
A Ká dár-rend szer ről a ko ra be li és a rend szer vál to zás utá ni köz vé le mény -
ben ki ala kult és a tör té ne ti-tár sa da lom tu do má nyi mun kák ban meg je le nő
kép egyik fon tos ele mét je len ti a re zsim ál tal kí nált szo ci á lis biz ton ság
ma gas szint je. Utób bi hol nosz tal gi kus fel hang ok kal, hol – mint a „ko ra -
szü lött jó lé ti ál lam” kon cep ci ó ja ese té ben – egye ne sen a ké sőb bi gaz da sá -
gi ne héz sé gek oka ként je le nik meg. Sok eset ben azon ban ezek a vé le mé -
nyek in kább po zi tív vagy ne ga tív elő í té le te ket tük röz nek, sem mint a szó -
ban for gó in téz mé nyek és azok ha tá sá nak kö rül te kin tő szám ba vé te lén
nyug sza nak, s – ami kü lö nö sen fi gye lem re mél tó – az ilyen vagy olyan irá -
nyú el fo gult ság ok nem fel tét le nül csu pán a Ká dár-rend szer rel, ha nem ál -
ta lá ban a jó lé ti ál lam mal szem ben is je lent kez nek.

Az ál lam ki ter jedt szo ci ál po li ti kai sze rep vál la lá sa ter mé sze te sen nem a
Ká dár-rend szer sa já tos sá ga. Ko moly jó lé ti erő fe szí té se ket lát ha tunk Ma -
gyarországon már a két vi lág há bo rú kö zött és a má so dik vi lág há bo rút kö -
ve tő évek ben is. Ezen kí vül az 1960-as és 1970-es évek Nyu gat-Eu ró pá ban
a jó lé ti ál lam leg na gyobb ex pan zi ós idő sza ká nak te kint he tő. Az azon ban
két ség te len, hogy a szo ci ál po li ti ka fej lő dé se Ma gyar or szá gon az 1950-es
évek től kezd ve mind a két vi lág há bo rú kö zöt ti ha zai pá lyá tól, mind pe dig
a kor társ nyu gat-eu ró pai tár sa dal mak be jár ta út tól el tért. Így bő ven adód -
nak kér dé sek, me lyek leg fon to sabb jai a kö vet ke zők: 1) me lyek vol tak a
szo ci ál po li ti ka fő in téz mé nyei a Ká dár-rend szer idő sza ká ban, s ezek mi -
lyen irány ban fej lőd tek? 2) Mi ként ala kul tak ek kor a szo ci ál po li ti ka funk -
ci ói? Mi lyen te rü le te ken töl töt te be klas  szi kus fel ada ta it a szo ci ál po li ti ka,
s ezek re mi lyen egyéb funk ci ók ra kód tak rá? 3) Mi lyen erők ha tá sá ra vál -
to zott a jó lé ti in téz mény rend szer? 4) az 1956 előt ti szo ci ál po li ti kai be ren -
dez ke dés sel va ló foly to nos ság do mi nált, vagy in kább új min ta ér vé nye -
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sült? Mi lyen fej lő dé si sza ka szo kat kü lö nít he tünk el, ha egy ál ta lán cél ra -
ve ze tő a sza ka szok el ha tá ro lá sa? 5) Mi lyen tel je sít mény re volt ké pes, s mi -
lyen hi á nyai vol tak a szo ci ál po li ti ká nak? 6) Ho gyan he lyez he tő el a kor -
szak ma gyar or szá gi szo ci á lis rend sze re nem zet kö zi ös  sze ha son lí tás ban?

Mi köz ben az aláb bi ak ban ezek re a kér dé sek re kí vá nunk vá laszt ad ni,
hely hi á nyá ban nem vál lal koz ha tunk az 1956 és 1990 kö zöt ti ma gyar or -
szá gi szo ci ál po li ti ka át fo gó áb rá zo lá sá ra, ha nem csu pán az alap vo ná sa i -
nak be mu ta tá sá ra tö re ked he tünk. Ugyan ilyen okok ból tel jes egé szé ben le
kell mon da nunk té mánk his to ri og rá fi á já nak és a ve le ös  sze füg gő mód -
szer ta ni prob lé mák nak a tár gya lá sá ról, va la mint a for rás adott sá gok is -
mer te té sé ről.

Szo ci ál po li ti ka a Ká dár-kor szak ban
Főbb in téz mé nyek és funk ci ók
A kom mu nis ta rend szer ko rai idő sza ká ban a szo ci ál po li ti ka nem szá mí -
tott a po li ti ka fon tos és önál ló cse lek vé si te rü le té nek – ma ga a fo ga lom is
hát tér be szo rult –, még pe dig ab ból a meg fon to lás ból, hogy az új tár sa dal -
mi-gaz da sá gi rend szer egé sze a dol go zók jó lét ét szol gál ja, va gyis el kü lö -
nült szo ci ál po li ti ká ra nincs szük ség. Mind eb ben je len tős vál to zást ho zott
az 1960-as évek kö ze pe-vé ge, ami kor a gaz da sá gi re for mok elő ké szí tői, s
en nek nyo mán a szé le sebb párt- és ál lam ap pa rá tus a ko ráb bi nál jó val po -
zi tí vabb mó don és tu da to sab ban vi szo nyult a szo ci ál po li ti ká hoz. Mind -
azo nál tal a ko ra be li fo ga lom hasz ná lat tól füg get le nül szé le sebb ér te lem -
ben vett szo ci ál po li ti kai meg fon to lá sok már a kom mu nis ta rend szer kez -
de té től a gaz da ság- és tár sa da lom po li ti ka fon tos ré szét ké pez ték. Ös  szes -
sé gé ben a szo ci á lis biz ton ság négy egy mást ki egé szí tő és rész ben át fe dő
alap ve tő in téz mé nye mű kö dött ezek ben az év ti ze dek ben.

A Ká dár-rend szer ben – s ál ta lá ban a kom mu nis ta Ma gyar or szá gon – a
nyu gat-eu ró pai jó lé ti re zsi mek kel szem be ni leg fon to sabb kü lönb ség ként a
szo ci á lis biz ton ság alap in téz mé nye a tel jes fog lal koz ta tott ság volt, még ak -
kor is, ha ez nem min dig és min den hol ér vé nye sült ma ra dék ta la nul. A tel -
jes fog lal koz ta tott ság meg te rem té se ér de ké ben a tár sa da lom- és gaz da ság -
po li ti ka szé les esz köz tá rát be ve tet ték: a mun ka erő irá nyí tá sa épp úgy ide
tar to zott, mint a női mun ka vál la lás ma gas fo kát elő se gí tő gyer mek gon do -
zó in téz mé nyek há ló za tá nak ki épí té se. Min de nek előtt azon ban a hi ány gaz -
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da ság rend sze re és az eg zisz ten ci á lis kény szer ösz tö nöz te a mun ka vál la -
lást. Egy részt ugyan is a hi ány gaz dál ko dás kö rül mé nyei kö ze pet te min den
erő for rás – így a mun ka erő – iránt ki elé gít he tet len ke res let mu tat ko zott,
ami meg kön  nyí tet te az el he lyez ke dést, s egy ben ja ví tot ta a mun ka vál la lók
al ku po zí ci ó it a mun ka adók kal szem ben. Ezen kí vül a mun ka jog ren del ke -
zé sei is meg ne he zí tet ték az al kal ma zot tak nak va ló fel mon dást. Mind emel -
lett a mun ka he lyek nagy fo kú biz ton sá ga el le né re a mun ka vál la lók nem
tud ták ér de ke i ket sza bá lyo zott mó don és ha té ko nyan ér vé nye sí te ni, min -
de nek előtt azért, mert a va ló di ér dek vé del met foly ta tó szak szer ve ze tek hi á -
nyoz tak. A mun ka kö rül mé nye ket és a mun ka kö ve tel mé nye ket érin tő dön -
tés ho za tal ba kon zul ta tív je gyek is ke ve red tek, de a kon zul tá ci ók a me -
nedzs ment ré szé ről bár mi kor meg ke rül he tők vol tak. Más részt a mun ka -
vál la lást pa ran cso ló vá tet te, hogy a jö ve del mek nek alig le he tett más for rá -
suk, így szin te min den szo ci á lis jut ta tás a mun ka vál la lói stá tus hoz kap -
cso ló dott. Al ter na tív jó lé ti rend sze rek – pél dá ul sze gény se gé lye zés – nem,
vagy alig lé tez tek. Ez már ön ma gá ban is de facto mun ka kény szert je len tett,
de a mun ka hel  lyel nem ren del ke zők – kö zöt tük kü lö nö sen a fér fi ak – el len
a bün te tő po li ti ka esz kö ze i vel is fel lép tek a ha tó sá gok.

Ez a rend szer ko moly gaz da sá gi kö vet kez mé nyek kel járt, hi szen igen
me rev „mun ka erő pi a cot” ered mé nye zett, s ez ál tal aka dá lyoz ta a mun ka -
erő ha té kony fog lal koz ta tá sát. Ne héz sé gek be üt kö zött a ha té ko nyabb és a
ke vés bé ered mé nyes ága za tok, il let ve üze mek kö zöt ti mun ka erő-át cso por -
to sí tás és a rossz mi nő sé gű mun ka vég zés szank ci o ná lá sa. Ezek a vi szo -
nyok hos  szú tá von csak úgy ma rad hat tak fenn, hogy a vál la la to kat a köz -
pon ti irá nyí tás sza bá lyo zók kal vagy akár egye di be avat ko zá sok kal is óv ta
a ha té kony ság rom lás kö vet kez mé nye i től: a Ká dár-kor szak ban min den re -
form és át ala kí tás el le né re lé nye gé ben mind vé gig lé te zett a „pu ha költ ség -
ve té si kor lát”, ami le he tet len né tet te, hogy a ros  szul mű kö dő vál la la tok
csőd be men je nek, vagy ezek ben a töb bi vál la lat nál lé nye ge sen ala cso -
nyabb jö ve del mek ala kul ja nak ki. Bár a gaz da ság po li ti ká nak ki emelt cél -
ja volt a tel jes fog lal koz ta tott ság fenn tar tá sa, ez nem min den ré gi ó ban és
idő szak ban va ló sult meg egy for mán: pél dá ul a kol lek ti vi zá lást kö ve tő en
egyes ag rár tér sé gek ben meg je lent a mun ka erő-fe les leg. Is mert volt a búj -
ta tott vagy ka pun be lü li mun ka nél kü li ség fo gal ma is, ami azt je len tet te,
hogy a gaz da sá gi sza bá lyo zók mi att a vál la la tok nak meg ér te olya no kat is
fog lal koz tat ni, aki ket nem tud tak meg fe le lő en el lát ni mun ká val.1
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A mun ka erő- és a szin tén sa já tos nak te kint he tő bér po li ti ka az zal is ki -
tű nik, hogy azt jó részt az ál lam dik tál ta, még az 1968-as gaz da sá gi re form
után is. Ez sok te kin tet ben nö vel te ugyan a vál la la tok moz gás sza bad sá -
gát, s a jö ve del mek dif fe ren ci á lá sa te kin te té ben is la zí tot tak a kö tött sé ge -
ken, le he tő vé té ve azok ösz tön ző ere jé nek fo ko zá sát, de a köz pon ti gaz da -
ság irá nyí tás to vább ra is erős jo go sít vá nyok kal ren del ke zett a bér sza bá -
lyo zás te rü le tén. Ezt a vál la la tok gyak ran kü lön fé le ma ni pu lá ci ók kal ját -
szot ták ki.

