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I. Bevezetı felvetések 

 

A dolgozatom címe, ezáltal a téma felvetés – véleményem szerint – magyarázatra 

szorul. Merész összekapcsolásnak tőnhet a szociális jogok és a társadalombiztosítás 

fenntarthatósága kérdésének együttes vizsgálata, azonban bevezetımmel remélem 

kellı indokkal szolgálok ennek alátámasztására.  

 

A témakör feldolgozása, elemzése különösen indokolt napjainkban, mikor a 

társadalombiztosítási ellátások a jelenlegi gazdasági helyzetben újabb átalakításon 

mentek és mennek keresztül. Amennyiben azt vizsgáljuk, hogy a költségvetési 

megszorítások keretében miért kerülnek mindig reflektorfénybe a szociális 

ellátások, akkor megállapítható, hogy a szociális jogok keretei közé tartozó 

ellátások fenntartása jelentıs megterhelést jelent a mindenkori költségvetés 

számára. A kérdést ezen szempontok alapján vizsgálva jutottam arra a 

következtetésre, hogy mindenképpen szükséges a szociális jogok alkotmányjogi, 

alkotmánybírósági és nemzetközi jogi vizsgálatát elvégezni ahhoz, hogy a 

társadalombiztosítás eddigi közgazdasági alapú finanszírozhatóságának kérdését 

értékeljem.  

 

A dolgozat újszerőségét véleményem szerint az adja, hogy a fiskális szempontú 

közgazdasági elméletek és a szociális jogok alkotmányos jogvédelmének 

szembesítését igyekszem elvégezni. Mindezt teszem abból a célból, hogy a 

jogtudomány és annak képviselıi a társadalombiztosítási reformok kapcsán 

ismételten reflektorfénybe kerülhessenek, véleményüket érvényesítve állást 

foglalhassanak és a társadalombiztosítási rendszer kapcsán a jogi összhang 

megteremtésével a szabályozás egységesebbé válhasson. 

 

Alaptézisem, hogy az állami szerepvállalás elengedhetetlen eleme a 

társadalombiztosítási rendszernek. Ahhoz, hogy az állami fenntarthatóságról pontos 

elemzést végezhessünk, meg kell fogalmazzuk, hogy mit várunk el a szociális ellátó 
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rendszerektıl, konkrétan a társadalombiztosítás rendszerétıl. Kiindulási alapunk, 

hogy a nyugdíjrendszernek egyrészrıl biztosítási elvőnek kell lennie, hiszen egy 

kockázatmegosztó közösségrıl van szó,1 ami egyúttal egy kötelezı, önbiztosítási 

rendszer is.2 Másrészrıl viszont meg kell valósítsa a társadalmi szolidaritás elvét is, 

amelyet jelenlegi feltételezéseink szerint az újraelosztási elem biztosít. 

Követelmény továbbá, hogy legyen átlátható, stabil és kiszámítható, ösztönözze a 

járulékfizetést, és alkalmazkodjon a gazdasási ciklusokhoz, ezzel összefüggıen 

pedig képes legyen az önfinanszírozásra. További elvárás, hogy legyen arányos és 

társadalmilag szolidáris is egyben, hiszen el kell ismerje a magasabb jövedelmet, de 

meg kell segítse a rászorulókat, vagyis egyszerre kell tisztességesnek és szociálisan 

elfogadhatónak lennie.3 Ezért mindenképpen szükségesnek tartom annak 

megvizsgálását, hogy az alkotmányos háttér milyen lehetıségeket, mozgásteret 

teremt az államnak a társadalombiztosítási rendszer intézményrendszerének 

kialakításakor és a társtudományok, kiemelten a közgazdaságtan racionalitása 

mellett hogyan lehet a leginkább megfelelı, mőködıképes, azaz fenntartható és 

finanszírozható rendszert kialakítani. Továbbá igyekszem bemutatni, hogy ebben az 

állami reform folyamatban a jogtudományra milyen feladatok várnak (illetve, hogy 

milyen szerepben szükséges a pozícióit erısíteni). Ezen eredmény megfogalmazása 

a dolgozat végsı célja. 

 

A dolgozat az általánostól a különös felé haladás módszerét követi, mely 

megközelítés alapjaiban határozza meg a szerkezeti felépítést is. A dolgozat elsı 

általános részében – második fejezetében – elméleti síkon közelítem meg a szociális 

jogok jogelméleti helyzetét, az állam szerepét a szociális jogok biztosításában, majd 

a következı részben kitérek a szociális jogok alkotmányos megítélésére. Már a 

szociális jogok jogtudomány keretein belüli elemzésekor is több jogág kutatási 

eredményeit, módszereit felhasználva törekszem saját következtetéseket levonva 

                                                 
1 AUGUSZTINOVICS Mária – MARTOS Béla: Számítások és következtetések nyugdíjreformra, 
Közgazdasági Szemle, 1995. november, XLII. Évfolyam, 993. oldal (továbbiakban: AUGUSZTINOVICS – 
MARTOS [1995.]) 
2 RÉTI János: A nyugdíjreform néhány kiemelt kérdése, Közgazdasági Szemle, 1995. október, XLII. 
évfolyam 927. oldal (továbbiakban: RÉTI [1995.]) 
3 AUGUSZTINOVICS – MARTOS [1995.], i.m. 1010. oldal 
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javaslatokat megfogalmazni. Részletesen elemzem az Alkotmánybíróság eddigi 

gyakorlatát a szociális jogok, különös tekintettel a téma szempontjából kiemelt 

jelentıségő társadalombiztosítási ellátások vonatkozásában. Az Alkotmánybíróság 

gyakorlatának átformálódása igazolja azon alaptézisemet, hogy a 

társadalombiztosítási ellátások finanszírozhatóságának kérdésekor nem szabad 

kizárólag a közgazdaságtan tételeire támaszkodni, hanem a megoldások 

kialakításának sarokköve az alkotmányos lehetıségek vizsgálata is, mely a jelenlegi 

társadalombiztosítási kutatásoknak nem meghatározó eleme. 

 

Az Alkotmánybíróság döntéseinek ismertetésekor hangsúlyt fektetek arra is, hogy a 

legtöbb esetben modellként szolgáló német alkotmánybírósági gyakorlat releváns 

elemeit is bemutatassam és összevessem a magyar alkotmánybíróság határozataiban 

kifejtettekkel. Továbbá igyekszem elhelyezni a magyar alkotmánybírósági 

(alkotmányos) gyakorlatot a nemzetközi jogi környezetben is, bemutatva a 

vonatkozó nemzetközi szerzıdések gyakorlati jelentıségő elemeit, melyek 

igazolják, hogy az Alkotmánybíróság döntéseinek formálódása a nemzetközi 

környezet változásával együtt alakul. Kitérek a nemzetközi szintér több 

szereplıjének (ENSZ, ILO, Európa Tanács, Európai Unió) szociális jogok 

vonatkozásában kialakított gyakorlatára, melyekrıl megállapítható, hogy egymással 

szimbiózisban élnek és a hazai gyakorlat is a legtöbb esetben ezekkel összhangban 

alakul. Igyekszem a dolgozatban bemutatni az ellentmondó és nem 

egyezményszerő, az uniós normákkal nem harmonizáló joggyakorlatok 

tárgyalásakor azok jogpolitikai indokait is.  

 

A szociális jogok megítélése azonban – álláspontom szerint – a jog keretein 

túlnyúlva, multidiszciplináris megközelítésbıl vizsgálandó. A jogi megközelítés 

mellett a közgazdaságtan, a szociológia, a demográfia és a politológia is foglalkozik 

a kérdéssel. A dolgozatban törekszem a multidiszciplináris jelleg megtartására, 

lehetıség szerint a szociális jogok tudományterületeken átívelı elemzésére. 

 



 8 

A dolgozat másik nagy szerkezeti egysége – harmadik fejezete – a szociális jogok 

egyes elemeinek – különös tekintettel a társadalombiztosítási ellátásokra, azon belül 

is a nyugellátására – biztosítására kialakított közgazdasági modellek, elemzési 

szempontok bemutatása, azok releváns elemeinek kiemelésével.  

 

A társadalombiztosítás rendszerén belül a nyugdíjbiztosítás elemzésére 

vállalkozom, terjedelmi korlátok miatt a társadalombiztosítás teljes körő kritikai 

elemzése csak az alapos és részletes feldolgozás rovására lenne megvalósítható. 

Választásom azért esetett a nyugdíjbiztosításra, mert – véleményem szerint – annak 

szorosabb a szociális jogi kötıdése, és az általános társadalmi, demográfiai 

folyamatokon hatása is jól érzékeltethetıen kimutatható. Továbbá a 

nyugdíjbiztosítás folyamatai áthatják a szociális ellátórendszer egészét, érintik a 

szociális ellátások rendszerét (pl. idıskorúak járadéka), a foglalkoztatáspolitikát (pl. 

a nyugdíjat megelızı álláskeresési segély) és jelentıs hatást gyakorolnak az 

egészségbiztosítás egészére. Ezen átfogó jelleg miatt a nyugdíjbiztosítás 

interdiszciplináris elemzése, és az így levont következtetése egy késıbbi, a 

társadalombiztosítás egészének elemzésére is kiterjedı kutatás alapjául szolgálhat. 

 

A közgazdasági szempontú megközelítésen keresztül képet nyerhetünk az állam 

fiskális szempontjairól és azok hatásairól a társadalombiztosítási rendszerre. 

Szükségesnek tartom a jogi megközelítéstıl ugyan nagyon távol álló, de a 

nyugdíjbiztosítás mőködését alapvetıen meghatározó közgazdasági szempontú 

elemzés elvégzését is, mert a tisztán fiskális alapú hatásvizsgálat letisztultsága 

könnyebben összhangba hozható a tényleges szükségletekkel. Ezen modellek 

torzítására a jogi összehangolás mellett a demográfiai és szociológiai korrekciós 

mechanizmusok hívhatók segítségül, melyek elemzı bemutatásakor önálló 

probléma felvetését és saját alternatívák bemutatását is elvégzem. Modellezi az 

elızıekben említett felvetéseimet, hogy az 1997-es nyugdíjreform kidolgozásakor is 

sor került a reformok hatásainak vizsgálatára, azonban a társadalmi folyamatok, a 

demográfiai helyzet – az esetleges politikai döntésekrıl nem is beszélve – a 
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tervezettıl eltérı alakulása már néhány év távlatából vizsgálva is jelentıs 

torzulásokat eredményezett. 

 

A nyugdíjbiztosítási reformok kapcsán számos téves, illetve fél információ van a 

köztudatban, melyek a valós finanszírozási háttér, demográfiai és szociológiai 

ismeretek fényében más megvilágítást nyernek, ezért ezek analizálása által 

igyekszem helytálló és egyben objektív képet festeni a tényleges lehetıségekrıl, 

problémákról. A demográfiai háttér például segítséget nyújt annak megértéséhez, 

hogy generációnként miért eltérı módon terhelt a társadalombiztosítási rendszer, és 

ezen ismeretek birtokában megérthetı, hogy miért kell más-más megoldási 

alternatívákat kidolgozni az egyes demográfiai ciklusokra. A szociológia pedig 

magyarázatot nyújt az egyes generációk eltérı hozzáállására a társadalombiztosítási 

rendszer alapját képezı társadalmi szolidaritáshoz, amely szintén segíti az ideális 

megoldás kialakítását. 

 

A nyugdíjrendszerek általános vizsgálatát elemezve, külön alfejezetben emeltem ki 

a kelet-közép-európai országok speciális helyzetére vonatkozó információkat, ahol a 

környezı országok, elsısorban Lengyelország és a magyar reform összevetését 

végzem el. Kiemelem az átalakítás közös és különbözı elemeit és ezek hatását a 

nyugdíjrendszerre. Az itt tett megállapítások tanulságul szolgálhatnak a dolgozat 

további elemzéseinél és a végsı következtetések során. 

 

A társtudományok ismereteibıl kiindulva – már nagyobb rálátás mellett – vázolom 

a nyugdíjbiztosítás aktuális helyzetét, kitérve az 1997-ben megalkotott és 1998-tól 

hatályos új nyugdíjrendszer finanszírozási dilemmáira, legfıbb hatásaira, kiemelten 

kezelve a második nyugdíjpillér kérdését. A következı – de lege ferenda 

következtetéseket tartalmazó – fejezet gondolatainak elırevetítéseként az elemzett 

problémák tekintetében javaslatokat is megfogalmazok a jövıre vonatkozóan.  

 

A dolgozat harmadik nagy szerkezeti egységében – ténylegesen a negyedik 

fejezetében – saját következtetéseimet levonva a társadalombiztosítási rendszer, 
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azon belül is a nyugdíjbiztosítás jogi szabályozásának hazai ellentmondásait, 

anomáliáit törekszem bemutatni, és ezzel alátámasztani a korábbi fejezetekben 

felvázolt problémákat. Mindezt igyekszem a korábban a kelet-közép-európai 

országok speciális helyzetére vonatkozóan tett következtetésekre, és az abból adódó 

társadalmi problémákra is figyelemmel végezni, hogy tisztább képet nyerhessünk 

társadalombiztosítási rendszer és az állami szerepvállalás összefüggéseinek 

megítélésekor.  

 

A hatályos nyugdíjszabályozás kritikai elemzése körében felhasználom a dolgozat 

második és harmadik fejezetében tett következtetéseket. Igyekszem összekapcsolni 

egyrészt az alkotmányos garanciák körében tett megállapításaimat a közgazdasági 

demográfiai elemzések alapján megállapított szükséges fejlesztési elemekkel. 

Keresve ezáltal a szociális jogi garanciák és a fiskális szempontú 

reformelképzelések együttélésének lehetıségét. Majd az így kialakult szempont 

rendszerre figyelemmel vonom vizsgálatom alá a hazai nyugdíjszabályozás általam 

problematikusnak ítélt elemeit, és a kialakult mérce alapján ítélem meg a garanciák 

és fiskális elvárások arányát, teszek a nyugdíjrendszer egésze szempontjából kritikai 

következtetéseket. 

 

Kiemelem az általam a magyar nyugdíjrendszer jelentıs problémáinak tartott 

elemeit, bemutatom az érintett kérdésekben a nyugdíjszabályok változásán keresztül 

a joggyakorlat alakulását, ellentmondásait és azok hatását összességében a 

nyugdíjrendszer fenntarthatóságára. Ebben a körben elemzem a reformok lehetséges 

irányait, a meglévı nyugdíjasok helyzetét alapvetıen érintı központi kérdéseket.  

Kitérek a társadalombiztosítási nyugellátás fenntarthatósága szempontjából a 

kedvezményes nyugdíjazás egyes formáinak elemzésére. Bemutatom a 

korkedvezményes nyugdíj, rokkantsági nyugdíj csapdáit, az átalakítás szempontjait, 

rögzítve azt az alapfelvetést, hogy a nyugdíjrendszer alapjai összességében 

megfelelıek, teljes átalakítás nem szükséges, és kiegészítve azzal, hogy az 

elırehozott öregségi nyugdíj, mint a korrekció lehetısége egy standard eleme kell 

legyen a nyugdíjrendszernek, mely a nemzetközi színtéren is elfogadott. 
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Összehasonlító módszert alkalmazva vizsgálom két korszak eltérı megoldási 

javaslatait: a korengedményes nyugdíjazás, mint nyugdíjforma és a prémiumévek 

program, mint tulajdonképpen az állami foglalkoztatottak létszámcsökkentési 

programjának az összevetését végzem, a ténylegesen elért hatásuk, nyugdíjrendszert 

érintı következményeik alapján. Az összehasonlító módszer segítségével 

alátámasztom azt a felvetést, hogy a hatását tekintve a két jogintézmény azonos 

eredményre vezet. Továbbá a nyugdíjkedvezmények kapcsán igazolom azt a tézist, 

hogy a magyar nyugdíjrendszer egyik legnagyobb hibája az, hogy a fıszabályként 

meghatározott sajátjogú öregségi nyugdíjazás helyett a kedvezmények jelentik a fı 

szabályt, és ennek hatására a közgazdaságtan által kialakított, és hatásvizsgálatok 

által finanszírozhatónak tartott társadalombiztosítási rendszer egyensúlya megbillen. 

A közérdeklıdés szempontjából jelentıs nyugdíjelemek elemzésére is sor kerül, 

mint például a 13. havi nyugdíj, az elırehozott nyugdíj melletti munkavégzés 

lehetısége. 

 

A vázolt fejlesztési irányokra figyelemmel a reform folyamatok elıre mutató 

elemeinek bemutatásával és összehasonlításával igyekszem még elvégezni az új 

jogintézmények, mint például a foglalkoztatói nyugdíj, nyugdíjrendszerbeli 

helyének, környezetének vizsgálatát, mellyel egyúttal a fejlıdési irányok kapcsán a 

nyugdíjpillérek bıvítése, a nyugdíjak finanszírozhatósága szempontjából jelentıs 

magánszektor felé való eltolódás lehetıségeit és veszélyeit is bemutatom. 

 
Vizsgálódásaim során mintegy négyszáz tudományos forrást és mintegy hetven AB 

határozatot (döntıen magyar, kisebb részben német), valamint több nemzetközi 

egyezményt és hozzájuk kapcsolódó végrehajtási jelentést tekintettem át.  Munkám 

során széles körő forrás feldolgozást végeztem, melyet a hasznosítás szempontjából 

két nagy csoportra oszthatok. Az egyik csoport a vizsgálati céljaim szempontjából 

releváns információkat tartalmazó források köre, míg a másik csoportba azok az 

irodalmak tartoznak, melyek a dolgozat tárgya szempontjából konkrét 
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információkkal nem szolgálnak, azonban a vizsgált kérdésekre való minél 

pontosabb és átfogóbb rálátás céljából hasznosításra kerültek.  

 

A dolgozat egyes fejezeteihez kapcsolódóan eltérés adódóik a hazai és a külföldi 

források felhasználásának arányában, a hazai jogi szabályozási környezet 

bemutatásához elsıdlegesen magyar nyelvő források felhasználását végeztem el, 

hiszen közvetlen információval munkámhoz ezek szolgálhattak, míg a nemzetközi 

vonatkozású fejezeteknél igyekeztem a releváns nemzetközi irodalmak 

feldolgozására is. 

 

A jogi szempontú szakirodalom mellett számos kérdéshez kizárólag más 

tudományterület eredményeit megjelentetı publikációk álltak rendelkezésemre, 

melyekbıl törekedtem a jogilag releváns információk kiemelésére és vizsgálati 

szempontjaim szolgálatában állítására. 

 

A dolgozat készítése során az egyes munkafolyamatok eredményeit 

részpublikációkban tettem közzé, melyek tartalma a feldolgozás folyamata során 

még pontosításra és számos esetben kiegészítésre került. 

 

 

A kézirat 2010. február 15. napján lezárásra került. 
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„Az olyasféle dolgok esetében is, 

melyeknek még a valódi létezése is 

megkérdıjelezhetı, a velük való 

foglalkozás egy lépéssel közelebb visz 

érvényesülésük lehetıségéhez.” 

(Kardos Gábor: Üres kagylóhéj? A 

szociális jogok nemzetközi védelmének 

egyes kérdései, 2003.) 

 

 

II. A szociális jogok megítélésének viszonyrendszere 

 

A dolgozat tárgya a társadalombiztosítási, nyugdíjbiztosítási ellátások 

fenntarthatóságának jogi garanciái, mely vizsgálat kiindulási pontját a szociális 

jogok képezik. A társadalombiztosítási ellátások kérdése számos tudományterület 

által vizsgált problémakör. Kiemelt szerepe van a közgazdaságtudománynak, a 

szociológiának, sıt még a politikatudománynak is. A jogtudomány szerepe a 

kérdésben némileg háttérbe szorul, noha álláspontom szerint egy jóléti ellátó 

intézmény vizsgálatakor annak mindig teret kell hagyni. 

 

Véleményem szerint a jog szerepe az intézményi háttér beágyazottságának, a 

szolgáltatást nyújtó és a szolgáltatásban részesülı jogosultságainak és 

kötelezettségeinek deklarálása, a jogintézmény garanciáinak megteremtése, a 

viszonyrendszer szabályozása. A társadalombiztosítási ellátások szempontjából 

ezen intézményi garanciát a szociális jogok jelentik, így a szabályozás vizsgálatához 

a szociális jogi garanciák elemzése elengedhetetlen.  

 

A szociális jogok vizsgálatakor választ kell találnunk arra a kérdésre, hogy mit is 

tekintünk szociális jognak. A szociális jogokkal a jogtudományon belül is számos 

szakterület foglalkozik, hiszen attól függıen, hogy milyen funkcióját vizsgáljuk 
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ezen jogoknak, más-más irányból kell az elemzését elvégezni. Továbbá a szociális 

jog megítélése a nemzeti és a nemzetközi szintéren is eltérı.  

 

A szociális jogok kapcsán számos fogalom tisztázására van szükség, meg kell 

határozzuk a szociális jog, a szociális biztonsághoz való jog, a szociális védelem és 

a társadalombiztosítási jog fogalmát. Czúcz Ottó szavait idézve: „e területen túl sok 

– és gyakran egészen rosszul definiált – fogalom van forgalomban. Mindezek 

egyáltalán nem könnyítik meg, hogy a kutatók megértsék egymás szavát.”4 Czúcz 

Ottó felvetése óta eltelt 20 évben pedig a helyzetet tovább nehezítette a nemzetközi 

színtér – azon belül is az Európai Unió – szerepének az erısödése. 

 

A szociális jog fogalma egyrészt az etimológiai értelmezés alapján, másrészt a 

társadalmi gyakorlat összefoglalása alapján nyerhetı ki.  A fogalomelemzı 

értelmezés öncélú, hiszen ezen gyakorlat szerint például5 a szociális jog mindaz, 

amit a jogalkotói szándék ekként fogalmaz meg. A társadalmi gyakorlat 

felhasználásával alkotott definíció esetén pedig azzal a problémával kell 

szembenézzünk, hogy az eltérı tudományágak másként határozzák meg a definíció 

kulcselemeit.  

 

A tanulmány központi definíciója a belsı, nemzeti jogokban nem lehet azonos az 

Európai Unió által használt közösségi szintő fogalomrendszerrel. Az Európai 

Unióban a szociális jog terminológiája a munka világával kapcsolatos kérdéseket 

foglalja össze6, mégpedig álláspontom szerint a munkavállalók jóléti jogosultságai 

irányából. Az Unió által meghatározott fogalomról azonban egyértelmően nem 

állapítható meg, hogy tágabb vagy szőkebb7 értelmezést jelent a tagállami szinthez 

képest, ezért a nemzeti és uniós fogalom elhatárolása is arra a megállapításra vezet, 

                                                 
4 CZÚCZ Ottó: Társadalombiztosítás a változó világban, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 
1989., 21. oldal (továbbiakban: CZÚCZ Ottó [1989.]) 
5 BLEY, H.: Socialrecht. Alfred Metzger Verl. Frankfurt am Main 1975., 19. oldal 
6 GYULAVÁRI Tamás: Az EU szociális joga: érdekek kereszttüzében, Jura, 2003. 9. évfolyam 2. szám, 51. 
oldal (továbbiakban: GYULAVÁRI [2003.]), valamint 
HAJDÚ József: Az Európai Unió munka- és szociális jogának alapvetı sajátosságai, különös tekintettel a 
jogharmonizációra, Collega, 4/2001. szám, 20. oldal (továbbiakban: HAJDÚ [2001.]) 
7 Tágabb, mert jóval szélesebb területet ölele fel a klasszikus szociális ellátórendszerhez képest, azonban 
jóval szőkebb is, mivel az intézményrendszer kérdésével az Európai Uniós színtér egyáltalán nem foglakozik. 
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hogy a szociális jog Európai Uniós értelmezése a szociális jog második, nemzetközi 

dimenzióját8 eredményezi. Ide sorolható a munkajog, a szociális párbeszéd, a nık és 

a férfiak esélyegyenlısége, munkavédelem (munkahelyi egészség és biztonság 

kérdése), foglalkoztatáspolitika, illetve a társadalombiztosítási ellátórendszer a 

szociális biztonság eszközrendszere mellett. Hajdú József álláspontja szerint, 

mellyel mindnyájunknak egyet kell értenie, az EU szociális dimenziójának egységes 

fogalmát nem – vagy csak nagy nehézségek árán – tudjuk megalkotni, de egy 

egységesedı témaköri lista kialakulása már megfigyelhetı.9 

 

A közösségi színtéren a szociális jog és a szociálpolitika definíciója is 

megkülönböztethetı, melyet egységesen szociális dimenzióként foglalhatunk 

össze.10 A szociálpolitika és a szociális jog megkülönböztetés történhet a 

tevılegesség szempontjából, hiszen a szociálpolitika tekintetében aktív tevıleges 

magatartásról is kell beszélnünk, nem csak a jogosultságok biztosításáról. A 

fogalomrendszerbıl következıen a szociális dimenzió a tagállamok belsı jogában 

nem szükséges fogalom, hiszen a szociális jogok jogvédelmi biztosítására az 

államok aktív tevıleges szociálpolitikai programokkal is rendelkeznek. A nemzeti 

szintő szociális dimenzió definíció tehát a szociálpolitika fogalmának szinonimája 

lehet: a szociális dimenzió magában foglal minden olyan kormányzati 

tevékenységet, amelynek célja a tagállam polgárainak jólétérıl való gondoskodás 

elısegítése.11 

 

A szociális jog definiálásakor elsısorban tapasztalatokra és benyomásokra 

támaszkodhatunk, amely alapján el kell döntenünk, hogy mely jellemzıket tekintjük 

elsıdlegesen meghatározónak. Ennek érzékletes példája Esztergár Lajos 1936-ban 

leírt definíciója. Szerinte „azok az állami intézkedések, amelyek a társadalom 

megbetegedését vannak hivatva gyógyítani, továbbá azok a jogszabályok, melyek a 

társadalmi megbetegedésbıl származó problémák megelızését szolgálják, a 

                                                 
8 GYULAVÁRI [2003.] i.m. 51. oldal 
9 HAJDÚ [2001. ] i.m. 20. oldal 
10 GYULAVÁRI [2003.] i.m., 52. oldal 
11 HAJDÚ József: A szociális dimenzió fogalma és normatív szabályozásának fejlıdése az Európai Unióban, 
Európai Jog, 3/2001. szám, 18. oldal 
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szociális jog fogalmát állapítják meg…A szociális jog külön jog, mert az általa 

szabályozott életviszonyok különleges állapotok. Feladatából folyólag a 

jogszabályokat egybeállítja, rendszerbe foglalja, tudományos bírálat alá veszi és 

rámutat a hibákra, az élet által felvetett kívánalmakra, hogy ezek alapján új 

jogszabályok megalkotásának lehetıségét nyissa meg.”12 Az elızı okfejtés alapján 

a szociális jogot így definiálhatjuk: A szociális jog olyan jogosultságok összessége, 

melynek célja a piaci viszonyokból eredı társadalmi különbségek mérséklése, 

orvoslása. 

 

A szociális jogok megvalósítása a szociális ellátások biztosításán, azaz a szociális 

ellátórendszeren keresztül történik. A szociális ellátások tehát győjtıfogalomként 

szolgálnak, melyeknek a célja a megélhetéshez szükséges javak redisztribúciója.13 

 

A szociális jogok, mint relatív alanyi jogok általánosságban a szociális 

biztonsághoz való jogot deklarálják. A szociális biztonsághoz való jog 

megfogalmazásán túl a szociális jogok további nevesített jogokban kerülnek 

rögzítésre, mindez azonban nem gyengíti a szociális biztonsághoz való jog elvének 

jelentıségét, központi szerepét. A Magyar Köztársaság Alkotmányának 70/E. §-a – 

a nemzetközi egyezményekkel egyébként összhangban – a szociális biztonsághoz 

való jogot deklarálja, mely terminológiát a nemzetközi szakirodalomban már több 

helyen felváltotta a szociális védelem fogalma. Elmondható, hogy a szociális 

védelem elvénél a szociális biztonság definíciója szőkebb. Ez a fogalomváltás is a 

szakmai célkitőzések irányát mutatja azáltal, hogy törekvések fedezhetıek fel a 

szociális védelem teljesebb körő megvalósítására. Az Alkotmány hiányosnak tőnı 

szociális biztonság fogalmát az Alkotmánybíróság részben az utólagos 

normakontroll körébe tartozó egyedi döntéseiben, részben az Alkotmány 

                                                 
12 ESZTERGÁR Lajos: A szociálpolitika tételes jogi alapja, Kultúra Könyvnyomdai Mőintézet, Pécs, 1936., 
12. oldal 
13Czúcz Ottó elvégzi a fogalom kibontását is, mely szerint a szociális ellátások körébe tartozónak 
tekinthetjük a társadalom tagjai között kialakuló összes olyan viszonyt, intézményt, amelyeknek az az 
alapvetı rendeltetése, hogy az emberek által megtermelt anyagi javak egy részének összegyőjtésével alapot 
képezzenek arra, hogy e forrásból támogatást adhassanak mindazoknak a személyeknek, akik (önhibájukon 
kívüli okból) nem tudnak saját megélhetésükrıl gondoskodni (reprodukciós zavarral küzdenek), vagy akik a 
társadalom fennmaradása érdekében a társadalom által elismert többletterheket vállalnak magukra. 
In: CZÚCZ Ottó [1989.] i.m. 59. oldal 
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értelmezése tárgyában hozott határozatában összegezte. Dr. Kilényi Géza 

alkotmánybíró szerint a szociális biztonsághoz való jog messze több a létminimum 

szintjét biztosító szociális ellátáshoz való jognál, bár nem jelent abszolút védelmet a 

piacgazdaság kísérı jelenségeivel szemben.14 Dr. Vörös Imre eltérı nézetei szerint a 

szociális biztonsághoz való jog tartalma a megélhetéshez szükséges ellátás, amely 

nem azonos a létminimummal, hiszen a szociális biztonsághoz való jog 

esetcsoportjainak felsorolásánál – lényegüknél és természetüknél fogva – olyan 

eltérı esetek követik megkülönböztetés nélkül egymást, mint az öregség vagy a 

munkanélküliség.15 Összegezve a szociális biztonsághoz való jog egy sajátos 

alapjog. Megítélésem szerint Dr. Vörös Imre véleményével könnyedén lehet 

azonosulni, még annak ellenére is, hogy ezáltal a szociális biztonsághoz való jog 

tartalmához nem kerülünk közelebb. 

 

Hajdú József meghatározása szerint az EU szociális dokumentumrendszere alapján 

a szociális biztonság fogalma alá „a szociális válsághelyzet miatt kiesı 

munkajövedelmet felváltó, vagy kiegészítı pénzbeli ellátások tartoznak”.16 

Tipikusan a társadalombiztosítási, foglalkoztatáspolitikai ellátások. Ezzel egyezıen 

a szociális biztonság ILO által meghatározott szintje is magában foglalja az idıskori 

megélhetés, gyermekkor, munkanélküliség és az egészségi állapot kockázatának 

biztosítását.17 Míg a szociális védelem fogalma jellemzıen a „gondoskodás” jellegő 

szolgáltatások körét öleli fel.18 Tipikusan ilyenek a szociálpolitikai ellátások. 

 

A szociális védelem tehát az Európai Unió viszonylatában a tagállamonként eltérı 

szociális rendszerek még inkább eltérı elemeire tekintettel nem értelmezhetı.19 A 

közösségi színtér a jogalkotás során a szociális biztonság fogalomrendszerét 

alkalmazza. 

                                                 
14 26/1993. (IV. 29.) AB határozat, Dr. Kilényi Géza alkotmánybíró különvéleménye. 
15 56/1995. (IX. 15.) AB határozat, Dr. Vörös Imre alkotmánybíró párhuzamos indokolása. 
16 In: GYULAVÁRI Tamás (szerk.): Az Európai Unió szociális dimenziója. Budapest, 2000., Szociális és 
Családügyi Minisztérium, 117. oldal (továbbiakban: GYULAVÁRI Tamás (szerk.) [2000.]) 
17 BARR, Nicholas: Social protection: Lessons from economic theory and international experience, Geneva 8 
June 2009. (kézirat), 2. pp. 
18 In: GYULAVÁRI Tamás (szerk.) [2000.] i.m. 117. oldal 
19 GYULAVÁRI [2003.] i.m. 53. oldal 
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A szociális biztonsághoz való jog szőkített értelmezésével juthatunk el a 

társadalombiztosításhoz való joghoz, hiszen ott a jogosulti kör már az elızınél 

szőkebb. A szociális biztonsághoz való jog esetében az alapjogi jogosultság 

valamennyi emberre kiterjedı jog, illetıleg konkrétan minden állam esetében 

valamennyi állampolgárra kiterjedı jogosultság, melyet az Európai Unió esetében 

számos jogelv, illetve nemzetközi színtéren több kétoldalú, illetıleg multilaterális 

egyezmény szélesít ki. A társadalombiztosítási rendszer a közösségi szintő 

jogértelmezéssel a szociális biztonsági rendszerek között kerül elhelyezésre, ezért 

külön jogként történı kezelésére csak a megkülönböztetı jegyek viszonylatában 

kerül sor.  

 

A társadalombiztosítási jog fogalmi meghatározásakor alapfelvetésként 

értékelhetjük Zacher azon definícióját, mely szerint „a társadalombiztosítási jog egy 

állandóan változó jognak a tudománya”.20 Innen kiindulva a társadalombiztosítási 

jog maga is folyamatosan megújul, ezért véleményem szerint nehezen definiálható 

és azt is idırıl idıre meg kell ismételni. Czúcz Ottó összefoglalása szerint a 

definíció alkotást nehezíti, hogy egységes fogalmi apparátus nyomai sem 

fedezhetık fel, melynek okát az adja, hogy eltérı fogalmi, tartalmi és terjedelmi 

alapok szerint mőködnek a különbözı országok társadalombiztosítási rendszerei.21 

A különbség másik szintjét jelenti álláspontom szerint, hogy a társadalombiztosítási 

rendszereket különbözı tudományágak eltérı módszerekkel, szempontok szerint 

vizsgálják, ezért egységes definíció megalkotása sem várható el.22 A 

társadalombiztosítási jogot megtestesítı jogviszony maga is sajátos, hiszen – ahogy 

azt az Alkotmánybíróság is megállapította – egy ipso iure létrejövı másodlagos 

jogviszony, amely a jogszabály erejénél fogva létrejön. 

 

                                                 
20 In: ZACHER, H. F.: Grundfragen theoretischer und praktischer socialrechtlicher Arbiet. 
Vierteljahresschrift für Socialrecht, 1976/4. 6. oldal 
21 CZÚCZ Ottó [1989.] i.m. 29. oldal 
22 Hasonlóképpen vélekedik  SENTI, R.:  Gefahren und Tendenzen der gegenwartigen Theorie der 
Socialpolitik. In: Recht der Arbeit 1965/2., 48. oldal 
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Czúcz Ottó a definíció megalkotása érdekében összegyőjtötte a társadalombiztosítás 

legfıbb minısítı jegyeit és az általa fontosnak tartott minısítı jegyek alapján 

alkotta meg a társadalombiztosítás fogalmát: „A társadalombiztosítás az az 

intézmény, amelyben az állam a társadalom meghatározott rétegéhez tartozó tagjait 

arra kötelezi, hogy mindaddig, amíg képesek önmagukról saját munkájukkal 

gondoskodni, képezzenek tartalékokat, úgy, hogy az általuk megtermelt javak egy 

részét (hozzájárulások formájában) fizessék be egy központi alapba. Ennek fejében 

e forrásokból betegségük, munkaképtelenségük idején, valamint a kockázatok elıre 

meghatározott egyéb eseteiben jogosultak lesznek (ugyancsak elıre rögzített módon 

megállapított mértékő) ellátásokat igénybe venni.”23 

 

A Czúcz Ottó által alkotott definíció hibáját – pontossága és megalapozottsága 

ellenére – abban látom, hogy túl konkrét, így a változó élethelyzetek esetén 

átalakításra szorulhat. Mint látható azonban a definiálás során Czúcz Ottó is 

figyelmen kívül hagyta a hozzátartozói ellátások körét, mellyel azonban azok 

szolidaritási elvő jegyei miatt az alábbiak szerint egyet is értek. 

 

A társadalombiztosítás fogalmi meghatározásakor abból kell kiindulnunk, hogy a 

társadalombiztosítás az állami szociális ellátórendszer része. Az általam elvégzett 

definiálás során szükségesnek láttam a társadalombiztosítás biztosítási és 

szolidaritási szerepét különválasztani. A szolidaritási elvő társadalombiztosítási 

ellátások ugyanis funkciójukat tekintve a többi szociális ellátáshoz hasonlóan 

mőködnek, az állami gondoskodás részeként kerültek intézményesítésre, és pusztán 

jellegük folytán részesei a társadalombiztosítási rendszereknek. A 

társadalombiztosítás fogalmának megalkotásakor tehát a biztosítási elvő ellátásokra 

kell helyezzük a hangsúlyt.  

 

Következtetésképpen az általam alkotott definíció szerint a társadalombiztosítás 

olyan ellátórendszer, melynek keretében az állam a társadalom jövedelemmel 

rendelkezı tagjait arra kötelezi, hogy az általuk - munkával - szerzett jövedelmük 

                                                 
23 CZÚCZ Ottó [1989.] i.m. 107-108. oldal 
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egy részét, az állami költségvetésen keresztül fordítsák tartalékként a saját, 

esetlegesen bekövetkezı kockázatból eredı késıbbi ellátásukra, illetve az általuk is 

igénybe vehetı állami (szolgáltató) ellátórendszer fenntartására. 

 

Ez a társadalombiztosítás definíció sem lehet tökéletes, hiszen számos olyan eleme 

van, amely magából a társadalmi berendezkedésbıl adódik: a társadalombiztosítás 

fenntartása nem csak a munkával szerzett jövedelemre alapozható, az ellátórendszer 

fenntartása nem csak államilag biztosítható. Ezen túl a fogalom bármely eleme 

cáfolható, elvehetı és hozzáadható, mivel mindig az adott állami szerepvállalás 

határozza meg a társadalombiztosítás formáját és terjedelmét. Mégis úgy vélem, 

hogy az általam megalkotott fogalom egy általában tipikus, biztosítási jegyeket 

tükrözı társadalombiztosítást definiál. 

 

A saját vizsgálati céljaim szempontjából kiemelten fontosnak tartom az állam 

szerepének a tisztázását a szociális jogok garantálása érdekében. Erre keresek 

választ a jogállami megítélés címszó alatt. A következı pontban az állami funkció 

jogi garanciát megtestesítı alkotmányos háttér vizsgálatára kerül sor. Az 

alkotmányos megítélés során elengedhetetlen az Alkotmánybíróság gyakorlatának a 

vizsgálata – melynek jelentıségénél fogva külön alfejezetet szentelek – bemutatva 

az Alkotmánybíróság gyakorlatának formálódását, átalakulását, hiszen a magyar 

Alkotmány még jelenleg is fejlıdik, történelmi hagyományai nem igazán vannak, és 

ez különösen igaz a szociális jogok viszonylatában. Történelmi áttekintés helyett 

pedig nem utolsó sorban a szociális jogok nemzetközi jogi megítélésének 

alakulását, a különbözı nemzetközi szervezetek és az Európai Unió jogalkotási 

gyakorlatát mutatom be, amely szándékaim szerint más megvilágításba helyezik a 

dolgozat következı fejezetébe foglalt, már szorosan a társadalombiztosítás 

fenntarthatóságához, fejlesztéséhez összegyőjtött ismereteket és javaslatokat. 

 

A szociális jogok keretein belül – a társadalombiztosításhoz való jog 

megkülönböztetett kezelése mellett – az egyes jogok külön-külön történı 

elemzésére nem vállalkozom, hiszen a vizsgálati céljaim szempontjából a 
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jelentısége a szociális jogok megítélésének, a szabályozás szintjeinek van. Nem 

elfelejtkezve azonban arról, hogy a szociális jogok garanciális szerepe az ami a 

jogtudomány szerepét a társadalombiztosítás intézményrendszerének fejlesztése 

során garantálhatja.  
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II.1. A szociális jogok jogállami megítélése 

 

A szociális jogok megítélése szempontjából meghatározó az állam funkcióinak 

körülhatárolása. Ezért a szociális jogok vizsgálata elıtt szükségesnek tartom az 

állami szerepvállalás, a szociális állam funkcióinak körülhatárolását. 

 

Az állami funkciók vizsgálatának legfıbb korlátja, hogy az nem steril tudományos, 

államelméleti, közjogi vagy rendszerneutrális szaktudományi kérdés, hanem nagyon 

is rendszerfüggı, társadalmilag és gondolatilag egyaránt „systembezogen” 

természető – ahogyan azt Szigeti Péter megfogalmazta.24 

 

Az állami szerepvállalás – az állami szervek tevékenysége körében – a feladatok 

koncentrátumát, azok összességében jelenti. A funkciók kategorizálásának egyik 

formája a hatásköri elhatárolás, amely az államszervezeten belüli minıségi 

munkamegosztás jogi vetületét képezi. A kategorizálás másik formája az 

illetékesség, amely a mennyiségi és terjedelmi elkülönítés alapjául szolgál. Az 

állam társadalmi rendeltetését a funkcióin keresztül gyakorolja. 

 

Történetileg a szociális jogok – mint második generációs alkotmányos jogok – az 

állam szociális funkcióiból vezethetıek le, annak ellenére, hogy az állam szociális 

feladatai régebbiek, mint a szabadságjogok deklarálása. A szociális állami funkciók 

kialakulása ugyanis már az ipari forradalom társadalmi berendezkedésre gyakorolt 

hatásának a következménye, azzal, hogy a korábban ezt a funkciót betöltı családok 

fokozatosan felbomlottak, szerepük megváltozott és ezzel párhuzamosan a vallási 

közösségek karitatív tevékenységének volumene, az egyházak támogató szerepe is 

csökkent.25 Az ekkori állam szociális szerepe ebbıl adódóan kényszerő 

szerepvállalás volt, így ezek jogok szintjére történı deklarálására jogalkotási 

törekvések sem voltak. Az állami szerepvállalás szempontjából ezt viszont még 

                                                 
24 SZIGETI Péter: A szociális jogállam követelményeinek helyzete alkotmányos berendezkedésünkben: 
jelen, múlt és jövı?, Magyar Jog, 2001. május, 48. évfolyam 5. szám,  257. oldal (továbbiakban: SZIGETI  
[2001.]) 
25 SÁRI János: A szociális jogok és a szociális állam, Jogtudományi közlöny, 1997. május, LII. évfolyam 5. 
szám, 217. oldal (továbbiakban: SÁRI [1997.]) 
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közel sem nevezhetjük szociális államnak, hiszen ez csak egy szegényellátó állam 

volt.26 A XIX. század utolsó évtizedeitıl kezdve az államrezon a szociális 

feszültségek megelızése végett a jogelmélet segítségével kidolgozta a szociális jogi 

intézményeket, amely a szociális olló szétnyílásának korlátozására alkalmas, 

biztosítva a termelı réteg számára a szükséges életfeltételeket.27 A XIX. század 

végén Bismarck politikai indíttatásból – a szocialisták tömegbázisát megcélozva – 

az ipari munkások számára 1883-ban bevezette a világ elsı kötelezı 

betegbiztosítási programját, egy évre rá balesetbiztosítási programot fogadtatott el, 

majd 1889-ben nyugdíjbiztosítási intézményeket is bevezetett.28  

 

A szociális állammá válást az állam tulajdonra épülı, (állam)polgárait védı pozitív 

beavatkozása jelentette, melynek köszönhetıen a polgárok alapjogainak 

érvényesíthetıségére is garanciák alakultak ki. Míg a szegényellátó államban a 

szociális ellátásokat a polgár alamizsnaként kapta, addig a szociális állam esetében 

az alapjogok garantálása az államot is kényszerítı erıként jelent meg. 

 

Sári szerint – mellyel alapjaiban egyet is értek – a szociális állam azonban nem 

azonos a jóléti állammal sem, mivel a szociális állam a szociális jogokat az 

esélyegyenlıség, illetıleg társadalmi igazságosság jegyében biztosítja, ezzel 

szemben a jóléti állam az állampolgár karrierjéért vállal felelısséget egy életre 

szólóan. Itt Ludwig Erhard által megfogalmazottan az állami védelem határát az 

jelenti, ahol az egyén és a család már képes a saját védelmérıl gondoskodni.29 A 

jóléti állam megfogalmazásának kiindulási alapja a William Beveridge által 1942-

ben kidolgozott „Jelentés”, mely általános célként jelölte meg az elszegényedés 

megállítását, és célul tőzte ki, hogy mindenki „jobb világban élhessen”, azonban a 

társadalmi egyenlısítés a magas adóztatás és a jövedelmek újraelosztását is maga 

után vonta.30 

                                                 
26 SÁRI [1997.], i.m. 217. oldal 
27 SÖLLNER Alfréd: Arbeitsrecht 4. Aufl. Verlag W. Kohlhammar: Stutgart-Berlin-Köln. Mainz 20-23.p.; 
Mohr Verlag. 2. Aufl. Trübingen 1955. 
28 FABÓK András – PRUGBERGER Tamás: Társadalombiztosítási jog, Szent István Társulat, az Apostoli 
Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 2005., 19. oldal (továbbiakban: FABÓK – PRUGBERGER [2005.]) 
29 SÁRI [1997.], i.m. 218-219. oldal 
30 FABÓK – PRUGBERGER [2005.] i.m. 20. oldal 
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Az állami szerepvállalás vonatkozásában számos jogelméleti álláspont is született. 

Számunkra ennek vizsgálata a szociális szerepvállalás kérdése szempontjából 

irányadó. A szervezett kapitalizmus keynesianusi jóléti állami modelljétıl kiindulva 

a liberális, valamint a szociális jogállam modelljén keresztül a minimális állam 

modelljéig számos szempontot kiemelve került meghatározásra az állam legfıbb 

funkciója. A kelet-európai államszocialista rendszerekkel párhuzamosan a nyugati 

kultúrféltekén a „welfare state” jóléti állam kialakítása és fenntartása volt a cél.31 A 

jóléti állam elméleti alapjait J.M. Keynes32 közgazdász teremtette meg, mely a F. D. 

Roosevelt33 elnöksége alatt elindított New Deal egyik meghatározó elemévé vált.  

 

A keynesianusi jóléti államban az állam anyagi össztıkés és aktív gazdaság- és 

társadalompolitikával próbál egyensúlyt teremteni az összkereslet és az összkínálat 

között, illetıleg kontraciklusos beruházási és aktív pénzpolitikával próbálja 

mérsékelni a gazdaság nemkívánatos hullámzásait és kiegyenlítı 

mechanizmusokkal biztosítani a szociális integráció relatíve magas fokát.34 A célok 

elérése érdekében a jóléti állam keretei között a gazdasági, társadalmi élet minden 

területén diszpozitív szabályok, minimál standardok megalkotására kerül sor, amely 

a gyengébb pozícióban lévı fél kiszolgáltatott helyzetét enyhíti.35 Ehhez az 

elmélethez való visszatérést napjainkban kizárja a nemzetközi tıkeáramlás, a 

globális szabadkereskedelem világa. A keynesiánusok az állami szabályozásra és az 

aktív fiskális politikára alapozzák gazdaságpolitikájukat, vagyis az állami 

beavatkozás hatására szerintük megélénkül a gazdaság egésze, nı a 

foglalkoztatottság, mely a fogyasztás növekedését is generálja és beindul egy 

körfolyamat. Ezzel szemben a neoliberálisok a „tisztán” piaci megoldásokat 

támogatják: az adócsökkentés és az alacsony kamatlábak révén az emberek zsebébe 

                                                 
31 PRUGBERGER Tamás: Globalizáció, neoliberalizmus és a jog, Van kiút az útvesztıbıl?, Kairosz Kiadó, 
Budapest, 2008., 14-15. oldal (továbbiakban: PRUGBERGER [2008.] 
32 In.: Keynes, J. M.: A foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete, Közgazdasági és Jogi K. Kiadó, 
Budapest, 1965.  
33 Roosvelt ehhez kapcsolódó tevékenységét foglalja össze F. D. Roosevelt: Harc a máért, Stúdió Kiadó. 
34 SZIGETI  [2001.], i.m.  258. oldal 
35 PRUGBERGER [2008.] i.m. 16. oldal 
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több pénz jut ami növeli a fogyasztást.36 Mint láthatjuk a két megoldás más úton, de 

ugyanarra a gazdasági eredményre jut teljesen eltérı ideológiai alapokról is. A két 

út közötti versenyt a társadalmi elvárások képesek eldönteni. 

 

Az idealista keynesianusi jóléti állammal szemben a másik szélsıség – napjainkban 

sok esetben a szélsıséges politikai irányzatok céljaként is meghatározott – a 

minimális állam. Eszerint az államkép szerint az államnak nem, vagy csak alapvetı 

jogok tekintetében feladata a szociális szemlélet biztosítása. A szociálpolitikai 

megközelítés szerint a preventív kompenzáció helyett túlsúlyban a kevéssé 

költséges, kisebb szervezettséget igénylı utólagos kompenzáció a domináns. 

 

Szigeti Péter összegzése szerint a liberális jogállam koncepciója alapján az állam 

szociális minısége kizárja a klasszikus, elsı generációs szabadságjogok 

maradéktalan érvényesülését, míg a szociális állam esetében az állami funkciók és a 

szociális jogok megléte az elıfeltétele annak, hogy élni lehessen az elsı generációs 

polgári és politikai jogokkal.37 Mindkét elképzelés végezetül tulajdonképpen 

ugyanabba az irányba vezet, csak az odavezetı út más. A szociális állam esetében – 

a jelenlegi alkotmányokban és a nemzetközi jogban fixen deklarált elsı generációs 

jogok – csak a nehezebben megvalósítható szociális jogok megfelelı szintjének 

elérését követıen kerülnek biztosításra. A szociális állam ezért nagyobb kockázatot 

jelent az alapvetı jogok biztosítása szempontjából, amely pedig a jogvédelem 

szempontjából még napjainkban is elsıbbséget élvez. 

 

A szociális jogállam megítéléséhez azonban rögzíteni szükséges, hogy az egy 

szélsıséges, politikai és társadalmi trauma által indukált környezetben 

fogalmazódott meg, hiszen a világháborúkat követıen, az így kialakult társadalmi 

helyzetre adott válaszként született meg. A válságos gazdasági környezetben 

viszont a politikai jogok társadalmi megítélése háttérbe szorult.38 A gazdasági, 

                                                 
36 ELLEWOOD, Wayne: A globalizáció, HVG Kiadó Rt., Budapest 2003., 103. oldal 
37 SZIGETI  [2001.], i.m.   259. oldal 
38 FABÓK – PRUGBERGER [2005.] i.m. 20. oldal 
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társadalmi helyzet változásával mondhatni párhuzamos reakcióként a szociális 

jogállam szerepvállalása fokozatosan veszített a jelentıségébıl.  

 

A minimális állam mellett érvelık napjainkban elfogadott álláspontja szerint a 

szociális jogállam nem lehet cél, hiszen az olyan állami többletköltséget indukáló, 

pozitív cselekvést feltételezı szolgáltatásokat jelent, melyek már korlátozzák a 

jogállami szabadságjogokat. Azonban a minimális állam felfogást követık is 

elismerik, hogy a szociális állami feladatok nem szüntethetık meg teljes mértékben, 

azonban azt igyekeznek az adott társadalmi helyzethez igazodó, feltétlenül 

szükséges szinten biztosítani. A minimális állam követıi is elfogadják azt a tételt, 

hogy a szociális ellátásokat nem lehet kizárólag egyéni méltányosság alapján 

biztosítani, hiszen az már egy totalitárius állam képét jelentené, amely szöges 

ellentétben áll a minimális állam képével. Így a minimális állam követıi a szociális 

jogokat – azok körének konkretizálása nélkül, elvi jelleggel – mint szükséges 

rosszat, elfogadják.39 

 

A szociális jogok biztosításának másik alapvetı kulcseleme a finanszírozás kérdése, 

mely a jogállami megítélés másik aspektusaként is szolgálhat, amennyiben a 

szociális jogok biztosításának kötelezettségét állami kötelezettségként elfogadjuk. A 

szociális jogok biztosításának alapelve az általános közteherviselés, mint társadalmi 

közmegegyezés elvén nyugszik. Így ezen jogok szintjének biztosítása is a 

társadalmi közmegegyezés eredményén kell alapuljon, melynek elemzése már 

jogelméleti kérdés. Azt azonban paradoxonként állíthatjuk fel, hogy miközben az 

állami közszolgáltatások köre és színvonala esik és a reáljövedelmek csökkennek, a 

közterhek növekedése, az állami közjavak és közszolgáltatások felértékelıdése 

figyelhetı meg.40 

 

                                                 
39 A szociális jogok háttérbe szorulásának egyik legfontosabb jogpolitikai kérdése, hogy az milyen szinten 
van kihatással a jogállamiságra. Ennek elemzése azonban már szigorúan jogpolitikai kérdés, így az nem 
tárgya jelen dolgozatnak. Kizárólag elvi álláspontként megemlítem, hogy nem elfogadható szélsıséges nézet 
álláspontom szerint, ha a szociális jogok háttérbe szorulását a jogállamiság megszőnésével definiáljuk. 
40 FERENCZY Endre: Az általános közteherviselés mint társadalmi közmegegyezés, Jogtudományi közlöny, 
1996., LI. évfolyam 9. szám, 349. oldal (továbbiakban: FERENCZY [1996.]) 
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Amennyiben elfogadjuk azt a hipotézist, hogy az állampolgárok egy „társadalmi 

szerzıdést” kötöttek az állami ellátásokra, akkor is kérdéses lehet, hogy a 

közteherviselés arányáról létrejött-e a közmegegyezés. Ennek mércéje lehet egy 

alkotmányos jogállamban az országgyőlés általi elfogadottság, illetve a nem 

elfogadottság mércéjéül szolgálhat – mint ahogy azt a foglalkoztatási költségek 

esetén Magyarországon meg is figyelhettük – a terhek meg nem fizetése, az adók 

elkerülése. A közmegegyezés megszületéseként értelmezhetı – egyes álláspontok 

szerint – az is, ha az ellátást igénybevevık köre a közfogyasztók nagyobb része. 

Problémát jelent azonban, hogy a közfogyasztók nagyobb részének meghatározása 

sem egyértelmő.41 

 

Az elméleti álláspontok ismertetése során mindenképpen szükséges megemlíteni a 

német alapjogi teória mővelıinek42 elképzeléseit. Az állam és az alanyi alapjogok 

közötti viszonyban a jogviszony tartalmát, a jogviszony irányultsága alapján két fı 

csoportba sorolják. Az egyik csoport a negatív cselekvésre, tartózkodásra vonatkozó 

jogok csoportja, melyen belül az állam szerepe alapján további alcsoportokat 

képeztek. Az egyik alcsoport a klasszikusan elsı generációs jogokat lefedı 

alcsoport, melynek keretében az államot arra készteti az alapjog, hogy ne korlátozza 

a jogosított tevékenységét. A másik alcsoport már részben tevıleges magatartást vár 

az államtól azáltal, hogy az állam korlátait állítják fel a jogosítottal szemben, hogy 

neki hátrányt ne okozzanak valamilyen jogosultsága vonatkozásában. Ilyenek 

például az élethez, testi épséghez, egészséghez való jog, vagy akár a magánlakás 

sérthetetlenségéhez való jog. A harmadik alcsoportba sorolandó jogok pedig már az 

állam bizonyos tevékenységeinek aktív korlátozását (konkrétan megfogalmazott 

tiltását) jelentik. Ebbe a körbe annak a garantálása tartozik, hogy az állam nem 

szüntetheti meg bizonyos jogok biztosítását, mivel azok a tulajdonhoz való jog 

                                                 
41 FERENCZY [1996.], i.m. 351. oldal 
42 különösen Konrad Hesse, Josef Isensee, Klaus Stern, valamint magyarországi követıjükként Pokol Béla 
(In: HESSE, Konrad: Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutchland, Heidelberg: C. F. 
Müller, Juritischer Verlag, 1988., ISENSEE, Josef: Zur Regierbarkeit der parlamentarischen Demokratie, 
1979., ISENSEE, Josef: Vom Ethos des Interpreten, in Staat und Recht. Festschrift für Günter Winkler, Hrsg. 
Herbert Haller et al, Wien-New York, Spinger, 1997., ISENSEE, Josef – KIRCHHOF, Paul: Handbuch des 
Staatrechts der Bundesrepublik Deuschland, Heidelberg: C.F. Müller, 1996., POKOL Béla: A jog elmélete, 
Budapest, Rejtjel Kiadó, 2001., STERN, Klaus: Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, München, 
1984.) 
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elvébıl levezethetı garanciák.43 Ezeknél a jogoknál olyan szolgáltatásokról van szó, 

amelyek a piacgazdaságban magánszemélyektıl is beszerezhetıek lennének, de 

tılük azért nem vásárolhatóak meg, mert ritkák, esetleg nagyon költségesek vagy 

helyben nem hozzáférhetıek.44 

 

A másik csoport az állam aktív cselekvését feltételezı jogok köre, ahol szintén 

képezhetıek alcsoportok. Az egyik alcsoport alapján az állam konkrét szolgáltatás 

biztosítására köteles, a másik alcsoport pedig normaalkotásra kötelezi a jogalkotót. 

A szociális jogok között is vannak azonban olyan jogok, amelyek már eredendıen – 

a klasszikus szabadságjogokhoz hasonlóan – az államhatalom korlátozását jelentik, 

továbbá vannak olyan klasszikus alapjogok45, melyek pedig az állam tevıleges 

magatartását, tényleges szolgáltatás nyújtását feltételezik. A klasszikus alapjogok 

körében az állam tevıleges magatartásának legáltalánosabb példája az utóbbi 

években kialakult hazai és Európai Uniós esélyegyenlıségi politika.46 

 

Az alapjogok német (alapjogi) teória alapján történı csoportosítása 

megállapíthatóan kapcsolatba hozható Georg Jellinek státus-elméletével.47 A státus-

elmélet vonatkozó eleme alapján az állam és a polgár viszonyát a státus jellege és 

tartalma határozza meg, vagyis a passzív/negatív (alávetettségi) státus esetében az 

állam jogosult az egyént normatív, vagy egyedi parancsoknak alávetni, melyeket az 

egyén köteles betartani. A pozitív/aktív státus pedig az egyénnek jogilag védett 

képességet nyújt ahhoz, hogy az államtól pozitív szolgáltatásokat igényeljen.48 

 
                                                 
43 Álláspontom szerint a késıbbiekben részletezett társadalombiztosításhoz, szociális ellátórendszerhez való 
jog ilyen típusú alapjognak minısült az Alkotmánybíróság jogértelmezési gyakorlatának bizonyos fázisai 
szerint, hiszen a jog terjedelmének meghatározása kizárólag a jogalkotó által történt, az Alkotmánybíróság a 
jog biztosításának kontrollját jelentette. Természetesen az Alkotmánybíróság jogalkalmazói gyakorlata is 
többször változott a kérdésben, így ez a fajta kategorizálás sem általánosságban igaz. 
44 KARDOS Gábor: A szociális jogok jogi kikényszerítésének lehetıségei, Esély, 7.  évfolyam 6/1996. szám, 
20-21. oldal (továbbiakban: KARDOS [1996.]) 
45 Kardos Gábor ezeket a jogokat tekinti „ valódi” gazdasági, szociális, kulturális jogoknak.  
In: KARDOS Gábor: A gazdasági, szociális és kulturális jogok néhány sajátossága – Egy megközelítés –, 
Magyar Tudomány, 2003/10. szám, 1279. oldal (továbbiakban: KARDOS [2003.]) 
46 SÁRI János: A gazdasági, szociális, kulturális jogok mai helyzete, Acta Humana, 1999. No. 34., 39. oldal 
(továbbiakban: SÁRI [1999.]) 
47 JELLINEK, Georg: System der subjektiven öffentlichen Rechte. 2. Auftl. Tübingen, 1905. 
48 ÁDÁM Antal: Az emberi és állampolgári jogok jellegérıl és korlátairól, 414. oldal, Jogtudományi 
közlöny, 1993. november, XLVIII. évfolyam 11-12. szám (továbbiakban: ÁDÁM [1993.]) 
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A szociális jogok alapjogi vizsgálata során külön vizsgálható az alapjog és az alanyi 

jog viszonyrendszere. E tekintetben kérdés, hogy adott esetben az állammal, vagy 

magánféllel szembeni alanyi jogról van-e szó: ez a szociális jogok esetében annak 

az eldöntését jelenti, hogy e jogok mint általános pozitív jogok, minden esetben 

konkrét alanyi jogként jelennek-e meg.49 A szociális jogok túlnyomó többsége az 

állam és az egyén klasszikus jogokra jellemzı viszonyát fejezi ki, így a szociális 

jogok általános állampolgári jogokkal közös érvényesíthetıségét nem indokolt 

kizárni.50 

 

A XXI. század kezdetén a globalizáció melléktermékeként megszületett a 

„versenyállam” fogalma. A versenyállam tartalmilag azt takarja, hogy az állam 

tevılegesen megtesz mindent annak érdekében, hogy minimalizálja a mőködés 

költségeit: ennek keretében biztosítja az alacsony adókat, törekszik a 

munkanélküliség visszaszorítására (hiszen számára az többletköltséget és 

bevételkiesést jelent) és igyekszik gondoskodni a szociális jogok tartalmának 

szőkítésérıl. „A kormányok demokratikus legitimációja, az a vágyuk, hogy minél 

több szavazathoz jussanak, nem engedi, hogy teljesen elfelejtkezzenek a vesztesek 

osztályáról, akik a választók részét képezik. A gazdasági, szociális és kulturális 

jogok azért fontosak, mivel tartalmuk a határát adja az állam ilyen irányú 

felelısségének.”51 A versenyállam fogalmának megjelenése a piaci államok 

társadalompolitikájának a mellékterméke. A mőködı piaci gazdaságoknak ugyanis 

szükségképpen vannak vesztesei, akikrıl a gondoskodás a demokratikus állam 

feladata. Azonban a versenyállamot általában nem szabad egyenesen a jóléti állam 

„halálaként” értelmezni, hiszen a piaci államnak is vannak szociális feladatai: 

csökkentenie kell a veszteségek mértékét, illetıleg a vesztesek körét, így 

tulajdonképpen kényszerőségbıl ugyan, de minimális szinten szociális védelmi 

rendszert is mőködtetnie kell. A szociális védelmi rendszer hiánya ugyanis politikai 

                                                 
49 KISS György: Alapjogok kollíziója a munkajogban (Tézisek) Pécs 2006., 10. oldal (továbbiakban: KISS 
[2006.]) 
50 SÁRI János: A gazdasági, szociális, kulturális jogok alkotmányos alapjai, Acta Humana 1995., No. 18-19., 
194. oldal 
51 KARDOS Gábor: Jóléti állam, szociális jogok és társadalmi stabilitás, Acta Humana, 15. évfolyam, 2004. 
2. szám, 42. oldal (továbbiakban: KARDOS [2004.]) 
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és társadalmi kockázatot is jelent, amely már az elsı generációs jogok garantálását 

is veszélyezteti. 

 

Modern megközelítéssel az állam gazdaságpolitikájának feladata a társadalmi 

újraelosztás megfelelı szintjének a biztosítása. Továbbá fontos szempont még, hogy 

a szociális támogatás a jóléti államban alanyi jogon jár, ezzel szemben egy 

versenyállam a rászorultság elvét az öngondoskodás elvével összhangban 

alkalmazza.52 

 

A globalizálódott szupranacionális gazdasággal szemben egyre erıteljesebben 

jelentkezik egy nacionalista visszahatás, a szociális feszültségek kiélezıdése, 

melynek végsı eredménye a kapitalizmus felbomlása, amit – ahogy azt Prugberger 

Tamás írja – a XXI. századra Soros György és Emanuel Wallenstein is 

prognosztizál.53 

 

A demokratikus legitimáció a kiigazítás másik formája, amely egy közvetlenebb 

beavatkozás: a tényleges jóléti kiigazítási politika. Ezen demokratikus legitimáció 

szerepe kettıs: mellızhetetlenné teszi az állami újraelosztást, ugyanakkor 

lehetıséget ad annak piaci alapú korlátozására.54 A gazdasági, szociális és kulturális 

jogok azért is fontosak, mivel tartalmuk a határát adja az állam ilyen irányú 

felelısségének. A gazdasági és szociális jogok relatív jogok, melyek a legitimáció 

keretében folyamatosan a lehetıségekhez igazíthatóak. Ez az elvrendszer azonban 

megteremti az alapját annak – mely a késıbbiekben részletesen kifejtésre is kerül – 

hogy a szolidaritási elv alapján biztosított ellátások megfelelı garanciát kapjanak a 

jóléti típusú ellátások ellenében is.55 

 

                                                 
52 FALUSNÉ Szikra Katalin: Az EU szociálpolitikája és Magyarország, Fejlesztés és Finanszírozás= 
Development and Finance, 2004. 1. szám, 21. oldal, (továbbiakban: FALUSNÉ [2004.]) 
53 PRUGBERGER Tamás: Globalizáció és Jog (A cikk az MTA_ME Rudolf von Jehring kutatási pályázat 
keretében készült.), Jogelméleti Szemle, 2001/3. szám http://jesz.ajk.elte.hu/2001_3. 1 pp. 
54 KARDOS [2004.], i.m. 43. oldal 
55 Noha vannak nézetek (lásd a késıbiekben: Richard E. Wagner), amelyek megkérdıjelezik a szolidaritási és 
a jóléti ellátások egy ellátórendszeren – a társadalombiztosításon – belüli szabályozását, azonban a 
szolidaritási elemek jogállami alapjait ezek sem vitatják. 
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A gazdasági és szociális jogok koncepciója nem általánosan elfogadott. Az amerikai 

gazdasági modellben – melyet sokan az ideális gazdaság és ideális állam 

modelljének tartanak – a minimális állam maximális piac elvét követik.56 A 

szociális jogok kérdése ebbe a környezetbe nem is igazán illeszthetı be, hiszen 

ennek az állami berendezkedésnek az árnyoldalai a relatíve nagy szegénység, és az 

egészségügyi biztosítás hiánya a társadalom széles körében. Az amerikai gazdasági 

modell egyoldalúságára példaként állítható az Egyesült Államokban tevékenykedı 

Ralph Dahrendorf azon véleménye, mely szerint az amerikaiak nem szeretik a 

szociális jogosultság fogalmát, mert az lejáratja az egyének igényét arra, hogy 

segítséget kapjanak a helyi közösségtıl.57 A jóléti igények a mai napig nem nagyon 

váltak a gazdasági reformok automatikus részévé.  

 

A XX. század közepétıl – a globalizáció keretei között – fokozatosan a szociális 

jogok nemzetközi védelmére helyezıdött, helyezıdik át a hangsúly az államok 

szociális politikájának fenntartása és kiteljesítése mellett. Ezáltal az egyéni 

újraelosztás is nemzetközi, államok közötti szintre lép elı. Napjainkban 

tulajdonképpen a fejlettebb államok vagy – elsısorban pénzügyi támogatás 

formájában – nyújtanak szociális segítséget a fejlıdı országok számára, vagy 

nemzetközi szervezeteken keresztül történı nyomás gyakorlása által kényszerítenek 

rá államokat a szociális jog végrehajtására. Ez a megoldás viszont már némi 

utópisztikus felhangot hordoz, hiszen mint az a dolgozat több helyén is részletezésre 

kerül, a szociális jogok biztosítása az úgynevezett fejlett államokban sem 

tökéletesen megoldott. Azt azonban nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy ez 

a liberális demokratikus jóléti állam58 az egész világ számára vonzó modell lehet, 

olyannyira, hogy az ENSZ Gazdasági, szociális és kulturális jogok 

egyezségokmánya 2. cikkének 1. bekezdése ezt rögzíti is: „az államoknak saját 

                                                 
56 SIMONOVITS András: Egyenlıtlen társadalmak: Jövedelemeloszlás és a társadalmi szerzıdés (Roland 
Bénabou cikkének ismertetése) Esély, 12. évfolyam 5/2001. szám, 115. oldal 
57 Ez alapvetıen az amerikai társadalomszerkezetbıl ered: a bevándorlók csak magukra számíthattak és ezt a 
mentalitást átörökítették gyermekeikre is. 
DARENDORF, Ralph: A modern társadalmi konfliktus, Gondolat Kiadó, Budapest, 1994., 112-113. oldal 
58 DONELLY, Jack: Human Rights, Democracy, and Development, Human Rights Quarterly, 1999. 3. szám, 
630. oldal  
In: KARDOS [2004.], i.m. 47. oldal 



 32 

erejükbıl, illetve nemzetközi együttmőködés és segítségnyújtás útján kell 

biztosítani ezeknek a jogoknak a gyakorlását.”  

 

A szociális jogok elméleti jogi megközelítésekor szükséges érintılegesen említést 

tenni a szociális jogok politikai, ideológiai alapjairól is. A politikai pártok 

tevékenységének megítélésekor – anélkül, hogy bármely politikai irányzat 

ideológiájával is azonosulnánk – az a következtetés vonható le, hogy a szociális 

jogok mellett minden párt egyértelmően állást foglal, a szociális jogokon belül – 

nyilvánvalóan eltérıen – meghatározva a súlypontokat. Az egyes politikai 

irányzatok különbözı ideológiai szempontokból kiindulva jutnak el odáig, hogy a 

szociális jogokat védelemben kell részesíteni, és törekedni kell azok kiteljesítésére. 

A szociáldemokraták az egyenlıség gondolatára alapozzák a szociális jogok 

védelmének szükségességét, a konzervatívok a nemzeti, vallási közösséghez 

tartozáson alapuló szociális igazságot fogadják el, a liberálisok pedig a 

szabadságjogok tényleges gyakorlása érdekében biztosított szociális eszmébıl 

kiindulva fogalmazzák meg álláspontjukat.59 Azt azonban kimondhatjuk, hogy 

ugyan más eszmerendszertıl ihletve, de minden politikai irányzat számára fontosak 

a szociális jogok, a különbséget a preferált érintetti kör és az egyes jogok közötti 

súlypontok kijelölése jelenti. Ez azonban nem csak politikai irányzatonként, hanem 

történelmi korszakonként is különbözı. 

 

A szociális jogok jogelméleti, alkotmányjogi megközelítése kapcsán szükséges 

megemlíteni az amerikai alkotmányjogban kidolgozott állami cselekvés tanát, vagy 

más néven az alkotmányos jogok horizontális hatását. Eszerint az állam is részese a 

jogok megszegésének, ha a döntéseivel lehetıséget biztosít erre, vagy olyan 

intézkedéseket hoz, amelyek megvalósítása a jogok megszegését eredményezheti. A 

horizontális hatás lehetısége az alkotmányos rendszer szempontjából egyenes 

                                                 
59 KARDOS Gábor: A szociális biztonsághoz való jog védelme a nemzetközi jogban, Fundamentum, 2000. 3. 
szám, 5. oldal (továbbiakban: KARDOS [2000.]) 
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arányban áll azzal, hogy a klasszikus liberális szabadságelveket egy állam mennyire 

egészítette ki szociális jogi normákkal.60  

 

A szociális jogok horizontális hatásának vizsgálatakor figyelemmel kell lenni arra, 

hogy a szociális jogok és a társadalmi szolidaritás egymástól el nem választható 

fogalmak. A szolidaritás jelentése, hogy a társadalom minden tagjának számításba 

kell vennie a többiek érdekeit. Ez az állami cselekvés tanának figyelembe vételével 

azt eredményezi, hogy az államnak az alkotmányos jogok kidolgozásakor, az egyes 

egyedi aktusok meghozatalakor, a célok mellett figyelemmel kell lennie a döntés 

hatásaira is. A konkrét jogalkalmazásra lefordítva a kérdést: ugyanúgy (de nem 

ugyanolyan mértékben) fenyegetést jelent a szabadsághoz való jogra az, ha egy 

állam  olyan intézkedést hoz, amely megfosztja a polgárát a megélhetést biztosító 

jövedelemtıl, mintha lehetıséget teremt a szabadságvesztés büntetésre. Az 

alkotmányos jogok horizontális hatásának sokféle lehetıségét jól érzékeltetı példa a 

kormányzati döntéshozatal kapcsán, hogy a jóléti jogok biztosítására is több út áll 

rendelkezésre: lehet a jóléti jogokat biztosítani azzal, hogy munkanélküli ellátást, 

segélyeket biztosít az állam, azonban ezek egy része helyettesíthetı közvetett 

intézkedésekkel is, mint például a felmondás lehetıségének jogszabályi 

korlátozásával.61 

 

Az alapvetı alkotmányos jogok körültekintı meghatározása viszont csökkentheti az 

alapjogok horizontális hatásának – a jogokkal való visszaélésnek – a lehetıségét. 

Stephen Ellmann szerint a hatalmi ágak szétválasztása az alapjogok horizontális 

hatásának vizsgálatakor is kiemelt jelentıségő, hiszen ha egy alkotmányos jog, 

szociális jog gyakorlása során vita merül fel, akkor nem a szabályozást hozó szerv 

bírálja azt el, hanem a bíróság, azonban a nem pontosan meghatározott alapjog 

érvényesülése során a bíróság is közvetett hatást tud gyakorolni az alapjogok 

helyzetére. Példaként említi, hogyha egy szociális bérlakást építı cég a 

rendelkezésre álló csekély forrásból rossz minıségő épületet épít és ezért az építtetı 

                                                 
60 TUSHNET, Mark: Az állami cselekvés tana és az alkotmányos jogok horizontális hatása, Fundamentum, 
2004. 2. szám 6. oldal (továbbiakban: TUSHNET [2004.]) 
61 TUSHNET [2004.], i.m. 11. oldal 
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bepereli, akkor a bíróság nem lesz abban a helyzetben, hogy a megfelelı színvonalú 

lakást megítélhesse. 62 

 

Végezetül és elgondolkodtatás gyanánt a szociális jogok kapcsán szükséges még 

megemlíteni, hogy számos szakember igyekszik éles határvonalat húzni az emberi 

jogok és a szociális jogok közé. Az emberi jogok legfıbb jellemzıjeként szokás 

megfogalmazni, hogy azok mindenkit megilletıek és mindenkivel szemben 

érvényesíthetıek. A szociális jogok tekintetében, pedig ezzel szemben pont ezen 

elvek teljes hiányát szokták felhozni az elutasításkor. Érdemes azonban 

elgondolkozni azon, hogy a szociális jogok absztrakt módon azokat is megilletik, 

akik jelenleg éppen nem szorulnak segítségre. Juhász Gábor megfogalmazása 

szerint ugyanúgy, mint a védelemhez való jog is megilleti azt, akit éppen nem 

vádolnak.63 Juhász Gábor ideológiáját továbbgondolva az absztrakt elvek pedig 

akkor konkretizálódnak, amikor annak szükségessége bekövetkezik. Ha pedig a 

szociális jogon alapuló ellátás igénye jelentkezik, akkor az már mindenkivel 

szemben és mindenkit megilletı módon jelentkezik, akárcsak az emberi jogok. A 

különbséget az adja, hogy az ellátási igény nem minden esetben deklarálódik 

jogként is. 

 

 

                                                 
62 Stephen Ellmann hatalmi ágak elválasztásával kapcsolatos álláspontját Tushnet az idézett mőben ismerteti. 
In: TUSHNET [2004.], i.m. 13. oldal 
63 JUHÁSZ Gábor: Az alkotmányeszme mostohagyermeke: néhány gondolat a szociális biztonsághoz való 
jog természetérıl és szabályozásáról, Esély, 7. évfolyam 3/1996. szám, 37. oldal (továbbiakban: JUHÁSZ 
[1996.]) 
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II. 2. A szociális jogok alkotmányos megítélése – alapvetı felvetések 

 

A szociális jogok Közép-Európában sajátos helyzetbe kerültek a szocialista 

alkotmányok nyomán, hiszen a szocialista alkotmányok meglehetısen 

nagyvonalúak voltak a kérdés megítélésében.64 A deklaráció szintje azonban 

jelentısen eltért a megvalósítás szintjétıl, melyet erısített az is, hogy a szociális 

jogok érvényesülésének nem voltak biztosítékai. Az alkotmányos rendszerváltozás 

azonban a szociális jogok tekintetében is új helyzetet teremtett, mivel a szociális 

jogok nem maradhattak meg a deklaráció szintjén, azonban az alkotmányi szintő 

rögzítés eltörlésére sem kerülhetett sor. Ez a probléma eredményezte végül azt, 

hogy az Alkotmány nem szociális államként definiálja a Magyar Köztársaságot, 

hanem bátortalanul csak a szociális piacgazdaság felvállalására került sor.65 Azzal, 

hogy az Alkotmány csak deklarálja a szociális jogok körét, a mindenkori 

kormányok és hatóságok Alkotmányt sértı tevékenységéhez sem főz 

jogkövetkezményt.66  

 

A szociális piacgazdaságként való definiálás problémái pedig a szociális jogok 

védelme kapcsán kerülnek elıtérbe, azáltal, hogy a szociális piacgazdaság 

fogalmából a szociális jogok nem vezethetıek le – így azok alkotmányos védelme 

sem. A szociális jogok vonatkozásában az ellátások egy része az Alkotmányból 

közvetlenül nem vezethetı le, azok biztosítása tulajdonképpen az állam 

„vállalkozói” magatartásából következtethetıek, a társadalmi szolidaritás elve 

alapján tulajdonképpen csak elvárhatóak, míg az alkotmányi szinten biztosított 

jogok a vásárolt jog elve alapján a társadalom tulajdonát képezik.67 Ez lehet az 

egyik oka az Alkotmánybíróság késıbbiekben részletezett – ellentmondásosnak 

tőnı – gyakorlatának a szociális jogok értelmezése kapcsán. A szociális 

piacgazdaság deklarálásán túllépve célszerő lett volna – illetve lehetne – a német 

„Grundgesetz” mintájára, a szociális jogállamiság keretei között szabályozni a 

                                                 
64 SÁRI [1999.], i.m. 40. oldal 
65 Fenti probléma a késıbbiekben kerül részletezésre. 
66 PRUGBERGER [2008.] i.m. 196. oldal 
67 SÁRI [1999.], i.m. 40. oldal 
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társadalom gazdaságpolitikáját, hiszen a szociális olló szétnyílása gazdasági és 

politikai következményekkel is jár. Prugberger Tamás által megfogalmazottan „a 

szociális olló tágra nyílásával az olló egyik ága a nyomor mocsarába süllyed, ami 

gazdasági, majd politikai diktatúrához vezet”.68 Mivel az Alkotmány nem mondja 

ki, hogy a Magyar Köztársaság szociális jogállam, ezért a garanciák megteremtése, 

a költségvetés által vezérelt jogalkotás és a társadalmi igények egyensúlyának 

kialakítása az Alkotmánybíróság feladata maradt. Megítélésem szerint ez az 

Alkotmánybíróság tevékenységének értékelésétıl függetlenül egy hosszabb távú 

folyamat lehet csak. 

 

Magyarországon az Alkotmány 1989-es újraértelmezésekor az alapjogok 

alkotmányos szintő deklarálására sor került, a szociális állam szerepkörének 

szőkítésekor azonban az Alkotmányban rögzített alapjogok visszavonása elmaradt. 

A szociális jogok biztosításának megítélése az Alkotmány keretein belül, az 

Alkotmánybíróság jogértelmezésén keresztül változott.69 Az igazságosság kedvéért 

azonban azt is rögzíteni szükséges, hogy a szociális jogállam deklarálására nem 

csak a volt szocialista államok alkotmányaiban nem került sor, hiszen a német 

Grundgesetz mellett csak a skandináv alkotmányjogi normák nevesítik a szociális 

jogállami szintet.70 

 

A szociális jogok kérdéséhez kapcsolódóan elıször is – mint ahogyan azt magam is 

az elızıekben már megtettem – célszerő a szociális biztonság fogalmának 

meghatározása. Szociális biztonság alatt az embereknek azt a komfortérzetét 

érthetjük, amikor tudatában vannak annak, hogy a megélhetésük, létfenntartásuk 

biztosított, vagyis az állam ellátásokkal biztosítja az emberhez méltó megélhetést 

azok számára is, akik erre saját erejükbıl nem képesek. A rászorultság alapján járó 

ellátások viszont nem a szociális biztonsági rendszer elemei, hanem a szociális 

                                                 
68 PRUGBERGER [2008.], i.m. 183. oldal 
69 Azt, hogy az Alkotmánybíróság véleménye is változik, az alkotmánybírósági határozatokon keresztül 
levezetve lehet bemutatatni, mint ahogy azt Halmai Gábor tette a véleménynyilvánításhoz való jog 
alkotmánybírósági megítélésének ismertetésén keresztül. A szociális jogok körében született AB határozatok 
ismertetésére a dolgozat II.3. fejezetében kerül sor. 
In: HALMAI Gábor: Hátramenetben az alapjogvédelem?, Fundamentum, 2000. 3. szám, 69-83. oldal 
70 PRUGBERGER [2008.] i.m. 183. oldal 
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védelem körébe tartoznak.71 A szociális jogok kialakulásának körülményeibıl 

azonban azt is megállapíthatjuk, hogy a szociális biztonság és a szociális védelem 

fogalma egymástól nem választható el. A szociális biztonságnak ugyanis a 

garanciája egy megfelelı ellátórendszer, amely szükség esetén a rászorulók számára 

a szociális védelmet biztosítja. A szociális biztonság alapelvi szintő rendezésérıl az 

Alkotmány is gondoskodik. Az Alkotmány a szociális alapjogokat 70/E. §-ában 

meghatározza. Kimondja, hogy a Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van 

a szociális biztonsághoz; öregség, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és 

önhibájukon kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz 

szükséges ellátásra jogosultak. A Magyar Köztársaság az ellátáshoz való jogot a 

társadalombiztosítás útján és a szociális intézmények rendszerével valósítja meg. 

Tekintettel arra, hogy az Alkotmány csak deklarálja a szociális alapjogokat, így az 

Alkotmány 70/E. §-a is önmagában nem mond semmit, azt a jogalkotásnak kell 

tartalommal megtölteni, így a szociális jogokhoz kapcsolódó alkotmányos 

jogvédelmi funkció is erısen korlátozottan érvényesülhet csak. 

 

A szociális jogok biztosításának köre a mindenkori társadalmi, gazdasági, politikai 

környezet által meghatározott. Napjaink gazdasági, politikai vitáinak alapjául is – 

többek között – a szociális jogok biztosítási szintje szolgál. Azt azonban általános 

jelleggel megállapíthatjuk, – és ez világtendencia – hogy a kialakult szociális 

ellátórendszer egyre inkább nem tudja a társadalmi elvárásoknak megfelelıen, azzal 

összhangban kezelni a szociális kérdést. 

