya Borsodban a legmagasabb (11%). A párban élő kétgyermekesek Győr-Moson-Sopron 

megyében vannak a legtöbben (39%) csakúgy, mint a párban élő egy gyermekesek (23%). 

(Mester et al. 2009) 

A jövedelmi ötöd szerinti megoszlás alapján, hogy a CSP kifizetései a kilencvenes évek 

közepe óta egyre inkább a legalsó jövedelmi ötödnél koncentrálódnak (Szívós és Tóth 2013). 

Még 1995-1996-ban szinte egyenletesen oszlottak meg a CSP források az egyes jövedelmi 

rétegek között, a kilencvenes évek végére már igen jelentős távolság volt nemcsak a felső 

(leggazdagabb), hanem a 3. és 4. jövedelmi kvintilisek és a legszegényebb ötöd között is. Az 

adatokból következtethetünk a gyermekes, és különösen a sokgyermekes családok 

elszegényedésére és átkerülésére a legalsó ötödbe az elmúlt 20 év során.  Ugyanakkor, 

32 http://www.hircity.com/regiok/155235 (2014. október 5.) 
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megfordítva a megközelítést, arra is lehet következtetni, hogy a gyermekek elsősorban a 

legalsó jövedelmi kvintilishez tartozó, sokgyermekes családokban születnek meg. 

 

7.6. A program hatásai 

 
A CSP jövedelmi hatása  

A családi pótlék - a GYES mellett - egy olyan univerzális családtámogatási forma, amely 

leginkább eljut az alacsony jövedelmű rétegekhez is. A CSP-nek legnagyobb jövedelem-

helyettesítő hatása a gyermeküket egyedül nevelő szülők esetén van (ez a kategória többnyire 

egyedülálló anyát és egy vagy több gyermeket jelent). Ebben a csoportban az éves nettó 

jövedelem több mint ötödét (22%) teszik ki a családi pótlékból származó bevételek. A többi 

szociális és családtámogatási transzfer (beleértve a nyugdíjakat is) összesen jelent 

megközelítőleg akkora jövedelmi hatást a gyermeküket egyedül nevelőknél, mint a CSP 

egymagában. A kétgyermekes, kétszülős családoknál ez a jövedelmi hatás valamivel kisebb 

(15%), de még így is meglehetősen jelentős. A lakosság egészét nézve, a CSP jövedelmi 

hatása csupán 5 százalékos, ezzel szemben a nyugdíjaké nagyon magas (39%).   

23. ábra. A CSP és egyéb társadalmi transzferek aránya a háztartás nettó jövedelméből éves 

szinten (%) 

 

Forrás: Kovács és Pillók 2014:46. 
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Az IT szankcióinak hatása az iskolai részvételre 

A kormány 2013. januári adatközlése szerint33 előző évben (2012) az oktatási támogatás 

felfüggesztésére 5766 esetben, még szüneteltetésére 8430 esetben került sor országszerte. 

2012 szeptemberétől szűnt meg az IT felfüggesztése és elkülönített folyószámlán gyűjtése. A 

2012/2013-as tanévtől a jegyző szüneteltetést rendelhetett el, ami azt jelenti, hogy a család 

csak akkor kapja újra az IT-t, ha a gyermek ismét rendszeresen iskolába jár. Ugyancsak a 

kormány közleménye szerint az IT-hez kapcsolódó szankciók jelentősen csökkentették a 

hiányzások számát. Még az IT bevezetése előtti tanévben (2009/2010) a közoktatásból 

legalább egyszer igazolatlanul hiányzó gyermekek száma 286 752 volt, addig a bevezetést 

követő 2010/2011-es tanévre már csak 263 ezer ilyen tanulóról tudtak. 

2010 második felében még alig több mint ötezer tízórás figyelmeztetés történt, ami 2011 

első felére az ötszörösére növekedett. 2011 áprilisában már több mint 25 ezer gyermek 

családja kapott jegyzői értesítőt a gyermek igazolatlan hiányzása miatt. A 10 órát hiányzó 

gyermekek csaknem fele elérte a következő szintet, az 50 órás hiányzást és az esetek csaknem 

felében (5316 eset) sor került az IT felfüggesztésére. A többi esetben pedig vagy folyamatban 

volt a felfüggesztés, vagy speciális eljárás alá eső rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő családokról volt szó.  Lantai (2011:11) az IT pozitív hatásaként 

értékeli, hogy a 10 órás figyelmeztetésben részesülő gyerekek fele (49%) éri el az 50 órás 

hiányzást.  

12. táblázat. Az IT folyósításának felfüggesztése 

 2010. 11. 15. 2011. 01. 31. 2011. 04. 30. 

10 órás jelzés 5474 15580 25762 

50 órás jelzés 2379 6075 12745 

támogatás felfüggesztése 273 2322 5316 

folyamatban lévő eljárások 2106 3795 3032 

felfüggesztett RGYK-s gyerekek 110 705 1596 

felfüggesztett nem RGYK-s gyerekek 163 1617 3720 

Forrás: dr. Lantai Csilla 2011:11. 

33 http://www.fidesz.hu/hirek/2013-01-05/egyertelm369-siker-az-iskolaztatasi-tamogatas-bevezetese/ (letöltés: 
2014. június 10.) 
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Az iskolaigazgatók túlnyomó többsége szerint az igazolatlan hiányzások mennyisége nem 

változott az IT bevezetését követően a bevezetés előtti évhez képest. Ugyanakkor minden 

iskolatípus esetén lényegesen több igazgató számolt be csökkenésről, mint növekedésről a 

hiányzások számában. Legszembetűnőbb javulással az általános iskolák, illetve a 

lemorzsolódás szempontjából leginkább veszélyeztetett szakiskolák és speciális szakiskolák 

esetén találkozhatunk. Legkisebb javulásról a korai iskolaelhagyás szempontjából legkevésbé 

veszélyeztetett gimnáziumok vezetői számoltak be és egyben szerintük romlott leginkább a 

helyzet az előző évhez képest. Összességében az intézményvezetők több mint harmada (37%) 

számolt be a hiányzások számában bekövetkező csökkenésről, felük (51%) szerint nem történt 

jelentősebb változás, még tizedük (12%) szerint rosszabb a helyzet, mint korábban volt 

(Lannert et al. 2012:186). 

A csökkenésről beszámoló iskolaigazgatók negyede (23%) szerint a kedvező változás az 

iskoláztatási támogatás bevezetésének köszönhető. Tizedük (12%) szerint már önmagában 

elég volt a hiányzás megszűntetésére, ha a jegyző értesítette a családot, és további 9 

százalékuk szerint a hiányzások javulásának elsőszámú oka a gyermekjóléti szolgálatok 

felbukkanása és az érintett családokkal végzett munkája. 

 

Az IT feltételhez kötésének egyes mellékhatásai 

Az egyik legfőbb mellékhatás a magántanulók számának növekedése. A magántanulóvá 

nyilvánítást a szülők kérelmére történik. Eredetileg a magántanulói státusz a különleges 

státuszú gyermekek (pl. élsportolók) iskolán kívüli alternatív oktatási lehetőségeként jött létre. 

Lannerték (2012:190) vidéki terepvizsgálatai alapján a magántanulóvá nyilvánítás elterjedt 

formája lett az iskoláztatási támogatáshoz kapcsolódó szankciók elkerülésének. A NEFMI 

tájékoztatása alapján a 2011-es IT felfüggesztések harmada a magántanulóként való 

továbbtanulás miatt szűnt meg. Tereptapasztalatok azt támasztják alá, hogy noha az iskola 

nem érdekelt a gyermek elvesztésében, hiszen így elesik a normatívától, egyes iskolák mégis 

partnerek a folyamatban, hiszen így megszabadulhatnak a problémás gyermekektől, a szülők 

pedig továbbra is részesülhetnek az IT-ből, anélkül, hogy a gyermeknek rendszeresen iskolába 

kellene járnia. A magántanulói kérelemnek a jegyző adhat helyt, de az iskola és a 

gyermekjóléti szolgálat véleménye is számít a folyamatban. Tapasztalatok szerint a 

magántanulói életpálya egyenes út a lemorzsolódáshoz, a tanulmányok korai befejezéséhez, 

majd a későbbi munkanélküliséghez és szegénységhez (Kurucz 2011).  
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Az IT látens hatásainak egy másik „informális módozata”, amikor az oktatási 

intézmények inkább nem jelentetik a hiányzásokat a hatóságok felé, hanem benntartják 

„papíron” a gyermeket az oktatásban, leosztályozzák őket, a szülők pedig továbbra is 

részesülnek a támogatásban.34 Cserében a gyermeknek nem kell minden órán részt vennie, az 

iskola szemet huny a lógások felett és nem buktatja meg a diákot. Mindez azért történhet meg, 

mivel az iskola számára egyrészt kínos lehet a sok hiányzó és lemorzsolódó gyermek, 

másrészt hiányozhat a működéséhez a gyermek után járó normatíva, harmadrészt pedig az 

oktatási intézmény szívesen megszabadulna a renitens és a hiányzások mellett egyéb 

viselkedési problémával is rendelkező tanulóktól. 

 

7.7. A nemzetközi szervezetek hatása 

 

A Világbank és az IMF 

A Világbank 1991-es ország-jelentésében megjegyzi, hogy Magyarország nemcsak a 

kelet-európai országok viszonylatában, hanem a nyugat-európai államokhoz képest is sokat 

költ családtámogatásokra, amelynek legfontosabb eleme a családi pótlék (Világbank 

1992:64). A jelentés kiemeli, hogy ugyan a CSP igen erős jövedelemhelyettesítő hatással bír 

az alacsony jövedelmű háztartások esetén (a havi jövedelem ötöde), azonban mivel 

univerzális, nagyon sok forrás kerül a magas jövedelműekhez. Mindezért a Bank 

kívánatosnak tartja az ellátások jobb célzásának megteremtését, a jövedelmi jogosultság függő 

támogatási rendszer kialakítását. A reformokat három irányban képzelték el: a 

családtámogatások célzott megadóztatása, jövedelemtesztelté tételük, vagy átszabásuk a 

család méretére érzékeny ellátásokká. 

Egy újabb reformjavaslat a Bank 1995-ös Strukturális reformcsomagjában jelent meg. 

Ebben ugyancsak három utat képzelnek el a szerintük túl bőkezű családi pótlék reformjára. A 

Bank elismeri, hogy a kilencvenes évek eleji magas infláció óta a CSP jelentősen veszített 

vásárlóértékéből, de még így is (különösen a jövedelem-eloszlás egyenlőtlenségeinek 

hátterében) pazarló, a gazdagabbak felé nagy összegeket csoportosító ellátásnak tartják, amely 

éppen a célcsoportot, a szegénységben élő gyermekeket nem képes megvédeni. 

34 A jelenséget leírják Laura Surdu romániai terepmegfigyelései is (in. Friedman et al. 2009), valamint Kurucz 
2011-es hazai vizsgálatai. 
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„A családtámogatásokra fordított nagymértékű közösségi kiadásokkal egyidejűleg a 

gyermekszegénység is növekszik.” (Világbank 1995:53) 

 Az 1991/1992-es reformjavaslatokból megmaradtak a megadóztatásra és a 

jövedelemtesztre vonatkozó elképzelések. A megadóztatást egyfajta negatív jövedelemadón 

keresztül képzelték el, amely során a magasabb jövedelműek egyszerűen leadóznák a CSP-ből 

befolyt jövedelemtöbbletet. A jövedelemtesztet a Bank sem tartja kivitelezhető megoldásnak 

(noha végül a Bokros csomag intézkedéseiben ez a változat realizálódott), a magas 

adóelkerülési magatartás és a nehezen ellenőrizhető jövedelmek miatt. Végül egyfajta 

csoportos célzást alkalmazó verzióra tettek javaslatot, amelyben az ellátást a családméret 

szerint állapítanák meg. Ez lehetne például a három és többgyermekesekre érvényes, akik jó 

eséllyel egyébként is a szegények közé tartoznak. Az egy és kétgyermekesek és különösen a 

gyermeküket egyedül nevelők pedig valamiféle kompenzációban részesülnének (Világbank 

1995:54-56).  

A Bank 1997-es jelentésében (Grootaert 1997) üdvözli a Bokros csomag intézkedéseit és 

kiemeli, hogy körülbelül a korábbi magasabb jövedelmű támogatottak negyede esett ki a 

rendszerből és a jövedelemtesztelt családi pótlék 22%-os megtakarítást jelent a korábbi 

kifizetésekhez képest. Az adminisztrációs költségek növekedését azonban nem vették 

figyelembe. Mindazonáltal elismerik, hogy az intézkedés növelte a szegénységi rátát és 

különösen kedvezőtlenül érintette a sokgyermekes és a munkanélküli háztartásfővel 

rendelkező családokat. A jelentés ezért a korábbiakhoz hasonlóan továbbra is fantáziát látna 

egyfajta csoportos kiválasztásban, amely például a munkanélküli családtaggal rendelkező 

háztartásokra, vagy a három és többgyermekesekre korlátozná a támogatottak körét. A 

jelentés megerősíti, hogy a gyermekek számának növekedése növeli a szegénységi kockázatot 

is. A riport szerint a CSP-ben részesülők mindössze 23,5 százaléka tartozik a jövedelmi 

szegények közé (akik a medián jövedelem 60 százalékánál kevesebből élnek) és az összes 

CSP kifizetés csupán harmada (32,7%) vándorol a szegény háztartásokhoz (pp. 7-8.). 

A magyar kormány 2009-ben kötött ismét szerződést a Világbankkal a világgazdasági 

válság nyomán közel teljesítő-képtelenné vált pénzügyi ás állami szektor stabilizálása 

érdekében (Pénzügyi szektor és makrogazdasági stabilitás kölcsön). A másfél milliárd dollár 

értékű hitelkeret elsősorban a makrogazdasági szereplők pénzügy feltőkésítését és a 

közkiadások finanszírozását tűzte ki célul. Az ilyenkor szokásos hatástanulmányokban és 

kölcsön megállapodásban a Bank több helyen érintette a szociális és családtámogatások 

reformját. Megjegyzik, hogy mind a szociális, mind a családtámogatások igen magasak 
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Magyarországon, az EU és a visegrádi négyek viszonylatában egyaránt. Kívánatosnak tartják 

a támogatások összegének befagyasztását és indexálásának elhalasztását. Üdvözlik 

ugyanakkor a kormány korábbi erőfeszítéseit a támogatások célhoz kötésére vonatkozóan 

(elsősorban a közmunkaprogramok bevezetését). Ugyanakkor „támogatják” a kormányt 

abban, hogy további ellátásokat is tegyen célzottá a foglalkoztatottság növelése és a 

támogatottak aktív bevonása érdekében (pp. 42). A támogatási szerződés külön kiemeli a 

családtámogatásokat és a gyermekjóléti ellátásokat, mint szűkítendő és funkcionálissá 

átalakítandó területeket, ahol szükséges a „reformok bevezetése a pénzügyi fenntarthatóság 

érdekében” (pp.43.). A reformok részletezéséről ugyan nem árul el sokat a világbanki 

jelentés, csupán felhívja a figyelmet azok elkerülhetetlenségére és a pénzbeli támogatások 

célzásának fontosságára. A jóléti transzferek reformját a korábbi gyakorlatoknak megfelelően 

három irányban képzelik el: a pénzügyi fenntarthatóság garantálása, a jogosultak körének 

szűkítése és a munkára ösztönzés (pp. 61). 

A Nemzetközi Valutaalappal (IMF) kötött 2008-as készenléti hitelszerződés ugyancsak 

tartalmazott a szociális közkiadások szűkítésére vonatkozó passzusokat. A hitelkeret célja az 

ország pénzügyi kiszolgáltatottságának csökkentése, amelynek egyik eleme a kormányzati 

kiadások 2 százalékkal való csökkentése és ezzel együtt a társadalompolitikai kiadások 

csökkentése. A támogatások befagyasztásától az IMF a GDP 0,2 százalékának megfelelő 

megtakarítást remélt (IMF 2008). 

2014-es ország-jelentésében az IMF kiemeli a magas szintű államháztartáson belüli 

újraelosztást. Ezek csökkentésére egy négy pontból álló javaslatcsomagot állítottak össze, 

amelynek első pontjában szerepel a szociális kiadások jobb célzása. A jelentés arról számol 

be, hogy a 2014-es költségvetés tervezésénél a kormányzat erősen épít a korábbi 

kiadáscsökkentő mechanizmusok folytatására, köztük a „nagylelkű szociális kiadások 

csökkentésére” (pp.12). A riport ugyanakkor beszámol a közmunkaprogram sikertelenségéről, 

amit azzal támaszt alá, hogy a programból távozók mindössze 13 százaléka képes munkát 

találni az elsődleges munkaerőpiacon 180 napon belül. A jelentés szerint az IMF kívánatosnak 

tartja a források átcsoportosítását a pénzbeli családtámogatások felől a gyermekgondozási 

formák felé. 

Összességében megállapítható, hogy sem a Világbank, sem az IMF nem határozta meg 

konkrétan támogatási szerződéseiben a családi pótlék rendszerének átalakítását és az 

iskoláztatási támogatás bevezetését. Ugyanakkor a pénzügyi szervezetek ajánlásai erősen 

támogatják a pénzbeli szociális ellátások és családtámogatások feltételekhez kötését, 
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Üdvözlik a célhoz kötött támogatások bevezetését (küllönösen a közmunkát) 



Az Európai Unió 

A magyar kormány a Köznevelési Stratégiában határozza meg elkötelezettségét az EU 

2020 Stratégiában definiált 10 százalék alatti ESL ráta elérése mellett. Az ország jelenlegi 

11,8 százalékos ESL indexe alapján ez a vállalás nem tűnik megvalósíthatatlannak. A 

Köznevelési Stratégia a korai iskolaelhagyás visszaszorítását sok szempontú problémakezelés 

eszközével közelíti meg. Ennek megfelelően kiemelt figyelmet fordít a megelőző 

tevékenységekre, mint a korai fejlesztési programokra és a megfelelő pedagógiai módszerek 

kidolgozására. A korai iskolaelhagyás korrekciós intézkedéseit (gyermekek iskolában tartása 

és a hiányzások megakadályozása) a pedagógiai és szociális szereplők együttes bevonásával 

képzelik el. A stratégia foglalkozik a korai iskolaelhagyás káros munkaerőpiaci és szociális 

következményeivel és definiálja a korrekciós intervenciók célcsoportjait is (Köznevelési 

Stratégia 2013).  

A Köznevelési Stratégia mellett a Családpolitikai Koncepció, illetve az ebből tervezett 

Családpolitikai Fehér Könyv is foglalkozik a korai iskolaelhagyás problémájával és a célhoz 

kötött családpolitikák alkalmazásának lehetőségével. A koncepció is hangsúlyosan kiáll az 

EU célok mellett. A hangsúly ezekben a dokumentumokban is a prevenciós intézkedéseken 

van a korrekciós beavatkozásokkal szemben. Célként egy olyan átfogó családpolitikai 

program megvalósítását jelölik meg, amely magában foglalja a család, oktatás, egészség és 

szociálpolitikai intézkedések halmazát. Megemlítendő, hogy a 10 százalékos EU célérték 

eléréséhez szükséges gyakorlati eszközök között egyedül a Fehér Könyv említi az 

iskoláztatási támogatás oktatási feltételekhez kötését és az ehhez kapcsolódó szankciókat 

(Családpolitikai Koncepció 2013). 

A magyar kormány 2014 évi Nemzeti Reform Programjának Oktatási és Társadalmi 

Felzárkózás fejezete (Magyarország Kormánya 2014) az EU 2020 Stratégiával összhangban 

kiemelt figyelmet fordít a korai iskolaelhagyás mérséklésére. A program kiemeli a korai 

iskolaelhagyás jelentős területi különbségeit és kívánatosnak tartja ezek felszámolását, 

valamint a 11,8 százalékos ESL index leszorítását a Lisszaboni Csúcson meghatározott 10 

százalék alá. Ennek iránydokumentuma a véleményezés alatt álló Korai Iskolaelhagyás Elleni 

Nemzeti Stratégia lesz, amely a koragyermekkori ellátásoktól egészen a felsőoktatási 

megjelöli az ESL leküzdéséhez fűződő célokat és eszközöket. 

Az EMMI Ifjúsági Garancia Akcióterve (EMMI 2013) ugyancsak célként nevezi meg a 

korai iskolaelhagyás megelőzését az EU 2020 Stratégiához illeszkedve. Ennek egyik 

alappillére a két komponensből álló Híd program, amely az általános iskolai végzettséggel 
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rendelkező, de középiskolába nem járó fiatalokat juttatná középiskolai végzettséghez. A 

másik pillér az általános iskola legalább 6 évfolyamát elvégzett, az iskolából kikerülő, 

tanköteles korú tanulókat segíti. Az akcióterv egyes további elemei a lenti felsorolás 5-7. 

pontjaiban szerepelnek. 

A magyar kormán az alábbi fontosabb intézkedéseket tette az EU 2020 Stratégiában 

foglalt ESL ráta teljesítése érdekében az utóbbi években (a teljesség igénye nélkül): 

(1) A magyar kormány a 2011-es Roma Integrációs Stratégiájában, valamint az ehhez 

kapcsolódó 2012-2014-es akciótervben célként határozta meg a roma kisebbség 

oktatási helyzetének javítását és a korai iskolaelhagyás megakadályozását. Ennek 

eszközei az iskolai Mentor Program és az iskolák „méltányosság alapú” 

finanszírozása. 

(2) A 2008 óta működő iskolában tartási programokat (pl. Dobbantó) a 2011-es 

Közoktatási Törvény további programokkal egészítette ki. Ilyen például a 

középiskolát be nem fejezők számára szóló Híd program, vagy a Második Esély 

elnevezésű ösztöndíjprogram.  

(3) Az óvodáztatás kötelezővé tétele három éves kortól 2015 szeptemberétől, amely 

hozzájárul a hátrányos helyzetű gyermekek iskola előtti szocializációjához. 

(4) Óvodáztatási támogatás bevezetése, amely az alacsonyan képzett, szegénységben 

élő szülők kisgyermekeinek óvodai részvételét támogatja. 

(5) A hátrányos helyzetű és kiemelten a roma tanulók oktatási részvételét és iskolában 

tartását elősegítő Macika ösztöndíjprogramok. 

(6) Tanácsadás az iskolából kikerülő fiatal pályakezdők részére az NFSZ Ifjúsági 

Garancia mentorszolgálatán keresztül. 

(7) Második esély programok finanszírozása és továbbtanulást segítő 

kezdeményezések támogatása TÁMOP forrásokból. 

Érdemes megjegyezni, hogy a magyar kormány már 1998-ban alkalmazott célhoz kötött 

családtámogatást a CSP oktatási feltételhez kötésével, amely modelljét később (2003) 

Szlovákia is átvette. Ahogy korábban említettem, a célzott pénzbeli ellátások már a 

kilencvenes évek eleje óta szerepelnek az IMF és a Világbank támogatási szerződéseiben. Ez 

a támogatáspolitikai ajánlás (illetve az ajánlás vizsgálata) azonban csak 2013-ban jelent meg 

az EU fejlesztéspolitikájában. 
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Interjúimból kiderült, hogy a kormányzati döntéshozók az EU ESL politikáját tekintik a 

legfőbb külső „nyomásgyakorló” tényezőnek, amely meghatározza a hazai intézkedések 

jellegét. Ugyanakkor kiemelték, hogy a kormányzat önmagában is elkötelezett egy átfogó 

gyermekszegénység és korai iskolaelhagyás megelőzését segítő program megvalósítása 

mellett, amelyet a 2011-es EU elnökséget övező gödöllői családpolitikai találkozón is 

demonstráltak. Ehhez a programhoz illeszkedik céljaiban az oktatási feltételt magában foglaló 

iskoláztatási támogatás is. 

 

7.8. Részösszefoglalás 

 

Magyarország először az első Fidesz kormány idején, 1998-ban kötötte iskoláztatási 

feltételhez a családi pótlékot, amely négy évig működött ebben a formában. A CSP-t (illetve 

ennek leválasztott részét, az iskoláztatási támogatást) 2010-ben ismét oktatási feltételhez 

kötötték. A családtámogatási törvény értemében csak azon tanköteles gyermek szülei 

kaphatnak iskoláztatási támogatást, aki nem hiányzik többet igazolatlanul tanévenkénti 50 

óránál. Az intézkedést a korai iskolaelhagyás mutatói nem tették különösebben indokolttá, 

hiszen a hazai ESL ráta az EU átlag értékének közelében volt (és van ma is) a bevezetés 

évében. Ugyanakkor a viszonylag kedvező adat mögött erős területi és iskolatípus szerinti 

különbségek voltak (és vannak ma is) a hátrányos helyzetű Észak-Magyarországi Régióban 

lakók, valamint a szakiskolai tanulók hátrányára. Az iskoláztatási támogatásra minden 

tanköteles korú gyermek szülei jogosultak és – elviekben - a feltételek minden támogatott 

családra egyenlő mértékben vonatkoznak. 

A kormányzat célja a szankciók bevezetésével az volt, hogy a lemorzsolódás által 

veszélyeztetett gyermekeket minél tovább iskolában tartsák, hozzásegítsék őket legalább egy 

szakma elsajátításához, továbbá, hogy a szülőket a gyermek iskoláztatására motiválják. 

Szankciókra akkor kerül sor, amennyiben a gyermek egy tanéven belül többet hiányzik 50 

igazolatlan óránál. Ekkor felfüggesztik az IT kifizetését (legalább) három hónapra. Az 

intézkedés igen erős kormányzati támogatás mellett nagy népszerűségnek örvend a lakosság 

körében is (Medián 2012:2011).  

Az IT erős jövedelemhelyettesítő hatással bír, különösen a szegény háztartások körében, a 

nagycsaládosoknál és a gyermeküket egyedül nevelőknél (Kovács és Pillók 2014:46). Az 

iskolai részvételre gyakorolt hatások azonban már nem ilyen egyértelműek. Az IT 2010-es 
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bevezetése óta kis mértékben ugyan, de folyamatosan emelkedik a korai iskolaelhagyó 

fiatalok aránya. A gyermekek iskolában maradása a tankötelezettség leteltét követően pedig 

szinte semmit sem változott, továbbra is az EU egyik legrosszabb, iskolakötelezettség utáni 

részvételi rátáját produkálva ezzel (Eurostat 2014j).35 Egyedüli javulás a hiányzások 

számában következett be a kormányzati adatközlések alapján, azonban Lannert et al. (2012) 

arra figyelmeztet, hogy az adatok félrevezetőek, mert csak a szabályszegések számát 

tartalmazzák, nem az összes hiányzást. A kormányzati beszámolók ezzel együtt 8,28 

százalékos javulásról tanúskodnak a bevezetést követő évben az 50 órát meghaladó 

hiányzásokban.  

A Világbank és más pénzügyi szervezetek közvetlen hatása nem igazolható az IT 

bevezetése kapcsán. Ugyan a Bank az 1990-es évek eleje óta folyósított hiteleiben erősen kiáll 

a családtámogatások átalakítása és a kiadások lefaragása mellett, közvetlenül nem írják elő a 

CSP iskoláztatási feltételekhez kötését, ellenben például az 1995 és 1998 között működő 

jövedelemteszt bevezetésével. A magyar kormány ESL-hez kapcsolódó dokumentumaiban 

(Családpolitikai Fehér Könyv, Köznevelési Stratégia, Nemzeti Reform Program stb.) 

határozottan kiáll az EU 2020-ban megfogalmazott 10 százalék alatti ESL ráta elérése mellett, 

azonban az IT-t, mint a korai iskolaelhagyás elleni eszközt, csupán a Fehér Könyv tervezete 

említi meg. Kormányzati interjúimból ugyanakkor kiderült, hogy az intézkedés nagyon is 

része a korai iskolaelhagyás elleni a küzdelemnek és egyben egy rendpárti politikának, amely 

erős nyomást gyakorol azokra, akik nem hajlandók teljesíteni a kötelező oktatás feltételeit. 

  

35 A tankötelezettség leteltét követő második évben a magyar fiatalok alig kétharmada tanul valamilyen oktatási 
intézményben, pedig az IT-t a tankötelezettség leteltét követő évben is megkapnák, ha nappali tagozaton 
tanulnak tovább. 
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8. ESETTANULMÁNY III.: BELGIUM/FLANDRIA (SCHOOLTOELAGEN) 

 

A Belgium flamand területén működő iskoláztatási támogatás, vagy eredeti nevén 

Schooltoelagen program az egyetlen FKT, amely a kontinentális Európa területén egy fejlett 

gazdasággal rendelkező országban került bevezetésre. Hasznosnak tartom, hogy az EU-n 

belül működő FKT-k vizsgálata során a kelet-európai tapasztalatok mellett bemutassam az 

oktatási feltételek működtetésének flamand példáját is. Az esettanulmányból kiderül, hogy 

noha a döntéshozókat itt is hasonló célok motiválják, mint kelet-európai és latin-amerikai 

kollégáikat, az alkalmazott eszközök tekintetében mégis figyelemre méltó eltéréseket 

találhatunk a programok között. 