A jó lé ti rend szer má sik fon tos in téz mé nyé nek szá mí tott a tár sa da lom -
biz to sí tás, mely nek funk ci ói mind azo nál tal el lent mon dá so san ala kul -
tak.2 A ha gyo má nyos sze gény po li ti ka szin te tel jes meg szün te té se nö vel te
a tár sa da lom biz to sí tás je len tő sé gét, hi szen lé nye gé ben csak ez nyúj tott
pénz be li szo ci á lis el lá tá so kat. Ugyan ak kor a szo ci ál po li ti ka szem pont ja i -
nak ér vé nye sü lé se más, a nyu gat-eu ró pai tár sa dal mak ban vi szony la gos
au to nó mi á val ren del ke ző te rü le te ken, mint a mun ka erő pi ac vagy az ár -
kép zés – utób bi ról alább lesz szó –, csök ken tet te a tár sa da lom biz to sí tás
je len tő sé gét az egész jó lé ti rend sze ren be lül. Mind emel lett a tár sa da lom -
biz to sí tá si prog ra mok dif fe ren ci á ló dá sa és bő vü lé se Nyu gat-Eu ró pá hoz
ha son ló an Ma gyar or szá gon is foly ta tó dott a má so dik vi lág há bo rú után,
jól le het fő ként azo kat a koc ká za to kat tar tot ták szem előtt, ame lyek a
mun ka ké pes ség gel ös  sze függ tek (bal eset, be teg ség). A ter me lés nö ve lé sét
nem ve szé lyez te tő koc ká za tok (pél dá ul idős ko ri sze gény ség) ki sebb sze re -
pet kap tak a biz to sí tá sok kö zött.

A bő vü lés egyik fő irá nya a tár sa da lom biz to sí tá si le fe dett ség nö ve ke dé -
se, egy to váb bi pe dig a jut ta tá sok szín vo na lá nak emel ke dé se volt. A má so -
dik vi lág há bo rú után igen je len tős ütem ben bő vült a tár sa da lom biz to sí tá -
si el lá tá sok ra jo go sul tak ará nya Ma gyar or szá gon, s ez a lefedettségi ará -
nyo kat gyor san kö ze lí tet te a nyu gat-eu ró pai or szá gok szín vo na lá hoz. Sőt,
a tár sa da lom biz to sí tás előbb – lé nye gé ben az 1970-es évek ben – ter jedt ki
a la kos ság egé szé re, mint a leg több nyu gat-eu ró pai or szág ban.

A ko rai kom mu nis ta rend sze re ket a jut ta tá sok szín vo na lá nak erő tel jes
ni vel lá lá sa jel le mez te, ami ko ráb ban már meg szer zett jo go sult sá gok meg -
vo ná sá val pá ro sult; egyes tár sa dal mi cso por to kat ilyen mó don is diszk ri -
mi nál tak. A diszk ri mi ná ci ó nak azon ban más for mái is vol tak, és ezek kü -
lö nö sen az ag rár né pes ség gel szem ben je lent kez tek. Pél dá ul a fa lu si csa lá -
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dok még az 1970-es évek ele jén is ala cso nyabb csa lá di pót lé kot kap tak,
mint vá ro si tár sa ik. Ez a meg kü lön böz te tés azon ban idő vel el hal vá nyult,
majd lé nye gé ben meg is szűnt. A leg fon to sabb ál lo más eb ből a szem pont -
ból az 1970-es évek kö ze pe volt, ami kor tól az egész ség ügyi el lá tá sok ál -
lam pol gá ri jo gon jár tak, s ez az uni ver za li tás irá nyá ba tett fon tos lé pés -
nek volt te kint he tő. A leg több jut ta tás szín vo na la, sőt re la tív szint je
ugyan ak kor nyu gat-eu ró pai ös  sze ha son lí tás ban sem a Ká dár-rend szer
kez de tén, sem a ké sőb bi ek ben nem ala kult ked ve ző en. Ki vé telt je len tet tek
eb ből a szem pont ból az anya sá gi és a gyer mek jó lé ti jut ta tá sok. Előb bi ek
te rén az 1967-ben be ve ze tett gyes iga zi át tö rés nek szá mí tott.3

Az egyen lő sí tő tö rek vé sek el le né re a mun ka, il let ve a mun ka jö ve de lem
sze re pe mind vé gig dön tő volt a tár sa da lom biz to sí tá si jut ta tá sok mér té ké -
nek meg ha tá ro zá sá ban, és a pénz be li el lá tá sok szín vo na lá ban fenn ál ló
kü lönb sé gek mér sék lé se az idő elő re ha lad tá val ele ve ki sebb hang súlyt
ka pott. Pél dá ul a nyug dí jak szín vo na la meg le he tő sen szo ro san kap cso ló -
dott a ke re se tek hez a Ká dár-kor szak ele jén ugyan úgy, mint az 1980-as
évek vé gén. Ez nyil ván va ló an a mun ka erő pi a con ma ra dás ra tör té nő ösz -
tö nö zést is szol gál ta a mun ka erő hi á nyos gaz da ság ban. A táp pénz ki szá -
mí tá sá nak alap ja szin tén a jö ve de lem volt. Az uni ver za li tás szo ci ál de mok -
ra ta jó lé ti rend sze rek ben ural ko dó el ve mel lett te hát ér vé nye sült a jut ta -
tá sok mun ka vég zés sze rin ti dif fe ren ci á lá sa is, amit a kon zer va tív jó lé ti
rend sze rek jel lem ző je ként tar ta nak szá mon az iro da lom ban.

A szer ve ze ti meg ol dá sok te rén a kom mu nis ta idő szak ban lé nye gé ben
vé gig fenn ma rad tak a je len tős kü lönb sé gek a nyu gat-eu ró pai or szá gok
tár sa da lom biz to sí tá si rend sze re i vel szem ben. A má so dik vi lág há bo rú
utá ni év ti ze dek ben a leg több nyu gat-eu ró pai or szág ban is nőtt az ál lam
sze re pe a tár sa da lom biz to sí tás mű köd te té sé ben. Ma gyar or szá gon azon -
ban a tár sa da lom biz to sí tás tel jes ál la mo sí tá sa kö vet ke zett be, ami a köz -
pon ti aka rat lé nye ge sen na gyobb ér vé nye sü lé sét biz to sí tot ta, mint bár hol
Nyu gat-Eu ró pá ban. En nek nyo mán Ma gyar or szá gon már 1951-ben vég re -
haj tot ták a tár sa da lom biz to sí tás szer ve ze ti és pénz ügyi egy sé ge sí té sét, s
ez fenn ma radt egé szen a Ká dár-rend szer vég ső sza ka szá ig. Ez egy Nyu gat-
Eu ró pá ban is me ret len szer ve ze ti konst ruk ci ót ered mé nye zett: a párt ál -
lam ha tal mi ap pa rá tu sá nak ré sze ként te vé keny ke dő szak szer ve ze tek fel -
adat kö ré be ke rült a tár sa da lom biz to sí tás mű köd te té se egé szen az 1980-
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as évek kö ze pé ig. Eköz ben a tár sa da lom biz to sí tás nak sem mi fé le de mok -
ra ti kus kont roll ja nem lé te zett: a két vi lág há bo rú kö zöt ti idő szak tól el té rő -
en vá lasz tott ön kor mány zat ok nem te vé keny ked tek, s az ál lam ap pa rá tus
de mok ra ti kus el len őr zé sé nek hi á nya mi att köz ve tett fel ügye let sem ér vé -
nye sül he tett.

Ugyan csak a ma gyar or szá gi – és ál ta lá ban a kom mu nis ta or szá gok ban
mű kö dő – jó lé ti rend szer sa já tos sá ga volt a mun ka he lyek ki emelt sze re pe
a szo ci ál po li ti ká ban. Bár a nyu gat-eu ró pai or szá gok ban sem volt is me ret -
len az, hogy a mun ka he lyek bi zo nyos jó lé ti jut ta tá so kat biz to sít sa nak dol -
go zó ik nak, Ma gyar or szá gon – és ál ta lá ban a ke let-eu ró pai kom mu nis ta
rend sze rek ben – ez azon ban lé nye ge sen ki ter jed tebb volt. Emel lett itt a
klas  szi kus üze mi szo ci ál po li ti ka és az üze me ken ke resz tül meg va ló su ló
ál la mi szo ci ál po li ti ka ke ve ré ke jött lét re. A gyá rak és más mun ka he lyek
szo ci á lis in téz mé nyek kel – óvo dák kal, sport egye sü le tek kel, mű ve lő dé si
ott ho nok kal, or vo si ren de lők kel, üdü lők kel – ren del kez tek. Ezek lé tét és
fel sze relt sé gét be fo lyá sol ta a fenn tar tó mé re te és erő for rás ok kal va ló el lá -
tott sá ga: egy ipa ri óri ás vál la lat ese ten ként több óvo dát is mű köd te tett,
míg egy ki sebb üzem nek er re egy ál ta lán nem volt le he tő sé ge. A mun ka he -
lye ken ke resz tül tör tént az áru cik kek egy ré szé nek el osz tá sa is: az üze -
mek pél dá ul al mát és más alap ve tő élel mi sze re ket sze rez tek be dol go zó ik -
nak, fel hasz nál va sa ját jár mű ve i ket és mun ka tár sa i kat. A leg na gyobb je -
len tő sé gű azon ban a mun ka he lyek la kás el osz tás ban ját szott sze re pe volt,
hi szen a Ká dár-rend szer ben mind vé gig a la kás szá mí tott a leg je len tő sebb
hi ány cikk nek. A vál la la tok és in téz mé nyek egy ré sze szol gá la ti la ká sok kal
ren del ke zett, ezen kí vül a nem sa ját for rá sa ik ból épí tett la ká sok ese té ben
is bér lő ki je lö lé si jo got kap tak, il let ve meg ha tá roz hat ták azt, me lyik al kal -
ma zott juk vá sá rol hat ja meg a la kást.