 

A szociális alapjog tartalmaként az Alkotmánybíróság több ízben rámutatott arra, 

hogy az állam, a jog teljesítésébıl fakadó kötelezettségének eleget tesz akkor is, ha 

a szociális ellátás biztosítására megszervezi és mőködteti a társadalombiztosítás, és 

a szociális támogatások rendszerét. Kimondta az Alkotmánybíróság azt is, hogy a 

szociális biztonság nem jelent sem biztosított jövedelmet, sem pedig azt, hogy az 

állampolgárok egyszer már elért életszínvonala a gazdasági viszonyok kedvezıtlen 

alakulása következtében ne csökkenhetne. A szociális segélyek, intézmények által 

                                                 
71 A fogalmi rendszer szétválasztásával elkülöníthetjük a kategóriákat is.  
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nyújtott szolgáltatások köre a nemzetgazdaság és a költségvetés teherbíró 

képességétıl függıen a létminimum szintjére csökkenhet, azonban az 

alkotmányossági aggályokat vet fel, ha a támogatások a létminimum alá kerülnek. 72 

 

A minimális szint a jóléti államokban is nagyon sok vita forrása. Leszögezhetjük, 

hogy a jóléti állam lényege, hogy a költségvetési rendszer útján jóval méltányosabb 

jövedelemelosztást valósítson meg, mint amit a piaci rendszer magától nyújtana. Az 

állam tevékenységének garanciát kell nyújtani olyan társadalmi kockázatokkal 

szemben, mint a munkanélküliség, a betegség, a munkaképtelenség és az öregség, 

azaz meg kell teremtenie a szociális biztonságot. A szociális biztonság tartalmának 

meghatározása azonban már ismét alkotmányossági kérdés, melynek mércéje az 

Alkotmánybíróság lehet.73 

 

A korábbiakban már említettem, hogy a szociális jogokon belül is léteznek valódi, 

önállóan nevesített, védelmet igénylı jogok és vannak az állam aktív tevıleges 

magatartását igénylı jogok. Ezen tevıleges állami magatartását igénylı szociális 

jogok alapján elvárható állami szolgáltatások viszonylagos természetőek74, a 

kormányzatnak a rendelkezésre álló erıforrásoknak megfelelıen kell nyújtani 

azokat. A gazdasági, szociális vagy kulturális szolgáltatási jellegő jogok esetében 

léteznek olyan –  jog érdemének érvényesülését elısegítı – szatellita jogosítványok, 

amelyek segítik az anyajog megvalósulásának minél magasabb szintjét, és egyfajta 

megvalósítható állapot megteremtését írják elı. Azt sem szabad azonban elfelejteni, 

hogy az úgynevezett szolgáltatási típusú szociális jogok esetében is, vannak olyan 

járulékos elemek, amely alapján megállapítható a kötelezettség abszolút jellege. Ha 

csak szorosan vizsgáljuk a jogok megvalósulását, akkor ilyen az állam védelmi, 

eljárási kötelezettsége.75 Konkrét példán keresztül bemutatva a kérdést, a 

társadalombiztosítási rendszer keretei között nyújtott szolgáltatások szintjét az 

állam teherbíró képessége határozza meg, azonban a társadalombiztosítási 

                                                 
72 NÉMETH Éva: Idıs kor: szociális biztonság vagy bizonytalanság 2p.   www.hel.hu 
73 Ezt a jogát gyakorolta a német alkotmánybíróság a késıbbiekben részletezett BVerfG, 1 BvL 1/09. 
határozatában, amikor a szociális biztonsághoz való jog tartalmára állapított meg jogosultságot. 
74 KARDOS [2003.], i.m. 1281. oldal 
75 KARDOS [2003.], i.m. 1280. oldal 
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intézményrendszer mőködtetése, annak mindenki számára hozzáférhetıvé tétele 

már nem mérlegelés kérdése. 

 

Az állam által megfogalmazott szociális ellátórendszer nagy részét a 

társadalombiztosítás nyújtja. Szabályozása törvényi szinten valósul meg, és 

teljeskörőségre törekszik. A társadalombiztosítás kötelezı biztosítás, a 

munkavállaló nem önkéntesen, hanem jogszabályi kötelezettség folytán válik 

biztosítottá. A társadalombiztosítás azonban a szorosan vett szociális megélhetést 

biztosító ellátások szintjének megszervezését nem jelenti. 1993-ban a szociális 

intézményrendszer megteremtésének fontos lépcsıjét jelentette a szociális törvény 

megalkotása. A törvény meghatározta a szociális ellátás pénzbeni és természetbeni 

formáit, minıségi szintjét és kötelezı szabályozást írt elı az önkormányzatok 

számára. Önkormányzati szabályozási körbe került a szociális rászorultság 

feltételeinek meghatározása.76 Annak ellenére, hogy ez Nyugat-Európában is 

hasonlóképpen alakul, Magyarországon megítélésem szerint az önkormányzati  

szabályozási szint nem tudja betölteni a rendeltetését, hiszen az önkormányzatok a 

feladat megfelelı ellátásához szükséges forrásokkal nem rendelkeznek, a központi 

költségvetés éppen csak a szociális törvényben meghatározott kötelezı feladatokhoz 

szükséges forrást biztosítja, az önálló ellátórendszer felállítására vonatkozó törvényi 

felhatalmazás mellé. 

 

A magyar Alkotmány számos olyan rendelkezést tartalmaz, amely az állam 

szociális felelısségét juttatja kifejezésre. Annak ellenére, hogy az Alkotmány nem 

minısíti Magyarországot szociális állammá, a 16. §, illetve a 17. § olyan célokat 

fogalmaz meg, amelyek a szociális államnak fontos elemei. A 16. § szerint a 

Magyar Köztársaság különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára és nevelésére, 

védelmezi az ifjúság érdekeit. A 17. § szerint pedig a Magyar Köztársaság kiterjedt 

szociális intézkedésekkel gondoskodik a rászorulókról. A 70/D-70/F. §-ban foglalt 

rendelkezések kifejezetten biztosítják mindenkinek a biztonságra és 

közmővelıdésre való jogot. 

                                                 
76 NÉMETH Éva: Idıs kor: szociális biztonság vagy bizonytalanság 3p.   www.hel.hu 
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Az Alkotmány rendelkezéseibıl azonban konkrétan megjelölhetı állami 

kötelezettség nem vezethetı le. Annyi azonban igen, hogy az állam minden tıle 

telhetıt köteles megtenni a leírt célok megvalósítása érdekében. Ennek 

megfelelısége azonban az Alkotmány alapján nem mérhetı.77 A szociális 

biztonsághoz való jog esetében sem lehet konkrét intézkedések 

kikényszeríthetıségére gondolnunk, ugyanis az Alkotmány nem rögzít 

meghatározott összegő támogatást az anyagilag hátrányos helyzetbe kerülık 

számára.78 

 

A szociális államcélok tartalmának viszonylagos meghatározatlansága nem jelenti 

azt, hogy Alkotmányba foglalásuk pusztán szimbolikus lenne. A magyar 

alkotmánybírósági gyakorlat több olyan minimum követelményt vezetett le a 

szociális jogokból, melyek kizárják a szolidaritás esetleges felszámolását. A 

legfontosabb ezek közül a szociális biztonsághoz való jogból fakadó alkotmányi 

parancs. A 26/1993. (IV. 29.) AB határozat az állam kötelezettségeként megerısíti a 

társadalombiztosítási rendszer létrehozásának és életben tartásának kötelezettségét. 

A társadalombiztosítás felépítésének, finanszírozásának, állami felügyeletének 

szabályozását a törvényalkotóra bízta.79 

 

A szociális biztonsághoz való jogból levezetett másik fontos minimumkövetelmény, 

a létminimumhoz való jog. A 43/1995. (VI. 30.) AB határozat megfogalmazza, 

hogy a szociális ellátás mértéke egészében nem csökkenhet egy bizonyos minimális 

szint alá. Az állam szociális ellátások összességével olyan megélhetési minimumot 

köteles biztosítani, amely elengedhetetlen az emberi méltósághoz való jog 

megvalósulásához. 

 

                                                 
77 Így az Alkotmány szociális jogi deklarációi lex imperfectává válhatnak, és a gyakorlatban sok esetben 
tényleg végrehajthatatlanná is válnak. 
78 32/1991. (VI. 6.) AB határozat 
79 SONNEVEND Pál: Szolidaritás és jog 4p. www.vigilia.communio.hcbc.hu 
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A szociális tárgyú alkotmányi rendelkezések az államon keresztül megvalósítandó 

társadalmi szolidaritás minimumát határozzák meg. A szociális tárgyú alapjogok 

mellett a jogbiztonság elve és a tulajdonhoz való jog is olyan alkotmányos elv, 

amely a szociális biztonság megvalósítását szolgálja.80 

 

A szociális jogok vonatkozásában – mint láthatjuk – az állami szerepvállalás 

mértéke, szintje adja az alapvetı kiindulási alapot. Ezen kérdés megítélése egyrészt 

történelmi, politikai korszakonként, másrészt bírói szemléletmódon, jogi 

megítélésen alapulóan változik. Az Alkotmánybíróság tevékenysége is ennek 

megfelelıen az elmúlt tizenöt év alatt jelentısen átalakult. Az elsı idıszakban a 

demokratikus átalakulásban való közremőködés, gazdasági téren az új gazdasági 

rendszerre való áttérés elısegítése jelentkezett81, melyek az Alkotmánybíróság 

privatizációval kapcsolatos döntéseiben nyomon is követhetık. A magántulajdon és 

a köztulajdon átalakítása körében az Alkotmánybíróság kifejezetten azt vizsgálta, 

hogy a különbözı állami tevékenységeknek magántevékenységgé válása milyen 

következményekkel jár. Az Alkotmánybíróság számára a kérdés azért volt 

kiemelkedı jelentıségő, mert az állami tevékenység magántevékenységgé válásával 

az állampolgárok jogait védı garanciális közjogi szabályok alkalmazása 

tárgytalanná vagy kérdésessé válhat.82 

 

Az Alkotmány 1989-es reformját követıen az Alkotmánybíróság az Alkotmány 

vizsgálatakor a szociális jogok szigorú megszorító értelmezését alkalmazta, melyet 

akkor az egyes alkotmánybírói különvélemények oldottak fel. Legtovább talán 

Zlinszky János ment el, azzal, hogy az Alkotmány 70/E. §-át alanyi jogként 

definiálta,83 amely egyenesen következik a jogállamiság fogalmából.84 A 

                                                 
80 Az amerikai alkotmányjogász, Sunstein javaslata szerint az Alkotmányban nem konkretizált szociális 
jogok biztosítása a tulajdonhoz való jog elvébıl is levezethetı. Ezzel a gyakorlattal azonosult az 
Alkotmánybíróság több szociális jogok körébe tartozó kérdés esetében is, mely a dolgozat II.3.4. fejezetében 
részletesen is kifejtésre is kerül. 
In.: SUNSTEIN, R. Cass: A pozitív jogok ellen, Fundamentum, 1998. év 3. szám, 11-14. oldal 
81 HALMAI Gábor – TORDAI Csaba: „A határozatokban kifejezést kap a magyar gazdaság teherbíró 
képességének számításba vétele” interjú Harmathy Attilával, Fundamentum, 2005. 4. szám, 67. oldal 
(továbbiakban: HALMAI – TORDAI [2005.]) 
82 HALMAI – TORDAI [2005.], i.m. 69. oldal 
83 31/1993. (V.21.) AB határozat 
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joggyakorlat alapján az Alkotmánybíróság gyakorlata is enyhült, azonban nem ment 

tovább a szociális jogok Alkotmányos szinten történı elfogadásánál. 

 

Véleményem szerint az ún. Bokros-csomag által indukált beadvány-hullám során az 

Alkotmánybíróság ismét mereven konzervatív álláspontot alakított ki. Megmaradt 

ugyanis a szociális biztonsághoz való jog fogalmilag minimumra szorítása mellett, 

egy olyan védhetı álláspont megfogalmazásával, amely – álláspontom szerint – 

némiképpen a kérdés megítélését be is betonozta. 

 

Az általam említett álláspont legpregnánsabban talán a 43/1995. (VI. 30.) AB 

határozatban fogalmazódik meg. „Az állam az Alkotmány 70/E. §-ában 

megfogalmazott kötelezettségének eleget tesz, ha a szociális ellátás biztosítására 

megszervezi és mőködteti a társadalombiztosítás és a szociális támogatások 

rendszerét. Ezen belül a jogalkotó maga határozhatja meg, hogy milyen 

eszközökkel éri el társadalompolitikai céljait.”  

 

Az Alkotmánybíróságnak azonban a szociális jogok megítélésekor a társadalmi 

igények mellett a jogvédelem más szintjét is figyelembe kellett vennie. Balogh 

Zsolt által megfogalmazottan az Alkotmánybíróságnak a szociális jogokkal nagyon 

óvatosnak kell lennie, hiszen biztosabb az, hogy a klasszikus szabadságjogok 

következetes érvényesítése mellett a szociális jogok terepe a gazdaságpolitikáé, a 

szociálpolitikáé, a foglalkoztatáspolitikáé, de alapvetıen nem az 

alkotmányvédelemé.85 

 

Az Alkotmánybíróság egyensúlykeresését sokan a szociális jog védelmének 

elhanyagolásaként értékelik, azonban van ennek egy másik olvasata is, amely 

igazolja az Alkotmánybíróság „óvatosságát”. Ez pedig az, hogy ha a szociális jogok 

kiszélesítésére kerül sor, akkor annak végeredményeként a polgárok függıségi 

                                                                                                                                                    
84 JUHÁSZ Gábor: A szociális biztonsághoz való jog alkotmányos újraszabályozása elé, Esély, 6. évfolyam 
3/1995. szám, 10. oldal (továbbiakban: JUHÁSZ [1995.]) 
85 BALOGH Zsolt: Paradigmaváltás lehetıségei a szociális jogok védelme terén 363. oldal, Jogtudományi 
közlöny, 2005. szeptember, LX. évfolyam 9. szám 363. oldal (továbbiakban: BALOGH [2005.]) 



 43 

viszonyba kerülnek az államtól (az állam által biztosított ellátásoktól), ez pedig 

végeredményben a szabadságjogok sérelmét eredményezi. A szabadságjogok 

biztosítása pedig még a jogvédelemmel foglalkozók által is elfogadottan 

elsıbbséget élvez a szociális jogokkal szemben. Megítélésem szerint azonban nem 

szabad éles határvonalat húzni szabadságjogok és a szociális jogok közé, hiszen a 

két generációba sorolt jogok egymásra épülnek, kiegészítik és együttesen felerısítik 

egymást. A szociális jogok óvatos alkotmányozása melletti érvelés ezért nem 

helytálló, mivel ha a szociális jogok a szabadságjogokkal párhuzamosan fejlıdnek, 

akkor pont a szabadságjogok biztosítják a túlzott állami befolyás korlátozását.  

 

Az Alkotmánybíróság idézett véleménye az elmúlt 10 évben némiképpen 

megváltozott. Ez a változás egyrészt oldódásnak tekinthetı, azzal, hogy a szociális 

biztonsághoz való jog megítélésekor a megélhetési minimum biztosítását írta elı az 

Alkotmánybíróság.86 Másrészrıl ez a változás a jogvédelmi rendszerbe épített féket 

is jelent, azzal, hogy az Alkotmánybíróság alkotmányos szigorúságával a szociális 

ellátás egyes elemeinek alapjogi szintre történı emelését korlátozza, illetıleg 

kizárja. Ezzel biztosítja a jogalkotói szerep megtartását, az Alkotmánybíróságtól 

való elkülönülését, egyúttal megfogalmazva a rendszer bıvítésének jogalkotói 

lehetıségét, megteremtve mindezzel a másodlagosan megadott alanyi jog fogalmát.  

 

Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról sem, hogy ha a szociális jogok 

konkrétabb megfogalmazására kerül sor az Alkotmányban, akkor egy válságos 

gazdasági helyzetben az államnak a szociális ellátások szintjébıl történı 

visszalépésekor az Alkotmány negatív irányú módosítását is el kell végeznie, ezzel 

pedig az alaptörvény devalválódik.87 Abban az esetben, ha az Alkotmánybíróság tág 

teret enged a szociális jogok biztosításának és védelmének, számolnia kell ennek az 

Alkotmányra gyakorolt negatív következményeivel, és az ennek bekövetkezéséért 

                                                 
86 32/1998 (VI.25.) AB határozat 
Megjegyzem, hogy ennek a kérdésnek sem egységes az alkotmánybírósági megítélése. A szociális jogok 
körében az eltérı ellátások biztosításának egyes kérdéseit az Alkotmánybíróság eltérıen ítéli meg. Például a 
lakhatáshoz való jog megítélésekor ezt a megélhetési minimumból nem tartja levezethetınek. (42/2000. 
(XI.8.) AB határozat). 
87 BALOGH [2005.], i.m. 363. oldal 
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való elsıdleges felelısségével is, hiszen az Alkotmánybíróság feladata a 

jogrendszer egészének megvédésén belül mégis elsıdlegesen az alaptörvény 

pozíciójának megırzése. Itt ismét visszatérek arra az álláspontomra, hogy ha a 

szociális jogokat a szabadságjogokkal azonos szinten fogadjuk el, akkor a korlátok 

mellett a garanciákat is biztosítják a szabadságjogok a szociális jogoknak az 

alkotmányozás során, még akkor is, ha esetleg a szociális jogok szintjében 

visszalépés következik be. 

 

A kérdés vizsgálatakor említést kell tenni arról az elméleti jogi vitáról, ami a 

szociális jogok alkotmányos jogként történı értelmezése és az államcélként történı 

elismerése között feszül. Ez a vita ugyanis szintén az általam vázolt kérdés körül 

forog, és végeredményben az érvelésekkor a két oldal támogatói ugyanezeket a 

problémákat és megoldásokat boncolgatják.  

 

Legfontosabb érv a szociális jogok alapjogként történı elfogadása mellett, hogy 

ezen jogokat megalkotó nemzetközi jogi környezet is alapjogként definiálja a 

szociális jogokat. Így a belsı jog összeütközésbe kerül a nemzetközi joggal, ha az 

állam szociális kötelezettségeit nem alapjogi szinten határozza meg. Ezen álláspont 

képviselıi a szociális jogok államcélként történı megfogalmazását bizonyító 

példaként a weimari köztársaságot és annak alkotmányos, politikai következményeit 

említik.88 A Weimari Köztársaság alkotmányában a szociális jogok összetettségét és 

eltérı sajátosságait jellemzı hangsúly eltolódások mind megjelentek, szembeötlı 

volt az egyes alapjogok tematikus, hangsúlyozott alkotmányos védelme.89 

 

A másik oldal követıinek álláspontja szerint viszont a szociális jogok államcélként 

történı megfogalmazása azt sugallja, hogy annak érvényesülése az országgyőlésen 

keresztül a mindenkori többség elvárásaihoz igazodik. Ez az oldal azonban 

                                                 
88 SÁRI [1997.], i.m. 219. oldal 
Megjegyzem azonban, hogy nyilvánvalóan a fenti példa már olyan szélsıséges jogállami berendezkedést 
jelent, ami nyilvánvalóan már nem szolgálhat a másik – a szociális jogokat államcélként elfogadó – oldal 
követendı példájaként, és ezen oldal képviselıi nem is erre alapozzák az álláspontjukat. 
89 KISS [2006.], i.m. 8. oldal 
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álláspontom szerint merev határt húz a szociális jogok és az elsı generációs 

szabadságjogok közé, mely határ viszont már nem szolgálja a jogok védelmét. 

 

A két álláspont között a jog védelme, érvényesíthetısége szempontjából is jelentıs 

különbség van, hiszen amennyiben egy jog alkotmányosan deklarált alapjog, akkor 

megilleti az alkotmánybírósági védelem, ezzel szemben, ha csak államcél, akkor a 

jogi védelmet az igazságszolgáltatás garantálja. Véleményem szerint a szociális 

jogok részei az alapjogok rendszerének, mert a klasszikus jogokhoz hasonlóan az 

emberi lét és méltóság biztosítását szolgálják, államcélként is való elfogadásuk által 

pedig a jogvédelem iránya kerül kijelölésre. 

 

Szükségesnek látom megemlíteni azt is, hogy vannak olyan jogrendszerek, ahol a 

szociális jogok alapjogi szinten történı rögzítésének hiánya ellenére is alapjogként 

kerülnek deklarálásra, így megállapítható, hogy nem maga a jogok rögzítése szolgál 

az elhelyezkedés megítélésének alapjául. Gondolok itt az angolszász országok 

történeti alkotmányára, (itt a kérdés problémaként azért nem is nagyon merül fel, 

mert maga az Alkotmány sincs jogszabályi szinten rögzítve) ahol az állam szociális 

funkciói az alkotmány történelmileg kialakult szerkezetébe épülnek be. 

 

Az alkotmányjog hazai szaktekintélyei is különös hangsúlyt fektetnek az 

alapelvek/alapjogok és az államcélok közötti határ kijelölésére. Ennek a 

problémának a kiindulási alapját adja az a tény, hogy – az Alkotmányba foglalt és 

az abba foglalható különbözı alapelvek – kapcsolódása az alapjogokhoz eltérı 

tartalmú és mértékő. Az államcélok konkretizálására sem került sor az 

Alkotmányban. Vagyis azáltal, hogy a szociális biztonsághoz való jog 

Alkotmányban nevesített jog, azáltal alapjogként elismerésre került.90 Az alapelvek 

alapjogi vagy egyszerő jogi következményeit, az államcélokat így a 

törvényalkotónak kell megállapítania. Amennyiben a törvényalkotó nem gyakorolja 

eme hatáskörét, akkor a keretek kijelölés az Alkotmánybíróság feladata marad. 91 

                                                 
90 JUHÁSZ [1995.], i.m. 11. oldal 
91 ÁDÁM [1993.], i.m. 412. oldal 
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Kardos Gábor véleménye köztes megoldásként szolgál, szerinte a szociális és 

kulturális jogok természete kettıs: részben valódi jogok, illetve a szolgáltatás 

optimális megvalósulását illetıen államcélok.92 

 

A szociális biztonsághoz való jog kérdésével foglalkozó alkotmánybírósági 

határozatokhoz főzött párhuzamos és különvélemények keretei között több 

alkotmánybíró is fogalmazott meg véleményt a szociális biztonsághoz való jog jogi 

természetével kapcsolatban. Juhász Gábor idézete alapján Sólyom László szerint a 

„szociális biztonság csupán program”93, 31/1990. (XII.18.) AB határozatban 

megfogalmazott különvéleménye szerint „a szociális jogok vonatkozásában nem 

alanyi jogról, hanem állami feladatról van szó”. Kilényi Géza, Vörös Imre, Szabó 

András és Zlinszky János a 24/1991. (V.18.) AB végzéshez csatolt 

különvéleményük szerint „a szociális biztonsághoz való jog, Alkotmányban 

rögzített jog nem csupán program. Magyarországon egyenesen folyik a 

jogállamiság fogalmából.” Kilényi Géza a 26/1993. (IV. 29.) AB határozathoz 

önállóan megfogalmazott különvéleményében a szociális biztonsághoz való jog 

tartalmát meghatározva, azt az állampolgárokkal szemben fönnálló 

kötelezettségeként nevesíti az államnak. Az alkotmánybírók jogértelmezését 

egységesnek semmi esetre sem tekinthetjük, véleményük esetrıl esetre, nemzetközi 

és történelmi tapasztalatok alapján is formálódott. A szociális jogokkal szemben 

szolidáris alkotmánybírók is – érzéseim szerint – fenntartásokkal kezelik ezen 

jogokat, tartva a szociális jogok kiterjesztésének politikai és gazdasági veszélyétıl. 

A szociális jogok elismerése megítélésem szerint az alkotmányosság alapvetı 

mércéje, azonban a puszta elismerés veszélyeket még nem hordoz, hiszen 

nemzetközileg is elfogadott elv, hogy a szociális jogok körébe esı ellátások mértéke 

mindig az állam teherbíró képességétıl függ. 

 

A szociális jogok érvényesítése azt mutatja, hogy az államcélok is megsérthetıek, 

különösen az erıforrások indokolatlan elvonásával. Így éppen ez jelenti a szociális 

                                                 
92 KARDOS [2003.], i.m. 1282. oldal 
93 JUHÁSZ [1995.], i.m. 10. oldal 
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jogok egyik fontos attribútumát a polgári jogokhoz képest, hiszen a szociális jogok 

biztosítása mindenekelıtt az állami erıforrásokról szól, komoly mértékő állami 

újraelosztást kényszerít ki. A szociális jogok tehát ebben a vonatkozásban azért 

fontosak, mert lefektetik az állami felelısségvállalás minimumát. A szociális jogok 

szükségességét igazolják az alapvetı emberi szükségletek mellett az emberi 

szenvedések, továbbá a polgári és politikai jogok is feltételezik legalább a 

minimális szociális jogok létezését.94 

 

Az alapelvek alkotmányi szintő megállapításának különösen jelentısége van 

azokban az országokban, ahol az Alkotmány rendelkezései szőkszavúak. 

Magyarországon ebbıl és a politikai, társadalmi átalakulás hatásaiból következıen 

alakult ki az a helyzet – Ádám Antal alkotmánybíró véleménye szerint –, hogy az 

alkotmánybíróság aktivistává vált.95 

 

A szociális jogok megítélésének másik fontos kiindulási alapja, hogy a Magyar 

Köztársaság szociális államnak tekinthetı-e, hiszen akkor a szociális jogok külön 

deklarálása nélkül is kikényszeríthetıek lennének, mint alanyi jogok. Az 

Alkotmánybíróság gyakorlatán keresztül is levezethetı a kérdés jelentısége, hiszen 

az ún. Bokros-csomaghoz kapcsolódó döntésekig az Alkotmánybíróság kifejezetten 

hangsúlyozta a döntései során, hogy az Alkotmány preambulumában rögzített 

szociális piacgazdaságra való utalás nem értelmezhetı a szociális államiság 

megfogalmazásának, így ezen jogok bíróság elıtti érvényesíthetısége is 

korlátozott.96 Ezzel ellentétes jogértelmezés a jogtudomány területén azonban 

párhuzamosan publikálásra kerül.97 

 

A szociális szolgáltatási típusú jogokból eredı ideális állapot megteremtésének 

elmulasztása – jogi úton – nem kérhetı számon, kikényszeríthetısége a támogató 

                                                 
94 GYULAVÁRI Tamás: Szociális jogok és nemzetközi jog, Fundamentum, 8. évfolyam, 2004. 1. szám, 221. 
oldal 
95 ÁDÁM [1993.], i.m. 412. oldal 
96 HALMAI Gábor: Az alkotmányozás kockázatai, Jogtudományi Közlöny, 153. oldal, 1997. március, LII. 
évfolyam 3. szám (továbbiakban: HALMAI [1997.]) 
97 In: PRUGBERGER Tamás: Adalékok a jogi normatan és a jogforrástan elméletéhez. = Publ. Univ. 
Miskolc. Sect. jur. et pol. Tomus 15. 1998. 156. oldal 
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normák tartalmától függ. A szociális jogok keretei között viszont a „valódi” 

védelmi jogok, a polgári és politikai jogokhoz hasonlóan intézményvédelmet és 

jogbiztonsághoz főzıdı védelmet jelentenek, így azok kikényszeríthetıek. A 

szociális védelmi jogok – mint államcélok – legfontosabb megsértését az anyagi 

erıforrások indokolatlan elvonása, korlátozása jelenti.98 

 

A szociális jogok alanyi jogként történı elfogadása a jogpolitikai szempontok 

mellett komoly gazdaságpolitikai következményekkel is jár. Hiszen ha egy jogot 

elfogadunk alanyi jogként, akkor annak megszegése esetén a jogosult az igényét 

bírói úton érvényesítheti, mely tulajdonképpen kikényszeríthetıvé teszi az állami 

költségvetés számára legköltségesebb szociális jogokat.99 Ebbıl megállapíthatjuk, 

hogy a kérdés megítélése túlnı az alkotmányjogi megközelítésen, azonban 

álláspontom szerint az Alkotmánybíróságnak az álláspontját gazdasági 

megfontolásoktól függetlenül kell kialakítania. Ennek a kényes egyensúlynak a 

megtalálása a jelenlegi alkotmányos keretek között csak az Alkotmánybíróság 

feladata lehet. Az Alkotmánybíróság viszont amennyiben alanyi jogként elismeri a 

szociális jogokat, akkor is rendelkezik eszközökkel az alkotmányossági mérce, 

jogvédelem eszközeinek kialakításához, így megfelelı kontroll mechanizmus 

felállításra képes. 

 

Rögzíteni szükséges azt is, hogy a szociális jogok alkotmányos szintre emelésére a 

jogállami alkotmányok egyike sem merészkedett. Még azon országok sem, amelyek 

egyébként az alkotmányban megfogalmaztak szociális jellegő jogokat. A spanyol 

alkotmány például – annak érdekében, hogy az Alkotmánybíróság ne tudjon 

beavatkozni a gazdaságpolitikába – a szociális jogok esetében megtiltja az 

Alkotmánybírósághoz fordulást. 100 A szociális jogok még a magukat szociális 

államnak tartó országokban is a politika kompetenciájába tartoznak, hiszen a 

szociális jogok köre – a létminimum szintjén túl – az egyes országok gazdaságának 

teherbíró képességétıl függenek. A Francia Alkotmánytanács például kimondta a 

                                                 
98 KARDOS [2003.], i.m. 1282-1283. oldal 
99 HALMAI [1997.], i.m. 3. szám 
100 HALMAI [1997.], i.m. 3. szám 
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szerény lakáshoz való jogot, a magyar Alkotmánybíróság pedig csak a 

megélhetéshez szükséges minimum, mint a lét alapvetı feltételeinek biztosításáról 

való gondoskodási kötelezettséget határozta meg az állam kötelezettségeként.101 

Ezzel szemben – konzervatívabb alkotmányjogászok véleménye szerint – az állam a 

társadalmi berendezkedést is veszélybe sodorná, ha egy esetleges gazdasági 

stabilizációs intézkedéssorozat, a szociális jogok védelmezése címén az 

Alkotmánybíróság által megsemmisíthetı lenne.102 A szociális jogok esetében – 

megítélésem szerint – olyan érzékeny kérdéssel állunk szemben, amely 

általánosságban – pozitívan és negatívan közelítve – sem mérlegelhetı, mindig az 

adott esetben szükséges megvizsgálni a döntés közvetlen és közvetett hatásait is. Az 

– viszont bármely álláspontot is tekintjük elfogadhatónak – akkor is leszögezhetı, 

hogy a jogrendszerek legfıbb célja a társadalmi jólét maximalizációja.103 Az 

Alkotmánybíróságoknak elsıdlegesen arra kell vizsgálódásuk során 

összpontosítaniuk, hogy a jogalkotó által alkotott jogszabályok nem ellentétesek-e 

az Alkotmánnyal. Azonban az Alkotmánybíróságnak az egyes esetekben 

figyelemmel kell lennie az ország gazdaságának teherbíró képességére is, mely elv 

különösen a szociális juttatások és támogatások témakörében hozott határozatoknál 

érvényesül. 

 

A szociális jogok mértéke, és terjedelme állami és nemzetközi szinten is nagyban 

függ az érdekeltek érdekérvényesítı képességétıl. Ennek a korlátozása – többek 

között – ideológiai szempontból is szükséges, hiszen a szociális jogok terjedelme 

nem múlhat kizárólag érdekérvényesítési képességen.104 A spontán 

érdekérvényesítés az egyes jogok devalválódásához is vezethet, azáltal, hogy a 

kisebb érdekérvényesítı képességgel rendelkezık jogai csorbulhatnak az érdekeiket 

jobban képviselık jogaikkal szemben. Ezért szükséges, hogy az állam az 

Alkotmányon keresztül kötelezze el magát a szociális jogok biztosítása 

tekintetében. 

                                                 
101 HALMAI – TORDAI [2005.], i.m. 70. oldal 
102 HALMAI [1997.],  i.m. 3. szám 
103 HALMAI – TORDAI [2005.] i.m. 70. oldal 
104 SÁRI [1999.], i.m. 42. oldal 
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Az emberi jogok körének szabályozási szintje szempontjából kialakult gyakorlat is 

jelentıs eltéréseket mutat, mely álláspontom szerint az alanyi jogként való elismerés 

kérdésével is párhuzamba állítható. Szélsıséges megoldásként említhetı az 

Egyesült Államok szabályozása, ahol az alkotmány elsı kiegészítése kifejezetten 

megtiltja bizonyos alapjogok tekintetében az alkotmányi szinttıl alacsonyabb 

szinten történı szabályozást. Ezzel tulajdonképpen kimondatlanul csak a jogok 

bizonyos körére ismeri el azok alapjogi jellegét.  

 

Az amerikai alkotmányjogi gondolkodás a kontinentális szemlélettıl teljesen 

különbözik, azonban a szociális jogok egyedi értelmezése miatt – álláspontom 

szerint – az ismertetése szükséges. A legtöbb amerikai jogász számára 

elképzelhetetlen a gazdasági és szociális jogok alkotmányba foglalása, annak 

ellenére, hogy az utóbbi idıben számos szövetségi törvény született a szociális 

jogok körében. Az amerikai alkotmányjogászok szerint az alkotmányos jogok már 

megfogalmazásuk alapján is a bírói úton való érvényesítésüktıl függenek. A 

bíróságok csak a negatív jogokat képesek hatékonyan érvényesíteni: azokat a 

jogokat, amelyek tiltást fogalmaznak meg az állam számára.105 Ezzel ellentétesen a 

szociális jogok esetében is elkülöníthetünk – véleményem szerint – negatív jogokat, 

így ezek bírói védelemben részesítése is elkerülhetetlen, vagyis az Alkotmányba 

foglalásuk sem elképzelhetetlen. Az amerikai jogalkalmazásban is némi hezitálás 

tapasztalható, több ítélet a szociális jogok zömét legalább közjogi alanyi jogként 

elismeri.106 

 

Az amerikai alkotmányjogászok számára sem ismeretlenek a pozitív jogok, azonban 

nem tartják szükségesnek azok alkotmányba foglalását. Többen úgy foglalnak 

állást, hogy az alkotmány minısége egyenesen arányos annak szőkszavúságával.107 

                                                 
105 SCHWARTZ, Herman: Van-e helyük a gazdasági és szociális jogoknak az alkotmányban?, 
Fundamentum, 1998. 3. szám, 5. oldal (továbbiakban: SCHWARTZ [1998.]) 
106 KISS [2006.], i.m. 12. oldal 
107 Az Egyesült Államok több, mint 200 éves alkotmány története alatt ennek köszönhetıen került sor igen 
kevés alkotmány-módosításra. 
SCHWARTZ [1998.] i.m. 8. oldal 
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Cass R. Sunstein tanulmányában a szociális jogok szinonim fogalmának is tekinti a 

pozitív jogok fogalmát, beszőkítve ezáltal a kontinentális jogi gondolkodás által 

már ismertetett csoportosításhoz képest a szociális jogokat.108 Sunstein szerint „az 

alkotmányok úgy is felfoghatók, mint olyan dokumentumok, amelyek egészen 

konkrét és gyakorlati célok megvalósítására használhatóak, többek között arra, hogy 

a politikai folyamatok során a legnagyobb valószínőséggel felmerülı problémákkal 

szemben elızetes védelmet biztosítsanak.”109 

 

Az Egyesült Államok szabályozásához, az amerikai alkotmányjogi gondolkodók 

álláspontjához képest kevésbé szélsıséges megoldásként említhetı a német 

alaptörvény, amelyet törvényi fenntartásos szabályozásnak neveznek: itt az 

alkotmányban kifejezetten nevesített esetekben van lehetıség a jogok törvényi 

szintő szabályozására is. A magyar alkotmány szerint pedig az alapvetı jogokat 

törvény szabályozza. Ezt a megoldást kötelezı törvényi fenntartásos rendszerként 

definiálhatjuk. Ebben a rendszerben viszont az alapjogok alkotmányos deklarálása 

nem elegendı, hiszen külön törvényi szabályozásra van szükség, amely 

szélsıségesen közelítve magát az Alkotmányt és annak jelentıségét kérdıjelezi 

meg, de kevésbé szélsıséges megítélés alapján is korlátozza az alkotmányos 

jogokat.110 

 

A jogállamiság alkotmányos ismérvei között mindenképpen elsıdleges helyet foglal 

el az a körülmény, hogy az emberi jogokat és az alapvetı szabadságjogokat 

megállapító nemzetközi okmányokat tiszteletben tartó alkotmány által garantált 

alapelvek és alapjogok közvetlenül meghatározzák a törvényalkotás kereteit és 

tartalmi összetevıit is.111 Ennek a hatásnak nyilvánvalóan nem kizárólag az 

alkotmányos szintő jogalkotás keretei között, hanem az egyes országok teljes 

jogrendszerében kell érvényesülnie. Ez a nemzetközi szintő jogvédelem így tehát 

                                                 
108 SUNSTEIN, R. Cass: A pozitív jogok ellen, Fundamentum, 1998. év 3. szám, 11. oldal (továbbiakban: 
SUNSTEIN [1998.]) 
109 SUNSTEIN [1998.], i.m. 11. oldal 
110 HALMAI [1997.], i.m. 3. szám 
111 ÁDÁM [1993.], i.m. 412. oldal 
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tökéletes összhangban áll az alkotmányos jogok érvényesülésének 

Alkotmánybíróság által megfogalmazott védelmével. 

 

A polgári, politikai jogokkal szemben a gazdasági, szociális, kulturális jogok 

idıbeli dimenziója is eltérı, mely különbség a két generációs jogok már ismertetett 

eltérı jellegébıl ered. A polgári és politikai jogok esetében az állami kötelezettség 

közvetlenül jelentkezik, míg a gazdasági, szociális és kulturális (szolgáltatási) 

jogokat fokozatosan kell megvalósítani.112 Ez a fokozatos megvalósítás viszont nem 

jelentheti a kormányok passzivitását. Az állami tevıleges magatartás lehetséges 

maximális szintjének a legfıbb garanciáját a nemzetközi szerzıdések elıírásai, és 

azok ellenırzési mechanizmusa jelenti. 

 

Mint azt az elızıekben láthattuk, az Alkotmánybíróságnak a döntései kialakítása 

során számos elvvel, értékelési szemponttal kell szembenéznie. Ezek 

elırebocsátásával véleményem szerint az alkotmánybírák dilemmái, esetleg elsı 

ránézésre ellentmondónak tőnı döntései könnyebben megérthetıek és 

mindenképpen könnyebben elfogadhatóak. Még abban az esetben is, ha egy 

gazdasági szempontú és irányú döntéssorozat megítélésére kerül sor jogi alapokra 

figyelemmel. 

                                                 
112 KARDOS [2003.], i.m. 1282. oldal 
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II. 3. A szociális jogok megítélésének változása az Alkotmánybíróság 

gyakorlatában, avagy az Alkotmánybíróság alkotmányértelmezési 

elvrendszere 

 

A szociális jogok a jóléti állam válságakor minden esetben, mint a reformok, 

szolgáltatások szőkítésének gátjai jelennek meg. Kardos Gábor véleménye szerint a 

szociális jogok védelme a mai piaci demokráciák továbbfejlıdésének kulcskérdéseit 

érintik. Milyen mértékben indokolja például az egyén civilizációs igényeinek 

kielégítése a piac korlátozását, felborítják-e a politikai egyenlıséget a szociális 

egyenlıtlenségek, mennyiben orvosolható a társadalmi leszakadás a globalizáció 

körülményei közepette.113 

 

A szociális jogok szerepének változását a jelenlegi gazdasági viszonyok között 

mindenképpen vizsgálni kell. A gazdasági megszorítások keretében különösen 

fontos annak vizsgálata, hogy a szociális jogok biztosítása körében a megszorítások, 

visszalépések hogyan valósíthatóak meg, mennyiben lehetnek indokoltak, és mi 

ennek a határa. A kérdés vizsgálatakor nem hanyagolhatóak el sem az 

Alkotmánybíróság szociális jogok biztosításához kapcsolódóan hozott döntéseinek 

történeti elemzése, sem az egyes súlyponti kérdések vizsgálata. A dolgozat ezen 

fejezetében tehát az Alkotmánybíróság döntéseinek elemzésére törekszem, 

bemutatva a szociális jogok megítélésének átalakulását is. Az Alkotmánybíróság 

gyakorlatának vizsgálata lényeges a társadalombiztosítási rendszer alkotmányos 

kereteinek meghatározásakor, hozzájárulva a jogalkotás törvényhozás utáni 

kontrollfázisának kialakításához.114 

 

Az Alkotmány szövegének értelmezésekor az Alkotmánybíróság eljárásának 

lehetséges módja textualista alkotmányszemlélet. Ebben az esetben a nyelvtan és a 

formális logika szabályainak segítségével kerül sor a szöveg tartalmának kifejtésére 

                                                 
113 KARDOS Gábor: Üres kagylóhéj? A szociális jogok nemzetközi védelmének egyes kérdései, Gondolat 
Kiadói Kör, Budapest, 2003., 26. oldal (továbbiakban: KARDOS Gábor [2003.]) 
114 RÁCZ Zoltán: A társadalombiztosítási rendszer alkotmányos keretei az alkotmánybírósági határozatok 
tükrében, Állam- és Jogtudomány, XLIX. évfolyam, 2008., 129. oldal 
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és az alkotmányossági kérdés megválaszolására.115 Számos szakember szerint 

azonban nincsen olyan alkotmányjogi probléma, amely pusztán az alkotmány 

szövege alapján megválaszolható. Úgynevezett „nehéz ügyekben” az alkotmány 

mondatai nem nyújtanak elég támpontot.116 A „nehéz ügyek” meghatározása 

viszont új értelmezési kérdést is fel vethet, mely már inkább alkotmányelméleti 

probléma. A német alkotmányelméleti irodalom szerint az alapjogi 

rendelkezéseknek nincsen szemantikai tartalma, vagyis még a fogalmuk sem 

állapítható meg pusztán az írott betők alapján.117 Ronald Dworkin pedig az 

alkotmány tartalmi rendelkezéseit, illetve azok egy részét absztrakt elveknek 

tekinti.118 A tartalmi és eljárási rendelkezések megértéséhez és alkalmazásához 

szükségesek az Alkotmány szövegén kívüli információk, kisegítı ismeretek. 

Álláspontom szerint, viszont ez a jogi garanciák megszőnésének, elenyészésének 

veszélyét is magában hordozza. 

 

Egyik határozatában az Alkotmánybíróság saját maga is véleményt formált az 

Alkotmány értelmezésének elvei tekintetében, mely megfogalmazás szerint „az 

Alkotmánybíróság az értelmezés során nem állapít meg új szabályt, csupán kifejti 

az Alkotmányban egyébként benne rejlıket, mintegy kibontva azokat a 

rendelkezések szövegébıl, mindenkor szem elıtt tartva azok tartalmát és 

összefüggéseit.”119 Ennek az elvnek a szó szerinti betartása azonban lehetetlenség. 

Az Alkotmányon kívüli információk nélkül magának a kérdésre vonatkozó 

alkotmányhelynek a meghatározása is nehézkes, nem hogy a releváns szövegbıl 

következtetések levonása.120 Ebbıl adódóik az is, hogy az Alkotmánybíróság 

                                                 
115 Az irányzat legtekintélyesebb képviselıje Antonin Scalia, Magyarországon pedig Pokol Béla.  
116 TÓTH Gábor Attila: A titokzatos alkotmány, Jelentés az alkotmányértelmezés nehézségeirıl 
Jogtudományi Közlöny, 2008. szeptember, LXIII. évfolyam, 399. oldal (továbbiakban: TÓTH Gábor Attila 
[2008.]) 
117 BRAGYOVA András: Az alkotmánybíráskodás elmélete, KJK-MTA Állam- és Jogtudományi Intézet, 
Budapest, 1994., 195-196. oldal (SCHLINK, Bernhard: Abwägung im Verfassungsrecht, Berlin 1976.) 
118 TÓTH Gábor Attila [2008.], 400. oldal (Hivatkozik Dworkin, Ronald: A Special Supplement: The 
Jurispoudence of Richard Nixon. 18., The New York Review of Books 8. (1972.), Dworkin, Ronald: 
Alkotmányjogi esetek. In: Paczolay Péter (szerk.): Alkotmánybíráskodás, alkotmányértelmezés, Budapest, 
1995. 191. oldal, Dworkin, Ronald: Law’s Empire, Hart Publishing, Oxford, 1998. 71.) 
119 Ádám Antal, Herczegh Géza, Lábady Tamás és Tresztyánszky Ödön 48/1991. (IX. 26.) AB határozathoz 
főzött párhuzamos véleménye. 
120 KIS János: Alkotmánybíráskodás a mérlegen (I. rész), Fundamentum, 1999. 3. szám, 9. oldal 
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alkotmányértelmezésének a következménye egy jogfejlesztı tevékenység, melynek 

megítélése már az Alkotmánybíróság szerepének elemzéséhez vezet. 

 

A másik lehetséges és széles körben elterjedt alkotmányértelmezés a történeti 

értelmezés vagy originalizmus, melynek lényegi eleme, hogy az alkotmány 

rendelkezéseit úgy kell értelmezni, ahogy azokat a megalkotásuk idején 

értelmezték. Az eredeti szándék vizsgálatakor azonban el kell távolodni az 

alkotmány leírt mondataitól.121 A nézet az angolszász jogrendszerekben a leginkább 

elterjedt, hazai követıje nem igazán van122, hiszen az Alkotmányunk maga sem 

tekint vissza több száz éves múltra. Ez viszont nem jelenti azt, hogy az Alkotmány 

értelmezésekor alkotmánybíráink egyáltalán nem nyúltak volna vissza az ellenzéki 

kerekasztal jegyzıkönyveihez. Sólyom László és Harmathy Attila például szívesen 

alkalmazta a történeti értelmezést a jogalkotói célok vizsgálatakor.123 Szintén 

érdemes a történeti értelmezéssel kapcsolatosan megemlíteni, hogy 

Magyarországon az Alkotmányt elfogadó és az Alkotmányt módosító hatalom is 

különbözı124, így a módosítások kapcsán a törvényjavaslatokhoz főzött indokolás, 

esetlegesen a parlamenti hozzászólások képezik a jogalkotó célok alapját. 

 

Megítélésem szerint az Alkotmánybíróságnak az által végzett alkotmányértelmezés 

során rendkívül körültekintıen kell eljárni, hiszen hosszabb távon a saját hitelessége 

múlhat az általa kialakított gyakorlaton. Könnyő lenne állást foglalni bármelyik 

értelmezési módszer mellett, hiszen kidolgozói egész érvrendszert fogalmaztak meg 

azok mellett. Egy-egy szempont viszont sok esetben elégtelen a probléma 

megítéléséhez: egy új jogintézmény esetében a történeti értelmezés helyett a 

jogalkotói szándék vizsgálata lehet az elsıdleges, míg egy sokadik jogszabály 

                                                 
121 TÓTH Gábor Attila [2008.], i.m. 399. oldal (Alapul használta: Tribe, Laurence H.: American 
Constitutional Law. Volume One, Foundation Press, New York, 2000., 47. oldal) 
122 Talán megemlíthetı Kis János, aki annyiban azonosult a történeti elemzés elméletével, hogy abból 
kiindulva választotta ketté az „alkotmányozói metaszándék” és a „másodlagos szándék” fogalmát. In: TÓTH 
Gábor Attila [2008.], i.m. 408. oldal 
123 TÓTH Gábor Attila [2008.], i.m.  405., 407. oldal 
124 BRAGYOVA András: Az új alkotmány egy koncepciója, KJK-MTA Állam- és Jogtudományi Intézet, 
Budapest, 1995., 264-277. oldal 
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módosításnál sokkal nagyobb szerep jut a történeti hagyományoknak, az 

alkotmányos szabályok kibontásának.  

 

Véleményem szerint azonban a rendszer idegen értelmezési megoldásoktól – a 

hitelesség érdekében – elsıdlegesen tartózkodni szükséges. Ilyen rendszeridegen 

elem lehet például a Sólyom László által elıszeretett hivatkozott „láthatatlan 

alkotmány” vagy a társadalombiztosítási ellátások kapcsán a német jogból 

hivatkozott tulajdonhoz való jog elvének alapjog helyettesítı gyakorlata, melyet a 

dolgozat jelen fejezetének alpontjaiban részletesen is bemutatok. Nyilvánvaló, 

amennyiben a megoldást egy új elem átvétele jelentheti, akkor nem akadályozható a 

jogfejlesztés annak negligálásával, azonban elsıdlegesen nem ezeknek kell a 

megoldást jelenteniük.  
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II.3.1. Az Alkotmánybíróság szociális jogok körét értelmezı gyakorlata 

 

Az Alkotmánybíróság számos határozata foglalkozik a szociális biztonsághoz való 

jog értelmezésével. A kérdés vizsgálatára a szociális és társadalombiztosítási 

ellátások kapcsán szinte minden jogszabályi változáskor sor kerül. A beadványok 

többsége a korlátozások alkotmányellenességének megállapítását várja az 

Alkotmánybíróságtól, arra hivatkozással, hogy az sérti a szociális biztonsághoz való 

jogot. Az Alkotmánybíróságnak az Alkotmány értelmezésekor számos szempontra 

figyelemmel kell meghoznia döntését. Ezeknek a szempontoknak a vizsgálatára 

kerül sor a dolgozat jelen fejezetében. Az Alkotmány értelmezésének kiindulási 

pontja, hogy a szociális jogoknak mi a szerepe az Alkotmányban. A dolgozat 

korábbi fejezetében részletesen foglalkoztam azzal a kérdéssel, hogy a magyar 

alkotmány a szociális jogok védelmének felvállalásakor tulajdonképpen a szociális 

államcélok biztosításán túl alig-alig merészkedett. Az Alkotmányban a szociális 

jogállam fogalma felvállalásra sem kerül. Az Alkotmánybíróságnak részben erre is 

figyelemmel kell a szociális jogok biztosítása során állást foglalnia és ennek 

fényében kell az értelmezési gyakorlatot kialakítania. 

 

Az 1990-es évek elején – mint ahogy azt már a korábbiakban részletesen 

ismertettem – komoly elméleti vitát jelentett, hogy a szociális jogok alapjogként 

megfogalmazásra kerüljenek-e. Mint ismeretes végezetül az Alkotmány 

meglehetısen konzervatív szabályozást tartalmaz a szociális jogok vonatkozásában. 

Ebbıl adódóan az Alkotmánybíróság alkotmányértelmezése során a szociális 

ellátások értékállósága, védelme kapcsán óvatosan kell eljárjon. Ádám Antal 

megfogalmazása szerint a szociális ellátások alapjogi megállapítása ugyanis fiktív 

alkotmányi rendelkezés lenne, amelyet az alkotmányos jogállam alkotmányozója 

tudatosan nem vállalhat. Ádám Antal ismertetett álláspontját arra alapozza, hogy az 

ország jelenlegi és még hosszabb idıre feltételezhetı gazdasági-pénzügyi adottságai 

mellett megalapozatlan és megvalósíthatatlan lenne a szociális jogok 

értékállósága.125 

                                                 
125 ÁDÁM [1993.], i.m. 419. oldal 
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A szociális jogok kapcsán több kérdéskör köré csoportosíthatóak az 

Alkotmánybíróság határozatai, a dolgozatomban ennek megfelelıen igyekeztem 

tárgykörönként bemutatni az egyes AB határozatokat. Az elsı és talán 

legjelentısebb kérdés, mely minden vizsgálati szempont esetében kérdésként 

felmerül, az Alkotmány 70/E. §-a. Szükséges még kitérni az Alkotmány 70/A. §-a 

szerinti diszkrimináció kérdésére, valamint a jogállamiság, a jogbiztonság és a 

szerzett jog kérdésének összefüggéseire, továbbá a szerzett jog kérdéskörébıl 

eredıen a tulajdonhoz való jog alkotmányos elvére. További kérdésként vetıdhet 

még fel és a társadalombiztosítási ellátások, a nyugdíj szempontjából kiemelkedı 

jelentıségő „kellı felkészülési idı” problémája is. 

 

A szociális biztonsági ellátórendszer elemezésekor szükséges annak tisztázása is, 

hogy az egyes ellátások milyen formában jelennek meg. Vannak biztosítási típusú 

ellátások, melyek esetében munkavégzéshez és járulékfizetéshez kötött az ellátás. 

Vannak segélyezési típusú ellátások, ahol a jogosultság rászorultsági alapon jár, és 

elkülöníthetünk normatív típusú ellátást, ahol rászorultságot sem kell igazolni, 

mivel az ellátás alanyi jogon jár.126 Az Alkotmánybíróság gyakorlata is igazolja, 

hogy a különbözı elvek alapján járó ellátásokat nem lehet egységesen megítélni, 

más jogcímek alapozzák meg a jogosultságokat. 

 

Nyitott kérdésként említhetı még az Alkotmány 17. §-ának és a 70/E. §-ának 

viszonya. A kérdés, hogy a két szakasz két szorosan kapcsolódó, de tartalmilag nem 

azonos jogot határoz-e meg: a szociális biztonságra és az ellátásra való jogot, vagy 

ugyanazon jog általános deklarálására, majd pedig konkrétabb megfogalmazására 

kerül-e sor.127 Az ellentmondás igazi feloldását az Alkotmány módosítása jelentheti, 

ennek hiányában azonban az Alkotmánybíróság értelmezési gyakorlatára kell 

hagyatkoznunk. Ezen tárgykörben született határozatok elemzésére – azok dolgozat 

témájától eltérı tartalma miatt – nem vállalkozom. 

                                                 
126 GYULAVÁRI Tamás (szerk.) [2000.] i.m. 112. oldal  
127 JUHÁSZ [1995.], i.m. 9-10. oldal 
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II.3.2. Az Alkotmánybíróságnak az Alkotmány 70/E. §-ához kapcsolódó 

határozatai – a szociális biztonsághoz való jog tartalma és mértéke 

 

Alapvetıen megállapítható az Alkotmány 70/E. §-a kapcsán, hogy a paragrafus két 

bekezdése egymásra épül. Az elsı bekezdés a jog tartalmát határozza meg, a 

második pedig a védelemhez szükséges állami eszközöket nevesíti.128 

 

Az Alkotmánybíróság a 28/2007. (V.17.) AB határozatában is hivatkozott arra, 

hogy az Alkotmány 70/E. §-ában meghatározott szociális biztonsághoz való jog a 

szociális ellátások összessége által nyújtandó olyan megélhetési minimum állami 

biztosítását tartalmazza, amely elengedhetetlen az emberi méltósághoz való jog 

megvalósulásához.129 Az Alkotmánybíróság az említett határozatában azt is 

rögzítette, hogy a szociális ellátások és szolgáltatások összességében kell biztosítsák 

az állampolgárok szociális biztonsághoz való jogát. Azonban az 59/2006. (X.20.) 

AB határozatban rögzítettek szerint „arra is figyelemmel kell lenni, hogy a szociális 

ellátási formák mőködésében rejlı különbségek ne akadályozzák a szociális ellátási 

rendszer egésze révén az emberi élet és méltóság védelméhez szükséges 

megélhetési minimum állami biztosítását.” 

 

A megélhetési minimum állam általi biztosítása azt jelenti, hogy az állam köteles 

arra, hogy a társadalombiztosítási és a szociális intézmények zárt rendszerével 

gondoskodjék a jogosultaknak valamilyen formában és a szükséges mértékben 

történı ellátásáról. Az Alkotmány alapján azonban nem határozható meg olyan 

ellátási szint, melynek a biztosítására az állam mindenképpen köteles lenne.130 Csak 

általában az ellátás hiánya jelenti az Alkotmány 70/E. §-ának megsértését. 

 

                                                 
128 KIS János: Alkotmánybíráskodás a mérlegen (III. rész), Fundamentum, 2000. 1. szám, 40. oldal 
(továbbiakban: KIS János [2000.]) 
129 Szükségesnek látom megemlíteni, hogy a szociális ellátások tartalmának mércéjeként a német 
alkotmánybíróság is – ahogyan az a késıbbiekben részletezésre is kerül – az emberi méltósághoz való jogot 
határozza meg. 
130 KIS János [2000.], i.m. 41. oldal 
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Az állam gazdasági teherbíró képességét az Alkotmánybíróság döntései során 

deklaráltan is figyelembe veszi. A gazdaság nehéz helyzetére tekintettel az 1995-

ben meghozott intézkedésekkel kapcsolatban az Alkotmánybíróság az Alkotmány 

70/E. §-ára vonatkozóan a korábbi gyakorlatban kialakított elveket a 43/1995. (VI. 

3.) AB határozatban a következıkben összegezte: „az állam széleskörő 

jogosítványokkal rendelkezik a szociális ellátásokon belüli változásokra, 

átcsoportosításokra és átalakításokra a gazdasági viszonyok függvényében. A 

változtatások joga azonban nem minden korlátozás nélkül illeti meg az államot”. Az 

59/2006. (X. 20.) AB határozatban „az 1995. évi jogszabályi változások 

elemzésével az Alkotmánybíróság arra a következtetésre jutott, hogy – ha a 

változások nem ütköznek más alkotmányos jogba vagy elvbe – a jogalkotónak 

alkotmányos lehetısége van arra, hogy az állampolgári jogon járó szociális juttatást 

rászorultság alapján nyújtott ellátássá alakítsa át.  

 

Ennél a pontnál elidızve egy kicsit megállapíthatjuk, hogy a késıbbiekben 

részletesen kifejtett Augusztinovics Mária és Simonovits András nevével fémjelzett 

szociális alapnyugdíj vagy rászorultsági alapnyugdíj bevezetése alkotmányos 

aggályokba nem ütközne. Sıt ebbıl kiindulva a szociális alapú nyugellátás és a 

jövedelem alapú nyugellátás elválasztása is alkotmányos keretek között marad. 

 

A korlát, hogy a változtatás következtében a szociális ellátás mértéke egészében 

nem csökkenhet az Alkotmány 70/E. §-a alapján megkövetelhetı minimális szint 

alá.” Az Alkotmánybíróság fenti értelmezése némiképpen önmagáért való, hiszen a 

joggyakorlás lehetıségét és korlátozását is ugyanazon alkotmányi rendelkezésbıl 

vezeti le. Lehetıvé válik ezáltal, hogy az Alkotmánybíróság tulajdonképpen a 

konkrét esetek kapcsán mérlegelve állapítsa meg, hogy az Alkotmány 70/E. §-ának 

rendelkezései alapján lehetıség van-e a szociális biztonsághoz való jog konkrét 

esetben történı korlátozására. 

 

A szociális ellátásokra való jogosultság szintjének meghatározása kapcsán az 

Alkotmánybíróság gyakorlatában kidolgozta az ellátás minimális szintjének 
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fogalmát. A 32/1998. (VI. 25.) AB határozat rendelkezı részében az 

Alkotmánybíróság alkotmányos követelményként állapította meg az ellátás 

minimális szintjét: „az Alkotmány 70/E. §-ában meghatározott szociális 

biztonsághoz való jog a szociális ellátások összessége által nyújtandó olyan 

megélhetési minimum állami biztosítását tartalmazza, amely elengedhetetlen az 

emberi méltósághoz való jog megvalósulásához. Ezen feladatok megvalósítása 

során azonban a jogalkotó viszonylag nagy szabadságot élvez és az egyes ellátások 

minimumösszegeit meghatározhatja más jövedelemfajták (öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összege, minimálbér) százalékában is.” Az ellátás minimális 

szintjének meghatározása nem objektív mérce, ezért az Alkotmánybíróságnak a 

mérlegelései során erre figyelemmel kell állást foglalnia. A magyar 

alkotmányértelmezési gyakorlat összhangban van a nemzetközi szervezetek 

elvárásaival is, így egy kettıs garanciarendszer biztosít védelmet a társadalom 

számára. 

 

A 17/2000. (V.26.) AB határozat megerısítve a 32/1998. (VI.25.) AB határozatban 

foglaltakat az árvaellátásra való jogosultság vonatkozásában rögzítette, hogy a 

szociális biztonsághoz való jog más jogintézmény útján is megvalósítható. „Az 

adott rendszeren belül a különbözı ellátási formák kialakításakor azonban 

elengedhetetlen követelmény a jogalkotóval szemben, hogy a feltételrendszer az 

azonos jogállásúak között egységes legyen és – kellı súlyú alkotmányos indok 

nélkül – ne adjon lehetıséget hátrányos megkülönböztetésre.” Ugyanezen AB 

határozat foglalkozik még a diszkrimináció és a jogegyenlıség kérdésével is, 

melyekkel kapcsolatosan a következı megállapításokra jutott: A 9/1990. (IV. 25.) 

AB határozatban az Alkotmánybíróság megállapította, hogy „a diszkrimináció 

tilalma nem jelenti azt, hogy minden, még végsı soron nagyobb társadalmi 

egyenlıséget célzó megkülönböztetés is tilos. A megkülönböztetés tilalma arra 

vonatkozik, hogy a jognak mindenkit egyenlıként (egyenlı méltóságú személyként) 

kell kezelnie, azaz az emberi méltóság alapjogán nem eshet csorba, azonos 

tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékő 
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figyelembevételével kell a jogosultságok és a kedvezmények elosztásának 

szempontjait meghatározni.” 

 

A 17/2000. (V.26.) AB határozatban hivatkozik az Alkotmánybíróság a 61/1992. 

(XI. 20.) AB határozatában kifejtettekre, mely szerint „a jogegyenlıség nem jelenti 

a természetes személyeknek a jogon kívüli szempontok szerinti egyenlıségét is. ... 

Az állam joga – s egyben bizonyos körben kötelezettsége is –, hogy a jogalkotás 

során figyelembe vegye az emberek között ténylegesen meglévı különbségeket. Az 

Alkotmány 70/A. § (1) bekezdése ugyanis nem bármifajta különbségtételt tilt – egy 

ilyen általános tilalom összeegyeztethetetlen lenne a jog rendeltetésével –, hanem 

csupán az emberi méltósághoz való jogot sértı megkülönböztetéseket.”  

 

Az Alkotmánybíróság az elızıekben ismertetettekbıl arra a következtetésre jutott, 

hogy – amint azt a 191/B/1992. AB határozatban rögzítette – „alkotmányellenes 

megkülönböztetés, ha a jogszabály a szabályozás szempontjából azonos csoportba 

tartozó (egymással összehasonlítható) jogalanyok között tesz különbséget anélkül, 

hogy annak alkotmányos indoka lenne. Az 1009/B/1991. AB határozatban 

rögzítettek szerint ehhez elengedhetetlen annak meghatározása, hogy kiket kell egy 

csoportba tartozónak tekinteni.” 

 

Az elızıekben kifejtettek is igazolják, hogy az Alkotmánybíróság az Alkotmány 

70/E. §-ának értelmezésével számos határozatában foglalkozott, fokozatosan 

kialakítva jelenlegi gyakorlatát. A 32/1991. (VI. 6.) AB határozat rámutatott arra, 

hogy „a szociális biztonság nem jelent sem biztosított jövedelmet, sem pedig azt, 

hogy az állampolgárok egyszer elért életszínvonala a gazdasági viszonyok 

kedvezıtlen alakulása következtében ne csökkenhetne.” Továbbá rámutatott arra is, 

hogy a gazdasági egyenlıtlenség és az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdése között 

nincsen összefüggés. „Az a tény, hogy a rosszabb anyagi helyzetőek a kedvezıbb 

anyagi pozícióban lévıkhöz képest hátrányosabb körülmények között vannak, nem 

az alkotmányellenes megkülönböztetésbıl, hanem a társadalmi-gazdasági 

egyenlıtlenségekbıl fakad.” Ugyanezen Alkotmánybírósági határozatban rögzítette 
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azt is az Alkotmánybíróság, hogy a rendelkezések alkotmányossági vizsgálatakor 

hatásvizsgálatot is kell végezni a tekintetben, hogy a rendelkezések szociális 

hatásakor megfelelı ellentételezés történt-e. A szerzett jogok védelme ugyanis a 

jogállamban szabályként érvényesül, de nem abszolút érvényő, kivételt nem tőrı 

szabály. A kivételek elbírálása azonban csak esetenként lehetséges. Azt, hogy a 

kivételes beavatkozás feltételei fennállnak-e, végsı fórumként az 

Alkotmánybíróságnak kell eldönteni. A 26/1993. (IV. 29.) AB határozat ezt 

kiegészítve állapította meg, hogy „az Alkotmány 70/E. § (2) bekezdésébıl csak az 

következik, hogy az állam a polgárok megélhetéshez szükséges ellátáshoz való 

jogaik realizálása érdekében társadalombiztosítási és szociális intézményi rendszert 

köteles létrehozni, fenntartani és mőködtetni. Az Alkotmány azonban e rendszerek 

mőködésére vonatkozó alapvetı elveket és szempontokat már nem határozza 

meg....Az állam széles körő jogosítványokkal rendelkezik a szociális ellátásokon 

belüli változtatásokra, átcsoportosításokra és átalakításokra a gazdasági viszonyok 

függvényében. A változtatások joga azonban nem minden korlátozás nélkül illeti 

meg az államot.” A változtatás alkotmányos kereteit az jelenti, hogy a változtatás 

nem vezethet az alapjogok sérelméhez, szerzett és alkotmányosan védett jogok 

önkényes megvonásához. 

 

Másképpen megközelítve ugyanerre a következtetésre jutott az Alkotmánybíróság 

38/1994. (VI. 24.) AB határozatában is: „az állam olyan társadalombiztosítási és 

szociális intézményrendszert köteles létrehozni, fenntartani és mőködtetni, amely 

biztosítja a polgárok számára a megélhetéshez szükséges ellátáshoz való jogaik 

érvényesülését.”  

 

Az Alkotmánybíróság 43/1995. (VI. 30.) AB határozata a szociális ellátások 

mértékének megváltoztatásával kapcsolatban utalt arra, hogy „az állam a 70/E. §-

ban megfogalmazott kötelezettségének eleget tesz, ha a szociális ellátás 

biztosítására megszervezi és mőködteti a társadalombiztosítás és a szociális 

támogatások rendszerét. Ezen belül a jogalkotó maga határozhatja meg, hogy 

milyen eszközökkel éri el társadalompolitikai céljait.” Ezzel kapcsolatban 
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rámutatott arra is, hogy „az állam széles körő jogosítványokkal rendelkezik a 

szociális ellátásokon belüli változtatásokra”. Ugyanakkor azt is megállapította az 

Alkotmánybíróság, hogy „az elvonások folytán a szociális ellátás mértéke 

egészében nem csökkenhet a 70/E. § szerint megkövetelhetı minimális szint alá”.  

Az Alkotmánybíróság kiegészítette a fenti tételt annyival, hogy „az egyes 

változtatások alkotmányossága azonban függ attól is, hogy nem ütköznek-e más 

alkotmányos elvekbe és jogokba, így nem ellentétesek-e a jogbiztonság elvével, a 

hátrányos megkülönböztetés tilalmával, illetve – ha biztosítási elemet is tartalmazó 

szolgáltatásról van szó – a tulajdon védelmével. A tulajdon védelmével 

összefüggésben az is alkotmányos követelmény, hogy amennyiben a biztosítási 

alapú szolgáltatást szükségessé válik segélyezési jellegővé kiegészíteni, ennek meg 

legyenek az alkotmányos indokai.” A házastársi pótlék segélyezési jellegébıl 

kiindulva ugyanerre a következtetésre jutott az Alkotmánybíróság a 7/2000. (III.23.) 

AB határozatában.131  

 

Fontos eredményre jutott az Alkotmány 70/E. §-ának értelmezése körében az 

Alkotmánybíróság a 28/1994. (V. 20.) AB határozat kapcsán, eszerint „az 

alkotmányi feladatok és a szociális jogok megvalósítása eszközei és mértéke 

tekintetében a jogalkotó viszonylag nagy szabadságot élvez. Alkotmányossági 

probléma abban az esetben keletkezhet, ha az állam beavatkozása, vagy – 

gyakrabban – az állam mulasztása az Alkotmányban elıírt feladat teljesítését, vagy 

valamely védett intézmény, illetıleg jog megvalósulását nyilvánvalóan lehetetlenné 

teszi. E minimális követelmények felett azonban – más alapjog sérelmét kivéve – 

nincs alkotmányi ismérv az államcél vagy szociális jogot szolgáló jogszabályok 

alkotmányosságának minısítésére.” 

 

Az Alkotmánybíróság 32/1998. (VI. 25.) AB határozatában – a szociális biztonság 

alapjogával kapcsolatos jellemzık és követelmények meghatározása kapcsán – a 

minimális mértékő ellátás minısége tekintetében is állást foglalt, kimondva, hogy 

                                                 
131 Abban az esetben viszont, ha a házastársi ellátásokat viszont biztosítási ellátásokként szabályozzuk – mint 
például Németországban – akkor már a tulajdonhoz való jog védelme alapján illeti meg az ellátás a 
házastársakat, és akkor más mércét kell alkalmazni annak megváltoztatására is. 
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„az Alkotmány 70/E. §-ában meghatározott szociális biztonsághoz való jog a 

szociális ellátások összessége által nyújtandó olyan megélhetési minimum állami 

biztosítását tartalmazza, amely elengedhetetlen az emberi méltósághoz való jog 

megvalósulásához”.  

 

A 42/2000. (XI. 8.) AB határozat elızı határozatból levont következtetése alapján 

„az alkotmányossági mérce ezzel – az emberi méltósághoz való jog bevonása 

folytán – a 70/E. § (1) bekezdésének elvontságából (szociális ellátórendszer 

fenntartása a megélhetéshez szükséges ellátás biztosítására) a minıség tekintetében 

is konkréttá vált: a szociális intézményrendszer keretében nyújtandó ellátásnak 

olyan minimumot kell nyújtania, hogy az biztosítsa az emberi méltósághoz való jog 

megvalósulását. Az ezt a minimumot el nem érı mértékő szolgáltatás esetében a 

szociális biztonsághoz való jog érvényesülésérıl nem lehet beszélni.” 

 

A szociális jogok tekintetében tehát összegzésképpen megállapítható, hogy a 

megélhetési minimumot az ellátórendszer részjogosítványainak összessége kell, 

hogy biztosítsa.  

 

A fentiekben ismertetett és a kérdésben még megalkotásra került számos AB 

határozat132 által kialakított gyakorlat alapján született meg a vizsgált szempont 

alapján összegzést végzı 42/2000. (XI. 8.) AB határozat, mely szerint az 

Alkotmány 70/E. §-ának (1) bekezdése a szociális biztonsághoz való jog 

kimondásával a szociális ellátások összessége által nyújtott megélhetési 

minimumnak az állami biztosítását állapítja meg. A megélhetési minimumot 

biztosító szociális ellátások rendszerének kialakításakor alapvetı alkotmányi 

követelmény az emberi élet és méltóság védelme, ennek megfelelıen az állam 

köteles az emberi lét alapvetı feltételeirıl gondoskodni. Viszont a megélhetési 

minimumok garantálásából konkrét részjogok, mint alkotmányos alapjogok nem 

                                                 
132 Például: 23/1990. (X. 31.) AB határozat, 32/1991. (VI. 6.) AB határozat, 26/1993. (IV. 29.) AB határozat, 
28/1994. (V. 20.) AB határozat, 38/1994. (VI. 24.) AB határozat, 43/1995. (VI. 30.) AB határozat, 32/1998. 
(VI. 25.) AB határozat, 48/1998. (XI. 23.) AB határozat 
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vezethetıek le. Az állam ugyanis nagyfokú szabadságot élvez a szociális biztonság 

megvalósítása konkrét eszközeinek meghatározása tekintetében. Az, hogy a 

szociális ellátások rászorultsági jegyei hogyan biztosítják a megélhetési 

minimumot, csak látensen fogalmazódnak meg a társadalombiztosítási 

ellátásokban.133 Amennyiben az Alkotmánybíróság az Alkotmány 70/E. §-ából 

eredı általános ellátási kötelezettségen belül egyes részjogosítványokat (pl. 

lakhatáshoz való jog, megfelelı élelmezéshez, tisztálkodáshoz, ruházkodáshoz való 

jog) állapítana meg és kényszerítene ki az alkotmányos alapjog szigorúságával, 

akkor ez a szociális ellátás újabb és újabb elemeinek alkotmányos alapjogként 

történı elismeréséhez vezetne. Egy ilyen értelmezés nem lenne tekintettel az 

alkotmányozó hatalomnak az alkotmányos alapjogok meghatározásával kapcsolatos 

jogára. Figyelmen kívül hagyná azt az alkotmányos követelményt is, hogy a 

jogalkotó széles körő szabadságot élvez a szociális biztonság megvalósítása konkrét 

eszközeinek meghatározása tekintetében. Ilyen módon az Alkotmánybíróság a 

jogalkotót a nemzetgazdaság mindenkori teljesítıképességétıl függetlenül 

kötelezné egyes konkrét ellátási formák biztosítására. Így nem érvényesülhetne az 

állam kötelessége a szociális ellátások mértékének növelésére a nemzetgazdaság 

teljesítıképessége függvényében, mert csak egyes, állandó jelleggel meghatározott 

konkrét támogatási formák nyújtására lenne köteles. Minderre figyelemmel az 

Alkotmánybíróság 42/2000. (XI. 8.) AB határozatában rögzítetten az emberi életet 

és méltóságot biztosító, valamint a nemzetgazdaság teljesítıképességének 

megfelelı általános ellátási kötelezettség kimondásán túlmenıen tartózkodik egyes 

konkrét részjogok alkotmányos alapjogként történı elismerésétıl.  Az Alkotmány 

70/E. § (1) bekezdése szerinti megélhetési minimum alkotmányos 

alapkövetelményeként meghatározott emberi élethez és méltósághoz való jog 

védelmében az állam az emberi lét feltételeirıl köteles gondoskodni. Ennek 

megfelelıen az állam ellátási kötelezettsége – a 42/2000. (XI. 8.) AB határozatban 

rögzített konkrét esetre figyelemmel például – hajléktalanság esetén az emberi életet 

közvetlenül fenyegetı veszélyhelyzetben kiterjed a szállás biztosítására is. De az 

                                                 
133 BÍRÓ – NÁDAS – RAB – PRUGBERGER: Európai és magyar szociális jog, Kossuth Egyetemi Kiadó, 
Debrecen, 2004., 71. oldal (továbbiakban: BÍRÓ – NÁDAS – RAB – PRUGBERGER [2004.]) 
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ismertetett esetben is kiemeli az Alkotmánybíróság, hogy a szállás biztosítására 

irányuló állami kötelezettség nem azonos a „lakhatáshoz való jog” 

megteremtésével. A szállás biztosítására az állam abban az esetben köteles, ha a 

szállásnélküliség az emberi életet közvetlenül fenyegeti. Az állam tehát ebben a 

végsı helyzetben köteles azokról gondoskodni, akik az emberi lét alapfeltételeit 

önerejükbıl nem tudják megteremteni. Ennek érdekében az állam például a 

hajléktalanok ellátására szociális intézményrendszert mőködtet. 

 

Az Alkotmánybíróság fenti értelmezésére példaként hozható az 59/2006. (X. 20.) 

AB határozat. Az Alkotmánybíróság ezen határozatának alapjául egy olyan 

beadvány szolgált, mely szerint az indítványozó a rendszeres szociális segélyre 

vonatkozó jogosultsági feltételeinek vállalkozói minısége miatt nem tudott 

megfelelni. Az Alkotmánybíróság határozatában rögzítette, hogy „az Alkotmány 

70/E. §-a alapján nem áll fenn a támogatásra való jogosultság pusztán a 

munkanélküliség ténye következtében. A jogszabály a jövedelempótló támogatás 

feltételeit – az Alkotmány keretei között – szabadon meghatározhatja, mert ez a 

támogatási mód nem kizárólagos eszköz, hanem csak egyike az ellátáshoz való jog 

megvalósítását szolgáló intézményeknek.” „A szociális ellátások rendszerébe 

tartozó egyes ellátási formák szabályainak meghatározásánál és e szabályok 

alkalmazásánál különbözı foglalkoztatáspolitikai, gazdasági, jogi szempontok 

érvényesülnek. Az egyes ellátási formák mőködtetése a nemzetgazdaság teherbíró 

képességétıl függ. Az Alkotmány 70/E. §-ának (1) bekezdésével az egyes ellátási 

formák tekintetében jelentkezı eltérések mindaddig nem ellentétesek, amíg az 

eltérı formák rendszere  révén megvalósul a szociális biztonsághoz való jog.” Ezt 

az érvelést támasztotta alá az Alkotmánybíróság másik határozatában is. A szociális 

támogatások meghatározásánál különféle jogi, foglalkoztatáspolitikai, illetıleg 

gazdasági indokú korlátok találhatók. A szakmai alapon történı korlátozások nem 

tekinthetıek diszkriminatív jellegőnek az 1449/B/1992/13. AB határozat alapján. 

Az Alkotmánybíróság határozatának alapjául a szociális ellátások 

feltételrendszerének alkotmányossági vizsgálata szolgált, mellyel összefüggésben 

állapította meg a következıket:  „A szociális biztonságot veszélyeztetı 
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munkanélküliség ellensúlyozására az Alkotmányból folyó állami feladat az önhibán 

kívül bekövetkezett munkanélküliség esetére szóló ellátásról való gondoskodás. Az 

Alkotmány idézett rendelkezéseibıl134 nem következik az, hogy minden (önhibáján 

kívül) munkanélküli állampolgárnak pusztán e ténynél fogva alanyi joga van a 

munkanélküliek jövedelempótló támogatására. Ez a támogatás az ellátáshoz való 

jog megvalósításának csak egyik és nem kizárólagos eszköze. Az ellátáshoz való 

jog más szociális intézkedéssel, más intézmény útján is megvalósulhat. Az 

Alkotmánybíróság több határozatában135 foglalkozott az Alkotmány 70/A. §-ában 

foglalt diszkrimináció tilalmának kérdésével, melyek alapján a jelen ügyben – 

fentebb már ismertetetten – is arra a következtetésre jutott, hogy „a támadott 

szabályok különféle jog- és foglalkoztatáspolitikai illetıleg gazdasági indítékú 

korlátokat tartalmaznak. Amennyiben ezek a korlátozások a szakmai jellegen belül 

maradnak és nem tartalmaznak az érintett körhöz tartozó személyek tekintetében az 

Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti megkülönböztetést, 

alkotmánysértı diszkrimináció nem állapítható meg.” 

 

Összegezve tehát a szociális intézményrendszer keretében – melyet létrehozni, 

fenntartani és mőködtetni az állam az Alkotmány 70/E. § (2) bekezdése alapján 

köteles – nyújtandó ellátásnak olyan minimumot kell biztosítani, hogy az lehetıvé 

tegye az emberi méltósághoz való jog megvalósulását. A megélhetési minimum 

garantálásából konkrét részjogokra való alkotmányos jog viszont nem vezethetı le. 

Az ezt a minimumot el nem érı mértékő szolgáltatás esetében a szociális 

biztonsághoz való jog érvényesülésérıl nem lehet beszélni. Ennek az alkotmányos 

rögzítése nem várható el, hiszen a hazai és a nemzetközi szabályozásban is egyaránt 

az állam aktuális teherbíró képessége határozza meg ennek a szintjét, melyet másik 

oldalról a megélhetés objektív feltételei korlátoznak. A mérlegelés pedig ezért az 

Alkotmánybíróság és – ahogy azt a késıbbiekben kifejtem – nemzetközi 

szervezetek feladata kell legyen. 

 

                                                 
134 Az Alkotmány 17. §-a és az Alkotmány 70/E. §-a. 
135 Például: 61/1992. (XI. 20.) AB határozat 



 69 

II.3.3. A jogállamiság, jogbiztonság, szerzett jog kérdése 

 

Az 1990. és 1995. között kialakult szociális jogok alkotmányos védelmének 

minimalista felfogása az 1995-ös gazdasági stabilizációs törvények kapcsán sem 

változott. Az Alkotmánybíróság jogértelmezési gyakorlata egy új fogalmi eszköz, a 

szerzett jog kapcsán formálódott át. „Szerzett jogokon – vagy jogszerzésen – a 

bíróság eredetileg azt érti, hogy valaki egy korábbi idıpontban megvásárol késıbbi 

idıpontokban teljesítendı szolgáltatásokat, s ezzel jogot szerez azok majdani 

élvezésére.” 136 Az így szerzett jogok nem Alkotmányban biztosított jogok, de az 

Alkotmány 2. §-ába foglalt jogállamiság elvébıl levezetett jogbiztonság elve mégis 

biztosítja védelmét.  

 

Ezt a védelmet azzal magyarázhatjuk, hogy a megvásárolt jogok rendeltetése abban 

áll, hogy a jogszerzı alappal, az ésszerőség határain belüli igényként, bízhat abban, 

hogy ez a részére kifizetésre kerül.137 A jogbiztonság elvét segítségül hívva, pont ez 

az az elem, amely miatt az így vásárolt jogot a jogvédelem megilleti. 

 

A jogszerzés forrása szempontjából a szerzett jogok által védett kör is három szintre 

tagolható. Ahogy a tulajdonhoz főzıdı jogok védelmétıl távolodunk, úgy erısödik 

a jogbiztonság alkotmányos elvének a szerepe. Az egyik – legkonkrétabb – esetben 

maga a jogosult az, aki befizetéseivel jogot szerez, és az így megvásárolt jogait védi 

a jogbiztonság elve. Ebbe a körbe sorolhatjuk a társadalombiztosítási ellátások 

közül a biztosítási elvő ellátások teljes körét. A második esetben a felek közötti 

megállapodás alapján tulajdonképpen a jóhiszemő várakozások védelmére kerül sor, 

itt már nem vásárolt, csak szerzıdés alapján szerzett jogokról beszélhetünk. Ha a 

társadalombiztosítás területén maradva keresünk példát, akkor a magán, de még 

inkább az önkéntes pilléren keresztül szerzett nyugellátást említhetjük. A harmadik 

kör esetében pedig a szerzett jogok nem a felek közötti megállapodás, hanem 

jogszabályi garanciák alapján részesülnek védelemben.138 Ezek azok az ellátások, 

                                                 
136 KIS János [2000.], i.m.  41. oldal 
137 KIS János [2000.], i.m.  41. oldal 
138 KIS János [2000.], i.m.  43. oldal 
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melyet az államnak a területén tartózkodó valamennyi személy számára biztosítani 

kell. Példaként szolgálhat a társadalombiztosítás területérıl az életmentı 

egészségügyi beavatkozások köre. 

 

A példák is rámutatnak arra, hogy a szerzett jogok csoportosításakor a rászorultsági 

elvő ellátások figyelmen kívül maradnak. Ennek a legésszerőbb magyarázata, – az 

Alkotmánybíróság álláspontjával egyezıen – hogy a rászorultsági elvő ellátások 

segélyezési alapúak, így ezek esetében a jog szerzésére nem lehet hivatkozni. Ettıl 

eltérı érvelés lehet a szociális jog fogalomrendszerébıl kiinduló okfejtés, mely 

szerint mindenkinek joga van a szociális biztonságra. Azonban ezen érvrendszer 

keretében figyelemmel kell lennünk arra, hogy a jogosultság szintje az állam 

teherbíró képességéhez igazodhat, ezért a szerzett jog önmaga értelmezhetı 

azonban a szintjét nem lehet meghatározni. Ezen logikai okfejtés alapján tényleg 

részét képezhetik a rászorultsági alapú ellátások is a szerzett jogok rendszerének, 

azonban ebben az esetben a szerzett jog az alapjogi védelem biztosításának szintjét 

kell, hogy jelentse. Ebbıl a megállapításból viszont azt a következtetést is 

levonhatjuk, hogy a rászorultsági ellátások besorolására, a csoportosítás negyedik 

szintjének kialakítása némiképpen erıltetett lenne, és az Alkotmánybíróság 

gyakorlata alapján ilyen módon nem is részesülne védelemben. 