A flamand esettanulmány alapjául szolgáló adatok két forrásból származnak. Elsőként 

készítettem egy desk-research elemzést a Flamand Oktatási Minisztérium által nyilvánosságra 

hozott, online elérhető anyagok alapján (oktatási stratégiák és akciótervek a korai 

iskolaelhagyás mérséklésére, minisztériumi prezentációk), független szakértők elemzései 

alapján (elsősorban Cantillon és Lancker 2011-es munkája) és az Eurostat adatbázis 

vonatkozó adatai mentén. Az esettanulmány másik forrása a TÁRKI 2013-as (TÁRKI 2014b) 

FKT kutatása során készült interjúk, amelyeket Bernát Anikó az intézet kutatója készített 

Brüsszelben a Flamand Oktatási Minisztérium illetékeseivel, Kristof Veermans-al és Evi 

Neven-nel. 

 

8.1. A program társadalmi és politikai kontextusa 

 

Belgium Flamand Régiója (Flandria) az ország északi részén helyezkedik el és 13 522 m2-

t foglal magában. Területe a Belga Királyság 44,29 százalékát fedi le és körülöleli a fővárost, 

Brüsszelt is. Lakossága megközelítőleg 6 millió fő. Nagyobb városai még Gent, Antwerpen, 

Brugge és Leuven. A Régió hivatalos nyelve a holland, nem hivatalos fővárosa pedig (a 90%-

ban francia ajkú) Brüsszel, ahol a Régió ügyeiért felelős Flamand Közösségi Parlament is 

működik. Flandria közigazgatásilag önálló az ország többi részétől, többek között kulturális, 

szociális, oktatási és egészségpolitikáit is saját hatáskörben szervezi, azonban ezek a közvetítő 

intézményeken keresztül szervesen kapcsolódnak Belgium hivatalos politikájához. Belgium 

és különösen a Flamand országrész az EU egyik leggazdagabb országa, egy főre eső GDP-je 

magasabb az EU 15 átlagánál és jóval magasabb az EU 28 átlagértékénél. A társadalmi 

181 
 



egyenlőtlenség mértéke meglehetősen alacsony, a Skandináv országok és Hollandia mögött a 

legalacsonyabb Északnyugat-Európában.   

Belgium Flamand Régiójában a tankötelezettség a gyermek 6 éves korától 18 éves koráig 

tart. Amennyiben elmúlt 16 éves és megszerzi középiskolai bizonyítványát a 18. születésnapja 

előtt, a tankötelezettség megszűnik. A 16. életév betöltése után lehetőség van a 

tankötelezettség részidős, munka melletti teljesítésére is. A szülők kérésére a 

tankötelezettséget magántanulóként is lehet teljesíteni, ehhez azonban szükséges az iskola 

engedélye és folyamatos felügyelete. A bevándorlók gyermekeire is vonatkozik a kötelező 

oktatási részvétel, amelynek az országba történő bejövetelt követő 60. napig kell eleget tenni. 

A hollandul nem, vagy csak korlátozottan beszélő gyerekek az általános iskola előtt egy 

nulladik évfolyamos nyelvi képzésben vesznek részt, amely célja a nyelvtanulás és az iskolai 

integráció. 

Belgium európai összehasonlításban is kiváló oktatási mutatókkal rendelkezik minden 

szegmensben. Korai iskola-elhagyási rátája (11%) az EU 28 (11,9%), mind az EU 15 (12,7%) 

értéke alatt van. Csupán minden tízedik 18-24 év közötti fiatal hagyja el a közoktatás 

rendszerét anélkül, hogy legalább középfokú végzettséget szerezne (Eurostat 2014a). Ez az 

érték nagyon közel áll az EU 2020 Stratégiában megfogalmazott összeurópai célkitűzéshez. 

Az ország ESL értéke 12,7 százalék volt 1997-ben, majd növekedett 14,3 százalékig 2003-ra, 

ezután folyamatos kismértékű csökkenéssel érte el a jelenlegi 11 százalékot. A felsorolásból 

látható, hogy az ország nem tudta ESL rátáját jelentősen mérsékelni a tíz évvel korábbi 

állapothoz képest. A 15-24 éves korosztály oktatási részvételi mutatói meghaladják az EU 28 

átlagértékét 7,4 százalékponttal (69,4%).  

A tankötelezettség (16 év) megszűnését követően sem történik jelentősebb iskolaelhagyás. 

Az iskolakötelezettség utolsó évében a 15-16 éves a korcsoport teljes részvétel mellett (100%) 

van jelen a képzésben és a tankötelezettség megszűnését követő második évben (18 évesek) is 

minimális a kimaradók aránya (1%). (Eurostat 2014k)  

A társadalmi mobilitás csatornái viszonylag korlátozottak, kiváltképpen más nyugat- és 

észak-európai országokkal összehasonlítva. Egy 2000-ben készült, 12 gazdaságilag fejlett és 

közepesen fejlett európai országot érintő vizsgálat alapján Belgium a nyolcadik helyet foglalta 

el a mobilitási rangsorban és csak Romániát, Szlovákiát, Magyarországot és Olaszországot 

tudta megelőzni. Mindez azt jelentette, hogy egy diplomás szülő gyermekének háromszor 

akkora esélye van arra, hogy maga is egyetemi, vagy főiskola oklevelet szerezzen, mint egy 

olyan gyermeknek, akinek szülei nem rendelkeznek középiskolai végzettséggel. Ez a szorzó a 
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középiskolát végzett fiatalok esetén már „csak” 1,8-szoros hátrányt jelent (illetve előnyt a 

diplomások gyermekeinek). A szülők iskolai végzettségének hatása a 15-34 év közötti nem 

tanuló fiatalok foglalkoztatási mutatóin is meglátszik (és akkor még nem beszéltünk a 

foglalkozás minőségi jellemzőiről). A középiskolai végzettséggel nem rendelkező szülők 

gyermekei 39,4 százalékban, a középiskolát végzetteké 45,8 százalékban, még a felsőfokú 

végzettségűeké 54 százalékban vannak jelen a nyílt munkaerőpiacon (Eurostat 2009).  

Leszűkítve az elemzést a Schooltoelagen-nek helyt adó Flamand Régióra az alábbi ábra 

arról közöl adatokat, hogy hogyan alakul a 30 fél napot meghaladó hiányzások száma a 

területen. Az általános iskolások tekintetében a 2008/2009-es tanév óta, még a középiskolások 

esetén a 2008/2009-es tanév óta közölnek adatokat az oktatási hatóságok a témában. A 

táblázatban jól látszik, hogy az általános iskolásoknál közel megduplázódott a krónikus 

lógások száma három évfolyamot vizsgálva 2008 és 2011 között. A középiskolások esetén az 

iskolai kimaradás több fiatalt érintő probléma, mint az általános iskolásoknál. Több mint 

négyszer annyi középiskolás marad ki tartósan az oktatásból, mint kisebb társaik. Mindez 

valószínűleg többek között a szülői felügyelet gyengülésének és a kortárscsoport erős 

vonzásának, a devianciák elterjedésének köszönhető. Minden esetre a középiskolásoknál is 

tartósan növekszik a sokat hiányzók száma, ami közel másfélszerese volt 2010/2011-ben a 

2005/2006-os tanévben mért esetszámnak. Ha a számokat összevetjük a korcsoport méretével 

láthatóvá válik, hogy a negatív folyamatok ellenére a tartós kimaradás jelensége még mindig 

csak az általános iskolások 0,33 százalékát és a középiskolások másfél százalékát érinti. 

13. táblázat. A 30 napot meghaladó iskolai hiányzások alakulása Flandriában, (eset) 

 2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

Általános iskola na na na 797 1013 1373 
Az iskolás csoport %-
ban 

na na na 0,19 0,25 0,33 

Középiskola 3995 4142 4771 5052 5640 5893 
Az iskolás csoport %-
ban 

1,0 1,0 1,2 1,2 1,4 1,5 

Forrás: Tárki 2014b:42. 

Ahogy az előző táblázatból is kiderül a középiskolások tartós hiányzása a korai 

iskolaelhagyás legjelentősebb problémája, ugyanis mindez hosszútávon hozzájárul a hiányzó 

gyermekek tartós kimaradásához és végleges, fiatalkori lemorzsolódásához, amely a 

munkanélküliség és szegénység előszobájának tekinthető.   A 2010/2011-es tanévben 2162 
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gyermek hagyta el az oktatási rendszert bizonyítvány nélkül, mindez közel 17 százalékos 

növekedést jelent az előző tanévhez képest. Látható, hogy noha az esetszámok növekedtek az 

oktatási rendszer egészét tekintve a probléma parciális, mivel csupán a korcsoport 0,5 

százalékát érinti a jelenség. 

Iskolatípus alapján legveszélyeztetettebbek a részidős képzésben, esti, vagy levelező 

rendszerben tanulmányokat folytató fiatalok, ugyanis ők adják az összes iskolaelhagyó 

csaknem felét a 2010/2011-es tanévben. Valószínűleg ebben az iskolatípusban a gyengébb 

iskolához-kötöttség és a kortárscsoport gyengébb hatása miatt kevésbé erős az iskola megtartó 

ereje, mint a teljes idős képzési forma esetén. A középfokú oktatásból kikerülők körülbelül 

harmada jár teljes idős nappali képzésre, arányuk azonban 7,8 százalékponttal, 31,7-ről, 39,5 

százalékra nőtt egyetlen tanév alatt. Ugyanebben az időszakban a speciális képzésben 

résztvevő iskolaelhagyók aránya valamelyest csökkent. 

14. táblázat. A középiskolát végleg elhagyó gyermekek száma és képzési forma szerinti 

megoszlása Flandriában (fő) 

 2009-2010 2010-2011 

Kimaradások száma 1850 2162 

Az összes középiskolás %-ában  0,5%  0,5% 

Teljes idős képzés 31,7% 39,5% 

Részidős képzés 42,6% 44,7% 

Speciális képzés 41,1% 35,7% 

Forrás: Tárki 2014b:42. 

A flamand kormány más módszerrel számítja ki a korai iskolaelhagyók számát, mint az 

Eurostat (2014a) hivatalos, az európai országok összehasonlítását lehetővé tevő ESL indexe. 

Így készül egy statisztika hazai felhasználásra és egy az EU adatközlési szabályainak 

megfelelően. A belga mutató szerint az számít korai iskolaelhagyónak, aki (1) nem szerzett a 

középiskolát lezáró, technikai, humán, vagy művészeti képesítést; vagy (2) nem rendelkezik 

szakmai oklevéllel a szakiskolai képzés 6. évfolyamát követően; vagy (3) nincs oklevele 

részidős, vagy gyakornoki képzésen belül, vagy (4) képzettsége speciális szükségletű fiatalok 

szakképzésében. A metódus alapján magasabb ESL arányokat kapunk, mint a hagyományos 

Eurostat (2010) ESL mutató alkalmazásával, amely működéséről korábban már volt szó. A 

továbbiakban a „hivatalos” más országok és az EU 28 átlagával összevethető nemzeti 
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adatközlésekkel foglalkozom, kivéve azokat az eseteket, amikor csak a saját számítású adatok 

elérhetők. Ekkor jelölöm a szövegben az indikátorképzés eredetét. 

A 18 és 24 év közötti flamand fiatalok 8,7 százaléka számított korai iskolaelhagyónak 

2012-ben, ami 2,3 százalékponttal kedvezőbb, mint az országos átlag és 3,2 százalékkal 

alacsonyabb érték az EU 28 átlagánál. Mindez azt jelenti, hogy Belgium (legalábbis annak 

flamand területe) máris sikeresen teljesítette az EU 2020 Stratégiában meghatározott 10 

százalékos ESL szintet. Ugyanakkor még távol van a 2013-as Nemzeti Stratégiában 

meghatározott, meglehetősen szigorú, 4 százalék körüli értéktől. Az eredmény igen jónak 

tekinthető, különösen annak tudatában, hogy a térség ESL rátája még 12 százalék felett volt 

2003-ban és tíz év alatt fokozatosan csökkenve jutott el a jelenlegi értékig. Más európai 

országokhoz hasonlóan Flandriában (és egész Belgiumban) is a fiúk veszélyeztetettebbek a 

korai lemorzsolódás által, mint a lányok. A fiúk ESL rátája 10,5 százalékos, még a lányoké 

csak 6,8 százalékos volt 2012-ben. Noha ez is jelentős javulásnak számít a 2003-as 14,8 és 

10,1 százalékhoz képest, a nemek közötti 4 százalékpont körüli különbség tartósan 

fennmaradt (Stassen 2012:2). 

26. ábra. A 18-24 korosztály korai iskola-elhagyási trendjei nemenkénti bontásban (%) 

 
Forrás: Stassen 2012:3. 

A korai iskolaelhagyás problémája különösen jelentős a nagyvárosokban. A Belga 

Statisztikai Hivatal adatközlése szerint (helyi ESL index alapján) Antwerpen ESL rátája közel 

28%-os, a fiúk és a lányok indexe között tíz százalékpontos különbség van, így a fiúk 

csaknem harmada hagyja el a képzési rendszert oklevél nélkül. Hasonló problémákkal küzd a 
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főváros Brüsszel is, ahol a korai iskolaelhagyók korcsoporton belüli aránya eléri a 27 

százalékot és a fiúk ESL rátája itt is nagyon magas, 30 százalékos (Stassen 2012:6). 

27. ábra. A flamand területek ESL indexe átlagosan és a nagyvárosokban, 2012. (%) 

 

Forrás: Stassen 2012:6. 

 

8.2. A program története 

 

Az oktatási rendszer folyamatai 

A belga oktatási rendszer jelenlegi formája erősen regionális alapú. A flamand 

területek oktatáspolitikáját a Flamand Oktatási Minisztérium alakítja. Ugyanakkor bizonyos 

hatáskörök (például a tankötelezettség időtartamának meghatározása) megmaradtak föderális 

szinten. A szegény és főleg bevándorló gyermekek oktatására 1989-ben hirdették meg az 

(Onderwijsvoorrangsbeleid) OVB programot, amely egy integrációs esélyegyenlőségi 

kezdeményezés olyan tanulók számára, akik édesanyja, vagy nagymamája nem belga 

nemzetiségű és legfeljebb 18 éves koráig végzett tanulmányokat. Az érintett gyermekek 

kiegészítő tanulmányi támogatásban részesültek és nulladik évfolyamos holland nyelvű 

oktatásban vettek részt. A következő integrációs program az 1993-as ZVB 

(Zorgverbredingsbeleid) volt, amely olyan hátrányos helyzetű gyermekeket célzott meg, akik 

édesanyja nem rendelkezett középiskolai végzettséggel, mindkét szülő munkanélküli volt, 

vagy egyszülős háztartásban éltek. Ezeket a kezdeményezéseket olvasztotta egybe az oktatási 
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esélyegyenlőségi törvény 2002-ben. A jogszabály egyik legfontosabb újítása a személy közeli 

segítés volt, amely során ún. SEN koordinátorok dolgoznak együtt a családdal és közvetlenül 

a gyermekkel az oktatási részvétel és a jó teljesítmény elérése érdekében. A problémát 

komplexen kezelik, ezért a koordinátorok a szülőkkel is foglalkoznak, segítenek a családi és 

kapcsolati problémákban csakúgy, mint a munkakeresésben (Lambrechts és Geurts 2008). 

 

A Schooltoelagen előzményei 

Belgium a Schooltoelagen bevezetése előtt is működtetett és jelenleg is működtet 

szociálpolitikájában olyan egyéb pénzbeli ellátásokat, amelyen bizonyos viselkedési 

feltételekhez kötöttek. Az egyik ilyen program egy klasszikus workfare (segélyért munkát) 

típusú kezdeményezés, amely a munkanélküli segély folyósítása ellenében elvárja az ügyfelek 

aktív együttműködését a hatóságokkal. A közös munka egy együttműködési terv alapján 

történik, amely elkészítésébe a klienseket is bevonják. A megvalósítás során a 

munkanélkülinek vállalnia kell, hogy önerőből is próbál állást keresni, erről beszámol az 

ügyintézőnek, a számára felkínált munkákat elfogadja, részt vesz az állásinterjúkon és a 

munkaügyi központ által szervezett egyéb tréningeken. Egy másik lehetőség, ha az 

álláskereső visszaül az iskolapadba és befejezi korábban megszakított tanulmányait, vagy új 

képzéseket kezd annak érdekében, hogy piacképes tudást szerezve képes legyen elhelyezkedni 

a nyílt munkaerőpiacon. A belga kormány mindezt a normál összegű támogatásnál magasabb 

összegű álláskeresési juttatással honorálja, amelyet a tanulmányok idejére fizetnek ki az 

érintettnek. 

A Schooltoelagen előtt működött a belga felsőoktatási rendszerben egy támogatási 

program (Studientoelagen), amelyet a főiskolai, vagy egyetemi tanulmányokat folytató 

hallgatók vehettek igénybe. Az ellátás egyedüli feltétele az aktív hallgatói jogviszony volt, 

nem kötötték óralátogatási, vagy tanulmányi teljesítményi kritériumokhoz. Ez a támogatás a 

hetvenes évek eleje óta működött, de mára megszűntették és egyéb, tanulmányi 

teljesítményfüggő ösztöndíjakkal váltották fel, amelyek már nem kormányzati, hanem 

egyetemi hatáskörben működnek. 

Az iskoláztatási támogatással párhuzamosan működik egy másik, gyermekek számára 

szóló pénzbeli támogatás. Ez egy klasszikus, univerzális családi pótlék jellegű transzfer, amit 

minden 18 év alatti Belgiumban élő gyermek családja megkap. Ennek a támogatásnak az 

eredete is a hetvenes évek elejére tehető oktatási és családtámogatási reformokban 
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gyökeredzik. A családi pótlék összege függ a gyermekek számától, illetve attól, hogy valaki 

egyéni vállalkozó, vagy alkalmazott státuszban dolgozik. Alapösszege egy gyermek esetén 

81,14 és 86,77 Euro között mozog. Amennyiben a gyermek továbbtanul 18. életévét 

követően, a családi pótlék még legfeljebb 20 éves koráig tovább folyósítható. 

Az iskoláztatási támogatás első formája ugyancsak a hetvenes évek 

reformkezdeményezéseiből bontakozott ki. A jogalkotó célja az alacsonyjövedelmű, 

tanulmányokat folytató fiatalok pénzbeli támogatása volt, ezért a már meglévő családi pótlék 

mellé bevezetett egy pénzügyi ösztönzőt iskoláztatási támogatás néven, amelyre azok a 

gyermekek voltak jogosultak, akik középfokú oktatási intézménybe jártak és családjukban az 

egy főre eső jövedelem nem ért el egy bizonyos szintet. A kezdeményezés célja a szegény 

háztartásból származó gyermekek számának növelése volt a középiskolákban, azáltal, hogy 

kiegészítő támogatást biztosít az iskola járulékos költségeinek (bejárás, ruházkodás, tanszerek 

stb.) fedezetére.  Később (2001) ezt a támogatást kiterjesztették az óvodásokra és egyéb 

koragyermekkori ellátásban részesülőkre, valamint az általános iskolásokra is. Így már a teljes 

3 és 18 év közötti, alacsonyjövedelmű családból származó korosztály részesülhetett az 

iskoláztatási támogatásból. A flamand kormány 2008-as oktatási reformjának részeként 

bevezették az iskoláztatási támogatás oktatási feltételhez kötését. A 2008/2009-es tanévtől 

már csak azok részesülhettek az ellátásban, akik rendszeresen iskolába jártak, és nem 

hiányoztak többet a jogszabályban meghatározott napoknál. A döntéshozókkal készült 

interjúk alapján a feltételek bevezetése nem más országokból átvett metódusok alapján 

történt, hanem a flamand parlament határozata szerint történt, amelyre a helyi lemorzsolódási 

statisztikák szolgáltatták az okot. Modellkísérletek nem voltak a szankciók bevezetését 

megelőzően, a 2008/2009-es tanév elejétől kezdődően minden iskoláztatási támogatásban 

részesülő általános iskolás és középiskolás érintett volt a teljes Flamand Régióban, illetve az 

ahhoz tartozó iskolákban. 

 

8.3. A program működésének bemutatása 

 

Az iskoláztatási támogatás kezdeti célja az volt, hogy az univerzális családi pótlék mellett 

létezzen egy másik pénzbeli ellátás, amely kifejezetten a nehéz anyagi helyzetben élő 

gyermekek családjait támogatja. A finanszírozási gyakorlat mögött az a felismerés állt, hogy a 

szegénységben élő szülők gyakran nem képesek vállalni az oktatással járó olyan 
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többletkiadásokat, mint a tanszerek és tankönyvek megvásárlása, a gyermek útiköltségének 

kifizetése, vagy az iskola étkezés biztosítása. Ennek megfelelően a program célcsoportját a 

tanköteles korú korábban 6 és 18, jelenleg 3 és 18 év közötti gyermekek és fiatalok alkotják, 

akik családjában az egy főre eső jövedelem egy bizonyos, jogszabályban meghatározott szint 

alatt marad. A kötelező óvodáztatás bevezetésével a jogosultak körét kiterjesztették a korai 

fejlesztés intézményeibe járó kisgyermekekre is. 

Az iskoláztatási támogatás jövedelemtesztelt ellátás. A kérelmet a szülőknek kell 

benyújtaniuk a szociális hatóságok felé, amelyek elvégzik a jövedelmi jogosultság igazolását 

és kiszámolják a támogatás összegét. A támogatás lehetőségéről a gyermekek és a szülők az 

Oktatási Minisztérium (OM) honlapjáról, a gyermekjóléti szolgálatoktól, az önkormányzat 

információs kiadványaiból, vagy a pedagógusoktól értesülhetnek. A kérelmet elektronikusan, 

vagy postán kell benyújtani közvetlenül az OM-hez. Az iskoláztatási támogatás összege függ 

a gyermek életkorától, az iskola szintjétől és a háztartás anyagi kondícióitól, valamint attól, 

hogy hány gyermek és hány felnőtt él a családban. A támogatás végső összegének 

kiszámolásához egy meglehetősen bonyolult módszert használnak, amelyet itt nem célom 

részleteiben bemutatni. A fentiekben leírt jellemzők alapján a szociális hatóságok 

kiszámolják, hogy a család összjövedelme alatta van-e a jogszabályban meghatározott 

kvótának. A kvóta egyfajta oktatási kiadásokkal kiegészített fogyasztói kosár. 

Megállapításánál a megélhetés költségei mellett figyelembe veszik az iskoláztatás fajlagos 

költségeit is, gyermekenként halmozottan. Ezután az adóhatóságtól származó 

jövedelemigazolás alapján meghatározzák a kérelmet benyújtó család teljes jövedelmét. A 

kapott összeget kiegészítik az előre kalkulált fogyasztói csomag összeghatáráig. A támogatás 

végső összege így a család havi jövedelme és a meghatározott kvóta közötti rés lesz. A 

támogatás átlagos összege egy egyedüli óvodás gyermek esetén, két szülő mellett 90 Euro 

évente (ez havonta 7,5 Euro, a minimálbér 0,5 százaléka). Egy középiskolás, mélyszegény 

háztartásból származó gyermek esetén azonban a támogatás éves összege elérheti az 500 

Euro-t is (havonta 41,66 Euro, a minimálbér 2,8 százaléka). Mivel az Oktatási Minisztérium 

közvetlen online kapcsolatban áll az adóhatósággal, így jövedelemnyilatkozatot külön nem 

kell csatolni a kérelemhez, csak a jogosult gyermek nevét és a vele egy háztartásban élő 

személyek neveit. A jövedelemkalkulációt ezután az OM végzi el az adóhivatal adatai 

alapján. Általános probléma a módszerrel, hogy az adóhatóság adatai mindig az aktuális éves 

adóbevallás jövedelmi paramétereit tartalmazzák, és nem követik a családban időközben 

bekövetkezett változásokat (pl. valamelyik szülő munkanélkülivé válik). A korábban kapott és 
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megszűnő szociális támogatások, nyugdíjak és gyermekvédelmi ellátások ugyancsak 

hiányoznak a rendszerből. Amennyiben változás történt a háztartás utolsó adóbevallása óta, 

azt külön kell jelezni az OM irányába a megfelelő igazolásokkal (pl. munkaügyi központ 

igazolása). Az IT-t csak a tanév tartalma alatt lehet igényelni, a kérelem beadásának utolsó 

időpontja a tanév vége. Az ellátást évente egyszer fizetik ki a szülők részére banki átutalással. 

Amennyiben egy gyermek egyszer már jogosultságot szerzett a támogatásra, többé nem kell 

beadnia a családnak külön igénylést, hanem automatikusan kapják a pénzt. Újabb igazolást 

csak a jogosultság megszűnése esetén kell benyújtani, például abban az esetben, ha a szülők 

jövedelemnövekedése miatt már nem kaphatják az IT-t. A Flamand Oktatási Minisztérium 

illetékesei arról számoltak be, hogy a kormány tervezi az iskoláztatási támogatás automatikus 

folyósítását, amely teljesen megszűntetné a jövedelemigazolások jelenlegi rendszerét (TÁRKI 

2014b:12). Ennek oka, hogy az információs csatornák nem megfelelő működése miatt sok 

szegény család nem szerez tudomást a támogatásról, vagy különböző okokból, mint a 

stigmatizáltságtól való félelem, vagy az adminisztráció relatív bonyolultsága, nem igénylik 

azt. Az igénylésmentes támogatás koncepciója szerint az adóhivataltól bejövő információk 

alapján azonosítják azokat jövedelmileg rászoruló családokat, ahol tanköteles gyermek él. 

Ezután a támogatást a család külön igénylés nélkül, automatikusan megkapná. A rendszer 

kiépítése azonban, noha nagyon előremutató és kiküszöböli a hagyományos segélyezési 

rendszerek legnagyobb hátrányait, még éveket vesz igénybe. Ennek oka az adminisztrációs 

rendszerek nehézkes összehangolása és az iskolákat, az önkormányzatot, az adóhivatalt és az 

OM-et összekötő informatikai háttér kiépítésének bonyolultsága. 

A tanköteles gyermek hiányzásait az iskolák a pedagógus jelzése alapján „elektronikus 

ellenőrzőkben” gyűjtik. A rendszer képes összegezni és statisztikai adatbázisokba rendezni a 

hiányzásokat és összeköttetésben van az OM statisztikai rendszerével. Az OM illetékesei így 

gyermekenként lebontva követhetik a hiányzások alakulását saját számítógépeiken. Az 

iskoláztatási támogatáshoz kapcsolódó szankciók akkor lépnek életbe, ha a gyermek évenként 

30 fél napnál többet hiányzott két egymást követő tanéven belül. Ebben az esetben a 

szülőknek utólag vissza kell fizetniük a kapott iskoláztatási támogatás egy éves összegét. A 

program kritikusai szerint a büntetéssel az a legnagyobb baj, hogy szelektív és csak az 

alacsony jövedelmű családokat szankcionálja abban az esetben, ha a gyermek tartósan 

kimarad az iskolából (Cantillon és Lancker 2011). A kétszer 30 (fél) napos hiányzást 

egyébként meglehetősen nehéz elérni. Az iskola és a szociális hivatal már a kimaradások 

kezdetén levélben szólítja fel a szülőket a helyzetre vonatkozóan. Felkínálnak pedagógiai és 
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szociális segítséget, egyéni konzultációt a szülők számára. Ha mindez nem ér célt, csak akkor 

lépnek életbe a szankciók. Erre azonban meglehetősen ritkán kerül sor. Az Oktatási 

Minisztérium szerint a gyermekek mindössze 0,74 százalékánál valósul meg a támogatás 

visszafizettetésére. Éppen ezért az oktatási szakemberekkel készített interjúkból (TÁRKI 

2014b:10-11) az derül ki, hogy a szakemberek és döntéshozók a támogatás megvonására és 

visszafizettetésére nem büntetésként tekintenek (a magyar tapasztalatokból ugyanez derül ki), 

hanem egyfajta segítségre, végső eszközre, amelyet csak akkor alkalmaznak, ha a 

segítségnyújtás más csatornáit már kimerítették. A szankciók célja pedig nem a család anyagi 

ellehetetlenítése, hanem a figyelemfelkeltés végső eszköze a gyermekek megóvása érdekében. 

 

8.4. Az iskoláztatási támogatás bevezetése 

 

Ahogy arról korábban írtam, az iskoláztatási támogatás jelenlegi formáját 2008-ban 

vezették be. A korábbi, ugyancsak alacsony jövedelmű gyermekeknek fenntartott séma nem 

tartalmazta a kötelező oktatási részvétel kritériumát. Az IT bevezetése egy jellemző példa a 

bizonyíték alapú ellátástervezés gyakorlatára. Az OM mellett megalakult egy munkacsoport 

még 2006-ban, amely célja az iskolai kimaradás, lemorzsolódás és ezek ártalmas 

következményeinek és hosszú távú hatásának felmérése volt. A bizottság adatokat gyűjtött, 

jelentéseket készített, amelyek később az Oktatási Stratégiai Tanács elé kerültek, ahol oktatási 

és szociális szakemberek vitatták meg azokat. A végső javaslatok a Schooltoelagen 

megvalósítására, eszköz és célrendszerére vonatkozóan végül a Flamand Közösségi Parlament 

elé kerültek, amely elfogadta a 2008-tól megvalósuló kezdeményezést. A bevezetés során 

részt vettek a folyamatban az OM illetékesei, amely szervezet a tervezés és a megvalósítás 

elsőszámú felelőse. Emellett a véleményezési eljárásba bevontak más, a terepen dolgozó 

oktatási és szociális szakembereket is. Civil szervezetek nem képezték részét sem a 

kidolgozási, sem a megvalósítási folyamatnak. 