A szo ci á lis biz ton sá got szol gá ló in téz mé nyek ne gye dik cso port ját az ár -
tá mo ga tá sok rend sze re al kot ta. Ez egy ben a má so dik vi lág há bo rú utá ni
ma gyar or szá gi és nyu gat-eu ró pai jó lé ti rend sze rek ös  sze ha son lí tá sá nak
egyik leg na gyobb ne héz sé ge is.4 Kér dé ses ugyan is, hogy a kom mu nis ta or -
szá gok ban ál ta lá ban jel lem ző, s Ma gyar or szá gon is je len tős ös  sze ge ket
fel emész tő fo gyasz tói ár tá mo ga tá so kat a szo ci á lis jut ta tá sok rend sze ré -
hez tar to zó nak te kint sük-e, cél sze rű-e a szo ci á lis ki adá sok hoz szá mí ta -
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nunk. Egy két ség kí vül pla u zi bi lis ér ve lés sze rint a jó lé ti rend sze rek nem -
zet kö zi vizs gá la ta so rán gyak ran hasz nált meg kö ze lí té sek – pél dá ul az
ILO és az OECD sta tisz ti kái – a nyu ga ti or szá gok jó lé ti rend sze re i nek fi lo -
zó fi á ját kö ve tik, s meg en ged he tet le nül fi gyel men kí vül hagy ják a szo ci á lis
jo gok el té rő szer ke ze tét a kom mu nis ta or szá gok ban.5 Ezek ben az or szá -
gok ban a jó lé ti po li ti ka egyik fon tos esz kö ze volt az alap ve tő fo gyasz tá si ja -
vak és szol gál ta tá sok árá nak ál la mi tá mo ga tá sa. Pe dig en nek dek la rált
cél ja – a jö ve del mek vá sár ló ere jé nek meg őr zé se-eme lé se, il let ve ki egyen lí -
té se – ha son ló volt a jó lé ti rend szer más esz kö ze i vel el ér ni kí vánt cé lok -
hoz. Ugyan ak kor azon ban az ár tá mo ga tá sok jó lé ti ki adá sok kö zöt ti sze re -
pel te té se nem ke vés prob lé mát vet fel, ép pen mert fi lo zó fi á juk olyan nagy -
mér ték ben kü lön bö zött a nyu ga ti or szá gok ban ki ala kult jó lé ti jut ta tá sok
el ve i től. E tá mo ga tá sok funk ci ó ja ugyan is – mint alább lát ni fog juk – a
szo ci ál po li ti ka i nál ös  sze tet tebb sze rep pel ren del kez tek.6

Min den eset re tény, hogy az ár tá mo ga tá sok nagy költ ség ve té si ki adá sok -
kal jár tak Ma gyar or szá gon is, bár so ha nem öl töt tek ak ko ra mé re te ket,
mint pél dá ul az 1980-as évek NDK-já ban, ahol az ár tá mo ga tá sok ra for dí -
tott ös  sze gek meg ha lad ták a tár sa da lom biz to sí tá si ki adá so kat is.7 Az ár -
tá mo ga tá sok di na mi ká ja emel lett a töb bi szo ci ál po li ti kai jut ta tá sé tól el té -
rő volt. Nö ve ke dé sük – a la kás tá mo ga tá sok nél kül – az 1950-es és az
1970-es évek ben, va la mint az 1980-as évek el ső fe lé ben volt a leg gyor sabb,
s az 1986–1987-es csúcs pont után je len tő sé gük me re de ken csök kent. Ek -
kor már je len tő sen meg ug rott a tár sa da lom biz to sí tá si ki adá sok ará nya.8

Két ség te len, hogy a szo ci á lis rend szer ös  szes sé gé ben a tár sa dal mi kü -
lönb sé gek mér sék lé sé re tö re ke dett, s eb ben – mint ké sőbb lát ni fog juk –
nem is volt ered mény te len. Ugyan ak kor egyes in téz mé nyei más funk ci ó -
kat töl töt tek be, s egy ben új egyen lőt len sé ge ket is lét re hoz tak. Ide so rol ha -
tók a po li ti kai vagy más ér de mek alap ján nyúj tott meg kü lön böz te tett jó lé -
ti jut ta tá sok. A leg fon to sabb kö zü lük az egyes pri vi le gi zált tár sa dal mi cso -
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5 Göran THERBORN: i. m. 95.
6 ANDORKA Ru dolf–TÓTH Ist ván György: A szo ci á lis ki adá sok és a szo ci ál po li ti ka Ma gyar or -

szá gon. In: ANDORKA Ru dolf–KO LO SI Tamás–VUKOVICH György (szerk.): Tár sa dal mi ri port. 1992.
Bu da pest, 1992. 442.

7 Göran THERBORN: i. m. 95.
8 A Vi lág bank szo ci ál po li ti kai je len té se Ma gyar or szág ról. Szo ci ál po li ti kai Ér te sí tő, 1992/2.
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por tok és sze mé lyek szá má ra nyúj tott ki emelt szol gál ta tá sok (el kü lö ní -
tett, az át lag nál ma ga sabb szín vo na lú or vo si el lá tás és üdü lők stb.), va la -
mint a különnyugdíjak rend sze re volt.9 Ked ve zőbb nyug díj jal ju tal maz -
hat tak po li ti kai ér de me ket, de ese ten ként ve szé lyes nek vagy meg eről te tő -
nek tar tott fog lal ko zá sok mű ve lő i re is egye di sza bá lyok vo nat koz tak.
A pri vi lé gi u mok köz vet le nül a re zsim po li ti kai sta bi li tá sát kí ván ták biz to -
sí ta ni.

A tár sa da lom biz to sí tás funk ci ó ja más te kin tet ben sem csu pán a szo ci -
á lis biz ton ság meg te rem té se volt. Mint Szalai Jú lia ki mu tat ta, a negy ve -
nes évek vé gi át ala kí tá sa je len tős mér ték ben a mun ká ra ösz tön zést szol -
gál ta. Pon to sab ban az ál la mi-szö vet ke ze ti szek tor ban va ló mun ka vál la -
lást igye ke zett elő moz dí ta ni, hi szen csak a szo ci a lis ta szek tor ban te vé -
keny ke dő mun ka vál la ló kat és csa lád tag ja i kat fog ta át, ez zel lé nye gé ben a
rend szer po li ti kai cél ki tű zé se it tá mo gat ta. A szo ci á lis jut ta tá sok mun ka -
vál la lás hoz kap cso lá sa szol gál ta a tel jes fog lal koz ta tás meg te rem té sét is.
Az tán az 1960-as évek kö ze pé től-vé gé től súly pont vál to zás kö vet ke zett be,
ek kor tól a meg re for mált gaz da ság po li ti ka cél ja i nak meg fe le lő en már a kö -
tött mun ka erő-gaz dál ko dás la zí tá sá nak csa tor ná já vá, ám egy ben a jö ve -
de lem ki áram lás fék jé vé is vált.10 Az ár tá mo ga tá sok ese té ben még in kább
el mond hat juk, hogy nem egy sze rű en a szo ci ál po li ti ka meg va ló sí tá sát
szol gál ták, ha nem a gaz da ság ta lan ter me lés mes ter sé ges fenn tar tá sá ban
is sze re pet kap tak. Az ár tá mo ga tá sok ös  sze gé nek meg ál la pí tá sa olyan po -
li ti kai al ku fo lya mat ered mé nye volt, mely nek so rán a gaz da sá gi sze rep lők
– pél dá ul ipa ri nagy vál la lat ok vagy egész ipa ri szek to rok – ér de kei erő tel -
je sen meg je len tek. Sőt, szá mos ku ta tás sze rint a szub ven ci ók csak mér -
sé kelt szo ci ál po li ti kai ha tás sal bír tak: el ső sor ban azért, mert a te he tő -
sebb ré te gek át la gon felül ré sze sed tek be lő lük. Rá adá sul egyes te rü le te -
ken – pél dá ul az egész ség ügy ben vagy a sü tő ipa ri ter mé kek ese té ben – az
erő for rás ok je len tős pa zar lá sá hoz is ve zet tek.11
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9 FERGE Zsu zsa: Tár sa dal mi struk tú ra és szo ci ál po li ti ka. Esély, 1991/2. 6.
10 SZALAI Jú lia: A tár sa da lom biz to sí tás ér dek vi szo nya i ról. Tör té ne ti váz lat a ha zai tár sa da -
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A jó lé ti rend szer di na mi ká ja