 

A jogbiztonság a jogállamiság leglényegesebb fogalmi eleme és a szerzett jogok 

védelmének elvi alapja az Alkotmánybíróság 32/1991. (VI. 6.) AB határozata 

szerint. Az Alkotmánybíróság már a 62/1993. (XI. 29.) AB határozatában elvi 

jelentıséggel rámutatott arra, hogy az Alkotmány 2. §-ának (1) bekezdésében 

deklarált „jogállamisághoz hozzátartozik a szerzett jogok tiszteletben tartása”. Az 

5/1998. (III.1.) AB határozatában az Alkotmánybíróság ennek kiegészítéseként 

megállapította, hogy „szerzett jogok védelme a jogállamban szabályként 

érvényesül, de nem abszolút érvényő, kivételt nem tőrı szabály.” A 32/1991. (VI. 

6.) AB határozat alapján „a kivételek elbírálása azonban csak esetenként lehetséges. 

Azt, hogy a kivételes beavatkozás feltételei fennállnak-e, végsı fórumként az 

Alkotmánybíróságnak kell eldöntenie.”  



 71 

 

A 731/B/1995. AB határozatban rögzítettek szerint „a szerzett jogok védelmének 

elvi alapja, azaz a jogbiztonság követelménye a szociális ellátási rendszerek 

stabilitása szempontjából is fontos jelentıségő. Az alkotmányos védelmet élvezı 

szerzett jogok a már konkrét jogviszonyokban alanyi jogként megjelenı 

jogosultságok, illetıleg azok a jogszabályi ígérvények és várományok, amelyeket a 

jogalkotó a konkrét jogviszonyok keletkezésének lehetıségével kapcsol össze. A 

jogszabályok megváltoztatása így csak akkor ellentétes a szerzett jogok 

alkotmányos oltalmával, ha a módosítás a jog által már védett jogviszonyok 

lefolyásában idéz elı a jogalanyokra nézve kedvezıtlen változtatást.”  

 

A jog stabilitása, elıreláthatósága tehát nem jelenti a jogszabályok 

megváltoztathatatlanságát. Összességében tehát ha a jogalkotó figyelemmel van 

arra, hogy a bevezetett korlátozások ne jelentsék a már megszerzett jogok 

megvonását, akkor a jogszabály módosítása a jogbiztonság követelményét nem 

sérti. 

 

A 43/1995. (VI. 30.) AB határozat részletesen kifejti a jogállamiság, jogbiztonság, 

szerzett jog és a tulajdonvédelem összefüggéseit, ezért a szociális jogok 

szempontjából ez az alkotmánybírósági határozat kiemelkedı jelentıséggel bír. Ez a 

megközelítés jelentısen eltér az Alkotmánybíróságnak az Alkotmány 70/E. §-ára 

alapozott gyakorlatában rögzítettektıl. A 43/1995. (VI. 30.) AB határozatban az 

Alkotmánybíróság az egyes alkotmányos jogelveket láncra főzve vezeti le a 

társadalombiztosításhoz való jog és a szerzett jog összefüggéseit, eljutva ahhoz, 

hogy külön választja a társadalombiztosítási ellátásokat: biztosítási és segélyezési 

típusú ellátásokra és külön-külön ítéli meg azok változtatásának alkotmányosságát 

is. A korábbi befizetés által késıbbi szolgáltatásra szerzett jogok tehát az 

alkotmányos tulajdonvédelem ismérvei alapján értékelendık. Kis János további 

eldöntendı kérdésként veti fel, hogy további tisztázást igényel, hogy a felek milyen 

arányban viseljék a kockázat terheit.139 Az ellátások szintjének emelése, 

                                                 
139 KIS János [2000.], i.m.  41. oldal 
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csökkentése a szerzett jogok tartalmát befolyásolják, így indokolt lehet a 

kockázatviselés arányának vizsgálata is. 

 

A jogbiztonság – az Alkotmánybíróság 5/1998. (III.1.) AB határozatában foglaltak 

szerint a jogállamiság leglényegesebb fogalmi eleme és a szerzett jogok 

védelmének elvi alapja – a szociális ellátási rendszerek stabilitása szempontjából 

különös jelentıségő. A szolgáltatásokat és a hozzájuk főzıdı várományokat nem 

lehet sem alkotmányosan megfelelı indok nélkül, sem pedig egyik napról a másikra 

lényegesen megváltoztatni. Az átmenet nélküli változáshoz különös indok 

szükséges. A kötelezı biztosítási rendszer esetében a járulékok kötelezı befizetése, 

vagyis e „vagyonelvonás” fejében a biztosított a rendszer fokozottabb stabilitását 

várhatja el. A törvénnyel elrendelt kötelezı járulékfizetést nagymértékő állami 

garanciavállalás legitimálhatja. A kötelezı biztosítás elvonja ugyanis azokat az 

eszközöket, amelyekkel az érintett saját kockázatára maga gondoskodhatott volna 

magáról és családjáról, s ezt a vagyont a társadalombiztosítás szolgálatába állítja. A 

fedezet társadalmasításával az állam tipikus tulajdonosi magatartást kollektivizál. A 

kötelezı biztosítási rendszerben az ellátások, az ellátásokhoz főzıdı várományok 

védelme ezért is különösen indokolt. A várományok annál nagyobb védelmet 

élveznek, minél közelebb állnak a „beteljesedéshez”, vagyis a szolgáltatásra 

irányuló alanyi jog megnyíltához. A már élvezett, megszerzett szolgáltatás még 

inkább védendı. Ezért a szerzett jogok védelme szempontjából nem lehet közömbös 

az ígért szolgáltatás idıtartama. A rövid és meghatározott idıre szóló szolgáltatások 

(mint a gyes, gyed és gyet) nem csak tárgyuk, hanem a rövid, belátható bizalmi idı 

miatt is fokozott védelmet élveznek.140 Más a módja és mértéke a védelemnek az 

egygenerációs idıre szóló családi pótlék esetében, ahol a hosszú teljesítési idıre 

figyelemmel a gazdasági helyzet változása már megalapozottabb indoka lehet az 

állam részérıl tervezett idıközbeni változtatásnak. A várományok és szolgáltatások 

védelme attól függıen is erısebb, hogy áll-e velük szemben a jogosultnak saját 

                                                 
140 Az Alkotmánybíróság érvelésének magvalósulása számos esetben vizsgálható a jogalkotás folyamatában. 
Például, hogy a gyes és gyed átalakítására sor kerülhet-e úgy, hogy a már terhes kismamákra szülés 
idıpontjában már kedvezıtlenebb szabályozás vonatkozzon, mint ahogy az elıfordul például a 2009-es 
jogalkotásban is. 
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anyagi szolgáltatása is. Mindazon társadalombiztosítási szolgáltatások esetében, 

ahol a biztosítási elem szerepet játszik, a szolgáltatások csökkentésének vagy 

megszüntetésének alkotmányossága a tulajdonvédelem ismérvei szerint bírálandó 

el. A rövid és hosszú távú jelleg véleményem szerint mindig csak az adott 

viszonyrendszer keretei között értelmezhetı, hiszen látszólag rövid távú ellátások, 

mint például a táppénz is hosszabb távú gondoskodást feltételeznek. A táppénz 

azáltal, hogy elızetes relatíve hosszú idıtartamú biztosítotti jogviszony meglétét 

feltételezi, ezért hosszabb távú kihatásokkal bír. Többnyire a biztosítási elven 

alapuló ellátások – a hazai jogrendszer jogosultságot megállapító módszerére 

figyelemmel – hosszú távú következményekkel bírnak. Abban az esetben azonban, 

ha a jogosultság feltételeként nem írunk elı meghatározott idıszak alatti biztosítotti 

járulékfizetést, csak a biztosítotti jogviszony aktuális meglétét, akkor már rövid 

kihatású – vagy más néven rövid felkészülési idejő – ellátásokká válnak a biztosítási 

típusú ellátások is. A kifejezetten rövid távú kihatásokat jelentı ellátások 

megítélésem szerint többnyire a segélyezési típusú – többnyire a szociális – 

ellátások rendszerében lelhetıek fel. Abban az esetben ugyanis, ha nincs egy 

ellátáshoz járulékfizetésen alapuló elıfeltétel, akkor a jogosultság is csak 

szituációhoz kötıdıen merülhet fel, így nem beszélhetünk várományról, vagy már 

megszerzett jogosultságról sem. 

 

A 11/1991. (III. 29.) AB határozatban rögzítettek szerint az Alkotmánybíróság az 

eddigiekben mint a biztosítási elem elsıbbségét vallotta a társadalombiztosítás 

vegyes rendszerén belül. A járulékkal fedezett idıszakra feltétlenül szolgáltatni kell 

a nyugdíjat, különben szerzett jogtól fosztanák meg a jogosultat. A 26/1993. (IV. 

29.) AB határozat szerint pedig a biztosítás szabályai szerint számított nominális 

nyugdíj sérthetetlen, a biztosítás és szolidaritás arányainak önkényes 

megváltoztatása alkotmányosan kizárt.  

 

A 62/1993. (XI. 29.) AB határozat a szerzett jogok kérdését egy másik irányból 

vizsgálta, még pedig a jogellenesen szerzett többletjogok viszonylatából. Az 

említett AB határozatban az Alkotmánybíróság ismételten deklarálta, hogy a 
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jogállamisághoz hozzátartozik a szerzett jogok tiszteletben tartása. A jogállam a 

szerzett jogokhoz csak akkor nyúlhat hozzá, ha ezek a jogok jogellenesen, így 

például az állampolgárok jogegyenlıségét sértı módon keletkeztek. A 43/1995. 

(VI.30.) AB határozatban ezen túllépve az Alkotmánybíróság arra a következtetésre 

jutott, hogy az ilyen változás alkotmányossága is e szerint vizsgálandó. A biztosítási 

és szolidaritási elem aránya önkényes megváltoztatásának alkotmányellenessége 

ebben az összefüggésben értelmezendı. Az alkotmányellenes, ha az arányok olyan 

mértékben eltolódnak, hogy az eddigi védelem szintje minıségileg gyengébbre 

változik, s ennek nincs alkotmányos indoka. 

 

A szerzett jogok és az ellátáshoz való jog kapcsolatának levezetése a 37/2007. 

(VI.12.) AB határozatban összefoglalásra is kerül. A 966/B/1997. AB határozatban 

az Alkotmánybíróság az Alkotmány 2. § (1) bekezdésével összefüggésben azt 

vizsgálta, hogy sérül-e a jogállamiság elve azáltal, hogy a jogalkotó csak 

meghatározott idıtartamon belül ismeri el az özvegyi nyugdíj-jogosultság 

feléledését. Az Alkotmánybíróság említett határozatában megállapította, hogy „az 

Alkotmány rendelkezéseibıl nem következik az, hogy az özvegység tényénél fogva 

minden magyar állampolgárnak alanyi joga lenne özvegyi nyugdíjra. Az özvegyi 

nyugdíj ugyanis a társadalombiztosítás keretében biztosított hozzátartozói 

nyugellátás, amely nem azonosítható az Alkotmány 70/E. § (1) bekezdésében 

szereplı özvegység esetére szóló, megélhetéshez szükséges ellátáshoz való joggal, 

hanem annak csupán egyik lehetséges - a társadalombiztosítás rendszerében 

megvalósuló – formája.” Ebbıl következıen a jogalkotó széles mérlegelési 

jogkörrel rendelkezik az özvegyi nyugdíj, illetve feléledésének szabályozása során. 

A jogalkotó mérlegelési körébe tartozik annak meghatározása is, hogy hány évben 

állapítja meg az özvegyi nyugdíj feléledésére nyitva álló határidıt.141 

 

                                                 
141 Az Alkotmánybíróság ugyan nem vizsgálja, de az özvegyi nyugdíjnak van egy helyettesítı jellege is, 
hiszen az ellátás célja, a saját jogon jogosultságot nem szerzık számára – a hozzátartozó által befizetett 
járulékra figyelemmel – a megélhetés biztosítása. Ebben az olvasatban az özvegyi nyugdíj más megítélés alá 
eshet a segélyezési jelleg túlsúlya miatt. Amennyiben az ellátás saját nyugdíj, jövedelem mellett is 
biztosításra kerül, úgy az már vásárolt jogként illeti meg a jogosultat. 
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A társadalombiztosítási jogalkotást megítélı alkotmánybírósági gyakorlat142 

visszatérı megállapítása, hogy a szerzett jogok megvonása sérti a jogállamisághoz 

szervesen kapcsolódó jogbiztonság elvét. Az Alkotmány szerint a 

társadalombiztosítás az ellátáshoz való jog megvalósításának egyik eszköze, azaz a 

társadalombiztosításnak a szerzett jogok garantálását az ellátáshoz való 

alkotmányos jog megvalósítására figyelemmel kell biztosítania.  

 

A vásárolt jog az Alkotmánybíróság gyakorlatában eleinte a szerzett jog 

szinonimájaként szerepelt, ami szó szerinti jelentésében is arra utal, hogy a 

járulékfizetéssel ellentételezett szolgáltatások állnak alkotmányos védelem alatt. 

Ugyanekkor határozataiban az Alkotmánybíróság hangsúlyozta, hogy a vegyes 

rendszerő társadalombiztosításban nem választható élesen ketté a biztosítási és a 

szolidaritási elem. A „vásárolt jogra” azonban csak a biztosítással fedezett 

szolgáltatások esetében lehet sikerrel hivatkozni, viszont az elemek keveredése 

miatt nem dönthetı el teljes pontossággal, hogy melyik mögött áll ellenszolgáltatás, 

és melyik mögött nem. 

 

A szerzett jog, mint általános kategória és a vásárolt jog szinonim fogalmaként való 

használata akkor változott meg, amikor az Alkotmánybíróság 43/1995. (VI. 30.) AB 

határozatával bevezette a tulajdonvédelem szempontjainak alkalmazhatóságát a 

társadalombiztosítás terén. E határozat rendelkezı részében az Alkotmánybíróság 

elvi éllel állapítja meg, hogy a jogbiztonság, mint a jogállamiság leglényegesebb 

fogalmi eleme és a szerzett jogok védelmének elvi alapja a szociális rendszerek 

stabilitása szempontjából különös jelentıségő. A határozat hozzátette, hogy a 

szolgáltatás megvonása vagy jogalapjának kedvezıtlen megváltoztatása az alapjogi 

sérelem ismérvei szerint bírálható el. Azokban az esetekben tehát, amelyekben a 

biztosítási elemnek van szerepe, a tulajdonvédelem alapján, azokban pedig, ahol a 

biztosítási elemnek nincs szerepe, a jogbiztonság alapján kell megítélni a szociális 

ellátásokba való beavatkozás alkotmányosságát. 

 

                                                 
142 11/1991. (III. 29.) AB határozatból kiindulva. 
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Az Alkotmánybíróság gyakorlatában a tulajdonvédelem szempontjából nincs 

különbség a saját jogú és a hozzátartozói nyugdíjak között. Az 5/1998. (III. 1.) AB 

határozat megállapította, hogy „az özvegyi nyugdíj, a szülıi nyugdíj – tehát a 

társadalombiztosítási igény – tekintetében a tulajdonvédelem szempontjából a 

jogszerzı biztosítottal azonos jogállású a biztosított hozzátartozója. A 

továbbiakban, amikor a biztosítottat megilletı tulajdonvédelemrıl beszélünk ezen 

az özvegyet és a szülıt megilletı tulajdonvédelmet is értjük.” 143 

                                                 
143 Az özvegyi nyugdíjat szintén várományként kell tehát tekinteni. 
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II.3.4. A tulajdonvédelem és a társadalombiztosítási ellátások kapcsolata 

 

A tulajdonhoz való jog alkotmányjogi szempontú vizsgálatának jelentıségét és 

indokoltságát a vizsgált alapjognak az a jellemzıje fejezi ki a legmarkánsabban, 

hogy az alapjogi rendszerben alig van olyan más alapvetı jog, amely a társadalmi 

rendszert úgy meghatározza, mint a mindenkori tulajdoni rendszer. Ebbıl adódóan 

fontos, hogy egyrészt az alkotmányos valóságban milyen politikai, szociális, 

társadalmi változások mennek végbe, illetve ehhez a tulajdoni rendszer hogyan 

igazodik, másrészt az állam miként és milyen mértékben ismeri el, garantálja, védi a 

tulajdont.144 

 

Ha definiálni szeretnénk a tulajdonhoz való jog olyan alkotmányos alapjog, amely 

az állami beavatkozástól, illetve minden jogtalan behatástól védi a vagyoni érdeket. 

Olyan védıjog, negatív jellegő parancs, amely tartalmilag tartózkodási 

kötelezettséget ír elı. 

 

Az Alkotmány szociálisan kötött tulajdont véd. A tulajdon szociális kötöttsége 

részben a köztulajdon létében nyilvánul meg, és csak addig a határig van 

alkotmányos létjogosultsága, ameddig még van mit megkötni. Ha ennek az 

alapjognak a tartalmát a szociális kötöttségekre hivatkozva olyan módon töltené ki a 

jogalkotó, hogy a szociális kötöttséget totálissá tenné, akkor az alapjogból 

voltaképpen semmi sem maradna, így a szociális kötöttség is elveszítené az értelmét 

és csupán egy alkotmányellenes tulajdonelvonást leplezne.145 Ezért nagyon fontos 

kérdés, hogy az alkotmányos tulajdonvédelem határai megfelelıen legyenek 

kijelölve. 

 

A szerzett jog kérdésébıl rövid úton juthatunk el a tulajdonhoz való jog, 

tulajdonvédelem kérdéséhez. Mégis az Alkotmánybíróság korai határozatai kerülték 

a szociális biztonsághoz való jog, a társadalombiztosítási ellátások viszonylatában a 

                                                 
144 DRINÓCZI Tímea: A tulajdonhoz való jog helye az alapjogi rendszerben, Jogtudományi Közlöny, 2005. 
augusztus, LX. évfolyam 8. szám, 339. oldal (továbbiakban: DRINÓCZI [2005.]) 
145 64/1993. (XII. 22.) AB határozat, Dr. Vörös Imre alkotmánybíró párhuzamos indokolása. 
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tulajdonhoz való jog alkotmányos elvének a vizsgálatát. A kérdésben az áttörést a 

43/1995. (VI. 30.) AB határozat jelentette, mely a késıbbiekben részletesen is 

ismertetésre kerül. Az Alkotmánybíróság gyakorlata a tulajdonhoz való joggal 

kapcsolatosan két egymástól elkülönülı szakaszra osztható. Az Alkotmánybíróság 

korai gyakorlata146 a tulajdon lényeges tartalmát a polgári jogi értelemben vett 

tulajdoni részjogosultságoktól még egyértelmően nem különböztette meg.147  

 

A 24/1991. (V. 18.) AB határozatban az Alkotmánybíróság a rendszerváltozáshoz 

kapcsolódóan már kifejtette, hogy az akkori nyugdíjasoknak a szociális biztonságra 

szerzett joguk van – tekintettel arra, hogy aktív életükben a tartalék alkotásra a 

lehetıséget az akkori hatalom elzárta – és azt a jogállam nem vonhatja el. „Ez a 

joguk épp olyan személyes jog, mint a tulajdonhoz való jog.” Azonban az 

Alkotmánybíróság 1991-ben még ettıl tovább nem merészkedett, az ismertetett AB 

határozat is tulajdonképpen csak megemlíti a tulajdonhoz való jog elvét, ahhoz 

magyarázatot nem főz, és nem deklarálja a társadalombiztosítási ellátások esetében 

alkalmazandó jogként, ekkor az Alkotmánybíróság a szociális és 

társadalombiztosítási ellátásokat az Alkotmány 70/E. §-ából, mint ellátáshoz való 

jogból vezette le. 

 

A két szakasz közötti határvonalat a 64/1993. (XII. 22.) AB határozat jelenti, 

melyben az Alkotmánybíróság a lakástörvény vonatkozásában elemezte a 

tulajdonhoz való jog alkotmányos elvét: „A tulajdonhoz való jog az Alkotmány 13. 

§ (1) bekezdése értelmében alapvetı jog. Az alkotmányi tulajdonvédelem köre és 

módja nem szükségképpen követi a polgári jogi fogalmakat. A szükséges és arányos 

korlátozásnak, illetve a tulajdonjog lényeges tartalmának ugyanis nincs polgári jogi 

megfelelıje. A tulajdonjog részjogosítványai nem azonosíthatók a tulajdonhoz való 

jog alkotmányi védelmet élvezı lényeges tartalmával. Az Alkotmány szerinti 

tulajdonvédelem köre tehát nem azonosítható az absztrakt polgári jogi tulajdon 

                                                 
146 17/1992. (III. 30.) AB határozat 
147 SONNEVEND Pál: A társadalombiztosítási jogosultságok tulajdoni védelme a Német Szövetségi 
Alkotmánybíróság gyakorlatában, Magyar Jog, 1997. május, 44. évfolyam 5. szám, 220. oldal (továbbiakban: 
SONNEVEND [1997.]) 
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védelmével. Az alapjogként védett tulajdon tartalmát a mindenkori (alkotmányos) 

közjogi és magánjogi korlátokkal együtt kell érteni. Az alkotmányos 

tulajdonvédelem terjedelme mindig konkrét; függ a tulajdon alanyától, tárgyától és 

funkciójától, illetve a korlátozás módjától is. Az Alkotmány a tulajdonjogot mint az 

egyéni cselekvési autonómia hagyományos anyagi alapját részesíti alapjogi 

védelemben. Az alkotmányos védelemnek úgy kell követnie a tulajdon társadalmi 

szerepének változását, hogy közben ugyanezt a védelmi feladatot elláthassa. 

Amikor tehát az egyéni autonómia védelmérıl van szó, az alapjogi tulajdonvédelem 

kiterjed a tulajdon egykori ilyen szerepét átvevı vagyoni jogokra, illetve közjogi 

alapú jogosítványokra is (például társadalombiztosítási igényekre). A másik oldalról 

viszont, a tulajdon szociális kötöttségei a tulajdonosi autonómia messzemenı 

korlátozását alkotmányosan lehetıvé teszik. Az alkotmányos védelem módját 

meghatározza a tulajdonnak az a –  más alapjogoknál fel nem lelhetı – sajátossága, 

hogy alkotmányosan védett szerepét tekintve általában helyettesíthetı.” Az 

alkotmányos tulajdonvédelem legfıbb jellemzıjét a mindenkit megilletı 

jogvédelmi jellege adja. „A tulajdonhoz való jog alkotmányjogi és funkcionális 

értelemben a személyes autonómiát közvetlenül illetve közvetetten biztosító 

alapvetı jog.”148 

 

Az Alkotmánybíróság a 64/1993. (XII. 22.) AB határozatában azt is leszögezte, 

hogy a védelmi kör kiterjesztésével egyidejőleg a tulajdon szociális kötöttségei a 

tulajdonosi autonómia messzemenı korlátozását alkotmányosan lehetıvé teszik. 

Alkotmányossági kérdés az lett, hogy milyen esetekben kell a tulajdonosnak a 

közhatalmi korlátozást minden ellenszolgáltatás nélkül eltőrnie, illetve mikor tarthat 

igényt kártalanításra. Az állami beavatkozás alkotmányossága megítélésének 

súlypontja, az alkotmánybírósági értékelés voltaképpeni tere a cél és eszköz, a 

közérdek és a tulajdonkorlátozás arányosságának megítélése lett. A korlátozáshoz 

az Alkotmány 13. § (2) bekezdése szerint elég a „közérdek”. Ennek megállapítása a 

jogalkotó feladata. Az Alkotmánybíróság nem a törvényhozó választásának feltétlen 

szükségességét, hanem csak a közérdekre hivatkozás indokoltságát, továbbá azt 

                                                 
148 DRINÓCZI [2005.], i.m. 339. oldal 
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vizsgálja, hogy a „közérdekő” megoldás nem sért-e valamely más alkotmányos 

jogot. A korlátozás arányosságára viszont az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlata 

számos ismérvet kínál.”  

 

Annak ellenére, hogy az Alkotmányon alapuló tulajdonhoz való jog körvonalait a 

64/1993. (XII. 22.) AB határozat meghatározta, az Alkotmánybíróság akkori 

gyakorlata szerint149 a tulajdonhoz való jog nem volt még alkalmazható a 

társadalombiztosítási szolgáltatásokra, mert azok nem tulajdoni, hanem szociális 

igényeknek minısültek. Ott pedig, ahol a biztosítási elem nem játszik szerepet – 

szociális elv alapján járó ellátások esetében – az alkotmányos hátteret a 

jogállamiság és a jogbiztonság elve adja. 

 

A változást – a tulajdonhoz való jog védelmi funkciójából levezetve – az 

Alkotmánybíróság gyakorlatában a 43/1995. (VI. 30.) AB határozat jelentette, 

amikor a vegyes nyugdíjrendszeren belül a szociális alapon és a biztosítási alapon 

juttatott ellátások elhatárolására sor került. „A funkcionalitás elve azt is magában 

foglalja, hogy a társadalombiztosítás a saját vagyonon alapuló biztonság helyébe 

lép, illetve hogy a biztosítási igények fedezetét a törvény nem vonja el.”150 

Ugyanúgy az ellátások megváltoztatásának lehetıségével összefüggésben állapította 

meg az Alkotmánybíróság a 43/1995. (VI. 30.) AB határozatában, hogy „az 

arányosság vizsgálatának ezekben a kereteiben a társadalombiztosítási jogviszony 

sajátosságait is figyelembe vevı eszközt nyerünk arra, hogy a változtatások 

alkotmányossági vizsgálata során a változás célját és eszközét összemérjük. A 

szolgáltatáscsökkentéseket indokoló „közérdek”, az egész társadalombiztosítási-

rendszer mőködıképessége és fennmaradása, az állam helytállásának külsı, és a 

társadalombiztosításban rejlı okok miatti megnehezülése alkotmányjogi 

kategóriával értékelhetıvé válik. A tulajdonvédelem a társadalombiztosítás terén 

sem veszíti el kapcsolatát a saját vagyonnal vagy értékteremtı munkával. Ezért 

különböztetjük meg a saját járulékkal megfizetett „biztosítási” szolgáltatások 

                                                 
149 26/1993. (IV.29) AB határozat, 772/B/1990/5. számú határozatában 
150 DRINÓCZI [2005.], i.m. 340. oldal 
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teljesebb védelmét a segélyezési típusú juttatások csekélyebb védelmétıl. A 

tulajdonvédelem addig terjedhet, amíg a szolgáltatás ugyanazt a funkciót látja el, 

amire a dologi vagyon is szolgálna, amibıl az is következik, hogy ez a tulajdonsága 

nem szüntethetı meg. Ugyanakkor a pontos megfelelést a saját befizetés és a 

szolgáltatás között a társadalombiztosítás mőködési módja (nem tıkésített vagyon) 

és a beleépített szolidaritási elem, valamint a hosszú távon a járulékfizetı által is 

hordozott kockázat kizárja.  

 

Az alkotmányos tulajdonvédelem terjedelme tehát összefoglalva mindig függ a 

tulajdon alanyától, tárgyától és funkciójától, illetve a korlátozás módjától is.151 Az 

állam felelıssége a szociális jogok kapcsán abban áll, hogy elég hosszú idın 

keresztül biztosítja az ellátást, vagy juttatást és ezáltal a kiszámítható ellátási 

rendszer biztosításával teremt elismert, megszerzett jogosítványokat (tulajdont).152  

 

A társadalombiztosítási ellátásokkal kapcsolatos tulajdonvédelem lehetıségének 

vizsgálatára tehát az ellátások értékállóságának vonatkozásában került sor. A 

nyugdíjak reálértékének csökkenésére, mint láttuk az Alkotmánybíróság nem tekint 

védett tárgyként, azonban a nominális nyugdíjcsökkentést a társadalombiztosítás 

biztosítási elemébıl adódóan védelem alá helyezi. Másként megfogalmazva a 

szociális biztonság fogalma csak az abszolút biztonság garantálását foglalja 

magában, de alkalmazhatatlan egy elért jövedelemszint megırzéséhez való jog 

igazolására.153 

 

Szintén a 43/1995. (VI. 30.) AB határozat állapította meg, hogy mivel „az emberek 

túlnyomó többsége nem „önnyugdíjas”, s inaktív korára társadalmi és gazdasági 

biztonságát nem saját dologi javai teremtik meg, hanem eleve úgy él, hogy munkája 

eredményének bizonyos részét a társadalombiztosításba ruházza be, így annak a 

szolgáltatásai látják el a szőken értelmezett polgári jogi vagyonbiztonságot 

garantáló feladatát. Ha pedig javait törvény vonja el erre a célra, törvénynek kell a 

                                                 
151 DRINÓCZI [2005.], i.m. 341. oldal 
152 KIS János [2000.], i.m. 43. oldal 
153 JUHÁSZ [1996.] i.m. 44. oldal 
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tulajdonéval összehasonlító biztonságot nyújtania.” Az állam tehát a 

társadalombiztosítás kapcsán tipikus tulajdonosi magatartást kollektivizál.154 

 

Mindazon társadalombiztosítási szolgáltatások esetében tehát, ahol a biztosítási 

elem szerepet játszik, a szolgáltatások csökkentésének vagy megszüntetésének 

alkotmányossága a tulajdonvédelem ismérvei szerint bírálandók el, ez az 

alkotmányosság megítélésének mércéje. A tulajdonhoz való jog kapcsán az 

alkotmányosság mércéjét az adja, hogy az arányosság követelménye mennyire 

valósul meg, vagyis hogy a tulajdonkorlátozás súlya arányban van-e a közérdekkel, 

illetve a korlátozás nem sért-e alapjogot.155 Az arányos korlátozás elvének másik 

eleme az értékgarancia elve. A magánnyugdíj-pénztári rendszer átalakításakor a 

pénztárak biztosítóvá alakításának viszonylatában ezen elvrendszer mentén  

jelentette be alkotmányossági aggályát a köztársasági elnök az Alkotmánybíróság 

felé, mely döntés során álláspontom szerint az Alkotmánybíróságnak az arányossági 

mérce eszközét is alkalmaznia kell. A közérdek vonatkozásában pedig feltétlenül 

szükséges, hogy a közérdekő cél megvalósítása más módon nem valósítható meg és 

a korlátozás elkerülhetetlenül szükséges.156  

 

Ez a társadalombiztosítási ellátások tekintetében azt jelenti, hogy megfelelı és 

arányos ellenszolgáltatás biztosítása mellett van csak lehetıség a korlátozásra, mint 

ahogy a korlátozás arányossága kapcsán az 56/1995. (IX. 15.) AB határozat a 

tulajdonvédelem értelmezésekor – továbblépve a korábbi határozatokban 

rögzítetteken – is állást foglalt. „A járulékfizetés és a társadalombiztosítás 

szolgáltatásainak pontos megfelelése – a társadalombiztosítás vegyes rendszere 

folytán – nem alkotmányos követelmény. Mivel a társadalombiztosításban a 

biztosítási elem, azaz a „vásárolt jog” elve és a szolidaritás elve egyaránt 

érvényesül, a társadalombiztosítás alkotmányossága nem ítélhetı meg önmagában a 

fizetett járulék és az ellenszolgáltatás közötti mennyiségi viszony alapján. A 

társadalombiztosítási szolgáltatásokat és várományokat azonban nem lehet az 

                                                 
154 DRINÓCZI [2005.], i.m.  344. oldal 
155 DRINÓCZI [2005.], i.m. 342. oldal 
156 479/B/1993. AB határozat 
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ellenszolgáltatások érintetlenül hagyása mellett lényegesen és aránytalanul úgy 

megváltoztatni, hogy az már az alkotmányosan védett tulajdonosi pozíció 

sérelmével járjon. A társadalombiztosítási rendszer mőködıképessége és 

fennmaradása, az állam mögöttes helytállásának fokozott megnehezülése 

kétségkívül a tulajdon alkotmányos korlátozását megalapozó „közérdek”. A 

változtatásnak az érintett törvényi rendelkezésekkel szabályozott módja és mértéke 

– az ún. klasszikus „táppénzjog” garantálásának a biztosításból történt 75%-os 

kiemelése – már sérti az Alkotmány 13. §-ában deklarált tulajdonvédelmet, mint 

alkotmányos alapjogvédelmet, s ezért alkotmányellenes.” Megemlíti még az 

Alkotmánybíróság a „felén túli sérelem” polgári jogban használatos fogalmát, 

amely a jogok megvonásakor a korlátozás alkotmányosságának megítélési mércéje 

lehet. Ezzel némiképpen visszatért az Alkotmánybíróság a tulajdonhoz való jog 

kapcsán a kiindulási alaphoz, amikor az alkotmányjogi és a polgári jogi 

tulajdonvédelem határait még nem jelölte ki.  

 

A tulajdonhoz való jog tárgyának vizsgálatakor, – mint látható – az 

Alkotmánybíróság a polgári jogi értelemben vett tulajdonon túl az olyan vagyoni 

értékő jogokat, illetve közjogi alapú jogosítványokat és várományaikat is értik, 

amelyek képesek helyettesíteni a tulajdon személyes autonómiát biztosító 

feladatát.157 Adott esetben ezáltal az olyan tevékenység is a tulajdon védelmét 

élvezi ezáltal, amely rendszeres jövedelemforrást jelent.158 

 

38/1996. (IX. 25.) AB határozat visszalépést jelentett az 56/1995. ( IX. 15.) AB 

határozatban deklarált tulajdonvédelemhez képest. Érdekessége az 

Alkotmánybíróság ezen határozatának, hogy az 56/1995. ( IX. 15.) AB határozathoz 

hasonló kérdéskörben született, és egészen ellentétes álláspontra jutott végsı 

következtetésként az Alkotmánybíróság, melynek indokai: „A kifogásolt törvényi 

rendelkezések a társadalombiztosítási rendszer egészét érintı átalakítási folyamat 

körébe esnek, alapvetıen biztosítástechnikai megoldások, amelyek nem érintik a 

                                                 
157 17/1992. (III.30.) AB határozat 
158 DRINÓCZI [2005.], i.m. 343. oldal 
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biztosítási jogosultak szerzett jogait, társadalombiztosítási-tulajdonosi pozícióit, így 

a törvényi változtatások folytán nem sérült az Alkotmány 13. §-ában deklarált 

tulajdonvédelem és nem állapítható meg az Alkotmány 70/D. és 70/E. §-ának a 

megsértése sem. Az öt nappal megnövelt betegszabadság idejére megszőnt ugyan a 

biztosítottak tekintetében a mögöttes állami helytállás, az állam garantálása a 

betegség idejére járó szolgáltatás teljesítéséért, ezt azonban a távolléti díj táppénznél 

magasabb összege – legalább részben – kompenzálja és ez egyébként sem 

tekinthetı olyan mértékő garanciaelvonásnak, amely már az arányok jelentıs 

mértékő eltolódását eredményezi és ezáltal alkotmányossági aggályokat vet fel. Az 

ellátásra jogosultak szociális biztonságát a törvénymódosítások lényegesen nem 

veszélyeztetik, szerzett jogaikban és társadalombiztosítási-tulajdonosi pozícióikban 

azok nem eredményeztek érdemi változást.” Ezen okfejtés alapján arra a 

következtetésre is juthatunk, hogy az alkotmányos arányossági mérce alapja lehet 

egy közgazdasági számítás is, mely már kevéssé elvont, objektív garanciát jelent. 

Ennek a veszélye viszont a jogi jelleg háttérbe szorulása lehet, ami a jogvédelem 

esetében különösen nagy kockázatot eredményez. 

 

Az 5/1998. (III.1.) AB határozatban az Alkotmánybíróság a tulajdonvédelem 

elvébıl kiindulva megállapította, hogy „az özvegyi, a szülıi nyugdíj – tehát a 

társadalombiztosítási igény, mint ígérvény – tekintetében a tulajdonvédelem 

szempontjából a jogszerzı biztosítottal azonos jogállású a biztosított hozzátartozója. 

A továbbiakban, amikor a biztosítottat megilletı tulajdonvédelemrıl beszélünk ezen 

az özvegyet és a szülıt megilletı tulajdonvédelmet is értjük.” Vagyis nem csak a 

megszerzett jogot illeti meg alkotmányos védelem, hanem a jogszerzı révén elvárt 

ígérvényt is. 

 

Szintén az 5/1998. (III.1.) AB határozatban az Alkotmánybíróság – véleményem 

szerint – a jelenlegi gazdasági helyzetben erısen vitatható kijelentést tesz: „Az 

egyéni felelısség és az öngondoskodás lehetıségének bıvítését célozza a 

társadalombiztosításhoz kötıdı magánnyugdíj-rendszer kialakítása. A 

biztosítottaknak lehetıségük nyílik arra, hogy a nyugdíjjárulékuk meghatározott 
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részét kötelezı magánnyugdíj-pénztárakba (a továbbiakban: magánnyugdíj-pénztár) 

fizessék be. Ezzel összefüggésben esetükben indokolt lehet a kötelezı 

társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben elérhetı nyugellátások 

mértékszabályainak megváltoztatása. Az özvegyi nyugdíj mértékének csökkentését 

indokolhatja az a kompenzáció, amit a magánnyugdíj-pénztár tagnak a 

magánnyugdíj-pénztártól kapott szolgáltatás jelent. Abban az esetben tehát, ha a 

jogszerzı egyúttal magánnyugdíj-pénztár tag is, az özvegyi nyugdíj mértékében 

történt változást – feltéve persze, hogy a magánnyugdíj-pénztári ellátásra a 

biztosított a nyugdíjéletkor betöltéséig jogot tud szerezni – ellensúlyozza a 

magánnyugdíj-pénztár által nyújtott szolgáltatás. Az olyan biztosított esetében, aki 

potenciális jogszerzı lehet a magánnyugdíj-pénztárral szemben is, az eddigi 

befizetései tekintetében történı tulajdonelvonás a közérdekre való hivatkozással 

alkotmányosan indokolható. Más megítélés alá esik azonban az olyan biztosított, 

vagy már saját jogon nyugellátást szerzett személy és annak olyan házastársa, aki 

nem rendelkezik saját jogú nyugellátással és ennek megszerzése életkorára 

tekintettel tıle már nem is várható el. A jogszerzı halála után az ilyen házastársnak 

ugyanis súlyos megélhetési, vagyis egzisztenciális nehézséget okozhat a vizsgált 

nyugdíjmérték csökkentése. Az Alkotmánybíróság ennek alapján megállapítja, hogy 

a Tny.-nek az özvegyi nyugdíj mértékének csökkentésére vonatkozó rendelkezése 

az olyan biztosított vagy már saját jogon nyugellátást szerzett személy tekintetében, 

akinek házastársa saját jogú nyugellátásra jogot nem szerzett és életkorára 

tekintettel ez tıle már el nem várható, a közérdekkel alkotmányosan nem 

indokolható, aránytalan tulajdonelvonást jelent és ezért alkotmányellenes.”  

 

Álláspontom szerint alkotmányossági kérdést vethet fel az a tény, hogy a 

magánnyugdíj-pénztári tagság – mint az öngondoskodás eleme – a 

társadalombiztosítási nyugellátás szempontjából kevésbé védett helyzetet 

eredményez. Véleményem szerint, ha az elızıekhez ragaszkodunk, akkor az 

öngondoskodás tulajdonképpen a tulajdonhoz való jog korlátozását is jelenti, hiszen 

a magánnyugdíj-pénzárak esetében, azok tagjai nem saját döntésük, rendelkezésük 

alapján tagjai a magánnyugdíj-pénztárnak, hanem a jogalkotó döntése alapján, 
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kötelezıen fizetik a tagdíjat. Kérdéses, hogy nem sérül-e a tulajdonoz való jog 

azáltal, hogy a kötelezıen befizetett és portfólióba helyezett megtakarítást, vagy 

azok egy részét a magánnyugdíj-pénztárak elveszíthetik – a jelenlegi gazdasági 

viszonyok között el is veszítették –, amit a nyugdíjbiztosítás az öngondoskodás elve 

alapján nyilvánvalóan nem köteles pótolni.159 Vagy esetleg azzal kell szembenézni, 

mint a jelenleg Alkotmánybíróság elıtt lévı magánnyugdíj törvény esetében, hogy 

az intézményrendszer fenntartására fordított befizetések vállnak semmivé: az 

öngondoskodás eredményeként tulajdont is veszíthetünk. 

 

Az 5/1998. (III.1.) AB határozathoz főzött párhuzamos indokolásban dr. Zlinszky 

János alkotmánybírói különvéleményben egy másik érdekes kérdésre hívta fel a 

figyelmet. A hozzátartozói nyugellátás, özvegyi nyugdíj kérdését vizsgálva vetette 

fel a tulajdon védelme és a család védelme elvének összeütközését. Kiemelte, hogy 

mivel a házastársak keresete közszerzeménynek minısül, így a 

társadalombiztosítási ellátásokat is közszerzeményi vagyonnak kellene tekinteni, 

vagy legalábbis ennek lehetıségét meg kellene vizsgálni. „A házastársak 

társadalombiztosítása is közszerzemény, függetlenül attól, hogy azt kinek a javára 

nevesítik. A nyugdíjrendszer nem térhet el ettıl a vagyonjogi alapelvtıl, csak 

tulajdoni elvonással…” Ezen az gondolatmeneten végig menve tulajdonképpen 

eljuthatunk arra a következtetésre, hogy a hozzátartozói nyugellátás biztosítása nem 

szolidaritási elem a nyugdíjrendszerben, hanem biztosítási elem (a közszerzeményi 

elv alapján megszerzett ellátás), így ezek mértéke legalább el kellene érje a saját 

jogon megszerzett társadalombiztosítási ellátás felét. Abban az esetben, ha ezt a 

következtetést komolyan vesszük, akkor viszont differenciálni kellene a 

hozzátartozói nyugellátások körét egyrészt, hogy az közszerzeményi jellegő, azaz 

                                                 
159 A tulajdonhoz való jog és az alkotmányos tulajdonvédelem szétválasztása a jogviszony jellege alapján 
történhet csak. Azonban ha azt elfogadjuk, hogy az emberek nem csak közjogi, hanem kötelmi 
jogviszonyban is állnak a magánnyugdíj-pénztárakkal, hiszen a nem pályakezdık esetében saját döntésük 
volt a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer kizárólagos jellegét feladva átlépni a magánnyugdíj-pénztárba, 
akkor a tulajdonhoz való jog elvének alkalmazása a társadalombiztosítási ellátások körében tulajdonképpen a 
polgári jog szabályainak az alkalmazását is jelentheti az állam és polgárai közötti jogviszonyra. Ezen 
értelmezést továbbgondolva érdekes helyzetet eredményezhetne, ha a magánnyugdíj-pénztári veszteségeket 
valaki számon kérné az államon a Ptk. 6. § szerinti biztatási kárra hivatkozással, hiszen számára a jogalkotó a 
nyugdíjához elegendı megtakarítást ígért. Ugyanúgy a biztatási kárra hivatkozással a magánnyugdíj-pénztár 
is felelıssé tehetı a veszteségekért, tekintve, hogy az átlépéseknél az általuk ígért haszon jelentısen 
befolyásolta az emberek döntéseit. 
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biztosítási elven jár, vagy szolidaritási elvő ellátás. Ezen túlmenıen pedig, aszerint 

is megkülönböztethetjük a hozzátartozói ellátásokat, hogy a társadalombiztosítási 

ellátásra jogosultként meghalt személynek hány és milyen hozzátartozói ellátásra 

jogosult hozzátartozója maradt. Ehhez nagyon hasonló elgondolás a szociális jogok 

individualizációjaként Nicole Kerschen által kidolgozott elvrendszer, melyet a 

szociális jogok fejlesztésének új iránya körében a dolgozat III. fejezetében 

részletesen is bemutatok. 

 

Az Alkotmánybíróság 39/1999. (XII. 21.) AB határozatában megállapította: „a 

nyugdíjak értékállóságával kapcsolatos állami kötelezettség azonban nemcsak az 

összefüggés hiánya miatt nem vezethetı le az Alkotmány 13. §-ából, de azért sem, 

mert az Alkotmány 13. § a tulajdon értékállóságát sem garantálja alkotmányosan. A 

tulajdon értékcsökkenése gazdasági, konjunkturális, inflációs vagy egyéb okok 

miatt, nem azonos a tulajdon elvonásával. Mint ahogy a nyugdíjak – vagy más 

jövedelmek – reálértékének a csökkenése sem jelent nyugdíj- vagy jövedelem 

elvonást.” Mindezekbıl következıen az Alkotmány 13. §-a alapján sem állapítható 

meg az állam kötelezettsége a nyugdíjak meghatározott mértékő emelésére, illetıleg 

arra, hogy a nyugdíjak vásárlóerejének megırzését egy meghatározott módon 

biztosítsa. Ezzel az állásponttal azonban a végletekig nem érthetünk egyet, hiszen a 

biztosított jogok devalválódása még hosszú távon sem eredményezheti az alanyi jog 

megszőnését. 

 

A 39/1999. (XII.21.) AB határozatában az Alkotmánybíróság az elızıekben 

ismertetettek ellentételezéseként azt is rögzítette, hogy „a nyugdíj – az Alkotmány 

rendelkezésébıl következıen – szerzett vagy „vásárolt” jog annyiban feltétlenül, 

hogy annak nominális mértékét az állam alkotmányosan nem csökkentheti. Ha 

pedig annak reálértéke – a nagyarányú infláció, a költségvetési ártámogatások 

megszüntetése vagy egyéb okok miatt – csökken, akkor az állam az Alkotmány 

70/E. §-a alapján köteles a társadalombiztosítást ehhez a változáshoz igazítani, hogy 

az a nyugdíjasok és más jogosultak ellátáshoz való jogát megfelelıen teljesítse. 

Megítélésem szerint ez arányos korrekciót kell, hogy eredményezzen a rendszer 
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teljes egészét tekintve. Ennek során a tényleges veszteséget el nem érı, de az 

ellátáshoz való alkotmányos jogot biztosító változtatás nem önkényes, s így nem is 

alkotmányellenes.” A 7/2000. (III.23.) AB határozat a szerzett jog tartalmával 

kapcsolatosan új elemként kifejtette, hogy „ a házastársi pótlék már korábban is 

feltételektıl függı ellátás volt, így ebben az összefüggésben fel sem merülhet a 

szerzett jogok kérdése. Ez a megállapítás a szerzett jog megállapításának 

mércéjeként is szolgálhat. 

 

Kardos Gábor álláspontja szerint a magyar Alkotmánybíróság a latin 

alkotmánybíróságokhoz hasonlóan különös hangsúlyt fektet az önkény kizárására, a 

jogbiztonság követelményeinek érvényesítésére, az adott szociális szolgáltatási jog 

védelmére. Ez azonban nem szőkíti a jogalkotás döntési szabadságát, nem zárja ki a 

nyújtott szolgáltatások csökkentését, amely azonban nem lehet aránytalan, nem 

okozhat „felén túli” sérelmet.160 

 

Érdekességként megemlíthetı még Tordai Csaba álláspontja, amelyet a II. Vatikáni 

Zsinat „Gaudium et spes” címő lelkipásztori konstitúciója és az Alkotmánybíróság 

gyakorlatának összevetése kapcsán megfogalmaz: „A tulajdonról szólva a zsinat 

leszögezi, „a magántulajdon … mozgási teret biztosít a tulajdonos számára. … 

Ezért az emberi szabadság kibıvítéseként kell tekintenünk.” 1995. elıtt Sólyom 

László a zsinati gondolkodással szemben következetesen a gazdasági liberalizmus 

mellé állt, amikor elutasította a szociális juttatások dologi jogi védelmét. Ezzel 

szemben a stabilizációs törvények egyes elemeit vizsgáló határozatok erıteljesen a 

szociális jogok talaján állnak. 1995-ben pedig addigi liberális ítéleteivel szemben az 

AB a zsinati gondolkodással egyezı döntést hozott.”161 Itt azonban csak az 

eredmény egyezı az eszköz eltérı, hiszen az Alkotmánybíróság a tulajdonhoz való 

jog elvét a szerzett vagy vásárolt jogtól külön választotta és a közjogi 

(alkotmányjogi) tulajdonhoz való jog elvét alkalmazta a polgári jogi 

tulajdonvédelemmel szemben. 

                                                 
160 KARDOS [1996.], i.m. 28. oldal 
161 ÁDÁM Antal – TORDAI Csaba – HANÁK András – DOMÁNY András: Az alkotmánybíróság elsı 
kilenc éve, Fundamentum, 1999. 2. szám, 75. oldal  
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Látható, hogy a tulajdonhoz való jog elvének társadalombiztosítási ellátások 

kapcsán történı alkalmazhatóságának kérdésével számos határozatában foglalkozott 

az Alkotmánybíróság, azonban az is megállapítható, hogy egyértelmő állásfoglalás 

a kérdésben nem született. Mint ahogy azt már mások is összefoglalták162 a 

tulajdonvédelem kérdéskörével kapcsolatosan az Alkotmánybíróság számos fontos 

következtetésre jutott:  

1. A társadalombiztosítás anyagi fedezetét jelentı tulajdonelvonás csak akkor 

alkotmányos, ha az megfelel a szükségességi-arányossági tesztnek. 

2. A tulajdonvédelem függ attól, hogy az ellátás biztosítási vagy szociális 

alapon jár az állampolgár számára. 

3. A tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme, nem azonos a polgári jogi 

tulajdonvédelemmel. 

4. A szociális jogok vonatkozásában a tulajdonhoz való jog a jogbiztonság, 

jogállamiság elvébıl következı jog. 

5. A „szerzett jog” és a „vásárolt jog” fogalmak és a tulajdonhoz való jog 

közvetlen kapcsolatban állnak egymással. 

 

A fenti tézisek megállapításakor azonban azt is szükséges átgondolnunk, hogy van-e 

többféle tulajdonvédelem. Mi a különbség az alkotmányon alapuló tulajdonhoz való 

jog és a polgári jog keretei között szabályozott dologi jogi tulajdonvédelem között? 

Vajon a polgári jogi tulajdonvédelem nem az alkotmányon alapuló tulajdonhoz való 

jog speciális szabályait jelenti-e? A szerzett jogoknak nem csak a jogvédelmi 

eszköze a tulajdonhoz való jog?  

 

A kérdések megválaszolásához szükséges elvégezzük a közjog és a magánjog 

elhatárolását, illetve meg kell különböztessük a polgári jog dologi és a kötelmi jogi 

szabályait is. 

 

                                                 
162 MENYHÁRT Szabolcs: A szociális jogok alkotmányos megítélése, különös tekintettel a 
társadalombiztosításra, Magyar Jog, 2004. augusztus, 51. évfolyam 8. szám, 475. oldal 
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Megítélésem szerint két út áll elıttünk, vagy elzárkózunk a tulajdonhoz való jognak 

a szociális jogok, a társadalombiztosítási ellátások körében való alkalmazása elıl, 

vagy elfogadjuk, tudomásul vesszük azt. Ha elutasítjuk ezt a német alkotmányjogi 

megoldást, akkor a szerzett jog elvének részletesebb kidolgozásával kell pontosítani 

a szociális jog védett területeit, a jogvédelem szintjeit, vagyis a közjogi eszközöket 

használva alakíthatjuk ki álláspontunkat. Tiszta jogi megoldásként tulajdonképpen 

ez az út áll elıttünk, hiszen ha a társadalombiztosítási ellátásoknál a tulajdonhoz 

való jog elvét alkalmazzuk, akkor a jogvédelem elıtt kinyitunk egy olyan kaput, 

amit nem tudunk hogy hová vezet. Ha a polgári jogi tulajdonhoz való jog közjogi, 

alkotmányjogi gyökereit elismerjük, akkor megfelelı ideológia megalkotásával a 

polgári jog más szabályai is alkalmazhatóvá vállnak a szociális jogok kapcsán. Ez 

egyrészrıl a jogágak határainak elmosódásához vezethet, másrészt következetes 

gyakorlat mellett a jogvédelem kiteljesedését eredményezheti. 

 

Ezen viszonyrendszer vizsgálatát új fényben tünteti fel Sólyom László már említett 

köztársasági elnöki beadványa a magánnyugdíj törvény kapcsán. Az általa 

alkotmánybíróként kidolgozott és az elızıekben bemutatott elvek alapján benyújtott 

kifogásai egy már polgári jogi elemekkel vegyített magánnyugdíj-biztosítási 

szabályozás ellen irányul. Álláspontom szerint ezáltal az Alkotmánybíróság 

számára ismételt értelmezési kényszer keletkezik a polgári jogi és az alkotmányon 

alapuló tulajdonhoz való jog viszonyrendszerérıl. A kérdés eldöntéséhez azonban 

szükséges megvárnunk az Alkotmánybíróság döntését. 
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II.3.5. A „kell ı felkészülési idı” fogalma 

 

Az Alkotmánybíróság gyakorlatában számos határozatot163 hozott, amelyekben a 

jogszabály hatálybalépése kapcsán az új rendelkezések alkalmazására való 

felkészülési idıt alkotmányos követelményként határozta meg. Ez a szociális 

biztonság keretében kiemelten fontos garanciális szabály, hiszen az emberek életét, 

megélhetését alapvetıen befolyásoló állami gondoskodásról van szó. A 

társadalombiztosítási ellátások vonatkozásában pedig – a késıbbiekben 

részletezésre kerülı – jogkövetési hajlandóság szempontjából sem elhanyagolható, 

mely elemet a német Szövetségi Alkotmánybíróság – a II.3.8. pontban 

részletezetten – egyenesen értékgaranciaként fogalmaz meg. 

 

A „kellı felkészülési idı” fogalmának alapja a tulajdonvédelem kérdése. Mint, 

ahogy azt már említettem, a szerzett jogok váromány jellegő része a szerzıdésen 

alapuló tulajdonvédelem szabályai szerint részesülhet alkotmányos védelemben. A 

polgári jog szabályaihoz visszanyúlva szükséges tehát megvizsgálni a jog 

módosításának, visszavonásának lehetıségét. Amennyiben az állam egyoldalúan 

szeretné a „szerzıdést” módosítani, akkor ehhez garanciák szükségesek. Ez az 

alkotmányos jogvédelem az érintett kérdés tekintetében. Az átmenet hiánya a 

jogbiztonság elvét sérti, ezért „kellı felkészülési idı” biztosítása szükséges. A 

„kellı felkészülési idıt” pedig, mivel nem egyértelmően meghatározható, igényli az 

Alkotmánybíróság jogértelmezését.  

 

A bíróság elsı két idevágó határozatában – a 34/1991. (VI. 15.) AB határozat és a 

28/1992. (IV. 30.) AB határozat – csupán a visszaható hatályt minısítette 

kifejezetten alkotmányellenesnek. A „kellı felkészülési idı” eredetileg a jogszabály 

megismeréséhez szükséges idıt jelentette.164 Késıbb azonban ez a gyakorlat is 

finomodott. A 28/1992. (IV. 30.) AB határozatában az Alkotmánybíróság 

rámutatott arra, hogy a jogbiztonság követelménye azt a kötelezettséget hárítja a 

                                                 
163 7/1992. (I. 30.) AB határozat, 25/1992. (IV. 30.) AB határozat, 28/1992. (IV. 30.) AB határozat, 57/1994. 
(XI. 17.) AB határozat, 43/1995. (VI. 30.) AB határozat 
164 KIS János [2000.], i.m. 44. oldal 
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jogalkotóra, hogy a jogszabály hatálybalépésének idıpontját úgy határozza meg, 

hogy kellı idı maradjon a jogszabály szövegének megismerésére, a jogalkalmazó 

szervek számára a jogszabály alkalmazására való felkészülésre, a jogszabállyal 

érintett szervek és személyek számára annak eldöntéséhez, hogy miként 

alkalmazkodjanak a jogszabály rendelkezéseihez.  

 

A 7/1992. (I. 30.) AB határozatban az Alkotmánybíróság kifejtette azt is, hogy a 

jogszabály alkalmazására való felkészüléshez szükséges „kellı idı” megállapítása 

és biztosítása a jogalkotó felelısséggel terhelt mérlegelésének és döntésének 

függvénye. Az alkotmányellenesség csak a jogszabály alkalmazására való 

felkészülést szolgáló idıtartam kirívó, a jogbiztonságot súlyosan veszélyeztetı vagy 

sértı elmaradása, illetıleg hiánya miatt állapítható meg. Az Alkotmánybíróság 

eddigi gyakorlata során a felkészülési idı hiánya miatt akkor állapította meg 

valamely jogszabály alkotmányellenességét, ha az szerzett jogot korlátozott, a 

korábbihoz képest úgy állapított meg hátrányosabb rendelkezést, illetıleg oly 

módon hárított fokozott kockázatot a címzettekre, hogy a megismerés és a 

felkészülés lehetıségének hiánya sérelmet okozott az érintettek számára, 

akadályozta a jogalkalmazót a jogszabály alkalmazásában.  

 

A 9/1994. (II.25.) AB határozat már a kihirdetés és hatálybalépés közötti idıt is 

védelem alá vonta. Innentıl számított a jogbiztonságba foglalt követelménynek, 

hogy a kihirdetés és a hatálybalépés között elteljen annyi idı, amennyi után már 

jóhiszemően állítható, hogy a törvény ismeretének hiánya nem mentesít a 

következmények alól.165  

 

Az Alkotmány 2. § (1) bekezdése kapcsán a jogbiztonság elvéhez kapcsolódóan az 

Alkotmánybíróság 64/2002. (XII. 3.) AB határozatában a jogszabályok hatályba 

léptetése kapcsán foglalt állást. Az említett esetben az indítványozó 

munkaviszonyát nyugdíjazás céljából megszüntette és felmondási idejét töltötte, 

amikor a jogszabályi változás kapcsán a részére még megállapításra nem került, de 

                                                 
165 KIS János [2000.], i.m.  44. oldal 
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már kérelmezett nyugdíj szabályai megváltoztak. Ennek kapcsán az 

Alkotmánybíróság hivatkozott következetes gyakorlatára a kérdésben és 

megerısítette az 57/1994. (XI. 17.) AB határozatban foglaltakat: „valamely 

jogszabály nem csupán akkor minısülhet a visszamenıleges jogalkotás tilalmába 

ütközınek, ha a jogszabályt a jogalkotó visszamenılegesen léptette hatályba, hanem 

akkor is, ha a hatálybaléptetés nem visszamenılegesen történt ugyan, de a 

jogszabály rendelkezéseit – erre irányuló kifejezett rendelkezés szerint – a 

jogszabály hatálybalépése elıtt létrejött jogviszonyokra is alkalmazni kell. 

Összegezve tehát az Alkotmánybíróság jelenlegi jogértelmezési gyakorlata szerint a 

„kellı felkészülési idıbe” bele kell számítani azt az idıt is, amelyre a változáshoz 

való alkalmazkodás céljaira van szüksége azoknak, akik a kedvezménnyel számolva 

hosszabb távra vállaltak kötelezettséget.166 

 

A fentiek alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy az Alkotmánybíróság a 

kellı felkészülési idı fogalmát ugyan az alkotmányos jogvédelem részévé teszi, 

azonban –  a német elvrendszerrel ellentétesen – annak elegendı teret nem biztosít. 

A társadalombiztosítási ellátásokat szabályozó jogszabályok az egyéni életpályák 

tekintetében meglehetısen intoleránsak. Példaként említhetı, hogy 2009. tavaszán a 

várandós anyák nem lehettek biztosak abban, hogy milyen körülmények mellett 

maradnak otthon gyermekükkel, vagy a jelenlegi 56-57. év körüli korosztály 

számára a tervezett 1-2 éven belüli nyugdíj elérhetetlen, legalább 3-4 éves távolba 

került, mindez a nyugdíjak vonatkozásában úgy, hogy az elmúlt pár évben már 

többször kellett szembenézzenek azzal, hogy a rájuk érvényes szabályok a 

jogosultsági idı megszerzéséig változni fognak. Ezeket a helyzeteket nézve talán 

kimondhatjuk, hogy a kellı felkészülési idı garanciája az egyéni életpályák 

szempontjából nem mőködnek megfelelın, ennek alkalmazására több garancia 

kiépítésére van szükség. 

                                                 
166 KIS János [2000.], i.m. 44. oldal 
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II.3.6. A diszkrimináció tilalma és a társadalmi szolidaritás kérdése 

 

Az Alkotmánybíróság számos határozatában167 az Alkotmány 70/A. §-ának (1) 

bekezdését a jogegyenlıség általános elvét megfogalmazó alkotmányi 

követelményként értelmezte. Kimondta, hogy az alkotmányi tilalom elsısorban az 

alkotmányos alapjogok tekintetében tett megkülönböztetésekre terjed ki. Az eltérı 

szabályozás alkotmányellenessége akkor állapítható meg, ha az az emberi 

méltósághoz való jogot sérti. Az Alkotmánybíróság gyakorlata során ez utóbbi 

körben akkor ítélte alkotmányellenesnek a jogalanyok közötti megkülönböztetést, 

ha a jogalkotó önkényesen, ésszerő indok nélkül tett különbséget az azonos 

szabályozási kör alá vont jogalanyok között.  

 

A diszkrimináció nem minden esetben jelent alkotmányellenes megkülönböztetést, 

hiszen a megkülönböztetés csak akkor lesz alkotmányellenes – mutatott rá az 

Alkotmánybíróság a 18/B/1992. AB határozatában – ha összehasonlítható 

helyzetben lévı személyek között tesz a jogalkotó olyan különbségtételt, amely 

alapjogi sérelmet okoz, illetıleg azzal az egyenlı méltóság alkotmányos 

követelményét sérti. 

 

Számos esetben a diszkrimináció kérdése az Alkotmány 66. § (1) bekezdésébıl 

kiindulva a nık és férfiak közti pozitív megkülönböztetésén alapulóan érinti a 

szociális jogok, különös tekintettel a társadalombiztosítási ellátások körét. A 

7/1998. (III.18.) AB határozatban az Alkotmánybíróság a korkedvezményes 

nyugdíjazás kapcsán vizsgálta a férfiak és nık közötti megkülönböztetést. Az 

említett esetben a szövınıi munkakör korkedvezményre jogosító szabályozása 

miatt, „szövı” munkakörben dolgozó férfitıl tagadták meg a korkedvezmény 

biztosítását. Az Alkotmány alapján a nık számára pozitív diszkrimináció a nık 

természeti, biológiai és fizikai különbözısége alapján állapítható meg. Így 

munkakörönként kell vizsgálni, hogy azok a nıkre és a férfiakra különbözı 

                                                 
167 9/1990. (IV. 25.) AB határozat, 21/1990. (X. 4.) AB határozat, 61/1992. (XI. 20.) AB határozat, 35/1994. 
(VI. 24.) AB határozat, 30/1997. (IV. 29.) AB határozat 
 



 95 

egészségügyi hatással vannak-e. Ennek hiányában a pozítív diszkrimináció168 

alkalmazására sincsen lehetıség. A fenti kérdés kapcsán ismertetett diszkrimináció 

azonban inkább az Alkotmány 66. §-ába ütközik, megemlítésre azért került, mert 

érinti az Alkotmány 70/A. §-ában foglaltakat is. Az Alkotmány 66. §-ának 

vizsgálata a hazai gyakorlaton is túlmutató Európai Uniós joggyakorlaton alapuló 

jelentıségénél fogva önálló disszertáció témájául szolgálhat. 

 

A 39/1999. (XII.21.) AB határozat alapjául szolgáló beadvány az alacsony 

nyugdíjjal rendelkezıket pozitívan megkülönböztetı differenciált nyugdíj emeléssel 

kapcsolatosan született. Az indítványozók álláspontja szerint a vitatott rendelkezés 

azért sérti az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében megfogalmazott jogegyenlıség 

követelményét, mert eltérı módszerő és mértékő nyugdíjemelési szabály vonatkozik 

a jogosultak azonos csoportjához tartozó személyekre aszerint, hogy nyugdíjuk 

milyen idıpontban került megállapításra. Az infláció tervezett mértékének 

megfelelı nyugdíjemelést minden nyugdíjas megkapta. A szabályozás az alacsony 

nyugdíjjal rendelkezık javára elınyösebb nyugdíjemelési szabályokat állapított 

meg, azaz pozitív diszkriminációt alkalmazott meghatározott, hátrányos szociális 

helyzetben élı nyugdíjas rétegek javára. 

 

Az Alkotmánybíróság elınyben részesítés követelményével kapcsolatos álláspontját 

elıször a 9/1990. (IV. 25.) AB határozatában fejtette ki, amely határozatban elvi 

éllel szögezte le, hogy „az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében megfogalmazott 

megkülönböztetési tilalom nem jelenti azt, hogy minden, még a végsı soron 

nagyobb társadalmi egyenlıséget célzó megkülönböztetés is tilos. A 

megkülönböztetés tilalma arra vonatkozik, hogy a jognak mindenkit egyenlıként, 

egyenlı méltóságú személyként kell kezelnie, azaz az emberi méltóság jogán nem 

eshet csorba, azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos 

mértékő figyelembevételével kell a jogosultságok és kedvezmények elosztásának 

szempontjait meghatározni.” Másik oldalról vizsgálva a kérdést csak akkor 

indokolható a megkülönböztetés, ha célja az egyén hátrányos helyzetének enyhítése. 

                                                 
168 Álláspontom szerint az elınyben részesítési kötelezettség inkább helyes terminológia. 
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A 9/1990. (IV. 25.) AB határozat is ezt hangsúlyozza azzal, hogy „az azonos 

személyi méltóság jogából esetenként következhet olyan jog is, hogy a javakat és 

esélyeket mindenki számára (mennyiségileg is) egyenlıen osszák el. De ha 

valamely – az Alkotmányba nem ütközı – társadalmi cél, vagy valamely 

alkotmányos jog csakis úgy érvényesíthetı, hogy e szőkebb értelemben vett 

egyenlıség nem valósítható meg, akkor az ilyen pozitív diszkriminációt nem lehet 

alkotmányellenesnek minısíteni. A pozitív diszkrimináció korlátjának a tágabb 

értelemben leírt, tehát az egyenlı méltóságra vonatkozó megkülönböztetés tilalma, 

illetve az Alkotmányban pozitívan megfogalmazott alapjogok tekintendık. Bár a 

társadalmi egyenlıség mint cél, mint társadalmi érdek, megelızhet egyéni 

érdekeket, de nem kerülhet az egyén alkotmányos jogai elé.”  

 

Az Alkotmánybíróság 21/1990. (X. 4.) AB határozatában, valamint a 24/1990. (XI. 

8.) AB határozatában kifejtett álláspontja szerint „ha az adott szabályozási 

koncepción belül eltérı szabályozás vonatkozik az állampolgárok valamely 

csoportjára, akkor ez a megkülönböztetés tilalmába ütközik, kivéve, ha az 

eltérésnek kellı súlyú alkotmányos indoka van.” 

 

Az Alkotmánybíróság határozataiban169 rámutatott arra is, hogy a pozitív 

diszkrimináció alkalmazásával kapcsolatosan is alkotmányos követelmény az, hogy 

a megkülönböztetés nem lehet önkényes, a megkülönböztetésnek a tárgyilagos 

mérlegelés szerint ésszerő indoka kell, hogy legyen. Az önkényes és ésszerő indok 

nélküli megkülönböztetés sérti az emberi méltóság alapjogát, mert ilyen esetben a 

törvényhozó bizonyosan nem kezelte az érintetteket azonos méltóságú személyként, 

s nem értékelte mindegyikük szempontjait azonos körültekintéssel, figyelemmel és 

méltányossággal. Az ilyen szabályozás a „pozitív diszkrimináción belül is 

alkotmányellenes”.  

 

Az Alkotmánybíróságnak a diszkrimináció tekintetében tehát azt kell vizsgálnia, 

hogy az ismertetett esetben az alacsony nyugdíjjal rendelkezı nyugdíjasok javára 

                                                 
169 1/1995. (II. 8.) AB határozat, 30/1997. (IV. 29.) AB határozat 
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tett megkülönböztetés nem önkényes-e, a megkülönböztetésnek van-e ésszerő 

indoka. A vitatott rendelkezés a magasabb nyugdíjak nominális értékét nem 

csökkentette. A nyugdíjak vásárlóerejének megırzését szolgáló, a tervezett 

fogyasztói árnövekedésnek megfelelı mértékő nyugdíjemelést minden nyugdíjas 

megkapta, az alacsony nyugdíjak magasabb emelésére a Nyugdíjbiztosítási Alap 

költségvetési támogatása mellett került sor. Mindezeket figyelembe véve nem 

állapítható meg, hogy a törvényhozó a magasabb nyugdíjjal rendelkezık hátrányára 

gyakorolt pozitív diszkriminációt. Ezen kérdésnek a vizsgálata pedig azért nagyon 

fontos, mert dr. Kilényi Géza 26/1993. (IV.29.) AB határozathoz főzött 

különvéleményében rámutatott arra, hogy „a negatív diszkrimináció nem lehet a 

pozitív diszkrimináció eszköze, vagyis egyesek jogfosztása árán nem lehet mások 

számára többletjogokat biztosítani.” 

 

Az 5/1998. (III.1.) AB határozatban a diszkrimináció tilalmával kapcsolatosan is tett 

megállapítást az Alkotmánybíróság: „Önmagában az a tény, hogy a 

jogszabálymódosítást vagy újraszabályozást megelızıen kedvezıbb rendelkezések 

voltak hatályban, mint a módosítást vagy az újraszabályozást követıen, nem 

hozható összefüggésbe az Alkotmány diszkrimináció tilalmára vonatkozó 

rendelkezésével. Az Alkotmány 70/A. §-nak nem lehet olyan értelmet tulajdonítani, 

hogy az megtiltja a jogalkotó számára a jogok és kötelezettségek jogszabály 

módosítás vagy újraszabályozás útján történı megváltoztatását.” 

 

A diszkrimináció kapcsán meglehetısen sok alkotmánybírósági határozat 

született170 a szociális jogok, társadalombiztosítási ellátások viszonylatában. Az 

Alkotmánybíróság gyakorlata a kérdésben meglehetısen következetes. Az utóbbi 

években született alkotmánybírósági határozatok a már kialakult gyakorlat 

összegzésére is szolgálnak. A 36/2007. (VI. 6.) AB határozatban összefoglalva „az 

Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint az Alkotmány 70/A. §-ában foglalt 

rendelkezést a jogegyenlıség általános elvét megfogalmazó alkotmányi 

                                                 
170 9/1990. (IV. 25.) AB határozat, 21/1990. (X. 4.) AB határozat, 61/1992. (XI. 20.) AB határozat, 35/1994. 
(VI. 24.) AB határozat, 30/1997. (IV. 29.) AB határozat, 39/1999. (XII. 21.) AB határozat, 37/2002. (IX. 4.) 
AB határozat 
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követelményként értelmezte. Kifejtette, hogy az Alkotmány e rendelkezése az 

azonos szabályozási körbe vont jogalanyok közötti olyan, alkotmányos indok nélkül 

tett megkülönböztetést tiltja, amelynek következtében egyes jogalanyok hátrányos 

helyzetbe kerülnek. Az alkotmányi tilalom elsısorban az alkotmányos alapjogok 

tekintetében tett megkülönböztetésekre terjed ki, abban az esetben, ha a 

megkülönböztetés nem alapvetı alkotmányos jog tekintetében történt, az eltérı 

szabályozás alkotmányellenessége akkor állapítható meg, ha az az emberi 

méltósághoz való jogot sérti. Az Alkotmánynak ez az általános jogegyenlıségi 

követelménye arra vonatkozik, hogy az állam, mint közhatalom a jogok és 

kötelezettségek elosztása során köteles egyenlıkként – egyenlı méltóságú 

személyként – kezelni a jogalanyokat, a jogalkotás során a jogalkotónak 

mindegyikük szempontjait azonos körültekintéssel, elfogulatlansággal és 

méltányossággal kell értékelnie. Alkotmányellenesnek akkor minısül a 

megkülönböztetés, ha a jogalkotó a szabályozás szempontjából azonos csoportba 

tartozó, egymással összehasonlítható helyzetben lévı jogalanyok között tesz 

különbséget anélkül, hogy annak alkotmányos indoka lenne.” A 42/2007. (VI.20.) 

AB határozat pedig kiemeli, hogy „a  diszkrimináció csak az azonos helyzetben 

lévık által alkotott csoport tagjai egymáshoz viszonyított helyzetére vonatkozó jogi 

szabályozás tekintetében vizsgálható.” 

 

A diszkrimináció tilalmának általános garanciaként kell érvényesülnie a szociális 

jogok vonatkozásában is, így ezen a területen az alkotmánybírósági gyakorlat 

számottevıen nem különbözik az általános gyakorlattól. Új szempont lehet azonban 

– ha a kellı felkészülési idı kritériumának kiterjesztésére törekszünk – az azonos 

generációba tartozók megszerzett és biztosított ellátásai közötti megkülönböztetés 

kiküszöbölése, és a diszkrimináció tilalmának ezen területen való alkalmazása. 

Ezalapján az elv alapján például a 2009-es reform részét képezı életkori korhatár 

emelés a már megszerzett szolgálati idı szempontjából is más megítélés alá 

kerülhetne. 
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II.3.7. A nyugdíjrendszer mőködését, finanszírozását érintıen hozott 

alkotmánybírósági határozat: 

 

A 26/1993. (IV.29) AB határozat a nyugdíjemelések tekintetében született. A 

beadvány alapjául az szolgált, hogy a nyugdíjemelés nem egyforma volt valamennyi 

nyugdíjas tekintetében, hanem a nyugdíjasok csoportjait eltérı mértékben érintette. 

A beadvány egyik alaptézise az volt, hogy „a nyugdíj munkával és a munkával 

töltött évek során kötelezıen fizetett ellenszolgáltatásért szerzett jog, amely 

alapvetı állampolgári jognak minısül.” Az Alkotmánybíróság ezen korai 

határozatának részletes ismertetését a fenti tétel alkotmánybírósági elemzésnek 

bemutatása miatt tartom szükségesnek.  

 

Az Alkotmánybíróság már korábbi, 772/B/1990/5. számú határozatában is 

rámutatott arra, hogy a társadalombiztosítás rendszere csak részben mőködik a 

„vásárolt jog” elve alapján, másrészt azonban azt szociális szempontok mőködtetik. 

A társadalombiztosítás és ezen belül az ún. nyugdíjbiztosítás is tehát olyan vegyes 

rendszerő biztosítás, amelynek tartalma nem kizárólag az ellenszolgáltatásért 

szerzett jogosultság, amely tehát nem kizárólag piaci mechanizmusok alapján 

mőködı újraelosztást valósít meg, hanem amelyen belül különféle szociális 

szempontok is érvényesülnek. 

 

Az Alkotmány 70/E. § (1) bekezdése szerint a szociális biztonsághoz való jognak 

tartalmi eleme, alkotmányos követelménye, öregség, betegség stb. esetére a 

megélhetéshez szükséges ellátáshoz való jogosultság biztosítása és garantálása. A 

jelenleg még egységes és állami társadalombiztosítást tehát az államnak 

mőködtetnie kell ott is, ahol a „vásárolt jog” elve, a biztosítási elem egyáltalában 

nem, vagy csak alig játszik szerepet (özvegység, árvaság stb.), másrészt a 

társadalombiztosítás ott sem válik tisztán biztosítássá, ahol meghatározóbb annak a 

kötelezıen fizetett ellenszolgáltatáson alapuló követelés-jellege. Az Alkotmány 

szerint a társadalombiztosítás az ellátáshoz való jog megvalósításának egyik 

eszköze, azaz a társadalombiztosításnak a szerzett jogok garantálását az ellátáshoz 
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való alkotmányos jog megvalósítására figyelemmel kell biztosítania. Ameddig tehát 

az állam a kötelezı társadalombiztosítást úgy mőködteti, illetıleg mőködési 

feltételeit úgy garantálja, hogy az ezeknek az elveknek, tehát nemcsak az ún. vegyes 

– biztosítási és szociális elemeket egyaránt szem elıtt tartó – rendszernek, de annak 

az alkotmányos követelménynek is megfelel, hogy a megélhetéshez szükséges 

ellátási jogosultságot, mint a szociális biztonsághoz való alkotmányos jog nevesített 

tartalmi elemét, a nemzetgazdaság lehetıségei, az érdekegyeztetések eredményei és 

egyéb szempontok alapján biztosítja, addig az Alkotmány 70/E. §-ában írt 

alkotmányos kötelezettségének eleget tesz. A nyugdíj – az Alkotmány 

rendelkezésébıl következıen – szerzett vagy „vásárolt” jog annyiban feltétlenül, 

hogy annak nominális mértékét az állam alkotmányosan nem csökkentheti. Ha 

pedig annak reálértéke csökken, akkor az állam az Alkotmány 70/E. §-a alapján úgy 

köteles a társadalombiztosítást ehhez a változáshoz igazítani, hogy az a nyugdíjasok 

és más jogosultak ellátáshoz való jogát megfelelıen teljesítse.  

 

Az Alkotmány 70/E. § (2) bekezdésének idézett rendelkezésébıl tehát csak az 

következik, hogy az állam a polgárok megélhetéshez szükséges ellátáshoz való 

jogaik realizálása érdekében társadalombiztosítási és szociális intézményi rendszert 

köteles létrehozni, fenntartani és mőködtetni. Az Alkotmány azonban e rendszerek 

mőködésére vonatkozó alapvetı elveket és szempontokat már nem határozza meg. 

Így az Alkotmány rendelkezésébıl nem következik, hogy az államnak a 

nyugdíjasok ellátását kizárólag a társadalombiztosítás útján és biztosítási 

rendszerben kell megvalósítania, mint ahogy az sem, hogy más rászorultak, (pl. az 

árvák, özvegyek stb.) ellátását egyedül a szociális intézményi hálózat keretében kell 

teljesítenie. Alapvetıen technikai – és nem alkotmányos – kérdés, hogy a jogalkotó 

az ellátáshoz való jog biztosítását a nyugdíjak százalékos, meghatározott (fix) 

összegő emelésével vagy egyéb módon valósítja meg. Ennek során azonban a 

társadalombiztosításban meglévı – „vásárolt” jogon alapuló – biztosítási elemet és 

a társadalombiztosítás szociális funkcióit egyaránt köteles mérlegelni és figyelembe 

venni, azok arányaitól önkényesen nem térhet el. 
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Az Alkotmány szerint ugyanis az egyedüli követelmény, hogy a 

társadalombiztosítási és a szociális intézményi rendszer a megélhetéshez szükséges 

ellátásra vonatkozó jogosultságot megvalósítja. A vegyes rendszerő 

társadalombiztosítás tehát önmagában nem alkotmányellenes mindaddig, ameddig 

az állam a jogi szabályozással azt úgy mőködteti, hogy a biztosítás útján szerzett 

jogokat, továbbá a szociális biztonsághoz való jog tartalmi elemét adó ellátáshoz 

való jogot nem sérti.171 Az arányok önkényes megváltoztatása (pl. a magasabb 

nyugdíjak nominális csökkentése az alacsonyabb összegő nyugdíjak szociális 

szempontú emelése érdekében) azonban már alkotmányellenes volna.  

 

Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint azonban az Alkotmány 70/E. §-ából nem 

következik, hogy az állampolgároknak alkotmányos joga volna az életszínvonal 

megırzésére, illetıleg a nyugdíjak közötti arány fenntartására. A nyugdíjak és 

egyéb juttatások, járadékok emelésének mértéke alapvetıen a nemzetgazdaság 

teherbíró képességének, a társadalombiztosítás állapotának, az érdekérvényesítést 

szolgáló intézményeknek és számos egyéb tényezınek a függvénye. Az Alkotmány 

vonatkozó rendelkezéseibıl azonban az emelés mértékére, nagyságára vonatkozó 

alkotmányos kötelezettség nem állapítható meg. 

 

Nyilvánvalóan alkotmányellenes volna, ha az állam a nyugellátásokat és az egyéb 

ellátásokat egyáltalában nem emelné, miként az is, ha az emelés százalékát 

szélsıségesen alacsony mértékben, vagy eseti szociális segélyezés útján határozná 

meg. Ez esetben ugyanis figyelmen kívül maradna a kombinált típusú 

társadalombiztosítás biztosítási eleme, azt ugyanis az éves infláció mértéke, az 

állami ártámogatások megszőnése vagy visszaszorítása teljesen kiüresítené. Az 

azonban, hogy mindezeket a negatív gazdasági tényezıket az államnak a 

nyugellátások emelésénél maradéktalanul kompenzálnia kell, az Alkotmányból nem 

következik. Az Alkotmány 70/E. §-ának keretei között – a szociális biztonsághoz 

való jog garantálása mellett – az állam, ha lehetıségei nem engedi, nem köteles a 

                                                 
171 Összességében tehát az állapítható meg, hogy a biztosítási és a szolidaritási elemek arányainak önkényes 
megváltoztatása alkotmányosan már nem megengedett, azonban ha az arányok megtartásával kerül sor 
megszorításokra, az nem sérti az Alkotmányban foglaltakat. 
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nyugdíjak és egyéb ellátások értékállandóságát megırizni. Az öregség, rokkantság 

stb. esetére a megélhetéshez szükséges ellátásra való jogosultság biztosításával az 

állam alkotmányos kötelezettségének akkor is eleget tesz, ha az inflációs és egyéb 

negatív gazdasági jelenségek megfelelı figyelembevételével, de egyéb 

szempontokat is mérlegelve állapítja meg az ellátások emelésének évi mértékét.  

 

Az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésébıl nem következik az államnak a nyugdíjak 

arányos emelésére vonatkozó kötelezettsége sem. A kisnyugdíjasok számára 

alkalmazott ún. pozitív diszkrimináció kifejezetten összhangban áll az Alkotmány 

70/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéssel, illetıleg a 70/E. § (1) 

bekezdésében írt alkotmányi követelménnyel. Ez utóbbi rendelkezésben az 

Alkotmány a szociális biztonsághoz való jog alatt az állampolgárok megélhetéséhez 

szükséges ellátási jogosultságát nevesíti, amely nem az életszínvonal megırzésére 

vonatkozó jogosultságot, hanem – összefüggésben az Alkotmány 17. §-ával – a 

szociális ellátásra vonatkozó állami kötelezettséget emeli alkotmányos tétellé. 

 

Az alacsony összegő nyugdíjak tekintetében az ún. pozitív diszkriminációt 

alkotmányosan indokolja az Alkotmány 70/E. §-ában megfogalmazott alkotmányi 

cél: a nyugdíjasoknak és más jogosultaknak joguk van a megélhetésükhöz 

szükséges ellátásra, s ezt az állam köteles biztosítani. Ez a jog azonban nem foglalja 

magába a nyugdíjak meghatározott százalékos emelésére vonatkozó alkotmányos 

jogosultságot. A magasabb összegő nyugdíjak emelésének nominális maximálása 

megint csak olyan technikai kérdés, amely csak szélsı esetben vethet fel 

alkotmányossági problémát, nevezetesen akkor, ha a magasabb nyugdíjak 

tekintetében a jogalkotó a biztosítási elemet – önkényesen – teljesen figyelmen 

kívül hagyná, vagy csak aránytalanul venné figyelembe. Ez azonban a támadott 

jogszabályok vonatkozásában nem állapítható meg, így alkotmányellenes 

diszkrimináció a nyugdíjasok egymás közötti viszonylatában sem áll fenn. 