Az IT bevezetése mellett szóló legfőbb érv az EU 2020 Stratégiájához való és a belga 

kormány 2006-os Oktatási Stratégiájához való alkalmazkodás volt. Előbbi 10 százalékban, 

utóbbi pedig jóval szigorúbban, mindössze 4,3 százalékban határozza meg a korcsoport 

viszonylatában az oktatás világát középiskolai végzettség nélkül elhagyók legmagasabb 

tolerált arányát 2020-ra. A korai iskolaelhagyók aránya a 2006-os Oktatási Reform idején 

12,6 százalék, elfogadása idején (2008) pedig már 14,8 százalék volt Belgium teljes területére 

vonatkozóan. Mindez közel 5 százalékpontos eltérést jelentett az EU 2020 céljaitól és 10 
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százalékpontosat a Minisztérium által deklarált céloktól. A 2006-os elképzelések szerint a 

korai iskolaelhagyók arányát fokozatosan, 2008-ra 8,6 százalékra, 2016-ra 5,7 százalékra, 

2020-ra pedig 4,3 százalékra kell visszaszorítani (Actieplan Vroegdijdig Schoolverlaten 

2013:5). A 2006-os Nemzeti Stratégia a 2000-es Lisszaboni Csúcs irányelveiből indul ki, 

amely oktatás- és foglalkoztatáspolitikai rendelkezései különös figyelmet szentelnek a korai 

iskolaelhagyás megfékezésének. A Stratégia preventív megközelítést alkalmaz, mely szerint 

elsősorban megelőző eszközökkel, az iskola és a család szintjén kell kezelni a kimaradás és a 

korai iskolaelhagyás problémáját. Ennek érdekében közvetítő szervezeteket, ún. 

Diáktanácsadó Központokat hoztak létre annak érdekében, hogy szakemberek bevonásával 

kapcsolatot teremtsenek és információt közvetítsenek az iskola és a szülők között. A 

központok az iskola mellett, de attól függetlenül működnek. A konfliktuskezelési folyamatba 

a tanulót is bevonják és háromoldalú együttműködési szerződés kidolgozásával és 

elfogadásával próbálják a problémát konstruktívan megoldani. A Stratégia céljai a megelőzés 

és a segítségnyújtás és csak végső esetben (nem nevesítve) veti fel a büntetés lehetőségét.  

A 2006-os Nemzeti Stratégiát 2013-ban vizsgálták felül, amikor elfogadtak a korai 

iskolaelhagyás megakadályozásáról szóló 2013-as akciótervet (Actieplan Vroegdijdig 

Schoolverlaten). Az Akcióterv továbbviszi a Nemzeti Stratégiában deklarált célokat és 

irányelveket. Lényeges újdonság azonban, hogy a lokalitás színterére helyezi a 

problémamegoldás helyszínét. Az iskolák és a helyi önkormányzatok, továbbá a helyi 

szociális szolgáltatók és a rendőrség bevonásával egy olyan jelzőrendszer kiépülését célozza 

meg az Akcióterv, amely nemcsak az iskola falain belül, hanem azokon kívül is eléri a 

gyermekeket. 

A program monitorozásáért a Flamand Oktatási Minisztérium felel. Szakemberek szerint 

az adatok gyűjtése és feldolgozása folyamatos, hivatalos tájékoztatás azonban csak később 

várható az IT hatásaira vonatkozóan. Az OM szakfőosztálya mellett független kutatók is 

vizsgálták az IT működését (Cantillon és Lancker 2011), ezek a felmérések és értékelések 

azonban inkább kvalitatív, mint kvantitatív jellegűek 

 

8.5. Pénzügyi háttér és a felhasználók jellemzői 

 

A Flamand Kormány éves szinten 120 és 150 millió Eurót fordít a Schooltoelagen 

program fedezetére. A rendszer nyílt finanszírozású, ami azt jelenti, hogy az aktuális 
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kifizetéseket minden esetben a résztvevők számához és igényeihez igazítják, elméletileg egy 

jogosult sem maradhat finanszírozási jellegű probléma miatt ellátatlanul. Az IT-re kifizetett 

összeg meglehetősen kis részét képezi az összes gyermekvédelmi és családtámogatásnak, 

amely éves szinten eléri a 7,8 milliárd Eurót. A támogatás pénzügyi alapja a Flamand 

Költségvetésből származik, nincsenek kiegészítő források és magánfinanszírozású 

kezdeményezések. Az IT-t közvetlenül az Oktatási Minisztérium utalja a résztvevők 

bankszámlájára évente egy alkalommal. Az adminisztrációs költségek aránya nem ismert, de 

valószínűleg más segélyprogramokhoz viszonyítva alacsony lehet, a megállapítási és 

folyósítási folyamat automatizáltsága miatt. Nincs szükség külön ügyintézőkre a 

segélyirodákban, hiszen a teljes adminisztráció az OM informatikai rendszerén keresztül 

történik, beleértve a kimaradások regisztrálását, a jövedelemi jogosultság megállapítását és a 

folyósítást is. 

Az IT programban résztvevők többsége nagyvárosi, hátrányos szociális helyzetű 

családokból kerül ki. Az olyan nagyvárosokban, mint Brüsszel, Ghent, vagy Antwerpen, 

közel kétszerese a korai iskolaelhagyók aránya, mint a kisvárosokban és más vidéki 

területeken. A notórius hiányzó gyermekek harmada (33,3%) nem holland anyanyelvű, noha 

az iskolás korcsoportban összesített arányuk mindössze 9 százalék. Kétharmaduk (65,2%) 

édesanyja alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik, még ez az arány a korcsoporton belül 

csupán 23,1 százalék. A sokat hiányzó tanulók 2,8 százaléka hajléktalan szülők gyermeke, a 

korcsoport 0,3 százalékával szemben (Cantillon és Lancker 2011:14). Összesen a 3 és 18 év 

közötti flamand gyermekek negyede (25,8%) részesül iskoláztatási támogatásban. 

15. táblázat. A hiányzásokkal rendelkező gyermekek jellemzői Flandriában 

 A sokat hiányzók %-ában Az iskolás populáció %-ában 

Nem holland anyanyelvű 33,3 9,0 

Anya alacsony iskolai végzettsége 65,2 23,1 

Szülő hajléktalan 2,8 0,3 

IT-re jogosult 33,2 25,8 

Nagyvárosban lakik 34,1 3,9 

Forrás: Cantillon és Lancker 2011:14 
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8.6. A program hatása 

 

A Schooltoelagen hatásáról nem készült még hivatalos tanulmány a disszertáció 

leadásának időpontjáig. A TÁRKI felméréséből kiderül: az OM beszámolója szerint az 

adatokat folyamatosan gyűjtik és a jövőben várható, hogy ezeket hivatalos formában is 

közölni fogják majd. Az oktatási szakemberekkel készült interjúk alapján kiderült, hogy az IT 

csak kismértékű javulást volt képes elérni az általános iskolás populáció (7-12 évesek) esetén, 

még az óvodásoknál (3-6 évesek) és a középiskolásoknál (13-18 évesek) nem volt 

kimutatható eredmény. Ennek oka (ugyancsak az OM munkatársai szerint), hogy az óvodások 

számára folyósított évenkénti 90 Euró valószínűleg nem jelent elegendő motivációt a 

gyermekek óvodáztatására. Noha az óvodai részvétel ingyenes, a járulékos költségek 

(felszerelés, higiéniai szerek és játékok, utazás) jóval meghaladják az évenkénti 90 Eurót, 

ezért sok szülő dönt inkább a gyermek otthontartása mellett. Különösen akkor, ha a szülő 

egyébként is anyasági szabadságon van egy kisebb gyermek révén, vagy munkanélküli. A 

középiskolások esetén pedig (az OM szakemberei szerint) valószínűleg arról van szó, hogy a 

gyermekek viselkedésére már kisebb a szülők hatása. Az anyagi motiváció mellett sem 

képesek a gyermekeket rávenni, hogy bejárjanak az iskolába. 

Cantillon és Lancker (2011:12-13) három pontban foglalta össze az iskoláztatási 

támogatáshoz kapcsolódó kritikáját. Elsőként azt kifogásolták, hogy a szankciót kiváltó 

viselkedés (sorozatos iskolai hiányzás) és a büntetés (támogatás megvonása) között túl sok 

idő, akár 2 év is eltelhet. Ez azért baj, mert a szülők nem tudják a szankciókat közvetlenül a 

korábban történt viselkedésekkel összekötni, másfelől az iskolai kimaradások idején nem 

feltétlenül gondolnak arra, hogy két év múlva mindezért az IT-t majd vissza kell fizetniük.   

Cantillon és Lancker másik problémaként az anyagi depriváció elmélyülését nevezték meg. 

Olyan háztartásoknak kell ugyanis a szankciók esetén alkalmanként több száz Eurót 

visszafizetniük, amelyek egyébként is nagyon nehéz anyagi helyzetben vannak. Ezzel csak 

még súlyosabbá válik szegénységük, esetleg el is adósodhatnak, amennyiben jogi úton történő 

behajtásra kerülne sor. A harmadik észrevétel az egyébként is periférián élő családok további 

diszkriminációjával foglalkozik. A szankciók ugyanis csak azokat a szegény családokat 

sújtják, akik nem járatják iskolába gyermekeiket. A magasabb jövedelműeknek ugyanezért a 

viselkedésért nem kell számolniuk hasonló büntetéssel (amellett, hogy természetesen a 

tankötelezettség az ő gyermekeikre is vonatkozik). Mindez még inkább növeli a szegények 

társadalmi elkülönítését és kiszolgáltatottságát. 
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Az IT alapvetően arra az elképzelésre épít, hogy a hiányzások korai halmozódásának 

megakadályozásával a gyermekeket minél tovább az iskolapadban tartsa és segítse átlépésüket 

az oktatási rendszer magasabb szintjeire. Mivel a program elsősorban a 3 és 18 évesek iskolai 

kimaradását célozza meg, hatása a korai iskola-elhagyási mutatókban (ESL) várhatóan csak 

később jelentkezik, akkor, amikor a kimaradó és évismétlő gyerekek elérik a 18 éves kort és 

megjelennek az ESL statisztikákban. Az alábbi táblázat 2012-ig követi a flamand ESL 

mutatókat (Eurostat 2014a). A 2012-es adatokban már megjelennek azok a tárgyévben 18 

évesek is, akik a szankciók bevezetésekor (2008) 14 évesek, vagy ennél idősebbek voltak.  A 

táblázat tanulsága szerint nem sikerült az ESL indexet javítani 2008 óta, sőt kis mértékben 

még növekedett is a korai iskolaelhagyók aránya. A nemek közötti különbségeket sem sikerült 

mérsékelni. A fiúk továbbra is lényegesen veszélyeztetettebbek, sőt a két nem közötti 

szakadék tovább mélyült, ugyanis a lányok adataiban kismértékű (0,7 százalékpontos) javulás 

a fiúkéban pedig csekély romlás (0,9 százalékpontos) következett be 2008 és 2012 között. 

16. táblázat. Az ESL index alakulása a Flamand Régióban, nemenként (%) 

Év Fiúk Lányok Összesen 
2000 13,9 9,2 11,6 
2001 13,5 9,4 11,5 
2002 14,4 8,8 11,7 
2003 14,8 10,2 12,5 
2004 13,3 8,7 11,0 
2005 13,2 8,0 10,7 
2006 11,9 8,1 10,0 
2007 10,9 7,6 9,3 
2008 9,6 7,5 8,6 
2009 9,9 7,2 8,6 
2010 11,4 7,7 9,6 
2011 12,1 7,0 9,6 
2012 10,5 6,8 8,7 

Forrás: Actieplan Vroegtijdig Schoolverlaten 2013:3 

Mivel az IT összege meglehetősen alacsony, feltételezhetően szegénységre és társadalmi 

egyenlőtlenségre gyakorolt hatása igen csekély. A 90 Eurós éves óvodáztatási alap 12 hónapra 

lebontva, mindössze a havi minimálbér fél százalékát jelenti. Amennyiben egy mélyszegény 

háztartásban két végzős korú középiskolás gyermek van, az ellátás arányos összege még 

mindig csak a minimálbér 5,6 százaléka. Nincsenek arra vonatkozó kimutatásaim, hogy 

mindez mekkora hatást gyakorol a szegénységre és a társadalmi egyenlőtlenségekre, de 

valószínűleg elenyésző következményei lehetnek a társadalmi különbségek mérséklésében. 
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8.7. A nemzetközi szervezetek hatása 
 

A Világbank és az IMF 

 

Belgium esetén nem beszélhetünk olyan erős és a szociálpolitika szempontjából 

meghatározó világbanki és IMF támogatáspolitikáról, mint a másik két vizsgált országnál. 

Belgium utoljára a második világháborút követő években részesült világbanki támogatásban, 

amely ipari-újjáépítési kölcsönöket jelentett. Ezek a kölcsönök azonban aligha befolyásolták a 

későbbi szociális politikákat. A hatvanas évek elejétől az ország Európa gazdaságilag egyik 

legfejlettebb állama és nettó befizetője mindkét pénzügyi szervezetnek. 

 

Az Európai Unió 

Az EU hatása a szociális politikákra és különösen az ESL-hez kapcsolódó intézkedésekre 

azonban vitathatatlan és egyértelmű. A 2006-os és 2013-as, korai iskolaelhagyás elleni 

akciótervek és stratégiák a kormányzati intézkedések hivatkozási alapjául az EU 2020 

Stratégiát nevezik meg (vö. Actienplan 2013:2). Mind a belga kormány, min a Flamand 

Oktatási Minisztérium igen komolyan vette a Stratégia ajánlásait. Ennek legnyilvánvalóbb 

nyomai a kormányzat által 2002-ben meghirdetett Iskolai esélyegyenlőségi és integrációs 

program, amely a hátrányos helyzetű rétegek, közülük is elsősorban a hollandul és franciául 

nem beszélő bevándorló gyermekek oktatásminőségét és hozzáférését hivatott javítani. A 

Schooltoelagen bevezetése is ennek az ESL ellenes politikának a részét képezi, azonban nem 

domináns, csupán kiegészítő eleme a reformoknak. Ahogy az OM illetékesei is utaltak rá: az 

IT visszafizetési szankciója csupán egy utolsó, végső eszköz a hatóságok kezében, amelyet 

csak akkor vetnek be, ha már minden más eszköz kudarcot vallott. Emellett a támogatás körül 

van övezve számos más segítő tevékenységgel (pl. SEN koordinátorok, diáktanácsadó 

központok stb.), amelyek rendszerint idejében megakadályozzák a krónikus hiányzás 

kialakulását. Ennek köszönhető, hogy a ténylegesen szankció alá vont gyermekes családok 

aránya egy százalék alatt van. 

Az EU 2020 célokhoz való meglehetősen elkötelezett ragaszkodás, amely mind az 

interjúkból, mind a fejlesztéspolitikai dokumentumokból kitűnik egy kissé nehezen érthető 

annak tükrében, hogy az ország csupán egy százalékponttal marad el az EU által 

meghatározott 10 százalékos ESL célértéktől. Sőt, a legszigorúbb intézkedéseket hozó 
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flamand területek ESL rátája még ennél is alacsonyabb, mindössze 8,7 százalékos. 

Ugyanakkor az intézkedések okára némileg magyarázattal szolgálhat a korábban már említett 

igen magas ESL ráta a nagyvárosokban és különösen a nagyvárosi szegénynegyedekben élő 

alacsony jövedelmű migráns populáció körében. Fontos még megjegyezni, hogy az általános- 

és középiskolások iskolapadban tartásán túl, az Akcióterv komoly fejlesztési koncepciókat 

tartalmaz a középiskola és a munkaerőpiac közötti minél egyszerűbb átmenet megteremtése 

érdekében. Ennek eszközei a gyakornoki programok finanszírozása, a részidős képzés 

lehetőségének megteremtése és a munkáltatók motiválása a pályakezdők foglalkoztatására.  

A belga kormány az EU 2020 Stratégiához kapcsolódóan a következő gyakorlati 

intézkedéseket tette a korai iskolaelhagyás és a hiányzások kialakulásának megakadályozása 

érdekében: 

(1) Továbbfejlesztették az általános iskolákban az iskolai konzultáció rendszerét és 

diáktanácsadó központokat létesítettek az iskolakörzetekben (flamand területek).  

(2) Decolage program bevezetése az osztályismétlések megakadályozása érdekében. A 

program a pedagógusok továbbképzését tartalmazza és alternatív pedagógiai 

módszerek elsajátítására nyújt lehetőséget a bukások megelőzése érdekében. Az 

iskolák önkéntesen csatlakozhatnak a kezdeményezéshez (flamand és vallon 

területek). 

(3) Speciális integrációs osztályok létrehozása a 2 és 18 év közötti bevándorló gyerekek 

számára, amelyekben a hangsúly a nyelvtanuláson van, speciális képzettségű 

pedagógusok segítségével (vallon területek). 

(4) Gyakornoki programok, amelyek javítják a zökkenőmentes átmenetet a szakiskolák és 

a munkahelyek között (flamand területek).  

(5) Egyénre szabott karriertervezés a középiskolás diákok számára a tanuló, a szülők és az 

iskola együttes részvételével.  

(6) „Discimus” néven egy információs rendszer bevezetése 2013 szeptemberétől. A 

rendszer az Oktatási Minisztérium fenntartásával üzemel és tartalmazza az iskolák 

által feltöltött adatokat a gyermek beiratkozásáról, esetleges hiányzásairól, valamint a 

tanuló viselkedésének és tanulmányi előmenetelének a leírását. 
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8.8. Részösszefoglalás 

 

Belgium Flandria Régiójában 2008-ban vezették be az iskoláztatási támogatást. Az IT 

csak a legszegényebbek számára nyújt kiegészítő ellátást és célja a gyermekek iskolai 

részvételének növelése, a veszélyeztetett csoportok hiányzásának és korai iskola-

elhagyásának megakadályozása. Noha az ország kedvező gazdasági, társadalmi-

egyenlőtlenségi és oktatásstatisztikai mutatókkal rendelkezik (kevés hiányzás, magas iskolai 

részvétel, alacsony fiatalkori munkanélküliség), a nagyvárosok szegény és bevándorló 

népessége körében igen magas, az országos átlag többszöröse a korai iskolaelhagyók aránya. 

Az IT egy viszonylag alacsony összegű pénzbeli ellátás, amelyből évente egy alkalommal 

részesülnek az alacsonyjövedelmű, tanköteles korú gyermeket nevelő háztartások. A 

támogatáshoz rendelt feltételek értelmében a gyermek nem hiányozhat többet az iskolából 30 

fél napnál két tanéven belül. Amennyiben ez bekövetkezik, a szülőknek utólag vissza kell 

fizetniük egy évnyi támogatást. A büntetés kiszabására azonban csak nagyon ritkán kerül sor. 

Az IT bevezetését követően kis mértékben emelkedett a korai iskolaelhagyók aránya, 

majd 2010-től kezdve kismértékben csökkenni kezdett, jelenleg szinte pontosan megegyezik a 

támogatás bevezetését megelőző állapottal (8,7%).36 A támogatás iskolában tartásra gyakorolt 

pozitív hatása nem igazolható. Flandriában nagyon magas (100%) volt az IT bevezetését 

megelőzően is a tankötelezettség leteltét követő második évben iskolába járók aránya és ez a 

bevezetés után sem változott. A tartós, 30 fél-napot meghaladó iskolai hiányzások aránya kis 

mértékben növekedett a támogatás bevezetését követően, 1,2 százalékról 1,5 százalékra (az 

általános- és középiskolákban együttesen), amely közel 1000 esettel több hiányzást jelent 

tanévenként (TÁRKI 2014b:42). 

A Világbank és az IMF nem gyakorolt hatást a Flamand Parlament IT-hez kapcsolódó 

stratégiájára, mivel az ország nincs hitelkapcsolatban egyik szervezettel sem. Az EU 2020 

Stratégiában foglalt ESL célok azonban felbukkannak a kormány korai iskolaelhagyás elleni 

koncepcióiban (Actienplan 2013) és a minisztériumi interjúalanyok is megemlítik ezeket. 

Különösebb kihívást nem jelent a kormánynak a Lisszaboni Stratégia céljainak teljesítése, 

hiszen az ESL ráta 2006 óta tartósan 10 százalék alatt alakul. A probléma – minisztériumi 

szakemberek szerint - inkább a migráns-szülők gyermekeinek iskolában tartásával van, amit 

az IT és a hozzá kapcsolódó szankciók ellenére sem sikerült napjainkig megoldani. 

36 Stassen 2012:4 
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9. A PROGRAMOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 

9.1. A politikatranszfer és a nemzetközi szervezetek szerepe 

 

A társadalmi és gazdasági rendszereket átható globalizációs folyamatok a szociális és 

családpolitikákra is jelentős hatással vannak. A globális struktúrákban egy adott policy, vagy 

jó gyakorlat egyfajta átadható és átvehető termékként jelenhet meg a globális erőtérben, 

amely célja a földrajzilag ugyan eltérő megjelenésű, de jellegükben egymáshoz hasonló 

társadalmi problémák kezelése. A disszertációban igyekeztem részletesen bemutatni, hogyan 

válhat egy adott politika nemzetközi megoldássá egy bizonyos probléma - esetünkben a korai 

iskolaelhagyás - és az ebből eredő hátrányok kezelésében. Az átvett gyakorlatok leginkább 

különböző közvetítő szervezeteken keresztül, direkt, vagy indirekt módon gyökerezhetnek 

meg az őket implementáló jóléti rendszerekben. Mielőtt összehasonlítanám a három vizsgált 

ország FKT-inak implementálását a nemzetközi szervezetek tevékenységének tükrében, 

röviden sorra veszem a folyamatra vonatkozó fontosabb elméleteket, a dolgozat elejéhez 

történő visszacsatolásképpen.  

A nemzetközi szervezetek hatása általában egy meglehetősen nehezen „tetten érhető” 

folyamat. Csak a legritkább esetekben (például egyes latin-amerikai FKT-k esetén) írják elő 

ezek a szervezetek egy policy kötelező jellegű alkalmazását, vagy átvételét. Banks et al. 

(2004) felhívja a figyelmet, hogy az információáramlás szerteágazó csatornái miatt néha 

nehéz eldönteni, hogy egy adott policy saját készítésű termék, vagy máshonnan átvett 

gyakorlat. Továbbá, ha máshonnan átvett gyakorlat, akkor ebben mekkora a szerepe a 

kormányzatoknak és mekkora az internacionális szervezeteknek. Valószínűleg a Világbank, 

az IMF, vagy az EU elvárásai nem igazolhatják teljes mértékben egy adott politika 

meghonosítását és fontos a helyi kormányzatok és vezetők akaratának és felelősségének 

vizsgálata is (Graham 1994, Ferge 2000, Inglot 2008, Feenstra 2010). Akárhonnan is 

eredjenek ezek a modellek, Raffe (2011:3) arra figyelmeztet, hogy a nemzetközi politikákat 

sosem lehet „mindenható és azonnali” megoldásként alkalmazni egy-egy probléma esetén, és 

csak a helyi gazdasági, politikai és társadalmi környezet alapos ismerete mellett lehet ezeket 

bevezetni. Máskülönben a program hibás intézményi reformokhoz vezet, és nem szolgálja a 

célcsoport érdekeit (Kemp és Weehuizen 2005).  
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Deacon et al. (2009, 2012) szerint a szupranacionális politikák elsődleges közvetítői a 

nemzetközi szabályozási gyakorlatok (például az EU direktívái), a nemzetközi újraelosztási 

politikák (IMF és Világbank kölcsönei), és a nemzetközi szolgáltatások. Deacon és társai 

szerint a gazdagabb országok sokszor pénzt adnak a szegényebbeknek különböző 

társadalompolitikai programok megvalósítása érdekében és cserében elvárják a (szerintük) 

hatékony nemzetközi gyakorlatok átvételét. Feenstra (2010) szintén kiemeli, hogy a 

globalizációs verseny következtében a fejlődő gazdasággal rendelkező országok erős nyomás 

alatt vannak, hogy egyrészt megfeleljenek a nemzetközi elvárásoknak, másrészt sikerrel 

tudják kezelni a közben felmerülő szociális, gazdasági és kulturális kihívásokat. A folyamat 

következtében a kormányzatok kettős présbe kerülnek, amely egyik végét a nemzetközi 

kötelezettségek jelentik, a másikat pedig a hazai társadalmi elvárások és politikai kényszerek. 

Banks és társai (2004) Feenstrahoz és Deaconhoz hasonlóan azonosítják az úgynevezett 

intermediális intézmények nemzetközi politikák elterjedésében játszott jelentős szerepét. 

Meglátásuk szerint ezek a közvetítők erős nyomást gyakorolnak a nemzetállamokra, hogy 

változtassanak korábbi politikáikon és igazodjanak a nemzetközi trendekhez. A presszió 

alapja általában a gazdasági függés, vagy egyéb erőfölény érvényesítése. Az alábbi fejezetben 

három ilyen szupranacionális intézmény, a Világbank, a Nemzetközi Valutaalap és az Európai 

Unió FKT-k közvetítésében játszott szerepét vizsgálom meg Belgium, Bulgária és 

Magyarország oktatási feltételekhez kötött jóléti transzferein keresztül.   

 

9.1.1. Az IMF és a Világbank szerepe37 

  

A Világbank és a Nemzetközi Valutaalap már a szocializmus időszakában folyósított 

kölcsönöket kelet-európai országok számára, különböző infrastrukturális és gazdasági 

fejlesztések megvalósítása érdekében. A rendszerváltást követően a nemzetközi pénzügyi 

szervezetek támogatási gyakorlata megváltozott és a gazdasági folyamatok mellett elkezdtek 

támogatni bizonyos társadalompolitikai kezdeményezéseket is, amelyek elsősorban az 

oktatás, egészségügy és szociálpolitika területén fejtették ki hatásukat. A támogatások 

elsődleges célja az volt, hogy a rendszerváltással megjelenő kedvezőtlen gazdasági 

folyamatok következményeit, mint a tömeges munkanélküliség és a társadalmi 

egyenlőtlenségek elszabadulása, a társadalompolitika megerősített intézményein keresztül 

37 Mivel a két szervezet az elmúlt évtizedekben csak Magyarországon és Bulgáriában tevékenykedett a vizsgált 
országok közül, ezért az összehasonlítás is csak a két kelet európai országra vonatkozik, Belgiumra nem. 
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kompenzálni tudják. Hasonló támogatási struktúra valósult meg a latin-amerikai országok 

esetében is, amelyek ugyancsak több évtizedes diktatúrákat követően léptek rá a 

demokratizálódás útjára, tértek át a tervgazdaságból a piacgazdaságra (Haggard és Kaufman 

2008). 

Ferge Zsuzsa szerint (2000:191) a „két intézménynek óriási a felelőssége a 

struktúraátalakítási programok erőltetésében, amelyek inkább nehezítették, mint segítették a 

szegény országok gazdasági fejlődését és gyakran vezettek az országok eladósodásához, a 

szegénység és az egyenlőtlenségek növekedéséhez”. Az IMF és a Világbank 

támogatáspolitikája az ún. Washingtoni Konszenzus szellemében zajlott, mely fogalom arra 

utal, hogy a világszervezetek vezető közgazdászai a Bank washingtoni központjában hozták 

meg a fejlődő országok támogatáspolitikájára vonatkozó szóló döntéseiket. A 

támogatáspolitika lényege az volt, hogy a korábban, többnyire angolszász országokban 

működő és már igazolt hatású társadalmi programokat kell megvalósítani a felemelkedő 

gazdasággal rendelkező új demokráciákban is. Az IMF és a Világbank támogatáspolitikájának 

angolszász döntési túlsúlyát jól mutatja, hogy:  

(1) Mindkét szervezet erősen centralizált, állandó irányításuk a washingtoni központból 

történik, annak ellenére, hogy 188 országot foglalnak magunkba. 

(2) A fejlődő országok segélyezéséért felelős Világbanknak megalakulása óta csak 

amerikai elnöke volt (igaz, az IMF-nek pedig csak európai). 

(3) A Világbank befizetői közül a legtöbbet fizető donor ország az Egyesült Államok, 

több mint évenkénti 1,5 MRD dollárral, a harmadik legnagyobb az Egyesült Királyság 

közel 0,9 MRD dollárral (a második Németország).  

(4) A szavazóerőt (voting power) tekintve a Bank mind a négy nagy egységénél (IBRD, 

IFC, IDA, MIGA) az Egyesült Államoknak van a legnagyobb ereje.38 

(5) Az IMF Kormányzótanácsában ugyancsak az Egyesült Államok rendelkezik a 

legnagyobb (16,74%) szavazati súllyal, ami csaknem ugyanakkora szavazati erőt 

jelent, mint a 2.-4. helyezett Japáné, Németországé és Franciaországé összesen.   

A tények ellenére kissé túlzónak tartom Deacon et al. (2012:138) kijelentését, miszerint a 

Világbank „Amerika szócsöve” lenne, ugyanakkor kétségtelen, hogy az Egyesült Államok 

számottevő hatalommal rendelkezik a szervezet irányításában és támogatáspolitikájában. A 

Washingtoni konszenzushoz kapcsolódóan egyetértek Ferge Zsuzsával (2000:193), aki 

38 https://finances.worldbank.org/Financial-Intermediary-Funds/Biggest-donors-by-countries-2010/r2cs-ptjn 
(letöltés: 2014. augusztus 3.) 
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megjegyzi, hogy „tiszta világbanki hatás nincs, ahhoz, hogy a Világbank által dominánsan 

képviselt gazdaság és szociálpolitika érvényesüljön, az kellett, hogy legyenek – kormányon 

belül és kívül – jelentős erőt képviselő hívei.” 

