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A gyermekes családok helyzetének javításához több munkalehetıség és több közös forrás
kell. A forrásokat a mainál igazságosabban és hatékonyabban, kell elosztani. Ezeket az
elveket és az alkalmazásukhoz szükséges jogszabályokat a folyamatok értékelése
alapján fokozatosan kell kidolgozni. Most csak néhány ma kirajzolódó elemet vázolunk.
Méltányosság
Az elosztásnak, hogy a társadalom többsége elfogadja, igazságosnak kell lennie. A
gyermekek esetében azt tekintjük javuló igazságosságnak, ha minden gyerek társadalmi és
fizikai életesélyei javulnak, de a rosszabbul indulók külön segítségeket kapnak ahhoz,
hogy hátrányaik leküzdhetıek legyenek. Ez az igazságosság-felfogás a gyermekek és
családjaik esetében kétféle méltányosságot jelent. A horizontális méltányosság azt
igényli, hogy bizonyos esetekben a közösség ellensúlyozza egyének vagy családok külön
terheit, vállalásait. Az mindig vitatható, hogy milyen külön terhet, vállalást, vagy
nehézséget kell a közösségnek ellensúlyoznia. Ma elfogadott nézet, hogy a
gyermeknevelés közérdek is, (ha tetszik, a gyermek „közjószág” is – bár a kifejezés
visszás). A gyermekek felnevelésével járó terhek, költségek egy részét ezért a közösség,
az állam kompenzálja. A vertikális méltányosság elve a jobb helyzetőektıl a rosszabb
helyzetőek felé való újraelosztást jelent, a kisebb vagy nagyobb teherviselı képességhez
kapcsolódik. A gyermekeknek számos olyan szükségletük van, amelyek jó kielégítése
mindenki érdeke, de a szülık egy részének nincs elég pénze, hogy ezeket fedezze. A
vertikális méltányosság elve szerinti újraelosztás ilyen hiányokon segít: többet ad a közös
forrásokból azoknak, akik saját erejükbıl nem tudják a gyermekek fontos szükségleteit
kielégíteni.
Hatásosság és hatékonyság
A közös források megfelelı felhasználása közérdek. A hatásosság szokásos értelmezése a
központosított újraelosztás vizsgálatánál az, hogy a közös források mennyire érik el
szándékolt célcsoportjaikat. Annál hatásosabb az ellátás, minél szélesebb körét éri el a
jogosultaknak, vagy a „rászorultaknak”, akik bizonyos esetekben nem rendelkeznek
alanyi, kikövetelhetı jogokkal. A családi pótlék, amelyre minden eltartott gyerek jogosult,
a leghatásosabb ellátások közé tartozik. A gyermekek után nyújtott adókedvezmények, ha
nem egészülnek ki negatív adókedvezménnyel, csak a jogosultak azon részéhez jutnak el,
akiknek van (elég) leírható adókedvezményük. Ez a méltányossági követelményeknek
ellentmond. A segélyeknél annál rosszabb a hatásosság, minél kisebb az igénybevételi
arány, azaz a jogosultak minél kisebb hányada kapja meg az ellátást. Ez a nemzetközileg
egyre többet vizsgált arány Magyarországon nem jól használható, mert a hozzájutási
kritériumok összetettek, és ezért általában nem ismeretes a jogosultak köre sem. Az
eddigi szórványos kutatások azt mutatják, hogy a (többnyire önkormányzati) segélyeknél
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az elmúlt 15 évben javult a „célzás”, a rászorulók megtalálása, ám a hozzájutási arányok
gyakran alacsonyak maradtak1.
A hatékonyság fogalma azt kívánja kifejezni, hogy mennyire töltötte be a célját az ellátás,
mennyire segített az egyenlıtlenségek csökkentésében, illetve – ami egy más aspektus - a
kívánatosnak tekintett színvonal elérésében. A különbözı (TÁRKI, KSH) hatékonysági
számítások szerint a célzottság javulása egyben a hatékonyságot is növelte – egyre
kevesebb ellátást kaptak azok, akik formálisan nem tartoztak a célzott körbe, alkalmasint a
rászorultak közé. (Ezt szaknyelven úgy fejezik ki, hogy csökkent az „elszivárgás”.)