Az ös  sze ha son lí tó tör té ne ti és tár sa da lom tu do má nyi ku ta tá sok a nyu gat-
eu ró pai jó lé ti ál la mok ki ala ku lá sá nak és fej lő dé sé nek szá mos egy más sal
ver sen gő – de egy más sal nem fel tét le nül ös  sze egyez tet he tet len – in terp re -
tá ci ó ját ered mé nyez ték. A ku ta tá sok fő ára ma sze rint Nyu gat-Eu ró pá ban
az ipa ro so dás ha tá sa, a né pes ség és a mun ka erő vál to zó szer ke ze te, s kü -
lö nö sen a ki ter jedt jó lé ti ál la mot előny ben ré sze sí tő ré te gek po li ti kai mo -
bi li zá ci ó ja je len tet ték a szo ci á lis jo gok fej lő dé sé nek az alap ját. A po li ti kai
mo bi li zá ció ha té kony sá ga el ső sor ban az osz tály szö vet sé gek ki ala ku lá sán
nyu go dott, de vol tak tár sa dal mi és kul tu rá lis elő fel té te lei is, mint az úgy -
ne ve zett „egye sü lé si haj lam” (associability) és a „tár sa dal mi ké pes sé gek”
(social capabilities), me lyek elő se gí tet ték az egyé nek és a kü lön bö ző tár sa -
dal mi cso por tok ko ope rá ci ó ját és ha té kony kö zös cse lek vé sét.12 A ke let-
kö zép-eu ró pai tér ség jó lé ti fej lő dé sé nek moz ga tó i ról szó ló el szórt iro da lom
a szocioökonómiai té nye zők el sőd le ges sze re pét hang sú lyoz ta a má so dik
vi lág há bo rú utá ni jó lé ti fej lő dés ben – va gyis a gaz da sá gi fej lő dés szük ség -
le tei és az ál ta la te rem tett le he tő sé gek ke rül tek az el ső hely re,13 jól le het
né hány mun ka be mu tat ta a gaz da sá gi nö ve ke dé si cé lok és a szo ci ál po li -
ti ka kö zöt ti konf lik tu so kat is.14

Sor ra vé ve a té nye ző ket, a tár sa dal mi mo bi li zá ció a kom mu nis ta ha ta -
lom át vé telt kö ve tő en – a fo ga lom ha gyo má nyos ér tel mé ben – ele ve nem
volt le het sé ges az ál lam párt ha tal mi mo no pó li u ma mi att.15 Ehe lyett in -
kább ide o ló gi ai té nye zők ala kí tot ták a ma gyar or szá gi jó lé ti rend szert. Az
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12 Iro dal mi ös  sze fog la ló: Edwin AMENTA: What We Know about the Development of Social
Policy. Comparative and Historical Research in Comparative and Historical Perspective. In:
James MAHONEY–Dietrich RUESCHEMEYER (szerk.): Comparative Historical Analysis in the
Social Sciences. Camb rid ge University Press, Camb rid ge 2003. 91–130.; A funkcionalista is -
ko la locus classicus-a: Harold L. WILENSKY: The Welfare State and Equality. University of
California Press, Berke ley, 1975; Az osz tály szö vet sé gek fon tos sá gá ra: Gosta ESPING-
ANDERSEN: The Three Worlds of Welfare Capitalism. Polity Press, Camb rid ge, 1990. 31–33. A
kul tu rá lis té nye zők re: Bo ROTHSTEIN: Just Institutions Matter. The Moral and Political Logic of
the Universal Welfare State. Camb rid ge University Press, Camb rid ge, 1998.

13 Frederick PRYOR: Public Expenditures in Communist and Capitalist Nations. Irwin,
Homewood, 1968; Francis G. CASTLES: Whatever Happened to the Communist Welfare State?
Studies in Comparative Communism, vol. 19. 1986. 213–226.

14 FERGE Zsu zsa: Tár sa da lom po li ti kai ta nul má nyok. Gon do lat Ki adó, Bu da pest 1980.
68–75.

15 TOMKA Bé la: Szo ci ál po li ti ka a 20. szá za di Ma gyar or szá gon nem zet kö zi pers pek tí vá ban.
Szá zad vég Ki adó, Bu da pest, 2003. 125–134.



egalitariánus cé lok kü lö nö sen a kez de ti év ti ze dek ben je len tek meg nagy
hang súl  lyal a hi va ta los ide o ló gi á ban és pro pa gan dá ban: az át fo gó szo ci á -
lis biz ton sá got a tár sa dal mi be ren dez ke dés el ső ran gú jel lem ző jé nek te -
kin tet ték, ami a kom mu nis ta rend szer hu ma niz mu sát fe jez te ki. Az ide o -
ló gi ai dek la rá ci ók azon ban kö zel sem hoz tak va ló ban kol lek ti vis ta vagy
egalitariánus tár sa dal mi gya kor la tot. Utób bi ak konf lik tus ba ke rül tek a
re zsim más fon tos cél ja i val, mint pél dá ul a kom mu nis ta ha ta lom gya kor -
lás szem pont já ból el sőd le ges nek te kin tett tár sa dal mi ré te gek pri vi lé gi u -
ma i nak biz to sí tá sá val vagy az ipa ro sí tás sal. Az ide o ló gia szin tén ki fe jez te
eze ket az el lent mon dá so kat: nem csak a „pa ra zi ták” vagy „spe ku lán sok”
vol tak ki re keszt ve a jó lé ti szol gál ta tá sok ból, ha nem a tár sa da lom biz to sí -
tá si és más jut ta tá so kat dif fe ren ci ál ták, nyíl tan el is mer ve azt, hogy a fe -
gyel me zés és a ter me lé keny ség nö ve lé sé nek esz kö ze ként al kal maz zák.
A re zsim hez va ló lo ja li tást szin tén ju tal maz ták, amit ki fe je zett pél dá ul a
különnyugdíjak már em lí tett rend sze re. A ko rai évek ben erő seb ben, majd
az 1960-as évek vé gé től hal vá nyu ló an a szo ci á lis jut ta tá sok aján dék ként
je len tek meg, mint ame lyek a kor mány és a párt jó in du la tát és tö rő dé sét
tük röz ték, s nem úgy, mint ami re a pol gá rok jo got is for mál hat tak.

A jó lé ti fej lő dés má so dik vi lág há bo rú utá ni di na mi ká já nak ma gya rá za -
tá ban Ma gyar or szá gon nagy sze re pet kell tu laj do ní ta nunk a po li ti kai
kény sze rek nek is, me lyek kü lön bö ző for má ban – a la kos ság nyílt el len ál -
lá sa 1956-ban, a re zsim le gi ti má ci ó já nak ero dá ló dá sa az 1980-as évek vé -
gén – idő ről idő re meg je len tek. Nyu gat-Eu ró pa több or szá gá ban ki mu tat -
ha tó, hogy a par la men ti vá lasz tá sok kö ze le dé sé vel a kor má nyok haj lot tak
a jó lé ti jut ta tá sok – min de nek előtt a nyug dí jak – eme lé sé re.16 Ma gyar or -
szá gon el len ben ez a faj ta vá lasz tá si cik lus a szá zad so rán mind vé gig hi -
ány zott, he lyet te in kább va la mi fé le „krí zis cik lus” fi gyel he tő meg. A má so -
dik vi lág há bo rú utá ni idő szak ra kor lá toz va mon dan dón kat, köz vet le nül a
há bo rú után je len tő sen bő vült a biz to sí tot tak kö re, majd az 1956-os for ra -
dal mat kö ve tő idő szak ban is ez tör tént. Ha son ló fo lya ma to kat fi gyel he -
tünk meg a szo ci á lis ki adá sok ese té ben. Ezek leg gyor sabb re la tív – Nyu -
gat-Eu ró pá hoz vi szo nyí tott – nö ve ke dé se az 1980-as évek vé gén, va gyis
szin tén egy gaz da sá gi és po li ti kai vál ság kö ze pet te kö vet ke zett be.17
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16 Maurizio FERRERA: Italy. In: Peter FLORA (szerk.): Growth to Limits. Vol. 2. Walter de
Gruyter, Ber lin, 1986–1987. 446.

17 ANDORKA Ru dolf–TÓTH Ist ván György: A szo ci á lis ki adá sok és a szo ci ál po li ti ka Ma gyar or -
szá gon. I. m. 396–507.



Azt mond hat juk te hát, hogy a kom mu nis ta idő szak ban a jó lé ti vál to zá -
sok di na mi ká ját ke vés bé a gaz da sá gi fej lő dés, mint in kább a po li ti kai té -
nye zők ha tá roz ták meg.18 Ez zel Ma gyar or szág gya kor la ta meg erő sí ti a poli-
tics matter Nyu gat-Eu ró pa pél dá ján meg fo gal ma zott té zi sé nek ér vé nyes -
sé gét a jó lé ti fej lő dés ala kí tá sá ban. Mind azo nál tal a po li ti kai szfé rá ban
más té nye zők ju tot tak sze rep hez, mint Nyu gat-Eu ró pá ban. Míg ott az osz -
tály szö vet sé gek kü lön fé le tí pu sai biz to sí tot ták az ala pot a kon zer va tív és
a szo ci ál de mok ra ta jó lé ti ál la mok ki ala ku lá sá hoz, ad dig a ma gyar or szá gi
jó lé ti fej lő dés ben hi ány zott ez a biz tos alap. Itt alap ve tő je len tő sé ge volt az
eli tek le gi ti má ci ós tö rek vé se i nek, a kom mu nis ta ide o ló gia bel ső el lent -
mon dá sa i nak, a po li ti kai vál sá gok nak, és a jó lé ti po li ti kák nem zet kö zi dif -
fú zi ós fo lya ma ta i nak, kü lö nö sen a szov jet min ta át vé tel ének.