A segélyekhez és családtámogatásokhoz kapcsolódóan a Bank alapvetően két irányt 

képviselt. Az egyik a szociális kiadások lefaragása, a segélyek mindinkább célzottabbá tétele 

annak érdekében, hogy csak a leginkább rászorulók kapják azokat. A másik irány a 

szegénység és a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése a társadalompolitikai eszközökkel. 

A fejlődő országok támogatásával a Bank egy külön szervezete foglakozik, a Nemzetközi 

Fejlesztési Szövetség (International Development Association), amelyet a hatvanas években 

hoztak létre direkt ezzel a céllal.  Az IDA jelenleg a Bank legnagyobb tőkével rendelkező 

szervezete. 

A dolgozat bevezetőben taglalt megközelítése szerint (politikatanulás és a nemzetközi 

szervezetek hatása) az oktatási és egyéb feltételekhez kötött pénzbeli ellátások jelenkori 

kialakításában erősen érezhető a Világbank és az IMF hatása. Ahogy az a korábbi fejezetben 

is szerepelt a feltételekhez kötött segélyezés világméretű hullámának kiindulópontjaként az 

Egyesült Államok kilencvenes évek első felébe kidolgozott és az 1996-ban elfogadott jóléti 

reformcsomagját és az ehhez kapcsolódó Personal Responsibility and Work Opportunity 

Reconciliation Act jogszabályt tartom. A törvény gyökeresen alakította át az amerikai jóléti 

rendszert (welfare) egy munka (workfare), oktatási (learnfare) és egészségügyi 

kötelezettségeket magában foglaló szisztémává. A kezdeményezés szinte azonnal megjelent a 

harmadik utas társadalompolitikával kísérletező brit Munkáspárt intézkedéseiben is majd egy-

két évvel később az ausztrál jóléti politikában (Midgley 2008). A disszertáció megközelítése 

értelmében a Világbank és az IMF támogatáspolitikájában - illetve annak cél- és 

feltételrendszerében - határozottan képviseltetik magukat a Washingtoni Konszenzuson és a 

Bank/IMF későbbi támogatáspolitikáján keresztül átszivárgott workfare és learnfare 

programok. Ennek tulajdonítom, hogy éppen a Bank által fejlesztési forrásokkal kiemelten 

támogatott, rendszerváltáson áteső kelet-európai (poszt-szocialista) és latin-amerikai, valamint 

délkelet-ázsiai térségekben terjedtek el elsősorban az FKT programok. Ugyanakkor 

messzemenően osztom Ferge Zuzsa (2000) és Tomasz Inglot (2008), valamint Berry és Berry 

(1999) véleményét, amely szerint mindez nem jöhetett volna létre az országokban uralkodó 

társadalmi, politikai és gazdasági környezet támogatása nélkül.  

Részben a Világbank működésével szemben felerősödő civil kritikák, részben a 

szükségesnek tartott önvizsgálat miatt, a Bank a kilencvenes évek végétől egy új 
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támogatáspolitikát igyekezett kialakítani (Poszt-washingtoni konszenzus). Láthatóan 

szakítottak a nemzeti sajátosságokat, gazdasági és társadalmi környezetet, történelmi 

hagyományokat figyelmen kívül hagyó, egységesen alkalmazható módszerekkel, amelyeket a 

korábbi elképzelések alapján egyfajta csodaszerként lehetett bevetni országhatárokon és 

kontinenseken keresztül (Stiglitz 2003). A kilencvenes évek végétől olyan új 

fejlesztéspolitikákat kezdtek el kidolgozni, amelyek ugyan a célok tekintetében egységesek, 

az eszközök és módszerek tekintetében azonban meglehetősen nagy mozgásteret engednek a 

támogatott országok számára. Ez a fejlesztéspolitika erősen hasonlít az EU direktívákon 

alapuló OMC szerinti politikájára, azzal a lényeges különbséggel, hogy a támogatási 

szerződésekben szereplő kritériumokhoz erős kikényszerítő eszközök társulnak (visszafizetés, 

támogatás leállítása stb.). 

A latin-amerikai és a kelet-európai FKT-k bevezetése közötti legfőbb különbséget éppen a 

Bank fejlesztéspolitikájának ezen irányváltásában látom. A latin-amerikai FKT-k olyan új 

fejlesztéspolitikai koncepció alapján megvalósuló stratégiák, amelyek a Bank finanszírozása 

mellett erős nemzeti hatáskörben, többnyire társfinanszírozásban működnek. Ezzel szemben a 

Kelet-Európában működő (Románia, Szlovákia, Magyarország, Bulgária) FKT-k sokkal 

inkább tekinthetők a kilencvenes évek elején és közepén domináns Washingtoni konszenzus 

szellemében fogant restrikciós kezdeményezések kései, indirekt hatásainak a jóléti 

politikákban. 

Noha a hatások, amelyek a Világbank és az IMF kelet-európai megjelenésében és jóléti 

rendszereket érintő támogatáspolitikáikban kezdődnek és a restriktív szociálpolitikák vagy 

szegénypolitikák megjelenésével végződnek, jól láthatóak, a kettő közötti „kötőanyagot” 

azonban már nehezebb kimutatni. Igen nehéz igazolni Ferge Zsuzsa (2000) tézisét ezen 

szervezetek felelősségéről, és választ találni arra a kérdésre, hogy vajon miért, milyen utakon 

keresztül vezettek a támogatásokhoz kapcsolódó tevékenységek a szegénység és az 

egyenlőtlenségek növekedéséhez. Ugyancsak nem könnyű tényekkel alátámasztani Inglot 

(2008) feltételezését sem, amely szerint a restriktív intézkedések alapja, hogy az új kelet- 

európai demokráciák liberálisabbak akartak lenni a legliberálisabb nyugati államoknál a 

szociálpolitikai reformjaikban. Az alábbi bekezdésekben arra vállalkozom, hogy két poszt 

szocialista ország, Magyarország és Bulgária esetében a Világbankhoz és az IMF-hez köthető, 

jóléti rendszereket célzó támogatási szerződések vizsgálatán keresztül kapcsolatot találjak az 

203 
 



oktatási feltételekhez kötött transzferek megjelenése és a nemzetközi szervezetek 

támogatáspolitikája között. 39 

Magyarország első, a szociális rendszerek stabilitását célzó világbanki segélycsomagját 

1991-ben vette fel (A szociálpolitika és a szociális kiadások reformja). Bulgária 1998-ban, 

évekkel a szocialista blokk felbomlását követően jutott hozzá első jóléti célú világbanki 

hiteléhez (Társadalmi védelmi kölcsön). Mindkét hitelcsomag erősen támogatta a pénzbeli 

szociális ellátások reformját, amely elsősorban a családtámogatások, a szociális segélyek és a 

munkanélküli ellátásokra fordított kiadások visszaszorítására korlátozódott. A Bank a 

kiadások visszafogását mindkét esetben célzott támogatásokon keresztül tartotta 

megvalósíthatónak (Magyarország: Grootaert 1997, Világbank 1991, 1995, 2009b, Bulgária: 

Világbank 2001a, 2001b, 2010c). A koncepció lényege, hogy mindenféle univerzális ellátást 

meg kell szüntetni és át kell ezeket alakítani szigorúan csak a leginkább rászoruló 

csoportoknak szóló támogatásokká. A policy szervesen illeszkedett a Világbank és az IMF 

akkori támogatási elképzeléseihez és az angolszász országokban a nyolcvanas évek óta hódító 

reagani és thatcheri „minimális állam” koncepciójához, továbbá szinkronban volt az amerikai 

PRWORA-ban, az ausztrál Working Nation programban, vagy a brit Welfare Reform Billben 

megfogalmazott irányelvekkel. 

Érdekes módon, amellett, hogy a reformok a szegénység és különösen a 

gyermekszegénység elleni küzdelmet támogatják, egyidejűleg szigorítanák a 

családtámogatásokhoz és a gyermekvédelmi ellátásokhoz való hozzáférést. Ez véleményem 

szerint erős ellentmondást vet fel a célok és az eszközök között. Mindkét reformcsomag 

célként határozta meg az univerzális családi pótlékok jövedelmi feltételhez kötését 

(jövedelemteszt), vagy az ellátottak körének valamilyen kategóriarendszer alapján történő 

szűkítését (csoportok szerinti kiválasztás). A jövedelemteszten túlmutató együttműködési 

kritériumokat a magyar támogatási szerződéshez kapcsolódó ajánlások csak utalások szintjén, 

a bolgár reformjavaslatok viszont határozottan megfogalmaznak a támogatott személyek 

számára, azonban nem nevesítik ezeket a viselkedéseket (Világbank 2001a:11, 25). 

A Magyarországról szóló jelentésben a Bank még az univerzális transzferek előnyeit is 

kiemeli és óvatosságra int hirtelen megvonásuktól: 

„A családtámogatások a költségvetési kiadások nagyon nagy részét teszik ki 

Magyarországon és jelentős támogatást biztosítanak a jövedelmileg szegény háztartások 
39 Megjegyzendő, hogy az IMF gyakran nem alkalmaz külön szociálpolitikai feltételeket támogatásaihoz 
kapcsolódóan, hanem a Bank kritériumait használja (Deacon et al. 2012). 
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számára. (…) Figyelembe kell venni, hogy az univerzális ellátásoknak is megvannak a maga 

előnyei: a stigma hiánya, a szegény lakosság automatikusan magas részvétele, valamint a 

marginális adókulcsok elkerülése.” (Világbank 1992:25) 

Ennek megfelelően az intézkedések irányait a következőkben látták: 

„A családtámogatások reformjának kihívása abban rejlik, hogyan tudjuk a transzfereket a 

szegény családok felé irányítani úgy, hogy közben megőrizzük az univerzális ellátások 

előnyeit is.(…) A családi pótlékot mindenképpen egy jövedelemtesztelt ellátással kell 

megtámogatni, amely célja a szegénység enyhítése, és amely a szociális segélyezés részét 

képezi. ” (Világbank 1992:25) 

Fentiek tükrében a Bank nem feltétlenül a családi pótlék jövedelemtesztelté tételét várta 

el, hanem azzal párhuzamosan egy alacsonyabb összegű, csak a szegény családokra 

koncentráló támogatás bevezetését. Ez megvalósulásában hasonlított volna a jelenlegi 

flamand modellre. Mindaz azonban nem világos, hogy egy duplikált ellátási struktúrában, 

ahol az univerzális CSP a helyén maradt volna, hogyan következett volna be az áhított 

kiadáscsökkentés a családtámogatások területén úgy, hogy az összes családtámogatás felét 

kiadó CSP mellé bevezetésre került volna egy párhuzamos támogatás, egyfajta „szegények 

családi pótléka”. 

Bulgáriában, érzékelve az univerzális gyermeknevelési támogatás népszerűségét, egy 

kétszintes modellt vezetett volna be a Bank. Ez a gyakorlat szintén leválasztott volna egy 

külön, a szegényeknek járó támogatást az univerzális GYT rendszeréről. Így egy kétosztatú 

modell jött volna létre, egyfelől létezett volna egy univerzális támogatás, amely minden 

család számára elérhető, másfelől egy, csak a GMI által támogatott szegényeknek szóló 

ellátást is implementáltak volna (Világbank 1998). A bolgár kormány végül kihátrált a 

megvalósítás elől, meghagyta egységesnek a gyermeknevelési támogatás rendszerét és inkább 

az egész ellátást jövedelemteszteltté tette. 

Mindkét ország esetén kiemeli a Bank, hogy az univerzális családtámogatások igen nagy 

társadalmi népszerűségnek örvendenek és valószínűleg nem lesz problémamentes később 

ezek jövedelemteszteltté tétele (Világbank 2001a:8). Különösen a bolgár kormányt 

marasztalják el több jelentésben, amely szerint a kabinet csak vonakodva tesz eleget a Bank 

által szorgalmazott jövedelemteszt bevezetésének. A szociálpolitikai ellátások reformjáról 

szóló támogatási szerződést 1998-ban kötötte meg Bulgária és négy évvel később 2002-ben 

tették csak jövedelemtesztelté a gyermeknevelési támogatást (ekkor vezették be az oktatási 
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feltételeket is). A magyar kormány ugyancsak négy évet várt a támogatási szerződés aláírása 

és a jövedelemtesztelt CSP bevezetése között, amelyre 1995-ben került sor a „Bokros 

csomag” részeként.  Mindkét esetben későbbi ország-jelentéseiben a Bank elégedettségének 

adott hangot az intézkedésekkel kapcsolatban, ugyanakkor – némileg álszent módon - 

kiemelte, hogy a gyermekszegénységre a történtek negatív hatást gyakoroltak és nem sikerült 

megakadályozni a társadalmi egyenlőtlenségek növekedését sem. 

A kilencvenes évek után és a kétezres évek első éveiben tapasztalt gazdasági fellendülést 

követően a jóléti rendszereket érintő második támogatási időszak a világgazdasági válság 

idején 2008-ban és 2009-ben kezdődött. Bulgária 2008-ban két jelentős, a szociális szektor 

reformját célzó megállapodást is kötött a Bankkal. Az egyik a szociális ellátások intézményi 

reformját célozta meg a másik pedig a koragyermekkori fejlesztést segítette elő. A pénzbeli 

ellátások rendszerét közvetlenül egyik paktum sem érintette. Az 1998 és 2002 között 

végbement változásokkal (elsősorban a GMI, a fűtési támogatás bevezetése és a GYT 

jövedelemteszteltté tétele) úgy tűnik elégedett volt a Bank és az IMF és nem szorgalmazták a 

szociális segélyezés és a családtámogatások újabb átalakítását. A Bank az újabb fejlesztéseket 

a gazdasági folyamatok átalakulásával és a szakképzett munkaerő megteremtésének 

fontosságával indokolta. Ezzel kinyilvánította az igényét egy újfajta, társadalmi beruházás 

alapú szociálpolitika irányába. 

„A munkaerővel szemben támasztott magasabb elvárások megkövetelik a humán tőkébe 

való magasabb szintű beruházást.” (Világbank 2010c:2) 

A jóléti ellátások reformját célzó koncepció oktatási és szociális témájú rendelkezései 

elsősorban a tömeges iskola és óvodabezárások negatív hatásait igyekeztek mérsékelni 

Bulgáriában. A bezárásokra a kormány korábbi takarékossági és optimalizálási intézkedései 

során kerül sor, amikor sok vidéki iskolát megszűntettek azok gyenge minősége és 

gazdaságtalan fenntartása miatt. A világbanki támogatás elősegítette többek között egy 

minőségi iskolabusz hálózat kiépítését és családsegítő központok létesítését az ország minden 

régiójában.  

A magyar hitelprogram aláírása 2009-ban történt, célja a gazdasági válságtól meggyengült 

állam megsegítése és finanszírozhatóságának megőrzése volt. A támogatáshoz kapcsolódó 

hatástanulmányok megemlítik a jóléti ellátások pazarló mivoltát és javasolják a szociális 

segélyek és kiemelten a családoknak szóló támogatások átalakítását. Hogy a jogosultak 

körének szűkítése alatt mit értenek, azt nem említik a jelentések. 
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„A program támogatja a reformok bevezetését az egészségügyi szolgáltatások, 

gyermekvédelmi ellátások és családtámogatások területén (…) ezek a reformok hozzájárulnak 

a társadalmi védelmi rendszer költségvetési fenntartásához azáltal, hogy szűkítik a jogosultak 

körét és elősegítik a támogatások jobb célzását.” (Világbank 2009b:37) 

Egy másik hitelcsomag felvételére 2008-ban kerül sor az IMF-től. A csomag célja az 

államháztartás stabilizálása volt. A támogatási megállapodáshoz kapcsolódó jelentések itt is 

megemlítik a családtámogatások pazarló mivoltát és kívánatosnak tartják visszaszorításukat a 

jóléti célú költségvetési kiadások mérséklése érdekében (IMF 2008:9). A restrikciókat az IMF 

is a támogatások célhoz kötésén keresztül tartja elképzelhetőnek, valamint javasol egyfajta 

átcsoportosítást a pénzbeli családtámogatásoktól a gyermekgondozási intézmények 

finanszírozása irányába (IMF 2014:11). 

Összességében mindkét ország esetében igen erős és folyamatos nyomás érkezett az IMF 

és a Világbank részéről a jóléti transzferek és ezen belül a családtámogatások átalakítására 

vonatkozóan. Az ország-jelentések és megvalósítási tanulmányok külön kiemelték a 

családtámogatásokat, mint reformra szoruló területeket. A reformjavaslatok kívánatosnak 

tartották az univerzális transzferek jövedelemteszthez kötését és/vagy valamilyen kategória 

alapján a csoportos célzás bevezetését. Utóbbira a legjobbnak tartott megoldás a 

gyermekszám alapján történő megkülönböztetés lett volna (Világbank 2002:70). A felkínált 

javaslatok közül (adórendszeren keresztüli megvonás, jövedelemteszt, csoportos célzás) végül 

mind Bulgária (2002), mind Magyarország (1995) a jövedelemteszt bevezetése mellett 

döntöttek. A bolgár ellátás napjainkig jövedelemtesztelt, azonban a jogosultság összeghatárát, 

viszonylag kedvezően, a szegénységi küszöb 140 százalékában állapították meg. A magyar 

CSP jövedelemteszteltségét annak alacsony hatékonysága, és az új kormány deklarált 

családpártisága miatt 1998-ban eltörölték. 

Az iskoláztatási feltételek bevezetését nevesítve egyik támogatási koncepció sem 

tartalmazta. Ugyanakkor a szankciók bevezetésétől nem lehet függetleníteni azt az állandó 

pressziót, ami a nemzetközi pénzügyi szervezetek irányából érkezett és az ellátások 

szigorítására és célokhoz kötésére, valamint a célcsoport szűkítésére vonatkozott. Mindez 

egyfajta „húzd meg – ereszd el” viszonyt eredményezett a támogatott országok, valamint a 

Bank és az IMF között. Utóbbiak folyamatos nyomás alatt tartották Bulgáriát és 

Magyarországot (és más kelet-európai országokat) pazarlónak vélt családtámogatásaik 

átalakítása miatt. Különösen az univerzális ellátások - mint amilyen a családi pótlék és a 

gyermeknevelési támogatás is voltak – jövedelemteszthez, vagy más feltételekhez kötése 
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miatt alakultak ki nagyobb konfliktusok. A CSP iskoláztatási támogatássá történő átalakítását 

követően az IMF és a Bank nem kommentálta a magyar kormány intézkedéseit, nem emelte ki 

pozitívumként, de negatív intézkedésként sem értékelte azokat. A bolgár IT bevezetését 

azonban egyértelműen pozitívumként értékelték (Fiszbein és Schady 2009:176), amely – a 

Bank szerint - megfelelő eszköz lehet a nemek közötti iskolai részvételi egyenlőtlenségek 

csökkentésére a középiskolások esetén, valamint a roma etnikum oktatási hátrányainak 

enyhítésére. Utóbbi célcsoport tekintetében elsősorban az iskolai részvételi mutatók javulását 

emelték ki. A feltételhez kötött GYT hatásvizsgálatával a Bank (2009a) külön tanulmányban 

foglalkozott. 

 

9.1.2. Az Európai Unió szerepe 

 

Ahogy arról már a disszertáció korábbi fejezeteiben említést tettem az Európai Unió a 

2000-es Lisszaboni Stratégiában foglalkozott először a korai iskolaelhagyás kérdésével. A 

Stratégia értelmében a tagállamoknak 2010-ig 10 százalék alá kell szorítaniuk a 18 és 34 év 

közötti, középiskolai végzettséggel nem rendelkező fiatalok korcsoporton belüli arányát. 

Mivel a folyamat 2010-ig nem valósult meg, részben néhány igen magas ESL indexel 

csatlakozó új tagállam miatt (pl. Bulgária, Románia, Málta), részben egyéb gazdasági és 

társadalmi folyamatok miatt (köztük is elsősorban a gazdasági válság negatív 

foglalkoztatáspolitikai következményei), a megvalósítás határidejét kitolták 2020-ig. Az EU 

2020 Stratégiában az ESL ráta 10 százalék alá szorítását kiemelt fontosságú területnek 

nyilvánították. A 2004-ben és 2007-ben csatlakozó többségében magas és nagyon magas ESL 

rátával rendelkező új tagállamok így erős nyomás alá kerültek, amennyiben szeretnék az EU 

ESL célindikátorát határidőre teljesíteni. Mindez azért is fontos, mert az Unió a Társadalmi 

beruházás az Európai Szociális Alapon keresztül stratégiájában az ESL mérséklését részben a 

közepesen fejlett új tagállamoknak nyújtott ESZA kifizetéseken keresztül kívánja 

megvalósítani. Ebből következik, hogy a célindikátor elérésének elmulasztása később esetleg 

egyes ESZA források elvesztését, azok visszatartását vonhatja maga után. 

Az alábbi ábrán látható, hogy a 2004-ben és 2007-ben csatlakozott 12 „új” tagállam közül 

8 ESL értéke magasabb, mint az EU átlaga a csatlakozás pillanatában. Különösen súlyos 

Málta és Ciprus helyzete és közepesen mondható súlyosnak a balkáni országok, Bulgária és 

Románia, valamint két balti ország, Lettország és Észtország helyzete. A grafikonon az is jól 
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látható, hogy az új tagállamok többsége jelentős javulást ért el ESL rátájában, illetve a 

korábban is jó eredményekkel rendelkező országok (Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia, 

Csehország) meg tudták tartani alacsony lemorzsolódási tendenciáikat a válságot követő 

években is.  2013-ra csupán négy új tagállam ESL rátája tér el negatív irányban a lisszaboni 

céltól: Bulgáriáé, Magyarországé, Romániáé és Máltáé. Kiemelendő, hogy a négy „renitens” 

ország közül Magyarország és Bulgária jelenleg is próbálkozik Románia pedig korábban 

próbálkozott az FKT-k alkalmazásával a korai iskolaelhagyás mérséklése érdekében. Az 

alábbi ESL statisztikák alapján nem sok sikerrel. 

28. ábra. Az „új” EU tagállamok ESL indexének eltérése az EU 2020 célértékétől a 

csatlakozás évében és 2013-ban, (%)40 

 

Forrás: Eurostat 2014a 

Az EU 28 átlagos ESL rátája jelenleg 11,9 százalék, ami mindössze 1,9 százalékponttal 

marad el a kívánt céltól. Az egyes tagállamok között meglehetősen jelentős eltérések 

tapasztalhatók. Még Málta, Spanyolország és Olaszország ESL mutatói 20 százalék 

környékén mozognak, addig Csehország, Lengyelország és Szlovénia értékei csupán 5 

százalék körül rendeződnek (lásd még: 4. sz. melléklet). 

A nyitott koordináció mechanizmusa értelmében az EU 2020 Stratégia csupán a 

megvalósítandó célokat határozza meg, az eszközök kidolgozása a tagállamok hatáskörébe 

tartozik, amelyek nemzeti stratégiáikban és akcióterveikben jelölik meg a konkrét 

40 Megjegyzés: Románia és Bulgária 2007-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, a többi, ábrán szereplő tagállam 
pedig 2004-ben. 
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cselekvéseket. Ettől függetlenül az Európai Unió maga is keresi a lehetőségeket, monitorozza 

az egyes országok programjait, vizsgálja a különböző nemzetközi politikákat és ajánlásokat 

fogalmazhat meg egyes gyakorlatok bevezetésére. A feltételekhez kötött transzferek sokáig 

nem szerepeltek az Unió által vizsgált, vagy ajánlott eszközök között. A változás 2013 

februárjában következett be, amikor az Európai Bizottság elkezdett foglalkozni a nemzetközi 

FKT-k hatásával, megrendelte az egyes tagállami FKT programok vizsgálatát és felkérte a 

TÁRKI-t, hogy vizsgálja meg az EU-ban működő FKT-k gyerekekre gyakorolt hatását és 

tágabb értelemben a feltételes transzferek szélesebb körű bevezetésének lehetőségét ez Unión 

belül. Az EB elsőként a Társadalmi beruházás az Európai Szociális Alapon keresztül c. 

programjában vetette fel annak lehetőségét, hogy az ESZA egyes oktatáshoz és élethosszig 

tartó tanuláshoz kapcsolódó programjainál érdemes mérlegelni a feltételekhez kötött 

támogatások alkalmazásának lehetőségét (Európai Bizottság 2013a:29). Az intézkedésnek a 

Bizottság megfogalmazásában két célt kell szolgálnia, az egyik a korai iskolaelhagyás ás a 

lemorzsolódás mérséklése, a másik pedig, hogy mindenki számára egyenlő hozzáférést 

biztosítsanak az alap- és középfokú oktatás intézményeihez. A folyamat célja, hogy az 

oktatási rendszerek munkaerőpiachoz való alkalmazkodását elősegítse azáltal, hogy legalább 

középfokon kvalifikált munkaerő kerül ki a közoktatás rendszeréből. Az EB 2013-as ajánlásai 

a tagállamok irányába (Beruházás a gyermekekbe: A hátrányok öröklődésének megtörése) 

kiemelt területként kezeli a családtámogatások célzott alkalmazását annak érdekében, hogy a 

gyermekeknek egyenlő esélyük legyen a minőségi életre. Az ajánlás értelmében a pénzbeli és 

természetbeli ellátásokat úgy kell alkalmazni, hogy azok elősegítsék a hátrányos helyzetű 

csoportok életminőségének javítását.  

„Az egyes pénzbeli és természetbeli ellátások kombinálásával lehetővé kell tenni a 

gyermekek számára a megfelelő, emberhez méltó életszínvonal elérését. (…) Körültekintően 

kell azonban eljárni, ha a transzfereket a szülők viselkedéséhez, vagy a gyermek iskolai 

részvételéhez kötjük és fel kell mérni az ilyen intézkedések esetleges negatív hatásait is.” 

(Európai Bizottság 2013b:6).  

Az oktatási feltételekhez kötött transzferek bevezetésében és más célhoz kötött, aktiváló 

támogatási formák elterjesztésében az EU nagy szerepet szán az Európai Szociális Alap 

forrásainak. Ezen keresztül támogatnák a tagállamokban a felzárkóztató, vagy aktiváló jellegű 

szociálpolitikák kiterjesztését az ESZA forrásokból részesülő közepesen fejlett, vagy fejlődő 

országokban. Minderről a Társadalmi beruházás az Európai Szociális Alapon keresztül 

program így értekezik: 
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„A SIP41 keret segíti a tagállamokat abban, hogy megvalósítsák az ESF42 által támogatott 

programok prioritásait. A koncepció három pilléren nyugszik: elősegíteni a költségvetés 

fenntarthatóságát és alkalmazhatóságát a szociálpolitikák jobb célzása és leegyszerűsítése 

által, az aktiváló és képessé tevő politikák elősegítése célokhoz és feltételekhez kötött, 

egyszerűbb és hatékonyabb programok révén… (Európai Bizottság 2013d:3)”   

A javaslat az oktatási rendszerek hatékonyság-növelését is kívánatosnak tartja annak 

érdekében, hogy megakadályozzák a szociális természetű hátrányok generációk közötti 

átöröklődését, és elősegítsék azt, hogy a gyermek hozzájuthasson az érzelmi, kognitív és 

fizikai fejlődéséhez szükséges javakhoz. Ennek érdekében olyan átfogó oktatáspolitikák 

kialakítását javasolják, amelyek egyszerre tartalmaznak a megelőzést, az ártalomcsökkentést 

és a kompenzációt tartalmazó eszközöket. A Bizottság 2014-es Politikai Útmutatója (Európai 

Bizottság 2014) a Társadalmi Beruházási Stratégia megvalósításának közösségi intézkedéseit 

mutatja be. Ennek második fejezete célként határozza meg az EU források irányított 

felhasználását a társadalmi beruházás elősegítése érdekében. A fejezet foglakozik a 

feltételekhez kötött transzferekkel is kívánatosnak tartja annak vizsgálatát, hogy ezek a 

támogatások milyen hatással vannak a gyermekekre. 

„A feltételekhez kötött támogatások hatékonyságának felmérése a gyermekek jólétének 

javítása érdekében”(Európai Bizottság 2014:6). 

Az Európai Bizottság 2013-as Eurydice jelentése (Európai Bizottság 2013c) alapvetően 

három területen határozza meg a korai iskolaelhagyással szembeni beavatkozások irányát: a 

prevenció, az intervenció és a kompenzáció szintjein (pp. 17). A jelentés a szakpolitikai 

beavatkozást két szinten tartja megvalósíthatónak, az iskola és a család területén. A koncepció 

a megelőzésre helyezi a hangsúlyt, amelynek elsődleges forrását a koragyermekkori 

programok kibontakoztatásában látja. Elsősorban az óvodai és bölcsődei ellátás fejlesztését és 

a hozzáférés megkönnyítését tekintik megvalósítandónak. A jelentés további prioritásként 

határozza meg az osztályismétlések számának csökkentését, amely elsődleges forrása az 

iskolai kudarcnak és a későbbi lemorzsolódásnak. Fontosnak tartják továbbá a hátrányos 

helyzetű gyermekekkel való különleges bánásmódot, amely a bevándorló gyermekek számára 

nyújtott nyelvi órák számának növelésében, a pedagógusok motiválásában és a kisebb 

osztálylétszámok megteremtésében merül ki (pp. 23).  A jelentés különösen veszélyeztetett 

41 Social Integration Project (Társadalmi Integrációs Projekt) 
42 European Social Fund (Európai Szociális Alap) 
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csoportok közé sorolja a rossz szocioökonómiai jellemzőkkel rendelkező fiatalokat és a 

migráns szülők gyermekeit. 