 

Ugyanezen Alkotmánybírósági határozatban rámutatott az Alkotmánybíróság arra, 

hogy az Alkotmány 70/E. §-ában szabályozott szociális biztonsághoz, illetıleg az 
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ellátáshoz való jog és a 13. §-ban biztosított tulajdonhoz való jog között 

összefüggés nincs.172 Az ún. szociális jogok alapján a nyugdíjasokat és más 

jogosultakat alkotmányosan megilletı társadalombiztosítási szolgáltatások alapja 

nem a tulajdonhoz való jog, hanem az Alkotmány által nevesített ellátáshoz való 

jogosultság. A nyugdíjjog tehát nem tulajdoni, hanem szociális jogi igény; még 

„vásárolt” jogi részében is biztosításon és nem dologi jogi jogosultságon alapuló 

követelés. 

A nyugdíjak értékállóságával kapcsolatos állami kötelezettség azonban nemcsak az 

összefüggés hiánya miatt nem vezethetı le az Alkotmány 13. §-ából, de azért sem, 

mert a 13. § a tulajdon értékállóságát sem garantálja alkotmányosan. A tulajdon 

értékcsökkenése gazdasági, konjunkturális, inflációs vagy egyéb okok miatt, nem 

azonos a tulajdon elvonásával.  

 

Az említett határozat kitért arra is, hogy az Alkotmánybíróság nem vizsgálhatja a 

támadott jogszabályok célszerőségének és igazságosságának a kérdéseit, mert az 

nem tartozik a hatáskörébe.173  

 

A 26/1993. (IV.29) AB határozat már megszületésekor is viták alapjául szolgált, 

elég csak azt említeni, hogy négy alkotmánybíró174 is különvéleményt csatolt hozzá, 

és a határozat éppen csak, hogy megkapta az Alkotmánybírák körében is az 

elfogadáshoz szükséges többséget. Véleményem szerint kiemelést érdemel dr. 

Kilényi Géza különvéleménye, melynek két sarkalatos elemét tartom különösen 

fontosnak. Az egyik a szociális biztonság Alkotmányban elfoglalt helyével, és az 

AB határozatban foglalt megítélésével kapcsolatos elgondolkodtató felvetése: „Az 

Alkotmány nem határozza meg közelebbrıl a szociális biztonság fogalmát. Ez 

azonban az alkotmánybíráskodásnak épp úgy nem akadálya, mint a jogállamiságra, 

az emberi méltóságra vagy a sajtószabadságra vonatkozó értelmezı szabályok 

hiánya. Sajnálatosnak tartom, hogy mindeddig az Alkotmánybíróság a szociális 

                                                 
172 A tulajdonhoz való jog és a társadalombiztosítási jogok vizsgálatára a késıbbiekben még az 
Alkotmánybíróság többször visszatért, álláspontja is számottevıen változott a kérdésben. 
173 A szociális jogok, a társadalombiztosításhoz való jog vizsgálatakor sok esetben – a mai napig is – 
hivatkozási alap hiányában ezen menekülı úthoz folyamodik az Alkotmánybíróság. 
174 Dr. Kilényi Géza, Dr. Szabó András, Dr. Zlinszky János, Dr. Vörös Imre 
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biztonsághoz való jognak lényegesen kisebb figyelmet szentelt annál, mint 

amennyit e jog – kiemelkedı társadalmi jelentısége folytán – megérdemel. 

Kizárólag ezzel magyarázható ugyanis, hogy a – lehetséges legminimálisabb 

többséggel elfogadott – határozott indokolásába számos helytálló megállapítás 

mellett olyan mondat is bekerült, amely szerint „Az Alkotmánybíróság álláspontja 

szerint az Alkotmány 70/E. §-ából nem következik, hogy az állampolgároknak 

alkotmányos joga volna az életszínvonal megırzésére, illetıleg a nyugdíjak közötti 

arány fenntartására.” Ha ezt egybevetjük az Egyezségokmány idézett 11. cikkének 

1. pontjával175, illetıleg az Alkotmány 7. § (1) bekezdésével, szükségképpen 

támadnak némi – nem csekély – aggályok a határozat említett megállapításának 

helyességét illetıen. 

 

A másik felvetés az Alkotmány 70/A. §-ában megfogalmazott diszkrimináció 

tilalmával kapcsolatosan az AB határozatban megfogalmazottakhoz kapcsolódik: 

„Teljességgel elfogadhatatlan az az érvelés, hogy a magasabb összegő nyugdíjak 

emelésének nominális maximálása elengedhetetlen a kisnyugdíjasok javára 

alkalmazott pozitív diszkrimináció anyagi fedezetének elıteremtéséhez. Pozitív 

diszkriminációról ugyanis akkor beszélhetünk, ha a jogalkotó valamely csoport 

egyik alcsoportja számára – egy alkotmányos cél megvalósítása érdekében – a 

csoport egészére megállapított szabályoknál kedvezıbb feltételeket teremt, a jelen 

esetre konkretizálva: nagyobb mértékő nyugdíjemelést ír elı. A negatív 

diszkrimináció azonban nem lehet a pozitív diszkrimináció eszköze, vagyis egyesek 

jogfosztása árán nem lehet mások számára többletjogokat biztosítani. Ha tehát a 

törvényalkotó pozitív diszkriminációt kíván alkalmazni a kisnyugdíjasok javára – 

aminek indokoltsága és alkotmányossága nem vitatható – úgy annak pénzügyi 

fedezetét vagy más forrásból teremtse elı, vagy a nyugdíjemelésre rendelkezésre 

álló összeget akként bontsa kétfelé, hogy elıször különítse el a pozitív 

diszkrimináció pénzügyi fedezetét, majd a fennmaradó pénzt – nominális maximum 

                                                 
175 Az 1976. évi 9. törvényerejő rendelettel kihírdetett ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális jogok 
Nemzetközi Egyezségokmányának 11. Cikk 1. pontja szerint: „Az Egyezségokmányban részes államok 
elismerik mindenkinek a jogát önmaga és családja megfelelı életszínvonalára, ideértve a kellı táplálkozást, 
ruházkodást és lakást, valamint az életkörülmények állandó javulását.”  
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alkalmazása nélkül – ossza fel a nyugdíjasok között. Önmagában véve tehát az, 

hogy a nemzetgazdaság teherbíró képessége folytán meghatározott összeg 

használható fel a nyugdíjak emelésére, sem elfogadható indoka, sem elháríthatatlan 

oka nem lehet az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésével való szembehelyezkedésnek: 

ugyanazt az összeget fel lehet osztani alkotmányosan, illetıleg diszkriminatív 

módon.” 

  

Az Alkotmánybíróság gyakorlata során, mint látható számos elvre figyelemmel kell 

legyen, melyek önállóan alkalmasak egy-egy kérdés megítélésére, de összességében 

már bizonytalanságot eredményeznek a jogalkalmazás számára. Az elızıekben 

érzékeltetett ellentmondások elkísérték az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlatát, 

anélkül, hogy a már kialakult irányvonalak teljes mértékben kikristályosodtak 

volna, így ez a jövı feladata marad. Az eddigi gyakorlatnak megfelelıen a 

nemzetközi trend segíti az Alkotmánybíróság elveinek formálódását. 
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II.3.8. A Német Szövetségi Alkotmánybíróság gyakorlata a tulajdonvédelem 

kapcsán 

 

A német gyakorlat bemutatását azért tartom szükségesnek, mert általánosan 

elfogadott az a vélemény, hogy a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatára 

legnagyobb hatással a német Szövetségi Alkotmánybíróság döntései, indokolásai 

voltak.  

 

A tulajdonhoz való jogot a német Szövetségi Alaptörvény 14. cikke biztosítja. A 

német szabályozás szerint ez az alapjog elsısorban szabadságjog, mely az államot a 

védett jogosultságokba történı beavatkozástól tartózkodásra kötelezi, pozitív tevési 

kötelezettséget nem állapít meg.176 

 

A Szövetségi Alkotmánybíróság az ítélkezési gyakorlata elején – hasonlóan a 

magyar Alkotmánybíróság korai döntéseihez – még alapvetıen kizárta a közjogi 

igények tulajdonvédelmének lehetıségét. Késıbbiekben enyhült az 

Alkotmánybíróság szigora, mikor a késıbbiekben részletezett feltételek fennállása 

esetén elismerte a közjogi igények magánjogi jellegét, így védelmét is. A magyar 

Alkotmánybíróság gyakorlatával ellentétesen azonban a társadalombiztosítási 

igények tulajdonjogi védelmének általános megfogalmazására a német Szövetségi 

Alkotmánybíróság gyakorlatában nem került sor. A német Szövetségi 

Alkotmánybíróság a német alaptörvény 14. §-ából expressis verbis következınek 

tekintik a tulajdon szociális kötöttségét.177 

 

A német joggyakorlat a magyar alkotmánybírósági gyakorlathoz képest elınyösebb 

helyzetben van, hiszen nagyobb történelmi múltra tekint vissza. A tulajdonhoz való 

jog és a társadalombiztosítási ellátások kapcsolata elıször egy 1980-as ügynél, 

akkor még csak Rupp-v. Brünneck bírónı különvélemény formájában merült fel 

                                                 
176 SONNEVEND [1997.], i.m. 208. oldal 
V.ö.: Walter Leisner: Das Eigentum, 1025. oldal Rdnr. 5. in: Isensee-Kirchhof: Handbuch des Staatsrechts. 
VI. Bd. (1989.) 
177 DRINÓCZI [2005.], i.m. 341. oldal 
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megállapítva, hogy „a nyugdíjbiztosítási igények a tulajdonosi jogosultságok 

helyébe léptek.”178 

 

A Szövetségi Alkotmánybíróság gyakorlatában a tulajdonvédelem kapcsán eleinte 

két feltételnek kellett teljesülnie. Egyrészt a jogosultnak megszerzett igénnyel vagy 

legalább várománnyal kell rendelkeznie, másrészt a szóban forgó szolgáltatásnak 

legalább részben a jogosult saját szolgáltatásán kell alapulnia.179 

 

Ezt a tesztet a késıbbi gyakorlat180 tovább konkretizálta, némiképpen átalakította és 

kiegészítette, így az állandó joggyakorlattá váló formula: 

„A társadalombiztosítási jogosultságok tulajdoni védelmének feltétele egy vagyoni 

értékő jogosultság, mely kizárólagos jogként annak személyes hasznára hozzá van 

rendelve a jogosulthoz: ez akkor élvezi a tulajdon védelmét, ha a biztosított nem 

lényegtelen saját szolgáltatásán nyugszik és ezenfelül egzisztenciájának 

biztosítására szolgál.”181 

 

A tulajdonvédelem feltételei tehát ez alapján a személyes hasznosság, nem 

lényegtelen saját szolgáltatás, egzisztencia vagy más néven személyes autonómia 

biztosítása. Ezeket az elemeket egyenként elemezve rájöhetünk, hogy több esetben 

a magyar gyakorlathoz hasonló tartalmat tükröznek. 

 

A személyes hasznosság a Szövetségi Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az 

Alaptörvény 14. cikkének értelmezését szolgálja, mely szerint az Alaptörvény 

puszta gazdasági esélyeket és várakozásokat nem véd. A jogosultság csak akkor 

tekinthetı kellıen erısnek és ezért védelemre méltónak, ha az a jogosulthoz annak 

személyes hasznára hozzá van rendelve. Ez a feltétel elsısorban akkor teljesül, ha a 

biztosítási esemény bekövetkezett és ezért a biztosított már megszerzett igénnyel 

                                                 
178 BVerfGE 53, 257. 289-290. 
179 SONNEVEND [1997.], i.m. 210. oldal 
180 A német Szövetségi Alkotmánybíróság által vizsgált területek és panaszok a magyar 
Alkotmánybírósághoz érkezı beadványokkal nagyon hasonló tárgyköröket érintenek. Több esetben az 
özvegyi nyugdíjjogosultsághoz kapcsolódó törvényi korlátozásokat vizsgálnak, illetve a nyugdíjak 
emelésével kapcsolatos kérdéseket, valamint a kellı felkészülési idı problematikáját elemzik. 
181 BverfGE 69. 272. ff. 
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rendelkezik. Védelemre méltóak azonban bizonyos várományok is, mégpedig 

akkor, ha további feltételek teljesülése esetén, mint a várakozási idı eltelte és a 

biztosítási esemény bekövetkezte igénnyé válhatnak.182 

 

Álláspontom szerint a személyes hasznosság fogalma a magyar alkotmánybírósági 

gyakorlat szerzett jog fogalmával és a késıbbiekben ismertetésre kerülı nem 

lényegtelen saját szolgáltatás fogalmával együttesen párhuzamba állítható. 

Felhívom azonban arra a figyelmet, hogy a német gyakorlat kiforrottabb feltételeket 

szab a várományok alkotmányos védelméhez, mint a már ismertetett magyarországi 

alkotmánybírósági gyakorlat. 

 

A nem lényegtelen saját szolgáltatás fogalma a hazai jogi nyelvezetben nehezen 

kezelhetı fogalom, mely tartalmát tekintve azt takarja, hogy a társadalombiztosítási 

jogosultságok csak akkor tekinthetık tulajdonnak, ha azok saját szolgáltatással 

állnak összefüggésben.  

A német Szövetségi Alkotmánybíróság álláspontja szerint a nem lényegtelen saját 

szolgáltatásnak nem feltétele, hogy az érintett hozzájárulást fizettessen a 

társadalombiztosítás keretében, hiszen a tulajdonvédelmet nem zárja ki még az sem, 

ha a jogosultságot túlnyomó részben az állam biztosítja. Ebben a kérdésben azonban 

ott sem egységes az alkotmányjogászok véleménye, mivel vannak olyan 

alkotmánybírák, akik csak a saját járulékfizetésen alapuló igényeket ismerik el 

megszerzett jogként.183 A magyar alkotmánybírósági gyakorlatban a vegyes 

nyugdíjrendszerbıl kiindulva az Alkotmánybíróság arra a megállapításra jutott184, 

hogy eltérıen kell elbírálni a biztosítási és a segélyezési elv alapján biztosított 

ellátások tekintetében a szerzett jog, tulajdonhoz való jog kérdését. Ettıl eltér tehát 

a német Szövetségi Alkotmánybíróság gyakorlata, amikor egységesen vizsgálja a 

társadalombiztosítási ellátásokat, hozzájárulás fizetés tényétıl függetlenül. 

Megítélésem szerint a társadalombiztosítási ellátások tekintetében a tulajdonhoz 

való jog elvének alkalmazásakor az ésszerőség megkívánja a különbségtételt a 

                                                 
182 BVerfGE 69., 272.301 
183 BVerfGE 58., 81.112 
184 43/1995. (VI. 30.) AB határozat 
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biztosítási elven alapuló és a segélyezési típusú ellátások között, hiszen ha a 

tulajdonvédelem céljából indulunk ki, akkor a védett tárgy a már megszerzett dolog, 

jog lehet. A váromány esetében a polgári jog külön jogintézményt is kidolgozott a 

biztatási kár intézményesítésével. Ha pedig elfogadjuk, hogy a alkotmányos 

tulajdonvédelem csak már megszerzett ellátást részesíthet védelemben akkor 

viszont felvetıdhet az a kérdés, hogy a tulajdonhoz való jog elve mivel jelent többet 

a szerzett, illetve vásárolt jog elvén alapuló védelemtıl. 

 

A definíció alapján – álláspontom szerint – a magyar Alkotmánybíróság 

gyakorlatában tehát a szerzett jog fogalma letisztultabb meghatározást jelent a 

német Szövetségi Alkotmánybíróság fogalomrendszeréhez képest, azonban a német 

tulajdonvédelem kapcsán alkalmazott személyes autonómia biztosítása a magyar 

gyakorlathoz képest hozzáadott értékkel bír. 185 

 

A társadalombiztosítási jogosultságok személyes autonómiát biztosító funkciója a 

joggyakorlat kezdetén, mint a tulajdoni védelem indoka szerepelt, melyet a késıbbi 

alkotmánybírósági határozatok már a védelem feltételeként határoztak meg.186 A 

definíció meghatározó jelentıségét abban látom, hogy rászorultságtól függetlenné 

teszi a szerzett jog kérdését – ami a magyar gyakorlat szerint is hasonlóan mőködik, 

azonban a német joggyakorlat szerint ez deklarálásra is kerül. Itt tehát arról van szó, 

hogy a társadalombiztosítási szolgáltatások célja általában a jogosultak megszerzett 

életkörülményeinek a biztosítása. Amennyiben tehát a jogosultság az állampolgárok 

nagy számának egzisztenciális biztonságát szolgálja, a tulajdoni védelem – az egyéb 

feltételek fennállása esetén – indokolt.187 

 

A személyes autonómia biztosításának elvéhez szükséges megemlíteni a német 

Alaptörvény 14. cikk 1. bekezdésének 2. mondatát, amely felhatalmazza a 

törvényalkotót a tulajdon tartalmának és korlátainak meghatározására. Ebbıl 

                                                 
185 A személyes autonómia továbbgondolása a Nicole Kerschen által nevesített szociális jogok 
individualizációja, hiszen ez a személyes autonómia a kisegítı szabály a nem saját járulékfizetéssel szerzett 
ellátásokra való jogi garancia megteremtéséhez. 
186 SONNEVEND [1997.], i.m.  213. oldal 
187 BVerfGE 69. 272. 303-304. 
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eredeztethetı a lépcsızetes, vagy fokozatos tulajdonvédelem lehetısége – amely a 

társadalombiztosítási ellátások területén fokozott jelentıséggel bír – hiszen így a 

tulajdoni védelem a tulajdon tárgyának funkciójától függıen különbözı mértékő.188 

 

Szintén kiemelésre érdemes a német Szövetségi Alkotmánybíróság gyakorlatában a 

bizalomvédelem elve, amely a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában 

megfogalmazott „kellı felkészülési idı” elvének feleltethetı meg. A 

bizalomvédelem elvét a német Szövetségi Alkotmánybíróság a jogállamiság elvébıl 

levezetett jogbiztonság elvére alapozva deklarálta. Noha a magyar 

Alkotmánybíróság gyakorlatában a fogalom többnyire kellı felkészülési idıként 

szerepel, azonban innen is hozható példa a bizalomvédelem elvének 

megfogalmazására. Az 56/1995 (IX. 15.) AB határozat indokolásában az 

Alkotmánybíróság a különféle ellátások idırıl idıre történı elvonását a 

bizalomvédelem és az alkotmányos garanciavállalás kötelezettségét sértı 

intézkedésként nevesítette. Megkülönböztetnek valódi és nem valódi visszaható 

hatályú törvényhozást. A nem valódi visszaható hatályú jogalkotás alatt azt értik, ha 

a jogszabály a „jelenben fennálló, még le nem zárt tényállásokba és jogviszonyokba 

a jövıre nézve avatkozik be.”189 A nem valódi visszaható hatályú jogalkotás akkor 

nem megengedett – akkor sérti a bizalomvédelem elvét – ha az állampolgároknak a 

fennálló joghelyzetbe vetett védelemre méltó bizalmát alapos ok nélkül 

meghiúsítják.190 A magyar gyakorlattal egyezıen a várományok tekintetében is 

érvényesül a bizalomvédelem elve, itt az arányossági mérce, hogy a korlátozással 

indokolt közérdek volt-e a jelentısebb vagy a biztosítottnak a váromány 

teljesülésébe vetett bizalma.191 

 

Szintén érinti a bizalomvédelem elvét a diszkrimináció alkotmányos tilalma, 

ugyanis a bizalomvédelem elve a diszkrimináció tilalmával szemben nem 

                                                 
188 Nyilvánvaló, hogy a fokozatos tulajdonvédelem elve mellett az arányosság mércéjének alkalmazása is 
szükséges a korlátozások tervezésekor, ez álláspontom szerint a lépcsızetes tulajdonvédelem elvének egyedi 
estekre történı alkalmazásának elengedhetetlen eleme. 
189 BVerfGE 11. 139. 145.  
190 Az állandó gyakorlat összefoglalása. In: SONNEVEND [1997.], i.m. 218. oldal 
191 Lásd a már ismertetett 43/1995. (VI.30.) AB határozat, 64/1993. (XII. 22.) AB határozat. 
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érvényesülhet. Konkrét példaként említve, ha egy törvénymódosítás csak egy 

szőkebb személyi kör várományát érinti, aki indokolatlan privilégiumokban 

részesül, akkor a bizalomvédelem elve nem sérül. Hasonló döntést a magyar 

Alkotmánybíróság is hozott192, amikor egy privilegizált réteg (rendszerváltozás 

elıtti állami vezetık) vonatkozásában alkotmányosnak minısítette a megszorító 

törvényi rendelkezéseket. 

 

Összegzésképpen megállapítható, hogy a német Szövetségi Alkotmánybíróság a 

tulajdonvédelem hatókörét eléggé kitágította, viszont ez nem eredményezte a 

törvényhozó hatalom jogkörének jelentıs szőkítését, mivel az Alkotmánybíróság 

csak kivételes esetben lépett közbe.193 Álláspontom szerint a magyar 

Alkotmánybíróság a német Szövetségi Alkotmánybírósághoz képest 

visszafogottabb álláspontot fogalmazott meg a tulajdonvédelem kapcsán, azonban 

az elvi háttér, ami alapján a két bíróság a döntéseit hozza, ugyan nem mindig 

egyformán kerül megfogalmazásra, azonban tartalmát tekintve hasonló 

elgondolásokat nevez meg. 

 

A német Szövetségi Alkotmánybíróság tulajdonvédelmi értelmezése megítélésem 

szerint nehezen megfogható, hiszen a tények helyett egy a „láthatatlan alkotmány” 

elvont fogalmához hasonló elméleti okfejtésre alapoz. A magyar Alkotmánybíróság 

visszafogottabb értelmezése viszont kevésbé egyértelmő következtetéseket 

eredményez, amely a jogalkalmazás számára bizonytalanságot jelenthet, a szerzett 

jog biztosabb kapaszkodója helyett. 

 

A német Szövetségi Alkotmánybíróság joggyakorlata a szociális biztonság terén 

álláspontom szerint szigorúbb és következetesebb mércét állít fel, mint a magyar 

gyakorlat. Ennek érzékletes példája lehet az a 2010. év elején hozott határozat194 is, 

mely az emberi méltóság sérthetetlenségére hivatkozással állapította meg az 

állampolgárok jogát a létminimum szintjét elérı szociális ellátásokra. Ezen 

                                                 
192 62/1993. (XI.29.) AB határozat 
193 SONNEVEND [1997.], i.m.  223. oldal 
194 BVerfG, 1 BvL 1/09 vom 9.2.2010. 
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elvrendszerbıl levezetve mondta ki a német Szövetségi Alkotmánybíróság, hogy a 

szociális ellátáshoz való jog nem csak arra jelent jogosultságot, hogy legyen mit 

felvenni, legyen mit enni és legyen hol lakni, hanem a társadalmi életben való 

minimális részvétel, a kultúrához, oktatáshoz való hozzáférés jogát is jelenti. Az 

Alkotmánybíróság érvelése alapján tehát az elsı generációs emberi méltósághoz 

való jogból szociális ellátórendszer szintjének meghatározására került sor, mely egy 

igencsak aktivista alkotmánybírósági gyakorlat elızménye is lehet. 
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II.3.9. Az Alkotmánybíróság gyakorlatán alapuló szociális jog értelmezés 

összefoglaló következtetései 

 

A szociális biztonsághoz való jog alkotmányos megítélése a szakirodalomban 

meglehetısen vitatott. A kérdésben az Alkotmánybíróság gyakorlata szolgál némi 

iránymutatással, azonban az Alkotmánybíróság határozatai sem egységesek, az idı 

elırehaladtával sok kérdésben a testület álláspontja is változott. A témával 

foglalkozó szakemberek a probléma megoldásának az Alkotmány újraszövegezését 

tekintik. Egy új Alkotmány szöveg kapcsán is felmerülhet a kérdés, hogy a szociális 

jogok hogyan kerüljenek az Alkotmányban rögzítésre. Lehetséges irányként 

fogalmazódnak a szabályozás különbözı szintjeinek a meghatározásai.195 Az egyik 

megoldás szerint az Alkotmányban nem kell ezen ellátásokra való jogot 

beleszövegezni, hanem a jogalkotó szabadon határozhatja meg az ellátások mértékét 

és a feltételeit. Ebben az esetben azonban álláspontom szerint nem felelünk meg a 

nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségeinknek, és az Európai Unió 

tagjaként is komoly problémákkal kellene szembenéznünk, ha a szociális biztonság 

területén az Uniós szabályokban elırelépés következne be. A másik megoldás 

szerint elegendı, ha az Alkotmány általános rendelkezései között kerül 

megemlítésre az állam ezirányú kötelezettsége, de konkrét alkotmányos jogként 

nem kerül megfogalmazásra. Véleményem szerint, ez végsı soron a jelenlegi 

helyzetet konzerválná a tekintetben, hogy az Alkotmánybíróságnak kellene 

meghúznia a jogalkotás pontos határvonalait. A harmadik elgondolás szerint – 

amely a szociális jogok védelme szempontjából a legmegfelelıbb megoldás – a 

szociális biztonságra való jog alkotmányos alapjogként kerüljön az Alkotmányba 

rögzítésre, ezáltal alanyi jogként definiálva azt. Ezzel az állásponttal kapcsolatos 

ellenérzetként pedig az állam teherbíró képessége vizsgálatának hiánya hozható fel. 

 

Az Alkotmánybíróság, azáltal, hogy alapvetı értékeket fogalmazott meg 

döntéseiben, megpróbálta pótolni az új Alkotmány szerepét. Azáltal azonban, hogy 

az alkotmányosság nem egy korszerő, új alkotmány szövegre támaszkodik, hanem a 

                                                 
195 JUHÁSZ [1996.] i.m. 30. oldal 
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mindenkori Alkotmánybíróság alkotmányértelmezı tevékenységére, a magyar 

alkotmányos vívmányok túlságosan sérülékenyek, bizonytalanok.196 Másrészrıl 

viszont ha merev álláspontot alakít ki az Alkotmánybíróság, akkor az Alkotmány 

szövegének a szerepe erısen háttérbe szorul. Az Alkotmánybíróság tevékenysége – 

megítélésem szerint – az alkotmányos hagyományok megteremtését követıen 

visszább szorulhat, és válhat egyre inkább alkotmányértelmezıvé. 

 

Bragyova András álláspontja szerint – akinek véleményét Ádám Antal is megerısíti 

– az Alkotmánybíróság érvelése a rendes bíróságokéhoz képest attól több, hogy a 

jogi következtetésben sokkal nagyobb szerep jut a dogmatikai érveknek.197 Ez 

nyilvánvaló a jogalkalmazás szempontjából kevésbé jelent elınyt, azonban ez az 

érvelési rendszer az, amely képessé teszi az Alkotmánybíróságot az Alkotmányt 

pótló, korrigáló szerep betöltésére. Mindezek mellett szükséges azt is 

megemlítenünk, hogy a rendes bíróságok viszonya az alkotmányos alapjogokhoz 

meglehetısen ellentmondásos. A bírók jelentıs része túl általánosnak tartja az 

alapjogokat ahhoz, hogy azt a konkrét jogalkalmazás kapcsán az ítélkezési 

gyakorlatába be tudja illeszteni.198 Így a konkrét jogalkalmazás szempontjából is 

kiemelt jelentıséget nyer az Alkotmánybíróság gyakorlata. 

 

A gazdasági és szociális jogok természetének vizsgálatakor számos esetben nem 

volt egységes az Alkotmánybíróság tagjainak álláspontja, melyet a fenti 

kérdésekben hozott határozatokhoz csatolt számos különvélemény jól példáz. Sokan 

ezt úgy ítélték meg, hogy az Alkotmánybíróság e jogok kapcsán irányt tévesztett. 

Összegzésképpen azonban az Alkotmánybíróság felfogása a szociális jogok 

szerepérıl mintául szolgálhat más országok bírái és jogászai számára is,199 hiszen 

                                                 
196 HALMAI Gábor: „A magyar alkotmányos vívmányok túlságosan sérülékenyek” interjú Bruce A. 
Ackermannal, Fundamentum, 2003. 2. szám, 52.oldal 
197 ÁDÁM Antal – TORDAI Csaba – HANÁK András – DOMÁNY András: Az alkotmánybíróság elsı 
kilenc éve, Fundamentum, 1999. 2. szám, 74. oldal 
198 BENCZE Mátyás: Az alapjogok alkalmazásának problémái a magyar bíróságok érvelésében (kézirat), 3. 
oldal 
199 A vélemény Spencer Zifzak-tól származik, melyet a Sólyom László és Georg Brunner által szerkesztett 
Constitutional Judiciary in a New Democracy: The Hungaria Constitutional Court. The University of 
Michigan Press, Ann Arbor, 2000. címő könyve kapcsán fogalmazott meg a Law and Politics Book Review 
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olyan összetett jogértelmezési gyakorlat, fogalomrendszer kialakítására került sor, 

amely számos probléma megoldásakor kiindulási alapul szolgálhat.  

 

Ha összességében vizsgáljuk a szociális jogok, társadalombiztosítási ellátások 

kapcsán az Alkotmánybíróság elmúlt idıszakban kialakított gyakorlatát, akkor azt 

figyelhetjük meg, hogy egészen 1995-ig következetesen tartózkodott attól, hogy a 

„szociális jogok” védelmében beavatkozzon a kormány és a törvényhozás 

költségvetési döntéseibe. Kirívó eseteket leszámítva a szociális biztonsághoz való 

jogra nem vonatkoztak alkotmányossági mércék.200 

 

1995-ben már, mint ahogy az bemutatásra került, az Alkotmánybíróság az 

Alkotmány 70/E. §-ának értelmezését, az egyes új irányú jogértelmezési elemek 

keretében külön-külön már átlépte. Újszerősége az volt a stabilizációs döntésekrıl 

született alkotmánybírósági döntéseknek – melybıl az általam vizsgált juttatások 

szempontjából a legjelentısebb a 43/1995. (VI.30.) AB határozat és az 56/1995 (IX. 

15.) AB határozat –, hogy egyszerre került alkalmazásra valamennyi az Alkotmány 

70/E. §-át túllépı értelmezési mérce. Egy olyan esetben hozta az Alkotmánybíróság 

mozgásba a jogbiztonság/szerzett jogok/ kellı felkészülési idı apparátusát, amely a 

szociális biztonsághoz való jog elvének alkalmazásával nem lett volna 

megsemmisíthetı.201 

 

Még egy fontos megállapításra jut Kis János az Alkotmánybíróság gyakorlatának 

elemzésekor. Álláspontja szerint a kellı felkészülési idı tesztjének alkalmazására 

akkor kell, hogy sor kerüljön, ha a vizsgált intézkedés a „szükségesség/arányosság” 

tesztjének nem felel meg.202 Vagyis az Alkotmánybíróság a szociális jogok 

értelmezésekor egy kevésbé szigorú tesztet alkalmaz csak az alkotmányosság 

kérdésének vizsgálatakor.203 

                                                                                                                                                    
2000. augusztusi számában. (Fordításban: a Fundamentum 2000. 3. száma hozta le Alkotmánybíráskodás egy 
új demokráciában címen.) 
200 KIS János [2000.], i.m. 40. oldal 
201 KIS János [2000.], i.m. 44. oldal 
202 KIS János [2000.], i.m. 45. oldal 
203 Kis János álláspontja szerint ez ugyan szükséges lenne az Alkotmánybíróság gyakorlatában, viszont ezzel 
az Alkotmánybíróság jogalkotási feladatokba avatkozna, amely viszont már megengedhetetlen. 
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A német Szövetségi Alkotmánybíróság 2010. februárjában hozott határozata a 

szociális biztonság, mint második generációs jogosultság értelmezésekor visszatér 

az elsı generációs alapokhoz, amikor a szociális jogosultság mértékét az emberi 

méltósághoz való jog alapelvébıl vezeti le. Ehhez hasonló elvek mentén hozza a 

magyar Alkotmánybíróság is döntéseit a létminimum szintjének meghatározásakor, 

azonban a jogosultság körének második generációs ellátások biztosítására való 

kiterjesztésére ezidáig nem vállalkozott. Ez a gyakorlat akár a szociális jogok 

alapjogok vagy államcélok kérdésének feloldását is jelentheti. De mindenképpen 

segíti az elsı és a második generációs jogok közötti szakadék áthidalását. 

 

A szociális biztonság szintjének értelmezése elengedhetetlen a tekintetben, hogy 

meghatározzuk mit tekintünk szociális ellátásnak, mi az a minimum, amit az 

Alkotmány 70/E. §-a alapján biztosítani kell. Ezen túl azonban számos szempont 

mentén bírálta el ezidáig az Alkotmánybíróság, hogy milyen jogosultság elvonása 

alkotmánysértı. Vizsgálta, hogy van-e egyáltalán jogosultság, megszerezte-e azt a 

jogosult, vagy a tulajdonává vált-e, milyen átmeneti idı szükséges az átalakításra, 

hogy a jogok ne sérüljenek, arányos-e a jogszabályi változás a körülményekkel és 

egyenlıen érinti-e a jogosultakat. Ezzel szemben, ha elfogadjuk a német Szövetségi 

Alkotmánybíróság azon hivatkozását, hogy az emberi méltósághoz való jogalapot 

teremt a szociális ellátások tartalmának, körének a meghatározására, akkor ez az 

értékelési folyamat feleslegessé válik. A kérdést pedig majd az fogja eldönteni, 

hogy egyedi döntés született vagy egy joggyakorlat alakult ki. A hazai viszonyok 

vonatkozásában ez további elemmel egészül ki: saját útjára lép-e az 

Alkotmánybíróság vagy a német gyakorlatot továbbra is figyelemmel kíséri.  
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II. 4. A szociális jogi minimumok meghatározása a nemzetközi jogi 

környezetben  

 

A szociális jogi minimumok meghatározásának egyik színtere a nemzeti szinten 

túlnyúló, az egyes országok nemzetközi szerepét is meghatározó nemzetközi 

környezet. A hazai alkotmányos hagyományok ismeretébıl kiindulva a szociális 

minimumok kérdésének vizsgálatához többlet információkat nyerhetünk a 

nemzetközi színtér elemzésével. A nemzetközi színtér alatt szorosan véve a 

szociális jogi minimumok meghatározása szempontjából jelentıs szervezetek 

tevékenységét vizsgálom, amely a nemzetközi joggyakorlat alakítása réven 

befolyásolja a tagállamok gyakorlatát. E körben összefoglalom az általam 

jelentısnek ítélt vonulatát az Egyesült Nemzetek Szervezete, illetıleg elsıdlegesen 

az Nemzetköz Munkaügyi Szervezet tevékenységének. Megvizsgálom az Európa 

Tanács által megalkotott és a többi nemzetközi szervezet számára is iránymutatásul 

szolgáló Európai Szociális Charta jellegzetességét, valamint az Európai Unió 

joggyakorlatának fejlıdésén keresztül elemzem az EU – hazai reformfolyamatokat 

közvetlenül is befolyásoló –elvárási rendszerét. 

 

A nemzetközi színtér elemzését a szociális jogi jogelvek formálódás miatt tartom 

szükségesnek, így a konkrét jogalkalmazás szempontjából elengedhetetlen 

viszonyrendszerek elemzésébe nem folyok bele. Így nem térek ki a két- vagy 

többoldalú nemzetközi egyezmények körének az elemzésére, mellyel együtt a 

viszonosság kérdését és az Uniós végrehajtási rendelkezések (rendeletek, 

irányelvek) gyakorlati problematikáját – ezek jelentıségének elismerése mellett – is 

figyelmen kívül hagyom. 

 
A következıkben szervezetenként vizsgálom azokat a jegyeket, amelyek a szociális 

jogi jogfejlıdés, és a hazai alkotmánybírósági gyakorlat szempontjából 

meghatározó jelentıséggel bírhatnak, és iránymutatásul szolgálhatnak a 

nyugdíjreform gazdasági folyamatainak elemzéséhez. 
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II.4.1. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének vonatkozó egyezményei 

 

A szociális jogok vonatkozásában kiindulási pontként megállapítható, hogy az 

állam gazdasági-szociális szerepvállalását illetıen a döntéshozatal a belsı 

demokratikus folyamatok helyett egyre inkább nemzetközi szintre tolódik.204 Az 

államok kötelezettségeit a legtöbb esetben nemzetközi szerzıdések alapján a többi 

állam viszonylatában kell vizsgálni, ezért szükségesnek láttam, hogy a dolgozatban 

ezen kérdésnek külön fejezetet szenteljek. 

 

A gazdasági, szociális és kulturális jogok és a polgári, politikai jogok 

összevetésekor – mint ahogy az a dolgozatban is bemutatásra került – számos 

szempontot vehetünk figyelembe, azonban azt minden esetben szem elıtt kell 

tartani, hogy a szociális jogoknak is van polgári vagy politikai jogi vetülete, elég 

csak a szociális jogok területén legjelentısebben érvényesülı tulajdonhoz való jogra 

gondolnunk. Az elsı generációs jogok területén az elmúlt évtizedekben jelentıs 

elırelépés történt, míg a szociális jogok XX. századi elismerését követıen a jogok 

körének konretizálása során egy megtorpanást figyelhetünk meg. Ennek okaként a 

szakirodalom a nyugat-kelet, észak-dél eltérı fejlıdését említi, valamint, hogy a 

második generációs jogok eltérı szakértelmet igényelnek, költségesek, és a szociális 

jogok biztosításához az eszközök kiválasztásánál – Virginia Leary szerint – a 

jogászok és állami tisztviselık nem viselkednek elég kreatívan.205  

 

A szociális jogok fejlıdésének komoly akadálya megítélésem szerint, hogy az 

államok nem találják a szociális jogok helyét a jogrendszerekben, elég csak a már 

ismertetett alapjogok-államcél szembeállításának kérdésére gondolnunk. 

Mindemellett a szociális jogok pénzügyi forrásainak biztosítását is problémaként 

kezelik az államok, noha a szociális jogok biztosításának helyzete sok esetben csak 

                                                 
204 WELLER Mónika: Kardos Gábor: Üres kagylóhéj? A szociális jogok nemzetközi védelmének egyes 
kérdései, Állam és jogtudomány, 45. évfolyam, 2004. 3-4. szám, 370. oldal 
205 BOKORNÉ SZEGİ Hanna – LEHOCZKI Bernadett: Gondolatok Kardos Gábor „Üres kagylóhéj? A 
szociális jogok nemzetközi védelmének egyes kérdései” címő könyvével összefüggésben, Acta Humana, 15. 
évfolyam, 2004. 3. szám, 61.oldal (továbbiakban: BOKORNÉ SZEGİ Hanna – LEHOCZKI Bernadett 
[2004.]) 
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a költségvetés súlypontozásának kérdése. Azt a tényt pedig, hogy a szociális jogok 

esetében a jog biztosítása olcsóbb lehet, mint az elmulasztás költsége, a legtöbb 

esetben nem is vizsgálják.206 

 

Kelet-, és Nyugat-Európa szembeállításakor az alapvetı különbség, hogy Nyugat-

Európában az elsı generációs jogok garantálására helyezték a hangsúlyt, míg Kelet-

Európában a szociális jogok biztosítása kapott nagyobb hangsúlyt. Az már más 

kérdés, hogy ez Kelet-Európában csak elméleti síkon került rögzítésre. Az emberi 

jogokkal foglalkozó szakemberek körében a leginkább vitatott kérdés, hogy milyen 

és meddig terjedı felelıssége van az egyes államoknak a második generációs 

emberi jogok teljesítése terén. Általánosan elfogadott azonban, hogy a piaci 

viszonyok között sem nélkülözhetetlenek a szociális elemek.207 Az állami 

szerepvállalás problémájának összetettsége fıként abból ered, hogy az egyes 

tagállamokra van bízva, milyen eszközökkel kívánják megvalósítani a második 

generációs jogokat. A szociális jogok teljesítése viszont nem köthetı gazdasági 

berendezkedéshez, az fıként politikai akarat kérdése.208 

 

A szociális jogok univerzalitásához minden kétséget kizáróan döntı mértékben 

járult hozzá a II. világháborút követı idıszak nemzetközi jogi jogfejlıdése, és 

ennek következtében az egyes intézmények, egyezmények addig nem látott mérető 

megjelenése.209 A szociális jogok kérdéskörével több nemzetközi szervezet is 

foglalkozik. A szociális jogok kiemelésének alapja az a felismerés, hogy a 

társadalom és a piac közötti egyensúly nem jöhet létre a nemzetállamok szintjén. A 

globalizációs törekvések esetében ugyanis a piac országokon átívelı 

kiteljesedésekor a társadalom egyes tagjait is globalizálni kell ahhoz, hogy a piac és 

az egyén érdeke azonos legyen.210 Abban az esetben viszont, ha megelégszünk a 

nemzetállamok szintjén kialakított piacokkal, akkor természetesen a szociális jogok 

                                                 
206 A nyugdíj intézményének bevezetése olcsóbb, mint az idıskorúak eltartása. A munkanélküliség 
megelızése olcsóbb, mint a munkanélküliség kezelése. 
207 KARDOS Gábor [2003.], i.m. 5 . oldal 
208 BOKORNÉ SZEGİ Hanna – LEHOCZKI Bernadett [2004.], i.m. 67.oldal 
209 KISS [2006.], i.m. 8. oldal 
210 GEORGE, Susan: Lugánói tanulmány, Kariosz Kiadó, Budapest, 2009., 57. oldal 
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szerepe is háttérbe szorul, hiszen a család képes annak szerepét ellátni. A szociális 

jogok biztosítására reagálva az ENSZ megalkotta a Gazdasági, szociális és 

kulturális jogok nemzetközi egyezségokmányát (egyetemes normaként), míg az 

Európa Tanács tagjai ezt egy szőkebb közösség részére (regionális normaként) 

megismételve és pontosítva elfogadták az Európai Szociális Chartát. A nemzetközi 

környezet két alapvetıen meghatározó dokumentuma mellett azonban ki kell emelni 

a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) szerepét is. Az ILO is alapvetıen a 

gazdasági környezethez igazodva igyekszik a munkavállalók jogainak megóvásával 

a szociális jogok körét szélesíteni. Teszi ezt úgy, hogy a Nemzetközi Munkaügyi 

Szervezet égisze alatt létrejött közel 200 nemzetközi munkaügyi egyezmény a 

gazdasági és szociális jogok körében a legmesszebb menıen konkrét  

kötelezettségvállalásokat tartalmaz az azokat aláíró államok számára. A globális 

kormányzás korszakában az EU tagjaként is szereplı kontinentális alkotmányos 

jogállamok jogrendszerei hármas befolyásoltság illetve meghatározottság keretei 

között mőködnek.211  

 

Kollízió esetén végsı fórumként az Alkotmánybíróság döntheti el, hogy milyen 

jellegő, tartalmú, arányú alkotmányos védelemben részesíti a humán biztonságot.212 

A közösségi jogon alapuló egyéni alapjogsérelem azonban az Alkotmány 

értelmezésével nem állapítható meg.213 A magyar Alkotmánybíróság közösségi 

jogon alapuló normakontroll szerepe azért tekinthetı legalább is vitatottnak, ha nem 

kizártnak, mert a közösségi aktus ténylegesen nem norma a magyar jogalkotási 

törvény szerint, másrészt ha annak is tekintjük, akkor sem lehet az 

Alkotmánybíróságnak hatásköre olyan jogszabály vizsgálatára, amely nem a 

magyar jogrend része. Az irányelvek esetében ez annyiban alakul másként, hogy 

magyar jogalkotási termék által válik a magyar jogrend részéve, de akkor sem a 

magyar jogalkotói döntés eredménye. Az Alkotmánybírósági határozatok szők 

körben elemzik a kollízió kérdését. Kovács Péternek a 72/2006. (XII. 15.) AB 

                                                 
211 ÁDÁM Antal: A magyar alkotmányos jogállam újszerő feladatairól és mőködésérıl, Jogtudományi 
közlöny, 2007. április, LXII. évfolyam, 163. oldal 
212 ÁDÁM Antal: Alkotmányi értékek és alkotmánybíráskodás, 23. oldal, Osiris Kiadó, Budapest, 1998. 
213 SONNNEVEND Pál: Alapvetı jogaink a csatlakozás után, Fundamentum, 2003. 2. szám, 34. oldal 
(továbbiakban: SONNEVEND Pál [2003.]) 
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határozathoz csatolt párhuzamos indokolása szerint az irányelvnek – ha közvetlen 

alkalmazhatónak minısül – végsı soron ugyanaz a pozíciója, mint a 

szükségképpen, ex lege alkalmazandó rendeletnek, azaz alkotmány alatti, törvényi 

szintő jogforrás, melyek esetében a hazai rendeletekkel létre sem jön a 

normakonfliktus, hiszen ott az európai irányelv a normahierarchia alapján uralja a 

kormány- és miniszteri rendeletet. A másodlagos jog esetében megállapítható, hogy 

az sui generis jogforrás, a primer jog, az alapító szerzıdések esetében viszont már 

nem különül el a jogalkotó intézménye, hiszen azt maga a tagállam fogadja el, így 

ezek közelebb állnak általában a nemzetközi szerzıdésekhez.214 A tárgykörben 

létezik egy sajátos alkotmányjogi paradoxon is: A tagállami alkotmány 

felhatalmazást ad a csatlakozásra egy olyan nemzetközi rendszerhez, amelynek 

normái feltétlen érvényesülést kívánnak a tagállam belsı jogával, így a 

felhatalmazást adó Alkotmánnyal szemben is. A felvázolt paradoxon azonban csak 

akkor lenne igazi ellentmondás, ha a közösségi jog szupramáciája magából az 

alkotmányból eredne.215 Az Alkotmánynak pedig a saját alaptörvényének védelme 

marad a feladata, tehát ha egy közösségi norma csak alkotmánnyal ellentétesen 

ültethetı át a hazai jogba, akkor csak az Alkotmány módosításával tartható fenn a 

közösségi jognak való alkotmányos megfelelés. Ennek hiányában az 

Alkotmánybíróság az alkotmányellenes hazai jogszabályt meg kell semmisítse a 

közösségi jog ellenében is. Másként alakul a helyzet, ha a közösségi jog közvetlenül 

érvényesül, hiszen akkor nincsen támadható belsı jogszabály. Végsı soron azonban 

ez nem jelenti azt, hogy a közösségi joggal szemben nincs lehetıség jogvédelemre, 

azonban itt ezt a szerepet a rendes bíróságoknak kell betölteniük az Alkotmány 

70/K. §-ában foglaltak alapján.216 Álláspontom szerint, mivel ez gyakorlatilag nem 

eredményezheti az Uniós norma megsemmisítését, így a közösségi jog kapcsán 

elméletileg elıfordulhat, hogy sérülhetnek az állampolgárok alapvetı jogai. Az 

alkotmányellenes közösségi jogforrások alkotmányjogi orvoslásának megoldása 

                                                 
214 TRÓCSÁNYI László – CSINK Lóránt: Alkotmány v. közösségi jog: az Alkotmánybíróság helye az 
Európai Unióban, Jogtudományi közlöny, 2007. február, LXII. évfolyam, 66. oldal (továbbiakban: 
TRÓCSÁNYI László – CSINK Lóránt [2007.]) 
215 BLUTMAN László – CHRONOWSKI Nóra: Az Alkotmánybíróság és a közösségi jog: alkotmányjogi 
paradoxon csapdájában (I.), Európai Jog 2007/2. 3. oldal 
216 SONNEVEND Pál [2003.], i.m. 34. oldal 
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lehet, ha az Alkotmánybíróság a csatlakozási szerzıdést kihirdetı törvényt 

vizsgálja, azonban ettıl hatékonyabb – noha nem alkotmányjogi – megoldás az 

Európa Bíróságra bízni a kérdés elbírálását.217 A megoldást ebben az esetben az 

alkotmányos hagyományok harmonizálása jelentheti. A probléma lehet, hogy csak 

hipotetikus, hiszen a nemzetközi szerzıdések elfogadásával a nemzetállamok és az 

Európai Unió is egy elvárási rendszerben gondolkodik. A két jogrend közötti 

kohézió és értékrend azonossága folytán ez nem vet fel feloldhatatlan ellentétet, 

hiszen az Európai Unió szerzıdése utal arra, hogy tiszteletben tartja a tagállamok 

közös alkotmányos hagyományait. 

 

Általános jelleggel megállapítható, hogy a nemzetközi egyezmények a szociális 

jogok vonatkozásában nem írják elı, hogy azokat alkotmányos szinten kellene 

biztosítani. A szociális jogok biztosítására a jogrendszer egésze hivatott, 

természetesen a szabályozás széleskörő autonómiája mellett.  

 

Másik hangsúlyozandó kérdés, hogy nem csak az alapjogokról rendelkezı 

nemzetközi egyezmények hatnak az alkotmányozásra és a törvényalkotásra, hanem 

ez a hatás kölcsönös, hiszen az alapjogok fajtái és biztosítékai sem nemzetközi, sem 

nemzeti szinten nem lezártak.218 Az alapjogok katalógusának növekedése is az 

egyes államok kezdeményezésein alapul, melynek további, a nemzetközi környezet 

által az egyes alkotmányokra gyakorolt hatása, hogy az állami alkotmányok 

rendelkezéseinek száma és terjedelme is fokozatosan bıvül. Azt azonban szintén 

szükséges megemlíteni, hogy az egyes jogok egyezményi szintre emelése gyakran 

hosszas politikai alkufolyamatoknak az eredménye.219 

 

A szociális jogok végrehajtásával foglalkozva az ENSZ Gazdasági, szociális és 

kulturális jogok nemzetközi egyezségokmánya 2. cikkének 1. bekezdésében rögzíti, 

hogy a részes államok „a rendelkezésre álló valamennyi erıforrás igénybevételével 

                                                 
217 A tagállamok közös alkotmányos hagyományaira alapozott ítélkezési gyakorlat alapján lásd Internationale 
Handelsgesellschaft ügy. In:  TRÓCSÁNYI László – CSINK Lóránt [2007.], i. m. 68. oldal 
218 ÁDÁM [1993.], i.m. 411. oldal 
219 SÁRI [1999.] i.m. 40. oldal 
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fokozatosan biztosítják az egyezségokmány szövegébe foglalt jogok teljes 

gyakorlását”. Az Egyezségokmány 9. cikke alapján pedig: „Az 

Egyezségokmányban részes államok elismerik, hogy mindenkinek joga van a 

szociális biztonságra, beleértve a társadalombiztosítást is.” Ebbıl kifolyólag a 

szociális jogok biztosítási szintjének meghatározása – az Alkotmánybíróság 

gyakorlatán túl – nemzetközi jogi védelemben is részesül.220 221 

 

Az Egyezségokmány szóhasználata, azonban általános jellege miatt számos 

jogértelmezési problémát vet fel, hiszen így a szociális jogok biztosításának szintje 

objektíve nem ítélhetı meg. A mérce felállításához itt is a költségvetési források 

szolgálnak, melyek a biztosított szociális jogok szintjében történı visszalépést 

tulajdonképpen lehetıvé teszik. Az állami szerepvállalással összefüggésben az 

ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogokkal foglalkozó Bizottságának 

tevékenysége a második generációs jogok fokozatos teljesítésének ellenırzésében 

áll. Ezzel összefüggésben a Bizottság megállapította, hogy minden állam köteles az 

egyes második generációs jogokkal kapcsolatban azok magját meghatározni, és az 

állam kötelezettsége ezen minimum teljesítése.222 

 

A gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi szintő szabályozásának 

igénye abból az alapfeltevésbıl indult ki, hogy csak olyan stabil belsı viszonyokkal 

tud egy állam a nemzetközi kapcsolatokban kiegyensúlyozottan részt venni, ahol az 

emberi jogok érvényesülése nem kérdıjelezıdik meg. Mindemellett az 

Egyezségokmány 1966-os aláírását elısegítette a gazdasági környezet is, hiszen a 

második világháborút követı gazdasági konjunktúra mellett biztosnak tőnt a 

gazdasági helyzet folyamatos növekedése. 

 

                                                 
220 A Gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmányán túllépve a – Magyarországon az 
1987. évi 12. törvényerejő rendelettel kihirdetett – Bécsi Egyezmény 27. cikkébe rögzíti, hogy egyetlen fél 
sem hivatkozhat belsı jogának rendelkezéseire annak igazolásául, hogy elmulasztotta a szerzıdést teljesíteni. 
221 Ugyanezt a fajta erıs nemzetközi közvetett befolyást támasztja alá a Magyarországon 1987. évi 12. tvr. 
által kihirdetett Bécsi Egyezmény, melynek 27. cikke rögzíti, hogy „egyetlen fél sem hivatkozhat belsı 
jogának rendelkezéseire, annak igazolásául, hogy elmulasztotta a szerzıdést teljesíteni”. 
222 BOKORNÉ SZEGİ Hanna: A gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi megítélésének és 
szabályozásának mai kérdései, Acta Humana 1996. Nº 22-23., 13. oldal (továbbiakban: BOKORNÉ [1996.]) 
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Az Egyezségokmány elfogadása fontos elırelépésként értékelhetı a tekintetben is, 

hogy az emberi jogok biztosítása hagyományosan az államok belsı joghatóságának 

körébe tartozott, tehát az egyezségokmányon keresztüli nemzetközi szabályozás 

tárgyává válásával a szociális jogok biztosítása a nemzetközi érdeklıdés 

középpontjává vált. A nemzetközi közösség a szociális jogokra vonatkozó 

szabályozási környezet flexibilitásából, az egyes szerzıdı államokban 

rendelkezésre álló eltérı kiindulási feltételekbıl eredıen rigorózus kívánalmakat is 

megfogalmazott a szociális jogok biztosítása körében. Ennek célja nem a tagállami 

jogalkotásba való beavatkozás volt, hanem pusztán a megfoghatatlan szociális 

jogok terjedelmének oly módon történı bıvítése, biztosítása, hogy az egyes 

szerzıdı felek ne élhessenek vissza a társadalmi helyzetükbıl fakadó jogaikkal a 

szociális jogok biztosításának körében. 223 

 

A jogokból folyó kötelezettségek terjedelmét vizsgálva a nemzetközi szakértıi 

bizottság ún. limburgi elveket fogadott el. A bizottság a limburgi elvek 16. cikkében 

kifejtette, hogy a gazdasági, szociális és kulturális jogok biztosítását szolgáló 

lépéseket az államoknak azonnal meg kell kezdeniük, hogy a jogok biztosítását a 

lehetıségekhez képest a leggyorsabban elérjék.224 A 21. cikk szerint pedig a 

fokozatos megvalósítás lehetısége semmilyen körülmények között sem 

értelmezhetı oly módon, hogy az államoknak jogukban áll a teljes biztosítást 

szolgáló erıfeszítéseket bizonytalan idıre elhalasztani.225 

 

A szociális jogok meghatározásakor kiindulópont a szociális biztonság kereteinek 

meghatározása. Tartalmából elıször a társadalombiztosítás jelent meg, melyet a 

társadalmi berendezkedés, állami szerepvállalás fejlıdését követıen a szociális, 

egészségügyi ellátáshoz való jog konkretizálása követett. A szociális biztonság 

kereteinek rögzítése azonban azonnal maga után vonta a finanszírozás, 

fenntarthatóság kérdésnek megjelenését. A kérdés alapján az egyes országok 

                                                 
223 BOKORNÉ [1996.], i.m. 4. oldal 
224 The Limburg principles ont he implementation ont he internatiolnal covenant ont he economic, social and 
cultural rights. In: Human Rights Quarterly, Vol. (9) No. 2. 122-136. oldal 
225 The Limburg principles ont he implementation ont he internatiolnal covenant ont he economic, social and 
cultural rights. In: Human Rights Quarterly, Vol. (9) No. 2. 122-136. oldal 
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fejlıdésének iránya elvállt egymástól, a finanszírozás kérdése eltérı gazdasági 

stratégiákat alakított ki, a szociális ellátó rendszerek formája, az ellátások egymásra 

épülésének szintje az egyes államonként különbözı módon került felépítésre. A 

szociális jogok eltérı ellátórendszere, intézményi háttere, véleményem szerint 

szorosan összefügg a nemzetközi egyezményeknek az egyes tagállamok általi 

megítélésével. Az Európai Unió pedig a jogközelítésre vállalkozva ajánlások 

rendszerével segíti ezek érvényesülését.226 

 

A szociális jogok biztosítása kapcsán érdemes megvizsgálni azt is, hogy az egyes 

szerzıdı államok hogyan viszonyultak az egyezmény aláírásakor a szociális 

jogokhoz. Az iparilag fejlett államok a század elején elsısorban a polgári és a 

politikai jogokra helyezték a hangsúlyt, és a második világháborút követı gazdasági 

fellendülés idıszakában – a jóléti állam koncepciójának megfelelın – vállaltak 

egyre nagyobb szerepet a gazdasági, szociális és kulturális jogok biztosítása 

körében. Ezzel ellentétben az egykori szocialista államok – akár csak a harmadik 

világ államai – a második generációs jogoknak biztosítottak elsıbbséget, hiszen az 

állam a polgári és politikai jogok vonatkozásában nem volt az önkorlátozásra 

rákényszerítve.227  

 

Az elıre biztosnak tőnı gazdasági fejlıdés azonban a hetvenes években megtorpant, 

újabb gazdasági válságok alakultak ki, és nyilvánvalóvá vált, hogy a növekedésnek 

környezeti határai is vannak. Ez az probléma megváltoztatta az egyes országok 

szociális jogok garantálásával kapcsolatos felfogását is. A gazdasági recesszió a 

jóléti államokban is vitatottá tette a szociális biztonságnak az állam által garantált 

mértékét. A recesszió következtében a második generációba tartozó jogok 

érvényesülésének színvonala süllyedt. A kelet- és közép-európai régióba tartozó 

államokban a gazdasági nehézségeket még fokozta, hogy a piacgazdaságra való 

                                                 
226 85/308 EGK ajánlás, 92/44 EGK ajánlás, 92/442 EGK ajánlás, 277/01 EGK ajánlás, 386/02 EGK ajánlás 
Részletesen ismertetve in: BÍRÓ – NÁDAS – RAB – PRUGBERGER [2004.], 14. oldal 
227 BOKORNÉ [1996.], i.m. 5. oldal 
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áttérés a gazdasági élet súlyos áldozatokkal járó szerkezeti átalakítását is 

igényelte.228 

 

Több – fıként amerikai – alkotmányjogász szerint Kelet-Európában a 

piacgazdaságra való áttérést kifejezetten veszélyeztette volna, ha a jóléti elvek, 

alapjogok az Alkotmányban deklarálásra kerülnek.229 Álláspontjuk szerint az 

alkotmánynak nem szabad hátráltatnia a civil társadalom létrejöttét.230 A szociális 

jogok alkotmányból való mellızése viszont véleményük szerint sem jelentette volna 

azt, hogy meg kellene szüntetni a szociális és gazdasági programokat. A nemzetközi 

szervezetek – a probléma észlelésekor – a helyzet felmérésére vizsgálatokat 

kezdeményeztek, valamint szakértıt kértek fel arra, hogy vizsgálja meg a szociális 

jogok helyzetét, és fogalmazzon meg javaslatokat. A nemzetközi közösség 

fellépését az a felismerés indukálta, miszerint a második generációba tartozó jogok 

színvonalának csökkenése súlyos társadalmi feszültségeket idéz elı és ezáltal 

destabilizálhatja a nemzetközi közösség rendszerét. 

 

Danilo Türk professzor, az ENSZ Emberi Jogok Bizottsága által felkért speciális 

rapporteur több jelentésben is vizsgálta a gazdasági, szociális és kulturális jogok 

helyzetét, és érvényesülését. Elsı jelentése ezen jogok szerepét elemezte, majd 

második jelentésében már a Nemzetközi Valutaalap tevékenységének a szociális 

jogokra gyakorolt hatását vizsgálta. E körben Türk professzor kimondta, hogy a 

Nemzetközi Valutaalap, sıt a Világbank is a tevékenysége során gazdasági érdekbıl 

nem veszi figyelembe az intézkedések emberi, szociális jogokra gyakorolt hatását. 

Más szerzık ezt árnyaltabban fogalmazzák meg: a Világbank a gazdasági érdekek 

elsıdlegessége mellett törekszik a gazdaságilag nehéz helyzetbe került országok 

társadalmi jólétének szintjét stabilizálni.231 Türk professzor túllépve ezen 

megállapításon, következtetett arra, hogy ezzel a nemzetközi pénzügyi szervezetek 

                                                 
228 BOKORNÉ [1996.], i.m. 5. oldal  
229 SUNSTEIN, R. Cass: A pozitív jogok ellen, Fundamentum, 1998. év 3. szám, 12-13. oldal 
230 Ha az állam által biztosított jogosultságokat egyéni jogosultságként tekintjük, akkor az visszavetheti az 
egyéni kezdeményezéseket. 
231A szerzı elsıdlegesen nem védi, hanem magyarázza a globalizáció és intézményeinek mőködését.  In.: 
STIGLITZ, Joseph E.: A globalizáció és visszásságai, Napvilág Kiadó, Budapest 2002., 214-215. oldal 
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nemcsak nemzetközi kötelezettségeikkel kerülnek ellentétbe, hanem saját 

intézkedéseik hatékonyságát is korlátozzák.232 Végsı jelentésében pedig már a 

jogok érvényesülésének korlátait elemezve visszatér arra a pontra, hogy párbeszédet 

javasol a nemzetközi pénzügyi szervezetek és az emberi jogokkal foglalkozó 

nemzetközi szervezetek között, melyhez a dialógus katalógusát is kidolgozta. 233 

Türk professzor a különleges jelentések készítıjeként rámutatott arra is, hogy 

tulajdonképpen valamennyi állam képes annak igazolására, hogy a szociális jogok 

magasabb szintjét nem tudja biztosítani.234 Ebbıl leszőrhetı, hogy a szerzıdı felek 

által aláírt szubjektív mérce a jogvédelem korlátjaként jelent meg, és a helyzet 

feloldása a szerzıdı államoknak sem áll érdekében. Vagyis az ösztönzés olyan 

rendszerét kell kialakítani, ami alapján a tagállamok maguk is érdekeltté váljanak a 

szociális jogok érvényre juttatásban. A Türk jelentés alapján is jól látható, hogy 

pénzügyi, gazdasági szempontú elemzések a szociális jogok biztosításának 

kötelezettségét csak szükségtelen rosszként élik meg. A Világbank és a Valutalap 

tevékenysége sok esetben – a gazdasági folyamatok fényében – rányomja a bélyeget 

az egyes államok szociális rendszereinek átalakítására is – ahogy ezt Magyarország 

esetében is a késıbbiekben ki is fejtem – melyeknek szociális jogi következményeit 

a nemzetközi ellenırzési mechanizmusoknak és az alkotmánybíróságoknak kell 

tompítani. 

 

A kötelezettségek nem teljesítésének a társadalmi megítélés szempontjából is 

vannak következményei, hiszen amennyiben az állam nem teljesíti az 

állampolgáraik megítélése szerinti feladatait, akkor a polgárok sem fogják teljesíteni 

az állam felé a szociális ellátórendszer biztosítása érdekében vállalt 

kötelezettségeiket. Ezáltal a szürke és a fekete gazdaság erısödik, melyet Türk 

jelentése szerint az állam emiatt el kell tőrjön.235 

                                                 
232 UN. Doc. E/CN.4./Sub.2./1991/17. 
233 UN. Doc. E/CN.4./Sub.2./1992/16. 
Türk porfesszor által adott jelentést a nemzetköz környezet befogadta, az Emberi Jogok Bizottsága a dialógus 
katalógusát 1993/14. számú határozatával el is fogadta. 
234 KARDOS Gábor: Megsérthetıek-e a szociális jogok végrehajtásából eredı kötelezettségek a nemzetközi 
jog alapján, Jogtudományi Közlöny, 2003. november, LVIII. évfolyam 11. szám, 454. oldal (továbbiakban: 
KARDOS Gábor [2003. november]) 
235 KARDOS Gábor [2003. november], i.m. 454. oldal 
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Az ENSZ az egyezmény betartásának ellenırzésekor a kötelezettségek minimális 

magjának a biztosítása oldaláról közelítette meg a kérdést, melyet azért emelek ki, 

mert az tökéletes szinkronban áll az Alkotmánybíróság fentebb már rögzített 

magyarországi álláspontjával. Ezen is túlhaladva a limburgi alapelvek szerint a 

létfenntartási igények kielégítését kell a rendelkezésre álló erıforrások 

felhasználásával minimum biztosítani,236 mely még fogalmilag is megegyezik az 

Alkotmánybíróság által megfogalmazott szociális jogok létminimumként 

meghatározott alanyi jogi szintjeként történı biztosításának kötelezettségével. 

Egyes szerzık véleménye szerint237 a szociális jogok körében is különbséget kell 

tenni a járulékfizetésen alapuló és a biztosítási elvő ellátások jogvédelme között, a 

járulékfizetés alapján elıfordulhat ugyanis, hogy a létminimum biztosítása nem 

elegendı és a többletigényt a tisztességes megélhetés elvébıl kiindulva szükséges 

biztosítani. Ezzel párhuzamba állítható véleményem szerint a magyar 

Alkotmánybíróság tulajdonhoz való jog elvére való hivatkozása a biztosítási elvő 

ellátások tekintetében. 

 

Az Egyesült Nemzetek állam- és kormányfık részvételével, Koppenhágában 1995. 

március 6-12. között megtartott társadalmi haladásról tartott csúcstalálkozón újabb 

dokumentum elfogadására került sor. Az elfogadott Nyilatkozat szerint a XXI. 

században elsıbbséget kell biztosítani a társadalmi haladásnak és az általános jólét 

megteremtésének, mert az elengedhetetlen a nemzetek közötti béke és biztonság 

fenntartása érdekében. A Nyilatkozat a kötelezettségvállalások körében külön 

foglalkozik a gazdasági szerkezetátalakítási programok és a szociális jogok 

érvényesülésének összefüggésével, rögzítve, hogy az álalakítási reformok szociális 

jogokra gyakorolt hatását mindig kiemelten kell kezelni.238 Hasonlóan általános 

kötelezettségvállalást tett az Európai Unió is a Nyitott Koordináció kapcsán, melyet 

a késıbbiekben részletezek. 

 

                                                 
236 KARDOS Gábor [2003. november], i.m. 454. oldal 
237 PRUGBERGER [2008.] i.m. 173. oldal 
238 BOKORNÉ [1996.], i.m. 11-12. oldal 
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A szociális jogok nemzetközi vizsgálatakor sem szabad megfeledkeznünk arról, 

hogy az emberi jogok azok, amelyek jogcímeket jelentenek a társadalmi elosztásban 

való részvételre, és csupán akkor, ha ezeken a jogcímeken nem biztosítható az 

alapvetı emberi szükségletek kielégítése, következik a szociális jogokra – 

konkrétan a szociális biztonsághoz való jogra – történı hivatkozás. A szociális 

jogok biztosításán belül is hierarchia van: a társadalombiztosításból eredı 

szolgáltatások – tekintettel arra, hogy történetileg korábban, a szociális jogok 

fejlıdésének alacsonyabb szintjén elfogadott jogról van szó – meg kell, hogy 

elızzék a szociális segítségnyújtást.239 A szociális jogokból eredı igények teljesítési 

szintje körében a belsı arányok meghatározása azonban az állam kizárólagos 

feladata. Ennek jelenti a korlátját az állam számára például a Magyar Köztársaság 

Alkotmánybírósága által a korábbiakban már megállapított megélhetési minimum 

szintjének biztosítási kötelezettsége.240 Összességében megállapítható, hogy a 

nemzetközi szervezetek is megkongatták a vészharangokat a szociális jogok 

biztosításával, fenntarthatóságával kapcsolatosan. Ezen jogok érvényesülésének 

akadályait nem csak a gazdasági fejlıdés akadályaként rögzítik, hanem 

biztonságpolitikai veszélyként is kezelik azt. 

 

 

 

 

                                                 
239 KARDOS [2000.], i.m. 6. oldal 
240 43/1995. (VI. 30.) AB határozat 
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II.4.2. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet jelentısége a szociális jogok 

biztosítása kapcsán 

 

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (International Labour Organisation; ILO) 

önálló, klasszikus államközi szervezetként – humanitárius, politikai és gazdasági 

megfontolásból241 – alakult 1919-ben, és 1946 óta az Egyesült Nemzetek 

Szervezetének – elsıként csatlakozó – szakosított intézménye. Magyarország 1922 

óta tagja az ILO-nak. 

 

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet jelentıségérıl azért szükséges a nemzetközi 

szervezetek közül is külön beszélni, mert a világ elsı olyan, máig mőködı 

nemzetközi szervezete, amely a munkaadók és a munkavállalók közötti 

jogviszonyból származó ellentétek enyhítése, a szociális béke megteremtése céljával 

alakult. Jelentıségét emeli a tripartit struktúrája is, hiszen a szerzıdı államok 

képviselıin túl jelen van a döntések meghozatalakor a munkáltatói és a 

munkavállalói érdekképviseleti oldal is, sıt ık azok, akik az egyes egyezmények, 

ajánlások elfogadását, meghozatalát többnyire kezdeményezik. A munkavállalók és 

a munkaadók bekapcsolása a szabályozási folyamatba biztosítja a felelısségteljes 

állásfoglalások szükségességét, és biztosítja az elfogadott döntések betartásának 

ellenırzését, növelve ezáltal az ILO mőködésének hatékonyságát.242 

 

Az ILO által elfogadott egyezmények a tagállamok számára abban az esetben 

lesznek kötelezıek, ha az állam azokat ratifikálja. Az ajánlások pedig nem 

rendelkeznek kötıerıvel, céljuk, hogy a tagállamok joggyakorlatát orientálják. A 

többi nemzetközi szervezet által elfogadott egyezménytıl eltérıen azonban az ILO 

egyezményei esetében – a kompromisszumos döntéshozatal miatt – a tagállamok 

kötelesek az egyezményt vagy ajánlást az elfogadását követı 1 éven belül 

intézkedés céljából a tárgyuk szerint illetékes hatóság elé beterjeszteni. 

 

                                                 
241 CZÚCZ Ottó: Szociális jog I., Unió Kiadó, Budapest, 2003., 247. oldal (továbbiakban: CZÚCZ [2003.]) 
242 ARATÓ Krisztina: A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet mőködése és a nemzetközi szintő szociális 
párbeszéd kezdetei, Acta Humana, 2000. No. 41-42., 8.oldal (továbbiakban: ARATÓ [2000.]) 
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Amennyiben egy tagállam nem ratifikálja az ILO által megalkotott egyezményt 

vagy ajánlást, akkor – az ILO alkotmánya szerint – az Igazgató Tanácsnak jogában 

áll, hogy a nem ratifikált konvenciók végrehajtásának akadályairól, illetve az 

ajánlások figyelembe vételével kapcsolatban jelentést kérjen a tagállamoktól. 

Ezeknek a jelentéseknek tartalmazniuk kell a tagállam kapcsolódó jogszabályainak 

és joggyakorlatának állapotát, a nemzetközi jogi dokumentumok végrehajtásának 

állását, melynek keretében a tagállamnak ki kell fejtenie, hogy milyen tényezık 

akadályozzák az egyezmény, ajánlás ratifikálását.243 

 

Az ILO egyezmények betartásának fontos garanciája az ellenırzési rendszer, mely 

megoldás más nemzetközi szervezet ellenırzési rendszerének is mintájául szolgált. 

A nyilvános eljárásra tekintettel, – az ellenırzés eredményeként – amennyiben az 

egyezmény, ajánlás súlyos megsértését állapítják meg, az adott tagállam nemzetközi 

„kipellengérezésre” kerül. A nemzetközi negatív megítélés az esetek többségében 

kellı elrettentı erıvel bír. 

 

Az ellenırzésre négyféle módszert alakítottak ki: A rendszeres, szokásos 

felülvizsgálati rendszert, amely az ENSZ és az Európa Tanács ellenırzési 

mechanizmusához hasonló. A reprezentációs eljárást, amely a munkáltatói és a 

munkavállalói érdekképviseleti szervezetek által benyújtott panaszok kivizsgálását 

jelenti. A másik tagállam által benyújtott panasz által végzett ellenırzést, valamint a 

szervezkedés szabadságának megsértésével kapcsolatos kifogások elbírálására 

külön rendszer kialakítására került sor.244 

 

Annak ellenére, hogy az ILO számos eredményt könyvelhet el, a tevékenysége és 

ellenırzési mechanizmusa számos nehézségbe is ütközik. Ezek közül talán a 

legfontosabb, hogy csak akkor születik a szervezet keretében egyezmény, ajánlás, 

ha a tagállamok többsége annak elfogadását támogatja. Ebbıl kifolyólag az 

egyezmények általános elveket fogalmaznak csak meg, melyeket az egyes 

                                                 
243 ARATÓ [2000.] i.m. 11.oldal 
244 CZÚCZ [2003.], i.m. 252-253. oldal 
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tagállamoknak – a belsı jogrend keretei között – kell egyediesíteniük. Ennek 

eredményeként viszont az egyezmények megvalósulásának szintje is az egyes 

tagállamok között különbözı. Az említett kérdéskörrel összefügg az ILO 

egyezményeinek a másik fontos problémája is, nevezetesen, hogy az egyes 

egyezmények teljesítésének szintje az adott állam belpolitikai viszonyaitól is 

nagyban függ. 

 

Az említett problémák ellenére azonban az ILO mőködése a nemzetközi 

szervezetek között rendkívül hatékonynak mondható. Az ILO a szociális 

biztonsággal kapcsolatos követelményeket jóval részletesebben (és a különféle 

fejlettségi szinten álló országok számára gyakran választási lehetıséget kínáló 

módon) szabályozza egyezményeken és ajánlásokon keresztül.245 Ezek aláírása 

mára már preztizst ad, amellett, hogy például az EU tagállamok esetében – 

természetesen az egyezmény szabályozási területétıl függıen – elvárást is jelent. 

 

Számos egyezmény – a szociális biztonság területén 24 egyezmény – és 11 ajánlás 

megalkotására került sor az ILO keretei között246, melyek a szociális jogok, azon 

belül is a társadalombiztosítás szempontjából kiemelt jelentıségőnek mondható.  

 

A szociális jogok szempontjából az ILO tevékenysége három szakaszra247 bontható. 

Az elsı generációs minimum standardok esetében az egyezmények egy-egy 

speciális terület (pl. munkanélküliség, idıskor) jogvédelmével foglalkoztak. A 

második generációs normák (pl. 102. számú egyezmény) már a komplex 

jogvédelemre törekedtek, azonban a fokozatos ratifikálás lehetıségét is 

megteremtették. A harmadik generációs normák pedig a rugalmas ratifikáció 

rendszerét fenntartva egy-egy kockázat területre vonatkozóan alakítanak ki 

állásfoglalásokat.248 

                                                 
245 CZÚCZ [2003.], i.m. 245. oldal 
246 KARDOS [2000.], i.m. 8. oldal 
247 Más szerzık álláspontja szerint négy szakaszból áll, mert az elsı szakaszt is két részre osztják a 
szabályozási terület alapján: a dolgozói, biztosítási jogok és a szociális biztonság kérdését érintı 
normaalkotás kapcsán. Nagel négy részre osztott jogalkotási szakaszolását ismerteti: BALOGH Gábor – 
SZŐCS László: Alkalmazott társadalombiztosítástan, Osiris Kiadó, Budapest, 1998., 78. oldal 
248 CZÚCZ [2003.], i.m. 254-255. oldal 
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Az ILO egyezmények közül is szükségesnek látom az 1952. évi a 

Társadalombiztosítás Minimális Követelményeirıl szóló 102. számú egyezmény 

szabályainak ismertetését, mert ez az egyezmény új szakaszt nyitott a szociális 

intézmények nemzetközi szintő szabályozásában, a nemzetközi szintő szabályozás 

alapdokumentumává vált,249 és mérceként szolgálhat az ellátások kialakításának 

alkotmányos megítéléséhez. 

 

Az ILO 102. számú egyezményt elsıként az Egyesült Királyság ratifikálta 1954. 

április 27-én, legutoljára pedig Bulgária csatlakozott, 2008. július 14-én aláírva azt. 

Összességében az egyezménynek 44 tagállam a részese, Magyarország ezidáig még 

mindig nem csatlakozott a részes államok köréhez.250 

 

A szociális biztonság minimális normáit megfogalmazó 102. számú egyezmény a 

szociális kockázatok széles körét átfogja, védelmet nyújt az egészségügyi 

szolgáltatások, a keresıképtelenség, az anyaság, az idıskor, a családfenntartó 

halála, a rokkantság, munkahelyi baleset és foglalkozási megbetegedés, 

munkanélküliség, családi támogatás esetén. Fontos, hogy meghatározza az ellátási 

minimumot, amit a ratifikáló országnak az adott területen el kell érni, viszont a 

fokozatosságot is biztosítja, hogy a tagállamok ezt a szintet lépésenként érhessék el. 

Nehézsége viszont, hogy a gazdasági helyzet negatív változásakor sincs lehetıség a 

visszább lépésre. Az egyes kockázati körök ratifikálása viszonylag rugalmas (a 

ratifikáláshoz elég három követelmény elfogadása), azonban itt is van egy kemény 

mag, melyek közül legalább egy minimumkövetelmény vállalása a ratifikáláshoz 

elengedhetetlen. Ezek a kemény magba sorolt követelmények az idıskor, 

rokkantság, eltartó hozzátartozó halála, munkahelyi balesetek és foglalkoztatási 

megbetegedések köre, vagyis jól látható, hogy a szociális biztonságon belül is a 

társadalombiztosítási rendszer elemei élveznek kiemelt védelmet. A 102. számú 

                                                 
249 CZÚCZ [2003.], i.m. 255. oldal 
250 Bár a Dr. Bencze László Tamás: Ratifikációs vizsgálata (háttértanulmánya) - ILO 102. számú 
egyezményhez sem tartja a hazai jogi szabályozást jelenlegi formájában alkalmasnak rá, de a fokozatos 
bevezetést mindenképpen szükségesnek tartja. 
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egyezményt ezért a követelmény rendszerérét tartják a nyugdíjbiztosítás nemzetközi 

alapdokumentumának, melyre a többi nemzetközi szervezet is épít. 

 

Az öregségi nyugellátások vonatkozásában a 102. számú egyezmény szabályozási 

elızményeként az elsı generációs normaalkotás során számos részterület 

helyzetének rendezésére születtek egyezmények. A 35. számú egyezmény az 

iparban és kereskedelemben, valamint a szabadfoglalkozások területén 

foglalkoztatottak kötelezı nyugdíjbiztosítását rendezte, míg a 36. számú egyezmény 

a mezıgazdaságban foglalkoztatottak kötelezı biztosítását szabályozta.251 Mindkét 

egyezmény megalkotására 1933-ban került sor. A 102. számú egyezmény a 

tagállamok felé elıírta, hogy az idıskorúaknak (maximum 65. életévtıl vagy egy 

olyan magasabb életkortól, amit legalább azonos lakosság 10%-a elér) rendszeresen 

nyújtott ellátásokat kell szervezni. A jogosultsághoz szükséges életkort a 

tagállamok állampolgárainak demográfiai mutatói alapján kell meghatározni. Az 

ellátás mértéke pedig nem lehet alacsonyabb, mint az átlagos havi jövedelem 40%-

a. 252 Az ellátásra való jogosultság szempontjából a mai globalizált világban 

érdekes, hogy a 30 év szolgálait idı mellé 20 év helyben lakás elıírását is lehetıvé 

teszi az egyezmény. (Az öregségi ellátások vonatkozásában meghatározott 

garanciák még, hogy az ellátás kizárólag pénzbeli ellátás lehet, amelyet rendszeres 

kifizetésként kell folyósítani.) A fedett kockázati kör pedig az idıskor fennállásának 

teljes tartama, vagyis a jogosult élete végéig kell folyósítani. Fontosnak tartom a 

garanciák között megemlíteni, hogy a teljes nyugdíj mellett az egyezmény számos 

alternatívát kínál a résznyugdíj ellátásának biztosításához, mely abból adódik, hogy 

az egyezmény célkitőzései között szerepel, hogy ha a teljes ellátás folyósítására 

nincsen lehetıség, akkor meghatározott feltételek teljesülése esetén csökkentett 

ellátást kell nyújtani.  

 

Az öregségi ellátások esetében megállapíthatjuk, hogy számos ponton a hazai 

joggyakorlat megfelel az egyezmény elıírásainak. Még a jelenlegi életkori korhatár 

                                                 
251 CZÚCZ [2003.], i.m. 260. oldal 
252 CZÚCZ [2003.], i.m. 261. oldal 
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emelését követıen is teljesítjük a maximum 65. életévre vonatkozó elıírásokat. A 

védett személyi kör is eléri (a gazdasági visszaeséséhez kapcsolódó foglalkoztatási 

adatok megváltozása elıtt legalább is biztosan elérte) az elıírást, vagyis a 

munkavállalók több mint fele vesz részt a nyugdíjbiztosításban. Azonban problémát 

jelent a teljes ellátások mellett a résznyugdíj lehetıségének a korlátozottá válása, 

tervezett megszüntetése. Ehhez kapcsolódóan szintén gondot jelent, hogy a hiányzó 

szolgálati idı megvásárlására vonatkozó hazai szabályozás szintén jelentısen 

korlátozza a nyugellátásra való jogosultság megszerzését. Összességében 

megállapítható, hogy számos ponton a hazai szabályozás megfelel az 

egyezményben írtaknak, azonban a jogalkotás iránya, céljai tekintetében nincs 

összhang az egyezmény elvárásaival. 

 

Az öregségi nyugellátáson túl a rokkantsági és a hozzátartozói ellátások 

szabályrendszere az, amely alapvetıen meghatározza a hazai nyugdíjrendszer 

megfelelısségét. A rokkantsági nyugdíj vonatkozásában elıször is azt kell 

megvizsgálnunk, hogy a rokkantság fogalma szinonim-e a hazai és az egyezményi 

szabályozásban. Az 54. cikk rögzíti, hogy a rokkantság valamilyen képesség 

elvesztését jelenti, amely a jövedelemszerzı tevékenységhez (általában) szükséges 

lenne. Vagyis kifejezetten olyan egészségkárosodásról van szó, amely a biztosítottat 

a munkájában akadályozza, ami jövedelem csökkenéséhez vezet. Ez pedig 

lényegileg megegyezik a magyar szabályrendszerrel, amely egészségkárosodást és 

jövedelemcsökkenést, keresetkiesését vár. A különbséget az jelentheti, hogy a hazai 

hatályos rendelkezés jelentısen szőkíti az egészségkárosodás mértékét, és mibenléte 

szempontjából a jogosultak körét. Az egyezmény nem jelöli meg pontosan, hogy 

milyen fajta fogyatékosságokat  sorol a rokkantság körébe, hanem itt is mennyiségi 

cenzus elıírására kerül sor. Az 55. cikk négy választási lehetıséget ad: az egyik a 

teljes munkavállalói kör 50%-a, a másik a gazdaságilag aktív népesség csoportja (de 

a teljes népesség legalább 20%-a), a harmadik anyagi cenzus elıírása a jogosultak 

oldalán, a negyedik pedig a legalább 20 munkavállalót foglalkoztató ipari 

munkahelyeket veszi számításba és e munkavállalók teljes számának 50%-a 

számára kell biztosítani az ellátást. A védett személyi kör tekintetében a magyar 
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szabályozás az elsı és a második megoldásnak is képes megfelelni. Az ellátásra 

való jogosultság azonban a hazai joganyagban szolgálati idı feltételéhez is kötött, a 

részellátás lehetısége pedig meglehetısen korlátozott. Összességében tehát 

megállapítható, hogy a rokkantsági nyugdíj hazai rendszere csak számos – a 

jelenlegi jogalkotás irányától merıben eltérı célrendszer szerinti – változtatás után  

lenne alkalmas az egyezmény ezen pontjának ratifikálásához.  