A szo ci ál po li ti ka ered mé nyei
A má so dik vi lág há bo rú után több év ti ze den ke resz tül a jö ve del mek ki egyen -
lí tő dé se zaj lott Ma gyar or szá gon. Ugyan ak kor az 1950-es évek ben a jö ve del mi
vi szo nyo kat to vább ra is je len tős kü lönb sé gek jel le mez ték, kü lö nö sen a nagy -
ará nyú idős ko ri és fa lu si sze gény ség mi att. A ki egyen lí tő dés kö zel sem volt
olyan mér té kű, mint pél dá ul az azo nos tár sa dal mi be ren dez ke dé sű Cseh -
szlo vá ki á ban, ahol 1962-ben a fel ső decilis ré sze se dé se az ös  szes jö ve de lem -
ből 14% volt – ami egyéb ként a leg in kább egyen lő jövedelemeloszlást je len tet -
te az egész vi lá gon –, míg Ma gyar or szá gon 20,2%-ot tett ki.19 Ha a leg al só és a
leg fel ső jö ve del mi decilis kö zöt ti ará nyo kat ves  szük ala pul, a ni vel lá ló dás –
1962-től im már a ház tar tá si jö ve de lem vizs gá la tok kal jól do ku men tál tan – az
1960-as évek kö ze pé ig-vé gé ig foly ta tó dott, majd át me ne ti leg nőt tek a kü lönb -
sé gek, de az 1970-es évek ben is mét mér sék lő dést ta pasz tal ha tunk. Az 1980-
as év ti zed vi szont is mét a jö ve del mi po la ri zá ció je gyé ben telt. Így ös  szes sé gé -
ben a leg al só és a leg fel ső jö ve del mi decilisek kö zöt ti el té ré sek ará nyai 1990-
ben na gyon ha son ló an ala kul tak az 1960 kö rü li ál la po tok hoz.20
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18 TOMKA Bé la: Wohlfahrtsstaatliche Entwicklung in Ostmitteleuropa und das europäis-
che Sozialmodell, 1945–1990. In: Hartmut KAELBLE–Günter SCHMID (szerk.): Das europäische
Sozialmodell: Auf dem Weg zum transnationalen Sozialstaat. Sigma, Ber lin, 2004. 107–139.
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A jö ve del mi egyen lőt len sé ge ket egyet len mu ta tó szám ban ös  sze fog la ló
Gi ni-együtt ha tó ala ku lá sa is iga zol ja ezt a di na mi kát. Az egyen lőt len sé gek
1962 után csök ken tek – át me ne ti nö ve ke dés sel az 1960-as évek vé gén –,
majd 1982-től me re de ken emel ked tek.

Ma gyar or szá gon 1987-ben a Gi ni-együtt ha tó ér té ke 24,4 volt, ami vel
Cseh szlo vá kia, a skan di náv or szá gok és Auszt ria mö gött állt, ér té ke lé nye -
gé ben meg egye zett az NSZK mu ta tó já val.21

A sze gény ség mér té ké nek ala ku lá sá ra a lét mi ni mum alatt élők szá má -
ból kö vet kez tet he tünk – bár az er re vo nat ko zó ada tok nem tel je sen azo -
nos mód szer tan alap ján szü let tek. Azt mond hat juk, hogy 1962-ben leg -
alább há rom mil li ó an él tek a lét mi ni mum alatt, va gyis a la kos ság mint egy
30%-a te kint he tő sze gény nek; utób bi ak fő ként az idő sek és a fa lu si ak kö -
ré ből ke rül tek ki. Szá muk a kö vet ke ző év ti ze dek ben je len tő sen csök kent.
1982-ben és 1987-ben egy aránt egy mil lió fő kö rül le he tett ez a cso port, va -
gyis a la kos ság mint egy 10%-a tar to zott ide. Idő köz ben meg vál to zott a sze -
gény ség ké pe is: ek ko ri ban már lé nye ge sen ke ve sebb idős em ber élt ilyen
kö rül mé nyek kö zött, ugyan ak kor a sze gé nyek kö zött meg nőtt a gyer me kek
ará nya.22

Fon tos azon ban hang sú lyoz ni, hogy Ma gyar or szá gon és más hol is a
kom mu nis ta or szá gok ban a jö ve del mek ni vel lá ló dá sá val pár hu za mo san
más tí pu sú egyen lőt len sé gek so ra jött lét re az anya gi ja vak hoz, szol gál ta -
tá sok hoz va ló hoz zá fé rés te rén. A hi ány gaz dál ko dás kö rül mé nyei kö zött
ugyan is a jobb mi nő sé gű és ke re set tebb ter mé kek hez gyak ran csak a
rend szer ál tal pri vi le gi zált szűk cso por tok (a párt ve ze tők és a párt bü rok -
rá cia tag jai, él spor to lók, ve ze tő tu dó sok stb.) jut hat tak hoz zá, kü lön bolt -
há ló zat ban, vagy más el osz tá si mód sze rek ré vén. En nek kö vet kez té ben a
va ló sá gos egyen lőt len sé gek anya gi té ren na gyob bak vol tak, mint amit a
jövedelemeloszlás szá mai mu tat tak.23

A jö ve de lem kü lönb sé gek mér sék lő dé sét nem csu pán a jó lé ti jut ta tá so -
kon ke resz tül meg va ló su ló új ra el osz tás se gí tet te. Bár a jö ve del me ket a
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nyu gat-eu ró pai de mok rá ci ák ban sem csu pán a pi a ci me cha niz mu sok
ala kí tot ták, a kü lönb sé gek ke le ten en nél jó val köz vet le neb bül a po li ti kai
szán dé kok és dön té sek függ vé nyé ben ala kul tak, amit elő se gí tett az, hogy
az ál lam volt mes  sze a leg na gyobb mun ka adó. En nek meg fe le lő en Ma -
gyar or szá gon a jö ve de lem szer ke zet a két vi lág há bo rú kö zöt ti idő szak hoz
ké pest már az 1940-es évek vé gén alap ve tő en át ala kult.24 A ta ná rok, az or -
vo sok és más ér tel mi sé gi fog lal ko zá sú ak fi ze té sét úgy ál la pí tot ták meg,
hogy az a ko ráb bi nál lé nye ge sen kö ze lebb ke rült a mun ká sok bé ré hez. Az
egyes fog lal ko zá si cso por to kon be lü li dif fe ren ci á lás is ki sebb volt, mint
Nyu gat-Eu ró pá ban: a szak kép zett mun ká sok na gyobb jö ve de lem re szá -
mít hat tak, mint a kép zett ség gel nem ren del ke zők, de a kü lönb ség ala -
csony volt. A po li ti kai pri o ri tá sok jól tük rö ződ tek a me ző gaz da sá gi la kos -
ság ala csony bé re i ben: ez zel egy részt az ipar ba tör té nő mun ka erő-áram -
lást kí ván ták ösz tö nöz ni, más részt meg mu tat ko zott ben ne a pa raszt el le -
nes ide o ló gia is. A kol lek ti vi zá lás után – az 1960-as évek től – azon ban je -
len tő sen elő re ha ladt a pa raszt ság jö ve del me i nek fel zár kó zá sa a mun kás -
sá gé hoz.25 A jö ve de lem po li ti ka te hát már ön ma gá ban is a jö ve de lem -
egyen lőt len sé gek mér sék lé sét szol gál ta, amit ki egé szí tett a jó lé ti rend szer
ha tá sa.

A pénz be li jó lé ti jut ta tá sok ról meg ál la pít hat juk, hogy a vizs gált idő szak -
ban mind vé gig je lent ke zett a jö ve de lem kü lönb sé ge ket mér sék lő ha tá suk.
1987-ben a leg ala cso nyabb jö ve del mű ház tar tá sok ese té ben az ös  szes jö -
ve de lem 45%-át, míg a fel ső ka te gó ri á ba esők nél 8%-át tet ték ki a pénz ben
nyúj tott szo ci á lis jut ta tá sok.26 Kü lö nö sen ér vé nyes ez a csa lá di tá mo ga tá -
sok ra; ezek az ala csony jö ve del mű ház tar tá sok jö ve del mé nek jó val na -
gyobb ré szét ad ták, mint a mó do sabb ház tar tá sok nál. 1988-ban a csa lá di
pót lék 16,3%-át kap ták a leg al só jö ve del mi decilisbe eső ház tar tá sok, és ez
az ös  szes jö ve del mük 20,8%-ára rú gott. A leg fel ső decilis tag ja i hoz ke rült
a csa lá di pót lék 4,7%-a, ami itt az ös  szes jö ve de lem nek csu pán 1,4%-át je -
len tet te. Ugyan ak kor az nem ál lít ha tó, hogy a gyer me kes csa lá dok po zí ci -
ói lé nye ge sen ja vul tak vol na a töb bi csa lád hoz ké pest, mi vel a csa lá di pót -
lék ará nya a gyer mek ne ve lés költ sé ge i hez ké pest nem nőtt. Igaz ugyan ak -
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kor, hogy a gyer mek gon do zá si se gély és ké sőbb a gyer mek gon do zá si díj
be ve ze té se át me ne ti leg meg nö vel te a csa lá di tá mo ga tá sok sú lyát a gyer -
me kes ház tar tá sok be vé te lei kö zött.27 A csa lá di jut ta tá sok kal szem ben a
nyug dí jak je len tő sé ge fo lya ma to san emel ke dett a ház tar tá sok jö ve del mei
kö zött. A nyug dí jas ház tar tás fő vel ren del ke ző ház tar tá sok egy fő re ju tó át -
la gos jö ve del me 1962-ben az or szá gos át lag 84%-a volt, ami 1982-re 98%-
ra nőtt, igaz, 1987-re már né hány szá za lék pont tal vis  sza esett. Ez a fo lya -
mat ked ve ző ha tás sal járt az idős ko rú né pes ség jö ve del mi hely ze té re; kö -
rük ben a sze gény ség je len tő sen csök kent 1960 és 1990 kö zött.