Ugyanakkor nagyon kevés kutatás szólt arról, hogy a források szőkössége miatt kevés
gyermekellátás érte el a kívánatosnak tartott, „adekvát”, vagy megfelelı színvonalat2. A
probléma azért nehéz, mert az országban a piaci jövedelmek jelentıs része is szerény
színvonalú. A bérminimum 2005-tıl közelít a KSH által számított létminimum felé. Ilyen
esetben a segély színvonala a létminimumnál csak sokkal alacsonyabb lehet, hogy ne
sértse a munkára ösztönzés elvét. Korábbi vizsgálataink szerint a szegény családoknál
többféle segély ellenére is messze a létminimum alatt maradhatott a család jövedelme.
Ezen a helyzeten az elsı, a javítást lehetıvé tévı lépést a rendszeres szociális segély 2006ban bevezetendı új számítási módja jelenti. Ez ugyanis a háztartás teljes jövedelmét
egészíti ki egy meghatározott küszöbig. Azért beszélünk csak lehetıségrıl, mert a küszöb
messze van még a létminimumtól. A technika azonban kidolgozásra került, és a források
bıvülésével a cél – hogy a törvényes szociális minimum közelítsen egy adekvát
létminimum felé – megfogalmazható.
Univerzalitás, szelektivitás és vegyületeik
A gyermekek és gyermekes családok több formában jutnak közös forrásokhoz. Az
alapvetı formák a
- pénzbeni ellátások (pl. családi pótlék),
- a természetbeni ellátások (pl. egészségügyi ellátás, iskolai étkezés),
- és a szolgáltatások két alapformája:
- a közösségben, közösségnek nyújtott szolgáltatások (pl. iskolai oktatás,
napközis „felügyelet”, stb.) és
- a személyes, személyre szabott szolgáltatások.
A határok soha nem teljesen tiszták. Vitatható, hogy pl. a lakbértámogatás pénzbeni vagy
természetbeni ellátás-e, hogy hogyan lehet pontosan megkülönböztetni a személyes
szolgálatot-szolgáltatást a közösségben nyújtott szolgáltatástól, stb. A viták ellenére
(amelyeket itt nem igyekszünk tisztázni) viszonylag jól elkülönülnek a különbözı ellátási
formák. A szétválasztás azért fontos, mert az igazságosság és a hatásosság-hatékonyság
mércéi nem pontosan azonosak a különbözı formáknál.
Az intézményekhez és forrásokhoz való hozzájutás, a források elosztása több módszer
összekapcsolásával javítható. A nagy elosztó és nagy szolgáltató intézmények
(társadalombiztosítás, gyermekintézmények, iskolák, egészségügy, tömegközlekedés)
színvonalának javítása, mindenki, illetve az adott szükséglettel rendelkezık számára jó
színvonalú ellátás vagy szolgáltatás nyújtása az összetartozóbb társadalom építésének
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elıfeltétele. Ezek univerzális rendszerek és ellátások, még ha biztosítási vagy piac-közeli
elvek is érvényesülnek bennük.
Az univerzális ellátások az átlagosnál rosszabb helyzetben lévık számára nem
elégségesek. Az egyéni (családi) rászorultság alapján történı egyedi segítségnyújtás
azonban egy-egy közösségen belül gyakran szül feszültséget. Ezért célszerő szerepét
fokozatosan kiváltani. A megfelelı adatokra épülı „csoportos célzás” már bevált eszköz.
Ez több módon értelmezhetı, és több módon kapcsolható össze az univerzális
ellátásokkal.
A legrosszabb helyzető csoportok
- kötıdhetnek demográfiai ismérvekhez, pl. sokgyermekes családok, gyermeküket
egyedül nevelı szülık;
- lehetnek etnikai meghatározottságúak. Magyarországon a roma vagy cigány
kisebbséghez tartozó gyerekek és családjaik teszik ki a mély szegénységben élık
felét, vagy (más oldalról nézve) a magyarországi romák zöme, 70-80 százaléka
nyomorban, szegregált településeken vagy településrészeken él;
- lehetnek speciális szükségletekkel rendelkezı szellemi és fizikai fogyatékkal élık;
- élhetnek súlyos területi hátránnyal, zsákfalvakban, szegregált településrészeken,
településeken;
- élhetnek olyan intézményekben, amelyek feltételei elhanyagoltak, lepusztultak,
elavultak;
- élhetnek munkanélkülivel rendelkezı családokban, továbbá olyan háztartásokban,
ahol egyáltalán nincs munkajövedelemmel rendelkezı felnıtt.
Ha az adott szükséglet alapvetıen univerzális kielégítéssel történik, vagy történhet, de
szükség van a legrosszabb helyzető csoportok külön kezelésére, akkor javasoljuk a
fokozatos univerzalizmus és a differenciált univerzalizmus elvének bevezetését.