 

A hozzátartozói ellátások vagy ahogy az egyezmény nevezi a túlélı családtagoknak 

járó ellátás vonatkozásában kiemelésre érdemes, hogy ezen jogosultságok rendszere 

jelen esetben származtatott jogot jelent, az elhalt hozzátartozó jogosultságai alapján. 

Az egyezmény alapján a védett személyi kör az özvegy253 és a gyermek. Az 

egyezmény rendelkezései tehát szőkebb kört érintenek, mint a hazai szabályozás, 

viszont az ellátás maga szélesebb körő, hiszen részleges ellátás biztosítására is 

lehetıséget teremt azon hozzátartozók számára, akiknél a szükséges szolgálati idı 

feltétel nem vagy csak részben teljesül. Az egyezmény rendelkezései alapján a 

hozzátartozói ellátás célja, hogy a túlélı családtagok létfenntartását biztosítsa, 

melyre vonatkozóan a magyar tételes jogi szabály semmilyen garanciát nem 

tartalmaz. Mint látható tehát a hozzátartozói ellátások vonatkozásában sem 

mondható el, hogy a magyar jogszabályok megalkotására az ILO 102. számú 

egyezményére figyelemmel került volna sor. 

 

Általános elv az egyezmény ratifikálásához, hogy az államoknak a teherbíró 

képességüknek, ellátórendszerük fejlettségének megfelelıen dönthetnek arról, hogy 

az egyezmény mely rendelkezéseit fogadják el magukra nézve kötelezınek. Az 

egyezmény kemény magját képezi a munkanélküliek ellátása, az öregségi ellátás, a 

munkahelyi baleset esetén járó ellátás, a rokkantsági ellátás és a hátramaradottak 

ellátása, ezen kemény magba tartozó ellátások közül elengedhetetlen három ellátás 

vonatkozásában az egyezménynek megfelelı kötelezettségvállalás. Magyarország 

esetében szakmapolitikai felkérésre tanulmány készült az ILO 102. számú 

egyezményének nemzetközi jogi és a magyar jogi szempontú vizsgálatáról, a 

                                                 
253 Mégpedig az özvegy alatt az 1. cikk 1. bekezdés d) pontja a férfi által eltartott nıt nevesíti csak. 
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csatlakozás lehetıségérıl.254 A tanulmány összefoglaló következtetései szerint255 a 

magyar szabályozás az egyezménynek az egészségügyi ellátás, munkanélküli 

ellátás, munkahelyi baleset esetére járó ellátás, családi ellátás és anyasági ellátás 

vonatkozásában alkotott rendelkezéseinek megfelelı, azaz a kemény mag elvei 

esetében csak a munkanélküli ellátások rendelkezéseit tudnánk elfogadni. Csak 

alapvetı jogszabály módosítással lehetne ratifikálni a betegségi táppénz, az öregségi 

ellátás, a rokkantsági ellátás és a hátramaradotti ellátás szabályozását, azaz a 

nyugdíjrendszer tekintetében teljesen eltérı irányban fejlıdik a szabályozás a 

nemzetközi szintért jogfejlıdési irányától. 

 

Mindezekre tekintette, valamint a nyugdíjrendszer elengedhetetlen reformja miatt a 

102. számú egyezmény elfogadására eddig egyetlen magyar kormány sem 

vállalkozott, azonban a háttértanulmány is tartalmaz arra irányuló javaslatokat, hogy 

meg kellene kezdenünk a fokozatos csatlakozást. Az Európai Unió nem ír elı 

számunkra ilyen irányú kötelezettségvállalást, azonban a nyomás gyakorlása 

érezhetı abból, hogy az Európai Gazdasági Térség 28 tagállamából 21, továbbá az 

Európai Unióval megállapodást kötı Svájc is ratifikálta már az egyezményt. Az 

Alkotmány 70/E. §-ában rögzített kötelezettségvállalás alapján a Magyar 

Köztársaság – ahogyan azt már az elızıekben bemutattam – a szociális biztonság 

területén a hozzáférést az állam teherbíró képességéhez igazodóan vállalja. Az 

egyezmény betartására kialakított ellenırzési rendszer tekintetében a létminimum 

szintjén történı ellátás biztosítása elvi szinten azonos, azonban a konkrét mérlegelés 

során ettıl eltérı lehet. Köztudott, hogy Magyarországon a szociális kiadások 

növekedése meghaladja az ország teherbíró képességének a növekedését, még 

annak ellenére is, hogy az Európai Unió tagállaminak átlagos juttatási rendszerét a 

hazai ellátások jelentısen alulmúlják. Álláspontom szerint ez adódik abból, hogy a 

szocialista államberendezkedés hagyományaiból eredıen az ellátások meglehetısen 

széles körére ad lehetıséget a jogi szabályozás, azonban ezzel az erıforrásaink 

                                                 
254 Dr. Bencze László Tamás: Ratifikációs vizsgálat (háttértanulmány) - ILO 102. számú egyezmény  
(továbbiakban: háttértanulmány) 
http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=21102&articleID=40125&ctag=articlelist&iid=1 
255 Háttértanulmány, i.m. 98. oldal 
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szétforgácsolódnak és az egyes ellátások külön-külön nem alkalmasak a célok 

elérésére. Az így kialakult ellentmondások feloldásának is egy lehetséges útját 

jelentheti a nemzetközi (és ezzel együtt Európai Uniós) elvárásoknak megfelelı 

irány feltétele, még akkor is, ha jelenleg ehhez – a források elégtelensége miatt – 

elsısorban az ellátások körében visszalépésre is szükség van, megfelelı 

erıtartalékokat képezve ezáltal a központi ellátások magasabb szinten történı 

biztosítására. 

 

Az ILO 102. számú egyezményének meghatározó jelentıségét igazolja, hogy 

Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Egyezségokmányának végrehajtását 

ellenırzı ENSZ Bizottság ezt az egyezményt vette alapul, amikor kidolgozta 

irányelveit a 9. cikk tekintetében készülı állami jelentéseket illetıen. Kilenc 

kérdésben kell az államoknak nyilatkozniuk: orvosi ellátás, betegsegély-biztosítás, 

munkanélküliségi biztosítás, öregkori nyugdíj, munkahelyi balesetbiztosítás, családi 

ellátás, anyasági ellátás, munkaképtelenségi ellátás és a túlélı házastárs ellátása. Az 

irányelvek kitérnek arra, hogy: a GDP hány százalékát költötték 

társadalombiztosításra; ez hogyan változott 10 éves idıtávban; milyen a viszony az 

általános társadalombiztosítás és a magánbiztosítás között; kik nem részesülnek a 

társadalombiztosítás keretében ellátásban; milyen intézkedéseket tesz a kormány a 

társadalombiztosítás területén.256 A Bizottság a 9. cikk végrehajtásának ellenırzése 

során a társadalombiztosítás ellenırzésére koncentrál. 

 

Az ILO 102. számú egyezményében foglaltak más nemzetközi szervezet, más 

egyezménye szempontjából is kiemelt jelentıséggel bírnak, hiszen az Európai 

Szociális Charta a társadalombiztosításhoz való jog elvének keretei között az ILO 

102. számú egyezményében foglaltak megtartását írja elı. A 102. számú egyezmény 

elfogadása ezáltal az Európai Szociális Charta ratifikációjában is elırelépést 

jelenthetne. A módosított Európai Szociális Charta a társadalombiztosításhoz való 

jog körében már nem az ILO 102. számú egyezményében foglaltak megtartását 

írják elı, hanem a szintén Európa Tanács által megalkotott Európai Szociális 

                                                 
256 KARDOS [2000.], i.m. 8. oldal 
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Biztonsági Kódexet – melyet a dolgozat következı fejezetében részletesen 

bemutatok –, azonban az abban foglalt elıírások szintén az ILO 102. számú 

egyezményéhez igazodnak. Így látható, hogy a nemzetközi jogalkotás iránya 

egyértelmően az ILO 102. számú egyezményben foglaltakat tükrözik. 

 

A 102. számú egyezményben foglaltakhoz képest a harmadik generációs normák a 

102. számú egyezmény részterületein határozták meg a követelmények egy 

magasabb szintjét. A 128. számú egyezmény a rokkantak, az idıskorúak és a 

hátramaradt hozzátartozóknak nyújtandó ellátásokról szól. Az egyezmény revízió 

alá vette a területet érintı elsı generációs egyezményeket valamint a 102. számú 

egyezmény ellátási szintjét is megemelte, és kiterjesztette257. A 128. számú 

egyezmény szabályozási köre megegyezik azzal, ami Magyarországon a 

nyugdíjbiztosítás területére tartozik, vagyis kiterjed a rokkantság, az idıs kor és a 

túlélı hozzátartozók kockázatának kezelésére. Az egyezmény szigorúságát enyhíti, 

hogy elegendı a ratifikáláshoz egy-egy kockázati kör elıírásainak figyelembe 

vétele. 

 

Az ILO egyezmények esetében külön vizsgálat tárgya lehet, hogy ha az Európai 

Uniós normával ütközik össze, akkor melyik lesz az alkalmazandó jog. Ennek a 

kérdésnek a vizsgálata önálló dolgozat tárgyát is képezheti azonban azt 

mindenképpen szükségesnek látom leszögezni, hogy az Európai Uniós normák 

végrehajtása hatékonyabban kényszeríthetı ki, hiszen a közvetlen jogorvoslati út is 

biztosított, szemben a nemzetközi egyezményekkel, ahol csak „negatív 

következtetések” befolyásolhatják az egyezményeknek való megfelelést. A kollíziót 

pedig elsıdlegesen az zárja ki, hogy a nemzetközi és az uniós rendelkezések vagy 

hivatkoznak egymásra vagy legalábbis átfedések vannak, így kivételes esetében 

fordulhat csak az elı, hogy ezek a rendelkezések ellentmondanak egymással.  

                                                 
257 Az ellátásoknak a védett személyi kör legalább 75%-ára ki kell terjednie. 
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II.4.3. Az Európa Tanács szerepe a szociális jogok biztosítása körében 

 

Az Európai Tanács átfogó hatáskörő regionális szervezet.258 AZ Európa Tanács 

1949. május 5-én Londonban aláírt nemzetközi szerzıdéssel jött létre azzal a céllal, 

hogy „szorosabb egységet teremtsen a tagjai között avégbıl, hogy biztosítsa és 

elıremozdítsa a közös örökségüket alkotó eszményeket és elveket, és könnyítse a 

gazdasági és szociális haladásukat.”259 Az Európa Tanácsnak két fı szerve van, a 

Miniszterek Tanácsa és a Parlamenti Közgyőlés. 

 

A gazdasági, szociális haladás elımozdítása az Európa Tanács elsıdleges céljai 

közé tartozik, melyek megvalósítására számos norma született. A legjelentısebb az 

1961. október 18-án Torinóban aláírt Európai Szociális Charta. Egyes szerzık 

szerint az Európai Szociális Charta az egyetlen valóban releváns szociális védelmi 

mechanizmus Európában.260 Az Európai Szociális Charta rendelkezései alapvetıen 

annyiban különböznek a Gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi 

egyezségokmányának garanciáitól, hogy itt a tagállamok maguk választják ki azon 

jogok körét, amelyekre a kötelezettségvállalásuk kiterjed. 

 

Ha végigtekintünk az alapvetı emberi, polgári és szabadságjogok, valamint az ebbe 

a körbe sorolható szociális jogok biztosításán, akkor megállapíthatjuk, hogy a jóléti 

államokban ezt olyan garanciarendszer szolgálja, amely mintegy 50 éves múltra 

tekint vissza. A garanciarendszer intézményesült formái: az ENSZ, a Nemzetközi 

Munkaügyi Szervezet, az Európa Tanács, és az Európai Unió. Az egyes nemzetközi 

szervezetek jogalkotási termékei ráadásul szorosan össze is fonódnak261, például az 

Európai Uniós csatlakozásra csak akkor nyílik lehetıség, ha a jelöltek az Európai 

Szociális Chartát is elfogadják. Ezt a követelményt a magyar ratifikáció 

idıszakában már jogilag is indokolta az Amszterdami Szerzıdés, amely az alapító 

                                                 
258 CZÚCZ [2003.], i.m. 270. oldal 
259 Az alapszabályt kihirdetı 1991. évi LXXI. Törvényben az alapszabály 1. cikkelyének a) pontja. 
260 GYULAVÁRI Tamás- KÖNCZEI György: Európai Szociális Jog, Osiris kiadó, Budapest, 1999., 
209.oldal (továbbiakban: GYULAVÁRI - KÖNCZEI [1999.]) 
261 QUESADA, Luis Jimena – SZILÁGYI István: Szociális jogok Európában: az Európai Szociális Charta 
Esély 1996/2. szám, 68. oldal (továbbiakban: QUESADA – SZILÁGYI [1996.]) 
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szerzıdések szociálpolitikai fejezetét módosítva az Európai Szociális Chartába 

foglalt jogokat a közösségi jog részévé teszi. 

 

A Charta által biztosított védett jogok négy nagy csoportba sorolhatók. Ezek a 

munkához kapcsolódó jogosultságok, a szakszervezeti jogosultságok, a szakmai 

képzettséggel kapcsolatos jogosultságok, valamint a munkaerı szabad áramlását 

garantáló jogosultságok. Ha vizsgálat alá vesszük a Chartában elıforduló jogokat, 

akkor megállapítható, hogy ezek szoros összefüggést mutatnak az ENSZ keretében 

elfogadott Emberi Jogok Egyetemleges Nyilatkozatával262. Ezen túl összefüggés 

látszik az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogokról szóló Nemzetközi 

Egyezségokmányával is. A Charta 31 pontban határozza meg azokat a 

legalapvetıbb gazdasági és szociális jogokat, amelyek biztosítása állami 

kötelezettség, azonban ezekre részletesen nem térek ki, hiszen a Charta vizsgálata 

önálló disszertáció tárgyát is képezheti.  

 

A Magyar Köztársaság Kormánya 1991-ben aláírta az Európai Szociális Chartát és 

annak 1991. évi módosító jegyzıkönyvét263. A nemzetközi jog szabályai értelmében 

már az aláírás pillanatától kezdve az állam köteles volt tartózkodni minden olyan 

intézkedéstıl, amely a szerzıdés célját meghiúsítaná. Szükségesnek tartom kiemelni 

azt is, hogy a Charta betartásának garanciája a magyar jogban is a szociális 

biztonsághoz való jog alkotmányos védelmének elve és az erre vonatkozó magyar 

alkotmánybírósági gyakorlat.  

 

Magyarország 1999. június 1. napján ratifikálta a Chartát azzal, hogy a 

rendelkezések közül a munkához való jog, az igazságos munkafeltételhez való jog, 

a biztonságos és egészséges munkához való jog, szervezet alakítási jog, a kollektív 

alkuhoz való jog, a dolgozó nı védelméhez való jog, a pályaválasztáshoz szükséges 

                                                 
262 QUESADA – SZILÁGYI [1996.], i.m. 72. oldal 
263 Az Európai Szociális Charta megerısítésérıl szóló 48/1999. (VI. 3.) OGY határozat alapján 1999-ben 
került sor a Charta megerısítésére, kihirdetése az 1999. évi C. törvénnyel történt meg (a megerısítésérıl 
szóló okiratot 1999. július 8-án helyeztük letétbe az Európa Tanács fıtitkáránál). Az 1998. évi Kiegészítı 
Jegyzıkönyvet és az 1995. évi Kiegészítı Jegyzıkönyvet, valamint az 1996-ban elfogadott Módosított 
Európai Szociális Chartát Magyarország nem írta alá. 
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tájékozódás, az egészségvédelméhez való jog, a szociális és egészügyi segítségre 

való jog, a szociális jóléti szolgáltatásokból való részesülés joga, a család joga a 

szociális jogi és gazdasági védelemre, az anyák és gyermekek joga szociális és 

gazdasági védelemre cikkeket ismerte el magára nézve kötelezıen. Ez megfelel az 

optimális minimum elvének, amelyet a Kormány, mint fıszabályt fogalmazott meg, 

melynek hátterében az Európa Tanács informális javaslatai valamint más országok 

negatív tapasztalatai húzódtak meg.264 

 

A Kormány megfontolásai mögött az is meghúzódhatott, hogy az optimális-

minimum ratifikációját követıen – azok teljesítése után – lehetıség van a további 

cikkek beillesztésére a magyar jogrendbe (a rugalmas vagy fokozatos bevezetés 

elve alapján). A módosított Charta ratifikálásáig azonban hosszabb idı telt el, 

hiszen elıbb ennek gazdasági feltételeit kell megteremteni. Ezért kifejezetten 

politikai döntésként és Európai Uniós nyomásként értelmezhetı, hogy 2009. 

februárjában – már a gazdasági recenzió alatt – az országgyőlés törvényt265 alkotott 

a Módosított Európai Szociális Charta kihirdetésérıl. A magyar gyakorlat ezidáig 

meglehetısen óvatos volt, mely annál is inkább érthetı, mert a Charta az ahhoz 

csatlakozó államok vonatkozásában szigorú ellenırzést vezet be, amely többrétő 

feladatot ró a csatlakozó államra is. Az ellenırzés egyik formája, hogy a csatlakozó 

országok kétévente nemzeti jelentést állítanak össze. A jelentést a Szociális Jogok 

Európai Bizottsága kapja, ahol is vizsgálat alá vetik azt, hogy a nemzeti jog és a 

jogalkalmazás mennyiben igazodik az adott ország által ratifikált utasításhoz. A 

vizsgálat eredményét a Kormánybizottsághoz küldi, de a Parlamenti Közgyőlés is 

tárgyalja a szociális kérdéseket. A Kormánybizottság elemzi az érintett tagállam 

helyzetét, összeveti a szociális és gazdasági megfontolások alapján levont 

következtetéseivel, és dönt az esetleges figyelmezetésrıl vagy ajánlásról. A jelentési 

rendszerbe tagozódik még a Miniszterek Bizottsága, amelynek feladata határozat 

elfogadása a felülvizsgálati idıszak végén, illetve a Kormánybizottság által 

                                                 
264 GYULAVÁRI - KÖNCZEI [1999.], i.m. 256. oldal 
265 2009. évi VI. törvény a módosított Szociális Charta kihirdetésérıl. Természetesen a ratifikáció során a 
Charta valamennyi rendelkezésének ratifikációjára nem került sor, így érdemi elırelépést ez nem jelent, 
inkább csak aktualizálást. 
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elfogadottak figyelembevételével ajánlások kibocsátása azon államoknak, amelyek 

nem felelnek meg az elıírásoknak.  

 

Az ellenırzés másik formája a petíciós rendszer, melynek lényege, hogy a részes 

államok a jelentés egy példányát továbbítják, olyan nemzeti szerveiknek, amelyek a 

munkáltatók és munkavállalók nemzetközi szervezeteinek tagjai és a 

kormánybizottság ülésén képviselettel rendelkeznek.266 Az elkészült jelentések egy-

egy példányát az Európa Tanács fıtitkára továbbítja a Tanácsnál konzultatív 

szereppel felruházott olyan nemzetközi – nem kormányközi – szervezeteknek 

amelyek speciális hatáskörrel rendelkeznek a Chartában szabályozott ügyekben.  

 

Az elemzés során az adott országgal kapcsolatos hivatalosan és nem hivatalosan 

rendelkezésre álló összes releváns tényt – akár saját tapasztalatokat, sajtóhíreket is – 

és más nemzetközi szervezetek – ENSZ, ILO, OECD, EU – ellenırzési 

mechanizmusa által elıírt jelentéseket is összevetik a jelentés állításaival.267 Ez 

alkalmas arra, hogy a jelentés valóságtartalmát is felülvizsgálják. 

 

A Szociális Charta alapvetı gazdasági és szociális jogok győjteménye, és kiemelt 

szociális jogvédelmi rendszer Európában. A Charta rendelkezéseit elsısorban a 

részes államok állampolgárai tekintetében kell alkalmazni, azonban vannak olyan 

rendelkezések, ahol a Charta mindenkire vagy minden munkavállalóra vonatkozik. 

Ebben az esetben a részes állam területén munkát végzık összességére kell a 

rendelkezést alkalmazni. Fontos rendelkezése a Szociális Chartának, miszerint 

minden szerzıdı félnek törekednie kell arra, hogy az összes rendelkezésre álló 

eszközzel teljesítse a Chartában foglaltakat. 

 

A Charta rendelkezéseinek egyenkénti elemzése, mint korábban jeleztem, nem 

célom. Szükségesnek látom azonban, kitérni a társadalombiztosításhoz való jogról 

rendelkezı 12. cikkre, azt is elırebocsátva, hogy hazánk ezt a cikkelyt nem 

                                                 
266 QUESADA – SZILÁGYI [1996.], i.m. 75. oldal 
267 GYULAVÁRI - KÖNCZEI [1999.], i.m. 203.oldal  
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ratifikálta. A rendelkezés szerint a részes államok létrehozzák, és kielégítı szinten 

fenntartják a társadalombiztosítás rendszerét, törekszenek a társadalombiztosítási 

ellátás szintjének folyamatos emelésére, illetıleg a szükséges két vagy többoldalú 

megállapodások révén lépéseket tesznek abba az irányba, hogy a 

társadalombiztosításhoz főzıdı jogok tekintetében, saját állampolgáraikkal 

megegyezı bánásmódot biztosítsanak a többi szerzıdı fél állampolgárai számára 

vagy összeszámítási lehetıséget biztosítanak a tagállamokon belüli 

munkavállalóknak. A kielégítı szint kapcsán pedig az ILO 102. számú 

egyezményére történik visszautalás, amely ennek a minimális normáit 

meghatározza. A 12. cikkel összefüggésben számos kritikai észrevétel 

fogalmazódott meg, többnyire amiatt, hogy ilyen kötelezettséget egyetlen ország 

sem vállalhat.268 A már vállalt kötelezettség esetében ugyanis visszalépésre már 

nincs lehetıség. Ezzel ellentétesen a rendelkezés szintjét a Charta aláírói 

folyamatosan növelik, melynek sarkalatos példája, hogy a Módosított Szociális 

Chartában – melyre a késıbbiekben még kitérek – az ellátás minimális szintjének 

biztosítását már az Európai Szociális Biztonsági Kódex szintjében írják elı. A 

Kódexre hivatkozás szervezeti elırelépést is jelent, mivel az már az Európa Tanács 

dokumentuma, melyet még részletesebben is bemutatok. Szempontunkból itt most 

annak van jelentısége, hogy az Európa Tanács áttér saját alkotású egyezmény 

betartásának követelményére az ILO 102. számú egyezményéhez képest. A Charta 

elvi szabályozásából adódó hiányosság viszont, hogy eszközt, mankókat viszont 

nem ad a tagállamok kezébe a jogközelítésre, szemben az ILO 102. számú 

egyezményével. Így az nem csak a minimális szintjét jelöli ki az ellátásoknak, 

hanem a jogfejlesztés irányát is. 

 

Az Európai Szociális Charta elfogadása (1961) óta jelentıs módosításon ment 

keresztül, illetıleg bıvült, mert további négy nemzetközi egyezmény kapcsolható 

hozzá. A Szociális Chartához a Miniszteri Bizottság 1988-ban Kiegészítı 

Jegyzıkönyvet fogadott el, újabb elvekkel kiegészítve a Chartát. 1991-ben 

                                                 
268 Például Bois, melyre felhívja a figyelmet CZÚCZ Ottó: Szociális jog I., Unió Kiadó, Budapest, 2003., 
274. oldal 
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Módosító Jegyzıkönyv megalkotására került sor269 a Charta hatékonyágának 

emelése érdekében, illetıleg az ellenırzési mechanizmus javításához. A Charta 

csomag következı elemeként újabb Kiegészítı Jegyzıkönyv került elfogadásra a 

„kollektív panaszok” ellenırzésére. A módosítások és kiegészítések kapcsán a 

Charta ellenırzési mechanizmusa az ILO 102. számú egyezményének betartásához 

kapcsolódó ellenırzési mechanizmushoz hasonlóvá vált. 

 

Jelenleg is komoly kihívásokat jelent a szociális jog kérdéseinek kezelése, illetıleg 

a Szociális Charta továbbfejlesztése. Az Európa Tanácson belül ezért megszületett 

az Új Revideált Európai Szociális Charta. A modernizáláson 1992 és 1994 között a 

CHARTE-REL Bizottság dolgozott, amely az eredeti Chartát ratifikáló országok 

szakértıibıl jött létre, a Charta átdolgozásakor az érintett országok jogalkalmazói 

tapasztalatait használták fel.270 A szöveget 1996-ban nyitották meg aláírásra és 

ratifikációra, Módosított Európai Szociális Charta271 néven. Az Európai Szociális 

Charta és a módosított Charta viszonyára jellemzı, hogy a két okmány egyszerre is 

hatályos, tehát amely tagállam ratifikálja a módosított dokumentumot, továbbra is 

részese marad a réginek is. Ez természetesen azt a feladatot rótta a szöveg alkotóira, 

hogy kerüljék azt, hogy a két egyezmény által egyszerre legyenek jogilag kötöttek a 

részes államok. Tehát a módosított Charta nem helyezi hatályon kívül a Szociális 

Chartát, ám a módosított Charta rendelkezéseit elfogadó államokra nem 

vonatkoznak az eredeti dokumentumban foglalt megfelelı szabályok a 

továbbiakban, ilyen módon sikerült differenciálttá tenni az egyes államok 

kötelezettség vállalásait.272 Ezzel tulajdonképpen az országok között a szociális 

jogok védelme szempontjából szintek kialakítására kerül sor: elkülönülnek 

                                                 
269 A Módosított Jegyzıkönyv még nem lépett hatályba, azonban a Chartában részes államok a gyakorlatban 
alkalmazzák a jegyzıkönyv elıírásait, és alávetik magukat az abban foglalt ellenırzési mechanizmusnak. A 
Módosító Jegyzıkönyv akkor lép hatályba, amikor a jegyzıkönyvet minden olyan állam aláírja és megerısíti, 
illetıleg a jegyzıkönyvet a megerısítés jogának fenntartása nélkül aláírja, amelyik 1991. október 21-én, a 
jegyzıkönyv aláírásra való megnyitásakor a Charta aláírója volt. Ennek megfelelıen a hatályba lépéshez 
szükséges még az Egyesült Királyság, Dánia, Luxemburg, Magyarország, Németország és Törökország 
megerısítése. Az Európai Szociális Charta Kormánybizottsága többször sürgette az érintett államokat, így 
Magyarországot is a Jegyzıkönyv megerısítésére, annak mielıbbi hatályba léptetése érdekében. A Módosító 
Jegyzıkönyv a Chartában meghatározott ellenırzési mechanizmust fejlesztette tovább, elıírásait a Chartában 
részes államok a gyakorlatban alkalmazzák, így a Magyar Köztársaság is. 
270 GYULAVÁRI - KÖNCZEI [1999.], i.m. 261.oldal 
271 A Módosított Szociális Chartát Magyarország is kihirdette a 2009. évi VI. törvénnyel. 
272 GYULAVÁRI - KÖNCZEI [1999.], i.m. 262. oldal 



 146 

egymástól fejlettebb és kevésbé fejlett országok egy azonos közösségen belül. Ez a 

folyamat pedig már az egységes jogvédelem igénye ellen hat. 

 

Az Európai Szociális Chartához hasonló tárgykörben alkotta meg az Európa Tanács 

1964-ben a Szociális Biztonság Európai Kódexét vagy más néven a 

Társadalombiztosítás Európai Kódexét és ennek protokollját. A két egyezmény 

kifejezetten a szociális védelem színvonalának emelésére törekszik, vagyis egy 

eddiginél magasabb standard elérését kívánják elımozdítani.273 A Kódex 

érdekessége, hogy az ILO 102. számú egyezménye rendszerét és tartalmát veszi át, 

néhány ponton megemelve annak követelményrendszerét274 és átfogalmazva az 

egyes elvárásokat. Szigorúbb feltétel még a derogáció, vagy más néven a fokozatos 

elfogadás hiánya. A magasabb elıírásokat pedig már a Protokoll fogalmazza meg, 

feltételként állítva a Kódex elfogadását. Az elfogadását követıen a Kódex is 

felülvizsgálatra került 1990-ben, melynek legfontosabb eleme a standardok 

szintjének emelése volt, mellyel párhuzamosan viszont a korábbitól rugalmasabb 

alkalmazást is lehetıvé tette.275 Magyarország – az ILO 102. számú egyezményétıl 

indult következetességgel – nem ratifikálta sem az eredeti, sem a módosított 

Kódexet. Az azonban elfogadástól függetlenül egyértelmő, hogy ezen 

dokumentumok irányvonalat jelentenek a szociális jogok fejlıdése vonatkozásában. 

Az egyezmények követelményeinek való megfelelés a tagállamok jogrendszereinek 

közelítéséhez elengedhetetlen, még akkor is, ha egyes tagállamok csak törekvéseket 

fogalmaznak meg a célok eléréséhez. A Charta és a Kódex jelentısége abban áll, 

hogy a szociális jogok minimális szintjének biztosítására fogalmaznak meg 

garanciákat. Klasszikus megfogalmazás szerint nem utat írnak elı, hanem célokat és 

eredményt jelölnek meg.  

 

Az Európa Tanács számos más ajánlást és határozatot is elfogadott a szociális 

biztonság területén, melyek közül a 32. számú határozatot emelném ki, amely a 

                                                 
273 CZÚCZ [2003.], i.m. 278. oldal 
274 A ratifikálásra szoruló követelmények számát emeli meg az Egyezmény szerint háromhoz képest a Kódex 
hatra, a protokoll nyolcra. In: CZÚCZ [2003.], i.m. 281. oldal 
275 CZÚCZ [2003.], i.m. 282-285. oldal 
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nyugdíjkorhatár feletti nyugdíjazás kérdésével foglalkozik, megemlítve az általam is 

a késıbbiekben részletezett rugalmas nyugdíjazás alternatíváját. 

 

Összességében tehát az Európa Tanács dokumentumainak a szerepe, azok tartalma 

és végrehajtása révén is kiemelkedik a nemzetközi egyezmények közül. Az idilli 

képet, amit az Európa Tanács mőködése jelent, mégis beárnyékolja egy jogi 

probléma. Az Európai Szociális Charta végrehajtásának ellenırzésekor vetıdött fel, 

hogy mire irányult az egyezményt aláíró országok szándéka, vajon jogilag kötelezı 

egyéni jog megadását biztosítani kívánták-e? A Független Szakértıi Bizottság 

ugyanis több ország vizsgálatakor tett erre irányuló megállapításokat. Elmarasztalta 

többek között Görögországot, megrótta Izlandot, az Egyesült Királyságot és 

Olaszországot azért, mert nem úgy biztosítja a vállalt jogok végrehajtását, hogy az a 

bíróság elıtt kikényszeríthetı jog legyen.276 Annak ellenére azonban, hogy a 

Független Szakértıi Bizottság ilyen megállapításokat tett, ez még nem jelenti azt, 

hogy az Európai Szociális Charta közvetlenül egy belsı bíróság által 

kikényszeríthetı lenne, ehhez a perlési lehetıséget a belsı jogalkotásnak 

biztosítania kell.277 

 

Végeredményét tekintve a szociális jogfejlıdésnek célja kell legyen azonban az 

egyéni jogok valamilyen formában való biztosítása, az eszköz tekintetében kell 

elgondolkodjunk, hogy ezt a nemzetközi színterének kell-e megteremtenie vagy ez 

már az államok belsı hatásköre kell inkább legye. 

                                                 
276 Conclusion I. 64. oldal, Conclusion XII-I. 192. oldal Olaszország, 188. oldal Görögország, 189. oldal 
Izland, 190-192. oldal Egyesült Királyság. 
277 KARDOS [2000.], i.m. 9. oldal 
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II.4.4. Az Európai Unió szociálpolitikája 

 

A szociális jogok Európai Uniós megítélése rendkívül sajátos. Alapvetı probléma, 

hogy a szociális szabályozás viszonylatában az EU maga is jelentıs legitimációs 

deficittel rendelkezik. Diter Grimm érverése szerint az unió és az uniós alapító 

szerzıdések forrása valójában nem a nép, hanem a tagállamok.278  

 

Az Európai Unió a nemzetközi egyezmények elismerésével azonosul a szociális 

jogok körében a nemzetközi jogi környezet által megalkotott normákkal. Reform 

irányként jelölhetı ki, hogy a nemzeti elbánás elvének irányelvi szintő 

konkretizálása lenne célszerő, hiszen az egységes Európai Unión belül jelentısen 

eltérı szociális ellátórendszer mőködik az egyes tagállamokban, ami a szociális 

biztonsághoz való jog, mint második generációs szociális jog eltérı szintő 

megvalósulását eredményezi. 

 

A luxemburgi kompromisszumtól a Szövetségi Szerzıdésig a tagállamok meglepı 

sikerrel védték meg saját társadalmuk feletti fennhatóságukat. Az európai egyesülés 

fejlıdése szigorúan a kormányközi ellenırzés szintjén maradt. A nemzetállamok 

tehát egyre inkább elvesztették belsı szuverenitásukat, de közben nagyobb külsı 

önállóságra tettek szert, és hatásos eszközökkel tudták megakadályozni egy 

nemzetek feletti szuverenitás kialakulását.279 

 

Miután a nemzetállam, mint kulcsfontosságú politikai egység fennmarad az 

integrált Európában, az európai szociálpolitikát a belátható jövıben két síkon 

határozták meg: egyfelıl a nemzetek feletti és a nemzetközi szervezetek, másfelıl 

pedig a szuverén nemzetállamok szintjén.280 

 

                                                 
278 HALMAI Gábor: „A magyar alkotmányos vívmányok túlságosan sérülékenyek” interjú Bruce A. 
Ackermannal, Fundamentum, 2003. 2. szám, 53. oldal 
279 Wolfgang STREECK: Neovoluntarizmus: új európai szociálpolitikai rendszer Esély különszám 1999. 14-
15. oldal (továbbiakban: STREECK [1999.]) 
280 STREECK [1999.], i.m. 15. oldal 



 149 

A részleges szuverenitásra és a nemzetközi kapcsolatokra épülı gazdaságirányítási 

rendszerben sokkal inkább a negatív integráció és a hatékonyságnövelı szabályozás 

eszközei alkalmazhatóak, semmint az intézmény-építés, az újraelosztó beavatkozás, 

vagy a „piactorzító” szabályozás.281 Ennek az oka, hogy a gazdasági, kereskedelmi 

akadályok lebontása, a szabályozások egységesítése sokkal kevésbé veszélyes a 

nemzeti szuverenitásra, mint a demokratikus legitimáció eszközeinek 

megváltoztatása, a tulajdonjog, valamint a szociális jogok intézményi szabályaiba 

való beavatkozás. Az európai szociálpolitika tehát a nemzetek feletti, közös 

kormányközi döntések és a kölcsönös függésben lévı nemzeti politikákból 

származó megosztott szuverenitás eredıjeként jött létre. 

 

Másrészrıl a politikai háttéren túlmenıen alapvetıen felmerülı probléma, hogy a 

szociális jogok más jelentéssel bírnak az EU-ban és – ahogyan azt már a dolgozat 

elején részletesen is kifejtettem – mást jelentenek a nemzeti szinten. A 

szociálpolitika terminológiája a nemzetállamok fogalomrendszerében klasszikusan 

két körben kerül megjelölésre. Szőkebb körben a rászorultsági elven mőködı 

szociális ellátások körét jelenti, míg tágabban értelmezve a szociális jogot, ide 

soroljuk a szociális ellátórendszer mellett a foglalkoztatáspolitikát és a munka 

világával kapcsolatosan a munkavállalókat megilletı jogosultságokat is. A szociális 

jogok ilyen formájú kiterjesztése az állam szociális szerepvállalásának fokozatos 

kiterjesztésén alapul, amely a globalizációval nemzeti szintrıl nemzetek közötti 

szintre emelkedett. Így a szociális jog győjtıfogalomként összefoglalja a 

munkavállalók krízishelyzeteit282: a munkahely elvesztését, az egészségi állapot 

megromlását, az idıskor bekövetkezését, a szociális háló szükségességét. 

 

A közösségi politikában a szociális jogon belül eredetileg súlyponti kérdés a 

munkavégzéssel, foglalkoztatással kapcsolatos szabadságjogok voltak. Ez egyrészt 

abból adódott, hogy a gazdasági integráció szempontjából ezek a kérdések voltak a 

jelentısek. A közösségi szociálpolitika többé-kevésbé a gazdasági integráció 

                                                 
281 Idézet G. Majone-tıl,, In: STREECK [1999.], 1 i.m. 5. oldal 
282 BÍRÓ – NÁDAS – RAB – PRUGBERGER [2004.], i.m.  9. oldal  
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árnyékában van, nem az egyéni jólétre összpontosít, hanem az egységes európai 

piacra.283 Másrészt a tagállamoknak dönteni kellett, hogy melyek azok a 

szabályozási területek a szociális jog területén, amelyeket hajlandóak átengedni a 

közösségi intézményeknek, és ennek a mérlegelésnek az eredménye, hogy a 

nyugdíj, munkanélküli ellátás, szociális ellátórendszer közösségi szintre emelése 

helyett, a kisebb anyagi megterheléssel járó, inkább jogvédelmi kérdéseket érintı 

területek kerültek a közösségi jog illetékességi körébe. 

 

A Római Szerzıdés eredeti 2. cikkében a Közösség céljának tekintette a 

„munkavállalók élet- és munkakörülményeinek javítását.” A közösségi 

szakpolitikák ennek megfelelıen a munkavállaló nık és férfiak közötti egyenlı 

bánásmód biztosítását, a munkavállalók jogainak, illetve egészségének és 

biztonságának védelmét igyekeznek megvalósítani. 

 

Az Európai Unió által definiált szociális jog tehát egyrészt fogalmilag szélesebb 

körő, mint a tagállamok szociális jogi fogalma, másrészt viszont sokkal szőkebb a 

mozgástér szempontjából. A közösségi jog egyáltalán nem szabályozza a szociális 

intézményi rendszert, az újraelosztást. Ennek eredményeként a tagállami 

szociálpolitikák tartalma tagállamok között jelentısen különbözı maradt. 

 

Korábbi – a tagállamokat megilletı – korlátlan szabályozási lehetıséget annyiban 

korlátozza az EU, amennyiben harmonizációs jogkörében minimális elıírásokat 

állapít meg. Ezáltal pedig létrejött a szociális jog – már említett – második, 

nemzetközi dimenziója.284 A szociális jogok megítélése az Európai Unió szintjén 

alapvetıen eltér a tagállami szintértıl. Az Európai Unió szociális dimenziója 

alapvetıen az összefoglaló megjelölése a szociális jog Európai Uniós kissé 

skizofrén megítélésének. A nemzeti szociális jogoknak viszont át kell alakulniuk, 

                                                 
283 GYULAVÁRI [2003.], i.m. 51. oldal 
284 GYULAVÁRI [2003.], i.m. 51. oldal 
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össze kell csiszolódniuk a közösségi joggal. Ami nem jelent meghasonulást, mivel a 

két szinten mások a kulcsszereplık, a célok és az eszközök.285 

 

Az Európai Unió tagállamainak szociális biztonsági rendszerei alapvetıen három– a 

bismarcki, a beveridge-i és a skandináv – modell köré csoportosíthatóak. Ezek a 

modellek tiszta formában azonban egyetlen országban sem valósulnak meg, hanem 

csak meghatározó jegyeikben érvényesülve épülnek egymásra. A bismarcki 

modellben biztosítási típusú ellátórendszerrıl beszélhetünk, ezekben az 

országokban az ellátások alapvetıen munkavégzéshez kötöttek. Tipikusan ezt a 

megoldást követi Németország, Franciaország, Ausztria és a Benelux Államok.286 

Ennek ellenpéldájaként említhetjük meg az új-zélandi modellt, amely tisztán 

segélyezési elven mőködött az 1930-as években.287 Az angolszász megoldás a 

beveridge-i modell, amely egy mindenkire kiterjedı, un. „virtuális-univerzális” 

szociális ellátórendszert288 takar. A beveridge-i modell a vegyes rendszerek 

alaptípusaként említhetı meg.289 Ebben a megoldásban az univerzalitás is több 

összetevıbıl áll, egyrészt minden állampolgárra, azonos feltételek mellett terjed ki, 

másrészt technikailag is integrálva van a társadalombiztosítási, a segélyezési és az 

alanyi jogon járó ellátórendszer.290 A skandináv modell jellemzıje a 

munkavégzéshez kötött ellátások és a lakóhelyhez kötött alanyi jogon járó ellátások 

jelenléte. A modell jellemzıje még, hogy egyén orientált, nem pedig család-alapú, 

mint a bismarcki modell.291 A skandináv modell kapcsán is szükséges azonban 

megemlíteni azt, hogy az általánosan alanyi jogon járó ellátások kezdeti szinten 

történı biztosítását a svédeknek is felül kellett bírálni, hiszen annak költségvetési 

kihatása finanszírozási problémákat eredményezett. Az alanyi jogú ellátások 

körében így jelent meg a rászorultsági elv fogalma is.292 

 

                                                 
285 GYULAVÁRI Tamás: Szociális jogok: az európai integráció mostohagyermekei?, Acta Humana, 16. 
évfolyam, 2005. 2. szám, 133. oldal (továbbiakban: GYULAVÁRI [2005.]) 
286 GYULAVÁRI Tamás (szerk.) [2000.], i.m. 112-113. oldal 
287 FABÓK – PRUGBERGER [2005.] i.m. 25. oldal 
288 GYULAVÁRI Tamás (szerk.) [2000.], i.m. 113. oldal 
289 FABÓK – PRUGBERGER [2005.] i.m. 25. oldal 
290 GYULAVÁRI Tamás (szerk.) [2000.], i.m. 114. oldal 
291 GYULAVÁRI Tamás (szerk.) [2000.], i.m. 114. oldal 
292 FABÓK – PRUGBERGER [2005.] i.m. 26-27. oldal 
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A nemzeti hagyományok fényében szükséges tehát vizsgálnunk az Európai Unió 

szabályozásának fejlıdést. A szociális jogok európai szintő szabályozásának igénye 

elıször 1957-ben, már az európai integráció alapítói körében felmerült. Az egységes 

európai szociálpolitika megteremtése a Római Szerzıdés szövegezésekor komoly 

vitát váltott ki: a franciák a szociális ellátórendszer harmonizációját követelték, míg 

a németek mindvégig ellenezték azt.293 Az ellenzık egyrészt a gazdasági integráció 

szempontjából szükségtelennek tartották az egységesítését, másrészt számos 

politikai, gazdasági és jogi érvet is felsorakoztattak. Megoldhatatlannak tartották 

ugyanis, hogy ki finanszírozza a közösen szabályozott szociális ellátórendszert, 

illetıleg a kérdést minden tagállam esetében az egyik legfontosabb belpolitikai 

kérdésként határozták meg: ahol a juttatások szintje, és formája is nagyon 

különbözı. 

 

A gazdasági integráció érdekében – ezek alapján – elegendınek ítélték a szabad 

munkaerı-áramlás biztosítását, kiiktatva ezzel a tagállamok közötti munkerıpiaci 

versenyt. E döntés eredményeként az integrációt kirekesztették a szociálpolitika 

leglényegesebb területeirıl.294 A Római Szerzıdés alapításkori szövegében tehát 

nagyon kevés szociális jogi rendelkezést találunk, amelyek még kevesebb 

konkrétumot tartalmaznak, a rendelkezések szinte kizárólag a munkaerı-piacra 

vonatkozó egyes nemzeti szabályok koordinálására törekedtek. 

 

A munkaerı szabad áramlásának biztosítása spontán jogharmonizációt 

eredményezett, melynek alapján a közösségi szociálpolitika is fejlıdésnek indult. A 

jogharmonizáció elırehaladásával párhuzamosan a tagországok szociálpolitikája 

egyre hasonlóbbá vált egymáshoz.295 A fejlıdés elsıdleges irányává az 

esélyegyenlıség vált. A szociálpolitikára ható másik folyamat, a gazdasági 

integráció egyenlıtlenségei miatti elégedetlenség volt. Továbbá nem szabad 

figyelmen kívül hagyni a Közösséget ért munkaerı-piaci hatást, a tagállamokba 

                                                 
293 GYULAVÁRI [2003.], i.m. 45. oldal 
294 GYULAVÁRI [2003.], i.m. 45. oldal 
295 FALUSNÉ [2004.] i.m. 22. oldal 
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érkezı munkavállalók milliós tömegét, akik miatt állandósultak a szociális 

problémák. 

 

A szociálpolitika területén az elsı koncepcionális változást az 1972-es Párizsi 

Csúcstalálkozó jelentette, melynek zárónyilatkozatában kijelentették, hogy 

ugyanakkora jelentıséget tulajdonítanak a szociálpolitikának, mint a gazdasági és 

pénzügyi unió elérésének.296 A Párizsi Zárónyilatkozatot követıen az elsı Szociális 

Akcióprogram keretében 1973-77 között sor került a szociális kérdésekkel 

foglalkozó elsı irányelvek megalkotására.297 

 

Az 1980-as évek végén történt az elsı kísérlet egy közösségi szociális alkotmány 

megalkotására. A Munkavállalók Alapvetı Szociális Jogairól szóló Közösségi 

Charta megalkotásának célja az volt, hogy az EK szintjén is létrejöjjön a szociális 

védelem jogi katalógusa. Politikai jelentısége, hogy igazolja, hogy az európai 

integráció célja nem pusztán gazdasági együttmőködés, hanem olyan politikai 

együttmőködés is, amelynek az emberi jogok is részei.298  Halványan megjelent egy 

lehetséges nemzetek fölötti közös szociálpolitika körvonala.299 Már az elıkészítés 

során is nyilvánvaló volt, hogy a Közösségi Chartát az Európai Szociális Charta 

konkurenciájának szánták, de annak szerepét a szabályozás elégtelensége miatt nem 

lesz képes átvenni. Már az elıkészítés során is hangsúlyozták a közösségi szintő 

megoldás fontosságát, de – ennek ellenére – a jogok garantálásával összefüggésben 

a tagállamok szerepének fontosságát emelték ki, vagyis a szociálpolitikában nem 

sikerült átlépni a szubszidiaritás elvét.300 A Charta elıkészítésekor vita tárgyát 

képezte, hogy az EK szociális joga milyen szinten kerüljön meghatározásra. Mind 

az elmaradottabb, mind az élvonalba tartozó mezıny féltette a saját pozícióját, így 

tulajdonképpen a tagállamok ellátórendszere közötti nagy különbségek301 

                                                 
296 GYULAVÁRI [2003.], i.m.  47. oldal 
297 Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatában is ekkor jelentek meg az elsı szociális tárgyú ítéletek (Pl. 
Defrenne-ügy) 
298 GYULAVÁRI [2005.], i.m.  127. oldal 
299 FALUSNÉ [2004.], i.m. 22. oldal 
300 GYULAVÁRI - KÖNCZEI [1999.], i.m.  42.oldal 
301 EGYED Mária – GYULAVÁRI Tamás: Szociális biztonság az Európai Unióban, Esély, 9. évfolyam 
4/1998. szám, 67. oldal 
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eredményezték a Charta elfogadásának ellentmondásosságát. A Közösségi Charta 

rendelkezéseit végül 1989-ben Nagy-Britannia kivételével302 a tagállamok 

elfogadták. Ez az elutasítás azonban megakadályozta az eredeti szándékot, hogy egy 

valamennyi tagállamra kötelezı dokumentumot alkosson az Európai Közösség. A 

Munkavállalók Alapvetı Szociális Jogairól szóló Közösségi Charta tehát kísérlet 

szintjén megragadt az Egyesült Királyság elutasítása miatt.303 

 

Az 1980-as évek stagnálását követıen az 1990-es éveket a szociális jogalkotás 

fénykorának tekinthetjük: ekkor született ugyanis a szociális joganyag döntı 

hányada.304 A maastrichti szerzıdés hatályba lépéséig az alapító szerzıdések nem 

tettek említést az alapvetı jogokról, ebben a kérdésben az Európai Bíróság 

gyakorlata volt a meghatározó. Ez annak ellenére volt így, hogy az Európai Bíróság 

1969 óta ismeri el, hogy az alapvetı jogok védelme az Európai Közösség általános 

jogelvei közé tartozik.305 Az alapvetı jogok léte és mibenléte az Európai Bíróság 

gyakorlatából ismerhetı meg, azonban az alkotmánybíróságok által alkalmazott 

szükségesség és arányosság vizsgálatát az Európai Bíróság nem végzi el. A 

szükségesség tekintetében ugyanis az Európai Bíróság nem vizsgálja, hogy vajon 

van-e hasonlóan hatékony, de kevésbé jogkorlátozó lehetıség a közérdekő cél 

elérésére, az arányosság vizsgálatánál pedig általában hiányzik az érintett 

személyek konkrét helyzetének vizsgálata.306   Az alapvetı jogok, mint általános 

jogelvek megismerésének forrásai egyrészt a tagállamok közös hagyományai, 

másrészt azok az emberi jogi tárgyú egyezmények, melyeknek az Európai Unió 

tagállamai is részesei. A tagállamok közös hagyományaira való hivatkozás az 

Európai Bíróság gyakorlatában meg is jelenik a döntések alapjaként. 

 

A maastrichti uniós szerzıdés 6. cikk II. bekezdése viszont már elıírja az alapvetı 

jogok tiszteletben tartását. Az 1992. február 7-én aláírt Maastrichti Szerzıdéshez 

                                                 
302 Margaret Thatcher a Chartát rémálomnak, a”hátsó ajtón belopakodó marxizmusnak” titulálta. In: 
GYULAVÁRI - KÖNCZEI [1999.], i.m.  45.oldal hivatkozik NIELSEN, Ruth – SZYSZCZAK, Erika: The 
social dimension of the European Community, Handelshojskolen Folag, 2. edition 1993., 28 oldal  
303 GYULAVÁRI [2003.], i.m. 48. oldal 
304 Különösen jelentıs volt a jogalkotás a nık és férfiak közötti esélyegyenlıség területén. 
305 C-29/69. Stauder versus Stadt Ulm (1969.) ECR 419, 425. 
306 SONNEVEND [2003.], i.m. 28. oldal 
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főzött egyik jegyzıkönyv a szociálpolitikáról szól. Ehhez kapcsolódóan az Európai 

Unió 11 tagállama (Nagy-Britannia kivételével) megállapodást kötött, mely 

megállapodásban felsorolja a szociálpolitika azon területeit, amelyek tekintetében 

az Európai Unió és a tagállamok lépéseket tesznek. A megállapodás jelentısége, 

hogy az Európai Uniót, melynek elsıdleges színterei a gazdasági kapcsolatok 

voltak, szociálpolitikai intézkedések megtételére ösztönözte és újradefiniálta a 

közösségi szinten elérendı célokat307. 

 

Nem sokkal a szociálpolitikai jegyzıkönyv elfogadását követıen az Európai 

Parlament határozatot fogadott el az emberi jogoknak az európai közösségeken 

belüli érvényesülésérıl, kiemelve, hogy a szociális jogoknak ugyanolyan védelmi 

rendszert kell biztosítani, mint a polgári és politikai jogoknak. Egyidejőleg felhívta 

a tagállamok figyelmét az Európai Szociális Chartához és a Nemzetközi Munkaügyi 

Szerveztek egyezményeihez való csatlakozásra. Mára az Európai Unió összes 

tagállama ratifikálta az Európai Szociális Chartát. 

 

Az 1990-es évek végén kialakult foglalkoztatási válság eredményeként az Európai 

Unió szociálpolitikája a foglalkoztatáspolitika felé fordult, azonban sok tagállam 

ellenezte, hogy közösségi források kerüljenek felhasználására a tagállami 

foglalkoztatási szintek növelése érdekében. A tagállamok az ezredfordulón, 

átlagosan anyagi eszközeik 27%-át szociális célokra fordítják308, ezért tartottak 

attól, hogy a támogatás közösségi szintre emelése tovább növeli az ezirányú 

kiadásokat. Az Amszterdami Csúcstalálkozón már jelentıs kérdésként merült fel a 

„magas szintő foglalkoztatás” és a „szociális védelem magas fokának biztosítása”. 

Az Amszterdami Szerzıdés pedig a korábbi esetjogot és a már létezı gyakorlatot az 

elsıdleges joganyag részévé tette.309 Az Európai Unió azáltal, hogy az Amszterdami 

Szerzıdés szociális fejezete – egyes szerzık szerint némiképpen eufemisztikusan310 

– hivatkozik az Európa Tanács által megszövegezett Chartára, azt a „szociális 

                                                 
307 CZÚCZ [2003.], i.m. 305. oldal 
308 Ugyanez USA-ban: 15% Japánban 12% In.: FALUSNÉ [2004.], i.m. 21. oldal 
309 GYULAVÁRI [2003.], i.m. 50. oldal 
310 GYULAVÁRI - KÖNCZEI [1999.], i.m. 200. oldal 
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normák forrásának” tekinti, beemelte az Európai Szociális Chartát az Európai Unió 

jogi keretei közé. 

 

Miért nem gond, hogy az Európai Unió szociálpolitikájának fıbb elveit nem saját 

hatáskörében, hanem egy, az Uniótól független szervezet, az Európa Tanács 

nemzetközi egyezményében foglaltakra alapozva határozta meg? Egyrészt azért, 

mert azok a nemzetközi egyezmények, amelyekhez a Közösség intézményei a 

Közösség nevében csatlakoznak, a közösségi jog forrásává válnak. Másrészt a 

szubszidiaritás elvének uniós elfogadásával véglegesen megerısítést nyert az az 

álláspont, hogy a szociális és foglalkoztatási ügyek terén az uniformitás nem 

lehetséges, de nem is kívánatos. Ezen a területen a közösségi jogalkotás szerepe a 

legtöbb vonatkozásban korlátozott, a tagállamok szuverenitása széleskörő. Tehát a 

szociális jog területén a kezdeményezés és végrehajtás elsıdlegesen a tagállamok 

felelıssége, az Európai Unió közösségének a hatásköre e tekintetben korlátozott. A 

Közösség a hatáskörébe tartozó ügyekben is csak akkor járhat el, ha a kitőzött célok 

közösségi intézkedéssel hatékonyabban elérhetıek, mint a tagállamok szintjén.311Az 

elızıekben említettek tehát olyan mértékben leszőkítették az Unió mozgásterét, ami 

önálló okmány megfogalmazása esetén is megakadályozná, hogy egy aktív, 

közösségi foglalkoztatási és szociális politika jöjjön létre.312 Ezt igazolja, hogy 

ugyan az Európai Unió megalkotta a korábban ismertetett Közösségi Chartát 

azonban az csak politikai deklaráció maradt.313 A törekvések pedig tulajdonképpen 

az Európai Szociális Charta modernizálása során, abba beépítésre kerültek. A 

csatlakozó kelet-európai országok körében további specialitás, hogy ezekben az 

országokban a szociális jogharmonizáció többnyire egyszerre zajlott a szociális 

ellátórendszer modernizációjával. 

 

Napjaink vívmányaként említhetı az Európai Szociális Modell, amely a tagállamok 

közös szociális érdekeire és vívmányaira, így a szolidaritásra, az igazságosságra, az 

                                                 
311 BARABÁS Zoltán: Európa lelkiismerete a Szociális Charta (in: Önkorkép, 9. évfolyam 9. szám) 
www.onkorkép.hu 1pp. 
312 BARABÁS Zoltán: Európa lelkiismerete a Szociális Charta (in: Önkorkép, 9. évfolyam 9. szám) 
www.onkorkép.hu 2 pp. 
313 GYULAVÁRI - KÖNCZEI [1999.], i.m. 266.oldal 
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egyenlıségre, az életminıségre igyekszik építeni. Az Európai Szociális Modell 

összekapcsolja a magas szintő szociális feltételeket a magas termelékenységgel, 

valamint a termékek és szolgáltatások magas színvonalával. Ehhez pedig a 

tagállamok elengedhetetlennek tartják a közösségi jogalkotás megerısítését, a 

nemzeti jogalkotás rovására. Ehhez megoldásként a nyitott koordináció eszközét 

alkották meg, amely nem sérti a kormányok érzékenységét és szuverenitását, 

ugyanakkor lehetıvé teszi a megoldások közös keresését, a konvergenciára irányuló 

közösségi politika érvényesítését.314  Az Európai Szociális Modell viszont jelenleg 

még csak a tagállamok szociális rendszereit, értékeit és szociális jogát fedi le, nem 

pedig a következetes közösségi jogalkotás eredménye.315 A tagállami szociális 

védelmi rendszer korszerősítésére az Európai Szociális Modellel újabb kísérlet 

indult. A paradigmaváltást az elnevezés megváltoztatásával is kifejezésre kívánták 

juttatni: a korábbi „szociális dimenziót” felváltotta az Európai Szociális Modell 

fogalma.316 

 

A történeti áttekintés alapján is látható, hogy az EU-ban a szociálpolitikai 

rendszerek közelítését a közösség a gazdasági integrálódás folyamatának elıre 

haladásával egyre fontosabbnak találta és találja.317 318A szociálpolitikai rendszerek 

közelítése viszont hosszabb és nem problémáktól mentes folyamat. Ezt többek 

között olyan tényezık fékezik, mint az országok között fennálló gazdasági 

fejlettségekben jelentkezı jelentıs különbségek. 

 

Az Európai Unió 2000. december 7-én, Nizzában elfogadott Alapjogi Chartájában 

mindenki jogaként került rögzítésre a szabadsághoz és személyi biztonsághoz való 

jog. A Charta szövegének elıkészítése során, de elfogadása után is vita tárgya volt, 

hogy az abba belefoglalt szolidaritási jogok egyénileg érvényesíthetı jogok-e, vagy 

csupán az egyes közösségi politikák kialakítása során figyelembe veendı 

                                                 
314 GYULAVÁRI Tamás – KRÉMER Balázs: Európai szociális modell? Esély, 15. évfolyam 3/2004. szám, 
3. oldal (továbbiakban: GYULAVÁRI – KRÉMER [2004.]) 
315 GYULAVÁRI [2003.], i.m. 55. oldal 
316 GYULAVÁRI – KRÉMER [2004.], i.m. 4. oldal 
317 FALUSNÉ [2004.], i.m. 21. oldal 
318 A fejlettebb országokban jól kiépített, azonban költséges ellátórendszerek mőködnek, míg a szegényebb 
országokban az alacsonyabb szociális terhek versenyelınyt jelentenek. 
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alapelvek.319 A Charta részletesen rendelkezik a szociális biztonsági feltételekrıl. 

Összességében a Charta kapcsán megemlíthetı, hogy nincs az emberi és közösségi 

életnek olyan szférája, amely az Unió közvetlen vagy közvetett szerepkörén kívül 

esne.320 A Charta kidolgozói igyekeztek hasznosítani az emberi jogok nemzetközi 

védelmének szerzıdési és esetjogi eredményeit.321 A Európai Unió Bizottsága a 

Chartához kapcsolódóan létrehozott egy független szakértıi testületet (European 

network of experts on fundamental rights), hogy tájékoztassa az Európai 

Parlamentet az Alapjogi Chartában foglalt jogok tagállami érvényesülésérıl. A 

tagállamoknak évente nemzeti beszámolót kell készítenie. A Charta nyelve 

rendkívül differenciált, a polgári, politikai jogok kapcsán egyértelmő normatív 

parancsot tartalmaz, míg a gazdasági és szociális jogok esetében elismerésre és 

tiszteletben tartásra kötelez.322 Összességében megállapítható, hogy a gazdasági és 

szociális jogok tekintetében a védett jogok tartalma szerényebb az Európai Szociális 

Chartában rögzítettekhez képest. A szociális biztonsághoz való jog kapcsán a 

tagállami hatáskör fenntartása mellett, annyi elırelépés történt, hogy lehetıvé teszi 

a közösségi szint esetleges késıbbi koordinációt meghaladó szintre helyezését.323 

 

A 2002. december 1. és 2003. december 1. közötti idıszakról készült magyar 

beszámoló324 alapján az Alapjogi Charta 25. cikkéhez főzött jelentést emelem ki, 

amely a nemzeti jogalkotás keretében az idısek jogai címen a nyugdíjasok 

helyzetének és életminıségének javításáról szóló 78/2003. (VI. 24.) OGY 

határozatot tartotta említésre méltónak. Álláspontom szerint ez a 

kötelezettségvállalás komolyságát is jól mutatja. Az OGY határozat célkitőzést 

tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az állam biztosítsa a fenntartható és az elvárható 

ellátási színvonalat a kötelezı nyugdíjrendszer keretében. Az Országgyőlés alapvetı 

célként határozta meg a megfelelı anyagi források és a tisztes életszínvonal 

                                                 
319 KARDOS Gábor: A szociális jogok az EU-ban, különös tekintettel a magyar csatlakozásra, Esély, 15. 
évfolyam 2/2004. szám, 85. oldal (továbbiakban: KARDOS Gábor [2004.]) 
320 ÁDÁM Antal: A magyar alkotmányos jogállam újszerő feladatairól és mőködésérıl, Jogtudományi 
Közlöny, 2007. április, LXII. évfolyam, 168-169. oldal 
321 KARDOS Gábor [2004.], i.m. 91. oldal 
322 KARDOS Gábor [2004.], i.m. 92. oldal 
323 KARDOS Gábor [2004.], i.m. 97. oldal 
324 A magyar nyelvő összefoglaló a jelentésrıl: Az alapjogok helyzete Magyarországon 2003-ban, 
Fundamentum, 2004. 1. szám, 177-204. oldal 
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biztosítását. Nyilvánvaló, hogy a jelentésben el kell számolni a tagállam által tett 

intézkedésekkel, azonban elırelépést a magyar kötelezettségvállalások nem 

jelentenek. Az Európai Unió Alapjogi Chartája a szociális jogok tekintetében tehát, 

mint már említettem, csak egy újabb deklarációt jelent, a nemzetközi 

egyezményekhez képest elırelépésnek nem tekinthetı.  

 

Az Alapjogi Charta kapcsán kiemelésre érdemes még az Európai Konvent javaslata, 

mely szerint azok a chartában garantált jogok, amelyek a tagállamok közös 

alkotmányos hagyományaiból következnek, ezen hagyományokkal összhangban 

értelmezendık. Ez a javaslat áttörést jelenthet a tekintetben, hogy a tagállami 

alkotmánybírósági gyakorlat az Európai Bíróság gyakorlatának részévé válhat. 

Megfontolandó azonban az ellenzık érvelése is, mely szerint ezáltal az Uniós 

joggyakorlat szempontjából is fontos jogbiztonság követelménye kerülhet 

veszélybe.325 Másrészrıl pedig a szociális jogok érvényesítéséhez is eszköz kerül 

ezáltal az Európai Bíróság kezébe. Az Alapjogi Charta tartalmából is látszik, hogy 

az elfogadása egy szigorú kompromisszum eredménye. Azonban a Charta révén 

realitássá vált, hogy a szociális jogok nemzeti védelmének erısítéseként az alapvetı 

jogok védelmének Európai Uniós szintjére is történhet hivatkozás. 326 Az már másik 

kérdés, hogy a tagállami alkotmánybíróságok rendszerében ilyen megoldás már 

nem helyezhetı el, melyre a kollízió körében már kitértem. 

 

Az Európai Bizottság 2000. februárjában terjesztette be az Európai Parlamentnek az 

öt éves programját, amelyben a teljes foglalkoztatásra, gazdasági dinamizmusra és 

az erıteljesebb szociális kohézióra helyezik a hangsúlyt. A Szociálpolitikai 

Menetrend nem tartalmában, hanem elsısorban kontextusában és komplexitásában 

hoz új vonásokat a közösségi gyakorlatba.327 A Szociálpolitikai Menetrendben 

rögzítettek szerint súlyos gond az Európai Unió tagállamai körében is, az elöregedı 

népesség, így ki kell dolgozni a fenntartható nyugdíjrendszereket és az eltartottakról 

                                                 
325 SONNNEVEND Pál [2003.], i.m. 29. oldal 
326 KARDOS Gábor [2004.], i.m. 103. oldal 
327 GYULAVÁRI Tamás: Bevezetı gondolatok az Európai Szociálpolitikai Menetrendhez, az Európai 
Szociálpolitikai Menetrend, Esély, 12. évfolyam 5/2001. szám, 92-109. oldal 
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való gondoskodás rendszereit. Ezzel együtt szükséges feladat a munkaerıpiacra 

történı bejutás megkönnyítése, a hátrányos megkülönböztetés megakadályozásával, 

illetıleg olyan védelmi rendszerek kiigazításával, amelyek elısegítik a 

foglalkoztatást, illetıleg erısítik a munka és a családi élet közötti kapcsolatot. 

Annál is inkább fontos ez, mert általánosan elmondhatjuk, hogy a foglalkoztatás 

tekinthetı a legjobb védelemnek a szociális kirekesztés ellen. Fontos célkitőzés, 

hogy az Unió területén legálisan tartózkodó, harmadik országok állampolgárai, 

sikeresen integrálódhassanak. Ennek érdekében valamennyi közösségi eszközt fel 

kell használni, és valamennyi intézménynek együtt kell mőködni. A Szociálpolitikai 

Menetrend elıtérbe helyezi a szubszidiaritás elvét, valamint tagállamok eltérı 

hagyományait és pillanatnyi helyzetét. 328 

 

A fenti alapelvek figyelembevételével, a Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Tanács 

javaslatot terjesztett elı a Európa Tanács nizzai ülésére a következı célkitőzések 

elfogadásáról: több és jobb munkahely; felkészülés a munkakörnyezet átalakulására 

és ennek hasznosítása új egyensúly megteremtésével a rugalmasság és a biztonság 

között; a szegénység, a kirekesztés és a diszkrimináció minden formája elleni 

küzdelem; a szociális integráció elıkészítése érdekében, a szociális védelem 

korszerősítése; a nemek közötti egyenlıség elısegítése; a szociálpolitikai 

szempontok erısítése a bıvítésben és az Unió külkapcsolataiban.329  

 

A célkitőzésekkel összefüggésben a különbözı intézményeknek eltérı feladatai 

vannak, így a Bizottság megfelelı elıterjesztéseket nyújt be és gyakorolja 

jogosítványait a közösségi jog végrehajtásában és az alkalmazást ellenırizni is 

köteles. A Tanács végrehajtja a szociálpolitikai menetrendet, megvizsgálja a 

Bizottság elıterjesztéseit, megfogalmazza és aktualizálja a célkitőzéseket. A 

szociális partnerek feladata, hogy kihasználják a szerzıdés által biztosított 

lehetıségeket, és közzétegyék az elkezdett és tervezett közös akciókat. A 

tagállamok biztosítják a Tanács által elfogadott intézkedéseket nemzeti szinten.  

                                                 
328 Európai Szociálpolitikai Menetrend fordította: Bálint Orsolya.  Esély 12. évfolyam, 5/2001.szám, 97.oldal 
(továbbiakban: Európai Szociálpolitikai Menetrend [2001.]) 
329 Európai Szociálpolitikai Menetrend [2001.], i.m.  99.oldal 
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A közösségi szociális jogalkotás legfıbb sajátossága, hogy a klasszikus Uniós 

intézményrendszertıl eltérı szervezetrendszer mőködteti: akcióprogramok, szakmai 

fórumok, érdekképviseleti szervek szerepe jelentıs. További specialitás még, hogy 

a szociális jog területének szabályozása tulajdonképpen nem önálló jogalkotásának 

terméke, hanem más nemzetközi szervezetek egyezményein alapul. A saját 

dokumentumok megalkotásuk ellenére sem tudják átvenni a terület szabályozásának 

vezetı szerepét. Hiszen napjaink fejlıdési iránya is afelé tart, hogy az Európai 

Szociális Charta vezetı szerepét a Módosított Európai Szociális Charta veszi át.330  

 

Ha végigtekintünk a szociális jogok nemzetközi jogvédelmének rendszerén, akkor 

arra a következtetésre juthatunk, hogy szociális jogok alatt a nemzetközi jogban – és 

még az Európai Unióban is – jóval tágabb kört értenek, mint ahogyan azt a jelenlegi 

magyar joggyakorlat és irodalom értelmezi. Elmondhatjuk, hogy az alapvetı 

emberi, polgári és szabadságjogok, valamint az ebbe a körbe sorolható szociális 

jogok biztosítását a jóléti államokban olyan garanciarendszer szolgálja, amely 

mintegy 50 éves múltra tekint vissza.  

 

A demográfiai felmérések eredményeként az elmúlt években az Európai Unió 

szociális ellátórendszereket érintı jogalkotása, stratégia alkotási folyamatai is az 

elöregedés pénzügyi kihívásainak kezelésére irányulnak, elsıdleges irányként a 

nyugdíjak jövıbeli finanszírozhatóságának fenntartása, másik irányként pedig a 

nyugdíj várományok teljesíthetıségének fenntartása céljából. A nyugdíjrendszerek 

reformja érdekében 2001. decemberében Laeckenben döntöttek a nyitott 

koordinációs mechanizmus elindításáról, amely kettıs kötelezettséget ró a 

tagállamokra: az együttmőködés kialakítását, valamint a hosszú távú stratégiai 

erıfeszítéseket a stabil finanszírozhatóság és az ellátások megfelelı biztosításának 

érdekében.331 Az EU Bizottság elkötelezte magát, hogy lehetıvé teszi a tagállamok 

                                                 
330 GYULAVÁRI - KÖNCZEI [1999.], i.m. 266.oldal 
331 HABLICSEK László – PÁKOZDI Ildikó: Az elöregedı társadalom szociális kihívásai, Esély, 15. 
évfolyam 3/2004. szám, 107. oldal (továbbiakban: HABLICSEK – PÁKOZDI [2004.]) 
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közötti együttmőködést a demográfiai öregedéssel járó kihívásokra adandó 

megfelelı válaszok kidolgozásában.332 

 

A szociális jogok biztosítása tekintetében a közösségi jogalkotásnak számos 

dilemmával kellett megküzdenie, a szociális jogok érvényesítésének uniós 

eszköztára az elızıekben vázolt folyamatokra is figyelemmel megállapíthatóan 

erıtlennek bizonyult. A tagállamoknak nyomós politikai, költségvetési, gazdasági 

indokai voltak arra, hogy megakadályozzák a jogharmonizáció kiterjesztését. Ha 

lemondanak a szociális ellátások kizárólagos szabályozásáról, akkor elveszítenék a 

nemzeti szintő politikai diskurzus központi témáját.333 A költségvetés oldaláról 

pedig a szociális ellátások rendkívül magas kiadásainak többletköltség vonzatát 

emelhetjük ki. Jogtechnikai akadályai is vannak az integrációnak, hiszen a szociális 

terület szinte minden tagállamban egy jelentısen túlszabályozott, áttekinthetetlen, 

eklektikus joganyagot jelent, így a nemzeti jogrendszerek közötti jogdogmatikai és 

jogtechnikai különbségek áthidalhatatlannak tőntek.334  

 

Ezen problémák megoldására született meg – formálisan az Európai Tanács 2000. 

márciusi lisszaboni ülésén335 – az Unió szabályozásában nyitott koordináció 

módszere (OMC = Open method of coordination), amely nem sérti a tagállamok 

kizárólagos jogalkotási hatásköreit, hiszen nem teremt közösségi jogalkotási 

hatáskört, nem jár költségvetési többlettel, mert a plusz költségeket a strukturális 

alap finanszírozza. A gazdasági érdekeket pedig nemhogy sérti, hanem még inkább 

elısegíti, mivel többlettámogatásokat és ösztönzéseket biztosít. Mint minden 

rugalmas rendszernek, így az OMC-nek is a hátránya viszont, hogy nem 

kikényszeríthetı. Mint ahogyan azt Gyulavári Tamás megállapította „a koordináció 

területén a jogi eszközök leküzdhetetlen korlátokban ütköztek, ezért nem volt más 

választás, mint politikai eszközt kreálni a probléma megoldására.”336 Véleményem 

                                                 
332 Európa Lakossága öregszik, ILO Press, Munkaügyi Szemle, 2001. február, 2/2001. szám, 44. oldal 
333 GYULAVÁRI [2005.] i.m. 131. oldal 
334 GYULAVÁRI [2005.] i.m. 131. oldal 
335 Az irányvonalait viszont már a Maastrichti Szerzıdésben és az Amszterdami Szerzıdésben is 
megtalálhatjuk. 
336 GYULAVÁRI [2005.] i.m. 132. oldal 
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szerint annak fényében írhatunk le következtetéseket az OMC mőködésérıl, hogy 

optimistán közelítünk-e a kérdéshez vagy szkeptikusak vagyunk. Mindenképpen 

elınye, hogy a semmihez képest, legalábbis a törekvések szintjén iránymutatásul 

szolgál, és a rugalmasság révén biztosítja a tagállamok eltérı szabályozási 

rendszereinek a fenntarthatóságát. Ha hátrányt kell említenünk, akkor a hatékonyság 

és a kikényszeríthetıség hiánya a kézenfekvı elem, melyet azonban véleményem 

szerint hosszú távon a tagállamok „büszkesége” korrigál. Nyilvánvaló elınye 

továbbá a nyitott koordinációnak, hogy a korábbi koordinációs rend elvesztette a 

lendületét, melyet egy új módszer mindig képes visszaállítani. Az OMC célja, hogy 

fejlessze a tagállamok közötti kommunikációt, a „best practice” (legjobb gyakorlat) 

elterjesztését, mely a kölcsönös tanulást is segíti. A jogharmonizációhoz képest a 

cél a nemzeti politikák harmonizációja.  

 

A nyitott koordináció keretében a nemzeti nyugdíjstratégiák alakításához 

célkitőzéseket is meghatároztak:  

- A nemzeti foglalkoztatási stratégiákat a nyugdíjstratégiákkal összehangoltan kell 

kialakítani.  

- Az idıskorú népesség munkaerı-piaci részvételének ösztönzése.  

- Az állami nyugdíjrendszerek reformja az államháztartás egyensúlyának 

fenntartása érdekében.  

- Igazságos és méltányos egyensúly biztosítása az aktív korúak és a nyugdíjasok 

között, a generációk közötti szolidaritás erısítése mellett.  

- A magán és az állami nyugdíj pillér összehangolása a megfelelı színvonalú és 

biztos jövıbeli ellátások nyújtására való képesség garantálása érdekében.337  

Ezen kötelezettségekkel kapcsolatos kritikai észrevételeimet a dolgozat IV. 

fejezetében részletesen kifejtem, elıre vetítve érdemes elgondolkoznunk arról, hogy 

a Prémium Évek Program például mennyire alkalmas erre az összehangolásra. 

Pozitív példával is szolgálhatok a megvalósítás kapcsán például a nagyszülıi gyes 

intézményének bevezetése révén, hiszen ezáltal az idıskorúak munkaereje is 

kihasználásra kerül, és az aktív korú nık munkaerı-piaci helyzete is erısödik. 

                                                 
337 HABLICSEK – PÁKOZDI [2004.], i.m. 108-109. oldal 
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AZ Európai Bizottság „Új kommunikáció – Európa demográfiai jövıje – a 

kihívásoktól a lehetıségekig” címő 2006-os kiadványában Vladimir Špidla, az 

Európai Unió foglalkoztatási és szociális ügyekért, valamint az esélyegyenlıségért 

felelıs biztosa azt hangsúlyozza, hogy az elkövetkezendı 10 év reformjainak meg 

kell találni a választ a demográfiai kihívásokra, melyhez a kiadvány öt konkrét 

cselekvési területet is megjelöl: Segíteni kell az állampolgároknak megtalálni az 

egyensúlyt a munka, a család és a magánélet között, hogy a szülık vállalhassanak 

gyereket. Szélesíteni kell a munkalehetıségeket az idısebbek számára. Növelni kell 

a termelékenységet és a versenyképességet, értékelve mind a fiatalabb, mind az 

idısebbek teljesítményét. Ki kell használni a migráció munkaerı-piacra gyakorolt 

pozitív hatásait, és nem utolsó sorban biztosítani kell a folyamatos központi 

támogatást a szociális juttatások élethosszig tartó garantálása érdekében.338 

 

Az Európai Unió szabályozása a szociális kérdéseket tekintve meglehetısen 

összetett. A közösségi joganyag magját képezı aquis communautaire mellett a 

bírósági döntések és számos egyéb nem jogi jellegő szabályozás339 jelenti a 

szociális dimenzió normarendszerét. A szociális jog területén az elsıdleges 

joganyag a már ismertetett módon érvényesül. A másodlagos joganyag tekintetében 

elsısorban a munkavállalók szabad mozgását elısegítı rendeleti, irányelvi 

szabályozást szükséges megemlíteni. A hierarchia alján található puha jog (soft 

law), az ajánlások, állásfoglalások, vélemények azonban a szociális dimenzió 

tekintetében az átlagos jelentıségét meghaladó módon mutatja meg a közösségi 

jogalkotás irányát. A joganyag értelmezése szempontjából kiemelkedı jelentıséggel 

bír az Európai Bíróság esetjoga, mint egyébként kvázi jogi norma.  

 

A másodlagos jogforrások jelentıségét az adja, hogy az európai szociális rendszerek 

között nagyvonalakban két nagy modellt különböztethetünk meg: az állampolgári 

                                                 
338 NÉMETH Réka: Nemzeti és nemzetközi kihívások a demográfiai változások tükrében – különös 
tekintettel a népesség elöregedésének problémájára, Közigazgatási Szemle, 2007/2.szám, I. évfolyam, 84. 
oldal 
339 Például akcióprogramok. 
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jogon járó ellátások modelljét (Beveridge-modell) és a társadalombiztosítási 

rendszereket (Bismarck-modell), mely két modell teljesen eltérı szabályozási 

rendszert feltételez. Így az európailag egységes szintő, a nemzeti jogrendszerek 

helyében lépı szociális rendszer kiépítése szinte lehetetlen. Az egységesítés helyett 

az Európai Unió által alkalmazott út a koordináció, azonban ebben az esetben is 

számos problémát eredményezhet az eltérı jogrendszerek megléte. Egyszerő példa 

lehet erre, hogy a szociális ellátórendszerek egy része lakóhelyhez, míg másik része 

munkahelyhez kötıdik, így a munkavállalók szabad mozgásának elve a szociális 

jogok szempontjából korlátokba ütközhet. A másodlagos joganyag megalkotásának 

a fı célja, hogy elkerülhetı legyen az egyes tagállami szociális szolgáltatások 

párhuzamos biztosítása vagy kizárása. A Római Szerzıdésen alapuló felhatalmazás 

alapján a Tanács megalkotta a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen 

belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történı alkalmazásáról szóló 

1408/71/EGK rendeletet, valamint az annak végrehajtásáról szóló 574/72 EGK 

rendeletet. Az 1408/71/EGK rendelet elemzésére – terjedelmi okok miatt – jelen 

dolgozat keretei között nem vállalkozom, azonban szükségesnek látom néhány – a 

szociális jogok tekintetében – elvi jelentıségő kérdés tisztázását.  

 

Az 1408/71/EGK rendelet alapvetıen öt kiemelkedı jelentıségő elv alapján 

biztosítja az EU polgárainak szociális jogi védelmét, melyek: az egyenlı bánásmód 

elve a külföldi és a belföldi illetıségő uniós polgárok tekintetében, a foglalkoztatás 

államának elve, a jogosultsági idık összevonásának elve, a Petroni elv (kedvezıbb 

elbánás elve), valamint a szociális ellátások exportjának elve.340 A négy elv kapcsán 

is találkozhatunk azonban korlátozásokkal: Az egyenlı bánásmód elvével 

kapcsolatosan kiemelésre szorul, hogy az Európai Bíróság gyakorlatával is 

alátámasztottan az 1408/71/EGK rendelet a családtagokra alapvetıen kizárólag 

olyan szolgáltatások tekintetében vonatkozik, amelyek esetében az ellátások 

közvetlen címzettjei a családtagok. Vagyis a családtagok nem hivatkozhatnak a 

rendelet speciális szabályaira abból a célból, hogy saját jogú, valamely 

                                                 
340 BERGMANN, J.: Az Európai Unió koordinációs jogának alapvetı vonásai a szociális biztonság területén 
(fordította: Kozma Gábor), Európai Jog, 2004/4. szám, 4. oldal (továbbiakban: BERGMANN, J. F [2004.]) 
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szolgáltatásra irányuló igényüket (pl. munkanélküli ellátás) érvényesítsék.341 A 

jogosultsági idı összeszámításának elve tekinttében pedig nem szabad figyelmen 

kívül hagyni az ellátások halmozódásának tilalmát sem. A jogosultsági idık 

összevonásának elve a Petroni elvvel szorosan összekacsolódva tárgyalható, hiszen 

ha az elıbbi elv alapján tiltottan halmozódnának az ellátások, akkor a kedvezıbb 

elbánás elve szolgál megoldásul. A szociális jogok exportjának elve sem 

érvényesülhet teljes körően, azt maga az uniós jogalkotás korlátozza, mikor rögzíti, 

hogy az nem alkalmazható például a szociális segélyek, természetbeni 

szolgáltatások esetén. Ennek ellenére számos tagállam342 illeti kritikával az Európai 

Bíróság e kérdésben végzett integrációbarát gyakorlatát.343 

 

A feladat ezek alapján a tagállamokon van, hogy megtalálják az ideális megoldást, 

melynek elıfeltétele, hogy foglalkozzanak a problémával, lehetıleg nem csak 

elméleti, hanem reform intézkedések szintjén is. A továbbiakban ezért a magyar 

helyzet, megoldások és szükséges reform irányok elemzésével foglalkozom. 