A disszertációban vizsgált három ország közös tulajdonsága, hogy – egyéb eszközök 

mellett - oktatási feltételekhez kötött pénzbeli ellátásokon keresztül kísérlik meg rövidtávon 

az iskolai hiányzásokat, hosszú távon pedig a korai iskolaelhagyást megakadályozni. 

Magyarország egyebek között a Köznevelési Stratégiáján keresztül határozza meg az EU 

2020 Stratégiához való viszonyát. A Stratégia egyebek között definiálja azokat a célokat és 

intézkedéseket, amelyek hozzájárulhatnak a korai iskolaelhagyás 10 százalék alá 

csökkentéséhez. A Stratégia az eszközök között említi a kisgyermekek korai fejlesztésébe 

való beruházást és a pedagógiai módszerek modernizálását. Emellett megemlíti a hátrányos 

helyzetű gyermekeknek szóló közvetlen támogatásokat is (pl. Arany János Ösztöndíjprogram, 

Híd Program). Ezek a támogatások elsősorban a lemorzsolódás által legveszélyeztetettebb 15 

és 19 éves kor közötti gyermekeket célozzák meg (Köznevelési Stratégia 2013:49). A 

Stratégia fontos célként említi a megfelelő képzési kínálat megtalálását az érintett korosztály 

számára, amelyen keresztül később kapcsolódni tudnak a munkaerőpiachoz. A koncepció 

elismeri, hogy a kimaradás és korai iskolaelhagyás által legveszélyeztetettebbek a hátrányos 

helyzetű gyermekek, akik szülei is többnyire alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek. A 

dokumentum önkritikusan megemlíti, hogy a hátrányok átörökítésének kedvez a hazai 

oktatási rendszer erős szelektivitása, amely gyengíti mind a hatékonyságot, mind a 

méltányosságot. A Stratégia meglehetősen progresszív módon kezeli a korai iskolaelhagyás 

kérdését. Fontosnak tartja a korábban már kimaradók támogatását és felzárkóztatását, a magas 

színvonalú kisgyermekkori fejlesztések elősegítését, valamint a hátrányos helyzetű csoportok 

(közülük is kiemelten a romák) iskolai részvételének támogatását. Az intézkedéseket a 

szociális, a gyermekvédelmi és az oktatási rendszer szereplőinek együttes bevonásával 

képzelik el. Célként határozzák meg az EU 2020-ban megfogalmazott 10 százalék alatti ESL 

ráta megvalósítását. A Stratégia nem említi a pénzbeli ellátások alkalmazását az ESL javítása 

érdekében, így az Iskoláztatási- és óvodáztatási támogatások is kimaradtak belőle. A kormány 

más ágazati stratégiákban is kiáll a lisszaboni ESL célok mellett: Nemzeti Reform Program 

(2014), Ifjúsági Garancia Akcióterv (2013), Családpolitikai Fehér Könyv (2014). Ezek közül 

csak a Fehér Könyv említi az IT-t, mint a korai iskolaelhagyás elleni közvetlen aktív eszközt. 

A bolgár kormány 2002-ben dolgozta ki Társadalmi beruházás a gyermekekbe 

stratégiájának alapját (amelyet később újabb stratégiák követtek), amely szervesen 

kapcsolódott a Világbank Társadalmi beruházás és foglalkoztatást támogató projektéhez. A 
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Stratégia rendelte el elsőként a családi pótlék feltételekhez kötését öt kísérleti régióban, majd 

segítette elő a gyakorlat országos elterjedését. A következő kormányprogram 2009-ben 

született Társadalmi beruházási stratégia néven, amely egyrészt a Bank 2007-es 

hitelcsomagjának felhasználásával létrejött oktatási és szociálpolitikai fejlesztéseket 

tartalmazza (iskolabusz hálózat, családsegítők stb.), másrészt figyelembe veszi a Lisszaboni 

Csúcs ajánlásait, többek között a korai iskolaelhagyásra vonatkozóan. Az ESL kezelésére a 

Stratégia egy érdekes tripartit rendszerű együttműködést képzel el, amelyben a Világbank, az 

EU és a bolgár kormány kölcsönösen együttműködve finanszírozná a korai iskolaelhagyás 

felszámolásához szükséges intézkedéseket és programokat. Az EU modernizációs források 

ilyen célú felhasználásának lehetőségét a Bank is felveti a Bulgária számára szóló támogatási 

koncepcióiban (Világbank 2009a, 2010c). A kormány tervezi egy Korai Iskolaelhagyás-elleni 

Nemzeti Stratégia megvalósítását is, amely 2015-re készül el. Ennek megvalósulása a 

dolgozat megírásának időpontjában még várat magára. Ez a Stratégia az EU 

iránymutatásainak megfelelően, az EU 2020 programjához igazodva kívánja kezelni a korai 

iskolaelhagyás kérdését. 

A Flamand Parlament 2006-ban alkotott stratégiát a korai iskolaelhagyók számának 

csökkentése érdekében, amelyet 2013-ban egy régiós (Flandria) akcióterv követett (Actieplan 

Vroegtijdig Schoolverlaten 2013). Az Akcióterv kiemeli, hogy noha a flamand ESL index az 

EU 2020-ban meghatározott érték alatt van, további javulásra lenne szükség, elsősorban a 

nagyvárosi környezetben élő szegény és/vagy bevándorló csoportok körében. Az Akcióterv 

nagyon alacsonyan, csupán 4,3 százalékban határozza meg a 2020-ig elérendő flamand ESL 

indexet. Az dokumentum kompenzációs intézkedéseket is tartalmaz, amelyben a jelenlegi 

iskolaelhagyók számára képzési és mentorprogramokat kínál fel. Az iskolák és a szociális 

partnerek bevonásával a kormány az ESL kezelésének átfogó megoldásában gondolkodik, 

amely alapja továbbra is a megelőzés, de nagy hangsúlyt fektet a kompenzációra is (Stassen 

2012). A Schooltoelagen nem szerepel nevesítve ebben a stratégiában. 

 

9.1.3. Politikatanulás és politikaátadás 

 

A vizsgált országokban egyes döntéshozókkal készült interjúk tanulsága alapján az FKT 

programok bevezetése nem köthető közvetlenül más országoktól átvett gyakorlatokhoz, 

legalábbis nem tudatos politika-átvétel és átadás (Steiner-Khamsi 2004) értelmében. A 

Flamand Oktatási Minisztérium illetékesei elmondták, hogy a Schooltoelagen bevezetését 
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nem előzték meg más országok FKT gyakorlatainak vizsgálatai. A bolgár Szociális 

Minisztérium főosztályvezetője ugyancsak arról számolt be, hogy noha ismerték a más 

országokban folyó FKT-kat (elsősorban a latin-amerikai programokat) ezeket nem tekintették 

alapnak a gyermeknevelési támogatás oktatási feltételhez kötésekor. Természetesen nagyon 

nehéz a külföldi hatások azonosítása és annak pontos definiálása, hogy mely intézkedés 

számít saját kezdeményezésnek és melyik történt máshonnan átvett gyakorlat alapján. 

Magyarországi interjúalanyaim elmondása alapján az iskoláztatási támogatás 1998-as 

bevezetését nem előzték meg más országok gyakorlatának vizsgálatai. Ugyanakkor az IT 

2010-es újbóli bevezetését megelőzően komolyan támaszkodtak az 1998 és 2002 között tartó 

program tapasztalataira. Mindez lehetőséget biztosított (volna) a korábbi hibákból való 

tanulásra és a működési zavarok kijavítására (Raffe 2011:3-4). Már adottak voltak ugyanis 

azok a mechanizmusok, amelyeken keresztül viszonylag gyorsan és hatékonyan sikerült a 

CSP kettébontásával az IT-t újra implementálni az oktatási és szociális szereplők 

bevonásával. Érdekes módon a nemzetközi FKT modellek tanulmányozásával csak az IT 

másodszori bevezetését követően kezdett el foglalkozni a szaktárca, a nemzetközi modellekről 

szóló adatgyűjtések és a jelentések megírása a dolgozat megírása idején is folyamatban van az 

EMMI pénzügyi támogatásokért felelős főosztályán. A magyar iskoláztatási támogatás más 

országok családpolitikájára is hatással volt. Ahogyan arról Krieglerová beszámol 

esettanulmányában (in: Friedman et al. 2009:35), a szlovák iskoláztatási támogatás 2003-as 

bevezetésénél nagymértékben építettek a korábbi magyarországi tapasztalatokra és a helyi 

modell kialakítása magyar mintára történt. Egyik minisztériumi interjúalanyom elmondása 

szerint jelenleg Csehország érdeklődik a magyarországi iskoláztatási támogatás tapasztalatai 

felől, mert elképzelhetőnek tartják, hogy a Cseh Köztársaságban is bevezetik a családi 

pótlékhoz kapcsolt oktatási feltételeket. A bevezetés jelenleg az előkészítés fázisában tart. 

Felvették a kapcsolatot a magyar kormány képviselőivel, informális egyeztetéseket folytattak 

és későbbre közös tanulmányutat és műhelybeszélgetést terveznek. 

A politikaátadás és átvétel szempontjából megemlítendő még a magyar óvodáztatási 

támogatás, amely bevezetését – a szaktárca korábbi államtitkárának beszámolója szerint - 

megelőzték előzetes hatásvizsgálatok és a külföldi koragyermekkori fejlesztési programok 

alapos tanulmányozása. Más országok tapasztalatai aztán később felhasználásra kerültek az 

OT szakmai kialakításánál, egyeztetésénél és jogszabály szerinti megvalósításánál. 

A fentiekből kiderül, hogy egyértelműen igazolható politika átadás-átvételre csak 

Magyarország esetén került sor. Az átvételi folyamatot a saját 1998-2002 közötti iskoláztatási 
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támogatásának újra-implementálása jelentette. Az átadás tekintetében pedig a 2003-as szlovák 

program, illetve a 2015-től tervezett cseh gyakorlat mutatja a magyar IT program egyes 

környező országokra gyakorolt hatását. 

 

9.2. Célok és eszközök 

 

A családi pótlékot 1998-ban, majd ismételten 2010-ben választotta ketté, iskoláztatási 

támogatássá és nevelési ellátássá a magyar kormány.  Bulgáriában 2002-ben kötötték oktatási 

feltételhez és jövedelemteszthez a korábban univerzális gyermeknevelési támogatást. Belgium 

flamand területén pedig 2008-ban vezették be a jövedelemtesztelt iskoláztatási támogatást, de 

mellette meghagyták a minden gyermeknek járó családi pótlékot is. A disszertáció részét 

képező esettanulmányokból látszik, hogy az egyes FKT programok mennyire eltérő struktúrák 

alapján működnek, annak ellenére, hogy közös céljuk a gyermekek korai lemorzsolódásának 

megakadályozása, eszközük pedig egy-egy készpénztranszfer iskoláztatási feltételhez kötése. 

 

9.2.1.Kormányzati célok 

 

A transzferekhez kapcsolódó célokat alapvetően két dimenzióban vizsgáltam és ennek 

megfelelően kérdeztem interjúalanyaimat is.43 A célokat érintő első kérdés az alaptámogatásra 

vonatkozott, még a másik kérdés az oktatási feltételek célját vizsgálta. 

Bolgár minisztériumi interjúalanyaim szerint a gyermeknevelési támogatás elsősorban 

népesedési célokat szolgál és csak másodsorban szegénységellenes program, annak ellenére, 

hogy a GYT igen nagy szerepet játszik a szegénységben élő háztartások gazdálkodásában és 

bizonyíthatóan csökkenti a szegénységet (Világbank 2009a, Tesseva 2012). 

„A gyermeknevelési támogatás nem egy szegénység ellenes program. Fontos ugyan a 

szegények számára, de nem célja a szegénység kezelése. Arra ott vannak a szociális 

segélyek.(…) Éppen ezért (megjegyzés: a demográfiai krízis miatt) tervezzük, hogy felemeljük 

a gyermeknevelési támogatás összegét 50 levára a második gyermek után.” (Szociális és 

Munkaügyi Minisztérium, főosztályvezető, Bulgária) 

43 Kivéve a flamand interjúkat, amelyeket Bernát Anikó (TÁRKI) készített Brüsszelben.  
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 A GYT jelenleg a testvérek számától független, egyösszegű havi ellátás, amelyet minden 

család megkap, ahol az egy főre eső jövedelem kevesebb, mint 350 leva (175 Euro). A 

jövedelmi célzás valamivel magasabb, mint a hivatalos szegénységi küszöb (250 BGN, 125 

Euro), ezért a magasabb jövedelmű családok is részesülhetnek belőle. A támogatások 

elfolyása igen jelentős, a jövedelemteszt ellenére is a kifizetések több mint a fele nem a 

szegényekhez vándorol. (Világbank 2009a:5) Éppen ezért nem érezte interjúalanyom 

diszkriminatívnak a GYT-hez kapcsolt oktatási szankciókat, hiszen ezek - az általános 

tankötelezettséghez hasonlóan - a magasabb jövedelmű családokra is vonatkoznak. A 

feltételek célja egyértelműen a gyermekek iskolában tartása és megfelelő végzettséghez való 

hozzásegítése. A főosztályvezető kiemelte, hogy a szankciók egy tágabb, foglalkoztatás, 

oktatás- és szociálpolitikai elemeket magába foglaló koncepcióhoz, a Társadalmi Beruházási 

Stratégiához illeszkednek. A feltételeknek egyfajta nevelési, viselkedésmódosító hatást is 

tulajdonított interjúalanyom: 

„Bizonyos rétegekben az oktatás nem érték, a szankciók legalább ráveszik a szülőket, 

hogy iskolába küldjék gyermekeiket.” (Szociális Minisztérium, főosztályvezető, Bulgária) 

Az oktatási feltételek célját civil szakértő interjúalanyom másképpen látta. Véleménye 

szerint az intézkedések célja az IT résztvevők kétharmadát kitevő szegény és többségében 

roma népesség megregulázása, gyermekeik iskolába kényszerítése oly módon, hogy annak 

alapvető feltételei nem állnak fenn.  

„Az állam feltételezi, hogy az iskolából kimaradó gyerekek szülei romák és nem akarják 

őket bátorítani, ezért szankcionálják őket. A szülőket hibáztatják, ezért szankciókat vetnek ki 

rájuk. (…) Aki benne dolgozik, mindenki tudja, hogy ez egy roma projekt. A projekt 

diszkriminatív velük szemben. A rejtett filozófia, hogy szankcionáljuk a romákat. Vissza 

akarják szorítani a roma születések számát.”(Nemzeti Hálózat a Gyermekekért, igazgató, 

Bulgária). 

Civil interjúalanyom azt is megemlítette, hogy a kormány optimalizálási programja 

következtében számos vidéki iskolát bezártak, főként a többségében szegénységben élő török 

és roma kisebbség által sűrűn lakott térségekben, így a gyermekek oktatási lehetőség nélkül 

maradtak. Noha történtek intézkedések a helyzet javítására, még mindig nagy minőségbeli 

különbségek vannak az iskolák között, amelyek a gyermekek iskolapadban tartásával sem 

mérséklődnek. Így a mennyiségbeli javulás (több középiskolát elvégző fiatal) nem találkozik 

minőségbeli fejlődéssel. 
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Magyarországon a családi pótlék célja a családok gyermeknevelésből adódó terheinek 

részleges kompenzálása egy univerzális állami támogatáson keresztül. A CSP-re, vagy annak 

valamilyen formájára (nevelési ellátás, vagy iskoláztatási támogatás) minden 16 év alatti (de 

legfeljebb 20 éves korig) gyermek jogosult. A CSP ugyanakkor részben népesedéspolitikai 

célokat is szolgál, összege sávosan, a gyermekszámnak megfelelően változik, minél több a 

gyermek, annál nagyobb a támogatás összege. Az iskoláztatási támogatás, vagyis a CSP-hez 

kapcsolt oktatási szankció megjelenése, mindhárom hazai minisztériumi interjúalanyom és a 

szociális hatóságnál dolgozó interjúalanyom szerint is egyfajta „segítség”, amely működése 

egy szélesebb társadalompolitikai koncepció részeként értelmezhető. 

„A családi pótlék felfüggesztése nem szankció. Hozzásegíti a családokat, hogy 

gyermekeiket iskolába járassák. Emellé számos más, támogató intézkedést is helyez a 

kormány. Egy egységes politika részeként kell értelmezni.” (NEFMI, főosztályvezető, 

Magyarország) 

Az interjúk tanulsága szerint az IT megvonása egy folyamat végállomása, amikor az 

iskolának és a hatóságoknak már nincs más eszközük a gyermek lemorzsolódásának 

megakadályozására. A minisztériumi szakemberek szerint a hangsúly a prevenciós 

eszközökön van, amelyek a gyermekjóléti szolgálatokon, a pedagógusok munkáján, a 

jelzőrendszeren keresztül hivatottak megakadályozni a hiányzások eszkalálódását. Az IT 

szüneteltetése a hatóságok és az iskola utolsó eszköze a gyermek iskolában tartására és még 

mindig kevesebb hátránnyal jár, mint a későbbi munkanélküliségből és szegénységből adódó 

káros következmények. Oktatásszociológus interjúalanyom szerint azonban az IT 

szüneteltetése nem megfelelő eszköz az iskolai hiányzások kezelésére: 

„A 16 éves nem azért nem jár iskolába, mert a szülőjével van gond és nem is azért, mert 

vele, hanem az iskolájával.” (T-tudok, igazgató, Magyarország).  

A hangsúly szerinte azon van, hogy áthelyezik az oktatási rendszer gyenge integrációs 

képességének felelősségét az iskolától a családokra és a gyermekekre. Ezzel a pedagógiai 

módszerek és a kormányzati oktatáspolitikai beavatkozások kudarcait a legelesettebbekre 

helyezi át a kormányzat. Meglátása szerint hiába a néhány százalékkal magasabb iskolai 

részvétel, ha a tanulók gyenge minőségű képzésben szerzett, nem, vagy csak nehezen 

használható bizonyítványokkal hagyják el az oktatási rendszert. 

217 
 



A flamand iskoláztatási támogatás függetlenül működik a családi pótléktól és csak a 

legszegényebb háztartásoknak kínál segítséget a gyermekek iskoláztatásához. Ezért az 

Oktatási Minisztérium illetékesei szerint az IT célja a szegénységben élő gyermekek iskolai 

részvételének javítása és az érintett családok anyagi terheinek kompenzálása. 

„Azért vezettük be a programot, mert azt akartuk, hogy minden gyerek járjon iskolába. 

Segítünk a gyerekeknek, hogy iskolába járjanak. Az oktatási törvény egyébként is előírja az 

iskolába járást, különben a szülők pénzbüntetést kapnak. Kapcsolatot teremtettünk az iskolai 

támogatás és az iskolai részvétel között.(Flamand Oktatási Minisztérium, főosztályvezető)” 

A kormányzati szakemberek Flandriában is kiemelték, hogy az IT visszafizettetése a 

legvégső lépcsőfoka egy folyamatnak és semmiképpen sem lehet csak önmagában értékelni. 

A sokat hiányzó gyermekek családjaival a gyermekjóléti szolgálatok szociális munkásai 

foglalkoznak, az iskola pedig felhívja a figyelmet a lemorzsolódás veszélyeire és tanácsadást 

is tart a szülőknek. A támogatást csak a két évig tartó sikertelen segítő folyamatot követően 

fizettetik vissza. Oktatási szakértők (Cantillon és Lancker 2011) ugyanakkor arra 

figyelmeztetnek, hogy a gyakorlat erősen diszkriminatív, azért mert csak a legszegényebbek 

számíthatnak szankciókra az iskolai kimaradás esetén, a magasabb jövedelműek nem. Ennek 

oka, hogy a jövedelmi jogosultság is csak a legszegényebbeknél áll fenn. 

Összegezve a programok céljait: a magyar és a bolgár programok esetén interjúalanyaim 

inkább népesedéspolitikai eszközökként tekintettek az iskoláztatási támogatásra, amely 

elsősorban az alacsony jövedelmű, gyermekes családok számára nyújt pénzbeli segítséget a 

gyermeknevelés és az oktatás költségeinek kompenzálása érdekében. A flamand interjúkból 

inkább az derül ki, hogy a minisztériumi szakemberek szociális programként kezelik az 

iskoláztatási támogatást, amely a szegény és bevándorló családok oktatással kapcsolatos 

többletkiadásait hivatott mérsékelni. 
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9.2.2.A támogatás célcsoportjai 

 

Mindhárom vizsgált transzfer esetén a célcsoportot a tanköteles korú gyermekek és 

családjaik jelentik. A magyarországi program esetén, mivel univerzális ellátásról van szó, 

elméletileg minden 6 és 16 év közötti fiatal részesül iskoláztatási támogatásban. Mindez a 

számok nyelvén azt jelenti, hogy 1,88 millió gyermek kap családi pótlékot (iskoláztatási 

támogatás, vagy nevelési ellátás formájában), amely teljes egészében lefedi az érintett 

korosztályt. Ennél érdekesebb lehet annak a szocioökonómiai tünet-együttesnek a vizsgálata, 

amely meghatározhatja azok körét, akiknél az IT szüneteltetése bekövetkezett. Az 50 

igazolatlan órás hiányzást elérő Észak-Magyarországi Régióban élő tanulók aránya közel 

három és félszerese a Nyugat-Dunántúlinak és két és félszerese a Közép-Magyarországinak. 

A gazdaságilag ugyancsak elmaradott, és leszakadó Dél-Dunántúl és Észak-Alföld ESL rátája 

kétszerese a Budapestinek és két és félszerese az ugyancsak gazdagabb nyugati megyék 

indexének (Lannert et al. 2012).  Szociálpolitikus interjúalanyom ugyanakkor megjegyezte: 

„Meglátásom szerint a lógások vidéki túlsúlya torzít. Azokon a helyeken jelenik meg a 

hiányzás elsősorban, ahol vannak plázák, ahol el lehet tűnni. És egyébként ezekben a 

városokban vannak a szakiskolák is.„(OGYSZF, főosztályvezető, Magyarország) 

Az ESL szempontjából ugyancsak meghatározó az oktatás szintje és az iskolatípus jellege. 

A hazai IT esetén a legveszélyeztetettebbek a szakiskolába és speciális szakiskolába járó 

tanulók, mely oktatási intézmények jelentős gyűjtőhelyei a halmozottan hátrányos helyzetű 

fiataloknak. Minden tízedik ilyen iskolatípusba járó tanuló gyűjt össze 50 óránál több 

hiányzást, még az általános iskolásoknál ez az arány csupán 1,7 százalék, a gimnazisták 

esetén pedig 0,5 százalék (Lannert et al. 2012). Noha erre egyértelmű adatok nincsenek, a 

romák száma fenti okokból eredően valószínűleg felülreprezentált mind a sokat hiányzók, 

mind pedig az IT felfüggesztettek körében (Friedman et al. 2009). 

Bulgáriában közel 0,8 millió gyermek részesül évente gyermeknevelési támogatásban. Az 

összes gyermek negyede (23,1%) és a szülők ötöde (19%) tartozik a támogatottak körébe 

(Világbank 2009a). A GYT jövedelemtesztelt ellátás, ami elsősorban az alacsonyjövedelműek 

iskoláztatási költségeit hivatott kompenzálni. A transzfer nemcsak a szegények számára 

elérhető, hiszen a jövedelmi korlátot a jogalkotó a szegénységi küszöb felett húzta meg. 

Ennek ellenére a mélyszegény háztartások kétharmada (61,1%) és a szegény háztartások 

közel fele (41,4%) részesül gyermeknevelési támogatásban. A támogatás felfüggesztése 
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minisztériumi és civil interjúalanyaim szerint is elsősorban a hátrányos helyzetű csoportokat 

érinti, különösen az elmaradott vidéki régiókban (Severozapaden és Yogoiztochen) élő roma 

és szegény családokat: „aki benne dolgozik, mindenki tudja, hogy ez egy roma projekt” 

(Nemzeti Hálózat a Gyermekekért, Bulgária). Ezekben a térségekben a korai iskolaelhagyók 

aránya három-négyszerese a fejlettebb Yugozapaden és Yugozapadna i yuzhna tsentralna 

régiókénak. Iskolatípusok alapján a lemorzsolódástól legveszélyeztetettebbek a 

szakiskolákban tanulók és a leszakadó területek hiányos általános iskolai rendszerébe járó 

gyermekek, köztük is az etnikai kisebbségek (főként romák, törökök és szírek) és a 

szegények. 

Belgium Flamand tartományában az iskoláztatási támogatásban részesülő gyermekek 

száma megközelítőleg 277 ezer fő. Az ellátás jövedelemtesztelt, így a jövedelmileg leginkább 

rászorulók részesülhetnek belőle. Az IT deklarált célcsoportjai a szegény és/vagy bevándorló, 

nagyvárosokban élő csoportok. 

„A migráns szülők gyermekei nagyobb eséllyel élnek szegénységben, és nagyobb eséllyel 

részesülnek iskoláztatási támogatásban is. (Flamand Oktatási Minisztérium, 

Főosztályvezető)” 

 Bulgáriával és Magyarországgal ellentétben, Flandriában a hiányzások felhalmozása nem 

vidéki,44 hanem elsősorban nagyvárosi probléma, érintettjei pedig a nagyvárosi szegények és 

bevándorlók. Az olyan nagyvárosok, mint Antwerpen (27,8%), vagy Brüsszel (26,7%) ESL 

rátája háromszorosa a flamand (8,7%) régiós átlagnak (Stassen 2012:6). A sokat (30 fél-

napnál többet) hiányzó gyermekek között négyszeres a nem holland anyanyelvűek aránya, 

szüleik nagyrészt alacsony iskolai végzettségűek és többségük városlakó (Cantillon és 

Lancker 2011:14). Az iskola típusa alapján legnagyobb részük szakiskolába, vagy speciális 

szakiskolába, illetve ezek esti, vagy levelező tagozataira jár (TÁRKI 2014b:42).  

Az iskolai hiányzások és lemorzsolódás általi veszélyeztetettséget alapvetően három 

tényező határozza meg mindhárom ország esetén: (1) az iskola típusa, (2) a földrajzi 

jellemzők és (3) az etnikai hovatartozás. Mindhárom országban elsősorban a szakiskolába és 

speciális szakiskolai képzésben résztvevő középiskolás korú fiatalok (közülük is elsősorban a 

fiúk) a legveszélyeztetettebbek a nagyszámú igazolatlan óra felhalmozása szempontjából. A 

területi dimenziókat vizsgálva Bulgáriában és Magyarországon elsősorban egyes gazdaságilag 

leszakadó vidéki régiók a leginkább érintettek a problémában, még Belgium Flamand 

44 Megjegyzendő, hogy a két kelet európai ország esetén is a hiányzások valószínűleg elsősorban a szakiskolákat 
befogadó városokban keletkeznek, akkor is ha az érintett gyermek lakhelye nem ott van.  
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Régiójában inkább a nagyvárosok fiataljai veszélyeztetettek. Etnikai szempontból 

Magyarországon különösen veszélyeztetett a roma kisebbség, Bulgáriában pedig a roma és 

török kisebbségek. Flandriában a bevándorló, elsősorban a fejlődő országokból érkező, 

hollandul nem, vagy csak alig beszélő fiatalok a leginkább érintettek. 

Összességében elmondható, hogy a támogatások célcsoportja Magyarország esetén 

minden tanköteles gyermek, illetve családjaik. Bulgáriában az alacsonyjövedelmű, vagy a 

szegénységi küszöbnél valamivel magasabb jövedelemből élő gyermekes családokat segíti a 

GYT, Belgium/Flandria esetén pedig az ellátás a legszegényebbekre koncentrál. A szankciók 

(támogatás megvonása, szüneteltetése és visszafizetése) elszenvedői elsősorban a 

szegénységben élő, halmozott oktatási hátrányokkal küzdő és valamilyen etnikai 

kisebbséghez tartozó gyermekek és családjaik közül kerülnek ki mindhárom ország esetében. 

 

9.2.3.Szankciók és feltételek jellege 

 

A vizsgált három FKT program eltér az alkalmazott szankciók jellegében is. A 

magyarországi IT feltétele, hogy a gyermek rendszeresen iskolába járjon és beiratkozzon a 

következő évfolyamba. A feltételek csak az általános és középiskolásokra vonatkoznak. A 

gyermek 10 órás igazolatlan hiányzása esetén a jegyző figyelmezteti a szülőket a 

tankötelezettség betartására. Amennyiben ez nem valósul meg és az igazolatlan hiányzások 

száma eléri egy tanéven belül az 50 tanórát, a támogatást automatikusan szüneteltetik és a 16 

évesnél fiatalabb gyermeket védelembe veszik. Az iskoláztatási támogatás kifizetése csak 

akkor folytatódik, ha a gyermek a következő három hónapban nem hiányzik többet 5 

igazolatlan óránál. 