A fokozatos univerzalizmus úgy értelmezendı, hogy valamilyen rendszer, ami késıbb
univerzális lesz vagy lehet, mint például a Biztos kezdet program, elıször a legrosszabb
helyzető településeken kerül bevezetésre. Ha ez szükségesnek és ésszerőnek látszik,
akkor a források bıvülésével a rendszer kiteljesedik. Differenciált univerzalizmuson azt
értjük, hogy az univerzális ellátás megmarad, de az állam többlet ellátást, figyelmet,
forrást biztosít a tartós ismérvek miatt legrosszabb helyzető csoportoknak. Ez a helyzet a
pl. 3 és többgyermekes családok esetében. Ebben az esetben nincs szándék vagy indok a
differenciálás csökkentésére.
Ha (egyelıre) nem létezik univerzális ellátás, akkor lép be az egyéni vagy csoportos
szelektivitás. Ekkor a forráselosztás követi a hiányok alapján felállított rangsort – legyen
szó egyéni szegénységrıl, a települési lejtırıl, rossz feltételekkel mőködı iskoláról, a
fogyatékosság súlyosságáról. Itt nem tudjuk ezt a nagyon régi vitát kibontani.
Tapasztalataink alapján állítjuk csupán, hogy a csoportos szelektivitás jobb megoldásokat
tesz lehetıvé, mint az egyéni szelektálás. Az egyéni szegénységigazolással járó
szelektivitásnak vannak nehezen elkerülhetı vonásai: megbélyegzés, munkára
ellenösztönzés, szükségképpen alacsony színvonal, a szegények és kicsit kevésbé
szegények szembeállítása. Mindez a gyerekek esetében is elıfordul. Ezért a továbbiakban
javasoljuk a segélyezési technikák javítását, a rendszerek újragondolását.
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Forrásokhoz hozzájutás – Pályáztatás
A szőkös forrásokhoz való hozzáférésnek számos technikája van a kérelmezéstıl,
önkényes döntésektıl a sorshúzáson át a jogosultságon alapuló igénylésig. Az utóbbi
években – fıként európai minták és igények hatására – vált fontos elosztási eszközzé a
pályázat. A pályázat elvben demokratikus döntési mechanizmust vezet be (kuratóriumi
pluralizmus, szavazás); csökkenti az esélyek egyenlıtlenségét (bárki pályázhat), továbbá
csökkenti az elıítéletek, önkény és visszaélések lehetıségét (névtelenség, nyilvános
ellenırzés lehetısége). A valóságban természetesen sérülhetnek az elvek, sok testületnél
nem tartják be korrekt módon a demokratikus szabályokat, érvényesülhet nem kívánatos
befolyás a döntésekre stb. Itt egyetlen olyan problémára hívjuk fel a figyelmet, amely a
pályázatok révén történı elosztásnál hátrányosan érinti a szegény, rossz helyzető
egyéneket és csoportokat.
A pályázat kiváló eszköz lehet ahhoz, hogy a jók között a legjobbakat, a felkészültek
között a leginkább felkészülteket megtalálja. Arra azonban valószínőleg alkalmatlan, hogy
a gyengék és felkészületlenek között megtalálja a leggyengébbeket és legkevésbé
felkészülteket. Minden szegénységellenes programnál régi tapasztalat, hogy a programok
„lefölöznek”: azoknak segítenek, akik készen állnak a segítség kérésére, befogadására,
felhasználásárára. A legrosszabb helyzetőek nem elérhetıek, ha a probléma nem válik
tudatossá és kezeltté. A pályáztatás révén való kiválasztás csak felerısíti a „spontánul”
amúgy is elıálló lefölözést: az pályázik, akinek ehhez van erıforrása. Mellesleg a
bonyolult és költséges pályázatkészítés, kivált vesztes pályázatoknál, az emberi
erıforrások súlyos pazarlása, ami szegény pályázók esetében különös kárt okoz.
Ezért hátrányos helyzető csoportoknál, egyéneknél a forráselosztás során egyéb
módszereket is kell alkalmazni. Ilyen lehet a rászoruló pályázók ingyenes segítése
felkészült szakemberrel, folyamatos támogatásuk a program végrehajtása során. Másik
megoldás lehet ún. központi programok indítása, melyek során a támogatás nem pályázati
úton kerül elosztásra, hanem a célokat leghatékonyabban szolgáló, elıre, pontosan
meghatározott kedvezményezettek köréhez jut el (pl. hátrányos helyzető kistérségek).
Ebben az esetben is elengedhetetlen a folyamatos támogatás és nyomon követés a
végrehajtás során.
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