 

Az Európai Unió tagállamai számára alapvetı kérdés a társadalombiztosítási 

rendszer finanszírozása. Az állami és a magánszektor elválasztása, egymást 

kiegészítı jellege. A pillérek szétválasztásának indoka finanszírozási és demográfiai 

kérdés, amely a dolgozat következı fejezeteiben ismertetésre kerül. Azt azonban itt 

is le kell szögezzük, hogy a hazai viszonyok között ismert problémák Nyugat-

Európában sem megoldottak, folyamatosan reformokra szorulnak. A kelet-közép-

európai országok helyzetéhez képest – ahol átfogó reformok, a rendszerek gyors 

átalakítására volt szükség – a nyugat-európai országok esetében kisebb 

modernizálások is elegendık a rendszer fenntartásához. A kelet-közép-európai 

országok reformjai kísérleti jelleggel is szolgáltak344 a privatizáció hatásainak 

vizsgálatához, melynek eredményeként Nyugat-Európában mérsékeltebb 

átalakításokra került sor. Mindezen reformok azonban nem képesek elérni a 

                                                 
341 BERGMANN, J. F [2004.] i.m. 5. oldal 
342 Például Németország. 
343 BERGMANN, J. F [2004.] i.m. 7. oldal 
344 GEORGE, Susan: Lugánói tanulmány, Kariosz Kiadó, Budapest, 2009., 79-93. oldal 



 167 

megfelelı célt, hogyha a jogosultak felé nem kerül közvetítésre a reform 

eredménye. A szociális biztonsági rendszerek koordinációjával kapcsolatban a 

legsürgetıbb teendı még mindig a rendszer munkavállalókkal való 

megismertetése.345 Az Európai Unión belül történı munkavégzés egyre nagyobb 

teret nyer, már csak ha abból indulunk ki, hogy egyre szélesebb az érintett országok, 

és így azok munkavállalóink száma, ezért a foglalkoztatáshoz kapcsolódó szociális 

biztonsági rendszer vonatkozásában is egyre több munkavállalót érintıen 

jelentkeznek megoldott és megoldandó problémák, melyek nem kapnak elég 

nyilvánosságot. 

 

                                                 
345 MENYHÁRT Szabolcs: Európai Szociális Unió?, Európai Tükör, 2004. 9. évfolyam 6. szám, 100. oldal 
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„Nem az új gondolatok megértése a 

nehéz, hanem a régiektıl való 

megszabadulás, mert ezek behálózzák 

agyunk minden zugát annak a 

nevelésnek a következtében, amelyben 

legtöbbünk részesül.” 

(Keynes, J. M.: A foglalkoztatás, a 

kamat és a pénz általános elmélete, 

1965.) 

 

 

III. A szociális jogok gazdasági megítélése és ennek társadalmi következményei 

 

III.1. Alapvetések 

 

A szociális ellátások megítélése a jogi, szociológiai megközelítés mellett 

közgazdasági szempontból a legjelentısebb. Közgazdászok az ellátások 

finanszírozására számos elméletet dolgoztak ki. A szociális alapjogoknak az 

ellátások szintjére konkretizálása szempontjából érdekes közgazdasági, elméleti 

megközelítés a játékelmélet alkalmazása. A különbözı közgazdasági modellek 

elemzése a dolgozatomnak nem célja, itt kizárólag a kötelezı állami szerepvállalás 

szempontjából említem meg a játékelméleti alapokat. Eszerint ugyanis a közösség 

feladata, hogy a jogilag társadalmi kockázatközösségként emlegetett elvárás alapján 

a társadalom (az élet, mint játék) veszteseinek az alapvetı szükségleteit biztosítsa. 

Az ellátásnak gazdasági indokai is vannak, melyek azon a jogszociológiai 

megközelítésen alapulnak, hogy a társadalom vesztesei körében a deviáns 

magatartások elszaporodása gyakoribb, így a kezeletlen szociális helyzet rengeteg 

erıforrást emészt fel. A megelızı szociális ellátások tehát arányba – méghozzá 

fordított arányba – állíthatóak a deviáns társadalmi magatartásokkal. 

 



 169 

A szociális jogok társadalmi rendeltetése egyenesen következik a gazdasági 

szerepébıl, hiszen a szociális jogok alapvetıen a társadalmi problémák 

orvoslásának garanciális eszközei, magukon hordozva, ezáltal a szabadságjogoktól 

alapvetıen eltérı jegyeket. Elég, ha például megemlítjük azt, hogy a szociális jogok 

is mindenkit megilletı jogok, mégsem tekinthetık univerzális jogoknak, hiszen 

szociális jogi védelemre – a szociális jog védelmi jogi jellege miatt – nincsen 

mindenkinek minden körülmények között szüksége.346 Mindez annak ellenére igaz, 

hogy a szociális biztonsághoz való jog és az emberi méltósághoz való jog 

kapcsolata jogdogmatikailag általánosan elfogadott. Ezen szoros kötıdés mellett az 

ezen jogok jellegének alapvetı különbsége is egyértelmő, azáltal, hogy a szociális 

jog az állam pozitív, aktív fellépését igényli, a klasszikus szabadságjogok esetén 

pedig a jog biztosítását kifejezetten az állami szerep háttérbe szorulása jelenti. 

Hiszen a szabadságjogok szerepe véget ér a jogok biztosításánál. Fontos azonban 

megemlíteni azt, hogy ez az állami pozitív szerepvállalás a jog 

érvényesíthetıségének korlátját is jelenti azáltal, hogy a bíróságokra 

kikényszeríthetetlen jogok mérlegelését bízza.347 

 

A szociális jogokon belül a társadalombiztosításhoz való jog kiemelt szerepet élvez, 

hiszen az elsıként kialakult jogok közül való, noha elfogadottságának mértéke a 

mai napig is az államok teherbíró képességén alapszik. A teherbíró képesség 

határait közgazdasági elemzések jelölik ki. Ilyen formában tehát az 

Alkotmánybíróság mércéjének az alapját is fiskális elemzések kell képezzék, tehát a 

következtetés két irányú is lehet. Az alkotmányos szempontok esetében az 

alkotmánybíráknak figyelniük kell a közgazdászok jelzéseire, emellett azonban a 

költségvetési szemlélető reformok kidolgozásakor sem lehetne elhanyagolni az 

alkotmányosság vizsgálatát. A következıkben tehát ezekre is figyelemmel kívánom 

elemezni a nyugdíjrendszert. A szociális jogok közül a társadalombiztosításhoz való 

jog jelentısége abban is mérhetı, hogy az állami kiadások legjelentısebb részét a 

                                                 
346 JUHÁSZ [1996.] i.m. 34. oldal 
Juhász ebben a cikkében ezt kettıs jogi mérceként említi. Az elsı generációs egyéni és kollektív jogok az 
univerzalitás absztrakt jogviszonyi szintjét jelentik, míg a szociális jogok vonatkozásában ezek relativizált 
jogviszonyt jelentenek. 
347 SZIGETI  [2001.], i.m. 262. oldal 
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társadalombiztosítási rendszer fenntartása jelenti. A társadalombiztosításnak fiskális 

szempontból is meghatározó területe a nyugdíjbiztosítás, így külön kiemelten 

célszerő annak vizsgálatát elvégezni.  

 

A társadalombiztosítás területeinek: a nyugdíjbiztosítás, az egészségbiztosítás és a 

balesetbiztosítás alapjogi és fiskális megítélésének kiindulási pontja azonos. 

Nyílván okoznak eltéréseket a társadalombiztosítás ágainak specialitásai, azonban a 

szabályozás keretei azonos alapokon nyugszanak. Ennek igazolására legegyszerőbb 

tényként a balesetbiztosítást hozhatjuk, amely Magyarországon részben az 

egészségbiztosítás, részben a nyugdíjbiztosítás szabályozó rendszerébe került 

integrálásra, anélkül, hogy az ellátórendszerben rendszeridegen megoldásokat 

kellett volna kidolgozni. A társadalombiztosítás két nagy ágának alkotmányos 

háttere és nemzetközi megítélése is hasonlóképp alakul, sıt a finanszírozás is 

mindkét esetben két pillérre épül: biztosítási elven és szolidaritási elven is járnak 

ellátások, melynek forrása a jövedelemarányos járulékfizetés. Nem csak a 

nyugdíjbiztosításra, hanem az egészségbiztosításra is igaz, hogy egyidejőleg 

biztosítási elven járó és jövedelem-elosztó jegyeket hordoz magán.348 

 

A nyugat-európai kötelezı egészségbiztosítási modell hasonlóan általában a  

nyugdíjbiztosítási modellekhez egy szolidaritási elven alapuló kötelezı, felosztó-

kirovó elven mőködı alapbiztosításból és egy kiegészítı biztosításból áll, amely 

részben tıkefedezeti elven mőködik. A közjogilag kötelezı egészségbiztosítás két 

pilléren nyugvó modelljére349 – hasonlóan a nyugdíjbiztosítás modelljeihez – több 

megoldás is rendelkezésre áll. A két alapmodell – a nyugdíj modellek kapcsán is 

ismert – bismarcki és a beveridge-i modell. A bismarcki modell a kötelezı 

járulékfizetése alapuló egészségbiztosítás modellje, melynek tulajdonképpeni 

                                                 
348 Ezért az Alkotmánybíróság gyakorlatának bemutatásakor sem törekedtem a tényállások bemutatására, 
hiszen tulajdonképpen mindegy, hogy az Alkotmánybíróság egy egészségbiztosítási vagy egy 
nyugdíjbiztosítási, sıt sok esetben annak sincsen jelentısége, hogy egy szociális ellátórendszerbeli 
szabályozásra alapozva vont le következtetéseket. 
349 PRUGBERGER Tamás: Egészségbiztosítási reform és alkotmányosság, Publicationes Universitatis 
Miskolciensis Sectio Juridica et Politica, Miskolc,  Tomus XXVI/2., 2008. 423. oldal (továbbiakban: 
PRUGBERGER [2008.]) 
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továbbfejlesztéseként – pozitívan értelmezett szélsıséges változataként350 – született 

meg a kötelezı állami ellátást biztosító alanyi jogon járó beveridge-i 

egészségbiztosítás modellje. Az alapbiztosítási jelleg alapján is 

megkülönböztethetünk megoldásokat. Egyrészt a lakossági biztosítási modelleket – 

a skandináv államokban és Svájcban – ahol az alapbiztosítás lakóhelyhez kötött 

járulékfizetésen alapul és a hozzá kapcsolódó kiegészítı biztosítás a 

jövedelemforrás szerinti üzemi biztosítás. Míg a jövedelemforrás szerinti 

alapbiztosítás modellje – angol, francia minta – szerint az alapbiztosítás és a 

kiegészítı biztosítás is jövedelemarányos befizetéseket jelent.351 Magyarországon 

az egészségbiztosítás – egy pillérben finanszírozva – hordozza egyaránt magában a 

biztosítási és a szolidaritási elven alapuló jegyeket, melynek szétválasztására 

számos reform koncepció született. Az elmúlt évek – meg nem valósult – 

egészségügyi reformjának is kulcskérdése volt az egészségbiztosítás 

finanszírozásának több pilléressé alakítása, amely önmagában elengedhetetlennek 

látszó. Azonban a hazai kormányzati tervezet a második pillért – jellegében a 

nyugdíjreform második pillérének kialakításához hasonlóan – privatizálva 

szándékozott átalakítani az egészségbiztosítást. A hazai egészségbiztosítási rendszer 

– nyugat-európai mintára történı – átstruktúrálása elengedhetetlen, azonban a 

tervezett reformot ért kritikák legfıbb alapja, hogy a szolidaritási jegyet megırizve 

kell a reformot végrehajtani, úgy, hogy a második pillért megóvjuk a tisztán 

nyereségorientált biztosítási megoldástól.352  Az egészségügy reformjának elemzése 

azonban önálló doktori értekezés témájául is szolgálhat, így ennek részletes 

kifejtésére jelen dolgozat keretei között nem vállalkozom. 

 

Dolgozatomban – terjedelmi korlátok miatt – szükséges volt a szociális jogok 

társadalombiztosítási jogokra szőkítésén túl további fókuszálást végezni. 

Választásom a nyugdíjbiztosítás fenntarthatóságának részletes bemutatására esett, 

hiszen a szociális jogok érvényesülése szempontjából – a társadalombiztosítás 

                                                 
350 NÉMETH György: Egészségbiztosítási alapmodellek, Bismarck és Beveridge, Esély, 2007/5. szám, 49. 
oldal 
351 PRUGBERGER [2008.], i.m.  423. oldal 
352 PRUGBERGER Tamás: Egészségbiztosítási reform és az alkotmányosság, Polgári Szemle, 3. évfolyam, 
11. szám, 2007. november, 8. oldal 
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másik ágához viszonyítva – meghatározó, egyben egyedülálló – kérdések és 

problémák itt merülnek fel. Sıt tényként kezelhetı az is, hogy a nyugdíjbiztosítási 

ág – az érintettjeinek nagy száma miatt – hatást gyakorol az egészségbiztosításra is. 

 

A dolgozatban azért tartottam a szociális jog általános bemutatását szükségesnek, 

mert a szociális jog különbözı ágainak rendszerét összességében is szükséges 

vizsgálni. Ezt arra alapozom, hogy hazánkban például a munkanélküliség 

elkerülésére, helyettesítésére társadalmilag elfogadott megoldás az 

egészségbiztosítási ellátórendszer a táppénz igénybevétele, vagy hosszabb távú 

megoldásként a rokkantsági nyugdíj igénylése, esetleg intézményesítetten a 

korengedményes nyugdíjazás lehetısége. Felelıtlenség lenne tehát azt állítanunk, 

hogy külön-külön a szociális jog kiemelt területeinek áttekintése révén megfelelı 

következtetésekre juthatunk. 

 

Az elızıekben történt felvetésekre figyelemmel a nyugdíjrendszer vizsgálatát a 

szociális jogi megközelítésen keresztül végzem el, melyhez alaptézisem, hogy a 

nyugdíjrendszer azon vonásai, amelyek a szociális jogok szempontjából 

kiemelkedıek, a nyugdíj biztosítási jellege szempontjából már rendkívül negatív 

következményekkel járnak. Hiszen a szociális ellátási jelleg kiteljesedése egy, a 

járulékfizetés szempontjából rendkívül igazságtalan, pazarló és a késıbbiekben 

részletezetten fenntarthatatlan rendszert eredményez, melynek jellemzıje még az 

öngondoskodási jegy tulajdonképpeni teljes kiiktatása. 

 

A továbbiakban tehát a reform kapcsán szükséges azokat az elemeket is megtalálni 

és a rendszerbe beépíteni, amelyek egyensúlyba hozzák a biztosítási és az ellátási 

jegyeket és fokozzák az öngondoskodást is, mely az egyének szociális 

ellátórendszerek felé való kiszolgáltatottságát is képes csökkenteni, anélkül, hogy a 

szociális jogait az állam csorbítaná. Ezekhez szolgálhat kiindulási alapként vagy 

akár korlátként az Alkotmánybíróság gyakorlatának és a nemzetközi környezetnek a 

vizsgálata. A dolgozat következı részében így ezekre alapozva kívánok 

következtetéseket levonni. 
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A nyugdíjrendszer finanszírozhatósága, fenntarthatósága szempontjából kiemelt 

jelentıségő kérdés továbbá, hogy a nyugdíjak közjószágok-e. Hiszen a közjószágok 

az állami feladatellátás tárgyai. 

 

A közgazdasági megközelítés alapján a közjószágok definiálása több szempont 

figyelembevételével, több irányból történhet. A közjószágok fogalmának 

meghatározására számos közgazdász vállalkozott. Joseph Stiglitz szerint: „ A tiszta 

közjavaknak két döntı tulajdonságuk van. Elıször is, használatuk adagolása nem 

valósítható meg. Másodszor, használatuk adagolása nem is volna tanácsos, 

célszerő.”353 

 

Amennyiben a közjószágok meghatározásakor nem a fogalom meghatározására 

törekszünk, hanem összegyőjtjük a fıbb jellemzıket, akkor arra a megállapításra 

juthatunk, hogy a következı tulajdonságok adják a közjószágok jellemzıit: 

Egyrészt, hogy nem versengı a fogyasztás: vagyis az egyik személy fogyasztása 

nem csökkenti az összes többi egyén hasznát; másrészt a kizárhatóság hiánya: 

vagyis a fogyasztókat nem lehet kizárni a hasznokból. Ha a jószág rendelkezésre áll, 

akkor egyik egyén sem rekesztheti ki a másikat a fogyasztásból.354 

 

Amennyiben a fenti meghatározást a közjószágok fogalmaként elfogadjuk, akkor a 

társadalombiztosítási rendszer is közjószágnak minısül, mert a fogyasztása 

mindenki számára hozzáférhetı és nem zárható ki senki sem az ellátásokból, 

amennyiben az ellátásra való jogosultság feltételeinek megfelel. A fenti tételbıl 

következıen pedig a társadalombiztosítási rendszer az állami feladatellátás keretei 

között kell, hogy megvalósuljon, és ki kell jelölni annak határait is. Dolgozatomban 

az egyes kérdések elemzésekor ezeknek a határoknak a megtalálására törekszem. 

 

                                                 
353 STIGLITZ, Joseph E.: A kormányzati szektor gazdaságtana, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 
Budapest, 2000., 143. oldal 
354 MÉSZÁROS József: A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerek mint közjószágok, Közgazdasági Szemle, 
2005. március, LII. évfolyam, 277-278. oldal (továbbiakban: MÉSZÁROS [2005.]) 
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III. 2. A közgazdaságilag fenntarthatónak tartott társadalombiztosítási 

rendszer modellek 

 

A szociális jogok, azon belül is a társadalombiztosításhoz való jog jelentıs 

nemzetközi és hazai alkotmányos védelmet élvez. Azonban mint látható az 

Alkotmánybíróság és a nemzetközi védelmi rendszerek ezen a jogvédelmen túllépve 

folyamatosan figyelemmel kísérik a szociális jogok biztosítása által az államokra 

rótt terhek alakulását. Azt azonban látnunk kell, hogy a kötelezı nyugdíjbiztosítás 

mai közjogi szabályozása nem igazán segíti elı a problémák hosszú távú 

kezelhetıségét. Vannak olyan elemzık, akik hiányolják a nyugdíjrendszerrel 

kapcsolatos kötelezettségek konkrétabb szerepeltetését az Alkotmányban, mert az 

alkotmányi szabályozás hiánya és az Alkotmánybíróság gyakorlata lehetıvé teszi a 

kézi vezérléső beavatkozásokat a végrehajtó hatalom részérıl.355 Konkrétabb 

kötelezettségvállalásra azonban egyetlen ország sem vállalkozik, hiszen a 

legerısebb nemzetközi elıírások is csak irányokat jelölnek ki a jogok 

gyakorlásához. 

 

A szociális biztonság pozitív elmélete sorra veszi azokat a jellemzıket, amik ma a 

szociális biztonsági rendszereket általában jellemzik. A szociális biztonság elemei 

az államok mőködésében olyan luxuscikként mőködnek, amely juttatások a 

munkatevékenység végéhez kötıdnek, (mint ahogy a nyugdíj mértéke a korábbi 

keresethez és a munkában töltött idıhöz viszonyul). A szociális biztonsági 

programokat nagy politikai támogatás övezi, melyeket általában a munkavégzéshez 

kötıdı adóterhekbıl finanszírozzák. A szociális biztonsági rendszerek megalkotása 

nem függ állam- kormányformától. A szociális biztonság ezen értékelés alapján a 

hatékonyság megırzésének garanciáját is jelentheti. Xavier Sala-i Martin 

álláspontja szerint nem feltétlen jelent anomáliát, hogy az állam tiltja vagy súlyosan 

adóztatja a nyugdíj melletti munkavégzést, miközben más nem munkajövedelmet 

nem korlátoz, vagy pozitívan diszkriminál. Álláspontja szerint a szociális biztonsági 

                                                 
355 BOD Péter: Permanens nyugdíjreform? Közgazdasági Szemle, 2002. június, XLXI. évfolyam, 462-463. 
oldal 
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rendszer alkalmas arra, hogy a munka világából kikerült, hatékony munkavégzésére 

már nem alkalmas munkavállaló munkájától a munkáltató megválhasson a hatékony 

termelés, a gazdasági fejlıdés biztosítása érdekében.356 Az én olvasatomban ez 

jelenti azt is, hogy a szociális jogvédelmi funkció nem áll olyan távol a gazdasági 

érdekektıl, sıt képes azt szolgálni is, ha azokra alapozva érhetünk el fiskális 

célokat. 

 

A finanszírozás, illetıleg finanszírozhatóság kérdése az utóbbi évtizedekben 

kialakult joggyakorlat alapján a szociális jogok biztosításának megengedett korlátját 

jelenti, mely a jogvédelem elvei közé is beépítésre kerül. A dolgozat II. fejezetében 

ezek részletes ismertetésére került sor. A következıkben áttérek a fenntarthatóság 

kérdésének közgazdasági szempontú bemutatására, mely – álláspontom szerint – 

nem csak egy racionális és hatékony társadalombiztosítási rendszer kialakításához, 

hanem az Alkotmánybíróság által kijelölt fogalmak és szintek által meghatározott 

állami felelısségvállalás mértékének és formájának meghatározásához is 

szükséges.357 

 

A nyugdíjrendszer a szociális biztonsági rendszerek egyik alapvetı, legszélesebb 

kört érintı intézménye, de semmiképpen sem lehet funkciója az, hogy kizárólagos 

és egyedüli letéteményese legyen a szociális biztonságnak Magyarországon. 

Feladata szőkebb értelemben csak az idıskori megélhetés általános biztosítása.358 A 

nyugdíjrendszert azonban nem lehet csak formálisan, kizárólag a nyugdíj 

szempontjából vizsgálni, mert akkor a társadalmi helyzet figyelmen kívül 

hagyásával a problémát más ellátórendszerbe – egészségügyi, illetve szociális 

ellátórendszerbe – toljuk át, azonban a helyzetet nem oldjuk meg. Továbbá a 

nyugdíjrendszer negatív hatásain túl számos pozitív hatás kalkulálására sincs 

lehetıségünk a nyugdíjrendszer szőken vett elemzésekor, értem ez alatt a 

nyugdíjrendszerek ösztönzıinek a gazdaság egyéb területeire gyakorolt potenciális 

                                                 
356 SALA-I-MARTIN, Xavier: A positive Theory of Social Security, Yale University, 1995. 1-3. oldal 
357 Megjegyezve azt, hogy irigykedve figyelem a közgazdasági elemzéseket, mert nekik kizárólag a fiskális 
és demográfiai kérdésekre kell tekintettel lenniük, a szociális jogok alkotmányos és nemzetközi jogi 
védelmére nem kell tekintettel lenniük, meghagyva ezt a szerepet a jogtudománynak. 
358 RÉTI [1995.], i.m. 926. oldal 
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hatásának vizsgálatát, mint például a foglalkoztatás növekedése. Ezen tételre 

tekintettel – álláspontom szerint – szükséges a nyugdíjreform ügyét a szociális jog 

komplex kérdéseként kezelni, vizsgálva az ellátórendszerek kölcsönhatásait. 

 

Az öregségi nyugdíj rendszerének elsıdleges feladata, hogy az aktív, munkával 

töltött életszakasz lezártával, méltányos inaktív, idıskori megélhetést biztosítson. A 

nyugdíjrendszernek azonban finanszírozásukat és belsı szabályrendszerüket 

tekintve is összetettek, ezért közgazdászok által, számos a rendszerbe épített, 

egyszerősített elem mellett végzett vizsgálatra, modellezésre kerül sor.359 Modellek 

felállításával vizsgálják a növekvı élettartamot, az alkalmazott járulékformulákat, 

illetıleg az aszimmetrikus információk hatását a járandóságok megállapítására. 

Ezek az elemek a szociális jogi garanciákhoz képest merıben eltérıek lesznek, így 

alakulhat ki mindkét oldal figyelembe vételével a szükséges egyensúly. 

 

A nyugdíjreform szempontjából vizsgálni szükséges, hogy milyen parametrikus és 

paradigmatikus kérdések befolyásolják a nyugdíjrendszert. A parametrikus elemek 

vizsgálatának lényege, hogy a rendszer egyes jellemzıinek (járulékok, korhatár, 

indexálás) egymáshoz való igazításával lehet eredményeket elérni, míg a 

paradigmatikus elemzés lényege, hogy a meglévı rendszer logikájának és 

struktúrájának felhasználásával dolgozhatunk ki reformokat. A paradigmatikus 

reform esetében azonban azt is le kell szögezzük, hogy ha kizárólagosan azt 

választjuk, akkor a rendszerkörnyezet maga nem változik.360 Véleményem szerint 

ez egy átfogó reform – mint a magánnyugdíj pillér bevezetése – esetén nem 

feltétlenül igaz, sok esetben ez elégtelen reformhoz is vezethet. 

 

A parametrikus reform elemei tehát a nyugdíjrendszer egyes elemeinek átalakításai 

lehetnek. Például a nyugdíjjárulékok átalakítása, 13. havi nyugdíj megszüntetése, 

                                                 
359 ALÁCS Péter: Optimális loglineáris nyugdíjösztönzés megoldása numerikus módszerrel, Közgazdasági 
Szemle, 2004. november, LI. évfolyam, 1030. oldal (továbbiakban: ALÁCS [2004.]) 
360 BARABÁS Gyula – BODOR András – ERDİS Mihály – FEHÉR Csaba – HAMECZ István – 
HOLTZER Péter: A nyugalom díja. http://nyugdij.extra.hu/tan_a_nyugalon_dija.pdf, 2006., 1. oldal 
(továbbiakban: BARABÁS – BODOR – ERDİS – FEHÉR – HAMECZ – HOLTZER [2006.]) 
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illetıleg egyes szerzık361 szerint alapnyugdíjasítása (vagyis beépítése fixen a 

nyugdíjak összegébe), vagy a nyugdíjkorhatár ösztönzık (továbbdolgozás 

honorálása) és korlátok (korkedvezmények körének csökkentése, rokkantsági 

nyugdíj szabályainak szigorítása) általi kitolása, illetve a nyugdíj összeg 

megállapítás szabályainak átalakítása (svájci indexálás helyett például ár- vagy 

bérindexálás) lehet, melyek egy része az utóbbi évek nyugdíj reformjai során meg is 

valósult. Álláspontom szerint jelenleg elengedhetetlen feladat a nyugdíj összeg 

megállapításra vonatkozó szabályoknak a teljes átalakítása, hiszen a jelenlegi 

törvényi szabályozás szerinti várható átalakulás a rendszer további torzulásához és a 

járulékkerülés, kiábrándulás újabb hullámához vezethet. A parametrikus 

reformelemek által a járulékfizetık körének szélesítése lehet az elsıdleges cél, 

melynek eléréséhez az említett elemek összehangolt átalakítása szükséges. Ebbıl az 

utóbbi idıben számos elem átalakítása megvalósult, azonban a legfontosabb jelleg, 

az összehangoltság álláspontom szerint hiányzott. Ennek az összehangolásnak lehet 

a gátja megítélésem szerint a politikai korlátok mellett a szociális jogok esetében az 

a mérce, amely a szerzett jogok, amely a szerzett jogok elve alapján kialakult, 

hiszen ezen elv alapján a rendszer alapvetı átalakítása és az ellátások körében való 

visszalépés lehetısége is megkérdıjelezhetı. 

 

A nyugdíjrendszer paradigmatikus szempontú vizsgálatával arra kereshetünk 

választ, hogy a jelenlegi szabályozás mellett a nyugdíjrendszer társadalmi 

beágyazottsága, az ellátórendszerek egymáshoz való viszonya hogyan alakul. A 

paradigmatikus reformok álláspontom szerint az alkotmányos jogvédelem által 

leginkább meghatározottak. Ezen vizsgálódások keretében juthatunk el az általam 

többször hangoztatott azon problémához, hogy a járulékkerülık nyugdíjrendszerbıl 

való kikerülése nem enyhíti annak problémáit, hanem súlyosítja általánosságban a 

szociális ellátórendszer hiányát, hiszen a már részletesen kifejtett szociális 

ellátáshoz, minimális megélhetéshez való alkotmányos jogát azoknak is biztosítani 

kell, akik nyugdíjra nem szereztek jogosultságot. A szociális biztonsághoz való jog 

                                                 
361 In: BARABÁS – BODOR – ERDİS – FEHÉR – HAMECZ – HOLTZER [2006.], i.m. 8-9. oldal 
Álláspontom szerint viszont ez már inkább paradigmatikus átalakítás. 
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nem csak ellátást jelent az állampolgárok számára, hanem az öngondoskodás 

kötelezettségét, az egyén önmagáért való felelısségét is érinti. A szociális 

ellátórendszer keretében viszont semmiféle megtérülésre nincs reális esély sem, míg 

a nyugdíjrendszer keretében a járulékfizetés legalább némiképpen fedezetet jelent. 

Ezt a problémát a jelenlegi nyugdíj szimulációk – mivel kizárólag a 

nyugdíjrendszert vizsgálják – teljesen figyelmen kívül hagyják, így a mai rendszer 

valós költségeit alábecsülik.362 Azonban ha arra koncentrálunk, hogy a jogi 

garanciáknak a társadalmi elfogadottságot biztosítania kell, akkor mindenképpen 

jogi felelısséget is jelent, hogy mennyire valós adatok alapján kerül sor a 

jogalkotásra. A paradigmatikus reform eredményeként a nyugdíjrendszer elveiben 

reformálható, például a jelenlegi DB rendszer átalakítható DC rendszerré, vagy 

esetleg NDC rendszerré is. 

 

Az egyes ellátórendszerek összehangolt integrált reformja szükséges tehát, melynek 

egyik legfontosabb alapja kell legyen a megfelelıen ösztönzı rendszer kialakítása, a 

rendszert aránytalanul torzító elemek kiiktatása. Mindezt úgy kivitelezve azonban, 

hogy a szociális jogvédelem keretein belül maradjunk. 

 

A társadalombiztosítás, azon belül is a nyugdíjrendszerek meghatározására számos 

közgazdasági elmélet alakult ki, mely különféle irányban próbálja a jelenlegi 

társadalombiztosítási rendszereket kilendíteni a válságukból. Az alapvetı elméletek 

számos irányból vizsgálják a társadalombiztosítási rendszer, azon belül is a szociális 

ellátások szempontjából jelentısebb nyugdíjrendszer problémáit, kitörési irányait. A 

vizsgálatok célja, a hatékonyság, pontosság, hibaanalízis, stabilitás és 

megbízhatóság mérése.363 A modellezés szemlélete, pedig hosszmetszeti és 

keresztmetszeti is lehet364, vagyis életkor szerint elırehaladva elemzett, illetve egy 

aktuális merítés mellett együtt élı aktívak, járulékfizetık és járadékosok együttes 

vizsgálatának elvégzésére irányuló. 

                                                 
362 BARABÁS – BODOR – ERDİS – FEHÉR – HAMECZ – HOLTZER [2006.], i.m. 11. oldal 
363 ALÁCS [2004.], i.m. 1029. oldal 
364 RÉTI János: Egyéni számlás felosztó-kirovó nyugdíjrendszerek, Közgazdasági Szemle, 2002. június, 
XLXI. évfolyam, 533-534. oldal (továbbiakban: RÉTI [2002.]) 
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Az egyik elemi modell az aktív keresıket vizsgálva a keresetbevallás és a nyugdíj 

kapcsolatában látja a megoldást a problémára. Eszerint a nyugdíjnak két végletes 

alakja ismeretes: az életpálya nyugdíj, amely a keresettel arányos nyugdíjat jelenti, 

illetıleg az alapnyugdíj, amely a szociális szempontú nyugdíj elem. Az életpálya 

nyugdíjhoz szükséges tervezés elızményeként, pedig az életciklus többféle 

modellezése365 szolgál, ahol a biztosítási jegyekre is figyelemmel határozható meg 

az optimális járadék mértéke. Az életpálya-keresettel arányos nyugdíj elınye, hogy 

a keresettel arányos nyugdíj megtakarításra kényszeríti a dolgozót. Erre a 

megoldásra a leginkább tisztán érvényesülı példa a német és a svéd modell.366 Az 

alapnyugdíj érdeme pedig, hogy szociális szempontokra tekintettel van és tompítja 

az idıskori szegénységet. Ezt a gyakorlatot pedig legletisztultabb formában a cseh 

és az ír rendszer valósítja meg.367 Nyilván, mint minden modell esetében, így itt is 

számos átmeneti megoldás alakult ki. A legkézenfekvıbb megoldás, pedig az 

arányos nyugdíj és az alapnyugdíj kombinálása egy rendszeren belül.368 Leginkább 

ideális átmeneti megoldásként a svájci kétpilléres rendszer szolgálhat, ahol az elsı 

pillér a mindenki számára azonos mértékben biztosított adóból finanszírozott 

alapnyugdíj, míg a második pillér a vállalati alapon nyújtott keresetarányos 

magánnyugdíj. A brit állami nyugdíjrendszerben pedig az alapnyugdíj is 

differenciált, egy része jövedelemtıl független alapnyugdíj, amihez még 

rászorultsági alapon járó kiegészítés is létezik.369 A brit megoldás ezért jóval 

tagoltabb valamennyi nyugat-európai megoldásnál.370 Az alapnyugdíj alkalmas a 

szociális jogok szempontjából a szolidaritási jegyek biztosítására, míg a 

                                                 
365 SIMONOVITS András: Újabb eredmények a nyugdíjrendszer modellezésében, Közgazdasági Szemle, 
2000. július-augusztus, XLVII. évfolyam, 487. oldal (továbbiakban: SIMONOVITS [2000.]) 
366 SIMONOVITS András: Keresetbevallás és nyugdíj – egy elemi modell, Közgazdasági Szemle, 2008. 
május, LV. Évfolyam, 427. oldal (továbbiakban: SIMONOVITS [2008.]) 
367 SIMONOVITS András: Keresetbevallás, megtakarítás és öregségi nyugdíj: egy minimális modellcsalád, 
MTA, Közgazdaságtudományi Intézet, 2006. december 26., 2. oldal, 
http://econ.core.hu/intezet/perso_staff/bevall4.pdf (továbbiakban: SIMONOVITS [2006.]) 
368 Ezt a kérdést elemzi cikkében MARTOS Béla: A nyugdíjak egyenlıtlensége és dekompozíciója, 
Közgazdasági Szemle, 1994. január, XLI. Évfolyam, 26-48. oldal, valamint a nemzetközi szakirodalomban 
DISNEY, R.: Are Contributions to Public Pension Programmes or Tax on Employment?, Economic Policy, 
39., 267-311. oldal (továbbiakban: MARTOS [1994.]) 
369 SIMONOVITS [2008.], i.m. 427. oldal 
370 BÍRÓ – NÁDAS – RAB – PRUGBERGER [2004.], i.m. 120. oldal 
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keresetarányos nyugdíj – fıként a tisztán biztosítási alapú – már egy kötelmi jellegő 

vásárolt ellátás, amelyet az alkotmányos védelmen túli jogi védelem is megilleti.  

 

A hazai nyugdíjszabályozás történeti áttekintésekor megállapíthatjuk, hogy 1998-tól 

hatályba lépett nyugdíjreformot megelızıen a magyar nyugdíjrendszerben az 

alapnyugdíj dominanciája volt megfigyelhetı. A hatályos nyugdíjszabályokban 

ezzel szemben a nyugdíjak alapjogi összetevıje szinte teljesen eltőnt. Ezért is 

erısödhetett fel a szociális ellátórendszer kapcsán az alkotmányos jogvédelem 

szerepe, hiszen ezen keresztül nyerhetıek vissza az alapvetı jogosultságok. Számos 

szakember foglalkozik azonban azzal, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer keretei 

között, hogy lehetne a szociális alapú nyugdíjelem (alapnyugdíj) és a tıkefedezeti 

típusú nyugdíjelem (keresettel arányos nyugdíj) megfelelı arányát és formáját 

kidolgozni. A közgazdaságtan szakemberei elsısorban a hatékonyság, racionalitás 

szempontjából közelítik a kérdést, törekedve a „potyautas” szindróma vagy más 

néven járulékkerülés lehetıség szerinti kiküszöbölésére. Más szakmák képviselıi – 

lásd a szociológusok – a jogkövetési hajlandóság, társadalmi viszonyok 

szempontjából kiindulva, a demográfusok a születési és halandósági mutatók, és 

ezzel egyidejőleg a foglalkoztatási arányok felıl közelítve keresik a megoldást. 

 

A hazai közgazdasági szakirodalomban számos elmélet alakult ki a nyugdíjrendszer 

átalakításának szükséges irányairól. Általában egységes az álláspont a tekintetben, 

hogy egy szociális elemet biztosító – alapjogilag védett – nyugdíjelemre 

mindenképpen szükség van, azonban a motiválásnak része kell legyen a keresettel 

arányos nyugdíj elem. A Világbank ezt a társadalombiztosítási nyugdíjpillért 

egységes összegővé alakításával javasolja megvalósítani, úgy hogy a hangsúly a 

második pillérre helyezıdjön át.371 A nulladik vagy elsı pillér, a szociális alapon 

biztosított nyugdíj – a jelenleg még a nyugdíjrendszerben szereplı minimál nyugdíj 

mellett – két karakteres formában került kidolgozásra. Az egyik az úgynevezett 

alapnyugdíj, melynek legfıbb támogatója Augusztinovics Mária, míg a másik 

elmélet a Simonovits András által preferált rászorultsági alapon járó nyugdíj, ami 

                                                 
371 WORLD BANK: Averting the Old Age Crisis 1996., Oxford University Press (www.worldbank.org) 
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véleményem szerint egy szociális alapon differenciált alapnyugdíj. Természetesen 

vannak olyan elemzık372, akik a szociális elemnek a nyugdíjrendszerbe való 

beépítését szükségtelennek tartják. Álláspontjukat elsısorban azzal támasztják alá, 

hogy a szociális alapú nyugdíj bevezetése hatalmas és felesleges terheket róna a 

költségvetésre, és az öngondoskodás teljes eltőnését eredményezné. Azonban ha a 

dolgozat II. fejezetében már részletesen kifejtett szociális jog alkotmányos hátterére 

visszagondolunk, akkor nyilvánvaló, hogy a többségi akarat ellenére is biztosítani 

kell az idıskori gondoskodást, ellátást azok számára, akik a létfenntartáshoz 

szükséges megfelelı jövedelemmel nem rendelkeznek. Kitörési pont az lehet, ha a 

szociális jogok fogalomrendszere körébe bekerülne az önhiba fogalma, hiszen az 

érintettek jelentıs része nem is akarja a nyugdíjhoz szükséges járulékokat 

megfizetni. Az alkotmányos jogoknak ugyanis véleményem szerint nem lehet az a 

célja, hogy az egyén valamennyi kötelezettségét kimentse, helyettesítse. 

Nyilvánvaló, hogy nem köthetı feltételekhez az alapjogok biztosítása, azonban ha 

az önhiba fogalmához szankciók kialakítása társulhatna, akkor az egyéni felelısség 

visszahozható lenne ebbe a fogalomrendszerbe. Hasonló megoldásokra gondolok 

itt, mint a foglalkoztatáspolitikában az álláskeresési támogatás nemzetközileg is 

elismert feltétele, amely szerint, ha saját kezdeményezésre vált valaki 

munkanélkülivé, akkor vagy csak késleltetve jogosult az ellátásra, vagy abban nem 

is részesülhet. A nyugdíj esetében ez az ILO 102. számú egyezményének 

elvárásaival egyezıen irányulhatna ez a szolgálati idı, részjogosultságok 

feltételeinek a megszerzésére. Aki pedig még törekvéseket sem tett a 

nyugdíjjogosultság feltételeinek, a szükséges szolgálati idınek a megszerzésére, ott 

korlátozott ellátások bevezetése lehetnek megengedhetı. Például alapnyugdíjban 

részesül, de például utazási, múzeumi kedvezmény nem jár a számára.  

 

Az alapnyugdíj és a rászorultsági nyugdíj talán az állam, társadalom elvárásai 

szempontjából jelenthet már alapvetıen is különbséget, természetesen a 

finanszírozási szempontokon túl. 

                                                 
372 AKERLOF, G. A.: The Economics of „Tagging” as Applied to the Optimal Income Tax. Welfare 
Programs and Manpower Planning, American economic Review, 68., 1978., 8-19. oldal 
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Augusztinovics Mária az alapnyugdíj szükségességekor a népességi, születési-

halandósági mutatókra és a foglalkoztatottsági adatokra támaszkodik373. A 

keresıképes életpályaszakasz szerepét vizsgálja a nyugdíjas szakasz alakulásában, 

vagyis a munkaerı-piaci körülmények hatását a nyugdíjakra.374 Az általa végzett 

elemzésben a foglalkoztatási adatok keretében különbséget tesz a nık és férfiak 

életpályája között, melyeket tovább is bont iskolai végzettségek szerint. 375 A 

foglalkoztatáspolitika és a nyugdíjrendszer szoros összefüggésének alapjaként 

említhetjük meg a politikai rendszerváltozást követıen – alig fél évtized alatt – a 

foglalkoztatási rátában bekövetkezett 20%-os csökkenést, mely tulajdonképpen a 

nyugdíjrendszer ellátottainak majdhogynem hasonló arányú növekedését is 

eredményezte a korengedményes és rokkantsági nyugdíjazás kapcsán. 

Statisztikailag kimutatható, hogy az újonnan megállapított nyugdíjak közül a 

foglalkoztatáspolitikai okból megállapított nyugdíjak aránya 34%-os volt.376 A 

rendszerben a foglalkoztatáspolitikai korrekciós elem változatlanul fennáll, azonban 

jelenleg a rokkantsági nyugdíj vette át a korengedményes nyugdíjazás szerepét. Egy 

alapnyugdíj ellátás kapcsán azonban ennek jelentısége eltőnhetne, amennyiben a 

szociális jogosultság alapján járna az alapellátás, akkor a rokkantsági nyugdíj 

visszanyerhetné tényleges szerepét – akár a feltételek (keresetkiesés) szigorításával 

is. 

 

Az alapnyugdíj szükségességét azzal támasztja alá, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer 

keretében ugyan van állami és magánpillér is, azonban alapjaiban mindkettı 

kereseti alapú munkanyugdíj, hiszen aki nem szerez szolgálati idıt az állami 

nyugdíjpillér keretében, az a magánnyugdíj pillér keretében sem szerez 

megtakarítást. Vagyis ha valaki „feketén” dolgozik, vagy nem dolgozik, akkor nem 

lesz mibıl megélnie nyugdíjas korában. Ennek a társadalmi jelentısége az, hogy 

                                                 
373 AUGUSZTINOVICS Mária: Népesség, foglalkoztatottság, nyugdíj, Közgazdasági Szemle, 2005. május, 
LII. Évfolyam, 444-445. oldal (továbbiakban: AUGUSZTINOVICS [2005.]) 
374 AUGUSZTINOVICS Mária – KÖLLİ János: Munkapiaci pálya és nyugdíj, 1970-2020, Közgazdasági 
Szemle, 2007. június, LIV. Évfolyam, 529. oldal (továbbiakban: AUGUSZTINOVICS – KÖLLİ [2007.]) 
375 Augusztinovics és Köllı kimutat egy másik érdekes következményt is, a foglalkoztatási korprofilok a 
végzettségek, képzettségek szempontjából eltérıek és eltérı kereseti profilokat is eredményeznek. Például a 
kereseti adatok alapján a friss diplomásokhoz képest leértékelıdött az idısebb korosztály diplomájának 
értéke, illetıleg a képzetlen munka a minimálbér emelésével – mesterségesen ugyan, de –  felértékelıdött. 
376 AUGUSZTINOVICS – KÖLLİ [2007.], i.m. 543. oldal 
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ennek a rétegnek az eltartásáról az ellátáshoz való alkotmányos jog alapján az 

akkori keresıkorú réteg köteles lesz gondoskodni. Az 59/2006. (X. 20.) AB 

határozat – már ismertetett rendelkezései szerint – a szociális ellátások egyes elemei 

mindaddig nem ellentétesek az Alkotmány 70/E. §-ával, amíg a szociális 

biztonsághoz való jog megvalósul. Vagyis abban az esetben, ha egy széles 

társadalmi réteg maradna ellátás nélkül, akkor az ellátórendszer úgy összességében 

lenne alkotmányellenes, ezáltal pedig jogalkotási kötelezettsége keletkezne az 

államnak. Tehát az alapnyugdíj vagy valamilyen nyugdíj jellegő segély 

bevezetésére ebben az esetben is kötelezettség keletkezne. Ha viszont ez a megoldás 

egy közgazdaságilag racionális megoldás, akkor az öngondoskodási elem is 

alapjaiban visszaépíthetı lehetne a nyugdíjbiztosításba (például a helyi vagy 

fogyasztási adók részeként való finanszírozáson keresztül).  A helyzet megoldására 

több alternatívát is kínál Augusztinovics377: „Utópisztikus megoldásként” veti fel a 

munkajövedelemtıl függetlenül kötelezı nyugdíjbiztosítást, amelyet rögtön el is 

vet, hiszen azok esetében akik semmilyen jövedelemmel nem rendelkeznek ez 

tulajdonképpen egy újabb szociális ellátás biztosítását jelenti. Reálisabb 

megoldásként jelölte meg az egységes összegő alapnyugdíj bevezetését, amely már 

az adórendszer újraelosztási funkciójára épít.  

 

Augusztinovics elméletével egyezıen a nemzetközi szakirodalomban378 is egyre 

elterjedtebb az az elképzelés, hogy a járulékalapú finanszírozás helyett, illetıleg 

mellett meg kell teremteni a nem járulékalapú nyugdíj lehetıségét is. Nemzetközi 

szinten egységesen jelentkezik az a probléma is, hogy a fogyasztói rövidlátás és a 

régebbi múltra visszatekintı viszonylag stabil nyugdíjrendszer miatt a jelenlegi 

keresıkorú generáció elkényelmesedett és nem foglalkozik az idıskori megtakarítás 

kérdésével. Nemzetközi elemzések379 ezért vizsgálják az önkéntes nyugdíj 

megtakarítására való ösztönzés lehetıségét. A nem járulékalapú nyugdíj jelentısége 

a szociális ellátások szempontjából jelentıs, hiszen a célja azoknak az ellátásának a 

                                                 
377 AUGUSZTINOVICS [2005.], i.m. 445-446. oldal 
378 SCHMÄHL, W.: Contributions and Taxes for Financing Public Pension Expenditure: Looking for an 
Adequate Structure of Finance, Kluwer Academic Publishers, Boston-Dordrecht-London, 2000. 
379 CREMER, H. – DE DONDER, Ph. – MALDONADO, D. – PESTIEAU, P.:  Designing a Linear Pension 
Scheme with Forced Saving and Wage Heterogeneity. CEPR Discussion Paper, No. 5914, 2006.  
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biztosítása, akik nem szereztek kellı szolgálati idıt az öregségi nyugdíjjogosultság 

megszerzéséhez. Elemzések alapján megállapítható, hogy a jelenlegi feltételek 

mellett a nyugdíj jogosultsághoz szükséges húsz év szolgálati idı megszerzése 

általánosságban nem feltételezhetı, ahhoz a társadalom tagjainak átlagosan legalább 

31 éves aktív (adófizetı) életpályája szükséges.380 Ez azonban a nyugdíjrendszer 

mellett az adórendszer és a szociális ellátórendszer együttes átalakításával oldható 

csak meg. E körben célszerő visszagondolnunk az ILO 102. számú egyezményére, 

ahol alternatíva a szolgálati idı mellett a helyben lakás (ezzel együtt adófizetés 

elıírása) is, amely az ellátás szolgálati idıtıl független biztosításának lehetıségét is 

megteremti. 

 

Simonovits András az Augusztinovics-féle alapnyugdíj elınyeként emelte ki, hogy 

annak a rendszernek az elınye, hogy az alapnyugdíjhoz a munkanyugdíj elégtelen 

szolgálati idı esetén is hozzáadódhatna, vagyis az alapnyugdíjban nem nyelıdne el 

és így az egyén akármilyen kevés ideig, akármilyen alacsony jövedelem mellett 

dolgozna legálisan bejelentve, az számára elınyös többletjövedelmet jelentene.381 

Hasonlóan érvelnek az alapnyugdíj mellett Barabás és szerzıtársai is, álláspontjuk 

szerint, ha a munkaerı-piaci pozícióból vizsgáljuk az alapnyugdíjat, akkor az az 

elınye, hogy az alacsony jövedelmőek körében nem teremt késztetést arra, hogy a 

munkából származó jövedelmüket eltitkolják.382 Matits Ágnes szerint az 

alapnyugdíj bevezetésének forrása is megteremthetı, hiszen ha a GDP töretlenül 

emelkedik, miközben a foglalkoztatottság, vagy a bérek nem annyira, akkor a 

megmaradó jövedelem forrása lehet az alapnyugdíjnak.383 Szintén visszautalok az 

ILO 102. számú egyezményére, amely preferálja a résznyugdíj különbözı 

formáinak kidolgozását. Láthatjuk, hogy a jogi garanciák és a közgazdasági típusú 

reformok akár egy irányba is állíthatók. 

 

                                                 
380 AUGUSZTINOVICS – KÖLLİ [2007.], i.m. 542. oldal 
381 SIMONOVITS [2008.], i.m. 428. oldal 
382 BARABÁS – BODOR – ERDİS – FEHÉR – HAMECZ – HOLTZER [2006.], i.m. 17. oldal 
383 SZABÓ Katalin: „Alfák és béták” Vita a népesség, a foglalkoztatás és a nyugdíj összefüggéseirıl, 
Közgazdasági Szemle, 2005. május, LII. évfolyam, 452. oldal (továbbiakban: SZABÓ Katalin [2005.]) 



 185 

Véleményem szerint az alapnyugdíj mindenképpen elınyösebb megoldást jelent, 

mint ha a jelenlegi nyugdíjrendszer potyautasait a szociális ellátórendszer keretében 

kellene majd a jelenlegi keresıknek eltartani, azonban tisztán a nyugdíjrendszert 

vizsgálva az aktív keresık (azaz a szociális biztonság jogvédelmére nem szorulók) 

számára ez egy újabb elınytelen módosítást jelent. Ugyan nem a 

társadalombiztosítási járulékok, hanem az adórendszer keretében, de ismét az aktív 

keresıknek kell egy újabb alanyi jogon járó ellátást biztosítani azoknak, akik 

jövedelemmel nem rendelkeznek, ergo nem járulnak hozzá a társadalmi szolidaritás 

közös kasszájához. Szükségesnek látom itt megemlíteni a korábban tett 

javaslatomat az önhiba elemére, hiszen ha az alanyi jogi ellátást mindenki számára 

biztosítjuk, akkor az adó- és járulékfizetı is motiválatlanná válik, ergo a jogvédelem 

a jogbizonytalanság forrásává válhat. Ezt a véleményemet támasztja alá Barabás 

Gyula statisztikai felvetése is, mely szerint a jelenlegi tendenciák mellett az idıskori 

réteg 50-60%-ának nyugdíját kell majd kiegészíteni a megélhetés biztosítása 

érdekében.384 Erre az eredményre juthatunk onnan is, ha megvizsgáljuk annak a 

következményét, hogy jelenleg az aktív keresık 40%-a csak a minimálbér után fizet 

járulékokat és ha ezt 40 év szolgálati idıre kivetítjük, akkor a nettó keresetének kb. 

40%-ának megfelelı összegő nyugdíjra szerez jogosultságot, amely már a 

megélhetést valószínőleg nem képes biztosítani, tehát az ı nyugdíjukat már most 

elıre láthatóan is ki kell egészíteni. 385 Az aktív kereset és a nyugdíj viszonyát mérı 

helyettesítési ráta az EU-ban átlagosan 70-80%,386 ma Magyarországon pedig 90% 

feletti. A jelenlegi állapothoz képest tehát a nyugdíj összegekben a jelenlegi 

keresetekbıl kiindulva jelentıs visszaesés várható. A reform idıszakában készített 

világbanki elemzés szerint az átlagnyugdíjas a három pillérbıl összesen az aktuális 

nettó átlagkereset 70%-át kapja kézhez, méghozzá 30:30:10 megoszlásban.387 A 

létminimum alatti nyugdíjak problémája már szociális ellátórendszerbeli kérdés, 

                                                 
384 BARABÁS Gyula: Nyugdíjreform – az adórendszer és az alacsony foglalkoztatás csapdájában. A magyar 
nyugdíjreform nemzetközi tükörben. Portfólió konferencia, Budapest, 2006. október 17. 
http://nyugdij.magyarorszagholnap.hu/images/Nyugd%C3%ADj_k%C3%B6rk%C3%A9p_0215_barabas_gy
_-_nyugdij2.pdf, 2. oldal (továbbiakban: BARABÁS [2006.]) 
385 BARABÁS [2006.], i.m. 7. oldal  
386 BARABÁS – BODOR – ERDİS – FEHÉR – HAMECZ – HOLTZER [2006.], i.m.  7. oldal 
387 NÉMETH György: Bokrostól Bokrosig (Nyugdíjreform elıtt – után), Esély, 10. évfolyam 4/1999. szám, 
7. oldal (továbbiakban: NÉMETH [1999.]) 
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azonban álláspontom szerint a nyugdíjrendszert olyan mértékben terheli meg 

anyagilag és erkölcsileg is, ami egyértelmően a nyugdíjrendszer összeroppanását 

eredményezi. Illetıleg nem szabad elfeledkeznünk a szociális jogok kapcsán 

elemzett Alkotmánybírósági határozatok indokolásairól és a nemzetközi 

joggyakorlatról sem, hiszen ezek kötelezik az államokat arra, hogy kompenzálják 

azokat, akiknek a jogaik az alacsony ellátási szint miatt sérülnek. A vásárolt jog 

elve alapján például a járulékfizetık által megvásárolt ellátásokra nekik garanciákat 

kell biztosítani, melyet a tulajdonhoz való jog elve is megerısít. Ha az ı ellátásuk 

színvonala a szociális biztonsághoz való jog elvének betartása miatt indokolatlanul 

lecsökken, akkor az szintén alapjogot sértı eredményre vezet. 

 

Az univerzális alapnyugdíj akkor mőködik helyesen, ha az összege mindig az 

idıskori létminimum összegéhez igazodik, ezért az alapnyugdíjat folyamatos 

kontroll alatt kell tartani. Az elızıekben vázoltak miatt az alapnyugdíj és a 

jövedelmen alapuló, járulékfizetéssel megszerzett nyugdíj megfelelı arányát is 

állandóan felül kell vizsgálni, annak érdekében, hogy az alapnyugdíj ne rontsa le a 

járulékfizetési hajlandóságot. Az önhiba általam javasolt megoldása párhuzamba 

állítható a Barabás szerzıcsoport felvetésével, mely szerint megfontolható az is, 

hogy az alapnyugdíjra való jogosultság a jövedelemalapú nyugdíjjogosultságtól 

magasabb életkorban is megállapítható.388 

 

Simonovits a rászorultsági alapú nyugdíj mellett tör lándzsát, abból az 

alapfelvetésbıl kiindulva, hogy az takarékosabb az alanyi jogon járó 

alapnyugdíjhoz képest, hiszen itt csak meghatározott feltételek esetén kerül sor a 

munkanyugdíjnak egy maghatározott fix összegre (nyugdíjminimumra) történı 

kiegészítésére.389 Álláspontja szerint az alapnyugdíj legnagyobb hátránya, hogy az a 

jól keresı járulékfizetıknek is jár és a jól keresı járulékkerülık is megkapják.390 

Ezzel szemben azonban jogi érvünk az alapnyugdíj mellett az lehet, hogy az 

alkotmányos garanciákat az alapnyugdíj mentén kevesebb veszéllyel lehet 

                                                 
388 BARABÁS – BODOR – ERDİS – FEHÉR – HAMECZ – HOLTZER [2006.], i.m. 18. oldal 
389 SIMONOVITS [2008.], i.m.  428. oldal 
390 SIMONOVITS [2006.], i.m. 2. oldal 
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biztosítani. Az egy meghatározott összegő alapnyugdíjra viszont csak akkor van 

lehetıség, ha az a jövedelemtıl teljesen független, hiszen a társadalmi elfogadottság 

csak így biztosítható. Az átlag alatti jövedelemmel rendelkezık esetében az 

elfogadást az jelenti, hogy csak így juthatnak ellátáshoz idısebb korukban. A 

magasabb jövedelemmel rendelkezık csak akkor vállalják saját maguk 

tulajdonképpeni túlbiztosítását, ha tudják, hogy tılük további szolidaritási ellátás 

finanszírozását nem várja el az állam. Az alapnyugdíj melletti érv, hogy az a mai 

magyar nyugdíjrendszerbıl is elkülöníthetı, hiszen a nyugdíjrendszer deficitjét 

eddig is a központi költségvetés finanszírozta.391 

 

Barabás Gyula és szerzıtársai szerint a rászorultsági alapon biztosított nyugdíj 

kétélő fegyverré válhat, mivel nagy morális kockázata van azáltal, hogy a jelenlegi 

szociális ellátó rendszerrel azonos hibákat hordoz magában, hiszen nincs arra 

garancia, hogy a ténylegesen rászorulókhoz jut el az ellátás.392 Ez különösen igaz 

lehet a magyar szociális és politikai hagyományok fényében. Ezt a kockázatot 

viszont az alapnyugdíj nem hordozza, hiszen jövedelemtıl függetlenül azonos 

mértékben illet meg minden állampolgárt. Szerintem elsı lépésként kisebb 

kockázatot jelent a jövedelemtıl független alapnyugdíj, mint a rászorultsági nyugdíj 

bevezetése. Az alapnyugdíj pedig konszolidált körülmények között könnyedén 

átalakítható lehet majd rászorultsági ellátássá, természetesen a megfelelı 

alkotmányos garanciák megtartása mellett. 

 

Simonovits András álláspontjának alátámasztására modellezte és elemezte az 

alapnyugdíj és a rászorultsági nyugdíj bevezetésének lehetséges különbségeit. Az 

alapfelvetése, hogy a nyugdíjrendszerben háromféle járulékfizetı különböztethetı 

meg. A rosszul keresı, a jól keresın belül a jól keresı járulékfizetı és a jól keresı 

járulékkerülı, vagy más néven potyautas.393 Álláspontom szerint a modell-vizsgálat 

lehetséges hibája, hogy feltételezi, hogy a tényleges rászorultság és a látszólagos 

rászorultság megkülönböztethetı, ennek kiszőrésére az állam képes (ha akar) 

                                                 
391 BARABÁS – BODOR – ERDİS – FEHÉR – HAMECZ – HOLTZER [2006.], i.m. 13. oldal 
392 BARABÁS – BODOR – ERDİS – FEHÉR – HAMECZ – HOLTZER [2006.], i.m. 18. oldal 
393 SIMONOVITS [2008.], i.m.  429. oldal 
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hatékony ellenırzési rendszert kidolgozni.394 Továbbá ehhez alkotmányos 

garanciákat is képes teremteni. A vizsgálat legfıbb eredménye, hogy alapesetben a 

rászorultsági rendszer jobb az alapnyugdíjtól. Abban az esetben, ha nem tudjuk 

kizárni a járulékkerülıket a rendszerbıl, akkor az alapnyugdíj egy olcsóbb és 

hatékonyabb megoldás, mert a rászorultsági nyugdíj hibás alkalmazása 

tulajdonképpen jutalmazza a potyautast.395 Egy érdekes közgazdasági eredmény, 

hogy az alapnyugdíj és a rászorultsági nyugdíj között a fogyasztási vektor 

szempontjából nincsen különbség, vagyis a potyautas az aktív kori keresetébıl nem 

takarít meg többet akkor, ha csak rászorultság esetén jár neki ellátás, csak az 

idıskori fogyasztása csökken meredekebben.396 Eszerint ez is igazolja azt a 

feltételezésemet, hogy a rászorultsági alapú nyugdíj esetében a tényleges 

rászorultság kiszőrése nem egyszerő, hiszen az eltitkolt jövedelembıl a 

járulékkerülı általában nem takarít meg. Így könnyen juthatunk el az Alkotmány 

70/E. §-ának biztosításakor is a 70/A. §-ának megsértéséhez azáltal, hogy nem 

biztosítjuk a rászorultnak az ellátást vagy a nem rászorultat támogatva 

diszkrimináljuk a járulékfizetıt (amely már az elınyben részesítés elvével sem 

védhetı). 

 

Az alapnyugdíjat vagy rászorultsági nyugdíjat szokás a nyugdíjrendszer nulladik 

pilléreként is emlegetni, azonban álláspontom szerint egy sokfelé forgácsolódó 

nyugdíjrendszer és sokfelıl keletkezı megtakarítás kevésbé lehet hatékony, mint 

egy összefogott, egészében jól átlátható megtakarítási rendszer. Ezért álláspontom 

szerint az alapnyugdíj kérdésével inkább az elsı pillér dilemmájaként kellene 

foglalkozni, természetesen, ehhez azonban a második pillér nem hagyható meg 

változatlan formában. Nyilván ez az indoka annak, hogy, nulladik pillérként 

fogalmazódnak meg a javaslatok az alapnyugdíj kialakításakor. A nulladik pillér 

elemzése kapcsán szükséges vizsgálnunk a svéd nyugdíj megoldást, ahol a kötelezı 

                                                 
394 Simonovits példaként hozza a tb-kártyák érvényességének ellenırzését, amire a kormányzati szándék 
kialakulását követıen egy jól mőködı szőrı került kialakításra. Azonban véleményem szerint a nyugdíj 
járulék fizetésének alapjául szolgáló foglalkoztatási viszonyok, illetve tényleges szociális rászorultság már 
ilyen egyszerően nem szőrhetık ki. 
SIMONOVITS [2008.], i.m. 429. oldal 
396 SIMONOVITS [2006.], i.m. 11. oldal  
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pillér áll több részbıl. Ennek megfelelıen a háromlépcsıs kötelezı I. 

nyugdíjpillér397 egy rászorultsági alapnyugdíjból, az NDC megoldás szerinti 

nyugdíjból, és még a kötelezı pilléren belül egy prémium nyugdíjból áll. Ebben az 

esetben nyilvánvalóan a kötelezı pillér tagolódik alpillérekre, vagyis az alapnyugdíj 

ténylegesen nulladik pillérként funkcionál. Véleményem szerint ez a megoldás 

nehezen átlátható, így a rendelkezésre álló források rendszere is áttekinthetetlen, a 

jogvédelem már nehezen biztosítható. Akkor, amikor a kötelezı nyugdíjpillér egy 

pillért jelent, nincs szerkezetileg jelentısége a nulladik pillér megnevezésnek. 

Abban viszont – a fentiekben vázolt érvek alapján – egységes a szakirodalom, hogy 

valamiféle megoldás a potyautasok ellátása miatt szükséges lesz. Így gondolja még 

Bokros Lajos, aki nem a szociális ellátórendszer építésérıl ismert.398 Tehát vagy 

nulladik pillérként vagy bármilyen más néven a rászorultsági alapú, vagy attól 

független alapnyugdíj bevezetése elkerülhetetlennek látszik. Nem szabad azonban 

azt sem elfelejtenünk, hogy a szolidaritási elemet, a szociális alapú ellátást az állam 

nem köteles a társadalombiztosítás útján biztosítani, az alkotmányos kötelesség csak 

az ilyen rászorultsági ellátások biztosítása. 

 

A járulékkerülés vizsgálata azért is fontos kérdés, mert egy finanszírozási rendszer 

megalkotásakor, a tervezésnél a járulékkerülés csökkentésére kell törekedni, vagyis 

kalkulálni kell a járulékfizetési hajlandóság alapján a befizetéseket is. A 

járulékfizetési hajlandóság azonban manipulálható, mint ahogy azt a Simonovits-

féle nyugdíjmodellezés is megállapította: minél kisebb a munkanyugdíj aránya a 

teljes munkadíjon belül, annál nagyobb a járulékkerülık aránya a jól fizetett 

dolgozók között. 399 Az alkotmányos garanciák megteremtésének egyik 

legfontosabb hozadéka azonban a járulékfizetési hajlandóság fenntartása lehet. 

 

                                                 
397 MENYHÁRT Szabolcs: Az öregségi nyugdíjrendszer a reformfolyamatok tükrében, különös tekintettel az 
öregségi nyugdíjakra, PhD. értekezés (kézirat), Miskolc, 2009., 314. oldal 
398 Bokros szerint szükség lesz „nulladik pillérre”, Figyelınet, 2005. szeptember 28., www.fn.hu 
399 SIMONOVITS [2008.], i.m. 439. oldal 
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Simonovits rászorultsági alapú nyugdíjához hasonló eredmények a nemzetközi 

közgazdasági elméletben is születtek.400 Az alapnyugdíj és a rászorultsági nyugdíj 

kérdését elsıként már 1972-ben vizsgálta Friedmann és Cohen,401 akkoriban még a 

nyugdíj kiadások racionalizálásának egy lehetséges irányaként, az egyetemes 

nyugdíjrendszer helyett. Az amerikai nyugdíjrendszert elemzı Feldstein402 az 

egyéni hasznosság és a társadalmi jólét szempontjából vizsgálta a kérdést, arra a 

következtetésre jutva, hogy a rászorultsági segélyt a lehetı legalacsonyabb szinten 

kell megállapítani, mert különben érdektelenné teszi a járulékfizetıket az egyéni 

megtakarításban. Tehát – Simonovits eredményével egyezıen – arra a 

megállapításra jutott, hogy ha a rászorultsági nyugdíj túlzott mértékben van 

megállapítva, akkor az alapnyugdíj rendszere hatékonyabb a rászorultsági 

nyugdíjtól.  

 

Az optimális nyugdíjrendszer megalkotásához szükséges a befizetett és megszerzett 

járadékok hatékony és arányos szintjének a meghatározása, vagyis a járulékok 

szintjét úgy kell meghatározni, hogy az egyéneknek megfelelı, állam által 

finanszírozható összegő nyugdíjjáradékot eredményezzen, és a járulékfizetést is 

elfogadható mértékőnek találják. Továbbá a vásárolt/szerzett jog garanciájához is 

szükséges ennek körülhatárolása. A vizsgálat elvégzésére a közgazdászok optimális 

rugalmas járadékfüggvény tervezését alkalmazzák.403 A tervezés nehézségét az 

adja, hogy a modell kidolgozásakor az elıbbieken túl – a társadalmi szolidaritás 

keretében – az újraelosztási elemmel is számolni kell. Továbbá kalkulálni kell a 

rugalmas nyugdíjazás lehetıségét is, hiszen a rendszerben az információ – mint 

ahogy azt a késıbbiekben részletesen kifejtem – aszimmetrikus, vagyis az egyénnek 

több ismerete van a saját várható élettartamáról, mint a kormányzatnak.404 Másik 

                                                 
400 A brit nyugdíjrendszerben az alapnyugdíj és a rászorultsági alapú nyugdíj egymás mellett bevezetésre 
került, így a két megoldás láthatóan egymás kiegészítésére is szolgálhat. 
401 FRIEDMANN, M. – COHEN, R.: Social Security: Universalor Selective. American Enterprise Instritute, 
Washington, 1972. 
402 FELDSTEIN, M.S.: Should Social Security Means Tested? Journal of Political Economy, 95., 1987., 468-
484. oldal 
403 SIMONOVITS András: Új eredmények az optimális járadékfüggvény tervezésérıl, Közgazdasági Szemle, 
2007. július-augusztus, LIV. évfolyam, 628. oldal  
404 SIMONOVITS András: Rugalmas nyugdíjkorhatár és optimális lineáris járulék- és járadékfüggvény, 
Közgazdasági Szemle, 2002. június, XLXI. évfolyam, 713. oldal  
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nehézsége az optimális nyugdíjrendszer megalkotásának, hogy nehéz – ha nem 

lehetetlen – az egyensúlyelmélet szerinti Pareto-optimális elosztás kialakítása: 

vagyis olyan modell megalkotása, amely mindenki számára legalábbis ideális, és 

legalább egy résztvevı számára határozottan jobb.405 Általam jogi nyelvezetre 

lefordítva az a leghatékonyabb rendszer, ami mindenki számára optimális és a 

rendszer maga az optimális egyensúlyt is meghaladni képes. Vagyis a rendszer 

mindenki számára elfogadott és ezzel együtt a jog által alkotmányos garanciákkal 

védhetı. A társadalom tagjai számára az optimális biztosítási szerzıdés 

kialakítására szintén születtek közgazdasági elméletek.406 Az egyensúlyelmélet 

tételének igazolása szerintem azért nehéz, mert az állami finanszírozási oldal és a 

biztosítotti oldal érdekei az optimális elérése szempontjából alapvetıen ellentétes. 

Az ügyfél mindig kockázat kerülı, míg a biztosító a kockázat lehetıség szerinti 

kizárására (esetleg önhiba miatti áthárítására) törekszik. Erre szolgálhat példaként a 

Rothschild-Stiglitz tétel, amelyet Simonovits alkalmaz a nyugdíjtervezésben. 

Eszerint szintén rögzített elem, hogy az egyének várható élettartamaik különbözıek 

és minden egyén ismeri saját várható élettartamát, de a kormányzat nem ismeri azt. 

Rögzített elem még, hogy a szerzıdés a nyugdíjazási kor függvényében határozza 

meg az életjáradék értékét. Az információs asszimetria miatt, pedig olyan 

szerzıdéseket kell ajánlani, hogy a hosszabb életőeknek ne legyen érdemes a 

rövidebb életőeknek szánt szerzıdést választaniuk és fordítva. Az elemzés 

eredményeként olyan következtetést von le Simonovits, amely az optimális 

nyugdíjrendszer megalkotása szempontjából rendkívül kedvezıtlen: az egyéni 

érdekeltségi feltételek és a semlegesség együtt túl hamar nyugdíjba küldi a 

dolgozók zömét, és ennek megfelelıen elégtelen nyugdíjat fizet nekik.407 Ezzel 

szemben azt is megállapítja, hogy a különbözı élettartamú és szorgalmú egyének 

optimálisan választják meg a szolgálati idejüket, melyet, ha a kormányzat nem 

ismer (és ezért nem akar megakadályozni), akkor kialakulhat a matematikailag 

                                                 
405 SIMONOVITS András: Nyerhet-e mindenki az újraelosztásban? Kötelezı biztosítás és aszimmetrikus 
információ, Közgazdasági Szemle, 2006. október, LIII. Évfolyam, 873. oldal  
406 ROTHSCHILD, M. – STIGLITZ, J. E.: Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay int he 
Economics of Imperfect Information. Quarterly Journal of Economics, 80., 1976., 629-649. oldal 
407 SIMONOVITS András: Nyerhet-e mindenki az újraelosztásban? Kötelezı biztosítás és aszimmetrikus 
információ, Közgazdasági Szemle, 2006. október, LIII. Évfolyam, 874. oldal 
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maximalizált össztársadalmi jólét.408 Ez pedig összecseng azzal, hogy a kormányzat 

célja egy olyan nyugdíjmechanizmus tervezése amely maximalizálja a társadalmi 

jólét függvényét.409 Az újraelosztás által azonban az eredmény némiképpen 

korrigálható, mely jelenleg is a közgazdászok vizsgálódásának tárgykörébe tartozik. 

Emellett a jog szerepe a már sokszor említett alapjogi garanciák kialakítása, ezáltal 

a társadalmi elfogadottság alkotmányos feltételeinek megteremtése. Ennek lehet 

egyik garanciája, hogy az újraelosztás az ellátás minimális szintjére, az egyes 

részjogok biztosításának kötelezettsége nélkül vonatkozik. 

 

A szociális jogok fejlesztésének új irányát jelentheti a szociális jogok 

individualizációja, amely már az esélyegyenlıség kérdést sem hagyja figyelmen 

kívül. Nikole Kerschen tanulmányában kifejezetten a „nemek új egyensúlyát”410 

említve elemzi a nıi munkavállalók foglalkoztatási helyzetét. Külön választja a 

munkát vállaló nıket megilletı jogosultságokat, hiszen ık saját jogon szereznek 

jogosultságot ellátásra és azokat a nıket akiknek az a munkájuk, hogy a 

családjukról, gyermekükrıl és idıskorú rokonaikról gondoskodnak. Álláspontja 

szerint a szociális védelmi rendszernek is alkalmazkodnia kell a nemek új 

egyensúlyához és ennek megfelelıen a hozzátartozó nyugellátások rendszerét is 

szükséges átalakítani. Javaslata a jogok progresszív individualizációja411, mely 

nézettel anélkül érthetünk egyet, hogy a nıi egyenjogúság élharcosaivá válnánk. 

Hiszen jelentısen beszőkült az a réteg, aki tényleges piaci munkát nem végez, így a 

hozzátartozói ellátások esetében elsıdlegesen azokra lehetne koncentrálni, akik 

egyébként önmagukról nem tudtak idıs korukra gondoskodni. Ez következhet a 

szociális jogok, konkrétan a hozzátartozói ellátások rendeltetésébıl is. Más kérdés 

viszont, hogy azt az esetet is rendezni szükséges egy ilyen szabályozásnál, hogy ha 

valaki saját jogán egyáltalán nem vett igénybe ellátást, akkor halála esetén az általa 

szerzett vagy vásárolt jognak mi lesz a sorsa. 

                                                 
408 SIMONOVITS András: Rugalmas nyugdíjkorhatár és optimális lineáris járulék- és járadékfüggvény, 
Közgazdasági Szemle, 2002. június, XLXI. évfolyam, 713. oldal 
409 SIMONOVITS András: Optimális rugalmas nyugdíjrendszerek tervezése – biztosításmatematikai 
semlegesség és hatékonyság, Közgazdasági Szemle, 2004. december, LI. Évfolyam, 1102. oldal 
410 KERSCHEN, Nicole: Long Term Care and Gender Issues, Aplikované Právo 1/2007., 42. oldal 
(továbbiakban: KERSCHEN [2007.]) 
411 KERSCHEN [2007.] i. m. 43. oldal 
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A mőködıképes nyugdíjrendszernek kiemelt eleme a társadalmi elfogadottság 

megteremtése, melynek egyik fontos pontja a korosztályi elszámolás és az 

újraelosztás megfelelı egyensúlyi szinten történı szabályozása. A korosztályi 

elszámolás jelentısége, hogy a jelenlegi újraelosztási rendszer elıre látható hosszú 

távú következményeit is számításba veszi, kalkulál a jövıvel, de nem azt kívánja 

elıre jelezni.412 (Errıl a költségvetési hiány nem vesz tudomást.) A korosztályi 

elszámolás lényege, hogy a nettó adóterheket lebontja az egyes korosztályok 

évfolyamaira. A korosztályi elszámolás elemzés alá vonja azt, hogy a népesség 

létszáma és korösszetétel alapján a jövıre kivetítetten, a jelenlegi nettó adóterhek 

eloszlása alapján a jövıben születendı korosztályra milyen adóteher hárul. A már 

élı és a jövıben megszületendı korosztályok jövıbeli nettó adója jelenértékének 

meg kell egyeznie a jelenlegi államadósság és a jövıbeli állami kiadások jelenlegi 

értékével ahhoz, hogy a nyugdíjrendszer fenntartható maradjon.413 Ezért az elemzés 

eredménye a nyugdíjreform tervezésekor az egyik kiindulási pontként kell, hogy 

szolgáljon. Számomra érdekes tanulságként szolgált a Gál Róbert Iván, Simonovits 

András és Tarcali Géza által készített vizsgálatban, hogy az általuk készített 

számítások alapján – 0 éves kortól vizsgálva, ahol nincsen járulékfizetés – átlagosan 

47 éves korban fordul át a megfizetett járulék a megszerezhetı járadéktól magasabb 

összegre, vagyis ekkortól kezdve fizetett járulék az egyén számára fölösleges 

kiadást jelent. Fentiek alapján nem nehéz egyetértenünk azzal, hogy az érintettek 

számára a nyugdíjrendszert elfogadhatóvá kell tenni ahhoz, hogy a jogkövetési 

morál javuljon. 

 

A szerzett jog és az ellátás minimális szintjének elve a kellı felkészülési idı 

garanciája mellett elegendı mérce ahhoz, hogy a korosztályi elszámolás gazdasági 

szempontjai – az újraelosztásra figyelemmel – egy alapjogilag és a 

mőködıképesség szempontjából is fenntartható nyugdíjrendszert eredményezzen. 

                                                 
412 GÁL Róbert Iván - SIMONOVITS András - TARCALI Géza: Korosztályi elszámolás a magyar 
nyugdíjrendszerben, Közgazdasági Szemle, 2001. április, XLVIII. évfolyam, 291. oldal (továbbiakban: GÁL  
- SIMONOVITS  - TARCALI [2001.]) 
413 GÁL  - SIMONOVITS  - TARCALI [2001.], i.m. 292. oldal 
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Véleményem szerint ezen elvrendszernek a reformok elıkészítésekor együtt kellene 

érvényesülnie, mely – a jelenlegi gyakorlat szerinti – jogászi közremőködés nélkül 

már megoldhatatlan. 

 

Megjegyzem, hogy a korosztályi elszámolás alkalmas arra is, hogy a költségvetési 

feszültségekkel szembesítse a nyugdíjreform ellenzıit, továbbá a jelenlegi népesség 

és a születendı réteg járulékfizetésének összevetése kapcsán a rendszer belsı 

egyensúlytalanságát, az újraelosztás aránytalanságát is mérhetıvé teszi. 

Megítélésem szerint a korosztályi elszámolás azt is megmutatja, hogy a jövıben 

születı generációknak a nyugdíjrendszer vonatkozásában milyen hiányt kell 

megfizetniük, vagyis már születésükkor milyen hátránnyal indulnak. Egy ideális 

nyugdíjrendszerben ez a szám nulla vagy a nullához közelít, aminek igen komoly 

jelentısége van, illetve lehet a járulékfizetési hajlandóság szempontjából. 

 

A társadalmi elfogadottság megteremtéséhez másik oldalról elengedhetetlen a 

nyugdíjrendszer intézményi védelmének a megteremtése, ami tulajdonképpen az 

állami önkontroll által is megvalósulhatna, mint például Norvégiában és az Egyesült 

Királyságban.414 Azonban a magyar viszonyok között nyilvánvalóan erre nem 

számíthatunk, ezért a kormány mozgásszabadságát korlátozó – a jogbiztonság 

követelményét biztosító – elemek beépítése szükséges a rendszerbe. A korlátozásra 

számos megoldási alternatíva kínálkozik, melyek közül az egyik leginkább 

kidolgozott a Gál által – rendszer problémáinak kiküszöbölésére – összeállított 

megoldás, amely alapján a nyugdíjtörvényeket kétharmadossá kell átalakítani. 

Természetesen már a nyugdíjrendszer korrigált elemeivel, és a felügyeletét egy 

szakmai alapon mőködı Nyugdíjtanácsra bízva, amely viszont döntési jogkörrel 

nem rendelkezik, mert az az Országgyőlés kezében maradna.415 A felvetés mellett 

és ellen számos érv fogalmazható meg. Azonban mindenképpen az elınyének 

                                                 
414 GÁL Róbert Iván: A nyugdíjrendszer elszigetelése a rövid távú politikai döntésektıl, Budapest, 2007. 
március 29., „Nyugdíj és idıskor” témájával foglalkozó kerekasztal 2007. április 3-i ülésének anyaga, 12. 
oldal  
http://nyugdij.magyarorszagholnap.hu/images/2._%C3%BCl%C3%A9s_2007.04.03._070403_03_Ciklusok_
a_magyar_nyugd%CB%87jrndben.pdf (továbbiakban: GÁL Róbert Iván [2007.]) 
415 GÁL Róbert Iván [2007.], i.m.  16. oldal 



 195 

tekinthetı, hogy a nyugdíjrendszer politikai kiszolgáltatottságát igyekszik 

minimalizálni és egy szakmai szervezet által kívánja a rendszert alkalmazkodó 

képessé tenni. A kétharmados törvénykezés azonban megítélésem szerint a 

mőködıképtelenség felé vezetı út a jelenlegi politikai morál mellett. 

 

Az alkalmazkodóképes társadalombiztosítási rendszer megalkotásának kulcsa a 

közgazdaságtan szakembereinek kezében van, hiszen akkor lehet egy rendszer 

kellıen rugalmas, ha nem fix mutatószámokhoz van igazítva a jogosultság feltétele, 

mértéke, hanem számítási algoritmusok által meghatározott, vagyis a rendszer egyes 

elemeinek változásával a jogosultság arányszámai is automatikusa, külsı 

beavatkozás nélkül is alkalmazkodnak.416 Ezt hívják a közgazdaságtanban a már 

többször emlegetett biztosításmatematikailag korrekt feltételrendszernek. A 

jogtudomány szerepe pedig ott jelenik meg, hogy ezt jogilag is korrekt, megfelelıen 

szabályozott, garanciákkal és esetleg akár szociális alapú korrekciós lehetıségekkel 

körbebástyázott szabályozásba kell foglalni. Az alkotmányos garanciák által nem 

megfelelıen elıkészített reformok ugyanis társadalmi hatásukat tekintve 

bizalomvesztést okozhatnak – mint ahogy már okoztak is – a gazdaságilag aktív 

népesség számára, ami a fekete munka, a járulékfizetés elkerülésében csúcsosodhat 

ki. Ha megfelelıen alkalmazzuk az Alkotmánybíróság által a korábbiakban már 

ismertetett mércéket, akkor a jogalkotás ez irányú hibái is kiküszöbölhetıek. Ha 

betartjuk a kellı felkészülési idı elvét, megfelelı átmeneteket biztosítva a reformok 

átvezetésre, vagy ha a rendszer átalakításokat összehangoltan, a társadalmi és nem 

nemzetközi kutatásokra alapozottan hajtjuk végre, akkor nem is lesz szükség a 

tulajdonhoz való jog elvének alkalmazására, mert az érintettek azonosulnak a 

reformokkal (vagyis azt sajátjuknak tekintik). 