A nem pénz be li, ha nem ter mé szet be ni jó lé ti jut ta tá sok szin tén hoz zá já -
rul tak a jö ve del mi egyen lőt len sé gek mér sék lé sé hez. Az 1987. évi ház tar tá -
si jö ve de lem vizs gá lat meg ál la pí tá sa sze rint az ala csony jö ve del mű ház tar -
tá sok egy fő re ve tít ve na gyobb ér té kű ilyen szol gál ta tás hoz ju tot tak, mint
a ma gas jö ve del mi ré gi ók ba tar to zók. Ezen be lül azon ban az egyes szol -
gál ta tás tí pu sok je len tős el té ré se ket mu tat tak. Az óvo dai el lá tás, az ál ta lá -
nos és a kö zép is ko lai ok ta tás ki adá sai a mér sé kel tebb jö ve del mi hely ze tű
ré te ge ket az át lag nál job ban szol gál ták, ugyan ak kor a fel ső fo kú kép zést
in kább a jobb mó dú ak vet ték igény be. Az egész ség ügyi el lá tás rá for dí tá sa -
i ból több ju tott a ke vés bé te he tős ház tar tá sok nak. Ugyan ak kor az ol csó
bé rű ál la mi la ká sok ból az át lag nál ma ga sabb arány ban ré sze sed tek a
gaz da gabb ház tar tá sok, va gyis az ezek ré vén meg va ló su ló szo ci á lis tá mo -
ga tá sok na gyobb ré sze ke rült hoz zá juk. Az ár tá mo ga tá sok – pél dá ul a fű -
tő anyag ok, az alap ve tő élel mi sze rek, a tö meg köz le ke dés szub ven ci ó ja –
ös  szes sé gé ben mér sé kel ték a jö ve del mi el té ré se ket, mi vel az ala cso nyabb
jö ve del mű ré te gek be vé tel ének na gyobb ré szét je len tet ték, mint a te he tő -
seb be ké nek. Ugyan ak kor – mint ko ráb ban je lez tük – a leg több szub ven -
ci ó faj ta ese té ben ez a ha tás igen csak mér sé kelt volt, amit az is je lez, hogy
a jobb mó dú ház tar tá sok ab szo lút ér ték ben szá mít va na gyobb jö ve de lem -
hez ju tot tak az ár tá mo ga tá sok ré vén, mint a hi e rar chia al sóbb ré szé be
tar to zó tár sa ik.28
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Nem zet kö zi pers pek tí va

Már ed dig is igye kez tünk nem zet kö zi pers pek tí vá ban el he lyez ni a ma gyar -
or szá gi jó lé ti fej lő dést, de cél sze rű nek tű nik az ös  sze ha son lí tá sok né hány
alap ve tő kér dé sé re rö vi den kü lön is ki tér ni. A Ká dár-re zsim szo ci á lis
rend sze ré nek nem zet kö zi kon tex tus ban va ló vizs gá la ta so rán fel me rü lő
el ső kér dés az, hogy – ha son ló an a kor nyu gat-eu ró pai or szá ga i hoz – jó lé -
ti ál lam nak te kint het jük-e Ma gyar or szá got az 1960-as vagy 1970-es évek -
ben. An nál is in kább ér de mes fel vet ni ezt, mert a jó lé ti ál lam fo gal mát a
nem zet kö zi iro da lom ban rend sze rint a ma gán tu laj do non ala pu ló pi ac -
gaz da ság gal és plu rá lis po li ti kai rend szer rel ren del ke ző ál la mok ese té ben
al kal maz zák, míg a kom mu nis ta or szá gok ese té ben nem.29 Eb ben a vo -
nat ko zás ban azt te kint het jük dön tő nek, hogy a má so dik vi lág há bo rú utá -
ni négy év ti zed ben Ma gyar or szá gon ér vé nye sült a pol gá rok jó lé té ért vi selt
kö zös sé gi fe le lős ség el ve, és lé tez tek az ezt szol gá ló in téz mé nyek. Rá adá -
sul az ál lam, ha nem is egye dü li sze rep lő ként, de min den kép pen ki emel -
ke dő sze re pet vál lalt a pol gá rok jó lét ében, jó val na gyob bat, mint a leg több
nyu gat-eu ró pai or szág ban. Ezért vé le mé nyünk sze rint Ma gyar or szág ese -
té ben is in do kolt jó lé ti ál lam ról be szél ni, még ha az szer ke ze té ben je len tő -
sen el is tért at tól a kép ződ mény től, amit Nyu gat-Eu ró pá ban pár hu za mo -
san meg fi gyel he tünk.30

A jó lé ti rend sze rek ös  sze ha son lí tó iro dal má ban Gosta Esping-
Andersené a leg is mer tebb ti po ló gia; ez má ra an nak el le né re nyert klas  szi -
kus stá tust, hogy alig két év ti ze de, 1990-ben lá tott nap vi lá got. A dán szár -
ma zá sú svéd ku ta tó a „jó lé ti ka pi ta liz mus há rom vi lá gát”, a szo ci ál de mok -
ra ta, a kon zer va tív és a li be rá lis jó lé ti rend sze re ket kü lön böz tet te meg.
Esping-Andersen azon ban nem csu pán a jó lé ti ál la mok em pi ri kus osz tá -
lyo zá sá ra tö re ke dett, ha nem ez zel ösz  sze füg gés ben olyan el mé le tet al ko -
tott, amely ma gya rá za tot kí nál ar ra, hogy a jó lé ti ál la mok mi ért öl te nek egy
adott for mát. Az ál ta la le írt re zsi mek mind egyi ke a szo ci á lis biz ton ság kü -
lön bö ző in téz mé nye i vel, sza bá lya i val és ér tel me zé se i vel, to váb bá a po li ti kai
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ide o ló gi ák és a ha ta lom meg osz tás sa já tos rend sze ré vel ren del ke zik. Ezen
túl a tár sa dal mi ré teg ző dés sa já tos vál to za tai is hoz zá juk kap cso lód nak, s
kü lön bö ző kép pen sza bá lyoz zák az ál lam és a pi ac, va la mint az ál lam és a
csa lád vi szo nyát a szo ci á lis biz ton ság meg te rem té se so rán.31

A ti po ló gia rész le tes be mu ta tá sá ra má sutt vál lal koz tunk.32 Itt csak azt
rög zít het jük, hogy a kom mu nis ta idő szak ma gyar or szá gi szo ci ál po li ti ká -
ját nem le het Esping-Andersen el mé le ti ke re tei kö zött ér tel mez ni, ami an -
nyi ban per sze nem meg le pő, hogy ma ga a svéd szer ző is a jó lé ti ka pi ta liz -
mu so kat vizs gál ja. Sőt, más lé te ző ti po ló gi ák sem nyúj ta nak se gít sé get eb -
ben a te kin tet ben, mi vel fi gyel men kí vül hagy ják a kom mu nis ta ha ta lom -
át vé tel utá ni év ti ze dek ma gyar or szá gi szo ci á lis rend sze ré nek alap ve tő in -
téz mé nye it.33 Mint lát tuk, utób bi ak kö zé tar to zott a tel jes fog lal koz ta tott -
ság fenn tar tá sa, az ár tá mo ga tá sok rend sze re, az üze mi szo ci ál po li ti ka ki -
ter jedt sé ge, de az egyéb ként szer ke ze té ben szá mos ha son ló sá got mu ta tó
tár sa da lom biz to sí tás is je len tő sen el té rő funk ci ó kat töl tött be. Ezen kí vül
nem fe led kez he tünk meg ar ról sem, hogy az em lí tett jó lé ti in téz mé nyek
mű kö dé sé re a sza bad ság jog ok hi á nya is rá nyom ta bé lye gét. Ugyan ak kor
a tár sa da lom biz to sí tás in téz mé nye i nek elem zé sé re már hasz nál ha tók az
esping-anderseni fo gal mi ke re tek, ami azért is fi gye lem re mél tó, mert a
tár sa da lom biz to sí tás a szű keb ben ér tel me zett szo ci á lis rend szer leg fon to -
sabb in téz mé nye volt, és a ma gyar or szá gi jó lé ti ál lam hos  szú tá vú fej lő dé -
se szem pont já ból a leg na gyobb je len tő sé gű volt. Eb ben a te kin tet ben –
mint lát tuk – a kon zer va tív és a szo ci ál de mok ra ta jó lé ti re zsi mek fon tos
ele me i nek ke ve re dé sét fi gyel het jük meg Ma gyar or szá gon, ami egy faj ta
hib rid rend szer ki ala ku lá sá nak az irá nyá ba mu ta tott.

A ma gyar szo ci á lis rend szer 1990 után: a Ká dár-rend szer
hos  szú ár nyé ka?
Az 1990-es évek ele jén a pi ac gaz da sá gi rend szer ki ala ku lá sa a ma gyar
szo ci ál po li ti ka szá má ra is új fel té te le ket te rem tett. Egy részt úgy szól ván
azon nal el tűn tek a meg elő ző jó lé ti rend szer olyan fon tos jel lem zői, mint a
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tel jes fog lal koz ta tott ság vagy az alap ve tő fo gyasz tá si cik kek és szol gál ta tá -
sok ár tá mo ga tá sa. Más részt a transz for má ci ós vál ság ként is em le ge tett
gaz da sá gi vis  sza esés ko mo lyan meg ne he zí tet te az új szo ci á lis rend szer ki -
ala kí tá sát és meg fe le lő mű köd te té sét is. Az át me net ha tal mas tár sa dal mi
költ sé gek kel járt: a mun ka nél kü li ség meg je le né se, a jö ve de lem egyen lőt -
len sé gek gyors nö ve ke dé se, a sze gény ség ben élők szá má nak ez zel já ró
emel ke dé se fo koz ták a ke res le tet a jó lé ti szol gál ta tá sok iránt. Rá adá sul
nagy mér ték ben vis  sza esett az adó kat és a tár sa da lom biz to sí tá si já ru lé kot
fi ze tők szá ma az emel ke dő mun ka nél kü li sé gi szint, a bő vü lő fe ke te gaz da -
ság, to váb bá a kor ked vez mé nyes és a rok kant nyug dí ja zás kön  nyű el ér he -
tő sé ge kö vet kez té ben, ami meg ne he zí tet te a jó lé ti prog ra mok fi nan szí ro -
zá sát.34

Az 1990-es évek ele jén szá mos ne ves szak ér tő – kö zöt tük ma ga Gosta
Esping-Andersen, Bob Deacon, va la mint Ferge Zsu zsa – úgy vél te, hogy
Ma gyar or szá gon az esping-anderseni ér te lem ben vett li be rá lis jó lé ti re -
zsim ki ala ku lá sa vár ha tó. Ezt a vá ra ko zást egyéb ként két té nye ző re ala -
poz ták. Egy fe lől ar ra, hogy a nem zet kö zi pénz ügyi szer ve ze tek (IMF, Vi lág -
bank) a neo li be rá lis gaz da ság po li ti kát tá mo gat ják, s en nek fon tos ha tá sa
le het a transz for má ci ós fo lya mat ra, kü lö nö sen a nagy kül föl di ela dó so -
dott ság gal ren del ke ző or szá gok ban (Len gyel or szág, Ma gyar or szág). Más -
részt az zal az ér ve lés sel is ta lál koz ha tunk, hogy a tér ség ben a „leg han go -
sabb és po li ti ka i lag leg in kább szer ve zett tár sa dal mi erők” a li be rá lis mo -
dellt ré sze sí tik előny ben.35