Bulgáriában a GYT feltétele ugyancsak a rendszeres iskoláztatás és beiratkozás. A 

feltételek az iskoláskorú népesség mellett lefedik az óvoda utolsó két évfolyamát is (5 és 6 

évesek).  A szankciók akkor lépnek életbe, ha a gyermek egy hónapon belül több mint 5 

igazolatlan órát hiányzik az iskolából, vagy háromnál több napot az óvodából. Ebben az 

esetben a támogatást az adott hónapra automatikusan megvonják a családtól (a GYT utólagos 

finanszírozású). A szankciót nem előzi meg figyelmeztetés és csak a hiányzó gyermekre 

vonatkozik.  A folyósítás akkor folytatódik, ha a gyermek a következő hónapban nem éri el az 

öt óra (vagy óvodások esetén a három nap) igazolatlan távollétet. 
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Flandriában az IT feltétele ugyancsak a rendszeres iskolába járás és a beiratkozás. 

Szankciókra akkor kerül sor, ha a gyermek két év alatt legalább 30 fél napot hiányzott az 

iskolából. Ebben az esetben a támogatást egy évre visszamenőleg vissza kell fizetni. A 

szankciók előtt számos személyes és írásos figyelmeztetést kapnak a szülők. A visszafizetés 

tényétől függetlenül a támogatást a következő évben a család automatikusan tovább kapja. 

Cantillon és Lancker (2011) szerint nagyon fontos, hogy az FKT-khoz kapcsolódó 

szankciók rögtön az iskolai hiányzások után lépjenek életbe, hiszen a résztvevők így képesek 

összekötni a hibás viselkedést a büntetéssel. A bolgár program esetén a szankciók az 

igazolatlan órák összegyűlését követően csaknem azonnal (a következő hónapban) 

megjelennek. Magyarországon egy tanéven belül összegyűjtött 50 igazolatlan óra után 

szüneteltetik a kifizetéseket és három hónapot követően vizsgálják felül az intézkedést.  A 

bolgár program havi 5 órában, a magyar pedig összesen 50 órában határozza meg a tolerált 

hiányzások számát. A flamand IT ezzel szemben 30 fél-napos limitet használ és a szankciók 

csak két éves késéssel lépnek életbe. 

17. táblázat. A vizsgált programok feltételei és szankciói összesítve 

 Feltétel Határ Kivárás Szankció Késleltetés További 
finanszírozás 

Bulgária  

Rendszeres 
iskolába járás és 
beiratkozás a 
következő 
tanévre 

5 
igazolatlan 
óra 

1 
hónap 

Szüneteltetés 1 hónap Automatikusan 
jár tovább 

Magyarország 50 
igazolatlan 
óra  

12 
hónap 

Szüneteltetés 3 hónap Ha 3 hónapon 
belül nem 
hiányzik 5 órát 

Belgium/Flandria 30 
igazolatlan 
fél-nap 

24 
hónap 

Visszafizetés 24 hónap Ha egy hónapon 
belül nem 
hiányzik 5 órát 

Forrás: saját szerkesztés 

 

9.2.4. Adminisztráció és célzás 

 

Az egyes FKT-k nagymértékben különböznek abban, ahogy a támogatások eljutnak az 

államkincstárból a családokig, illetve, ahogy a jogosultságokat a hatóságok meghatározzák. 

Magyarországon a támogatottak körének meghatározása viszonylag egyszerű, alacsony 

adminisztrációs igényű feladat, hiszen univerzális ellátásról van szó. Aki egyszer bejelentette 

CSP iránti igényét a gyermek születését követően, az nagy valószínűséggel a gyermek 16 éves 
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koráig (vagy tovább) automatikusan kapni fogja az ellátást. A magyar IT azon ritka FKT-k 

körébe tartozik tehát, amelyek nem jövedelemteszteltek, hanem univerzális ellátásként 

működnek. A bolgár és a flamand FKT-k bonyolultabbak a magyar programnál, hiszen 

jövedelemtesztelt transzferekről van szó. Bulgáriában a szülő a szociális hatóságoknál kérheti 

a GYT-t, a megfelelő jövedelemigazolások benyújtásával, jogosultságát pedig minden évben 

meg kell hosszabbítania. Ehhez szüksége van évente aktualizált jövedelemigazolásra és az 

iskola igazolására, miszerint a gyermek beiratkozott. A flamand rendszer ennél jóval 

egyszerűbb, hiszen a támogatás iránti igény az iskolán keresztül és interneten is benyújtható. 

Külön jövedelemigazolásra nincs szükség, hiszen ezt a hatóság az adóhivataltól megkéri. Az 

iskolai beiratkozás és az iskolalátogatás igazolására sincsen külön szükség, hiszen az iskolák 

„elektronikus ellenőrző” rendszere összeköttetésben áll az Oktatási Minisztérium 

rendszerével. Az adminisztrációs rendszer fejlettsége sok fárasztó utánajárástól és megalázó 

hivatali sorban állástól kíméli meg a támogatottakat. 

A magyarországi családi pótlék (és a benne foglalt iskoláztatási támogatás) összege a 

gyermekek száma, egészségi állapota és a háztartásban élő szülők száma alapján van 

maghatározva, kiinduló összege 12 200 Ft havonta, amely a fenti tényezők alapján növekszik, 

legfeljebb gyermekenként 25 900 forintig. Az ellátás progresszív jellege miatt érzékeny az 

egyes élethelyzetek (pl. beteg gyermek, egyedülálló szülő) esetén fennálló, elszegényedéssel 

fenyegető problémákra. A bolgár gyermeknevelési támogatás egyösszegű ellátás (35 BGN), 

amely a gyermekszámtól és a szülők helyzetétől függetlenül illeti meg a jövedelmileg jogosult 

családokat. Minisztériumi főosztályvezető interjúalanyom szerint ennek oka az, hogy a GYT 

ne jelentsen motivációt a „családtámogatásokért gyermeket vállalók” számára.  A bolgár 

kormány Társadalmi Beruházás Stratégiájában kiáll a kétszülős és kétgyermekes 

családmodell mellett, így a támogatásokkal is elsősorban az elszegényedő középrétegeket 

célozza meg. A tervek között szerepel az IT összegének jelentős megemelése a második 

gyermek megszületése esetén. A disszertációban részletezett programok közül talán a flamand 

IT határozza meg legbonyolultabban a támogatás összegét. A transzfer egy meghatározott 

jövedelemkosár szintjére egészíti ki a szegénységben élő családok jövedelmét úgy, hogy 

közben az iskolai előrehaladásra is érzékeny. A támogatás mértéke ennek megfelelően 

változik éves szinten 90 és 500 Euro között gyermekenként. 

Összességében elmondható, hogy a magyar program a legegyszerűbb finanszírozási 

rendszerét tekintve, hiszen univerzális ellátás révén csaknem mindenki megkapja, aki az adott 

korcsoporthoz tartozik. A két jövedelemtesztelt ellátás közül a flamand IT fejlett informatikai 
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rendszerének köszönhetően sok felesleges utánajárástól és hivatali egzecíroztatástól kíméli 

meg a felhasználókat. A jogosultság megállapítása, a hiányzások regisztrálása és a kifizetések 

szabályozása a fentiekben említett központosított rendszerben történik. A bolgár papír-alapú 

rendszer erősen bürokratizált és sok utánajárást, sorban állást, igazolás-beszerzést követel 

meg a szülőktől. 

A kifizetések tekintetében a bolgár IT a legegyszerűbb, hiszen gyermekszámtól és 

egészségi állapottól függetlenül mindenki egyösszegű, 35 levás juttatásban részesül. A 

magyar iskoláztatási támogatás (illetve az alapjául szolgáló családi pótlék) figyelembe veszi a 

gyermekek számát és egészségi állapotát is, ezért az újabb gyermek megszületése, vagy a 

gyermek betegsége, fogyatékossága esetén a kifizetéseket is aktualizálni szükséges. A 

legbonyolultabb rendszert a Schooltoelagen foglalja magában. A jövedelemkosár alapján 

meghatározott ellátás érzékeny a család méretére és a családtagok ekvivalens havi 

jövedelmére is. 

18. táblázat. A disszertációban vizsgált országok FKT-inek egyes jellemzői 

Ország Célzás Finanszírozás 
(jellege, hó/év) 

Összeg 
(E/hó/fő) 

ESL 
rizikócsoport 

Célcsoport 

Magyarország Univerzális Progresszív 
havonta 

38,7 – 
82,2  

Szakiskolás 6 és 16 év közötti 
gyermekek és fiatalok 
(továbbtanulás esetén 20 
éves korig) 

Vidéki 
leszakadó 
Roma 

Bulgária Jövedelemteszt Fix összegű 
havonta 

17,9  Szakiskolás 5 és 20 év közötti (vagy a 
középiskola befejezéséig) 
szegény, vagy alsó-közép 
oszt. gyermekek és fiatalok  

Vidéki 
leszakadó 
Roma, török 

Belgium Jövedelemteszt Jövedelempótló 
évente 

7,5 – 41,6  Szakiskolás 3 és 18 év közötti szegény 
gyermekek és fiatalok Nagyvárosi 

slum 
Migráns 
(nem EU) 

 Forrás: saját szerkesztés 

 

9.2.5. Hatások 

 

Jelen disszertációnak nem célja a vizsgált FKT programok hatásainak kvantitatív 

módszerekkel történő pontos meghatározása. Ennek két oka van. Az egyik, hogy nem áll 

rendelkezésre olyan egységes adatbázis, amely alapján minden kétséget kizáróan bizonyítani 
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lehetne, hogy egyik vagy másik program sikerét, vagy sikertelenségét. A másik ok, hogy az 

elemzett FKT-k meglehetősen bonyolultak és nem véletlen, hogy mind a támogatók, mind az 

ellenzők találnak bizonyítékokat szép számmal véleményük igazolására. A transzferek 

komplikáltsága abban rejlik, hogy egyszerre kell figyelemmel lennünk az oktatási rendszer 

(iskolai részvétel, igazolatlan hiányzások, korai iskolaelhagyás) folyamataira és a szociális 

szempontokra (szegénységre és társadalmi egyenlőtlenségre gyakorolt hatás, 

jövedelemhelyettesítő hatás stb.). Emellett figyelembe kell venni olyan emocionális és egyéb 

tényezőket, amelyek nehezen írhatók le a számok nyelvén. Ilyenek például a látens iskolai 

szegregáció, a szülők és gyermekek félelmei és attitűdjei az iskola irányában, a segélytől való 

megbélyegzettségtől való félelem és még lehetne sorolni.45 A hazai oktatási szakember erre 

kritikusan így reagált: 

„A kérdés azon van, hogy elég elrettentő-e a dolog (megj. az IT szankciói) ahhoz, hogy a 

gyerekek iskolába menjenek, vagy az iskola még elrettentőbb. Tudja-e ellensúlyozni a 

szankció az iskola elrettentő hatását.” (T-Tudok, igazgató/oktatásszociológus, Magyarország) 

A lehetséges kimeneteket leginkább az oktatási és a társadalmi viszonyok együttes 

vizsgálatával és a döntéshozói elvárások figyelembe vételével lehet meghatározni. A 

programok szegénységre gyakorolt hatásáról elmondható, hogy a magyar és a bolgár program 

jelentősebben, még a belga/flamand IT kevésbé képes a szegénységben élő háztartásokat 

anyagilag támogatni. Mind abszolút értékben, mind vásárlóerejét tekintve a hazai IT értéke a 

legmagasabb. Ahogy azt Kovács és Pillók (2014:46) vizsgálata is alátámasztja, a magyar IT 

egyes szegénységben élő háztartások esetén a havi jövedelem ötödét teszi ki. A bolgár 

program is hasonló mértékben járul hozzá a szegény családok költségvetéséhez (Világbank 

2009a:17). A flamand transzfer összege a minisztériumi szakemberek szerint is nagyon 

alacsony (különösen a kisgyermekek esetén) és nem képes érdemben javítani a szegénységben 

élő családok pénzügyi helyzetén. 

Az FKT-k oktatási rendszerben betöltött szerepét három szegmensben vizsgálom. Az 

egyik a korai iskola-elhagyási mutatók (ESL) alakulása, a második az iskolai részvétel 

alakulása a tankötelezettség lejárta utáni második évben, a harmadik pedig az iskolai 

hiányzások folyamatai. 

45 Downes (2011:28-29): szerint az Európában működő ESL elleni stratégiák legfőbb hibája, hogy figyelmen 
kívül hagyják a probléma kialakulásához vezető emocionális tényezőket (pl. iskolai erőszak és az ebből eredő 
félelem) és csupán a tünetek kezelésével foglalkoznak.  
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A feltételekhez kötött készpénztranszferek egyik országban sem voltak képesek 

egyértelműen és bizonyíthatóan javítani a korai iskola-elhagyási mutatókat. Mindez azért 

nagyon fontos, mert mindhárom ország kormányzati szakemberei megnevezték a támogatások 

céljaként az ESL indexek javítását és az EU 2020 Stratégiához való felzárkózást. Bulgáriában 

a GYT oktatási szankcióinak 2002-es bevezetését követő években még növekedett is a korai 

iskolaelhagyó fiatalok aránya, amely csak 2004 után folyamatosan csökkenve érte el a 

jelenlegi, EU-s értéket megközelítő szintet. Mindenesetre figyelemre méltó, hogy Bulgária 

közel felére csökkentette a korai iskolaelhagyók arányát az elmúlt évtizedben. Ahogy 

kormányzati illetékesek elmondták, mindez egy komplex intézkedéscsomag részeként 

valósult meg, amelynek a GYT feltételhez kötése csupán egyik része volt. Ugyancsak nagy 

szerepe volt a folyamatban a koragyermekkori ellátások fejlesztésének, az iskolák 

modernizálásának, a pedagógiai és az infrastrukturális feltételek javításának. Magyarországon 

az IT első, 1998-as bevezetését követően a következő évre (1999) közel három 

százalékponttal (15,9-ről 13 százalékra) csökkent a korai iskolaelhagyók aránya a 

korcsoporton belül.  A kétezres évek elején tapasztalt kismértékű romlást követően az ESL 

mutató a rendszerváltás utáni legalacsonyabb szintre (10,5%) süllyedt 2010-re. Ebben az 

évben vezették be az IT-t ismételten. 2013-ra az ESL index ismét kis mértékben (1,3 

százalékponttal 11,8 százalékra) növekedett, de így is közel áll az EU 2020 előírásaihoz. 

Belgium Flandria Régiójában 2003 és 2008 között folyamatosan csökkent az ESL mutató. Az 

IT 2008-as bevezetését követően azonban enyhén emelkedni kezdett és a jelenlegi 8,7 

százalékon állapodott meg, amely még így is alacsonyabb az EU kritériumot jelentő 10 

százaléknál (Eurostat 2014a). A korai iskolaelhagyásra gyakorolt direkt hatások megállapítása 

különösen nehéz, mivel egyik országban sem készültek az FKT-k közvetlen hatásaira irányuló 

kontrollcsoportos vizsgálatok és tanulmányok. Egyedül a bolgár GYT hatásaira vonatkozóan 

készült a kimeneti eredményekkel foglalkozó vizsgálat (Világbank 2009a), azonban ez is 

elsősorban az iskolai részvétellel, valamint a transzfer igénybevételi mutatóival és jövedelmi 

következményeivel foglalkozott és nem a hiányzásokra és korai iskolaelhagyásra gyakorolt 

hatásokkal. 
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29. ábra. A disszertációban vizsgált országok ESL indexe 2000 és 2012 között, (%) 

 

Forrás: Eurostat 2014a 

Megjegyzés: Az oktatási szankciók bevezetésének éve jelölőponttal van ellátva. 

Ugyancsak fontos szempont, hogy az oktatási programok mennyire képesek az 

iskolapadban tartani a gyermekeket a tankötelezettség leteltét követően. A magyar és a bolgár 

támogatások egyaránt meghosszabbíthatók abban az esetben, ha a gyermek továbbra is 

tanulmányokat folytat nappali tagozaton. A flamand IT ezzel szemben csupán a fiatal 18 éves 

koráig adható (ugyanakkor a minden gyereket megillető belga családi pótlék ennél tovább 

jár). Belgiumban továbbra is nagyon magas, közel teljes a tankötelezettség leteltét követően 

iskolába járók aránya. Bulgáriában a tanulók háromnegyede folytatja tanulmányait az oktatási 

kötelezettség teljesítését követő második évben is. Az EU-n belül Magyarországon az egyik 

legalacsonyabb a nem tanköteles korú fiatalok iskolába járási hajlandósága. Mindössze a 

korcsoport (az adatfelvétel idején a 20 évesek) kétharmada vesz részt valamilyen oktatási 

rendszerű képzésben. A többiek vagy ideiglenesen megszakítják tanulmányaikat, vagy végleg 

elhagyják az iskolát és dolgozni kezdenek. 
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30. ábra. A fiatalok részvétele a formális oktatási rendszerben a tankötelezettség letelte 

utáni második évben a korcsoport százalékában 

 

 
Forrás: Eurostat 2014j 

A Világbank adatai szerint a bolgár GYT bizonyíthatóan javította az iskolai részvételt, 

ami azt jelenti, hogy a támogatásban részesülő korcsoport nagyobb arányban vesz részt az 

alap- és középfokú oktatásban (Világbank 2009a:10). Az általános iskolások esetén a lányok 

(+7,6%), a középiskolások esetén pedig a fiúk (+19,7%) oktatási részvétele növekedett 

szignifikánsan a kontrollcsoporthoz viszonyítva. A program különösen pozitív hatást tudott 

elérni a roma tanulók esetén, 20 százalékponttal mérsékelve iskolai lemorzsolódásukat 2002 

és 2003 között (Világbank 2006:4). A szankciók pozitív hozadékát civil kapcsolataim is 

megerősítették az oktatási részvétellel kapcsolatban, azonban hozzátették kritikai 

észrevételüket is: 

„Lehet, hogy az oktatási részvételi adatok javultak, de az oktatás minősége folyamatosan 

zuhan. Nézzük csak a PISA eredményeket, matematika, olvasás… Bulgária a 32.-ről a 46. 

helyre esett vissza.„(Nemzeti Hálózat a Gyermekekért, igazgató és más munkatársak, 

Bulgária) 

A Flamand Oktatási Minisztérium szakembereinek beszámolója alapján a Schooltoelagen 

nem volt képes érdemben javítani a támogatott csoportok részvételét az óvodások és a 

középiskolások esetén, csupán az általános iskolásoknál tudtak némi eredményt kimutatni.  

„Még nincsenek végleges adataink a programról, de az eddigi számokból kiderül – hogy 

őszinték legyünk – hogy nem volt túl sikeres… (Flamand Oktatási Minisztérium, 

főosztályvezető)” 
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A kudarc okát a támogatás alacsony értékében látták, ami ezért nem eléggé ösztönző a 

szülők számára, hogy gyermekeiket iskolába járassák. A hivatalos adatközlések minden esetre 

még váratnak magukra. Ennek ellenére a gyermekek oktatási részvétele mind az általános, 

mind a középiskolákban 100 százalék közelében rendeződik, a 30 napot elérő hiányzások 

aránya pedig még a középiskolákban sem magasabb 1,5 százaléknál. 

A magyar iskoláztatási támogatásnál nem végezhetők el a bolgárhoz hasonló 

kontrollcsoportos vizsgálatok, hiszen a támogatás univerzális és a KHS (2012) adatai alapján 

a felhasználói részvétel teljes körű. Azzal számolhatunk csupán, hogy a szankciók mennyire 

képesek visszaterelni a gyermekeket az iskola falai közé, illetve tartósan ott tartani őket.  

A hiányzások alakulása ezért fontos, talán a legfontosabb, mutatója a program sikerének, 

vagy kudarcának. Hiányzáson nem a korábban részletezett ESL mutatót értem, hanem a 

tanköteles korcsoport iskolából való igazolatlan távollétének alakulását. Belgiumban nem 

sikerült a krónikus (30 fél napot meghaladó) iskolai hiányzásokat visszaszorítani az IT 

bevezetésével sem. Az IT implementálását jelentő 2008/2009-es tanévben 797 (0,19%), az azt 

követő első évben 1013 (0,25%), a másodikban pedig 1373 (0,33%) gyermek érte el a 30 fél 

napos küszöböt. A középiskolások hiányzása esetén sem történt pozitív változás, a bevezetés 

évében 5052 (1,2%) gyermek tartozott a renitens hiányzók táborába, a következő évben 5640 

(1,2%), majd az ezt követő évben már 5893 (1,5%) gyermek érte el a 30 fél napot. 

Magyarországon a kormány adatközlése szerint az IT sikeresen csökkentette a hiányzások 

számát, ugyanis még a bevezetés évében (2010) az iskolából legalább egyszer igazolatlanul 

hiányzó gyermekek száma 286 752 fő volt, számuk a 2010/2011-es tanévre mintegy 23 ezer 

fővel 263 ezerre csökkent. A javulást az iskolaigazgatók is alátámasztották, különösen az 

általános- és szakiskolák, valamint a speciális szakiskolák esetén (Lannert et al. 2012). 

Harmaduk szerint a hiányzások jelentősen csökkentek az IT bevezetését követően, az 

igazgatók felerészben nyilatkoztak arról, hogy nem történt lényegi változás és csupán tízedük 

számolt be romlásról iskolájában. Hazai szociálpolitikus interjúalanyom szerint a program 

hatása egyértelműen pozitív: 

„Amikor elvonták a családi pótlékot és nem csak felfüggesztették, akkor látszottak az 

eredmények, csökkentek igazán a hiányzások. (…) Ez az ellenőrzéseken gyűjtött 

tapasztalatokból is kiderül.” (SZGYF, főosztályvezető) 

Bulgáriából nem rendelkezem hasonló adatokkal, de minisztériumi interjúalanyom 

elmondása szerint a GYT oktatási feltételhez kötése képes volt érdemben csökkenteni a 
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hiányzások számát, különösen a középiskolások esetén. Ezt civil interjúalanyom is 

alátámasztotta, kiemelve, hogy a mennyiségi változások nem vontak magukkal minőségi 

változásokat. 

Összességében elmondható, hogy a vizsgált FKT programok hatásai meglehetősen 

vegyesek és sok szempontból értelmezhetők. A korai iskola-elhagyási mutatók csak 

Bulgáriában javultak a feltételekhez kötött gyermeknevelési támogatás bevezetése óta, 

ugyanakkor nem tudható egyértelműen, hogy ebben a javulásban mekkora szerepe volt a 

szankcióknak és mekkora egyéb kormányzati intézkedéseknek, illetve társadalmi-gazdasági 

folyamatoknak. A gyakorlatok másik kívánt hatása - az iskolai részvétel fokozása a 

támogatásokon keresztül a nem tankötelesek körében – csak kismértékben érezhető Bulgária 

és Magyarország esetén, Belgiumban nem történt változás.46 Noha javultak a továbbtanulási 

mutatók mindkét országban, a bolgár fiatalok csupán négyötöde, a magyarok kétharmada vesz 

részt formális oktatásban a tankötelezettség lejártát követő második évben. A hiányzások 

tekintetében Belgiumban szinte semmi sem változott, sőt kismértékű visszaesés következett 

be. Minisztériumi beszámolók alapján, Magyarországon jelentősen, Bulgáriában kisebb 

mértékben csökkent a tartós hiányzók száma. 

Interjúim során mind a bolgár, mind magyar kormányzati és civil partnereim kiemelték, 

hogy csak akkor várható valós és hatékony javulás az iskolai hiányzások alakulásában, 

amennyiben az iskola képes lesz megtartani a sokat hiányzó gyermekeket. Ahogy a hazai 

pedagógus-szociálpolitikus kormányzati szakember megjegyezte: 

„Mondhatjuk, hogy elvesszük a szüleitől a támogatást és akkor talán tényleg be is megy az 

iskolába, ott lesz, de attól még a probléma nem lesz megoldva. A probléma akkor lesz 

megoldva, ha a gyerekek szeretnek majd iskolába járni, jól érzik ott magukat. Ha kényszerítve 

vannak az félmegoldás.” (SZGYF, főosztályvezető) 

19. táblázat. Összefoglaló táblázat a programok korai iskolaelhagyásra, iskolában 

maradásra és a hiányzásokra gyakorolt hatásáról  

Ország Korai iskolaelhagyás Iskolában 

tartás 

Hiányzások 

Belgium Stagnálás, majd kismértékű 

romlás 

Stagnálás Kismértékű 

romlás 

46 A belga részvételi mutató továbbra is nagyon magas maradt 100 százalék körüli értéken. 
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Bulgária Kismértékű romlás, majd 

jelentős javulás 

Jelentős javulás Kismértékű 

javulás 

Magyarország 

(2010) 

Kismértékű romlás Kismértékű 

javulás 

Nagyobb javulás 

 

9.3. Társadalmi és politikai akarat 

 

9.3.1.Kormánytisztviselők attitűdjei 

 

A minisztériumi döntéshozókkal, háttérintézeti munkatársakkal és más kormányzati 

szakemberekkel készített interjúk során kíváncsi voltam arra, hogy (a hivatalos kormányzati 

kommunikációban megjelenteken túl) miért érzik szükségesnek az FKT-k bevezetését, 

melyek azok az attitűdök és percepciók, amelyek determinálják a kormány jóléti támogatások 

feltételekhez kötése irányába mutató szándékát, továbbá mit gondolnak, hogy mely 

célcsoportokra kell az ellátásokat és a szankciókat kiterjeszteni, illetve mit gondolnak magáról 

a célcsoporttól. 

Bolgár minisztériumi interjúalanyom a szegény és roma lakosság felelőtlen, a jóléti 

támogatásokból való megélésre berendezkedett életmódjában látta a gyermekek korai iskolai 

kimaradásának és tartós hiányzásának az okát. 

„A legnagyobb probléma a roma etnikai csoporttal van, eltérő értékeik és szokásaik 

vannak. (…) Néhány szülő úgy gondolja, hogy a gyermekek után felvenni a támogatásokat 

egyfajta életmódot jelent. Lássuk be, egyes csoportoknál az oktatás nem érték…” (Szociális és 

Munkaügyi Minisztérium, főosztályvezető, Bulgária) 

Magyarországi, gyermekvédelmi ágazatban vezető beosztásban dolgozó 

kormánytisztviselő interjúalanyom szerint: 

„A társadalomnak elege lett abból, hogy munka nélkül is meg lehet élni. Gyakorlott 

családgondozóként én is hallottam: nehogy azt higgye, hogy el fogok menni dolgozni, amikor 

kapom a három gyerek után a segélyt, a  családi pótlékot és ugyanúgy megélünk. Három és 

négy gyerekes családok nem tudnak kitörni és nem is motiváltak abban, hogy kitörjenek.” 

(SZGYF, főosztályvezető, Magyarország) 
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Hazai minisztériumi főosztályvezető interjúalanyom véleménye szerint: 

„Most iszonyatosan liberális mindenki Nyugat-Európában. Ha nem akar tanulnia gyerek, 

hát ne tanuljon, mégha a saját kárára is. Semmi kötelezettség az emberekre, csak a jogok. Egy 

tanulatlan tömeggel az ipar nem tud mit kezdeni, csak az aljamunkákra jó. A szociális 

rendszert viszont iszonyatosan leterhelik. Van egy réteg, akit el kell tartani, de egyre inkább 

nem tudjuk őket eltartani. Ezt megtesszük emberiességből, de hogy úgy tartsuk el, hogy ő nem 

tesz hozzá semmit, ez nem egy megfelelő hozzáállás azért. (…) Nem hiszem, hogy azért kellene 

iszonyatos pénzeket kiadnunk, rendszereket fenntartanunk, mert a társadalmi egy bizonyos 

rétege nem tesz semmit azért, hogy normálisan működjön. Ezt nem kellene elvárni a húzó, 

dolgozó rétegtől. (…) meddig várható el egy társadalomtól, hogy azok helyett is fizessen, akik 

nem kellőképpen felelősen önmagukért? (NEFMI főosztályvezető, Magyarország) 

Fenti megállapítások mindegyike ugyanabba az irányba mutat: van egy bizonyos rétege a 

lakosságnak, amely nem hajlandó teljesíteni a mások (a többség) által jónak és kívánatosnak 

tartott feltételeket, ezért szükség van a kormányzat beavatkozására a viselkedés módosítása 

érdekében. A kormánytisztviselők nagy hangsúlyt fektettek a jogok mellett a kötelezettségek 

hangsúlyozására és ezek érvényre juttatására. Előkelő helyen szerepel a véleményekben az 

önhiba fogalma és a kialakult helyzethez fűződő egyéni felelősségvállalás fontossága. A 

válaszok csaknem mindegyike a szegények és romák, vagyis az „egyes társadalmi rétegek” 

felelőtlen viselkedéséből indul ki, ugyanakkor nem, vagy csak részben foglalkoznak a 

kormányzat és a társadalom felelősségével, amely végső soron a problémák kialakulásához és 

eszkalálódásához vezetett. 

Az is érdekelt, hogy a döntéshozók, hogyan értékelik a kormányzat szerepét a 

folyamatban. Mekkora és milyen formájú állami beavatkozást tartanak elképzelhetőnek és 

megvalósíthatónak, annak érdekében, hogy az egyéni felelősség érvényre jusson. Mindhárom 

ország ágazati szakemberei szükségesnek és fontosnak érezték az állami beavatkozást. 

Elismerték, hogy ez az intervenció egyfajta paternalista szemléletet tükröz, ugyanakkor 

szükségszerűnek és hosszútávon hatékonynak vélték azt, hogy az állam akár kényszerítő 

eszközök felhasználásával is beavatkozzon a korai iskolaelhagyás kezelésébe. 