 

 

                                                 
416 Ilyen például az NDC rendszerben a technikai kamatláb. 
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III. 3. Demográfiai hatások és foglalkoztatási viszonyok szerepe 

 

A nyugdíjrendszer paraméterei mellett a demográfia az egyik kulcstényezı, amely 

meghatározza a Nyugdíjbiztosítási Alap jövıbeli egyenlegét. A demográfiai 

helyzetet, elsısorban az elöregedést vagy átlagéletkor növekedését, illetıleg ennek 

egyik elsıdleges forrását az egészségügyi ellátások színvonalának növekedését és 

ehhez kapcsolódóan a foglalkoztatás szintjét szokás nyugdíjbombaként417 

emlegetni. A dolgozat jelen fejezetében ennek a bizonyos nyugdíjbombának az 

elemeit győjtöm össze és elemzem. Azért tartom ezt fontosnak, mert a demográfiai 

változások társadalombiztosítási rendszerre mért hatása volt az, ami a politikusokat 

a belsı problémák megoldásaként a társadalombiztosítási rendszerek privatizálására 

késztette, annak ellenére, hogy a társadalombiztosítási rendszerek fedezetlensége 

korábban is belsı problémákat okozott.418 

 

A nyugdíjrendszer szempontjából jelenleg egy demográfiai átmenetet élünk meg: az 

emberi életpálya átlagos tartama meghosszabbodik, a közel egyensúlyi halálozási és 

születési ráta pedig ennek megfelelıen a korábbi 40-50 ezrelék körülirıl 8-10 

ezrelékre, talán meg alacsonyabb szintre süllyed.419 A demográfiai mozgások 

öntörvényő változásának egyik legjelentısebb eleme a korösszetétel változása.420  A 

korösszetétel változásakor elöregedés alatt pedig azt értjük, hogy az idıskorúak 

aránya megemelkedik, a fiatalok arányának egyidejő csökkenése mellett. Ehhez 

viszont azt kell tudjuk, hogy kit tekintünk fiatalnak (0-19 év közöttiek), idısnek (60 

év felettiek) és kiket aktív korúnak (20-59 évesek).421 

 

A népességfogyás és az elöregedés hatásai egyenlıre az európai átlagnál kevésbé 

terhelik a magyar nyugdíjrendszert. Európában jelentıs életkor növekedés 

                                                 
417 ANTAL László: Nyugdíjreform dilemmák – jövedelemelosztási arányok és makropénzügyi egyensúly, 
Competitio, 2008. június, VII. évfolyam 1. szám, 8. oldal  
418 KOTLIKOFF, Laurence: A társadalombiztosítás privatizálása – hogyan mőködik és miért fontos? 
Közgazdasági Szemle, 1996. december, XLIII. évfolyam, 1047. oldal (továbbiakban: KOTLIKOFF [1996.]) 
419 AUGUSZTINOVICS [2005.], i.m.  429. oldal 
420 HABLICSEK – PÁKOZDI [2004.], i.m. 87. oldal  
421 Az Európai Statisztikai Hivatal (EUROSTAT) értelmezése szerint. 
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következett be: az utolsó öt évtizedben a várható átlagéletkor tíz évet öregedett.422 

Magyarországon a népesség demográfiailag fiatalabb és lassabban öregszik, mint az 

európai piacgazdaságokban, ennek ellenére a nyugdíjrendszerek függıségi rátája, a 

nyugdíjasok és a járulékfizetık aránya jelentısen megemelkedett.423 A magyar 

társadalom egyszerre fogy és öregszik. Ezek a hatások ma még azért visszafogottak, 

mert a nagy létszámú évfolyamok jelenleg még aktív korban vannak.424 

 

A várható demográfiai helyzet Magyarországon – röviden összefoglalva – a 

következık szerint alakul. Számolnunk kell a népesség fogyásával, emellett a 

várható élettartam növekedésével, mely két adat a nyugdíjak és a nyugdíjjárulékok 

jelentıs átstrukturálását kell, hogy maga után vonja. Az élettartam elıre láthatólag 

2050-ig növekedni fog, tehát viszonylag hosszú távon kell a folyamatos 

elöregedéssel számolnunk. A népesség öregedése a demográfiai változások 

alapfolyamata, amivel meg kell tanulnunk együtt élni és alkalmazkodni hozzá.425 A 

népesség fogyását igazolja, hogy a statisztikák szerint a termékenység 1,7 

gyermek/nı szinten marad.426 Az új, állandósult állapot esetében viszont – 

tervezetten 2050 után – ismét egyensúlyi állapot alakul ki a társadalombiztosítási 

rendszerek tekintetében is. Bár a nyugdíjrendszer vonatkozásában – tekintettel arra, 

hogy a nyugdíj csak az életút késıbbi idıszakában kerül kifizetésre – a hatás idıben 

a tényleges helyzet kialakulásához képest csak késıbb érvényesül. 

 

A termékenység szintje az EU-ban is jelentısen visszaesett, az 1960-as adatok 2,5 

feletti átlagos gyerekszámához képest a 2000. évi adatok szerint az EU országainak 

átlagos gyerekszáma 1,53 lett.427 Az átlag alatti országok köre meglepı, hiszen a 

mediterrán országok a köztudatban a családcentrikusabb, magasabb 

                                                 
422 Európa Lakossága öregszik, ILO Press, Munkaügyi Szemle, 2001. február, 2/2001. szám, 42. oldal 
423 AUGUSZTINOVICS Mária: Nyugdíjrendszerek és reformok az átmeneti gazdaságokban, Közgazdasági 
Szemle, 1999. július-augusztus, XLVI. Évfolyam, 657. oldal (továbbiakban: AUGUSZTINOVICS [1999.]) 
424 BARABÁS [2006.], i.m. 3. oldal 
425 HABLICSEK – PÁKOZDI [2004.], i.m. 88. oldal 
426 OKSANEN, Heikki: A nyugdíjreform tervek a jóléti államokban – öregedı népesség esetén, 
Közgazdasági Szemle, 2003. július-augusztus, L. évfolyam, 656. oldal, 659. oldal (továbbiakban: 
OKSANEN [2003.]) 
427 HABLICSEK – PÁKOZDI [2004.], i.m. 92. oldal 
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termékenységgel rendelkezı országok között vannak számon tartva.428 

Spanyolországban az átlagos gyerekszám 1,22, Görögországban 1,3, 

Olaszországban 1,25.429 A hétköznapok elvén kifejezve az EU átlag alapján jelenleg 

négy dolgozó tart el egy nyugdíjast, a XXI. század közepére már csak kettı.430 

 

A születésszám-csökkenésével kapcsolatosan vannak kevésbé pesszimista 

álláspontok is, akik – mint például Hablicsek László demográfus – szerint a 

probléma abból ered, hogy a rendszerváltozáskor megváltozott a társadalmi 

berendezkedés. Az akkori fiatalok az oktatási rendszer átalakulása miatt késıbbre 

halasztották a gyermekvállalást, míg az akkori középkorú korosztály már megszülte 

az általa vállalt gyerekszámot. Ennek alátámasztásaként hozható, hogy tılünk 

nyugatabbra már látszanak bizonyos kedvezı tendenciák: erıteljesen nı a 30-as 

éveikben járó nık gyermekvállalása Spanyolországban és Olaszországban.431 E 

szerint az optimista felfogás szerint egyszerően az életút egyes szakaszainak 

eltolódására kerül csak sor. Angol kutatók szintén tagadják a nyugdíjbomba 

létezését, melyet azzal támasztanak alá, hogy rosszak a viszonyítási mutatószámok. 

Nem a 65 év feletti és a dolgozók arányát kellene összevetni, hanem a dolgozók és a 

nem dolgozók arányát.432 

 

A népesség fogyásakor, az elöregedés vizsgálatához a halandóságot is figyelembe 

kell venni. Halandóság alatt, a születéskor várható élettartamot vizsgálják. Ez 

jelenleg 72,5 év, 2050-re tervezetten 80 év körül várható.433 Így nyilvánvaló, hogy 

az elöregedés a termékenység szinten tartása mellett is bekövetkezik. Ennek egyik 

kézen fogható korrekciós lehetısége, hogyha az öregkor határát ideológiailag 

magasabb életkorban határozzuk meg.434 

                                                 
428 MARJÁN Attila: Az öregedés és az európai nyugdíjrendszerek, Pénzügyi Szemle, 53. évfolyam, 1/2008. 
szám, 53. oldal (továbbiakban: MARJÁN [2008.]) 
429 Eurpoean Social Statistics – Demography 2001., EUROSTAT (Teljes termékenységi arányszám 1960-
2000) 
430 MARJÁN [2008.], i.m. 54. oldal 
431 SZABÓ Katalin [2005.], i.m. 449. oldal 
432 MARJÁN [2008.], i.m. 60.oldal 
433 AUGUSZTINOVICS [2005.], i.m. 430. oldal 
434 NIKONOFF, Jacques: Érvek és ellenérvek a nyugdíjpénztárak ellen – Francia tanulmány, II. rész, 2005. 
április www.gondolkodjunkegyutt.hu 4. pp. (letöltve: 2008. május 26.) 
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A születések száma 1981-ig – a két világháború kivételével – mindig jóval 

meghaladta a halálozások számát. Az élettartam hosszabbodás, és a születésszám 

késleltetett csökkenése, a XX. század utolsó negyedét leszámítva, a népesség gyors 

növekedéséhez vezetett. 1981. óta viszont ez az irány megfordult és a népesség 

gyors fogyása következik be.435 A jelenlegi és a XXI. századra jelzett további 

népességcsökkenés során lényegében a XX. századi születési többlet fog 

elfogyni.436 Optimistább felfogás szerint a jelenlegi helyzet elıidézése egy egyedi 

történelmi eseménysorozat eredménye, hiszen a rendszerváltozáskor egyszerre 

került sor az oktatás expanziójára, a korai kedvezményes és rokkantsági 

nyugdíjazásokra, illetıleg a munkaerı-piaci szerkezet átalakulására. Köllı szerint 

az aktivitási ráta nagymértékő növekedése (visszarendezıdése) reálisan 

bekövetkezhetı „csoda”.437 

 

A demográfiai tervezések alapján Magyarország várhatóan a következı 5-10 év 

kismértékő javulását követıen a népesség gyors öregedését fogja tapasztalni, mivel 

az 1950-es években született népes évjáratok 2012. után kezdenek nyugdíjba 

vonulni. Még kedvezıtlenebb folyamatok indulnak el 2035-2040 körül, amikorra 

egy újabb népes generáció éri el majd a nyugdíjkorhatárt.438 A tisztán vegyes 

nyugdíjrendszer 2050. után realizálódik, hiszen valamennyi pályakezdı esetében 

kötelezı a magánnyugdíj-pénztárba való belépés, így az ı nyugdíjazásuk már 

biztosan a vegyes rendszerben fog megtörténni. A 2030-ig a nyugdíjba vonulók 

részben mentesülnek a társadalom öregedésébıl eredı terhek viselésébıl, hiszen a 

                                                 
435 A népesség gyors fogyását eredményezi egyrészrıl a magas születésszámból következıen nagy létszámú 
idıs generáció, illetve másrészrıl – kevéssé magyarázható módon – a férfiak halandóságának a 
megnövekedése. A „ratkós” korosztály és gyermekei vagyis az 1950-es évek elején születettek és az 1970-es 
években született gyermekiek most kezdenek elıre haladni az életpályán. A „ratkós” korosztály 2005-2020 
közötti nyugdíjba vonulása jelentısen megnöveli az elöregedési statisztikákat, halálozásuk pedig meg fogja 
növelni a népesség csökkenési, elhalálozási statisztikákat. Jelenleg ez még azért nem vészesen jelentkezik, 
mert a „ratkós” korosztály gyermekei már aktív korúak, tehát a járulékfizetık táborát erısítik. Igaz problémát 
jelent – a születések számának megnövekedése nélkül – a „ratkós” korosztály gyermekeinek 2040. körülre 
tehetı nyugdíjazása. 
436 AUGUSZTINOVICS [2005.], i.m. 430. oldal 
437 SZABÓ Katalin [2005.], i.m. 451. oldal 
438 ORBÁN Gábor – PALOTAI Dániel: Gazdaságpolitikai és demográfiai kihívások a magyar 
nyugdíjrendszerben, Közgazdasági Szemle, 2006. július-augusztus, LIII. Évfolyam, 591. oldal 
(továbbiakban: ORBÁN – PALOTAI [2006.]) 
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formula éppen addigra szigorodik meg, amikorra a demográfiai helyzet is sokkal 

kedvezıtlenebb lesz. A nyugdíjrendszer bevételeinek jövıbeli pótlását nehezíti még 

a korábbinál magasabb arányú munkanélküliség, illetve a fekete és szürke 

foglalkoztatás magas aránya is. 

 

Az elöregedés elsıdleges hatása, hogy a népesség kormegoszlása jelentısen 

átalakul, a gazdaságilag aktív népesség csökken, a munkaerı kínálat zsugorodik. A 

másodlagos hatás, hogy az eltartotti népesség megnövekedésével növekszenek a 

nyugdíjbiztosítás és az adórendszer kiadásai.439 A társadalombiztosítási rendszer 

reformjával, a második pillér privatizálásával viszont együtt jár, hogy a 

költségvetési hiányok megfékezésével együtt a reform által érintett aktív 

korosztálynak nagyobb terheket kell vállalnia (a saját és a már meglévı nyugdíjasok 

nyugdíjának fenntartásával).440 

 

Vladimír Špidla, az Európai Unió foglalkoztatási és szociális ügyekért valamint az 

esélyegyenlıségért felelıs biztosa „A demográfiai változások kihívása, a  

nemzedékek közötti szolidaritás új formái” címő Zöld Könyv elıszavában úgy 

fogalmaz, hogy az elöregedés jelenségét a tartósan alacsony termelékenységi ráta, a 

várható élettartam növekedése, valamint a „baby boom” hatásának begyőrőzése 

együttesen okozza.441 A demográfiai adatokra figyelemmel az Európai Bizottság 

szakértıi elıszámításokat végeztek a népesség-öregedés és az ezzel kapcsolatos 

korfüggı közösségi kiadások európai unióbeli növekedésérıl. A vizsgálat 

eredményeként a szakértık megállapították, hogy az idıskori függıségi hányados – 

vagyis az idıs korúak aktív korúakhoz viszonyított aránya – 2005. és 2050. között 4 

%-ról 7 %-ra nı, azaz majdnem megduplázódik.442 Az idıskori függıségi ráta 

csökkentésének egy lehetséges eszköze az adók megfelelı megválasztása, amely 

                                                 
439 GALLA Viktória: Az elöregedés – gazdasági megközelítésben, Gondolatok Spiezia Az elöregedı 
népesség címő, az International Labour Review-ban megjelent cikke kapcsán, Közgazdasági Szemle, 2005. 
április, LII. évfolyam, 522. oldal (továbbiakban: GALLA [2005.]) 
440 KOTLIKOFF [1996.], i.m. 1047. oldal 
441 NÉMETH Réka: Nemzeti és nemzetközi kihívások a demográfiai változások tükrében – különös 
tekintettel a népesség elöregedésének problémájára, Közigazgatási Szemle, 2007/2.szám, I. évfolyam, 83. 
oldal 
442 OKSANEN [2003.], i.m. 654. oldal 
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mellett az egy fıre jutó társadalombiztosítási kiadások reálértéke változatlan 

marad.443 

 

Az elöregedésrıl azonban azt is tudni kell, hogy ez erısen ciklikus: amikor születik 

egy nagyobb létszámú generáció, akkor megnı a járulékfizetık aránya. Viszont ha 

ez a generáció megöregszik, anélkül, hogy a következı korcsoport is magas születés 

számot produkálna, akkor a népesség azonnal elöregedıvé válik. Az élettartam 

meghosszabbodásával viszont nemcsak az öregség hosszabbodik, hanem minden 

életszakasz. A gyermekszám alakulása a korfa megnyúlásával összefüggésben a 

fiatalkor kitolódására is felhívja a figyelmet. A beiskolázás, képzés idıtartamának 

megnövekedésével a fiatal kor határa kitolódik, késıbb kezdıdik az igazi felnıttkor, 

így késıbbre tolódik a gyermekvállalás is.444 A megnyert évek így eloszlanak a 

teljes életút alatt. Ezért nem vizsgálható kizárólag a termékenység csökkenése és a 

halandóság javulása, hanem a pontos képhez a korfüggıség kalkulálására van 

szükség445, vagyis, hogy a nyugdíjkorhatár felettiek és az aktív keresıkor alattiak 

aránya hogyan alakul. Probléma tehát az, amit már az Európai Bizottság szakértıi is 

megállapítottak, hogy a hosszú távú korfüggıség aránya romlik jelentısen. 

 

A társadalom elöregedésével kapcsolatos foglalkoztatási eredmény Réti szerint az 

lehet, hogy a növekvı aktív életszakaszt nem tudjuk munkával kitölteni, mert nem 

lesz lehetıségünk annyi embert foglalkoztatni, amennyit kellene. 

 

Az elöregedés hatásának enyhítését célzó intézkedések más Európai Uniós 

célterületekkel a foglalkoztatáspolitika területén kapcsolódónak össze, hiszen a 

demográfiai krízisek megoldása csak összehangolt stratégia mentén lehetséges. 

Ezek közül is kiemelésre érdemes a nık munkaerı-piaci helyzetének javítása, mely 

egyrészt azért fontos célterület, mert komoly potenciális erıforrás.446 Másrészt 

viszont a nıi foglalkoztatás növekedése a tényleges foglalkoztatási adatok javítását 

                                                 
443 GALLA [2005.], i.m. 524. oldal 
444 HABLICSEK – PÁKOZDI [2004.], i.m. 93. oldal 
445 GÁL Róbert Iván [2007.], i.m. 9.oldal 
446 Európa Lakossága öregszik, ILO Press, Munkaügyi Szemle, 2001. február, 2/2001. szám, 43. oldal 
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célozza, így az aktív keresık és az eltartottak aránya javítható. A probléma a nıi 

munkavállalás fokozásában abban látható, hogy a gyermekvállalás további 

csökkenése nélkül kell a helyzetet megoldani.447 Erre állítható példaként – a már 

említett – magyarországi intézkedés, hogy a gyes-t a nagyszülık is igénybe vehetik. 

 

A demográfiai kérdés vizsgálata azonban túlnyúlik az országhatáron, léptékében, 

pedig meghaladja egy állam problémáját. Globális kérdésként ugyanis nemzetközi 

szinten a probléma másik oldalról jelentkezik: nemzetközi szervezetek foglalkoznak 

azzal, hogy az elmaradott, illetve fejlıdı országokban hogyan lehetne a népesség 

gyors növekedését megállítani. Közgazdasági elemzık a népesség gyors 

növekedésének megfékezésére az életszínvonal és a fogyasztás növelését javasolják, 

ugyanis statisztikákkal alátámasztottan minél gazdagabb egy ország, annál 

lassabban növekszik a népesség.448 A népesség növekedés mellett a népesség 

elöregedése is egyre erıteljesebb problémaként jelentkezik amit jól mutat, hogy 

1999-et az ENSZ az idısek évének nevezte ki. Az OECD pedig vezérelveket 

fogalmazott meg a reformintézkedések meghozatalához, melyen belül a pénzügyi 

egyensúly helyreállítása mellett egyre jelentısebb hangsúlyt helyeznek az idısek 

foglalkoztatására és képzésére.449 2030-ra az öt legnagyobb EU tagállam (Egyesült 

Királyság, Franciaország Németország, Olaszország és Spanyolország) 

lakosságának 25%-a lesz 65 év feletti.450 

 

Az elöregedés elemei a várható élettartam növekedése, és a termékenység 

visszaesése általános jelenség nem csak Európában, hanem az Egyesült 

Államokban, sıt még Kína és Japán is öregszik.451 Problémát az idısebb 

munkavállalási korúak foglalkoztatásának csökkenése jelent, és ez a többi 

országhoz képest is sokkszerően jelentkezett Magyarországon. A nyugdíjba vonulás 

átlagéletkora Európában átlagosan 5 évet süllyedt, míg mondjuk Japánban 

változatlan maradt 1950 óta. Kelet-Közép-Európa esetében sem volt annyira 

                                                 
447 MARJÁN [2008.], i.m. 55. oldal 
448 CLINTON, Bill: Globális szociálpolitika, HVG, 2005. 27.évfolyam 39. szám (1375.szám), 81. oldal 
449 GALLA [2005.], i.m. 527-528. oldal 
450 MARJÁN [2008.], i.m. 57. oldal 
451 GÁL Róbert Iván [2007.], i.m. 3.oldal 
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sokkszerő a változás a környezı országokban Csehországban, Szlovákiában, 

Szlovéniában, mint hazánkban, illetıleg ahol hasonlóan sokkolóan jelentkezett, 

mint például Lengyelország, ott ezt a létszámot nem engedték be a 

nyugdíjrendszerbe, nem ez szolgált szerepként a társadalmi feszültségek 

enyhítésére.452 

 

A felosztó-kirovó nyugdíjrendszer alapvetı eleme a nemzedékek közötti 

méltányosság. Hiszen azáltal, hogy az aktív korúak járulékfizetése alapozza meg a 

jelenlegi nyugdíjakat, a rendszer fenntartásához szükséges az aktív korúak részérıl 

a nyugdíjfinanszírozás elfogadása. A felosztó-kirovó rendszer azonban nem 

igazodik a nemzedékek közötti demográfiai változásokhoz. Alapvetı kérdés 

ugyanis, hogy méltányos-e a tiszta felosztó-kirovó rendszerben az, hogy az alacsony 

termékenységet produkáló nemzedék elkerüli a járulékkulcs növekedést. Ugyan 

eszerint a gondolatmenet szerint az élettartam növekedése is levezethetı: a jelenlegi 

aktív korúak élettartamának növekedése, a nyugdíjkorhatár növekedése nélkül, a 

késıbbi aktív korúakra indokolatlan terhet ró.453 

 

A népességváltozás harmadik fontos összetevıjérıl sem szabad azonban 

elfelejtkezni, ami a népesség vándorlása. Ez az elem ugyanis, ami nemzetközi 

szinten korrigálni tudja a népesség elöregedését. A gyakorlatban egyre több 

országban ellensúlyozza a pozitív vándorlási egyenleg a természetes fogyást.454 

Vagyis a nemzetközi problémák, mint az éhezés, túlnépesedés az elöregedésre 

természetes megoldást jelentenek. Az Európai Unió is jelentıs népességet fogadott 

be az utóbbi negyven évben azzal, hogy 15 millióval többen vándoroltak be az 

Európai Unió tagállamaiba, mint onnan el.455  

 

A demográfiai mutatók mellett foglalkozni kell a foglalkoztatottság kérdésével is, 

mert a ténylegesen keresı életszakasz felsı határát nem a demográfiai folyamatok 

                                                 
452 GÁL Róbert Iván [2007.], i.m. 3. oldal 
453 OKSANEN [2003.], i.m. 660. oldal 
454 HABLICSEK – PÁKOZDI [2004.], i.m. 95. oldal 
455 HABLICSEK – PÁKOZDI [2004.], i.m. 96. oldal 
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szabják meg, hanem a munkaerı-piac. 456 A magasabb foglalkoztatási szint 

nyugdíjkiadásokra gyakorolt hosszú távú hatásai nehezen mérhetıek. A 

foglalkoztatási arányok 5 százalékpontos növelése a GDP nyugdíjkiadásokra 

fordított arányának 0,5 százalékpont körüli csökkenését jelentené.457 A 

foglalkoztatás szempontjából az egyéni életpályák igen változékonyak, a vizsgált 

járulékfizetıknek csak 30%-ának stabil az életpályája.458 Augusztinovics Mária 

szerint súlyos hiba azt hinni, hogy a keresıkre háruló eltartási terhet a demográfiai 

függıségi ráta határozza meg, sıt ezen belül csak is az idıskori függıségi ráta. 

Eltartani ugyanis nem csak fiatalokat és öregeket kell, hanem a nem foglalkoztatott 

keresı korúakat is.459 Bod Péter továbbmegy az Augusztinovics által tett 

megállapításokon azzal, hogy a nyugdíjkérdést a társadalom munkastruktúrális 

problémájának nevezi.460  

 

A nyugdíjrendszer tehát nemcsak demográfiai, hanem gazdasági változásoktól, ezek 

közül is kiemelten munkaerı-piaci változásoktól is függ, azokhoz is alkalmazkodnia 

kell. A nyugdíjasokat „eltartó” aktív keresık létszáma még néhány évtizeden át nem 

a demográfiai trendektıl, nem is a nyugdíjasok létszámától függ, hanem a gazdaság 

munkaerı-felszívó képességétıl.461 

 

Számokkal alátámasztva a munkaerı-piac elhagyásának átlagos életkora 1998-ban a 

foglalkoztatási szerkezet átalakulási folyamat mélypontján 55,1 év volt, de ez 2005-

re is csak 57, 9 évre emelkedett.462 A foglalkoztatási helyzet feloldásának 

Magyarországon elfogadott eszköze a korhatár elıtti nyugdíjazás. Az 1990-es 

években ez intézményesített megoldás is volt a számos korengedmény-

korkedvezmény biztosítására, melynek szerepét a 1990-es évek végén a rokkantsági 

nyugdíj vette át. Ez, pedig azzal a következménnyel jár, hogy a korhatár alatti 

                                                 
456 SZABÓ Katalin [2005.], i.m. 458. oldal 
457 HABLICSEK – PÁKOZDI [2004.], i.m. 111. oldal 
458 AUGUSZTINOVICS Mária – GYOMBOLAI Márton – MÁTÉ Levente: Járulékfizetés és 
nyugdíjjogosultság 1997-2006.,  Közgazdasági Szemle, 2008. július-augusztus, LV. évfolyam, 686. oldal 
(továbbiakban: AUGUSZTINOVICS – GYOMBOLAI – MÁTÉ [2008.]) 
459 AUGUSZTINOVICS [2005.], i.m. 435. oldal 
460 SZABÓ Katalin [2005.], i.m. 448. oldal 
461 AUGUSZTINOVICS – MARTOS [1995.], i.m. 1019. oldal 
462 GÁL Róbert Iván [2007.], i.m. 8. oldal 
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nyugdíjasok magas száma miatt a nyugellátásban részesülık száma lényegesen 

nagyobb, mint amit az idıskorúak száma indokolna.463 Elsıdlegesen tehát 

Magyarország esetében nem a nyugdíjkorhatár emelése szükséges – bár valószínő, 

hogy az is elengedhetetlen – hanem a tényleges nyugdíjba vonulási életkor 

megemelése és a foglalkoztatáspolitikai rendszer olyan átalakítása, amely képes azt 

kedvezıbbé tenni a nyugdíj megszerzésének lehetıségét. A tényleges nyugdíjba 

vonulás egy évvel való megemelése körülbelül 2%-kal csökkentené a 2050-re 

prognosztizált nyugdíjkiadásokat.464 A foglalkoztatási helyzet, a járulékfizetési 

hajlandóság és a nem csak idısekre kiterjedı ellátotti kör alapvetıen felülírja a 

demográfiai helyzetet.465 A foglalkoztatási helyzet nyugdíj szempontjából való 

viszonylag pontos vizsgálata azért egyszerő, mert nyugdíjjárulék fizetés egyfajta 

tükörképe a foglalkoztatottságnak, aminek adatforrásaként a Nyugdíjbiztosítási 

Fıigazgatóság adatbázisa rendelkezésre áll.466 A jelenlegi elemzések szerint a 

nyugdíjkorhatár fokozatosan három évvel történı emelése, még a romló 

foglalkoztatási adottságok mellett is egyensúlyba hozta a nyugdíjrendszert, de 

ennek fenntartásához a foglalkoztatási helyzet konszolidálása is szükséges. 

 

Az elöregedés hatásait erısíti az is, hogy a jobb egészségügyi körülmények miatt a 

nyugdíjas korosztály aktívabb életet él, és egyre nagyobb az igény arra, hogy az 

aktív munkavégzés idıszaka rövidebb legyen. Az Egyesült Államokat hozva 

példaként: 1950-ben még a 62 éves férfiak 81 %-a dolgozott, ez napjainkban 51 %-

os szintő. Az elöregedés hatásainak csökkentésére kézenfekvı megoldásként a 

nyugdíjkorhatár emelése szolgálhat, amit viszont egyes szerzık szerint önkéntes 

továbbdolgozás ösztönzésével kell elérni. Ezt hívják a közgazdaságtanban 

biztosításmatematikai tisztességnek: vagyis a nyugdíjaknak a szolgálati idıvel 

arányosítva úgy kell nınie, hogy a halálozás várható idıpontjáig felvett nyugdíj 

összege ne haladja meg a befizetett összjárulékot. A továbbdolgozás ösztönzésére a 

kézenfekvı megoldás, hogy a nyugdíjak összege függjön a befizetett járulékoktól és 

                                                 
463 Magyarországon a korhatár alatti nyugdíjasok száma 700 ezer fı körüli. 
464 HABLICSEK – PÁKOZDI [2004.], i.m. 113. oldal 
465 BARABÁS [2006.], i.m. 8-9. oldal  
466 AUGUSZTINOVICS – GYOMBOLAI – MÁTÉ [2008.], i.m. 666. oldal 
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a várható élettartamtól. Ebben a rendszerben viszont az jelenti a problémát, hogy a 

nyugdíjazás pillanatában biztosan nem állapítható meg a várható élettartam. Ez a 

fajta ösztönzés viszont társadalmilag elfogadtatható, hiszen minden egyén szabadon 

választja ki, hogy mit tart fontosabbnak: a nyugdíj magas összegét, vagy a rövidebb 

aktív életszakaszt.467 

 

Számos esetben jelenleg a nyugdíjrendszerek saját maguk ösztönzik a nyugdíjba 

vonulást, az alacsony nyugdíjkorhatár megállapításával, ezzel szemben a 

nyugdíjazást megelızı évek jelentıségének felértékelésével – a magasabb 

szolgálati idı honorálásával, a nyugdíjazást megelızı évek járulékemelésével – 

motiválható az aktív foglalkoztatási rendszerében maradás.468 Továbbá vannak 

foglalkoztatási formák – ilyenek például az önfoglalkoztatók, akik ritkán mennek 

elırehozottan nyugdíjba – amelyek szintén csökkentik a nyugdíjasok számát, illetve 

különbségek vannak a képzettségi szintekben – minél magasabb az iskolai 

végzettség, annál magasabb életkorban átlagos a nyugdíjba vonulás – is a nyugdíjba 

vonulás szempontjából.469  

 

Az idısebb korosztály munkában tartása ellen ható folyamatok is megfigyelhetıek, 

amelyek közül a legérdekesebb a karriertervezés és emberi erıforrás gazdálkodás 

modern eleme. A munkáltatók ugyanis nem tartják kifizetıdınek az idısebb 

korosztály képzését, új pozíciókba helyezését, mert egyrészrıl veszélyes, hogy nem 

térül meg a befektetett erıforrás, másrészrıl az idısebb szakemberek magasabb 

jövedelemre tartanak igényt, harmadrészrıl vannak korhoz kötött munkakörök. 

Ezért a továbbdolgozásban új ösztönzıként a megfelelı karriertervezéssel 

mindenképpen számolni kell.470 Itt visszaidézhetjük Xavier Sala-i Martin – már 

ismertetett – szociális biztonság pozitív elméletét, amely ugyanezen alapokból indul 

ki. Álláspontja szerint a szociális biztonsági rendszer alkalmas arra és így funkciója 

is lehet, hogy a munka világából kikerült, hatékony munkavégzésére már nem 

                                                 
467 SIMONOVITS András: Szolgálati idı, szabadidı és nyugdíj – ösztönzés korlátokkal, Közgazdasági 
szemle, 2001. május, LXVIII. évfolyam, 394. oldal 
468 GALLA [2005.], i.m. 525. oldal 
469 GALLA [2005.], i.m. 525. oldal 
470 GALLA [2005.], i.m. 528. oldal 
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alkalmas munkavállaló munkájától a munkáltató megválhasson a hatékony 

termelés, a gazdasági fejlıdés biztosítása érdekében. 

 

Összességében Hablicsek László és Pákozdi Ildikó megállapítását idézem: „A 

demográfiai öregedés nem valamiféle káros folyamat, amely ellen küzdeni kell. 

Éppen ellenkezıleg, nagyon is szerves része annak az átfogó népességfejlıdési 

tendenciának….Ugyanakkor kétségtelen, hogy az öregedés súlyos alkalmazkodási 

problémákat vet fel, amelyek megoldandó feladatként tornyosulnak a modern 

társadalmak elıtt.”471 Erre a felvetésre reagálva célszerő tehát vizsgálni a 

nyugdíjrendszer fenntarthatóságát, jelenlegi helyzetét, újabb reformok, megoldási 

javaslatok irányait és hatásait is. 

 

A nyugdíjreformok tervezésekor tehát a közgazdaságtannak támaszkodnia kell a 

demográfiai folyamatokra. A jogi garanciák kialakításakor is szükség lehet viszont 

ezen elemzések felhasználására. Ilyen a kellı felkészülési idı illetve a német 

Szövetségi Alkotmánybíróság által kidolgozott értékgarancia melyek szempontjából 

a demográfiai eredmények értékelése elengedhetetlen. Az Alkotmánybíróság ezen 

mércénél a társadalmi hatásokat egy életpályán vagy egy adott idıszak érintettjei 

szempontjából is meg kell vizsgálja, ezáltal objektívebb értékelés kialakítására van 

lehetıség. 

                                                 
471 HABLICSEK – PÁKOZDI [2004.], i.m. 118-119. oldal 
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III.4. A társadalombiztosítási rendszer problémáinak alapjai – Helyzetkép 

 

Számos tudományterületen egységes az álláspont a tekintetben, hogy 

Magyarországon a jóléti rendszer reformja szükséges. A jelenlegi rendszer alapvetı 

reform iránya egyrészrıl, hogy a szociális kiadások összességének igazodnia kell a 

magyar gazdaság teljesítıképességéhez, másrészrıl, hogy a szociálpolitikának 

erısítenie kell a piaci rendszerben rejlı ösztönzıket, a rendszer hatékonyságát, 

harmadrészt törekedni kell arra, hogy a politika hatása a szociális ellátórendszerben 

csökkenjen (vagyis az esetleges reformok köre szőküljön).472 Mások álláspontja 

szerint korrigálni szükséges még a szociális biztonság elemeinek, kiemelten a 

társadalombiztosítási rendszerének a konjunktúrának való kitettségét és a rendszer 

igazságtalan elemeit.473 A reformok során külön szempontként az alkotmányos 

garanciákat biztosítani kell. Figyelemmel kell lenni a vásárolt és a szolidaritási 

elemek különbségére, mely elvrendszer lehetıvé teszi az ellátás minimális 

szintjének garanciája mellett a szolidaritási elvő ellátások teljes átalakítását. Az 

állam teherbíró képességének korlátaira tekintettel a szociális ellátásokban való 

visszalépés is lehetséges. Ezzel együtt a vásárolt  ellátások – társadalmi 

elvárásokkal egyezı – megerısítésére is lehetıség nyílik alkotmányos keretek 

mellett. Az Európai Unió elvárásai szempontjából is korrekcióra szorul a szociális 

ellátó rendszerünk, hiszen az összességében nem járulékfizetésen alapszik, mert 

számos állami költségvetésbıl finanszírozott ellátási formát tartalmaz. Ennek 

finanszírozhatósága hosszú távon nem tartható fenn és nem is EU konform.474 A 

nemzetközi színteret vizsgálva már megállapítottam, hogy a magyar reform 

folyamatok nem, hogy elısegítik a nemzetközileg elismert feltételek 

megvalósítását, hanem sok esetben azzal kifejezetten ellentétes irányba hatnak, 

ezzel pedig távolodunk például az ILO 102. számú egyezmény ratifikálásától és 

                                                 
472 ANDORKA Rudolf – Anna KONDRATAS – TÓTH István György: A jóléti rendszer jellemzıi, 
reformjának lehetıségei, Közgazdasági Szemle, 1995. január, XLII. évfolyam, 3. oldal (továbbiakban: 
ANDORKA Rudolf – Anna KONDRATAS – TÓTH István György [1995.]) 
473 ÁMON Zsolt – BUDAVÁRI Péter – HAMZA Lászlóné – HARASZTI Katalin – MÁRKUS Annamária: 
A nyugdíjreform elsı négy éve, Modellszámítások és tények, Közgazdasági Szemle, 2002. június, XLXI. 
évfolyam, 518. oldal (továbbiakban: ÁMON Zsolt – BUDAVÁRI Péter – HAMZA Lászlóné – HARASZTI 
Katalin – MÁRKUS Annamária [2002.]) 
474 FALUSNÉ [2004.], i.m. 23. oldal 
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ezzel az Európai Szociális Charta elfogadásának szintjében való elırelépéstıl is. 

Ezen egyezmények viszont Magyarország nemzetközi szintő elismeréséhez 

elengedhetetlenek. 

 

A jóléti rendszer fiskálisan és ellátottjait tekintve is legjelentısebb eleme a 

társadalombiztosítási rendszer, azon belül is a nyugdíjrendszer, így annak vizsgálata 

elsıdleges kell legyen. Természetesen a jóléti szféra más területei sem 

elhanyagolhatóak, azonban jelen dolgozat keretei között a társadalombiztosítási 

rendszer, elsı sorban a nyugdíj áttekintésére vállalkozom. A viszonylag nagy 

mozgásteret a reformokhoz az adja, hogy a szolidaritási ellátások biztosítására nem 

kizárólag a társadalombiztosítás szolgálhat. Az Alkotmánybíróság álláspontja 

szerint az ellátórendszert egészében kell értékelni. 

 

A társadalombiztosítási rendszer reformjának megfogalmazásához elengedhetetlen 

annak összefoglalása, hogy milyen negatív hatások (exogén tényezık) érik és érték 

a nyugdíjrendszert ahhoz, hogy a jelenlegi válságos állapota kialakuljon. A 

problémák összegyőjtése és hatásvizsgálata az eredményes intézkedések szükséges 

alkotóeleme. 

 

A társadalombiztosítás, mint közjószág elégtelen mőködését gazdasági 

szakemberek vizsgálják. A problémák megfogalmazására számos kiindulási pontból 

kerülhet sor, melyek részletes kifejtésére a III.2. pontban már sor került. 

 

A társadalombiztosítási rendszer vonatkozásában központi kérdés a rendszer 

fenntarthatósága, hiszen a közösség igénye egy stabil és jól mőködı 

társadalombiztosítási rendszer. Az állam célja pedig a rendszer gazdaságos 

mőködtetése, hiszen ha nem biztosított a társadalombiztosítási rendszer 

finanszírozása a befolyt bevételekbıl, akkor az államnak máshol kell a pótlásra a 

forrást megtalálnia. A nyugdíjrendszer pénzügyi fenntarthatóságát tehát a bevételek 

és a kiadások összehangolása jelenti. A jogi kereteket, pedig az alkotmányos 

garanciák Alkotmánybíróság általi értékelése és a nemzetközi elvárások adják. 
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A nyugdíjrendszer jelenleg fenntarthatatlan pályán mozog, hiszen a 

nyugdíjrendszerbıl a GDP 2%-át meghaladó475, a 3%-ot már majdnem elérı hiány 

keletkezik évente, ami a költségvetés szempontjából államadóságot termel.476 Ez a 

szám összevethetı az euró bevezetéséhez szükséges mutatószámmal, amely szerint 

a költségvetési hiányt a GDP 3%-a alá kell csökkenteni, és akkor megállapíthatjuk, 

hogy a nyugdíjrendszer jelenlegi finanszírozási formája egymagában alkalmas arra, 

hogy az euró bevezetését lehetetlenné tegye. Ebbıl az irányból tehát egy 

nemzetközi kötelezettségvállalás képes arra, hogy egy másik, tagállami szintet 

meghaladó, kötelezettség teljesítését megakadályozza. 

 

A fenntarthatóság kérdése természetesen több dimenzióból vizsgálható, így külön 

szempont lehet a járulékfizetık körének kérdése, amely egyrészt demográfiai 

probléma, másrészt a már említett járulékfizetési hajlandóság kérdése, de mindkét 

irányból nézve a kérdést a rendszer fenntarthatóságának ügyéhez jutunk. A 

járulékfizetık szők köre egyszerően fogalmazva abban nyilvánul meg, hogy 

kevesen dolgozunk, keveset dolgozunk és sokakat tartunk el. A járulékfizetési 

hajlandóság az értékgarancia elveként az egész nyugdíjrendszer alkotmányosságát 

veszélyezteti. Magyarországon az EU országok közül az egyik legalacsonyabb – az 

EU átlaghoz képest mintegy 6 százalékponttal alacsonyabb – az aktivitási ráta, 

valamint az OECD átlag 40 éves szolgálati idı is csak 34 év hazánkban.477 Más 

irányból elemezve a kérdést: ma Magyarországon a keresıkorúak kevesebb, mint 

60%-a dolgozik.478 

 

A járulékkerülés eredménye vagy következménye, hogy nem jól használjuk a 

gazdasági tartalékainkat, az emberi erıforrásainkat, így ma Magyarországon az 

                                                 
475 A nyugdíjrendszer GDP 2%-át meghaladó hiánya az EU országok átlagában is jelentkezik: egy 1996-os 
OECD jelentés szerint még a 13 EU-országra vonatkoztatva a nyugdíjígéretek nettó jelenértéke legalább a 
GDP 2,5-szöröse. 
In: SZABÓ E. Katalin: Az öregségi nyugdíjbiztosítás finanszírozási gyakorlatának reformja Magyarországon 
és külföldön, Polvax: társadalomtudományi folyóirat, 1998, 2. évfolyam 3-4. szám, 66. oldal 
476 BARABÁS – BODOR – ERDİS – FEHÉR – HAMECZ – HOLTZER [2006.], i.m. 3. oldal 
477 BARABÁS – BODOR – ERDİS – FEHÉR – HAMECZ – HOLTZER [2006.],  i.m. 5. oldal 
478 Ez a körülbelül 57%-os érték mintegy 7%-kal kevesebb, mint az EU átlaga. 
In: BARABÁS [2006.], i.m. 1. oldal  
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effektív nyugdíjkorhatár jóval a törvényes nyugdíjkorhatár alatt van. Ez egyrészrıl 

jelenti azt, hogy a növekvı várható életkorral nem tartunk lépést, másrészrıl, hogy 

abban a feltevésben élünk, hogy az idısebb korosztály munkában tartása a fiatalok 

foglalkoztatási lehetıségeit csökkenti479, mellyel szemben számos felmérés 

eredménye szól, miszerint az idısebb munkavállalók munkaerıpiacon tartása nem a 

fiatalok körében észlelt munkanélküliséget csökkenti, hanem a teljes foglalkoztatást 

növeli.480 

 

A nyugdíjak fontos szerepe, hogy a generációk közötti újraelosztást megvalósítsák. 

Hiszen a nyugdíj ígérete a járulékfizetéssel csak akkor teljesíthetı, ha az aktív 

keresı reálisan látja, hogy nyugdíjas éveire milyen ellátásra szerez jogosultságot. A 

nyugdíj reformja szempontjából elengedhetetlen a járulékfizetési hajlandóság 

javítása, mely külön kutatási kérdése a nyugdíjjal foglalkozó szakembereknek, és 

amely kifejezetten az az eleme a nyugdíjreform tervezésének, melynek során az 

alkotmányossági garanciák kifejezetten segítségül szolgálnak.  

 

Az újraelosztási elemre és a járulékfizetési hajlandóságra tekintettel figyelemmel 

kell lenni a reform átalakítások során arra, hogy a rendszer igazságos maradjon, 

szkeptikusan fogalmazva igazságossá váljon. Önmagában nem csak a járulékfizetés 

és a nyugdíj összegek aránya szempontjából, hanem a különbözı évjáratok számára 

megállapított nyugdíjösszegek szempontjából is, hiszen jelenleg tudomásunk van 

arról, hogy a magasabb inflációjú években és az alacsonyabb inflációjú években 

nyugdíjba vonulók megállapított nyugdíjának reálértéke azonos keresetszint mellett 

is jelentısen eltérhet.481 Ez a német jogból átvett értékgarancia elvének semmibe 

vételét jelenti, mely a jelenlegi Alkotmánybírósági gyakorlat fényében a 

tulajdonhoz való jog elvére figyelemmel támadható. 

 

                                                 
479 PRUGBERGER Tamás: A társadalombiztosítási járulék csökkentésérıl: esélyek és veszélyek, Polgári 
Szemle, 2. évfolyam, 4. szám, 2006. április, 3. pp. 
480 Erre szolgálhat példaként, hogy Magyarországon a foglalkoztatási ráta akkor emelkedett számottevıen, 
mikor 1998 és 2004 között a nyugdíjkorhatár emelés hatására kevesebben tudtak nyugdíjba vonulni. 
BARABÁS – BODOR – ERDİS – FEHÉR – HAMECZ – HOLTZER [2006.], i.m. 5. oldal 
481 BARABÁS – BODOR – ERDİS – FEHÉR – HAMECZ – HOLTZER [2006.], i.m. 4. oldal 
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További problémát jelenthetnek a nyugdíjrendszer egyes elemeinek a rendszerre 

gyakorolt hatásai is, melyen belül az elsıként említhetı a 13. havi nyugdíj kérdése, 

mely pont az egységessége miatt eredményez egyenlıtlenségeket, mégpedig nem a 

különbözı keresettel nyugdíjba vonulók, hanem a generációk között. Jelenleg 

ugyanis, ha valaki 40 év szolgálati idıt szerez átlagos életpálya kereset mellett, 

akkor nyugdíja a 13. havi nyugdíjával elérheti a 100%-os helyettesítési rátát, vagyis 

megegyezhet a korábbi nettó keresetével. Ez az EU-ban átlagosan 70-80%.482 A 13. 

havi nyugdíj eltörlésével kerültünk a reális érték körüli állapotba, azonban egy már 

biztosított jogosultság elvétele – noha alkotmányosan nem garantált – a jogosultak 

szempontjából egy már megszerzett juttatás visszavételeként realizálódik. 

 

A mőködés elégtelenségét eredményezheti a demográfiai helyzet, mely jelenti 

egyrészt az elöregedı társadalmat, illetve az elégtelen születésszámot. Az elégtelen 

születésszámra azonban a demográfiai magyarázaton túl közgazdasági magyarázat 

is létezik. Ez utóbbi szerint: a felosztó-kirovó nyugdíjrendszerek, valamint az egyén 

saját idıskori biztonságára, és az aktív életszakasz közötti fogyasztások 

maximalizálására való törekvés szükségképpeni következménye a csökkenı 

gyermekáldás. Az elégtelen születésszám fenti magyarázatával azonban a 

közgazdászok sem minden esetben értenek egyet, hiszen ebben az esetben a 

gyermek „önértéke” marad figyelmen kívül, vagyis hogy a család szempontjából a 

gyerekvállalás nem elsısorban a késıbbi idıskor problémáinak kiküszöbölése 

céljából történik.483 

 

A felosztó-kirovó nyugdíjrendszerek számára a gyermekek jelentik a potenciális 

erıforrást, mivel a következı generáció befizetései szolgálnak a mindenkori 

idısellátás forrásául. A jelenleg mőködı nyugdíjrendszerek ugyanakkora 

nyugdíjakat állapítanak meg az egy vagy több gyermeket felnevelı családoknak, 

illetve a gyermekteleneknek. A társadalombiztosítási rendszer problémájának 

megoldásához tehát – Mészáros József szerint – szükséges lenne, hogy a jelenlegi 

                                                 
482 BARABÁS – BODOR – ERDİS – FEHÉR – HAMECZ – HOLTZER [2006.], i.m. 7. oldal 
483 NÉMETH György: Közjószágok-e a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerek?, Közgazdasági Szemle, 
2005. június, LII. évfolyam, 611. oldal (továbbiakban: NÉMETH György [2005.]) 
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járulékfizetıket – saját ellátásuk biztosítása céljából – érdekeltté tegyük a 

gyermekvállalásban. 484 Ez azonban más szerzık485 szerint csak akkor lenne 

elérhetı, ha egész generációk számára – az idıskori anyagi biztonság elvesztésének 

szankciójával – betiltásra kerülne a vagyonfelhalmozás (mint a nyugdíjrendszer 

alternatívája). Alkotmányos garanciák szempontjából a helyzet nem védhetı, hiszen 

a gyermektelenek hátrányba hozása diszkriminatív helyzetet eredményez. Nehezen 

tartom elképzelhetınek a szabályozás olyan módon történı megfogalmazását, ami 

ezt ki tudná küszöbölni. 

 

A demográfiai változások vizsgálatakor nem elhanyagolhatóak a felosztó-kirovó 

nyugdíjrendszer jellemzıibıl adódó problémák sem, hiszen az egyébként jól 

mőködı felosztó-kirovó nyugdíjrendszerek mőködésének problémáit a népesség 

csökkenése, még inkább elöregedése hozta felszínre, azzal, hogy a nyugdíjasok és a 

járulékfizetık arányának eltolódásával a bevételek és a kiadások aránya megbomlik. 

A jogilag érzékelhetı problémát itt a váromány és a tényhelyzet közötti jelentıs 

különbség adja. Azonban az elöregedés mellett az alacsony foglalkoztatottsági 

rátának a nyugdíjrendszerre gyakorolt hatása sem elhanyagolható. Noha nem célom 

a foglalkoztatási szerkezet vizsgálata, azonban a nyugdíjrendszer és a munkaerı-

piaci rendszer kapcsolatát mégsem lehet figyelmen kívül hagyni. Elemezık szerint a 

nyugdíjrendszernek vannak elıre nem kalkulálható rejtett költségei, veszteségei is, 

ilyen a gazdasági fejlıdésre és a népesség bıvülésre irányuló visszafogó hatása a 

jelenlegi nyugdíjrendszernek.486 

 

Általános jelleggel megfogalmazott, kiemelt problémája a jelenlegi 

társadalombiztosítási rendszernek a már említett elégtelen járulékfizetés. Az elrejtett 

jövedelmek aránya is csak valószínősíthetı, de a mértéke nagyságrendileg 1000 

milliárd forintot meghaladó.487 Ez a helyzet azonban részben függ csak a rendszer 

résztvevıinek járulékfizetési hajlandóságától, hiszen a magyar társadalombiztosítási 

                                                 
484 MÉSZÁROS [2005.], i.m. 281-282. oldal 
485 NÉMETH György [2005.], i.m. 611. oldal 
486 BARABÁS [2006.], i.m. 1. oldal  
487BARABÁS [2006.], i.m. 4. oldal  
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rendszer számos ellentmondást tartalmaz. Kiemelhetı ezek közül is, hogy a 

pénzbeli ellátások vonatkozásában az egyéni befizetések szintje és az ezáltal 

megszerzett ellátások között – a szolidaritási elemek túlnyomó többsége miatt –

nincs arányos kapcsolat. Tehát racionális emberi magatartás, hogy ha az ellátások és 

a járulékfizetés között degresszív a kapcsolat, akkor törekszünk a járulékfizetés 

lehetséges minimalizálására.488 A jelenlegi magyar viszonyokra vetítve: a 

járulékfizetésre lehetıség szerint csak a minimálbér után kerül sor, ami 

statisztikailag azt jelenti, hogy a járulék-befizetések döntı része a járulékfizetık 2,5 

milliós csoportjára hárul, mert közel 2 millióan csak a minimálbér után fizetnek 

járulékot.489 Mindezt erısíti az is, hogy a járulékfizetıknek nincs biztonságérzetük a 

társadalombiztosítási ellátások tekintetében. Értem ezalatt azt, hogy a jogszabályi 

rendelkezések sőrő változása miatt bizonytalanság alakul ki a tekintetben, hogy ki 

mikor, milyen feltételek mellett lesz jogosult ellátásra. A jogbiztonság garanciája 

valamennyi alkotmányossági mércét jelentı elv kiindulási alapja, melynek 

hiányában az érintettek értékrendje sérül és vész el ezáltal a nyugdíjrendszerbe 

vetett bizalom, amely végsı soron a járulékfizetési hajlandóságot is befolyásolja. 

Ezzel ellentétesen, ha bíznak abban, hogy a nyugdíjrendszer megfelelı ellátást fog 

nyújtani számukra, akkor tulajdonosként viszonyulnak ahhoz, így szükségesnek 

látják a rendszer fenntartását is. 

 

Németh György szerint: „A járulékfizetık számára nem azért racionális stratégia a 

járulékfizetés elkerülése, illetve minimalizálása, mert a nyugdíjrendszer közjószág, 

hanem mert még mindig ırzi szociális eredetét, az alacsony jövedelmőeket segítı 

újraelosztást. Hiszen aki a járulékfizetés minimalizálásával elhiteti, hogy alacsony 

jövedelmő, az ezen újraelosztás nyertese lesz.” Ezt kivédeni viszont csak a 

nyugdíjrendszer újraelosztó elemeinek felszámolásával lehet. Ezt a helyzetet tudná 

feloldani az alapnyugdíj és a munkanyugdíj vagy másként a szolidaritási és a 

biztosítási elvő ellátás külön választása. Azáltal, hogy a magasabb jövedelemmel 

                                                 
488 MÉSZÁROS [2005.], i.m. 282. oldal 
489 BARABÁS [2006.], i.m. 4. oldal  
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arányos a megszerezhetı juttatás, az alapellátást pedig a jövedelemtıl függetlenül 

finanszírozni kell, az egyén is érdekeltté válik. 

 

A gazdasági problémák mellett a társadalombiztosítás a politika felé is 

kiszolgáltatott, hiszen például a nyugdíjak emelése választási idıszakban politikai 

manipuláció tárgya is lehet. A nyugdíjrendszer finanszírozási hátterében is a 

politikai ciklusokkal azonos ciklusok állapíthatóak meg: a választások utáni elsı és 

második évben az ellátások növekedési üteme visszaesik, a választás elıtti évben 

viszont a növekedési ütem mindig meghaladja az elızı évit.490 Ez a politikai 

stratégia viszont társadalmi és gazdasági szempontból pusztító, hiszen a társadalom 

számára azt közvetíti, hogy a nyugdíjak mértéke nem a befizetésektıl, hanem a 

politikai osztály akaratától függ. Ez pedig tulajdonképpen fedezetlen 

nyugdíjígérvényeket jelent.491 A nyugdíjrendszer reformjainak és az egyes 

választási ígéretek megvalósításának folyamatát Németh György részletesen is 

elemzi492, az egyes intézkedések ismertetésével, számomra érdekes tanulság, hogy 

míg a közvélemény az 1997-1998-as reform sikertelenségérıl beszél, addig 

tulajdonképpen annak valójába a politikai visszarendezésére került sor. 

 

A politikai függıség mellett kisebb részben a nemzetközi adóverseny hatásai is 

megfigyelhetıek, amelyek megakadályozhatják a járulékemeléseket, esetlegesen 

járulékcsökkentéseket kényszeríthetnek ki. Azonban ez a hatás ténylegesen alig 

mutatható ki, miközben reálisan számolni kell vele.  

 

Szinte valamennyi országban, a fentiekben részletezett problémákból eredıen, a 

nyugdíjrendszerek átalakításra szorulnak. Az 1960-as évek gazdasági fellendülése 

keretében a társadalombiztosítási rendszerek túlígérték magukat, illetıleg a 

gazdasági fejlıdés visszaesését követıen a korábbi ígéretek nem kerültek 

                                                 
490 GÁL Róbert Iván [2007.], i.m. 10. oldal 
491 MÉSZÁROS [2005.], i.m. 284.oldal 
492 NÉMETH György: Alternatív paradigma, Nyugdíjreform vagy újabb nyugdíjreform?, Budapest, 2007. 
április 13., 1-5. oldal (továbbiakban: NÉMETH György [2007.])  
http://nyugdij.magyarorszagholnap.hu/images/3._%C3%BCl%C3%A9s_070417_03_Alternat%CB%87v_par
adigma.pdf 
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felülvizsgálatra. Az ígérvények visszavétele a legtöbb országban ad hoc módon 

történik, nem pedig tervszerően. Azokban az országokban, amelyek az ILO 102. 

számú egyezményének részesei ott a visszalépést az egyezmény tiltja. Így egyetlen 

jogi lehetıség az állam, illetıleg a társadalom teherbíró képességére való 

hivatkozás. Ezzel, lehetıség szerint élnek is a tagállamok, az ellenırzési 

mechanizmus – pedig mint láthatjuk – igyekszik blokkolni azt. 

 

A radikális politikai reformok sem minden esetben vonnak maguk után elutasító 

reakciót, hiszen ha a reform a majdani nyugdíjat kizárólag a járulékbefizetéstıl teszi 

függıvé, akkor ezt a járulékbefizetési idıszak elején-közepén állók nem csak 

elfogadják, hanem támogatják is. A járulékbefizetési idıszak végén járók esetében 

pedig az új rendszer bevezetésére egyébként sincsen lehetıség a kellı átmeneti idı 

biztosításának kötelezettsége és a jogbiztonság elve miatt. 

 

A nyugellátás fenntarthatósága paradigmatikusan is elemekre szedhetı, vagyis, 

hogy az egyes jellemzık mennyire szükséges elemei a nyugdíjrendszernek, 

mennyire biztosíthatóak és milyen hatással lenne a rendszer egészére egy-egy elem 

módosulása. Ez lehet az univerzalitás, vagy más néven kötelezı részvételi elem, a 

járulékból történı finanszírozás, a társadalmi szolidaritási jelleg, valamint a 

járadékok megállapításának kérdésköre, mely viszont egymaga is számos elemet 

takar: a nyugdíj-kereset arányát, a nyugdíjak reálértékének megırzését, a 

jövedelmek átcsoportosítását, esetleg a nyugdíjak „adóztatását”.493 Az 1997-es 

nyugdíjreform paradigmatikus célja a magánnyugdíj pillér bevezetése volt, melyet 

szintén paradigmatikus elemként a járulékkulcsok átrendezése kísért.494 

 

A fenti elemekbıl vannak olyanok, amelyek a szociális jogi garanciák mellett 

egyáltalán nem változtathatóak, ilyenek többek között az univerzalitás, a kötelezı 

jelleg, a társadalmi szolidaritás, az újraelosztás kérdése, hiszen ezeknek a 

                                                 
493 BARABÁS – BODOR – ERDİS – FEHÉR – HAMECZ – HOLTZER [2006.], i.m. 11. oldal 
494 AUGUSZTINOVICS Mária – GÁL Róbert Iván – MATITS Ágnes – MÁTÉ Levente – SIMONOVITS 
András – STAHL János: A magyar nyugdíjrendszer az 1998-as reform elıtt és után, Közgazdasági Szemle, 
2002. június, XLIX. Évfolyam, 515. oldal (továbbiakban: AUGUSZTINOVICS Mária – GÁL Róbert Iván – 
MATITS Ágnes – MÁTÉ Levente – SIMONOVITS András – STAHL János [2002.]) 
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nyugdíjrendszerbeli helye magát az ellátáshoz való alkotmányos jogot és a 

tárgykörben tett nemzetközi kötelezettségvállalásainkat érinti. A változtatható 

elemek tehát a járulékból való finanszírozás kérdése, mely összekapcsolódik az 

alapnyugdíj kérdésével, amit a III.2. alfejezetben már részletesen elemeztem. Ilyen 

még a járadékok-járulékok kérdése, amely már komplexen az ellátórendszerek 

összehangolt vizsgálatát feltételezi.  

 

A fentiekben vázolt problémakörök külön-külön is alkalmasak a 

társadalombiztosítási rendszer hatékonyságának csökkentésére, együttesen azonban 

ezek egy „negatív autoregresszív” folyamatot eredményeznek.495 

                                                 
495 „A politikai osztály magatartása rövid távon csökkenti a járulékfizetési fegyelmet és hajlandóságot, a 
választók várakozásai erre ösztönzik a politikai osztályt, hosszabb távon a politikai osztály ezen magatartása 
lehetetlenné teszi az érdemi reformokat és csökkenti a termékenységet, e két folyamat pedig alapjaiban ássa 
alá a rendszer fenntarthatóságát.” In: MÉSZÁROS [2005.], i.m. 284. oldal 
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III. 5. A felosztó-kirovó nyugdíjrendszerbıl és annak átalakításából adódó 

problémák 

 

A jelenlegi ismereteink mellett a nyugdíjrendszer mőködtetésére tulajdonképpen két 

rendszertípus áll rendelkezésünkre: a felosztó-kirovó rendszer és a tıkefedezeti 

vagy várományfedezeti rendszer. A tıkefedezeti és várományfedezeti rendszer két 

különálló megoldás, azonban rendszertani szempontból álláspontom szerint a 

megkülönböztetésük nem indokolt. 

 

Véleményem szerint a nyugdíj különbözı arculatai miatt a felosztó-kirovó rendszer 

és a tıkefedezeti rendszer sem mőködhet tökéletesen. A nyugdíj jövedelmi 

tulajdonságai egyrészrıl, hogy munkából származó bevételrıl (azaz 

munkajövedelemrıl) van szó, másrészrıl a járulékfizetési kötelezettség miatt 

tulajdonból származó (azaz tıkejövedelem) is, továbbá harmadrészt társadalmi 

juttatás is egyben.496 A munka és járulékjövedelmi jelleg miatt az egyén 

szempontjából a leghasznosabb a tıkefedezeti rendszer, azonban ha a harmadik 

elemet nézzük, ott viszont a felosztó-kirovó rendszer tulajdonságait a tıkefedezeti 

rendszer már nem tudja helyettesíteni. Az állam szempontjából tehát mindenképpen 

szükség van a felosztó-kirovó jegyekre, hiszen egy tökéletesen finanszírozott 

tıkefedezeti rendszerben ugyan a nyugdíjak megfelelı szinten rendelkezésre állnak 

az egyéni megtakarítások alapján, azonban a szociális alapú nyugdíjakra 

(rokkantsági, hozzátartozói) már nincs fedezet csak nyugdíjon kívüli forrásokból. 

Ugyanez az ellenérv magyarázatot adhat az állampolgári jogon járó öregségi 

életjáradék (kvázi alapnyugdíj) ellenzıinek is, mert a biztos nyugdíj tudata nem 

ösztönzi az embereket a saját takarékosságra. 497 A tıkefedezeti rendszer német 

bírálói szerint pedig a tıkefedezeti alapon finanszírozott nyugdíjrendszerrel 

rendelkezı országokban nem magasabb a megtakarítás mint a felosztó-kirovó 

rendszerben mőködı országok esetében.498 A szolidaritási jegyek valamilyen 

                                                 
496 MARTOS [1994.], i.m. 27. oldal 
497 NÉMETH György: Esszé: nyugdíjról, nyugdíjrendszerekrıl, nyugdíjreformról – I. rész, Külgazdaság, 47. 
évfolyam, 1/2003. szám, 54. oldal (továbbiakban: NÉMETH György [2003.]) 
498 TÓTH Hilda: Nyugdíjreform Magyarországon, Collega, IV. évfolyam, 2/2000. szám, 26. oldal 



 219 

formában való biztosítása elengedhetetlen állami kötelezettségvállalást jelent, 

hiszen egy jóléti állam köteles biztosítani állampolgárai számára a létfenntartáshoz 

szükséges ellátásokat. 

 

A felosztó-kirovó nyugdíjrendszer dogmatikailag az állam azon ígéretét testesíti 

meg, hogy akik már nyugdíjasok, azok nyugdíját, a nyugdíjak összegét 

meghatározott idıszakonként a bérek vagy árak emelkedéséhez igazítva (indexálva) 

életük végéig folyósítják, akik pedig aktívak azok elérve a nyugdíjkorhatárt 

jogosultakká válnak nyugdíjra.499 A járadékfinanszírozás által ezen ígérvények már 

várományokká válhatnak, amely megvásárolt jogként vagy a tulajdonhoz való jog 

elve alapján már alkotmányos jogvédelemben is részesülnek. A felosztó-kirovó 

nyugdíjrendszer a korábban kifejtett kérdéseken túl önálló problémákat is felvet. A 

nyugdíjrendszerrel foglalkozó közgazdasági szakemberek többnyire egyetértenek 

abban, hogy a nyugdíjrendszerek válsága a felosztó-kirovó nyugdíjrendszerbıl ered. 

Ennek levezetéseként a felosztó-kirovó nyugdíjrendszert állítják szembe a 

tıkefedezeti elven mőködı rendszerrel. A felosztó-kirovó nyugdíjrendszer esetében 

– azáltal, hogy az aktuális járulékbevételek az aktuális nyugdíjak kifizetését 

szolgálják500 – a stabil népesség fenntartása szükségszerő. A tıkefedezeti rendszer – 

azáltal, hogy itt a nyugdíjak nem a járulékfizetık összességének aktuális 

befizetéseitıl, hanem a nyugdíjas saját múltbeli megtakarításaitól függ – mentes a 

népesség öregedése által felszínre kerülı strukturális nehézségektıl501, a nyugdíj 

hiány fogalma nem értelmezhetı502. Másképpen a felosztó-kirovó rendszer a hosszú 

élet kockázatával szemben kizárólagos védelmet jelent.503 Megítélésem szerint a 

már említett jóléti állami szerep mentén a szolidaritási ellátások biztosítása is 

szükséges, melynek pedig kézenfekvı megoldása a felosztó-kirovó nyugdíjrendszer. 

 

                                                 
499 NÉMETH György: A nyugdíjreform makroökonómiája, Esély, 9. évfolyam 6/1998. szám, 22. oldal 
(továbbiakban: NÉMETH György [1998.]) 
500 Találó az angol elnevezés: pay-as-you-go, vagyis ahogy a pénz jön, megy is. 
501 Ahogy Németh György megfogalmazza: „A nagypapák nem isszák el unokáik elıl a kakaót.” In: 
NÉMETH György [2003.], i.m.  64. oldal 
502 NÉMETH György [2003.], i.m. 64. oldal 
503 SIMONOVITS András: Az új magyar nyugdíjrendszer és problémái, Közgazdasági Szemle, 1998. július-
augusztus, XLV. évfolyam, 703. oldal (továbbiakban: SIMONOVITS [1998.]) 
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Tartósan hanyatló demográfiai helyzetet modellezve – a magánnyugdíj pillér 

bevezetésekor kialakított ideológiával szemben – nemcsak a klasszikus 

nyugdíjrendszerek válnak fenntarthatatlanná, hanem a magánpénztárakra alapozott 

tıkefedezeti rendszer is. A piacon egyre több nyugdíjas jelenik meg, akinek 

követelése – vásárolt joga – van a nyugdíjrendszerrel szemben, a fogyasztási 

javakkal szemben kereslete van, viszont a keresleti-kínálati mechanizmusok 

leértékelik a nyugdíjköveteléseket és emelik a fogyasztási javak árát, melynek 

köszönhetıen a nyugdíjasok helyzete ugyanúgy romlik, következményeként pedig a 

tıkefedezeti rendszer is ugyanúgy csıdbe jut.504 A magánnyugdíj-pénztári rendszer 

ez alapján nem több, mint egy illúzió. Az, hogy magánnyugdíj-pénztárakról 

van/volt eddig szó, még inkább távol áll a valóságtól, amit jól példáz a biztosítóvá 

alakítás fázisában a pénztári virtuális tagi tulajdon levesztése is.505 

 

A felosztó-kirovó nyugdíjrendszer és a tıkefedezeti rendszer szembeállítása azért 

nem életszerő, mivel a történelmi hagyományok alapján, a nyugdíjbiztosítás 

kialakulásakor a felosztó-kirovó rendszeren kívül más alternatíva fel sem merült, 

hiszen a nyugdíjrendszer vagy segélyezési egyletekre alapozottan alakult ki, vagy 

tıkefedezeti rendszer mögül fogyott el a tıke506 és alakult át állami 

nyugdíjrendszerré, ott viszont az induló nyugdíjakat valahonnan meg kellett 

finanszírozni.507 Továbbá kiindulási pontként közgazdaságilag alátámasztható, hogy 

nagyon bonyolult áttérni a felosztó-kirovó rendszerrıl a tıkevárományosi 

rendszerre, érett rendszer esetén pedig szinte lehetetlen, hiszen áttéréskor nem csak 

a korábbi rendszerben résztvevık nyugdíjait kell a befizetésnek finanszírozniuk, 

hanem az új rendszer szerint a járulékfizetık nyugdíjkori megtakarításait is.508  

 

                                                 
504 BOGÁR László: Bokros újratöltve, A megszorítások mitológiájának mélyszerkezete, Kairosz Kiadó, 
Budapest, 2006., 217-218. oldal (továbbiakban: BOGÁR [2006.]) 
505 Az átalakítás során rendezi az új magánnyugdíj törvény, hogy milyen módon kell biztosítani a tagok 
megtakarításainak átemelését a magánnyugdíj-biztosítókhoz.  Azonban mindazon vagyon, ami a 
magánnyugdíj-pénztárak mőködése miatt került beépítésre a magánnyugdíj-pénztár tárgyi vagyonába, szintén 
a tagok tulajdonát képezi, és ennek forintosítására már nincsenek garanciák. 
506 A XX. század elején kialakuló nyugdíjrendszerek tıkésített rendszerek voltak, azonban a két világháború 
és az 1929-es világválság elsöpörte ıket. 
In: SIMONOVITS [2000.], i.m. 499. oldal 
507 NÉMETH György [2007.], i.m. 7. oldal 
508 SIMONOVITS [1998.], i.m. 698. oldal 
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A felosztó-kirovó nyugdíjrendszer gazdaságilag az 1980-as évek közepéig a 

„beérés” folyamatában volt509, az idıs korosztály nyugdíjképessége fokozatosan 

vált szinte teljessé.510 Az 1990-es évek elején a foglalkoztatás példátlan mértékő 

csökkenése sokkhatásként érte a nyugdíjrendszert, hiszen az tulajdonképpen – mind 

a munkavállalók, mind a kormányok számára – menekülési útvonallá vált a 

munkanélküliség elıl. Napjainkban viszont a demográfiai trendek mellett, 

társadalmilag vitatottá vált a nyugdíjrendszer újraelosztó szerepe is, mivel az aktív 

keresık ezt a szerepet igazságtalannak tartják, és mindezek miatt ha tehetik 

kibújnak a nyugdíjrendszerben való aktív részvételük járulékfizetésük alól.511 

 

Álláspontom szerint árnyaltabb ettıl a helyzet. Vannak elemek, melyeket társadalmi 

elégedetlenség övez (például a nyugdíj melletti munkavégzés, alacsonyabb 

nyugdíjakat preferáló nyugdíjemelés), viszont léteznek olyan elemek is, melyeknek 

a hiánya váltaná ki az emberek ellenérzéseit. Ilyen például a hozzátartozói ellátások 

köre, melynek létét nem szokás megkérdıjelezni, esetleg az képezi a vita tárgyát, 

hogy ezeket a nyugdíjrendszer részének kell-e tekinteni. 

 

A magyar nyugdíjrendszer vegyes rendszerré történı átalakításakor 102 milliárd 

forintos hiánnyal küszködött, és a demográfiai adatok is jelentıs deficitet ígértek.512 

Továbbá számolni kellett a rendszer belsı egyenlıtlenségei által gerjesztett 

feszültségeivel is. Rövid és hosszabb távon egyaránt kihívást jelentett a pillérek 

közötti arány helyes meghatározása. Az Alkotmánybíróság gyakorlata azonban a 

biztosítási és a szolidaritási elvő ellátások szétválasztásával a vegyes rendszer 

szociális jogi alapjait intézményesítette is. A tıkefedezeti pillér alkotmányossági 

aggályt nem is eredményezett. Azon elv kimondásával, mely szerint az állam az 

Alkotmány 70/E. §-ából eredı kötelezettsége csak az ellátórendszer biztosítása, 

ennek jogalapja rögzítésre került. Bár kérdés lehetett volna, ha az Alkotmány 

                                                 
509 Problémát már a rendszer túlterjeszkedése okozott, amikor az idıskori szegénység csökkentése miatt az 
aktív keresıktıl jelentıs összegek átcsoportosítására került sor. In.: KOTLIKOFF [1996.], i.m. 1046. oldal 
510 AUGUSZTINOVICS – KÖLLİ [2007.], i.m. 543. oldal 
511 NÉMETH György [2003.], i.m. 55. oldal 
512 GÁL  - SIMONOVITS  - TARCALI [2001.], i.m. 301. oldal 
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szintjén kijelölt állami feladat privatizálására kerül sor, akkor a második pillér 

privatizálása megfelel-e az Alkotmány 70/E. §-ában rögzített kötelezettségnek. 

 

A felosztó-kirovó nyugdíjrendszer tıkefedezetivé történı alakítását elemzık 

„tıkésítésként” definiálják. A magyar megoldás, miszerint a tıkefedezeti rendszer a 

felosztó-kirovó nyugdíjrendszer kiegészítésére szolgál egyenlıre csak „részleges 

tıkésítésként” kerül megnevezésre.513 A „tıkésítés” fogalom találó abból a 

szempontból, hogy a nyugdíjak tıkefedezeti rendszerő képzése növeli a 

költségvetési megtakarítást, és az egyén számára pedig vagyont képez, növelve 

ezzel az egyéni jólétet. A „tıkésítés” elnevezés melletti érv továbbá, hogy a 

tıkefedezeti rendszerbe való befizetést az egyén saját megtakarításaként értékeli, 

míg a felosztó-kirovó rendszerben a járulék nem sokban különbözik az egyéb 

adóktól. Nem szabad azonban azt sem elfelejtenünk, hogy a tıkefedezeti rendszer 

fontos eleme az indexálás, melyet mindig elıre kell idıszakonként elvégezni. 

Ahhoz azonban, hogy ez a fiktív szám reális legyen egy stabil, kiszámítható 

rendszer szükséges.514 Minél gyengébb a járulékok és a nyugdíjak közti 

határkapcsolat, annál nagyobb a valószínősége, hogy a tıkefedezeti pillér 

bevezetése hozzájárul a hatékonyság javításához.515 

 

A tıkefedezeti és a felosztó-kirovó rendszer szembe állításakor azt sem szabad 

elfelejteni, hogy alapjaiban csekély a különbség a két rendszer között. A 

tıkefedezeti rendszer esetében nincs veszıdség az állami nyugdíjkötvénnyel, mint 

állampapírral, hanem piaci alapú, de többnyire szintén állampapírokból álló 

értékpapírok vásárlására kerül sor. Ez megdönti a magánnyugdíj-pénztári rendszer 

azon mítoszát, hogy a tıkefedezeti pillér átláthatóbb viszonyokat teremt a felosztó-

kirovó rendszerő állami költségvetésbıl finanszírozott nyugdíjrendszerhez 

képest.516 A felosztó-kirovó rendszerő speciális állampapírok terhét azonban 

kompenzálhatja, hogy nem piaci alapú a nyugdíjkötvény hozama, hanem az 

                                                 
513 OKSANEN [2003.], i.m. 657. oldal 
514 SZABÓ Katalin [2005.], i.m. 459. oldal 
515 KOTLIKOFF [1996.], i.m. 1049. oldal 
516 BOGÁR [2006.], i.m. 218. oldal 
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országgyőlés által meghatározott.517 A különbség tehát a megtakarítás alapjául 

szolgáló értékpapírokban, állampapírokban van. Másik különbség pedig abban áll, 

hogy a rendszer a fizetett járadék vagy a várható járulék által meghatározott.518 

Harmadik különbségként említhetı az újraelosztás iránya is, hiszen mindkét 

rendszerben van újraelosztás: a felosztó-kirovó rendszerben generációk közötti, míg 

a tıkefedezeti rendszerben azáltal, hogy akkora összeg kerül kifizetésre, amit a 

generáció összegyőjtött, az újraelosztás generáción belüli.519 

 

Amíg a Világbank a piacra épülı, tıkésített második pillér bevezetését 

elengedhetetlennek tartotta, addig az ILO szakemberei szerint az állami felosztó-

kirovó rendszer magánosított, tıkefedezeti pillérré alakítása se nem kívánatos se 

nem szükséges, sıt felvetették, hogy egy ilyen átalakítás meglehetısen 

kockázatosnak is bizonyulhat, így a Világbank nyugdíjreform-stratégiája 

szociálpolitikai szempontból hibás.520 Más szerzık521 a Világbankot egyenesen 

globális fegyelmezı hatalomként, amelynek aktív tevékenységeként a globalizáció 

külföldi tıkebefektetései felé orientálva fogalmaztak meg strukturális reformokat.522  

 

A Világbank ideológiája szerint a felosztó-kirovó nyugdíjrendszer a túl nagy 

biztonságérzés miatt nem megfelelı, mert az állampolgárok nem éreznek 

felelısséget a saját ellátásukért és nem takarékoskodnak. Álláspontjuk szerint a 

magánnyugdíj alkalmas arra, hogy kikényszerítse a nyugdíj önerıbıl való 

megteremtését is.523 A Világbank szakemberei ezáltal ismét az öngondoskodás 

elvére helyezik át a hangsúlyt a társadalmi szolidaritás helyett. Ami együtt jár az 

                                                 
517 NÉMETH György: Megjegyzések Simonovits András Az új magyar nyugdíjrendszer és problémái címő 
tanulmányához, Közgazdasági Szemle, 1998. november, XLV. évfolyam, 1046. oldal 
518 NÉMETH György [2003.], i.m.  51. oldal 
519 NÉMETH György [2003.], i.m. 57. oldal 
520 MÜLLER, Katharina: Az „új nyugdíj-ortodoxia” és ami mögötte van – a nyugdíjrendszer átalakítása 
Közép- és Kelet-Európában, Külgazdaság, XLIII. Évfolyam, 1999. július-augusztus, 103.oldal 
(továbbiakban: MÜLLER [1999.]) 
521 Például Prugberger Tamás is, lásd: PRUGBERGER Tamás: A társadalombiztosítás fedezetének 
reformjához, Polgári Szemle, 3. évfolyam, 3. szám, 2007. március, 1-6. pp. 
522 BOGÁR [2006.], i.m. 214. oldal 
523 NIKONOFF, Jacques: Érvek és ellenérvek a nyugdíjpénztárak ellen – Francia tanulmány, II. rész, 2005. 
április www.gondolkodjunkegyutt.hu 2. pp. (letöltve: 2008. május 26.) 
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alkotmányos garanciák háttérbe szorulásával is, elég, ha a privatizált nyugdíj ellátás 

és a jogbiztonság viszonyára gondolunk. 

 

A nyugdíjak rendeltetésébıl kiindulva megállapítható, hogy a hazai 

nyugdíjrendszer, és általában a nyugdíjrendszerek vegyes jellegőek, mint már több 

helyen említettem hordoznak biztosítási és segélyezési elemeket. Amikor azt a vitát 

folytatjuk, hogy a felosztó-kirovó vagy a tıkefedezeti elven mőködı 

nyugdíjrendszer a megfelelı és mőködıképes megoldás, akkor az alapján tudunk 

érvelni, hogy a biztosítási vagy a szolidaritási jegyeket tartjuk meghatározónak. 

Ennek megfelelıen elméletek vannak a rendszer kettéosztására. Richard E. Wagner 

tanulmányában elemzi, hogy szükség lenne egy tisztán biztosítási és egy tisztán 

jóléti alapokon nyugvó rendszerre.524 Abban általában a szakemberek egyet értenek, 

hogy a tıkefedezeti elven mőködtetett rendszer egy átláthatóbban finanszírozható 

rendszer, de csak abban az esetben, ha a szolidaritási elemeket figyelmen kívül 

hagyjuk, mivel azok nem pontosan tervezhetıek és ami ettıl is fontosabb 

semmiképpen sem önfinanszírozóak. Abban az esetben tehát, ha különválasztjuk a 

szolidaritási elemeket, a jóléti alapok tekintetében megnyílik az út a tıkefedezeti 

elvő finanszírozásra. Véleményem szerint ez alkalmas arra, hogy rendezett 

viszonyok alakuljanak ki a nyugdíjbiztosításban, de semmi esetre sem oldja meg 

annak problémáját, hiszen a szolidaritási alapú rendszer fenntartása még nehezebbé, 

még inkább a közvetetté és a központi költségvetés felé kiszolgáltatottá válna.  

                                                 
524 WAGNER, Richard E.: Funded Social Security: Collective and Private Options, Cato Journal vol. 3. no.2. 
(Fall 1983.), 581-582. oldal 
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III.5.1. NDC rendszer kontra nettó pontrendszer: 

 

A felosztó-kirovó rendszerben is van lehetıség a járulékok, járadékok egyéni 

szinten történı kezelésére, hiszen lehetıség van ott is a járadékoknak a befizetett 

járulékokkal való arányosítására, ehhez azonban a szolidaritási elem – legalább 

részleges – kiiktatására van szükség. Ilyen átmeneti megoldás az eszmei 

számlarendszer vagy névleges egyéni számlás rendszer, azaz az NDC rendszer 

(notional/nonfinancial defined contribution). Ezt a rendszert a szolgáltatás 

meghatározott felosztó-kirovó rendszer reformjára hozták létre az 1990-es években 

elsıként Svédországban, Lettországban és Lengyelországban. A reform lényege 

mindegyik országban az volt, hogy a korábbi felosztó-kirovó nyugdíjrendszer teljes 

feladása nélkül igyekeztek biztosítani a hosszú távú finanszírozási egyensúlyt és 

egyben szándékoztak pozitív munkaerı-kínálati hatásokat is kiváltani. A rendszer 

tehát befizetés által (járulék által) meghatározott úgynevezett DC (defined 

contribution) rendszer maradt.525 

 

Magyarországon az egyéni számlás rendszer bevezetése az 1998-as nyugdíjreform 

kezdeti sikertelenségekor azonnal felvetıdött, azonban a kutatások, modellezések 

szintjén egyelıre meg is rekedt, hiszen ez is újabb költségekkel járna. Az egyéni 

számlás rendszernek is alapvetıen két formája létezik a névleges egyéni számlás 

rendszer, illetve a pontrendszer, melyeknek csak rövid bemutatására vállalkozom. 

 

Összefoglalóan az egyéni számlás rendszerek szükséges kiindulási alapjai: egyetlen 

mutatótól függı nyugdíj, a biztosítási teljesítménnyel arányos elérhetı nyugdíj, és 

hogy a nyugdíj addiktív legyen a részjogosultságokra.526 Nem nehéz belátnunk, 

hogy a magyar nyugdíjrendszer ezek közül egyetlen feltételt sem teljesít. A nyugdíj 

két tényezıtıl a jövedelemtıl és a szolgálati idıtıl függ, ezzel összefüggésben a 

szükséges szolgálati idıt meg nem szerzık részjogosítványokat sem szereznek527, 

                                                 
525 BARABÁS – BODOR – ERDİS – FEHÉR – HAMECZ – HOLTZER [2006.], i.m. 18. oldal 
526 RÉTI [2002.], i.m. 528. oldal 
527 Noha ez az ILO 102. számú egyezménye által is elvárt elem. 
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az arányosítást pedig a nyugdíj számítása során számos korrekciós elem iktatja ki a 

rendszerbıl. 

 

Az NDC rendszer és a nettó pontrendszer alapvetıen tehát egyformán egyéni 

számlás nyugdíjrendszer, a különbség csak az, hogy – mint azt már az elızıekben 

említettem – az NDC rendszer egy befizetés meghatározott, vagyis DC rendszer, 

míg a pontrendszer – ahogy arra a késıbbiekben kitérek – pedig szolgáltatás vagy 

ellátás meghatározott rendszer, vagyis DB rendszer. Ez a különbség modellezve 

nyilvánvalóan eltéréseket eredményez a mőködés vonatkozásában, melyek a 

következıkben az egyes rendszerek ismertetésekor kifejtésre is kerülnek. Az NDC 

rendszer az egyén szempontjából úgy mőködik, mint a magánnyugdíj-pénztári 

tagság. Az eszmei számlarendszerben a járulékkulcsok rögzítettek, a járulékokat az 

eszmei számlán tartják nyilván, amely egy adminisztratív úton meghatározott 

kamatláb (névleges hozam) mellett kamatozik. A nyugdíjazáskor a tıkeértékeket 

életjáradékká alakítják át egy biztosításmatematikailag korrekt eljárás keretében528. 