Ezek az elő re jel zé sek nem bi zo nyul tak re á lis nak, ehe lyett a rend szer -
vál to zás után a ma gyar or szá gi jó lé ti rend szer ve gyes vagy hib rid jel le gű
ma radt – jól le het más je gye ket ve gyí tett –, de van olyan ku ta tó, aki az „arc -
ta lan” jel zőt tart ja al kal mas nak le írá sá ra.36 A kom mu nis ta je gyek – mint
a tel jes fog lal koz ta tás – el il la ná sá val pár hu za mo san a ko ráb ban sem is -
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me ret len szo ci ál de mok ra ta, il let ve kon zer va tív jel lem zők meg ma rad tak
vagy fel erő söd tek. Előb bi ek kö zé tar to zik az uni ver za liz mus, va gyis a szo -
ci á lis prog ra mok gya kor la ti lag min den ál lam pol gár ra ki ter jed nek. A kon -
zer va tív jó lé ti rend sze rek ben el len ben a jut ta tá so kat a mun ka vég zés, il let -
ve a já ru lék fi ze tés mér té ke sze rint dif fe ren ci ál ják. Ez a ket tős ség nem
csak a jó lé ti in téz mé nyek „út füg gő sé gé re” ve zet he tő vis  sza, ha nem tár sa -
dal mi at ti tű dök ben is gyö ke re zett.37 A köz vé le mény-ku ta tás ok egy ön te tű -
en azt mu tat ták, hogy a vá lasz tók nagy ré sze tá mo gat ta az uni ver zalitás
elvének ér vé nye sü lé sét, kü lö nö sen az egész ség ügy ben. Ugyan ak kor a
több ség szin tén egyet ér tett a pénz be li el lá tá sok (táp pénz, nyug díj) ese té -
ben a jut ta tá sok szín vo na lá nak a mun ka vég zés hez, il let ve a já ru lék fi ze tés
mér té ké hez iga zí tá sá val.38

Tény, hogy a jó lé ti in téz mé nyek je len tős mér té kű „út füg gő sé ge” és a la -
kos ság ki ter jedt jó lé ti ál la mot tá mo ga tó at ti tűd je el le né re so ro za tos li be rá -
lis re for mok kér dő je lez ték meg a jó lé ti sta tus quót: a leg je len tő sebb ilyen
át ala kí tás 1995–1997-ben zaj lott. A li be rá lis re for mok azon ban rend sze -
rint nem ered mé nyez tek tar tós vál to zá so kat – pél dá ul az 1997-es nyug díj -
re for mot a kö vet ke ző kor má nyok több hul lám ban vis  sza von ták –, de hoz -
zá já rul tak a rend szer je len tős volatilitásához, az az vál to zé kony sá gá hoz.39

A li be rá lis ten den ci ák ma gya rá za ta nem ma gá tól ér te tő dő, hi szen – mint
je lez tük – a la kos ság nagy több sé ge előny ben ré sze sí tet te a ki ter jedt ál la -
mi szo ci ál po li ti kát, már pe dig en nek meg kel lett je len nie a po li ti kai dön -
tés ho za tal ban. Így a li be rá lis re for mo kat gyak ran va la mi lyen kül ső kény -
szer nek tu laj do nít ják, mint a li be rá lis meg ol dá sok át vé te lé re ösz tön ző
nem zet kö zi in téz mé nyek (IMF, Vi lág bank) nyo má sa, va la mint a nem zet kö -
zi gaz da sá gi ver seny vélt vagy va lós ha tá sa.40 Ezek azon ban leg fel jebb
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rész le ges ma gya rá za tot je lent het nek, hi szen az 1990-es évek kö ze pé től
kez dő dő en je len tő sen csök kent a nem zet kö zi pénz ügyi szer ve ze tek ak ti vi -
tá sa és be fo lyá sa a tér ség ben, így Ma gyar or szá gon is. Emel lett az ala csony
mun ka erő költ sé gek kö vet kez té ben Ma gyar or szág in kább a globalizáció
ha szon él ve zői kö zé tar to zott, s így a nem zet kö zi gaz da sá gi kap cso la tok
korlátainak le om lá sa sem áll ha tott az áb rá zolt fo lya ma tok mö gött.

Vé le mé nyünk sze rint ezek nél meg győ zőbb ma gya rá za tot ak kor ad ha -
tunk, ha szá mo lunk a bel ső, tár sa dal mi-kul tu rá lis té nye zők ha tá sá val
is.41 Mint er re ko ráb ban utal tunk, a jó lé ti ál la mok fenn tar tá sá nak szá mos
fel té te le kö zött ki emel ke dő he lyen sze re pel szé les tár sa dal mi cso por tok
ak tív tá mo ga tá sa. En nek szá mos to váb bi – pél dá ul tár sa da lom szer ke ze ti
– elő fel té te le van, de nél kü löz he tet le nek azok a kul tu rá lis té nye zők is,
ame lyek elő se gí tik a tár sa da lom tag jai és kü lön bö ző cso port jai kö zöt ti ha -
té kony együtt mű kö dést, hi szen azok csak így lép het nek fel meg fe le lő en a
jó lé ti prog ra mok vé del mé ben. Alap ve tő fon tos sá gú kö rül mény eb ből a
szem pont ból az, hogy a kom mu nis ta rend szer nek a tra di ci o ná lis kö zös sé -
gek gyen gí té sé re, il let ve fel szá mo lá sá ra és a ci vil tár sa da lom meg sem mi -
sí té sé re irá nyu ló tö rek vé se je len tős ered mén  nyel járt. En nek kö vet kez té -
ben be kö vet ke zett az úgy ne ve zett tár sa dal mi tő ke eró zi ó ja, va gyis mi ni má -
lis ra csök kent a tár sa da lom tag ja i nak az a ké pes sé ge, hogy kö zös cé lok el -
éré se ér de ké ben ha té ko nyan együtt mű köd je nek. Ez a kom mu niz mus
egyik leg je len tő sebb tár sa dal mi és kul tu rá lis kö vet kez mé nyé nek te kint -
he tő.42 A ku ta tá sok sze rint a tár sa dal mi tő ke ala csony szint je ki fe je ző dik
pél dá ul a bi za lom és az ön kén tes egye sü le tek ben va ló tag sá gok nyu gat-
eu ró pa i nál lé nye ge sen ala cso nyabb szint jé ben. 1990-ben Ma gyar or szá -
gon a vá lasz adók nak csak 25%-a bí zott meg pol gár tár sai több sé gé ben. Ez -
zel szem ben a meg fe le lő ará nyok lé nye ge sen ma ga sab bak vol tak szin te
min den nyu gat-eu ró pai or szág ban: Svéd or szág ban a la ko sok 66%-a, Nor -
vé gi á ban 65%-a, Nagy-Bri tan ni á ban 44%-a vél te úgy, hogy az em be rek
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több sé gé ben meg le het bíz ni.43 Ez a je len ség nagy ban aka dá lyoz za a pol -
gá rok cso por to kon be lü li ko ope rá ci ó ját, va la mint az egyes tár sa dal mi cso -
por tok kö zöt ti együtt mű kö dést is. Vé le mé nyünk sze rint a jó lé ti jut ta tá sok -
ból ré sze se dők eb ből is kö vet ke ző szer ve ze ti gyen ge sé ge (organizational
weakness) a jó lé ti ál lam vis  sza szo rí tá sá ban ér de kelt más tár sa dal mi cso -
por tok kal szem ben – a jó lé ti in téz mé nyek ko ráb ban be mu ta tott ke vés sé
sta bil, ve gyes jel le gé vel együtt – dön tő en ma gya ráz za azt, hogy mi ért tud -
ták kül ső és bel ső erők fo lya ma to san meg kér dő je lez ni a jó lé ti rend szert.44

A rend szer vál to zást kö ve tő en a jó lé ti rend szer fi gye lem re mél tó szí vós -
sá got mu ta tott ab ban az ér te lem ben, hogy el len állt a nagy ará nyú le épí té -
sé re irá nyu ló szán dé kok nak, va la mint a – szo ci ál de mok ra ta és kon zer va -
tív el vek jel le mez te – mű kö dé si me cha niz mu sa it li be rá lis mó don át ala kí -
ta ni kí vá nó tö rek vé sek nek. Két ség te len azon ban az is, hogy egy sor jó lé ti
jut ta tás re ál ér té ke esett, és ös  szes sé gé ben a jó lé ti költ ség ve tés re la tív – a
brut tó ha zai ter mék hez vi szo nyí tott – ará nya is mér sék lő dött. Rá adá sul
csök kent a csa lád- és a mun ka nél kü li-tá mo ga tá sok re la tív sú lya is, me -
lyek pe dig a töb bi jut ta tás nál na gyobb mér ték ben ju tot tak el a sze gé -
nyebb ré te gek hez. Ez nyil ván va ló an hoz zá já rult a jö ve del mi egyen lőt len -
sé gek nö ve ke dé sé hez, de nem volt an nak ki zá ró la gos oka, hi szen köz ben
az új ra el osz tás előt ti, pi a ci jel le gű jö ve del mek egyen lőt len sé gei is nőt tek a
szá zad utol só év ti zed ében. Ös  szes sé gé ben azt mond hat juk, hogy a jó lé ti
ál lam egyen lőt len sé ge ket mér sék lő ha tá sa to vább ra is je len tős volt, amit
jól il luszt rál, hogy 2000-ben az új ra el osz tás előt ti jö ve del mek Gi ni-együtt -
ha tó ja 55,4 volt, míg az új ra el osz tás után ez 29,6-re mér sék lő dött.45 Ezen -
kí vül a rend szer vál to zás utá ni más fél év ti zed so rán a jó lé ti jut ta tá sok ha -
té kony sá ga ja vult, ab ban az ér te lem ben, hogy 2005-ben azok ból lé nye ge -
sen na gyobb arány ban ré sze sed tek a leg sze gé nyebb ré te gek, mint 1992-
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ben – je len tő sebb ki vé telt a nyug dí jak je len tet tek.46 A jó lé ti ál lam te vé -
keny sé ge te hát két ség kí vül to vább ra is ered mé nye sen szol gál ta a nö vek vő
– egyes vé le mé nyek sze rint egye ne sen elszabaduló47 – egyen lőt len sé gek
meg fé ke zé sét a rend szer vál to zás utá ni Ma gyar or szá gon.