„Igen is kell terelni őket egy kicsit, saját érdekükben, azért hogy változtassanak a 

magatartásukon, az életükön, a dolgokhoz való hozzáállásukon. Nagyon elharapózott a 

gyerekjogok túlhangsúlyozása sajnos. A nevelés arról szól, hogy a gyerekek olyan dolgokat is 
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megcsináljanak, ami nincsen annyira kedvükre, a saját érdekükben. A gyereknek szüksége van 

a korlátokra, mert elveszik.”(NEFMI, főosztályvezető, Magyarország) 

Érdemes megjegyezni, hogy a részben paternalista, részben kényszerítő szemlélet az 

oktatási és szociális ágazat jogalkotási gyakorlatában is felütötte a fejét. Az közoktatási 

törvények mind Magyarországon, mind Bulgáriában nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekek és 

a szülők kötelezettségeire, sőt a törvények szövegezésében a jogok előtt említik meg azokat, 

„azt a látszatot keltve, hogy elsősorban kötelezettségeik vannak, és csak másodsorban illetik 

meg őket jogok” (Kazuska 2012:12). 

A szankciók bevezetésétől kormányzati részről egyik interjúalanyom sem várt csodát. 

Mindegyik kormányzati munkatárs megemlítette, hogy önmagában a feltételekhez kötött 

pénzbeli ellátások nem tudják hatékonyan kezelni az iskolai hiányzásokat és nem tudják elejét 

venni a végleges lemorzsolódásnak sem. Tisztában vannak vele, hogy más ágazati változások 

is szükségesek a gyermekek iskolában tartásának érdekében. 

„Önmagában nem működik, ez egy kiterjedt kormányzati koncepció része, amelyik 

illeszkedik a Társadalmi Beruházási Stratégiához.” (Szociális Minisztérium, főosztályvezető, 

Bulgária)  

„Önmagában biztosan nem elég szerintem a szankció. Az iskolák nem igazán akarják őket 

(megj. a hiányzó gyermekeket) nagyon sokszor. Ez a szakiskolás réteg, klasszikus talaja a 

lemorzsolódásnak. Az iskola nagyon nem jól funkcionál. Fontos, hogy a pedagógus mennyire 

képes figyelni az adott gyerekre.” (EMMI, főosztályvezető, Magyarország) 

Összességében elmondható, hogy az interjúk során határozottan megjelent az egyének 

felelősségének kérdése és az önmagukról gondoskodni nem tudó, a társadalmi normától 

valamilyen módon eltérő rétegek hibáztatása saját sorsukat illetően. Ezzel egy időben 

megfogalmazódik egyfajta igény egy hatékonyabb, akár szigorúbb, de a renitens rétegeket a 

„jó irányba” terelő kormányzati beavatkozás irányába. A magyar oktatásszociológus a 

kormányzat szándékát az IT bevezetésében egy kiterjedt rendpárti politika eszközeként látta: 

„Ez is (megj. az IT) a rendpártiság eredménye. Illik a munka, rend, család hármasába. 

Kockák vannak. Van a normális család, a normális gyerek, és aki nem az, az legyen normális. 

(…) Ezek a zsigeri dolgok, hogy megvonom tőled és akkor éhezni fogsz, nem szoktak annyira 

hatásosak lenni”(T-Tudok, igazgató/oktatásszociológus, Magyarország) 
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Bulgáriában és Magyarországon egyértelműen azonosítható egy újfajta szegénypolitika 

felé történő irányváltás, ahogy a szegények és a leginkább hátrányos helyzetű roma csoportok 

egyéni hibáira, vélt vagy valós viselkedéseire vezetik vissza az iskolai hiányzások, a 

szegénység és a kilátástalanság okait. A kormányzat egyfajta paternalista, útmutató szerepben 

tetszelegve próbálja meg ezeket a csoportokat a „helyes irányba terelni”, vagy „rászorítani a 

szülőket, hogy egy kicsit jobban figyeljenek gyermekükre” (főosztályvezető, EMMI). A 

politikai szereplők felelőssége és a társadalmi tényezők szerepe ugyanakkor csak parciálisan 

jelennek meg a kormányzati tisztviselők által említett, szegénységhez és iskolai 

lemorzsolódáshoz vezető okok között. Kormányzati interjúalanyaim, ha nem egyéni hibák 

következményeként, akkor elsősorban az oktatási rendszerek kudarcaként értékelik a 

felhalmozódó iskolai hiányzásokat, amelyben szerepet játszik egyes tanárok és intézmények 

gyenge minősége. Különösen a szakiskolai képzést érték erős kritikák mindkét országban. 

A két kelet-európai ország jóléti politikáin nagyon határozottan érezhető a fentiekben már 

részletezett rendpárti irányváltás, amely erősen épít a jogokkal szemben álló kötelezettségekre 

és hangsúlyozza, csaknem kizárólagossá teszi az állam szerepét a jóléti politikákban. 

„Az hogy most munka és rend alapú vezetésünk van, az mindenképpen velejár. Kell 

bizonyos embereket terelni valamilyen irányba, ez az ő érdekük is, mégha nem is szokták 

szeretni.” (főosztályvezető, NEFMI) 

„A kormányzat igyekszik, tudatosítani, hogy nem csak jogok vannak, hanem 

kötelezettségek is… (Szociális Minisztérium, főosztályvezető, Bulgária) 

A belga interjúalanyok esetén nem találkoztam hasonló attitűdökkel, ott a Schooltoelagen 

bevezetésével kapcsolatban csak szakmai érvek merültek fel, ugyanakkor némi 

tanácstalanságot érzékeltem a programba vetett bizalmat illetően (ld. következő idézet). 

Más szerzők mellett Krémer (2009:249) is alátámasztja, hogy az FKT-k felmerülhetnek 

egy olyan restriktív állami szociális, vagy inkább szegénypolitika eszközeiként, amely célja 

nem is elsősorban a közoktatási folyamatok kedvező irányváltása, hanem sokkal inkább a 

szegények valamilyen közösségileg meghatározott irányba való terelése, kötelezése, életük 

megnehezítése. A feltételekhez kötött pénzbeli támogatások és a közmunkaprogramok ilyen 

irányú felhasználását Szikra (2009, 2011) is kutatta, érdekes párhuzamokat találva a második 

világháború előtti restriktív szegénypolitikák és a jelenlegi szociálpolitikai folyamatok között. 

Egyik kelet-európai interjúalanyom sem látta azonban az IT és a GYT alkalmazását restriktív, 

a szegényeket büntető szegénypolitikai eszköznek. Mindegyikük inkább az érintett családok 
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segítéséről, a lemorzsolódó gyerekek támogatásról számolt be. Egyedül a Flamand Oktatási 

Minisztérium munkatársa gyakorolt némi önkritikát: 

„Egyetértek azzal, hogy nem túl kedvező a hátrányos helyzetű csoportok számára (…), 

de ugyanakkor nem vállalhatjuk fel, hogy nem csinálunk semmit.” 

 

9.3.2.Társadalmi elvárások 

 

Hazai kormányzati és civil interjúalanyaim, valamint bolgár civil interjúalanyaim 

felhívták a figyelmet arra, hogy az oktatási feltételekhez kötött készpénztranszferek 

bevezetésének lehet egy figyelemre méltó gazdasági oka is, amely az alacsonyjövedelmű 

országok számára jelenthet egyfajta gyorsan ható szükségintézkedést az ESL kezelésére 

vonatkozóan, a több évtizedre szóló és nagy költségigényű programok helyett.  

 „Ez (megj. az iskolai hiányzások kezelése) nyilvánvalóan egy gazdasági kérdés is. A 

kérdést két módon lehet kezelni. Az egyik, hogy szankcionálunk, a másik, hogy nagyon komoly 

szolgáltatási háttérrel vesszük körül a gyerekeket és a családokat. Ez nagyon sok pénzbe 

kerül, még a szankció nem kerül sok pénzbe. Nem feledjük, az intézkedés pont egy gazdasági 

válságidőszakban történt.” (SZGYF, főosztályvezető, Magyarország) 

Raffe (2011:3) óva int attól, hogy az új politikákat ilyen gyorsan ható, vészhelyzet-kezelő 

modellekként vezessék be a kormányok. Ennek ugyanis kapkodó megvalósítás, a civil 

szereplők kirekesztése és a célcsoport valós igényeinek figyelmen kívül hagyása lehet a 

következménye.  Interjúalanyom fenti megállapítását alátámasztja a disszertáció Európában 

működő FKT-kal foglalkozó fejezete, amely bizonyította, hogy elsősorban az alacsony és 

közepes gazdasági fejlettségű, viszonylag magas ESL rátával rendelkező országok döntöttek a 

feltételes transzferek bevezetése mellett. 

A gazdasági és társadalmi válságok idején jelentkező beszűkülő lehetőségek, az általános 

életszínvonal csökkenés és a kiéleződő társadalmi konfliktusok mindkét kelet-európai 

országban igen erős támogatást biztosítanak a feltételekhez kötött transzfereknek és a 

restriktív kormányzati szociálpolitikáknak. Az egyik hazai minisztériumi főosztályvezető a 

programok mögött álló erős társadalmi akarat okát a következőkben látta: 
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„Az embereket a hétköznapok szintjén érinti. Ha azt látják, hogy a gyerek iskola mellé jár, 

cigizik a sarkon, gyanús üzletekbe keveredik, ott ül a parkban. Minden normális ember úgy 

gondolja, hogy igenis a gyereknek tanulnia kell.” (főosztályvezető, EMMI) 

Magyarországon egy 2011-es közleménykutatás alapján (Medián 2012:211), a lakosság 

kilenc-tizede politikai szimpátiától függetlenül támogatja az iskoláztatási támogatás 

intézményét és a feltételes segélyezéshez kapcsolódó általános elveket. Egyik oktatási és 

szociális szakember interjúalanyom szerint ennek az oka, hogy 

„A társadalomnak elege lett abból, hogy munka nélkül is meg lehet élni. (…) Három és 

négy gyerekes családok nem tudnak kitörni és nem is motiváltak abban, hogy 

kitörjenek”(főosztályvezető, SZGYF) 

A flamand interjúalanyok is megemlítették a lakossági elvárásokat az IT bevezetéséhez 

kapcsolódóan. Véleményük szerint a lakosság nagy része nem nézi jó szemmel, ha a 

jövedelmileg támogatott háztartások gyermekei az iskola mellé járnak. 

„Sok embernek nem tetszik, hogy megkapják a pénzt, utána kimaradnak az iskolából. Ez 

egy méltányos büntetési rendszer. Ez ugyancsak sok embernek nem tetszik, de mindig 

elmondjuk, hogy a pénzt azért adjuk, hogy a gyerekek iskolába menjenek. (Flamand Oktatási 

Minisztérium, főosztályvezető)” 

Interjúimból és a témában folytatott vizsgálatokból az derül ki, hogy a lakosság döntő 

többsége támogatja a learnfare jellegű kezdeményezéseket mindhárom országban. Erős 

társadalmi igény fogalmazódik meg arra, hogy a gyermekek teljesítsék tanulmányi 

kötelezettségeiket, valamint arra, hogy a szülők csak abban az esetben részesüljenek 

támogatásban, amennyiben minderről gondoskodnak. Mindez egy kellőképpen fogékony 

politikai akarattal párosulva kedvező terepet jelent a feltételekhez kötött transzferek 

bevezetésének. 
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10. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

I. Kérdés: Milyen hatást gyakoroltak a nemzetközi szervezetek és politikák az 

oktatási feltételekhez kötött jóléti támogatások elterjedésére a vizsgált európai 

országokban? 

A dolgozatban kifejtésre került, hogy a kilencvenes évek közepén megjelenő angolszász 

jóléti reformok egy újfajta „jólétből a munkába” (from welfare to work) szemléletet tükröztek 

a korábbi „bölcsőtől a sírig” gondoskodó jóléti állam koncepciója helyett (Mofit 2008). A 

politika lényege kissé leegyszerűsítve, hogy mindenkinek, aki a jóléti ellátásokból részesül, 

valamilyen formában részt kell vennie a társadalom működésében. Ha másként nem, akkor 

úgy, hogy dolgozik; ha munkanélküli, akkor mindent megtesz annak érdekében, hogy állást 

találjon; ha pedig még tanuló, akkor a tőle telhető legjobb módon teljesítse tanulmányait. 

Az IMF és a Világbank irányításában megfigyelhető nagyon erős angolszász dominancia 

markánsan érződik a pénzügyi szervezetek szociálpolitikai programjaiban és a támogatott, 

többnyire fejlődő gazdasággal rendelkező országokhoz címzett ajánlásaiban is (Ferge 2000, 

Inglot 2008, Haggard és Kaufman 2009, Deacon et al. 2012). Ennek következtében gyakran 

alkalmaznak a liberális jóléti államokban gyökerező gazdasági és jóléti intézkedéseket a 

frissen demokratizálódó és gazdaságilag felzárkózó országokban, amelyek a világbanki és 

IMF kölcsönök elsőszámú alanyai. Ennek a politikának igazolható korai példái a Washingtoni 

konszenzus szellemében fogant szociális, foglalkoztatás, család, egészség- és oktatáspolitikák 

területén hozott reformintézkedések voltak a kelet-európai országokban (Ferge 2000, Deacon 

et al. 2012).  

Magyarország és Bulgária a kilencvenes évek eleje óta részesül a szociális- és 

családpolitika átalakítását is érintő világbanki és IMF kölcsönökben. Belgiumot gazdasági 

helyzetéből eredően nem érinti a két szervezet tevékenysége. A rendszerváltást követő 

mindenkori kormányok és a Bank/IMF között folyamatos alkudozások és „húzd meg – ereszd 

el” jellegű harcok mentek a jóléti ellátásokkal kapcsolatban. A Bank markánsan kiállt az 

ellátások lefaragása, feltételekhez kötése, a résztvevők aktív bevonása és a célcsoportok 

leginkább rászorulókra szűkítése mellett. Mindkét ország kormányai évekig vonakodtak 

végrehajtani a kétségtelenül fájdalmas és politikailag népszerűtlen társadalompolitikai 

intézkedéseket. A támogatások feltételeinek politikai súlya, szociális költségei csaknem 

kisiklatták a reformokat (Deacon et al. 2012:147). Emiatt többször figyelmeztetésben is 
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részesültek az aktuális kormányzatok a Bank részéről. A családi pótlék és a gyermeknevelési 

támogatás mindkét országban univerzális transzferként működtek a kilencvenes évek elején, 

később azonban jövedelemteszteltté tették (Magyarországon 1995-ben, Bulgáriában 2002-

ben), majd iskoláztatási feltételekhez is kötötték ezeket (Magyarországon 1998-ban, 

Bulgáriában 2002-ben). A családtámogatási és szociális törvények reformjai a banki hitelek 

konkrét feltételei között szerepeltek. 

A pénzügyi szervezetek ezredfordulót követő támogatáspolitikájában kétségtelenül 

megfigyelhető egyfajta irányváltás, amely szerint még a kilencvenes évek elején főként 

kötelezően végrehajtandó változásokként, addig a 2008/2009-es programokban inkább több 

alternatívát is felkínáló ajánlásokként jelentek meg a Világbank és az IMF javaslatai a 

támogatott országok számára. A szociálpolitika területén a cél továbbra is a szocialista 

rendszerből átörökölt, pazarlónak tartott családtámogatások és segélyek visszametszésén volt. 

Az igyekezet hatása az ágazati jogszabályokban is megmutatkozik. A családi pótlék oktatási 

feltételekhez kötése ugyanakkor egyik világbanki, vagy IMF javaslatban sem szerepelt 

konkrét ajánlásként (szemben a jövedelemteszt bevezetésével), noha határozottan felmerültek 

az igénybevevők körének szűkítésére, a támogatottak aktív bevonására és a támogatások 

célhoz kötésére vonatkozó javaslatok. A támogatottak aktív bevonásának és a támogatások 

célokhoz kötésének gyakorlati megvalósítását azonban nem fejtették ki részletesebben az 

ajánlások. Meglátásom szerint, noha közvetlen kapcsolat nem található a GYT és a CSP 

feltételekhez kötése és a pénzügyi szervezetek tevékenysége között, a Világbank és az IMF 

szerepe vitathatatlan a rendszerváltás utáni restriktív újkonzervatív és neoliberális jóléti 

politikák kialakulásában mind Bulgáriában, mind Magyarországon. Ebbe a koncepcióba pedig 

szervesen illeszkedik a korábban univerzális jóléti támogatások jövedelemteszthez és 

iskoláztatási feltételekhez kötése, annak ellenére, hogy a hitelszerződések utóbbit nem írták 

elő közvetlenül az érintett országok számára. 

Az Európai Unió Lisszaboni Stratégiájában a tagállamok számára meghatározott 10 

százalék alatti ESL ráta eredeti, 2010-es megvalósulását az Unió elhalasztotta 2020-ig, 

részben a magas ESL-el rendelkező új tagállamok felvétele következtében. A célérték 

teljesülése egyben bekerült az elsődleges szakpolitikai célok közé. A 2004-ben és 2007-ben 

csatlakozott országok háromnegyede (köztük Magyarország és Bulgária is) magasabb, vagy 

lényegesen magasabb ESL rátával rendelkezett az uniós célindikátornál. Ennek következtében 

az új tagállamok viszonylag hirtelen, erős nyomás alá kerültek, és lépéskényszerben vannak, 

hogy 2020-ig teljesítsék az EU ESL-hez kapcsolódó direktíváit. A nyomást csak fokozza, 
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hogy a 10 százalékos célindikátor elérése kiemelt fejlesztési területté vált, és a 2013-as 

Társadalmi Beruházási Csomag is erősen támogatja azt. A „renitens” országok számára az 

indikátor teljesülésének elmulasztása azzal a következménnyel járhat, hogy veszélybe 

kerülhet a jövőben, az Európai Szociális Alapon keresztül lehívható egyes támogatásokhoz 

való hozzáférés.  

Disszertációmban megvizsgáltam, hogy mely európai országok döntöttek a feltételekhez 

kötött támogatások bevezetése mellett. Elemeztem az oktatási és szociálpolitikai rendszerek 

egyes releváns mutatóit, mint a társadalmi egyenlőtlenség, a korai iskolaelhagyás, a képzési 

rendszer elhagyása a tankötelezettség letelte után, a fiatalkorúak munkanélkülisége, vagy az 

oktatási rendszerek finanszírozása. A vizsgálatból kiderült, hogy elsősorban a magas iskola-

elhagyási mutatókkal rendelkező, jövedelem eloszlásukat tekintve egyenlőtlen és egy főre eső 

bruttó jövedelmük alapján szegény országok döntöttek a jóléti támogatások oktatási 

feltételhez kötése mellett. Ezen országok többségében alacsony, vagy nagyon alacsony a 

közoktatásra fordított állami források GDP-n belüli aránya és az átlagosnál magasabb az 

iskolapadból kikerülő fiatalok inaktivitása és a gyermekszegénység mértéke. 

Flamand, magyar és bolgár interjúalanyaim az oktatási feltételek bevezetését az EU 2020-

hoz való felzárkózás egyik lehetséges eszközének tartják. Ugyanakkor a feltételes 

támogatásokat nem a célok elérésének egyedüli és kizárólagos eszközének tekintik, hanem 

egy átfogó szakpolitikai reformcsomag részeként. Mindezt tükrözi a magyar kormány 

Közoktatási stratégiája, Nemzeti Reform Programja és Családpolitikai Fehérkönyve, valamint 

a bolgár kormány Társadalmi beruházási stratégiája. A flamand Oktatási Minisztérium 

illetékesei ugyancsak megemlítik az IT-t az EU 2020-hoz kapcsolódó korai iskolaelhagyás 

elleni stratégiájukhoz kapcsolódóan, noha az erről rendelkező akciótervben a Schooltoelagen 

nem szerepel. Interjúim alapján inkább Schriewer (2000) és Morais da Sa e Silva (2010) 

feltételezései igazolódnak, amely szerint a kormányok az EU előírásokat szívesen használják 

a korábban bevezetett FKT-k fenntartásának igazolására, legitimálására. 

 

II. Kérdés: A számos korai iskolaelhagyás elleni program közül a vizsgált országok 

kormányai miért éppen az oktatási feltételekhez kötött készpénztranszfereket 

választották? 

Második kérdésemhez kapcsolódóan arra voltam kíváncsi, hogy ha a vizsgált pénzügyi 

szervezetek nem kötötték egyértelműen az iskoláztatási feltételek bevezetéséhez 
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támogatásaikat (noha pl. Bulgária esetén igen lelkesen fogadták az intézkedést) akkor az 

egyes kormányok miért döntöttek mégis az FKT-k bevezetése mellett. Érvelésemet 

alapvetően a módszertani fejezetben kifejtett Black Box modell inputjaihoz kapcsolódóan 

három magyarázó tényezőre bontom: (1) az FKT-hez kapcsolódó kormányzati akarat, (2) 

társadalmi elvárások és a (3) gazdasági tényezők szerepe. 

Kormányzati akaraton az FKT-kat bevezető kormányok feltételekhez és szankciókhoz 

kötődő attitűdjeit és elvárásait értem. Inglot (2008), valamint Berry és Berry (1999) 

véleménye szerint, a kelet-európai (és más fejlődő) államok helyenként liberálisabbak akartak 

lenni a legliberálisabb nyugati országnál ezért önként kezdték másolni az angolszász jóléti és 

gazdaságpolitikákat, reménykedve a minél hamarabb bekövetkező gazdasági felzárkózásban. 

A dolgozatban megvizsgáltam néhány, a szociális és gyermekvédelmi területen dolgozó, 

vezető beosztású kormányzati szakember FKT bevezetésére vonatkozó attitűdjeit a három 

kiválasztott országban. Bulgáriában és Magyarországon az interjúk és a kormányzati 

intézkedések alapján egyértelműen azonosítható a kormányzati akarat egy paternalista és 

restriktív szegénypolitika felé történő elmozdulásra, amelyben a szegények és a leginkább 

hátrányos helyzetű roma csoportok egyéni hibáira, vélt vagy valós viselkedéseire vezetik 

vissza az iskolai hiányzások, a szegénység és az általános kilátástalanság okait. Ebbe a 

tágabb, rendészeti, lakhatási és egyéb politikákat magában foglaló folyamatba szervesen 

illeszkedik az oktatási feltételek és a hozzájuk kapcsolódó szankciók bevezetése. Belgiumban 

nem találkoztam hasonlóan büntető szándékú politikai akarattal. A flamand FKT inkább a 

korai iskolaelhagyás és a tartós hiányzások problémájának jóindulatú, ám kissé átgondolatlan 

megoldási kísérletének tűnik. 

Társadalmi elvárásokon az FKT-khez kapcsolódó társadalmi igényeket és attitűdöket 

értem. Az FKT programok tekintetében – a dolgozat tanulsága szerint – létezik egyfajta 

együttműködés, konszenzus a lakosság gazdaságilag erősebbik része és a mindenkori politikai 

vezetés között. Mindez a konszenzus pedig a szegényekkel és más marginalizált csoportokkal 

szembeni büntető szociális politikákban teljesedik ki. Ez az attitűd még inkább megjelenhet 

gazdaságilag vészterhes korszakok esetén, amikor a középosztály elszegényedik, a szűkös 

forrásokért való harcok pedig kiéleződnek (Szalai 2002, 2004, 2005). Ekkor az FKT-k 

könnyen eshetnek áldozatul a „bűnbakképző, rasszista lakossági igényeknek (Krémer 

2009:249)”. Inglot (2008) szavaival élve, ilyenkor az állami szociálpolitika „vészhelyzeti” 

üzemmódba kapcsol, és egyszerre igyekszik kielégíteni a lakossági elvárásokat, a külső 

hitelezők kívánságait és a politikai aktorok igényeit. Erre megfelelő eszközök lehetnek az 
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oktatási feltételekhez kötött transzferek, amelyek ugyan elhanyagolható haszonnal és annál 

több érdeksérelemmel és morális problémával járnak, mégis képesek lehetnek tompítani az 

egyes érdekszférák (kormány-lakosság, kormány-hitelezők, kormány-ellenzék) közötti 

feszültségeket, azt az érzetet keltve, hogy a kormányzatok tettek valamit a probléma kezelése 

érdekében. A feltételekhez és különösen az oktatási feltételekhez kötött készpénztranszferek 

erős társadalmi támogatása egyben legitimálja a transzferek fenntartását, azt mutatva a 

közvélemény számára, hogy a közpénzek így az arra érdemesekhez vándorolnak, akik 

hajlandók is valamit tenni saját boldogulásukért. Magyarország érdekes kivételt jelent, hiszen 

az univerzális családi pótlék elviekben minden gyermekes családnak alanyi jogon jár és 

társadalmilag nagy támogatottságnak örvendő ellátásról van szó. Mindezek tükrében, csupán 

a CSP „legitimizálása” miatt nem lett volna szükség annak feltételekhez kötésére. 

Harmadik magyarázó tényezőként megjelenik a gazdasági kényszerek szerepe. 

Magyarországi és bolgár interjúalanyaim is utaltak rá, hogy az FKT-ket egyfajta olcsó és 

egyszerűen kivitelezhető intézkedésnek találják, amely rövidtávon alternatívát nyújthat és 

eredményt hozhat a költséges koragyermekkori fejlesztő és más nagyobb költségigényű és 

átgondoltabb tervezést feltételező programok helyett. A gazdasági tényezők szerepét 

alátámasztja az is, hogy elsősorban a szegényebb, vagy gazdaságilag közepesen fejlett európai 

országok alkalmaznak FKT-ket. 

Összességében elmondható, hogy tapasztalataim alátámasztják Graham (1994) tézisét, 

amely szerint, ha a nemzetközi szervezetek nyomásgyakorlása találkozik egy erős társadalmi 

akarattal, amely a segélyek feltételeinek szigorítása és az igénybevevők körének szűkítése 

irányába mutat, akkor a kelet-európai kormányok készséggel nyúlnak ezekhez az 

eszközökhöz. Az intézkedés egyfelől azt mutatja a külső hitelezőknek, hogy a kormányok 

„tesznek valamit” a pénzbeli támogatások területén (még ha a hatások erősen vitathatók is), 

másfelől kielégíti a szegények megregulázására irányuló erősödő társadalmi igényeket. 

 

III. Kérdés: Mely társadalmi csoportok tartoznak az iskolai kimaradás és az FKT 

szankcióinak elsőszámú érintettjei közé? 

A disszertációban megvizsgáltam a belga, a magyar és a bolgár FKT programokhoz 

rendelt célok és eszközök rendszerét. Interjúim tapasztalatai alapján erős ellentmondás feszül 

a kormányzati döntéshozók által említett hivatalos programcélok és a civilek által elmondott 

indirekt célok, terepen megfigyelt gyakorlatok között. Kormányzati beszámolókból és 
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interjúkból kiderül, hogy az FKT-khez kapcsolt feltételek minden támogatottra egyaránt 

vonatkoznak, ezért nem tekinthetők diszkriminatív intézkedéseknek. Civil interjúalanyaim és 

egyes korábbi kutatások (Friedman et al. 2009, Cantillon és Lancker 2011) ugyanakkor arra 

figyelmeztetnek, hogy a látszólag demokratikus intézkedések mögött komoly szegény és 

roma/bevándorló ellenes intézkedések húzódhatnak. 

A támogatások jogszabályi feltételei a gyermekek rendszeres iskoláztatását és iskolai 

előrehaladását jelentik mindegyik program esetén és látszólag mindenkire egyaránt 

vonatkoznak, aki támogatásban részesül. A szankciók mindhárom program esetén a támogatás 

megvonását jelentik a renitens szülőktől és ugyancsak általános érvényűek. A feltételek tehát 

minden program esetén világosak: aki támogatásban szeretne részesülni, be kell tartania a 

közös játékszabályokat, jövedelmi helyzetétől, vagy etnikai hovatartozásától függetlenül, 

máskülönben elveszíti a juttatást. 

Az FKT-khoz kapcsolódó kormányzati célokat a döntéshozói interjúk és kormányzati 

dokumentumok alapján határoztam meg. Érdemes ezeket a célokat két részre bontani: a 

támogatás deklarált céljára és a szankciókhoz kapcsolódó célokra. Az alaptámogatás célja 

(amihez a szankciókat kapcsolták) a bolgár program esetén alapvetően népesedéspolitikai 

jellegű, amely az alacsony és közepes jövedelműeknél szeretné elérni a második gyermek 

megszületését. A magyar program szintén hordoz népesedéspolitikai elemeket, ugyanakkor 

elsősorban a gyermekes családok anyagi terheinek mérséklése a cél. A flamand program célja 

a szegénységben élő családok kiegészítő jövedelemhez juttatása. Interjúim alapján szankciók 

célja azonban mindhárom ország esetén megegyezik. A korai iskolaelhagyás esetén 

veszélyeztetett csoportok iskolában tartása és továbbtanulásának elősegítése. Bulgária és 

Magyarország esetén találkoztam egy harmadik célkategóriával is: a szankciók látens 

céljaival. Ebben a két országban tetten érhető egyfajta büntető-nevelő szándék érvényesülése, 

amely a „renitens” szülőkben és gyerekekben akarja tudatosítani iskoláztatásra vonatkozó 

kötelezettségeiket (vö. Krémer 2009, Kazuska 2012). 