Jól le het az ez red for du ló ha zai köz be széd ének egyik mar káns vo nu la ta
a kom mu nis ta jó lé ti örök sé get te szi fe le lős sé a gaz da sá gi ba jo kért, a szo -
ci ál po li ti ka in téz mé nyei te rén ke vés sé tű nik meg győ ző nek a Ká dár-rend -
szer to vább élé sé ről be szél ni. A rend szer vál to zás utá ni jó lé ti in téz mé nyek
ugyan is ös  szes sé gé ben il lesz ked tek az eu ró pai, il let ve a nyu gat-eu ró pai jó -
lé ti rend sze rek hez, még ha sa já to san ve gyí tet ték is azok jel lem ző it. A Ká -
dár-rend szer – és ál ta lá ban a kom mu niz mus – örök sé ge sok kal in kább a
jó lé ti rend szer mű kö dé sé nek ke ret fel tét ele it-de ter mi nán sa it al ko tó tár sa -
dal mi-kul tu rá lis té nye zők te rén je lent ke zett. A ma gyar la kos ság kü lön le -
ge sen nagy fo kú ma te ri a liz mu sa nagy igé nye ket tá masz tott a jó lé ti rend -
szer rel szem ben, s fo gé kon  nyá tet te a la kos sá got a po li ti ka fe lől ér ke ző
szo ci á lis ígé re tek re. Ugyan ak kor a tár sa dal mi szo li da ri tás, de leg alább is a
ha té kony kö zös sé gi cse lek vést le he tő vé te vő ér té kek és ké pes sé gek hi á nya
meg ne he zí tet te e szo ci ál po li ti kai tö rek vé sek meg va ló sí tá sát.

Zár szó
Ta nul má nyunk a Ká dár-rend szer szo ci ál po li ti ká já nak leg fon to sabb sa já -
tos sá ga it igye ke zett meg vizs gál ni, kü lö nös te kin tet tel a jó lé ti rend szer fő
in téz mé nye i re, funk ci ó i ra, a rend szert ala kí tó té nye zők re és a szo ci ál po li -
ti ka ered mé nye i re. Eköz ben a ma gyar or szá gi szo ci á lis rend szer fej lő dé sét
igye kez tünk nem zet kö zi kon tex tus ban is el he lyez ni. Míg a 19. szá zad vé -
gé től for má ló dó ma gyar jó lé ti rend szer egy részt ki tűnt a tár sa da lom biz to -
sí tá si prog ra mok ko rai be ve ze té sé vel és a mun ká sok nak, ál la mi al kal ma -
zot tak nak nyúj tott vi szony lag ma gas szín vo na lú jut ta tá sa i val, más részt
so ká ig szé les tár sa dal mi ré te gek – kü lö nö sen a me ző gaz da sá gi né pes ség
– el ha nya go lá sa is jel le mez te. Mind ez hoz zá já rult a két vi lág há bo rú kö zöt -
ti je len tős mér té kű tár sa dal mi egyen lőt len sé gek hez is. Az utób bi ak nagy -
mér té kű csök ke né se ment vég be a má so dik vi lág há bo rú után, ami kor
azon ban a szo ci á lis jo gok sa já tos, a nyu gat-eu ró pa i tól lé nye ge sen el té rő
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rend sze re jött lét re; ez a rend szer a tel jes fog lal koz ta tott sá gon ala pult, s
hoz zá a tár sa da lom biz to sí tás, a mun ka he lyek je len tős szo ci ál po li ti kai
sze re pe és az ár tá mo ga tá sok tár sul tak leg fon to sabb in téz mé nyek ként.

A be mu ta tott négy fő in téz mény az 1950-es évek ele je és az 1980-as évek
vé ge kö zött mind vé gig meg őriz te ki emelt sze re pét, va gyis a Ká dár-rend szer
szo ci á lis be ren dez ke dé sé vel kap cso lat ban el ső ként a kon ti nu i tást hang -
sú lyoz hat juk: a fo lya ma tos ság je lent ke zett a meg elő ző, ko rai kom mu nis ta
idő szak hoz vi szo nyít va, s a Ká dár-rend szer kez de te és vég pont ja kö zött is.
Ter mé sze te sen ez nem je len tett vál to zat lan sá got. A mó do su lá sok egy részt
meg je len tek az egyes fő in téz mé nyek egy más hoz va ló vi szo nyá ban: pél dá -
ul az ár tá mo ga tá sok je len tő sé ge hos  szú ide ig stag nált, majd az 1970-es
évek től nőtt, s vé gül az 1980-as évek vé gén nagy ban csök kent. A di na mi -
ka még erő tel je sebb volt az egyes fő in téz mé nye ken be lü li vál to zá so kat il -
le tő en. Kü lö nö sen ér vé nyes ez a tár sa da lom biz to sí tás ra, me lyet a le fe dett -
ség bő vü lé se, más részt pe dig a jut ta tá sok ab szo lút és re la tív ér té ké nek
nö ve ke dé se jel lem zett, bár utób bi ak nem zet kö zi ös  sze ha son lí tás ban kö -
zel sem vol tak ki emel ke dők. En nek meg fe le lő en a tár sa da lom biz to sí tá si
rend sze ren be lü li leg na gyobb vál to zás egyes tár sa dal mi ré te gek még a Ká -
dár-rend szer ko rai idő szak ára is jel lem ző diszk ri mi ná ci ó já nak a meg -
szün te té se, s az ál lam pol gá ri jo gon nyúj tott jut ta tá sok irá nyá ba va ló el -
moz du lás volt. Ez egy be esett az élen já ró nyu gat-eu ró pai jó lé ti ál la mok ban
meg fi gyel he tő tren dek kel.

Ha e vál to zá sok alap ján a Ká dár-rend szer szo ci ál po li ti ká já nak bel ső pe -
ri o di zá ci ó já ra tö rek szünk, az el ső vá lasz tó vo na lat az 1960-as évek ele jé re
te het jük, ami kor meg tör tént a me ző gaz da sá gi la kos ság nagy ré szé nek a
tár sa da lom biz to sí tás ba va ló be vo ná sa. Egy kö vet ke ző fon tos ha tárt az
1960-as évek má so dik fe le je lent, ami kor új csa lád po li ti kai jut ta tá so kat
(gyes) ve zet tek be, ami erő sí tet te és hos  szú tá von is meg ha tá roz ta a ha zai
jó lé ti rend szer pronatalizmusát. A leg na gyobb je len tő sé gű bel ső vá lasz tó -
vo nal nak az 1970-es évek kö ze pe te kint he tő, ami kor meg va ló sult az egész -
ség ügyi el lá tá sok uni ver zá lis jel le ge. Vé gül az 1980-as évek má so dik fe le
fon tos szer ke ze ti vál to zá so kat ho zott a szo ci á lis rend sze ren be lül az ár tá -
mo ga tá sok je len tő sé gé nek csök ke né sé vel és új jut ta tá sok be ve ze té sé vel.

A párt ál la mi örök ség több te kin tet ben is elő se gí tet te a rend szer vál to zás
utá ni ma gyar or szá gi jó lé ti po li ti ka vál to zé kony sá gá nak ki ala ku lá sát. Egy -
részt hoz zá já rult eh hez a jó lé ti in téz mé nyek „ve gyes” jel le ge, de ta lán még
fon to sabb az, hogy nem volt szi lárd osz tály szö vet ség a jó lé ti re zsi mek mö -
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gött, ha nem hos  szú tá von ke vés bé sta bil té nye zők – így pél dá ul a kom mu -
nis ta ide o ló gia, vál sá gok stb. – ha tá roz ták meg a jó lé ti rend sze rek fej lő dé -
sét. A rend szer vál tás utá ni jó lé ti po li ti ka ki szá mít ha tat lan sá gát erő sí tet te
a la kos ság tár sa dal mi ér té ke i nek és at ti tűd je i nek el lent mon dá sos sá ga is.
Egy részt a jó lé ti ál lam te vé keny sé gé nek nagy fo kú tár sa dal mi el fo ga dott -
sá gát lát hat juk, más részt azon ban a jó lé ti szol gál ta tá sok ha szon él ve zői
csak ala csony szin tű együtt mű kö dé si ké pes ség gel, szer ve ze ti erő vel ren -
del kez tek, va gyis a nyu gat-eu ró pai jó lé ti ál la mok 20. szá za di fej lő dé sé ben
mind vé gig fon tos té nye zők itt jó részt hi á nyoz tak. Ilyen mó don ezek nek a
ré te gek nek a po li ti kai cse lek vé se nem le he tett ha té kony, s így nem tud tak
meg fe le lő osz tály szö vet sé ge ket lét re hoz ni a jó lé ti ál lam szá muk ra ked ve ző
vív má nya i nak fenn tar tá sa cél já ból. Tel je sen esz köz te le nek sem vol tak
azon ban, hi szen a par la men ta riz mus le he tő sé get nyúj tott szá muk ra ér de -
ke ik bi zo nyos fo kú ér vé nye sí té sé re. Ezek a le he tő sé gek és kor lá tok együtt
ve zet tek a jó lé ti rend szer mar káns in sta bi li tá sá hoz. Ma gyar or szág jó lé ti
in téz mé nye i nek vál to zá sai te hát nem egy sze rű en a kom mu nis ta jó lé ti be -
ren dez ke dés nek a li be rá lis jó lé ti rend sze rek irá nyá ba tör té nő, sok szak ér -
tő ál tal fel té te le zett sod ró dá sá ból adód tak. A gya ko ri vál to zás, a volatilitás
sok kal in kább az új rend szer in téz mé nye sült sa já tos sá gá nak te kint he tő,
s ilyen mó don nagy a le he tő sé ge tar tós fenn ma ra dá sá nak is. Eb ből kö vet -
ke ző en Ma gyar or szág nem te kint he tő egyik nyu gat-eu ró pai jó lé ti ál lam
kö ze li ro ko ná nak sem, ha nem sok kal in kább új, ve gyes és vál to zé kony
elem mel bő ví ti az Eu ró pai Unió szo ci á lis rend sze re i nek ská lá ját.
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