A szankcionált családok szocioökonómiai jellemzőit vizsgálva kutatásomból kiderül, hogy 

mindhárom országban viszonylag jól körül lehet írni a szankciók elszenvedőit társadalmi 

jellemzőik alapján. A szankciók célcsoportjai alapvetően három kategóriába sorolhatók: (1) 

szakiskolai tanulók és családjaik, (2) gazdaságilag elmaradott területeken élők és (3) 

jellemzően valamilyen etnikai kisebbség tagjai. 

A szankciók alanyai tehát elsősorban azok a gyermekek, akik középiskolába, ezen belül 

jellemzően szakiskolába, vagy speciális szakiskolákba járnak. A 14-18 éves középiskolások 
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esetén már kevésbé erős a szülői ráhatás és fokozódik a kortárs csoport vonzása, a szülőktől 

való függetlenedés lehetősége (Somlai 2007, Mayer 2008). Mindezek mellett a szakiskolás 

fiatalok mindhárom országban rosszabb szociális jellemzőkkel rendelkeznek más 

középiskolás csoportoknál, hiányzási mutatóik is sokkal rosszabbak a korcsoport átlagánál, 

így nagyobb eséllyel tartoznak a két jövedelemtesztelt ellátás, a bolgár GYT, vagy a flamand 

IT támogatottjai és szankcionáltjai közé. A magyar IT ugyan nem jövedelemtesztelt, mégis 

jelentős többségben vannak a szakiskolás fiatalok és családjaik a szankcionáltak táborában 

(Lannert et al. 2012). 

A szankciókat elszenvedők másik jellegzetessége az etnikai hovatartozás. Ez 

Magyarországon a roma lakosság szankcionáltak közötti túlsúlyát (Friedman et al. 2009), 

Bulgáriában a roma, török és közel-keleti kisebbségek jelentős előfordulását (Fiszbein és 

Schady 2009, Világbank 2009a, bolgár civil interjúk 2013), Flandriában pedig a fejlődő 

országokból érkező bevándorlók felülreprezentált megjelenését jelenti a szankcionált 

gyermekek és családok között (Cantillon és Lancker 2011, Stassen 2012, flamand 

minisztériumi interjúk 2013). 

Harmadik jellemző a területi dimenzió, a szankcionált csoportok lakhatás szerinti 

elkülönülése. Magyarországon a leghátrányosabb helyzetű Észak-Magyarországi Régióba élő 

krónikus hiányzók és a szankcionált gyermekek korcsoporton belüli aránya többszöröse a 

kedvezőbb gazdasági helyzetű nyugati országrészben és a fővárosban élőkének (Lantai 2011, 

Lannert et al. 2012). Bulgáriában a leszakadó északnyugati területeken és különösen a 

Severezopaden régióban nagyon magas az iskolai hiányzók és a szankcionált családok aránya 

(Bulgária minisztériumi és civil interjúk 2013, Eurostat 2014h). Belgiumban a probléma a 

nagyvárosi szegénynegyedekben jelentkezik igazán. Egyes városok, mint Brüsszel, 

Antwerpen vagy Ghent ESL indexei az országos átlag három-négyszeresét mutatják (Stassen 

2012). 

Összességében elmondható tehát, hogy noha a feltételek mindenkire vonatkoznak, aki a 

támogatásban részesül, a szankciók (támogatás megvonása, szüneteltetése és visszafizetése) 

elszenvedői mégis elsősorban a szegénységben élő, halmozott oktatási hátrányokkal küzdő és 

valamilyen etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek és családjaik közül kerülnek ki 

mindhárom ország esetében. Mindehhez - Bulgária és Magyarország esetén - még hozzájárul 

egy határozott, a szegények megregulázására, a szülők és gyermekek nevelésére irányuló 

büntető jellegű kormányzati akarat. A disszertációban igazolódott Dobra (2011) állítása, 

amely szerint a feltételekhez kötött támogatások látszólag igazságos intézkedések, hiszen a 
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feltételek minden igénybevevőre egyaránt vonatkoznak. Ugyanakkor, ha a transzferek nem 

megfelelő módon kerülnek bevezetésre, például teljesíthetetlen feltételeket támasztanak a 

felhasználókkal szemben, akkor éppen a leginkább hátrányos helyzetű csopotok kerülnek még 

a bevezetés előtti állapothoz képest is rosszabb helyzetbe. 

 

IV. Kérdés: Hogyan változnak a vizsgált országok egyes oktatási mutatói a 

feltételekhez kötött támogatások bevezetését követően? 

A disszertációban azt is megvizsgáltam, hogy ha az FKT-k hátrányosan is érintik a 

sérülékeny csoportokat, legalább van-e haszna az intézkedéseknek, ténylegesen képesek-e 

javítani a vizsgált programok az iskolai részvételt, mérsékelni a szegénységet és csökkenteni a 

tartós hiányzásokat, valamint a korai iskolaelhagyást. Korábbi tanulmányok (Herczog 2003, 

Friedman et al. 2009) elsősorban azt támasztották alá, hogy a közép-kelet európai 

országokban működő FKT-k nem képesek érdemben befolyásolni a célcsoport oktatási 

mutatóit (hiányzások, iskolai részvétel). A különböző oktatási és jövedelmi hatások elemzését 

nehezítette, hogy csak részlegesen állnak rendelkezésre a témában releváns kutatások és 

adatbázisok a vizsgált programok vonatkozásában, főleg olyanok, amelyeket egymással 

összevethetők. 

A támogatások jövedelmi hatása egyértelműen Magyarországon a legerősebb. A hazai IT 

a legmagasabb összegű ellátás, mind abszolút mind relatív értékben, amely nagyon jelentős 

jövedelempótló hatással bír a szegénységi kockázattal bíró háztartástípusok (sokgyermekes 

családok, gyermekét egyedül nevelő szülő, stb.) esetén (Havasi 2005, Kovács és Pillók 

2014:46). Legalacsonyabb összege (vásárlóértéken) és legminimálisabb kimutatható 

jövedelmi hatása a flamand iskoláztatási támogatásnak van a három program közül. A bolgár 

GYT jövedelmi hatása a flamand és a magyar IT között húzódik meg, a szegény háztartások 

jövedelmének átlagosan ötödét biztosítva (Világbank 2009a:17).  Ennek megfelelően a 

magyar és a bolgár transzferek képesek leginkább a szegénység enyhítésére, a flamand 

iskoláztatási támogatásnak pedig minimális szegénységenyhítő hatása van. 

A korai iskolaelhagyást egyik program sem képes bizonyíthatóan érdemben befolyásolni, 

sőt az ESL indexek még kismértékű növekedést is mutattak a bevezetést követő években, 

mindhárom esetben (Eurostat 2014a). Hosszú távú, tartós javulással csak Bulgáriában 

találkozhatunk az FKT bevezetését követő évek romló eredményei után, azonban nehéz lenne 
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bizonyítani, hogy mindez a gyermeknevelési támogatás oktatási feltételhez kötésétől 

következett volna be. 

A nem tanköteles korú támogatottak iskolai részvétele (iskolában tartási hatás) esetén 

szintén nem beszélhetünk igazolható pozitív változásokról. Belgiumban és annak Flamand 

Tartományában a tankötelezettség utáni iskolai részvétel továbbra is nagyon magas maradt 

(100%), ezt a Schooltoelagen bevezetése sem befolyásolta. Magyarországon kismértékű 

javulás következett az iskoláztatási támogatás bevezetését követően, azonban még így is 

Európa egyik legrosszabb indexével rendelkezik az ország (64,8%) a nem tanköteles korúak 

iskolába járására vonatkozóan. Bulgáriában fokozatos javulás következett be ezen a területen, 

amely következtében a GYT bevezetésének évében mért 67,7 százalékos bolgár „iskolában 

maradási” index napjainkra 80,6 százalékra emelkedett (Eurostat 2014j). 

A hatások vizsgálatának negyedik szempontja az iskolai hiányzások alakulása volt. 

Magyarországon kormányzati beszámolók szerint az IT bevezetésének évéhez képest a 

következő évre mintegy 23 ezer fővel (8,28 százalékponttal) csökkent az 50 órát meghaladó 

iskolai hiányzások száma. A minisztériumi adatközlés pontossága azonban bizonyos 

módszertani aggályok47 miatt meglehetősen kétséges (Lannert et al. 2012). Bolgár 

kormányzati és civil interjúalanyaim tapasztalatai szerint az országban csökkent a hiányzások 

száma a program bevezetését követően, ezt azonban jelenleg nem tudjuk alátámasztani 

hivatalos hatásvizsgálatok eredményei nélkül. Flandriában, az Oktatási Minisztérium adatai 

alapján kis mértékben (0,3 százalékponttal) növekedett a tartós hiányzások aránya a program 

bevezetését követő évre, 1,2-ről 1,5 százalékra (TÁRKI 2014b:42).  

Összességében elmondható, hogy a négy szegmens közül egyikben sem volt képes a 

pénzbeli támogatások feltételekhez kötése meggyőző és pozitív országos szintű változásokat 

előidézni fenti oktatási trendekre vonatkozóan. Egyes országokban, bizonyos területeken 

történtek ugyan kismértékű javulások, azonban nagyon nehéz annak megállapítása, hogy 

ebben mekkora hatása van az FKT programoknak és mekkora egyéb gazdasági és társadalmi 

folyamatoknak. 

  

47 Csak a szabályszegési eljárások számát vették figyelembe és nem a tényleges hiányzásokat. 
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Mellékletek 

1. A szakértői és civil interjúk vázlata (TÁRKI FKT kutatás 2013) 
 

Szempontok Kérdések 
Az IT által kezelt társadalmi 
probléma meghatározása (pl. 
iskolai lógás, kimaradás)  

• Milyen társadalmi problémákra jelent választ az 
iskoláztatási támogatás (IT)? 

• Melyek a probléma legújabb folyamatai, milyen 
hosszú- és rövidtávú következményei vannak a 
problémának? 

Társadalmi és politikai 
viszonyok 

• Milyen előzményei voltak a transzfernek? Milyen 
támogatást kapott a célcsoport az IT bevezetése előtt? 

• Ismer olyan IT-hez kapcsolódó elemeket, 
stratégiákat, módszereket (pl. célzás, feltételek, 
finanszírozás), amelyeket más országokban már 
használtak? Merítettek tapasztalatokat az IT 
bevezetése előtt más országok hasonló 
programjaiból? 

• Megfelelő mennyiségű és minőségű kínálati oldali 
intézmény áll rendelkezésre az oktatási feltételek 
teljesítéséhez (gyermekjóléti szolgálat, 
önkormányzati bürokrácia, iskolák)? 

Politikai szempontok • Mely politikai oldal, érdekcsoport az oktatási feltétel 
bevezetésének elsőszámú támogatója? Mi a 
kormányzat szerepe és álláspontja? 

• Bevontak-e korábban a bevezetésnél szakmai 
szervezeteket, igénybe vették-e nemzetközi 
szervezetek segítségét, tapasztalatait? Mennyire 
„engedték be a szakmát” a megvalósításba? 

• Tudomása szerint voltak előkészítő tanulmányok, 
pilot programok a bevezetést megelőzően? 

Hatások • Melyek a deklarált és az esetleges látens hatásai a 
programnak? 

• Hogyan hat a program a célcsoport iskoláztatására, 
milyen rövid és hosszú távú hatásai vannak az IT-
nek? 

• Milyen hatása van az IT-nek a szegénységre? 
• Ismer negatív hatásokat (stigmatizálás, 

ellenösztönzők stb.)? 
Romákra gyakorolt hatások • Kb. mekkora része a felhasználóknak roma? Milyen 

hatással van a program a roma gyerekek és más 
sérülékeny csoportok iskoláztatására? 

• Van az IT-nek bármilyen diszkriminatív hatása a 
romákra nézve? 

Költség-hatékonyság • Mi tudható a program költségeiről?  
Célcsoport • A résztvevők (támogatottak) elégedettek az IT 

jelenlegi formájával?  
• Milyen jellemző társadalmi vélemények vannak a 
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programmal kapcsolatban? 
Vélemények az IT-ről • Véleménye szerint az IT-hez kapcsolt iskoláztatási 

feltétel eléri a megfelelő hatását (hiányzások 
csökkenése, tanulmányok befejezése)? Esetleg a 
feltétel nélküli támogatás hasznosabb lenne? 

• Mindent egybevetve, sikeresnek ítéli a program 
működését? Miért?  

• Milyen problémák adódtak a program bevezetésénél 
(ha ismer ilyet)? 

• Hogyan lehetne az IT működését esetleg még 
hatékonyabbá tenni? 

Általános vélemények az 
FKT-ről 

• Mit gondol a feltételekhez kötött transzferek 
működéséről? Alkalmasak-e a szegénység 
átöröklődésének megakadályozására, az iskolai 
kimaradás és az ebből eredő hátrányok mérséklésére?  

 

2. A döntéshozói/kormányzati interjúk vázlata (TÁRKI FKT kutatás 2013) 

Szempontok Kérdések 
Az IT által kezelt társadalmi 
probléma meghatározása (pl. 
iskolai lógás, kimaradás)  

• Milyen társadalmi problémákra jelent választ az 
iskoláztatási támogatás (IT)? 

• Melyek a probléma legújabb folyamatai, milyen 
hosszú- és rövidtávú következményei vannak a 
problémának? 

Társadalmi és politikai 
viszonyok 

• Milyen előzményei voltak a transzfernek? Milyen 
támogatást kapott a célcsoport az IT bevezetése előtt? 

• Ismer olyan IT-hez kapcsolódó elemeket, 
stratégiákat, módszereket (pl. célzás, feltételek, 
finanszírozás), amelyeket más országokban már 
használtak? Merítettek tapasztalatokat az IT 
bevezetése előtt más országok hasonló 
programjaiból? 

• Megfelelő mennyiségű és minőségű kínálati oldali 
intézmény áll rendelkezésre az oktatási feltételek 
teljesítéséhez (gyermekjóléti szolgálat, 
önkormányzati bürokrácia, iskolák)? 

A transzfer mögötti politikai 
akarat 

• Mely politikai oldal, érdekcsoport az oktatási feltétel 
bevezetésének elsőszámú támogatója? Mi a 
kormányzat szerepe és álláspontja? 

• Bevontak-e korábban a bevezetésnél civil 
szervezeteket, igénybe vették-e nemzetközi 
szervezetek segítségét, tapasztalatait? 

A program bevezetése • Mely szervezetek vettek részt a program 
bevezetésében, milyen szerepük volt a folyamatban? 

• Mi volt a kormányzat szerepe és álláspontja az IT 
bevezetésénél? Megkérdeztek-e más résztvevőket, 
szakmai szervezeteket? 
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• Történtek-e korábbi kísérleti programok, voltak-e 
előzetes hatástanulmányok? 

• Milyen eszközökkel ellenőrzik a program 
hatékonyságát? Van-e erre kidolgozott monitorozási 
rendszer? Hogyan ellenőrzik az oktatási feltétel 
teljesülését? 

• Milyen intézkedéseket vezetnek be, ha a felhasználók 
nem teljesítik a feltételeket? 

• Szükség volt a CSP átalakítását követően az 
adminisztrációs kapacitás bővítésére (minisztérium, 
önkormányzatok stb.)? 

• Mit gondol, melyek voltak a program bevezetésénél 
tapasztalt legnagyobb kihívások (pl. anyagi feltételek 
hiánya, közvélemény, ellenzéki erők támadása stb.)?    

• Jelenleg mely jogszabályok határozzák meg a 
program működését? 

• A felhasználóknak milyen adminisztrációs feladatai 
vannak, annak érdekében, hogy megkapják a 
támogatást? 

Programadatok • Vannak információi a támogatottak számáról és a 
szankcionáltak számáról? 

• Vannak információi a program költségeiről, és az 
adminisztrációs költségek nagyságáról? 

Finanszírozás • Milyen forrásból finanszírozzák a programot? Mi a 
helyi önkormányzatok és a központi költségvetés 
szerepe? 

• Elkülönített kassza, vagy a központi költségvetés a 
program forrása? 

• Milyen adminisztrációs rendszer működik a program 
mögött? Hogyan jutnak el a források a 
költségvetéstől a támogatottakig? 

Hatások • Milyen hatással van a program a gyermekek 
iskoláztatására, a lógásra és iskolai kimaradásra? 

• Milyen hatással van a program a szegénységre? 
• Vannak-e, és ha igen milyen negatív hatásai a 

programnak (pl. stigmatizálás, ellenösztönzők)? 
Általános vélemények • Mit gondol a feltételekhez kötött transzferek 

működéséről? Alkalmasak-e a szegénység 
átöröklődésének megakadályozására, az iskolai 
kimaradás és az ebből eredő hátrányok mérséklésére?  
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3. Egyes európai országok disszertációban vizsgált mutatói, 2012. 
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EU 28 11,9 30,6 25 700 62,0 5,44 20,4 33,2 
EU 15 12,7 30,7 28 000 62,7 5,31 20,0 33,6 
Belgium 11,0 26,6 30 500 69,4 6,55 16,6 28,2 

Bulgária 12,5 33,6 12 000 55,2 3,82 21,4 16,5 
Cseh Köztársaság 5,4 24,9 20 600 63,5 4,51 14,4 27,9 

Dánia 8,0 28,1 32 100 71,6 8,75 12,5 47,0 
Németország  9,9 28,3 32 000 65,9 4,98 7,5 46,7 

Észtország 9,7 32,5 18 600 63,4 5,16 15,0 60,2 
Írország 8,4 29,9 32 500 65,0 6,15 23,2 19,4 
Görögország 10,1 34,3 19 500 64,4 4,9 58,7 25,4 

Spanyolország 23,5 35 24 500 64,9 4,82 42,4 27,5 
Franciaország 9,7 30,5 27 800 59,3 5,68 23,8 22,7 

Horvátország 3,7 30,5 15 600 56,7 4,21 47,6 na 
Olaszország 17,0 31,9 25 200 56,0 4,29 37,1 10,7 
Ciprus 9,1 31 22 100 41,3 7,87 33,3 55,5 

Lettország 9,8 35,7 17 300 66,9 4,96 14,2 38 
Litvánia 6,3 32 19 100 74,8 5,17 18,4 na 

Luxemburg 6,1 28 67 900 48,5 3,15 15,8 44,0 
Magyarország 11,9 26,9 17 200 66,6 4,71 19,0 34,6 

Málta 20,9 27,1 22 600 44,7 8,04 9,3 55,4 
Hollandia 9,2 25,4 32 600 72,7 5,93 9,1 58,0 
Ausztria 7,3 27,6 33 200 55,5 5,80 8,9 26,9 

Lengyelország 5,6 30,9 17 500 71,5 4,94 20,1 26,4 
Portugália 19,2 34,5 19 400 62,1 5,27 31,3 46,9 

Románia 17,3 33,2 13 500 53,8 3,07 25,5 45,9 
Slovénia 3,9 23,7 21 300 72,4 5,68 20,0 35,8 
Szlovákia 6,4 25,3 19 600 58,3 4,06 25,8 37,1 

Finnország 9,3 25,9 28 700 69,0 6,76 14,8 42,6 
Svédország 7,1 24,8 32 700 63,5 6,82 11,4 47,3 

Egyesült Királyság 12,4 32,8 27 200 51,9 5,98 15,6 40,8 
Izland 20,5 24 30 000 69,1 7,36 8,1 78,8 

Norvégia 13,7 22,7 49 200 64,0 6,66 na na 
Svájc 5,4 28 40 700 59,2 5,28 9,6 46,8 
Macedónia 11,4 43,17 9 000 43,8 3,3 55,9 27,7 

Törökország 37,5 38,7 13 400 46,8 4,07 18,5 45,5 

    
  M 2003 

 
BG 2005 

     

LUX 
2007 

 
CZ 2008 

     

GR 
2005 

 

CZ, EST, CY, 
LAT 2008 

       
SLO 2006 

Forrás: Eurostat: 2014. 
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4. Az EU országainak ESL rátái (2004-2013) 

Ország 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EU 28 16,0 15,7 15,4 14,9 14,7 14,2 13,9 13,4 12,7 12,0 
EU 27 16,1 15,8 15,5 15,0 14,8 14,3 14,0 13,5 12,8 12,0 
EU 15 17,7 17,6 17,2 16,8 16,5 15,8 15,4 14,7 13,7 12,8 
Belgium 13,1 12,9 12,6 12,1 12,0 11,1 11,9 12,3 12,0 11,0 
Bulgária 21,4 20,4 17,3 14,9 14,8 14,7 13,9 11,8 12,5 12,5 
Cseh Köztársaság 6,3 6,2 5,1 5,2 5,6 5,4 4,9 4,9 5,5 5,4 
Dánia 8,8 8,7 9,1 12,9 12,5 11,3 11,0 9,6 9,1 8,0 
Németország 12,1 13,5 13,7 12,5 11,8 11,1 11,9 11,7 10,6 9,9 
Észtország 13,9 14,0 13,4 14,4 14,0 13,5 11,0 10,6 10,3 9,7 
Írország 13,1 12,5 12,1 11,6 11,3 11,7 11,5 10,8 9,7 8,4 
Görögország 14,7 13,6 15,5 14,6 14,8 14,5 13,7 13,1 11,4 10,1 
Spanyolország 32,2 31,0 30,3 30,8 31,7 30,9 28,2 26,3 24,7 23,6 
Franciaország 12,1 12,2 12,4 12,6 11,5 12,2 12,5 11,9 11,5 9,7 
Horvátország 5,4 5,1 4,7 3,9 3,7 3,9 3,7 4,1 4,2 3,7 
Olaszország 22,9 22,3 20,6 19,7 19,7 19,2 18,8 18,2 17,6 17,0 
Ciprus 20,6 18,2 14,9 12,5 13,7 11,7 12,7 11,3 11,4 9,1 
Lettország 14,7 14,4 14,8 15,6 15,5 14,3 12,9 11,6 10,6 9,8 
Litvánia 10,3 8,4 8,8 7,8 7,5 8,7 7,9 7,4 6,5 6,3 
Luxemburg 12,7 13,3 14,0 12,5 13,4 7,7 7,1 6,2 8,1 6,1 
Magyarország 12,6 12,5 12,6 11,4 11,7 11,2 10,5 11,2 11,5 11,8 
Málta 42,1 33,0 32,2 30,2 27,2 27,1 23,8 22,7 21,1 20,8 
Hollandia 14,1 13,5 12,6 11,7 11,4 10,9 10,0 9,1 8,8 9,2 
Ausztria 9,5 9,1 9,8 10,7 10,1 8,7 8,3 8,3 7,6 7,3 
Lengyelország 5,6 5,3 5,4 5,0 5,0 5,3 5,4 5,6 5,7 5,6 
Portugália 39,4 38,8 39,1 36,9 35,4 31,2 28,7 23,2 20,8 19,2 
Románia 22,4 19,6 17,9 17,3 15,9 16,6 18,4 17,5 17,4 17,3 
Szlovénia 4,3 4,9 5,6 4,1 5,1 5,3 5,0 4,2 4,4 3,9 
Szlovákia 6,8 6,3 6,6 6,5 6,0 4,9 4,7 5,1 5,3 6,4 
Finnország 10,0 10,3 9,7 9,1 9,8 9,9 10,3 9,8 8,9 9,3 
Svédország 9,2 10,8 8,6 8,0 7,9 7,0 6,5 6,6 7,5 7,1 
Egyesült Királyság 12,1 11,6 11,3 16,6 17,0 15,7 14,9 15,0 13,6 12,4 
Izland 24,9 24,9 25,6 23,2 24,4 21,3 22,6 19,7 20,1 20,5 
Norvégia 4,7 4,6 17,8 18,4 17,0 17,6 17,4 16,6 14,8 13,7 
Svájc 9,5 9,7 9,6 7,6 7,7 9,1 6,6 6,3 5,5 5,4 
Macedónia : : 22,8 19,9 19,6 16,2 15,5 13,5 11,7 11,4 
Törökország : : 48,8 46,9 45,5 44,3 43,1 41,9 39,6 37,5 

Forrás: Eurostat 2014a 
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A disszertáció összefoglalása 

 

Az oktatási feltételekhez kötött transzferek (FKT) olyan készpénztámogatások, amelyeket 

a szülőknek (esetenként közvetlenül a gyermeknek) fizetnek ki abban az esetben, ha a 

tanköteles korú gyermek rendszeresen iskolába jár. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, 

felfüggesztik a támogatás további folyósítását, vagy utólag vissza kell azt fizetni. Az FKT 

támogatások általános célja a gyermekek iskolai részvételének növelése, a közoktatásban 

töltött évek meghosszabbítása, illetve a korai iskolaelhagyók és tartós hiányzók számának 

mérséklése. 

 Disszertációm az Európai jóléti politikákban még viszonylag újdonságnak számító 

oktatási feltételekhez kötött készpénztranszferek kialakulásával, a kontinensen történő 

elterjedésével és működésének sajátosságaival foglalkozik. A kutatás alapja a TÁRKI Európai 

Bizottság megbízásából végzett, európai FKT-k hatásaival foglalkozó vizsgálata, amelyben az 

intézet külsős munkatársaként vettem részt. 

Dolgozatom első kérdése, hogy: Milyen szerepe volt a nemzetközi gazdasági 

szervezeteknek az európai FKT-k megjelenésében? Következő kérdésem: Milyen szerepe volt 

a helyi döntéshozóknak és a társadalmi akaratnak az FKT-k bevezetésében? Szintén fontos 

kérdés, hogy: Mely társadalmi csoportok a programok szankcióinak elsődleges elszenvedői?, 

illetve: Hogyan változnak a vizsgált országok egyes oktatási mutatói a feltételekhez kötött 

támogatások bevezetését követően?. A kérdések megválaszolása érdekében három EU 

tagállam oktatási feltételhez kötött transzferéről készítettem esettanulmányt: a magyarországi 

iskoláztatási támogatásról, a bolgár gyermeknevelési támogatásról, illetve a Belgium Flamand 

tartományában működő iskoláztatási támogatásról. 

Kutatásom során részletesen elemeztem a programokat érintő szakpolitikai 

dokumentumokat (nemzeti és nemzetközi stratégiák, akciótervek, jogszabályok, publikációk, 

stb.), továbbá kvalitatív interjúkat készítettem az FKT-kal foglalkozó kormányzati és civil 

szakemberekkel mindhárom országban. 

Vizsgálatomból kiderült, hogy noha a feltételes transzferek bevezetése nem hozható 

közvetlen összefüggésbe a nemzetközi szervezetek (Európai Unió, Világbank, IMF) 

elvárásaival, ezen szervezetek tagállami jóléti politikákra gyakorolt nyomása igen jelentős. A 

helyi döntéshozók és a vizsgált országok közvéleménye – különösen a kelet-európai 

országokban –igen jelentős mértékben támogatják a pénzbeli támogatások oktatási 

feltételekhez kötését. Kutatásom tanulsága szerint az FKT szankciói elsősorban az egyébként 
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is hátrányos szociális helyzetű csoportokat sújtják, különös tekintettel a szegényekre, az 

etnikai kisebbségekre és az elmaradott területek lakosaira. Eredményeim alapján, a 

disszertációban vizsgált FKT-k csak kis mértékben, vagy egyáltalán nem képesek a 

gyermekek korai iskola-elhagyásának és hiányzásának országos mutatóit javítani, valamint a 

gyermekeket hosszabb ideig az iskolapadban tartani. 
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Abstract 

 

Conditional cash transfers (CCT) are paid to parents, whose compulsory school -age 

children regularly attend school. When schooling requirements are not met, the transfer is 

suspended and parents are often required to pay back the allowance subsequently. The general 

aims of CCTs are: improving children’s school participation, extending the time that children 

spend in public education and reducing the number of early school leavers. 

My dissertation analyses the implementation, proliferation and operation of different 

European education-based cash transfer programmes, which function as novelties in the 

modern continental welfare policies. My research is based on TÁRKI’s evaluation of the 

European CCTs that was conducted on behalf of the European Commission in 2013 and 2014. 

I participated as a researcher in this project. 

The first research question of my dissertation is: How did the international financial 

organizations influence the proliferation of CCTs in the analysed European countries? The 

next question is: Why did governments prefer CCTs compared to other possible programmes 

as a way to tackle early school leaving and truancy? Another important question is: Which 

social groups are the most affected by the sanctions of CCTs? And my last question is: How 

certain educational indicators changed after the introduction of the conditional transfers? In 

order to answer these questions I carried out case studies on education based cash transfer 

programmes in three countries: Child Allowance in Bulgaria, School Allowance in Hungary 

and School Allowance in Belgium’s Flemish Region. 

During my research I thoroughly analysed policy documents relating to the programmes 

(national and international strategies, action plans, legal documents, publications, etc.) and 

carried out qualitative interviews with governmental officers and civil experts from all three 

countries. 

Though my analysis does not show a direct relationship between the implementation of 

CCTs and the activity of international organizations (European Union, World Bank, IMF), the 

general impact of these organizations on the formation of welfare policies in the analysed 

countries is rather significant. At the same time, national decision makers and the public 

opinion – particularly in the eastern European countries – strongly support the implementation 

of education-related family benefits. Moreover, my research draws attention to the 

phenomenon, that the CCT related sanctions punish primarily the most vulnerable social 
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groups in each of the countries, such as the poor, the ethnic minorities and people from 

disadvantaged geographic regions. In addition, CCT programmes – at least the ones analysed 

in my thesis - are not successful at reducing early school leaving and school drop-out and 

cannot keep children at schools longer. 
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