A gyakorlatban az országok közötti különbség az élettartam kiszámításában, illetve 

a kamatlábnak a járulékalap növelésénél figyelembe vett hatásában mérhetı. Az 

eszmei számlarendszer tehát függ egy jövıbeli feltevéstıl, mégpedig az idıskori 

halandóság alakulásától, vagyis nincs elıre rögzített nyugdíjképlet, nincs közvetlen 

nyugdíj ígéret.529 A jogbiztonság alkotmányossági szempontból elégtelen szintjét 

jelentheti, arról nem is beszélve, hogy a vásárolt jog tulajdonhoz való jog elve sérül, 

ha jelentısen megváltozik a nyugdíjképlet. Az ígérvényt tehát itt várományként nem 

feltétlenül lehet értelmezni. Az eszmei számla rendszer hibája, hogy tartalékokkal 

nem rendelkezik, és általában csak az idıskori nyugdíjakat fedezi, míg a 

rokkantsági nyugdíjakat az állami költségvetésbıl – rokkantsági járadék 

megfizetése mellett – finanszírozzák.530 A dominánsan felosztó-kirovó jellegét 

pedig az adja, hogy az egyéni megtakarítások csak eszmeileg halmozódnak egy 

                                                 
528 Mint azt már a korábbiakban részletesen kifejtettem a jelenlegi nyugdíjrendszer egyik legfontosabb hibája, 
hogy nem igazságos, ezáltal társadalmilag nem elfogadott. Ezért kiemelt jelentıségő, hogy az NDC 
rendszerben egy biztosításmatematikailag korrekt elszámolás kerül beépítésre, hiszen ez képes egy 
folyamatos egyensúly, arányosság fenntartására. 
529 RÉTI [2002.], i.m. 530. oldal 
530 OKSANEN [2003.], i.m. 656. oldal, 664. oldal 
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számlán, hiszen az az aktuális nyugdíjak kifizetésére felhasználásra kerül. Ennek 

viszont az az eredménye, hogy a demográfiai és egyéb feltételek megváltozásának 

kockázata a biztosítottra hárul.531 Az NDC rendszer ellenzıinek fontos 

alapfeltevése, hogy a tıkefedezet nélküli rendszer nem lehet képes imitálni a 

fedezett rendszereket.532 

 

Ezzel szemben elınye, hogy szoros kapcsolatba hozza a járulékbefizetéseket a 

járadékokkal, és a járulékfizetık rendszeresen informálódhatnak a tulajdonképpen 

virtuális számlájuk aktuális egyenlegérıl. Az NDC rendszer hívei azért szeretik, 

mert az a felosztó-kirovó nyugdíjrendszer valamennyi elınyét – hosszú távú 

pénzügyi egyensúly, demográfiai folyamatokhoz való alkalmazkodó képesség – 

képes átmeneti költségek nélkül biztosítani, és ezen túl, a rendszer sajátjaként, 

javítja az átláthatóságot, emeli a járulékfizetési hajlandóságot, a rendszeres 

egyenlegközlés miatt növeli a nyugdíj-váromány politikai védettségét.533 Vagyis az 

átláthatóság a bizonytalanság elemének pótlásaként képes lehet a tulajdonhoz való 

jog alkotmányos elvén keresztül a garanciák megteremtésére. A Világbanktól átvett, 

nem a hazai problémákra kidolgozott rendszer magyar alkalmazási tapasztalataiból 

kiindulva különösen elınyös elem az NDC rendszerben, hogy a svédek a saját 

nyugdíjrendszerük hibáit feltárva, a problémák kiküszöböléseként alkották meg.534 

 

Az alapvetı ellenvetés – álláspontom szerint – az NDC rendszerrel szemben az 

lehet, hogy a gyakorlati megvalósíthatósága viszonylag alacsony. Mindig lesznek 

olyan politikai alku folyamatok, melyek már a rendszer megalkotásakor korlátozzák 

a valódi elınyök kiteljesedését, illetıleg a nyugdíj ígéretek egy tévesen 

megkomponált biztosításmatematikai rendszerben szinte korrigálhatatlanok. 

Azokban az országokban, ahol az NDC rendszer bevezetésére sor került, a nyugdíj 

viszonyok kevésbé ellentmondásosak voltak, így azokkal a problémákkal, amelyek 

                                                 
531 RÉTI [2002.], i.m. 530. oldal 
532 DISNEY, R.: Notional accounts as a pension reform strategy: an evaculation. Washington, DC., World 
Bank Pensiion Reform Primmer, 2000. Idézi: NÉMETH György: Utószó – de messze nem utolsó szó – a 
nyugdíjvitához, Külgazdaság, XLVIII. évfolyam, 2004. január, 73. oldal (továbbiakban: NÉMETH György 
[2004.]) 
533 BARABÁS – BODOR – ERDİS – FEHÉR – HAMECZ – HOLTZER [2006.], i.m. 20. oldal 
534 NÉMETH György [2007.], i.m.  8. oldal 
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a kelet-közép-európai országokban fenn álltak, nem is kellett a rendszernek 

megküzdeni. Mégis az általam felvázolt kifogások ellenére is esélye lehet egy NDC 

rendszer bevezetésének, hiszen a jelenlegi nyugdíjrendszer csapdájából talán a 

legkisebb költséggel való kimenekülést jelenthetné, illetıleg politikailag is kisebb 

konfliktus árán vezethetı be. A klasszikus felosztó-kirovó rendszerekkel egyezıen 

az NDC rendszernek is megmarad az a hibája, hogy a demográfiai hullámzásoknak 

és a foglalkoztatási sokkoknak ki van téve.535  

 

A társadalombiztosítással foglalkozó közgazdászok alapfelvetése volt a felosztó-

kirovó nyugdíjrendszer és a tıkefedezeti elven mőködı nyugdíjrendszer 

szembeállítása. A társadalombiztosítási rendszerek jelenlegi válságából adódó 

kényszer hatására a közgazdászok azonban átmeneti koncepciókat, az 

összehasonlítás új szempontjait, ebbıl adódóan átmeneti megoldásokat is 

kialakítottak.536 Példaként szolgálhat, hogy a tıkefedezeti rendszerek is 

alapulhatnak járulékkal meghatározott fizetésen (lásd az eszmei számla rendszert), 

illetve a felosztó-kirovó rendszerek keretében is lehetıség van a magán-

nyugdíjbiztosítókra.537 Ez az újfajta szemlélet viszont abból a szempontból jelentıs, 

hogy elmossa a határt az addig mereven szembeállított felosztó-kirovó 

nyugdíjrendszer és a tıkefedezeti rendszer között. Leszögezve, hogy ez még nem 

jelenti azt, hogy a felosztó-kirovó nyugdíjrendszer megfelelı jövıképet jelentene. 

Álláspontom szerint egy meglévı rendszer hibáinak kiküszöbölése rövidtávon 

kevesebb áldozattal jár, mint egy teljesen új rendszer bevezetése, viszont a hosszú 

távú következményei súlyosabbak lehetnek. Az egyes reformintézkedések elıtt 

mérlegelni kell a jelenlegi és a jövıbeli hatásokat egyaránt. 

 

Tipikusan tıkefedezeti elven mőködınek tartott, azonban a felosztó-kirovó rendszer 

alapjegyei mellett átmeneti rendszer a pontrendszer, mely elsısorban 

Németországból ismert. A pontrendszer a befizetések által meghatározott DC 

                                                 
535 VALDES-PRIETO, S.: The financial stability of notional account pensions. Scandinavian Journal of 
Economics 102., 395-417. oldal 
536 NÉMETH György [2005.], i.m. 609. oldal 
537 AUGUSZTINOVICS [2005.], i.m. 441. oldal 
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rendszer helyett úgynevezett szolgáltatás által (vagy járadék által) meghatározott 

DB (defined benefit) rendszer.538 A DB rendszer alapgondolata, hogy az elért 

jövedelem fenntartását biztosítsa.539 A rendszer jelentısége, hogy a befizetett 

nyugdíjjárulékok és az abból adódó nyugdíjkifizetések között szoros kapcsolat áll 

fenn. Az egyének szolgálati idejük alatt évenként pontokat győjtenek, ami attól 

függ, hogy az adott évben mennyi ideig voltak járulékfizetık és mekkora jövedelem 

alapján fizettek járulékokat. A pont értéket pedig évente aktuálisan határozzák meg. 

Ez az elem az, ami miatt ez már egy DB rendszer lesz. A nettó pontrendszerben a 

nyugdíj nyugdíjígéretként megadott helyettesítési rátából vezethetı le, vagyis az 

aktuális pontértéktıl függ a nyugdíjrendszer jövedelem-helyettesítı képessége.540 

Álláspontom szerint a rendszer kritikus pontja a pontérték éves maghatározása, 

hiszen a rendszer fenntarthatósága és társadalmi elfogadottsága ettıl függ, és 

akárhogy is nézzük ez egy politikai döntés. Így a nyugdíjrendszer változatlanul a 

politikától függı ellátórendszer marad. Az NDC rendszer szemben azonban a 

pontok éves megállapítása miatt a nyugdíjígéret elıre történik.541 Ebben az esetben 

a jogbiztonság elve erısebben érvényesül, azonban az elızetes nyugdíjígérvény 

miatt nagyobb szükség lehet az állam teherbíró képességének csökkentésekor a 

visszalépés alkotmányos garanciáira. 

 

A modellezési eredményekbıl az is megállapítható, hogy a biztosítási 

teljesítménnyel arányos helyettesítési rátákhoz csak a nettó pontrendszeres 

nyugdíjak vezethetnek, mert az NDC rendszer helyettesítése erısen 

jövedelemfüggı542, amellett, hogy a pontrendszer – az NDC rendszer jövedelem 

független korrekciójával szemben – képes arra is, hogy a közepes és az alacsony 

nyugdíjakkal rendelkezık nyugdíját védje, szükséges mértékben teherviselés-

arányos átcsoportosításokat végezzen anélkül, hogy direkt korrekciós 

mechanizmusokat építsenek be a rendszerbe543. Ez a szolidaritási elem magasabb 

                                                 
538 BARABÁS – BODOR – ERDİS – FEHÉR – HAMECZ – HOLTZER [2006.], i.m. 22. oldal 
539 NÉMETH György [2003.], i.m. 71. oldal 
540 RÉTI [2002.], i.m. 529. oldal 
541 RÉTI [2002.], i.m. 530. oldal 
542 RÉTI [2002.], i.m. 530. oldal 
543 RÉTI [2002.], i.m. 543. oldal 
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szinten történı megtartását teszi lehetıvé a nyugdíjrendszer keretei között. Az NDC 

rendszer támogatói viszont pont ennek a semleges jellegnek az elınyét 

hangsúlyozzák vagyis, hogy az újraelosztás kérdésének kiküszöbölésével megoldja 

az ösztönzés kérdését is.544 Ez esetben azonban nyilvánvalóan elengedhetetlen a 

szolidaritási ellátások elhelyezése a szociális ellátórendszer más területén.  

 

Az NDC rendszer és a pontrendszer máshonnan kiinduló, de egymáshoz mégis 

hasonló megoldás. Mindkettı foglalkoztatáson alapul, mindkettınek a forrása a 

munkajövedelem, és mindkettı többé-kevésbé a munkaerı-piaci életteljesítmény 

alapján méri ki az idıskori jövedelmet.545 A hasonlóságát, illetıleg a különbségét 

mindig az adja, hogy a pontértékeket milyen gyakorisággal, mekkora politikai 

nyomás alatt határozzák meg, illetve, hogy milyen demográfiai és társadalmi 

változások mennek végbe egy életciklus alatt. Ideális esetben a két rendszer 

tulajdonképpen hasonló összegő nyugdíjat eredményez, azonban nem szabad arról 

megfeledkeznünk, hogy teljesen más jogvédelmi garanciák mentén.  

 

A modellezés eredményeként a két nyugdíjrendszer ugyanazt az ellentmondásos 

helyzetet mutatja, de a hatások teljesen eltérı mechanizmuson keresztül 

érvényesülnek. A nettó pontrendszer esetében a hozam eltérítés a járulékok 

indokolatlan megváltoztatásához vezet és a hiány vagy többlet a járulékoldalon jön 

létre, addig az eszmei számlarendszer  esetében a járulékok nem módosulnak, 

hanem az ellátási színvonal csökken az elfogadható küszöb alá vagy emelkedik meg 

irreálisan.546 

 

A jelenlegi magyar szabályozás sem a DB, sem a DC rendszerbe nem illeszthetı, 

mert az adott szolgáltatás-szint eléréséhez szükséges feltételek és a járulék-

                                                 
544 SIMONOVITS András: Optimális rugalmas nyugdíjrendszerek tervezése – biztosításmatematikai 
semlegesség és hatékonyság, Közgazdasági Szemle, 2004. december, LI. Évfolyam, 1102. oldal 
545 AUGUSZTINOVICS Mária: Elmulasztott lehetıség – nyugdíjreformok Közép-Kelet-Európában, In.: 
Pénzügypolitikai stratégiák a XXI. században (Tiszteletkötet Dr. Huszti Ernı professzor 75. születésnapja 
alkalmából), szerkesztette: Lenter Cs., Budapest, Akadémiai Kiadó, 2007. 250. oldal (továbbiakban: 
AUGUSZTINOVICS [2007.]) 
546 RÉTI [2002.], i.m. 546. oldal 
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szolgáltatás kapcsolat egyaránt kiszámíthatatlan.547 Ezzel ismét ugyanarra az 

eredményre jutunk, hogy ez a megoldás sem a nyugdíjasoknak, sem az aktív 

keresıknek nem megfelelı, így mindkét célcsoport a szabályoktól való eltérésre, 

nyugdíjemelésre, járulékkerülésre törekszik, ami pedig a rendszert magát 

veszélyezteti. 

 

                                                 
547 GÁL Róbert Iván [2007.], i.m. 14. oldal 



 232 

III.6. A közép- és kelet-európai országok nyugdíjrendszereinek sajátosságai 
 

III.6.1. A kelet-európai közös gyökerek 

 

A közép-, kelet-európai országok nyugdíjrendszereinek meghatározó kiindulópontja 

minden ország esetében a közös történelmi háttér.548 Közép-Kelet-Európában a 

hatvanas-hetvenes évekre szinte általánossá vált egy közös, egységes, sajátos 

nyugdíjrendszer, amely egy pillérre épül, sem a központi költségvetéstıl, sem a 

társadalombiztosítás egyéb ágaitól nem volt elválasztva, amely a rendszeren belüli 

keresztfinanszírozáshoz vezetett, a finanszírozás kizárólag munkáltatói 

befizetéseken alapult, a járulékok és nyugdíjak összege között pedig a kapcsolat 

meglehetısen gyenge volt.549 Összességében elmondható valamennyi közép-európai 

országról, hogy alacsony gyerekszámú, alacsony élettartamú, többségében 

elvándorlási többletet550 mutató országokról van szó.551  

 

A kelet-európai szocialista államok esetében a felosztó-kirovó nyugdíjrendszer a 

társadalmi berendezkedés szükségszerő velejárója, mely az állam túlzott 

szerepvállalásán alapul. A szocialista államok rendkívül sokáig olyan feladatokat 

vállaltak magukra, amelyek nem egy esetben meghaladták a nyugat-európai jóléti 

állam által teljesített szolgáltatásokat.552 A társadalombiztosítási ellátásra 

jogosultság a szocialista államok esetében állampolgári jogosultság volt, ezzel 

például Magyarországon a társadalombiztosítás elıbb terjedt ki a lakosság egészére, 

mint a legtöbb nyugat-európai országban.553 A szocialista államberendezkedés 

feltételezte a teljes foglalkoztatást, amelynek szükségszerő velejárója, hogy minden 

állampolgár dolgozik, majd életkora alapján nyugdíjassá válik. A felosztó-kirovó 

nyugdíjrendszer tehát alapvetıen egy jó választás volt az ilyen konstrukció melletti 

                                                 
548 A szociáldemokrácia kelet-európai egységét biztosította a Demokrácia és Szolidaritás Európai Fóruma, 
melynek mőködését mutatja be: FISCHER, Heinz: Szociáldemokrácia és Kelet-Európa, Európai Szemle, 
2003. 14. évfolyam 3-4. szám, 93-104.oldal 
549 MÜLLER [1999.], i.m. 103. oldal 
550 Annak ellenére, hogy elvándorolni például Magyarországról legálisan nem is igazán lehetett. 
551 HABLICSEK – PÁKOZDI [2004.], i.m. 99. oldal 
552 KISS [2006.], i.m. 8. oldal 
553 TOMKA Béla: Az Európai Szociális Modell múltja és jelene – kelet-közép-európai perspektívák, Esély, 
15. évfolyam 5/2004. szám, 40. oldal 
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nyugdíj kifizetések finanszírozására, hiszen teljes foglalkoztatás mellett – egy nem 

elöregedı társadalom – a dolgozó polgárok bérébıl vont adók és járulékok elegendı 

fedezetet biztosítanak a nyugdíjak finanszírozására. 1950-ben az 1000 aktív 

keresıre jutó nyugdíjbiztosítás keretében ellátottak száma 117 fı volt, ez a helyzet 

még a nyolcvanas évek végén is kedvezınek bizonyult, mivel 1984-ben az 1000 

aktív keresıre jutó nyugdíjasok száma 460 fı volt.554 

 

A szocialista nyugdíj szabályozás további hibája volt, hogy egységes ellátási szintet 

kívánt biztosítani a nyugdíjasok számára. Ezért gyenge volt a kapcsolat a 

munkavállalók bére alapján fizetett járulékok és a számukra megállapított nyugdíjak 

között, továbbá a nyugdíj mértéke is maximalizált volt. Ez az elosztási mód - 

céljával ellentétben - visszásságokat eredményezett a finanszírozásban: aki 

magasabb jövedelemmel rendelkezett, az nagyobb összegő járulékot fizetett be élete 

során, mely alapján magasabb nyugdíjra már nem volt jogosult, így más 

állampolgárok nyugdíját finanszírozta az általa vállalt többlet munkavégzéssel. 

 

A rendszerváltás idıszakában azonban a társadalmi berendezkedés teljes mértékben 

átalakult. A foglalkoztatási környezet minden kelet-európai államban megváltozott. 

Megszőnt (az elméletben és a gyakorlatban is) mesterségesen kreált555, 

járulékbevételek automatikus levonásán alapuló teljes foglalkoztatás, ennek 

hatására a foglalkoztatottság drámaian lecsökkent556. A rendszerváltást követıen 

1991-ben Magyarországon 86,8 %-os, Lengyelországban 90,1 %-os, Romániában 

98,5 %-os volt a foglalkoztatás. 1993-ban már Magyarországon csak 72,1 %, 

Lengyelországban csak 84,3 %, Romániában pedig csak 91,9 % a regisztrált 

foglalkoztatottak száma. (Ez a népességszámra vetítve azt jelenti, hogy 2003-ban 

több mint 3 millió munkanélküli volt Lengyelországban.557) A statisztikai mutatók 

még 1995-ben is romlottak, illetve stagnáltak, eszerint Magyarországon 69,3 %-os, 

                                                 
554 A társadalombiztosítás négy évtizede (1945-1985) Kiadta: Országos Társadalombiztosítási Fıigazgatóság, 
56. oldal   
555 Társadalombiztosítási kézikönyv  Kossuth Könyvkiadó 1968., 66.-71. oldal 
556 AUGUSZTINOVICS [1999.], i.m. 657. oldal 
557 BARR, Nicholas: Munkaerıpiac és szociálpolitika Közép- és Kelet-Európában (A Világbank kiadványa), 
Esély, 6. évfolyam 1/1995. szám, 12. oldal 



 234 

Lengyelországban (enyhe javulás) 86,7%-os, Romániában szintén 86,7%-os a 

foglalkoztatási arány. Magyarországon 1998-tól mérsékelt javulás mutatkozik 

(1998-ban 70,3%), Lengyelországban már elérte, sıt meg is haladta a 

rendszerváltozás utáni szintet (1998-ban 91,1%), Romániában  mivel a 

rendszerváltás hatásai késıbb jelentkeztek még romlik a foglalkoztatási arányszám 

(1998-ban 82,4%).558 A statisztikákat vélhetıleg némiképpen torzítja a legtöbb 

közép-kelet-európai ország esetében a 2008. végén kialakult gazdasági recesszió, 

melyrıl azonban foglalkoztatási statisztikák még nem készültek. 

 

A foglalkoztatás arányának csökkenése, a gazdasági folyamatok többszörösen is 

hatást gyakoroltak a nyugdíjrendszerekre. Egyes szakértık kifejezetten azt tartják, 

hogy a közép-kelet-európai nyugdíjrendszerek válságát inkább a gazdasági átmenet 

váltotta ki és kevésbé kötıdik a társadalom elöregedéséhez.559 Egyrészt felszínre 

került az addig rejtett munkanélküliség (munkanélküliként került nyilvántartásra az 

addig passzív munkavállalóként elkönyvelt réteg). Másrészt a munkanélküliség a 

piacgazdasági viszonyok miatt ténylegesen is megnıtt, mivel a szocialista 

államberendezkedés keretei között mesterségesen fenntartott magas foglalkoztatás a 

foglalkoztatók piaci alapon megvalósuló termelése esetén már nem volt indokolt, 

sıt kifejezetten veszélyeztette a vállalatok fennmaradását. Még az állam által 

foglalkoztatott munkavállalói réteg esetében is sor került a nagyarányú 

létszámcsökkentésre. A fentebb kifejtetteket igazolja, hogy Csehország esetében 

ahol a foglalkoztatottság viszonylag magas szintje megmaradt, a felosztó-kirovó 

rendszer nem került válságba, sıt a 90-es években még szufficitet is termelt.560  

Harmadrészt a foglalkoztatottak egy jelentıs része, mivel a legális munkaerıpiacon 

nem talált munkát az úgynevezett „feketepiacon” biztosítja a megélhetését. Ezzel is 

csökkentve a nyugdíjjárulék befizetéseket, növelve a nyilvántartott munkanélküliek 

arányát. Negyedrészt a foglalkoztatottak számának csökkenésével, 

                                                 
558 FULTZ, Elaine – RUCK, Markus: Nyugdíjreform Közép- és Kelet-Európában: helyzetjelentés a nemzeti 
nyugdíjrendszerek szerkezetátalakításáról egyes kiválasztott országokban, Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 
Közép- és Kelet-Európai Csoport, Budapest, 2001., 5. oldal (továbbiakban: FULTZ – RUCK [2001.]) 
559 MÜLLER [1999.], i.m. 104. oldal 
560 MÜLLER [1999.], i.m. 104. oldal 
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átstrukturalizálódásával jelentısen csökkent a nyugdíjjárulék befizetések (befizetık 

számának csökkenése miatt) összege. 

 

A nyugdíjrendszert befolyásoló társadalmi hatások egy másik része a 

rendszerváltozás utáni kormányok politikájának tudható be. A rendszerváltás utáni 

kormányok ugyanis a hirtelen megnövekedett munkanélküliség felszámolása 

érdekében lehetıvé tették a felmentés helyetti nyugdíjazást, illetve liberalizálták a 

rokkantsági nyugdíj szabályait, amely egy korhatár alatti nyugdíjazási hullámot 

indított el. Ezen politikai intézkedések eredményeképpen tovább csökkent a 

járulékot fizetık száma, és tovább nıtt  rendszer által eltartottak köre. A 

nyugdíjasok megnövekedett száma miatt a nyugdíjrendszer akkori formájában való 

fenntartása meglehetısen drágává vált, a nyugdíj kiadások megduplázódtak.561 

 

Az OECD tagországokhoz képest a kelet-európai országokban – korábban is 

alacsony – nyugdíjkorhatár562 a rendszerváltáskor tovább csökkent: Az OECD 

tagországok esetében 1950-ben nık esetében 66 év, férfiak esetében 68,5 év volt a 

nyugdíjkorhatár, míg ugyanebben az évben Kelet-Európában a nık esetében 

átlagosan 62,5 év, a férfiak esetében 67,5 év volt a nyugdíjra jogosító életkor. A 

rendszerváltás után 1990-ben az OECD tagországokban a nıknél 60 év, a férfiaknál 

62 év volt az átlagos nyugellátás megszerzéséhez szükséges életkor, mely Kelet-

Európában a nıknél 57,6 évben, a férfiaknál 60,9 évben volt meghatározva.563 A 

kelet-európai átlagból Lengyelország kirí a 60 és 65 éves nyugdíjkorhatárral.564 

 

A demográfiai elırejelzések is a felosztó-kirovó rendszer reformját sürgették, noha 

a kelet-európai országok népessége az európai átlaghoz képest fiatal. A 20 és 59 év 

közötti népesség az 1990-es évek elsı felében – Magyarország kivételével – 

gyarapodott. A 60 éven felüliek aránya pedig Lengyelországban nıtt 

                                                 
561 HAJDÚ József: The preliminaries and basic elements of the new Hungarian private pension system, 
Tanulmányok Dr. Veres József egyetemi tanár 70. születésnapjára, Szeged 1999., 101. oldal (továbbiakban: 
HAJDÚ [1999.]) 
562 AUGUSZTINOVICS [1999.], i.m. 667. oldal 
563 FULTZ – RUCK [2001.], i.m. 3. oldal 
564 AUGUSZTINOVICS [1999.], i.m. 667. oldal 
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intenzívebben.565 Jelenleg a 65 év feletti népesség 12,3%-a az össznépességnek, ez 

a mutató észak-európában 15,2%, dél-európában 14,5%, nyugat-európában 

14,9%.566 Az eltartotti arányt csökkenti az is, hogy a születéskor várható élettartam 

Kelet-Európában több mint 7,5 évvel alacsonyabb, mint Nyugat-Európában. Ennek 

ellenére a kelet-európai országokban sem kedvezıbb a nyugdíjrendszerek helyzete: 

Az idıs, 80 év feletti korosztály aránya évrıl évre 3-4%-kal nı.567 A 

nyugdíjrendszerre kedvezı öregedési adatok ellenére is – várhatóan a 

foglalkoztatottság visszaszorulásának eredményeképpen – 2020-ra a nyugdíjasok 

aránya 1/3-dal nı. A társadalom elöregedésével a nyugdíjrendszer eltartotti aránya 

tovább emelkedik. Fiskális szempontból említésre érdemes, hogy a nyugdíjasok 

számának emelkedését az átlagos nyugdíjak reálértékének csökkenése 

ellensúlyozta, sıt esetenként túl is kompenzálta.568 

 

A kelet-európai átalakulás a nyugdíjrendszer szempontjából azonban tanulságos is 

lehet. Megállapítható, hogy a nyugdíjrendszerek jelenét és jövıjét a gazdasági 

változások mélyebben érintik még a demográfiai változásoktól és népesség 

elöregedésétıl is. Az átmeneti gazdaságokban demográfiai változások nélkül is 

bekövetkezett a nyugdíjrendszer válsága, a nyugdíjak reálértékének megırzése 

nélkül is.569 Régiónkban a nyugdíjrendszer nem tisztán saját szerepét valósította 

meg, hiszen a teljes foglalkoztatás elérésének eszköze is volt. A magas ellátotti 

szám miatt a ténylegesen keresık számára aránytalanul alacsony nyugdíjat 

eredményezett, az inflációkövetés hiánya pedig a rendszerváltozás viszonyai között 

elértéktelenítették azt is. Pozitívumként azonban mindenképpen megemlíteni 

szükséges, hogy a gazdasági és a politikai liberalizáció Kelet-Közép-Európában 

hatalmas erıket szabadított fel, amely mozgatói lehetnek a reformoknak.570  

                                                 
565 AUGUSZTINOVICS [1999.], i.m. 661. oldal 
566 FULTZ – RUCK [2001.], i.m.  8. oldal 
567 HAJDÚ József: Long term care for elderly in Europe, with special regard to the Central and Eastern 
European countries, Studia Ida Hágelmayer dedicate, ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, Budapest, 
2005., 209. oldal 
568 AUGUSZTINOVICS [1999.], i.m. 667. oldal 
569 AUGUSZTINOVICS [1999.], i.m. 662-663. oldal 
570 BARR, Nicholas: Munkaerıpiac és szociálpolitika Közép- és Kelet-Európában (A Világbank kiadványa), 
Esély, 6. évfolyam 1/1995. szám, 23. oldal (továbbiakban: BARR [1995.]) 
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III.6.2. A reform lehetséges irányai 

 

Az 1990-es évek közepén, végén a kelet-, közép-európai országokban különbözı 

mélységő reformok kidolgozása kezdıdött meg.571 1998 és 2005 között 

Magyarország, Lengyelország, Lettország, Bulgária, Horvátország, Észtország, 

Litvánia és Szlovákia részlegesen privatizálta a kötelezı nyugdíjrendszerét.572 A 

társadalmi reformnak minden ország nagyjából azonos háttérrel, államszerkezeti 

hibákkal fogott neki: A költségvetés nem volt letisztult, nem mutatta a valós 

helyzetet, a szociális ellátórendszerek finanszírozási mechanizmusai alkalmatlanok 

voltak, illetve Bulgária, Lengyelország és Magyarország még jelentıs adóterheket, 

államadóságot is örökölt.573 A legnagyobb kiadási tételt mindegyik ország 

tekintetében társadalombiztosítási rendszer két ágának átalakítása jelentette. A 

reformok kapcsán megállapítható, hogy nincs két egyforma „csomag” a felsorolt 

országok reformja között, országonként sajátos változatokat találunk olyan 

kérdésekben, mint az új nyugdíjformula, a múltbeli járulékok valorizálása, a 

megállapított nyugdíjak indexálása, az alkalmazott helyettesítési ráták, az „átmeneti 

generációk” kezelése.574 Alternatíva még a tényleges nyugdíjkorhatár emelése, a 

nyugdíj kritériumok szélesítése.575 

 

 A reformokra azonban nem csak a gazdasági mutatók miatt volt szükség, hanem a 

felosztó-kirovó rendszer átalakítása is indokolt volt. A kiadások visszafogása a 

politikai nehézségek ellenére is szükségesnek mutatkozott, mert az veszélyeztette a 

költségvetés stabilitását.576  Kizárólag állami költségvetésbıl ugyanis nem volt 

tovább finanszírozható a nyugdíjrendszer. Az eltartottak száma ugrásszerően 

                                                 
571 Elemezık szerint várható volt, hogy a közép-európai országok fejlıdése eltérı irányban fog elindulni. 
Azonban végsı soron a reformok minden érintett országban erısen vegyesre sikeredtek, több rendszer 
megoldásának keverékeként. In.: TOMKA Béla: Az Európai Szociális Modell múltja és jelene – kelet-közép-
európai perspektívák, Esély, 15. évfolyam 5/2004. szám, 46-48. oldal 
572 AUGUSZTINOVICS [2007.], i.m. 245. oldal 
573 KUTASI Gábor: Az EU8+2-országok költségvetési teljesítménye az integrációs folyamat során, Pénzügyi 
Szemle, 53. évfolyam, 1/2008. szám, 23. oldal (továbbiakban: KUTASI [2008.]) 
574 AUGUSZTINOVICS [2007.], i.m. 245. oldal 
575 HAJDÚ [1999.], i.m.  96. oldal 
576 BARR [1995.], i.m. 29. oldal 
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megnıtt, 100 munkavállalóra kb. 30-45 nyugdíjas jut, és a demográfiai mutatókból 

csak ennek az értéknek a romlására lehet következtetni. 

 

Az állami finanszírozású felosztó-kirovó rendszer reformja mellett szükséges egy 

másik piaci alapon mőködı magánpillér kiépítése is. Az új pillér létrehozása 

azonban jelentıs költség kihatással jár, ezért a kelet-európai országok nagy része 

még nem hozta meg a magánpillér kialakításához szükséges politikai döntést. 

Azokban az országokban is, ahol a teljes reformra még nem került sor, szükséges 

volt azonban az állami finanszírozású rendszer átalakítására, a nyugdíj révén 

megvalósuló újraelosztás tıkefedezeti elven alapuló megvalósítása.577 Az átalakítás 

eredményeként – több lépcsıben – sor került a férfiak esetében 2-3 évvel, a nık 

esetében 3-6 évvel a nyugdíjkorhatár emelésére. 

 

Megszorításokat vezettek be a privilegizált munkavállalói kört megilletı juttatások 

tekintetében (pl. katonák korengedményes nyugdíja). Több esetben a 

nyugdíjbiztosítási alap finanszírozási körébıl kikerülve a szakmai testületeknek kell 

a többlet juttatások finanszírozását megoldani. A járulékok beszedése is szorosabb 

ellenırzési rendszeren keresztül történik. Több országban jogszabály mondja ki, 

hogy a társadalombiztosítási járulékok adók módjára behajthatóak. Az állami 

foglalkoztatás megszőnésével, csökkenésével ugyanis az önkéntes 

járulékbefizetésre kell a társadalombiztosítási rendszereknek hagyatkozniuk. A 

munkáltatókra azonban a járulék befizetések lehetıség szerinti elkerülése a 

jellemzı. A rendszerben alkalmazott további korrekciós elem még, hogy minden 

volt szocialista államban sor került az ellátási formák, a nyugdíj mértékének 

megállapításához használt ráták felülvizsgálatára, új hatékonyabb módszerek 

kidolgozására. 

 

A felosztó-kirovó rendszer reformja mellett szükséges volt egy másik finanszírozási 

forrás kialakítása is, ezzel megvalósítva a Nyugat-Európában alkalmazott vegyes 

                                                 
577 AUGUSZTINOVICS Mária (szerk.): Újraelosztás nyugdíjbiztosítási rendszerekben In: Körkép reform 
után, Tanulmányok a nyugdíjrendszerrıl, Közgazdasági Szemle Alapítvány, Budapest, 2000., 319. oldal 
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nyugdíj finanszírozási rendszert. A magánnyugdíj pillér kialakítása rendkívül 

költséges, ezért ennek kialakítását a kelet-európai államok általában halogatják. 

Kivétel ez alól Magyarország, Lengyelország, és a balti államok, ahol a 

reformokkal tovább mentek578 – a Kelet-Európában radikálisnak számító – vegyes 

nyugdíj finanszírozás, tıkefedezeti pillér bevezetésre került. Csehország kivételével 

azonban mindenhol a hárompilléres nyugdíjrendszer kiépítését kezdték meg. 

Csehország a magyar és lengyel reformokkal egyidejőleg – annak ellenére, hogy 

mostanra már a második pillér bevezetésére elırehaladott tárgyalások folynak – 

nem vezetett be tıkefedezeti elven mőködı pillért, hanem kreált egy kötelezı és egy 

önkéntes felosztó-kirovó alapot.579 Elsı körben a Világbank hatása a cseh reformra 

azért is lehetett csekélyebb, mert a cseh államadóság a magyarhoz és lengyelhez 

képest számottevıen alacsonyabb.580 

 

Az eltérések a lengyel és magyar rendszer között nem jelentısek, azonban ezek a 

különbségek tették azt lehetıvé, hogy mára kiderült a lengyel reform a magyartól 

hatékonyabbra sikeredett. Nagy különbséget jelent, hogy Lengyelországban az 

állami nyugdíjrendszert is mélyebben megreformálták, jelentısen modernizálták581, 

és adóbevételekbıl finanszírozott minimális nyugdíjat garantálnak mindenkinek, 

valamint a második pillér szervezeti felépítése (piaci alapon mőködı, kereskedelmi 

jellegő pénzügyi közvetítık a magánnyugdíj-pénztárak) 582 is eltér. A keresetthez 

kötött nyugdíjhoz kapcsolódóan pedig – az igénybevett svéd szakértık hatására – 

bevezették a már ismertetett névleges vagy eszmei számlarendszert.583 Vagyis a 

szolidaritási és a biztosítási típusú nyugdíjakat sikerült szétválasztaniuk. Különbség 

még, hogy a második pillérbe Lengyelországban az összes hozzájárulás egyötöde 

kerül, Magyarországon pedig közel egynegyede.584 A harmadik pillér pedig egyben 

                                                 
578 HAJDÚ [1999.], i.m.  101. oldal 
579 KUTASI [2008.], 24. oldal 
580 MÜLLER [1999.] i.m., 108. oldal 
581 FULTZ, Elaine: Nyugdíjreform Magyarországon és Lengyelországban, Közgazdasági Szemle, 2002. 
június, XLIX. Évfolyam, 465. oldal (továbbiakban: FULTZ [2002.]) 
582 MÜLLER [1999.], i.m. 107. oldal 
583 AUGUSZTINOVICS [1999.], i.m.  669. oldal 
584 MÜLLER [1999.], i.m. 106. oldal 
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életbiztosítást is tartalmaz.585 Ugyanakkor a lengyel reform nagy veszélyének azt 

tartják, hogy a jövedelempótlási (helyettesítési) ráta várhatóan a reform alapján az 

ILO egyezményekben elıírt minimumszint alá fog csökkenni, ami a nyugdíjasok 

fokozódó elszegényedésével járhat.586 

 

A második generációs balti reformok között Lettország szintén az NDC rendszert 

választotta, viszont emellé bevezetett egy sávosan differenciált indexelési mértéket, 

ami viszont már egyáltalán nincs összhangban az NDC elveivel. Összességében 

viszont megállapítható, hogy a reformok legalább is elindultak valamennyi volt 

szocialista államban, de az újraelosztási elemet az elsı pillérbıl egyik országban 

sem iktatták ki teljesen.587 

 

A teljes reformot megvalósító két ország esetében a – Magyarországon már ismert – 

a nyugdíjak finanszírozása a munkabér alapján fizetett járulékokból és a 

magánnyugdíj-pénztárak felé fizetett tagdíjak befektetéseibıl származó 

jövedelembıl valósul meg. Megváltozott a nyugdíjak elosztása is, mivel a 

szocialista államberendezkedés célja egy egységes ellátási szint biztosítása volt, 

amely a piacgazdasági viszonyok között nem tartható. A munkavállalók természetes 

igénye, hogyha több munkát végeznek, magasabb bérezésben részesülnek, akkor ez 

kihatást gyakoroljon a leendı nyugdíjukra is. Ezért az 1997-es reformot követıen új 

átváltási ráták kerültek kialakításra.588 

 

A kötelezı magánpillért Magyarország 1998-ban, Lengyelország 1999-ben vezette 

be. A magánpillér hosszú távú gazdasági-pénzügyi hatásai még nem ismertek. A 

lengyel, átfogóbb reform kapcsán már 2001-ben szembesülni kellett a 

gazdaságpolitikusoknak azzal, hogy a reform középtávú költségvetési terve 

tarthatatlan: alábecsülték a nyugdíjreform költségeit, így a nyugdíjalap átmeneti 

                                                 
585 KUTASI [2008.], i.m. 24. oldal 
586 FULTZ [2002.], i.m. 466. oldal 
587 AUGUSZTINOVICS [2007.], i.m.  248. oldal 
588 MAJOR Klára – MARTOS Béla: Változott a nyugdíjak eloszlása (Körkép reform után: tanulmányok a 
nyugdíjrendszerrıl, Szerkesztette: Augusztinovics Mária) Közgazdasági Szemle Alapítvány Budapest 2000., 
97.-98. oldal 
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hiányrése nagyobb lett a vártnál.589 A magyar reform helyzetét pedig a dolgozatban 

részletesen ismertetem. A cseh reform noha nem tért át (vagy pont azért, mert nem 

tért át) a tıkefedezeti rendszerre mégis növekvı költségvetési hiányt eredményezett, 

a cseh államadósság 1998 és 2002 között csaknem a duplájára nıtt.590 

 

A második pillér bevezetésének eredménye nagyban függ attól is, hogy a reformer 

államok kiknek biztosítottak lehetıséget arra, hogy a magánnyugdíj pillérbe 

belépjen. Lengyelország és Lettország kötelezıvé tette a fiatal munkavállalók 

számára, az idısebb évjáratokat viszont kizárta. Ezzel a 30-49 év közötti 

korosztályra korlátozta tagjait. Magyarország és Észtország csak a munkaerıpiacra 

újonnan belépık számára tette a belépést kötelezıvé de mindenkinek lehetıvé tette 

az önkéntes csatlakozást. Ez körülbelül 40 átmeneti évjáratot jelent. Litvánia 

megoldása pedig egyedülállóként mindenkinek lehetıvé tette a csatlakozást a 

magán pillérhez, viszont nem tette azt senki számára sem kötelezıvé.591 Az 

átmeneti évjáratok és a kötelezı tagok száma nyilvánvalóan az átállási költségek, az 

elsı pillérhez kapcsolódó államadóság mértéke szempontjából bír jelentıséggel. 

 

A magyar és a lengyel reform közös hiányossága, hogy koordinálatlanok az 

öregségi nyugdíjrendszer és a rokkantsági nyugdíjrendszer reformjának 

összefüggései. Ezt tovább fokozza hogy Lengyelországban az egyéni 

számlarendszer jelentısen csökkenti az öregségi nyugdíjakat de a rokkantsági 

nyugdíjakat változatlanul hagyja.592 

 

Már rövid távon is megállapítható, hogy az elızetes felmérések ellenére is jelentıs 

többletköltséggel járt a magánnyugdíj-pénztárak kialakítása Magyarországon és 

Lengyelországban is. A magánnyugdíj-pénztárak adminisztratív költségei az állami 

nyugdíjpénztárak mőködési költségein felül jelentkeznek, ezzel is növelve a 

nyugdíjrendszer deficitjét. Magyarországon  a magánpillér mőködési költsége 1999-

                                                 
589 KUTASI [2008.], i.m. 35. oldal 
590 KUTASI [2008.], i.m. 36. oldal 
591 AUGUSZTINOVICS [2007.], i.m. 249. oldal 
592 FULTZ [2002.], i.m. 467. oldal 
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ben a járulékbevételek 8%-át tette ki, ami kb. négyszerese az állami nyugdíjrendszer 

adminisztratív költség szintjének.593 A mőködési költségekre, az inflációra, 

valamint a befektetési költségekre is figyelemmel a magánnyugdíj-pénztárak 

mindkét országban átlagban veszteséget könyvelhettek el mőködésük során, a 

dolgozók nyugdíjvagyona nemhogy nem növekedett, hanem reálértéken még 

csökkent is.594 

 

 Fontos hiányossága – mint ahogy azt már az elızıekben részletesen is ismertettem 

– a magán pillérnek, hogy még nem biztosított a magánnyugdíj-pénztári tagok 

számára az ellátás kifizetése. Ezáltal a tagok jövıképét, biztonságérzetét csorbítja. 

Magyarországon a bizonytalanság a pontatlan törvényi szabályozás mellett, az 

elıírások és a majdani gyakorlat közötti várható különbségekbıl ered. 

Lengyelországban a bizonytalanság sokkal nagyobb mértékő, mivel a 

magánnyugdíjak kiszámítását és folyósítását szabályozó jogszabályokat a reform 

kezdetekor még hatályba sem léptették.595 

 

A közép-európai országokban – a demokrácia szárnypróbálgatásaként – jellemzı, 

négyévente bekövetkezı politikai irányváltások a nyugdíjreform kiteljesedésére 

szintén negatívan hatnak.596 AZ OECD összesítése szerint 2002-ben 

Magyarországon érvényesült legerısebben annak a hatása, hogy a politikai ciklus 

választáshoz érkezett.597 A pozitív kivétel a kormányváltások nyugdíjrendszerre 

gyakorolt kedvezıtlen hatása alól Lengyelország, ahol a kormányváltás ellenére is 

ugyanazon az úton folytatódott a nyugdíjreform.598 

 

A rendszerváltáskor a reform kialakítása során erısen korlátozott volt a társadalmi 

párbeszéd, nem alakult ki konszenzus a reform módjáról, elemeirıl. 

Magyarországon a konszenzus elmaradásának oka a szakszervezetek 

                                                 
593 FULTZ – RUCK [2001.], i.m. 15. oldal 
594 FULTZ [2002.], i.m.  470. oldal 
595 FULTZ [2002.] i.m., 468. oldal 
596 CZÚCZ Ottó: A nyugdíjak kiszámíthatóságát fenyegetı politikai kockázatok (Körkép reform után: 
tanulmányok a nyugdíjrendszerrıl) Közgazdasági Szemle Alapítvány Budapest 2000., 366. oldal 
597 KUTASI [2008.], i.m. 38. oldal 
598 FULTZ – RUCK [2001.], i.m. 17. oldal 
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megosztottsága volt, így a munkavállalók érdekeinek viszonylagos védelme nélkül 

került sor a reform irányvonalainak kialakítására. A magyar helyzettıl azonban 

kedvezıtlenebb társadalmi háttérrel is került sor reformokra pl. Horvátországban a 

szakszervezetek kifejezetten tiltakoztak a nyugdíj reform ellen. 

 

A strukturális reformok kapcsán vegyes nyugdíjrendszerek születtek elsıként 

Magyarországon és Lengyelországban, késıbb a többi volt szocialista országban is. 

Csehország és Szlovénia eddig ellenállt a részleges privatizálás és feltıkésítés 

kísértésének, noha a régió két legfejlettebb országáról van szó.599 Ezen a hazai 

tapasztaltok kapcsán célszerőnek látom elgondolkodni. Annak ellenére is, hogy 

például Szlovákiában azóta sor került a második pillér bevezetésére. 

 

                                                 
599 SIMONOVITS András [2008.], i.m. 107. oldal 
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III.7. Az 1997/1998-as nyugdíjreform és annak hatása a nyugdíjrendszerre 

 

A nyugdíjreform célja elméletileg jól körvonalazható: a gazdaság mindenkori 

fejlettségéhez jobban alkalmazkodó, az idıskori szociális biztonság követelményét 

hatékonyabban kiszolgáló, az egyes funkciókat kiszámíthatóan és átláthatóan 

megjelenítı nyugdíjrendszer mőködjön, ami egyszerre kell, hogy igazságos, 

értéktartó és stabil legyen.600 Ha szkeptikusok akarunk lenni, akkor ebbıl a célból 

nem valósult meg szinte semmi. Németh György szerint az 1997-es nyugdíjreform 

mellett felsorakoztatott valamennyi kormányzati érv a közgazdasági ismeretek 

elégtelensége miatt, hamis volt.601 A kormányzat megfelelıen elı akarta készíteni a 

reformot, 2048-ig a prognózisok alapján évente modellezte is a járulékbevételeket 

és juttatásokat602, melynek eredményeként a tıkefedezeti pillérre való átállás 

megtakarítást is eredményezett. Erre tekintettel vállalkozott tehát a reform 

megvalósítására. 

 

Az igazságosság, értéktartóság és stabilitás viszont relatív fogalmak. A relatív 

igazságosság a nyugdíjak és a nyugdíjfeltételek közötti arányosságot jelenti. A 

relatív értéktartás csak az értékmegırzés garanciáinak rendszerbe építéséig 

terjedhet. A stabilitás pedig azért relatív, mert ez a követelmény csak arra 

irányulhat, hogy a nyugdíjrendszer fıbb jellemzıi, jellegzetességei a lehetı 

leghosszabb ideig érdemben ne, vagy csak alig változzanak.603 

 

Az 1997-es nyugdíjreform védelmében azonban azt is le kell szögezzük, hogy a 

reformok célja az volt, hogy alacsony szintre szorítsa a magyar költségvetésnek a 

nyugdíjrendszerbıl fakadó hosszú távú terheit (vagyis az elsı pillérben 

megtestesülı implicit államadósságot)604. A nyugdíjreform elindításakor is 

nyilvánvaló volt, hogy a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer 2013-ig megtartja 

jelenlegi problémájának nagy részét, és összességében a pillérek egyesített hiánya 

                                                 
600 RÉTI [1995.] i.m. 927-928. oldal 
601 NÉMETH György [2004.], i.m. 69. oldal 
602 NÉMETH [1999.], i.m. 19. oldal 
603 RÉTI [1995.] i.m. 926. oldal 
604 NÉMETH György [2003.], i.m. 45. oldal 
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nem csökken, hanem átmenetileg a részleges privatizáció hatására megnı. Továbbá 

számítani lehetett arra, hogy az idısebb korosztály jóléte viszonylagosan 

csökkenhet.605 A pontos helyzetképhez viszont szükséges tisztázni, hogy a magyar 

állam nyugdíjígérvényeiben megtestesülı implicit államadósság nagyságrendje 

azonosnak tekinthetı a fejlett világ számos országának hasonló államadósságával, 

bár inkább a magasabbak közé tartozik. 606 A probléma az össz államadóssághoz 

kapcsolódó magas kamat. 

 

A változás rövid, illetve középtávú költségeivel a reform elhatározásakor számolni 

kellett. A jogos negatív kritika alapja a tervezett hiány átlépése. Az elemzések 

újraértékelése, a nyugdíjszabályok állandó reformja miatt újra és újra a 

gazdaságpolitikai viták középpontjában áll. A nyugdíjrendszer fenntarthatósága 

aktuális kérdés maradt. Pozitívumként azonban mindenképpen le kell szögezni, 

hogy az 1997-1998-as reform csomag segítette a nyugdíjkiadások növekedésének 

megfékezését.  

 

Az 1997-es nyugdíjreform legfontosabb jellemzıi megvalósultak. A vegyes 

rendszert el sikerült adni az embereknek.607 Ennek a hátterében viszont komoly 

kampány tevékenység állt, amely sokszor a lehetıséget a legkedvezıbb 

forgatókönyv szerint mutatta be. Tervezetten domináns a felosztó-kirovó rendszerő 

pillér maradt, a magánnyugdíj-pénztárak hozama átmenetileg – a második pillér 

bevezetése által – államadóságot finanszírozza, mivel ezzel egyidejőleg 

költségvetési hiány terhére finanszírozzák a felosztó-kirovó rendszer már meglévı 

nyugdíjasait.608 Az 1997-es nyugdíjreform az implicit nyugdíjadóság nagy részét 

eltüntette, hiszen nemzetközi elemzések szerint a GDP arányosan 25%-os implicit 

adósság nemzetközi összehasonlításban kifejezetten alacsony.609 A hiányt a 2000. és 

                                                 
605 SIMONOVITS [1998.], i.m. 690. oldal 
606 NÉMETH György [1998.], i.m. 23. oldal 
607 SIMONOVITS András: A magyar nyugdíjrendszer reformja: 1996-2007., Külgazdaság, 52. évfolyam, 1-
2/2008. szám, 95. oldal (továbbiakban: SIMONOVITS András [2008.]) 
608 SIMONOVITS [1998.], i.m.  698. oldal 
609 HOLZMANN, R. – PALACIOS, R. és ZVINIENE, A.: Implicit pension dept: issues, measurement, and 
scope in international perspective, Washington DC: The World Bank Social Protection Discussion Paper 
Series 0403. 
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2002. közötti járulékcsökkentések, a 13. havi nyugdíj és egyszeri járadékemelések 

sokszorozták meg, hosszú távon eladósítva a nyugdíjrendszert.610 Problémát okoz 

még, hogy az eredeti tervekhez képest611 nem valósult meg a magánnyugdíj-

pénztárak tervezett GDP 2%-át elérı pozitív hozama az államkassza felé, amely 

további nyugdíjintézkedések forrásául szolgált volna.612  

 

A vegyes rendszer megalkotása annyiban mindenképpen hibás döntés volt, hogy az 

elsı és a második pillér nem épül egymásra, nem egészíti ki egymást. A közös az 

azonos finanszírozási alap, amelynek esetében pedig pont a különbözıség lenne a 

célszerő. Ennek eredıje, hogy a domináns társadalombiztosítási nyugdíj pillér 

karbantartására, megreformálására nem került a magánnyugdíj pillér kialakításával 

egyidejőleg sor.613 A társadalombiztosítási pillér elmaradt reformja komoly hátrányt 

eredményezett a lengyel – párhuzamosan és egyszerre végrehajtott – reformokhoz 

viszonyítva, melyeket folyamatosan kellett a nyugdíjrendszerben végrehajtani. Ez 

átláthatatlanságot és jogbizonytalanságot eredményezett. 

 

A reformot követıen a kormányok számos intézkedéssel egymás korrekciós 

intézkedéseit semlegesítették, ezért az 1997-1998-ban elért eredmények jelentıs 

mértékben erodálódtak.614 A dolgozat IV. fejezetében az egymásnak és a 

gazdaságilag indokolt intézkedéseknek ellentmondó konkrét döntések elemzésére is 

sor kerül. Ilyen, az 1997-es reform során nem tervezett, a reformot rontó módosítás 

például a 13. havi nyugdíj bevezetése, mely az elsı pillér szerinti felosztó-kirovó 

társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben a kiadási oldalon újabb nem tervezett, 

                                                 
610 GÁL Róbert Iván [2007.], i.m.  7. oldal 
611 A hozam-kamat-rés várakozás által tervezett nemzetgazdasági szintő többlet megtakarítás elmaradása 
abból ered, hogy a tervezéskor csak két szereplıvel az állammal és a pénztárral számoltak az állampapír 
piacon, viszont figyelmen kívül hagyták a harmadik szereplıt, a klasszikus megtakarítókat, akik viszont 
veszteségét voltak kénytelenek a pénztárak felvásárlása miatt elkönyvelni, így elmaradt a megtakarítás a 
nemzetgazdaság szintjén. 
In: NÉMETH György [2003.], i.m. 51. oldal 
612 NÉMETH György: Megjegyzések Simonovits András Az új magyar nyugdíjrendszer és problémái címő 
tanulmányához, Közgazdasági Szemle, 1998. november, XLV. évfolyam, 1044. oldal 
613 SIMONOVITS András [2008.], i.m. 98-99. oldal 
614 Egyes szerzık egyenesen odáig mennek, hogy a nyugdíjreform legnagyobb problémájának a politikai 
változásokat látják, vagyis azt, hogy az 1998-as kormány váltáskor az új kormány már nem merte 
visszavonni a reformokat, de minden lépésével közömbösítette azt. In: SIMONOVITS András [2008.], i.m. 
96. oldal 
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hosszú távú kötelezettségvállalást jelent, és amely már rövid távon is növeli a 

nyugdíjrendszerbıl származó költségvetési hiányt. A 13. havi nyugdíj ugyanis 

tulajdonképpen egy 8,3%-os nyugdíjemelést jelentett.615 

 

A közgazdasági elemzések központi kérdése, hogy ha nem került volna sor a 

nyugdíjreformra, akkor milyen összegő nyugdíjakra, milyen költségvetési deficit 

mellett számíthattak volna a nyugdíjasok, illetve, hogy a reform során tervezett 

összegek hogyan viszonyulnak a ténylegesen elért eredményekhez. A számítások 

eredményeként minden esetben megállapításra került illetve kerül, hogy a 

magánnyugdíj-pénztárak nem váltották be a hozzájuk főzött reményeket, mert az 

általuk elért hozamok elmaradnak a tervezettıl. Ez egyrészt a magánnyugdíj-

pénztárak viszonylag gyenge teljesítményének tudható be, másrészt a reform 

átállási költségének.616 

 

Az 1997-1998-as nyugdíjreform legfontosabb elemei közé tartozott a törvényi 

nyugdíjkorhatár fokozatos emelése, a svájci indexálás617 formulájának bevezetése, 

amely erıteljes szőkítı hatást fejtett ki a jövıbeli nyugdíjkötelezettségekre. Az 

intézkedések következményeinek egy részét viszont a már nyugdíjas, illetve a 

nyugdíjazás elıtt álló korosztály is viseli.618 A svájci indexálás kapcsán szükséges 

megemlíteni, hogy az 1992-es reformot megelızıen az indexálásra az országos 

átlagkereset alapján került sor.619 A bérindexálás fenntartására a reálkeresetek 

lökésszerő növekedése miatt nem volt lehetıség, azonban a tisztán árindexálás 

rendszere viszont politikailag nem volt felvállalható. Ezért tulajdonképpen nem 

gazdasági döntés, hanem politikai konszenzus eredményeként620 került sor a svájci 

indexálás meghonosítására Magyarországon. A nyugdíjak emelésének gazdasági 

                                                 
615 BARABÁS – BODOR – ERDİS – FEHÉR – HAMECZ – HOLTZER [2006.], i.m. 7. oldal 
616 Egyes szerzık álláspontja szerint az átállási költség nem róható a magánnyugdíj pillér rovására, ennek a 
költségét le kellene vonni a bekövetkezett költségvetési deficitbıl.  
Lásd például: ORBÁN – PALOTAI [2006.], i.m. 584. oldal 
617 A svájci indexálás azt jelenti, hogy a nyugdíjakat minden év januárjában a nettó (jelenlegi szabályok 
szerint 2013-tól bruttó) nominális bérek és az árak adott évi elırejelzett növekedésének a számtani közepével 
megemelik. 
618 ORBÁN – PALOTAI [2006.], i.m.  585. oldal 
619 SIMONOVITS [1998.], i.m. 695. oldal 
620 SIMONOVITS [2000.], i.m. 502. oldal 
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hatásait viszont semmiképpen sem lehet figyelmen kívül hagyni. A nyugdíjak 

indexálásának évi 0,5 százalékpontos mérséklésével 2050-ig prognosztizált 

nyugdíjkiadás növekedés átlagosan körülbelül 30 %-os mértékben, a GDP-bıl a 

nyugdíjakra fordított állami kiadások 0,5 és 2,0 százalékpont közötti mértékben 

csökkennének.621  

 

Az életkori emelés egyik legmarkánsabb eleme a kedvezményes nyugdíjazás egyes 

formáinak szigorítása, az elırehozott öregségi nyugdíj feltételeinek drasztikus 

átalakítása, a korkedvezményes munkakörök és a korkedvezmény körébe tartozó 

jogosultságok újraszabályozása. A rokkantsági nyugdíjazás szabályainak szigorítása 

azonban nem került a reform során rögtön beépítésre a nyugdíjrendszerbe. Bár már 

a reform is tartalmazott erre irányuló jegyeket, de drasztikus intézkedésekre nem 

került sor. 1997. óta viszont – különösen az utóbbi években – számos olyan 

kormányzati döntés született, amely a korábban elmulasztott, politikailag 

népszerőtlen reformok megvalósítására irányult. Ezen reformintézkedések 

elemzésére a dolgozat késıbbi fejezetében kerül sor. 

 

A pontos gazdasági elırejelzések hiánya, a gazdasági környezet jelentıs 

módosulása miatt az 1997-es intézkedések óta számos olyan politikai döntés vált 

szükségessé, mely nem volt tervezhetı a reform elıkészítésekor. Születtek olyan 

intézkedések, amelyek – ad hoc jellegük miatt – a szigorító intézkedések ellen 

hatottak, vagy választásokkor a szavazatok megszerzése érdekében hozott 

döntésként, annak a nyugdíjrendszerre vetített következményeit figyelmen kívül 

hagyva kerültek bevezetésre. Ilyen a 13. havi nyugdíjak bevezetése, illetıleg a 

svájci indexnél nagyobb arányú nyugdíjemelések, továbbá ide sorolhatjuk a 

nyugdíjrendszerre közvetetten hatást gyakorló Prémium Évek Programot. 

 

A vegyes rendszer bevezetésekor a kormány számolt az esetleges pozitív 

hozammal, amit a magánnyugdíj-pénztárak az elméleti tervezés alapján elérhettek 

volna, azonban nem kalkulált egy esetleges gazdasági recenzió hatásával, noha 

                                                 
621 HABLICSEK – PÁKOZDI [2004.], i.m. 116. oldal 
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egyes elemzık622 már akkor felhívták erre a figyelmet. Sajnos ez a körülmény is 

bekövetkezett, melynek hatásai a nyugdíjrendszerre még csak érezhetıek,623 de nem 

mérhetıek. 

 

Az 1997-es reform csomag kidolgozására a Világbank által támogatott „új nyugdíj 

ortodoxia” elveit624 követve került sor, melynek alapvetı eleme a második és 

harmadik nyugdíjpillér625 rögzítése, amely tıkefedezeti elven mőködik626, illetve 

sokszor elfeledetten kiemelt eleme a nyugdíj privatizáció. A Világbanki modell az 

1980-as években a latin-amerikai országokban került bevezetésre, és a népszerősítés 

hatására második hullámban a kelet-közép-európai országok nyugdíjrendszerei is – 

némi nyomásra – átvették. Elıször éppen Magyarország, annak ellenére, hogy 

közben Latin-Amerikában már győltek a nem feltétlenül pozitív tapasztalatok.627 A 

Világbank 1995. szeptemberében angolul, novemberében magyarul jelentette meg a 

Magyarországról szóló országtanulmányát, amelyben hosszasan tárgyalta a 

nyugdíjrendszer kérdését is.628 A magyar bevezetéskor azonban a Világbank 

hárompilléres nyugdíjrendszere azért volt alapvetıen elhibázott, mert itt nem egy új 

„zöldmezıs” nyugdíjrendszer629 megalkotása történt, hanem a meglévı átalakítása 

és a Világbank által kidolgozott nyugdíjmodell nem volt alkalmas arra, hogy a 

meglévı magyar nyugdíjrendszer hibáit kiküszöbölje.630  

 

Alternatívaként a Világbank által támogatott elemeket tartalmazó 

pénzügyminisztériumi koncepció mellett a reform elıkészítése során folyamatosan 

jelen volt631 a szakmai közéletben a Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság által készített 

hárompilléres nyugdíjrendszer modelljei is, amely elsı pillérként a fix összegő 

                                                 
622 NÉMETH György: Megjegyzések Simonovits András Az új magyar nyugdíjrendszer és problémái címő 
tanulmányához, Közgazdasági Szemle, 1998. november, XLV. évfolyam, 1045. oldal 
623 Lásd magánnyugdíj-pénztári hozamok. 
624 ORBÁN – PALOTAI [2006.], i.m. 587. oldal 
625 SIMONOVITS [1998.], i.m. 696. oldal 
626 A Világbank Magyarországnak szóló ajánlásában elképzelhetınek tartotta azt is, hogy a második pillér 
felosztó-kirovó elven mőködı maradjon. In: NÉMETH György [2003.], i.m. 52. oldal 
627 AUGUSZTINOVICS [2005.], i.m. 442. oldal 
628 NÉMETH [1999.], i.m. 7. oldal 
629 NÉMETH [1999.], i.m. 6. oldal 
630 NÉMETH György [2007.], i.m. 8. oldal 
631 AUGUSZTINOVICS Mária – GÁL Róbert Iván – MATITS Ágnes – MÁTÉ Levente – SIMONOVITS 
András – STAHL János [2002.], i.m. 479-480. oldal 
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alapnyugdíjjal kalkulált. Az alapnyugdíj javaslata az 1998-as reformot követıen, az 

átalakítás elégtelenségére figyelemmel ismételten napirendre került. 

 

A tıkefedezeti rendszeren alapuló magán-nyugdíj pillér Magyarországon a 

harmadik, önkéntes nyugdíjbiztosítási pillér szabályainak alapulvételével került 

szabályozásra, a nyugat-európai minták figyelmen kívül hagyásával, hiszen 

hazánkban a magánnyugdíj-pénztárak nevükbıl is adódóan magán pénztárak, nem 

pedig a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer által mőködtetett rendszerek. Ez a 

rendszer alapvetı hibái között tartható számon, mivel az amúgy is deficittel mőködı 

nyugdíjrendszert egy újabb költséggel terhelte meg. Az 1997-es döntés mögött 

azonban nyilvánvaló indokként szerepelt, hogy a második pillér bevezetésének 

költsége ezáltal, a döntés hatályba lépésekor, megspórolható volt. 

 

Elemzések szerint a mőködési deficitet erısítette az is, hogy az elırejelzéseket 

meghaladó mértékben léptek át a vegyes rendszerbe az önkéntes csatlakozók.632 Az 

elırejelzések az önkéntes csatlakozást azért becsülték a ténylegestıl alacsonyabb 

szinten, mert a vegyes rendszer a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerhez képest 

magasabb kockázatot jelentett. A társadalombiztosítási nyugdíj 1/4-ének 

elvesztésével járt a vegyes rendszerbe való átlépés, amit a magánnyugdíj-pénztárak 

bizonytalan hozamával kell a résztvevıknek kiegészíteniük.  

 

A reform sikerességét jelenti, hogy a magánnyugdíj-pénztárak iránt nagy volt a 

kezdeti érdeklıdés.633 A kutatók számára mostanáig sem egyértelmő, hogy miért 

léptek be mégis ennyien önkéntesen a második pillérbe, és mondtak le a 

társadalombiztosítási nyugdíjuk negyedérıl, miután éveken át fizették a járulékot a 

tisztán felosztó-kirovó rendszerbe.634 Az átlépés vizsgálatakor öt modellen 

tesztelték a tagok döntéseit: az életkoron, az iskolázottságon, az egyéni 

idıhorizonton, a munkáltatói cég méretén és az egyéni jövedelmen, mind az öt 

                                                 
632 ÁMON Zsolt – BUDAVÁRI Péter – HAMZA Lászlóné – HARASZTI Katalin – MÁRKUS Annamária 
[2002.], i.m. 522-523. oldal 
633 SIMONOVITS András [2008.], 1 i.m. 05. oldal 
634 ORBÁN – PALOTAI [2006.], i.m. 587. oldal 
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szempont indokául szolgálhatott az átlépéseknek, és az is nyilvánvaló, hogy ezek az 

elemek egymásra is épülı együtthatók, azonban egyértelmő magyarázatul egyikük 

sem szolgál.635 Az egyik lehetséges oknak azt tartják, hogy a magánnyugdíj-

pénztáraknál felhalmozott vagyon a nyugdíjazást megelızı halálozás esetén 

örökölhetı. Ami egyrészt azt jelenti, hogy nem vesztek kárba az addigi befizetések, 

másrészt pedig a magánnyugdíj-pénztári megtakarítás a hozzátartozói nyugellátás 

(árvaellátás, özvegyi nyugdíj, szülıi nyugdíj) kiegészítésére is alkalmas. Ez is 

igazolja a korábbiakban vázolt azon felvetésemet, hogy a szolidaritási alapon járó 

ellátások nem teljes körével szemben van társadalmi ellenállás. A hozzátartozói 

ellátások iránti igény jelentıségét nem lehet kétségbe vonni. Másik lehetséges ok, 

hogy a magasabb jövedelmőek az általuk befizetett járulékokkal arányosabb 

ellátásra szerezhetnek így jogosultságot, hiszen a tıkefedezeti elven mőködı 

magánnyugdíj-pénztárakból hiányzik az újraelosztási elem. Ez viszont a 

nyugdíjformulába épített degresszivitás megszőnésével párhuzamosan megszőnik 

2013-ig.636 Legvalószínőbb magyarázat talán az, hogy a magánnyugdíj-pénztárak 

erıs reklám tevékenységének köszönhetıen az érintettek nem érezték a piaci 

kockázatot, csak azt, hogy a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer reformja miatt a 

jövıbeli nyugdíjuk veszélybe kerül. 

 

Az elmúlt 10 év azonban nem igazolta a magánnyugdíj-pénztárakkal szembeni 

várakozásokat, a nyugdíjpénztári szektor eddigi hozamteljesítménye elmarad a 

várakozásoktól. A kedvezıtlen teljesítmény oka részben a portfólió törvényileg 

meghatározott konzervatív szerkezete637, másrészt a tényleges piaci verseny hiánya. 

                                                 
635 AUGUSZTINOVICS Mária – GÁL Róbert Iván – MATITS Ágnes – MÁTÉ Levente – SIMONOVITS 
András – STAHL János [2002.], i.m.  491. oldal 
636 ORBÁN – PALOTAI [2006.], i.m. 587. oldal 
637 A magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 2007. január 1. 
napját követıen elıírja a magánnyugdíj-pénztárak számára, hogy a tagok megtakarításait háromféle 
portfólióba helyezzék el. A pénztártagok választhatnak a portfóliók között. A választás a befektetések 
kockázati arányai közötti választást jelenti. Abban az esetben, ha a pénztártag nem választ magának 
portfóliót, akkor automatikusan besorolásra kerül az életkora szerint meghatározott portfólióba. Tehát 2007. 
január 1. napját követıen a pénztártag kockázatára lehetıség van a befektetési kockázat megválasztására, 
ezáltal esetlegesen átlagostól nagyobb hozam elérésére. 
A dolgozat készítésekor végbemenı gazdasági folyamatok sajnálatos módon viszont azt eredményezik, hogy 
a kockázatvállalással a portfóliót nem választó fiatal korosztály – akinek egyébként a leendı nyugdíja 
vonatkozásában leginkább támaszkodnia kellene a magánnyugdíj-pénztár hozamaira – addigi megtakarítását, 
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Növeli a hiányt az is, hogy Magyarországon a nyugdíjpénztárak nem rendelkeztek 

az induláskor önálló vagyonnal, a nyugdíjbiztosítók privatizált vagyona nem került 

reprivatizálásra. 

 

A magyar magánnyugdíj-pénztárak hozamának elmaradása azért sem érthetı, mert 

a kötelezı nyugdíjpénztárak más európai országokban lényegesen magasabb 

eredményt produkálnak. A hozam elmaradása mellett meg kell még említeni azt is, 

hogy Magyarországon a magánnyugdíj-pénztárak mőködési költsége is magas, 

amely nem hasonlítható össze ugyan a Nyugat-Európában állami fenntartás alatt 

mőködı pénztárakkal, de a magán pénztárak mőködési költségeit is felülmúlja. 

 

A reformerek a három pilléres nyugdíj megoldás megalkotásakor nagyvonalúan 

elfeledkeztek az öregségi nyugdíjon túlra tekinteni. Hiszen a jogszabály semmilyen 

információt nem tartalmaz a rokkantsági nyugdíj és a hozzátartozói nyugdíj 

vonatkozásában, a szakemberek is csak találgatnak, hogy az az elsı pillérre háruló 

feladat marad, vagy ezeknek az ellátásoknak a folyósításai is megoszlik a pillérek 

között.638 Amennyiben a profiltisztításból indulunk ki, akkor a szolidaritási típusú 

ellátások biztosítására vagy az elsı pillér vagy a szociális ellátórendszer más 

területén kell, hogy sor kerüljön. Erre utaló jegyek az új magánnyugdíj 

törvényjavaslatban és a háttértanulmányokban is megtalálhatóak. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
vagy legalábbis annak jelentıs részét elveszíti. Így a mindenki által üdvözítve várt portfólió választás 
lehetısége is a nyugdíjrendszer output oldali deficitjét eredményezi. 
638 A kérdéssel részletesen foglalkozik Simonovits András több tanulmányában, Bod Péter és Réti János is. 



 253 

III.8. A második pillér dilemmája  

 

Számos nyugdíjrendszer elemzés kiindulási alapja, hogy a második pillér 

bevezetése Magyarországon indokolt volt-e. Ezen kérdés megítéléséhez a jogi 

garanciák az Alkotmány, a nemzetközi színtér szempontjából sem hívhatók 

segítségül, ugyanis a jogvédelem egyik fóruma sem irányul kifejezetten a 

nyugdíjrendszer privatizálása ellen, ezt elsıdlegesen politikai és szakmai kérdésnek 

tekinthetjük. Az elemzések minden esetben tényként kezelik azonban az átalakítás 

szükségességét a társadalombiztosítási rendszer, a nyugdíjrendszer 

finanszírozásának fenntarthatósága érdekében. A közgazdászok kiindulópontja – az 

Auerbach-Kotlikoff-féle dinamikus életciklus modell szimulációja szerint –, hogy a 

társadalombiztosítás privatizációja hosszú távon igen nagy mértékben növelheti a 

kibocsátást és az életszínvonalat. A hatékonyságjavulás pontos mértéke függ a 

fennálló adószerkezettıl, a jelenlegi társadalombiztosítási járulékok és kifizetések 

közötti kapcsolattól.639 

 

A magánnyugdíj pillér mellett gyakorlati érvek is szólnak, mint például az, hogy 

jogosultságok megvonása nélkül lehetıvé tette nyugdíj ígérvényeknek az eltörlését, 

illetve említésre érdemes még, hogy a Világbank szakembereinek640 akkori 

elképzelései szerint a magánnyugdíj-pénztár az ezredfordulóra többletet is tudott 

volna termelni a nyugdíjrendszerbe, mely azonban a politikai alkuk eredménye 

képpen végül nem realizálódott.641 A Világbank által készített modell azonban nem 

tért ki annak az elemzésére, hogy hosszabb távon a magánnyugdíj-pénztári tagok 

növekedése milyen hatást gyakorol a részvénypiacokra. Elsı körben ugyanis a 

pénztárak nagy összegő befektetései a részvénypiacon kiváltják a részvények 

árfolyam növekedését, vagyis túlértékelıdnek a részvények, melyek 

alulértékelıdnek, amikor egy népesebb évfolyam eléri a nyugdíjkorhatárt és 

felhasználásra kerül a részvénypark jelentısebb része.642 A politikai célok elérése 

                                                 
639 KOTLIKOFF [1996.], i.m. 1045. oldal 
640 Robert Palacios és Roberto Rocha. 
641 NÉMETH György [2007.], i.m.  9. oldal 
642 NIKONOFF, Jacques: Érvek és ellenérvek a nyugdíjpénztárak ellen – Francia tanulmány, I. rész, 2005. 
április www.gondolkodjunkegyutt.hu 1. pp. (letöltve: 2008. május 26.) 
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érdekében tehát látható, hogy a rendszer más-más elemei kerülnek kiemelésre. 

Minden szempontra kiterjedı elemzések – megítélésem szerint – csak jogi 

garanciák mentén várhatóak el racionálisan.  

 

Általános álláspont, hogy a nyugdíjrendszer korrekciós intézkedések nélkül 

jelenlegi – már reform utáni – állapotában sem tartható fenn. A probléma egy része 

viszont abból is eredhet, hogy hiányzik a két pillér közötti hatékony 

információcsere.643 A nyugdíjrendszerbıl jelenleg a GDP közel 230 százalékának 

megfelelı nettó állami kötelezettségállomány adódik, melynek nagy része az 1997-

1998. évi reform óta hozott politikai intézkedések sorozatának a számlájára 

írható.644 Másik oldalról viszont a korosztályi elszámolás szempontjából 

jelentısége, hogy a jövıben születendı nemzedékekre váró nettó veszteségek 

mintegy háromnegyede eltőnt, a költségek zömmel a már élı aktív korosztályokat 

terhelik.645 A nyugdíjrendszer szempontjából figyelembe vett korosztály esetében 

azonban ez a teher a reálisan elvárható mérték sokszorosa, melynek jogszerőségét 

viszont az alkotmányossági mérték által lehet koordinálni. A két pillérnek számos 

területen kell összekapcsolódnia: ilyen a hozzátartozói és a rokkantsági nyugellátás 

kérdése, amelyekre például a magánnyugdíj pillér nincs felkészülve a 

társadalombiztosítási nyugdíj pillértıl viszont már nem várható el a magánnyugdíj 

rendszer tagjai felé a korábbi teljes értékő ellátás nyújtása. 

 

A gazdasági elemzık körében gyakori megállapítás, hogy a magánnyugdíj-pénztári 

rendszer nem váltotta be a hozzá főzött reményeket. Annak ellenére sem, hogy a 

reformnak vannak elismerten pozitív elemei is ilyen a megtakarítás örökölhetısége, 

illetve megrokkanás esetén az állami nyugdíjpillérbe való visszalépés lehetısége.646 

Emellett még az is megemlíthetı, hogy az európai országok közül is kizárólag 

Nagy-Britanniában és Hollandiában elég erıs a magánnyugdíj szegmens.647 A 

                                                 
643 AUGUSZTINOVICS Mária – GÁL Róbert Iván – MATITS Ágnes – MÁTÉ Levente – SIMONOVITS 
András – STAHL János [2002.], i.m. 516. oldal 
644 ORBÁN – PALOTAI [2006.], i.m.  583. és 592. oldal 
645 GÁL  - SIMONOVITS  - TARCALI [2001.], i.m. 304. oldal 
646 SIMONOVITS András [2008.], i.m. 93. oldal 
647 MARJÁN [2008.], i.m. 57. oldal 
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hatékonyság hiányának demográfiai és szociológiai indoka mellett, tiszta 

közgazdasági indokait is megfogalmazzák, melyek leggyakrabban a magánnyugdíj-

pénztárak magas mőködési költségeiben, illetıleg a várakozásoktól és nemzetközi 

összehasonlítástól alacsonyabb nettó hozamokban – átlagosan mintegy 3 %-os 

reálhozam648– kerülnek megfogalmazásra, mely hozam nem képes pótolni a 

társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbıl a magánnyugdíj-pénztári tagok által 

elszenvedett veszteséget. Ez a veszteség körülbelül néhány százezer magánnyugdíj-

pénztári tagot érint, ık azok, akik vagy életkoruk vagy jövedelmük miatt többet 

veszítenek a társadalombiztosítási nyugdíjuk 1/4-ének elvesztésével, mint amit 

nyerhetnek a magánnyugdíj-pénztári tagságuk által.649 (Ez a szám a jelenlegi 

gazdasági recesszióból adódó hozamveszteség miatt jelentısen megemelkedhet.) 

Ennek kiküszöbölésére kizárólag a jogi garanciák alkalmasak. A magánnyugdíj 

pillér esetében – fıként a finanszírozás oldaláról – ezek a garanciák az utóbbi 

években jelentısen visszaszorultak, és csak most a tızsdei válság hatására kerültek 

ismét beépítésre, vagyis nem eredményekrıl számolhatunk be, hanem 

visszarendezıdésrıl. Megítélésem szerint a már ismertetett alkotmányossági mérce 

elegendı védelmet tudna jelenteni, azonban ezek érvényesítésére a magánnyugdíj 

pillér kapcsán ezidáig alig-alig került sor. 

 

Mélyrehatóbb gazdasági elemzések650 azonban kitérnek arra is, hogy a tıkefedezeti 

pillérre való átállási költségek rövid és középtávon költségvetési hiányt 

eredményeznek. Ezek a magánnyugdíj-pénztárakkal szembeni kritikák 

megfogalmazásakor, azok terhére kerülnek elszámolásra, azonban ezek nem a 

tıkefedezeti pillér által termelt hiányok. Plusz költséget jelent még, hogy az átállás 

során a szerzett jogok nem kérdıjelezhetık meg, amelynek külön fedezetet kell 

teremteni.651 Továbbá a második pillér tervezésekor a hiány szempontjából 

figyelembe kellett volna venni az elöregedési folyamatokat is, hiszen a demográfiai 

                                                 
648 BARABÁS – BODOR – ERDİS – FEHÉR – HAMECZ – HOLTZER [2006.], i.m. 23. oldal 
649 AUGUSZTINOVICS Mária – GÁL Róbert Iván – MATITS Ágnes – MÁTÉ Levente – SIMONOVITS 
András – STAHL János [2002.], i.m. 516. oldal 
650 Lásd például: ORBÁN – PALOTAI [2006.], i.m. 583. és 601-602. oldal 
651 MÜLLER [1999.], i.m. 99. oldal 
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trendek a tıkefedezeti elven győjtött nyugdíjakra sincsenek kedvezı hatással.652 

Számos kritika fogalmazza meg a magánnyugdíj-pénztári tagdíj elégtelenségét, 

azonban a generációk közötti elszámolás szempontjából vizsgálva a kérdést a 

járulékok 8 százalékra emelésével a korosztályok közötti elszámolás ugyan nem 

javul (a generációk közötti újraelosztás nem csökkenthetı), azonban a rendszer 

hosszú távú eladósodása csökken.653 

 

Reális veszélyt jelent a nem pályakezdık átlépése a magánnyugdíj-pénztárakba, 

hiszen ezáltal a tervezett átmenet nem biztosítható. Ezen túlmenıen pedig anyagilag 

sem kedvezı az állami alapnyugdíjra fıleg amiatt, hogy korlátok között ugyan, de 

megengedett a visszalépés az állami pillérbe. Aki pedig visszalép, annak a pénze a 

visszalépés pillanatáig az állami pillér helyett a magánpillérben kamatozik, viszont 

ellátást az állami pillértıl kíván igénybe venni654 és az indexálás is ugyanúgy jár 

neki. A visszalépés lehetıségét sem kínálják fel mindenkinek a nem pályakezdık 

esetében sem, amely már a diszkrimináció kérdését is felveti. Fıként akkor kell 

majd ezzel szembenézzünk, ha sor kerül a nyugdíj megállapítására amelynek 

összege várhatóan kevesebb lesz a magánnyugdíj tagként nyugdíjba vonulók 

esetében. 

 

Új szempontként szükséges kiemelni a magánnyugdíj-pénztárak kapcsán, hogy az 

öngondoskodási jelleg megszilárdítására ezáltal sem került sor655, hiszen a 

magánnyugdíj-pénztárak tagjai kevéssé tudatosan kezelik a megtakarításaikat. Ez 

abból látható egyértelmően, hogy a portfólió választás lehetıségével kevesen éltek, 

valamint meglehetısen alacsony azoknak a száma, akik az éves eredmény alapján 

nyugdíjpénztárat váltanak. A harmadik, önkéntes nyugdíjpillér esetében pedig, mely 

teljes mértékben az öngondoskodás színtere kellene, hogy legyen még kevesebb 

tudatosságról beszélhetünk, hiszen a tagok jelentıs része csak a munkáltató által 

vállalt megtakarítás erejéig részese az önkéntes pénztáraknak. 

                                                 
652 MARJÁN [2008.], i.m. 58. oldal 
653 GÁL  - SIMONOVITS  - TARCALI [2001.], i.m. 305. oldal 
654 PRUGBERGER Tamás: A társadalombiztosítás fedezetének reformjához, Polgári Szemle, 3. évfolyam, 3. 
szám, 2007. március, 3. pp. 
655 BARABÁS – BODOR – ERDİS – FEHÉR – HAMECZ – HOLTZER [2006.], i.m. 7. oldal 
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Egyike talán a legvitatottabb elemeknek – bár nem szembeötlı – a magánnyugdíj-

pénztárak kapcsán maga a pénztári jelleg, az önkormányzati elven való mőködtetés, 

mely struktúra kevésbé hatékony, és még ettıl is fontosabb, hogy kevéssé 

áttekinthetı. A magánjellegő pénztárvezetés mellett – tekintettel arra, hogy az 

állampolgárok összességének vagyonát kezeli – azonban gyakran elhangzó kritika, 

hogy az állami, fıként pedig az önkormányzati ellenırzés nincsen megfelelıen 

biztosítva.656 A reformok kapcsán azonban a pénztárak szervezeti formájának 

átalakítására javaslat sem született, noha ez a forma nemzetközileg is 

egyedülálló.657 Az alapul vett, Világbank szakemberei által kidolgozott, a piac 

szerepének erısítésére törekvı, univerzális modell658 esetében – mint ahogy az a 

chilei modellnél is kialakításra került – a magánnyugdíj pénztárak 

nyereségérdekeltek és piaci alapon mőködnek.659 Azt is látni kell azonban, hogy a 

non-profitra tervezett mőködés a járadékfolyósítás során már piaci szerepővé válik, 

ami azon késıbbiekben részletezett jellemzıbıl következik, hogy a magánnyugdíj-

pénztár járadék nyújtására nem köteles azt meg is vásárolhatja.660 

 

A magánnyugdíj-pénztárak késıbb jelentkezı problémája lesz az általa biztosított 

szolgáltatások rendszere, juttatások mértéke, mely jelenleg még csak elméleti 

szinten került kidolgozásra, a gyakorlati problémákról még nincsenek 

ismereteink.661 A juttatások rendszere olyannyira nem kikristályosodott elem, hogy 

a jelenleg még alkotmányossági vizsgálat alatt álló új magánnyugdíj törvény teljes 

egészében át is alakítja azt. Megítélésem szerint teszi mindezt az ellátás racionálisan 

nyújtható mértékére figyelemmel. 

 

                                                 
656 PRUGBERGER Tamás: A társadalombiztosítás fedezetének reformjához, Polgári Szemle, 3. évfolyam, 3. 
szám, 2007. március, 1. pp. 
657 BARABÁS – BODOR – ERDİS – FEHÉR – HAMECZ – HOLTZER [2006.], i.m. 24. oldal 
658 MÜLLER [1999.], i.m. 101. oldal 
659 BARTA Judit: A chilei és a magyar nyugdíjrendszer összevetése, Magyar Jog, 2001. május, 48. évfolyam 
5. szám, 303. oldal 
660 Kiindulva a Németh György által felvetettekbıl. In:  NÉMETH György [2004.], i.m. 71. oldal 
661 A 2009. decemberében elfogadott új magánnyugdíj törvény rendelkezései pedig ha hatályba is lépnek, 
akkor sem lesznek elegendıek valamennyi kérdés megválaszolására. 
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Az elsı és a második nyugdíj pillér különbségének vizsgálatához Németh György 

egy új szempontot kínál, méghozzá az állami nyugdíjkötvény jellege alapján. 

Álláspontja szerint a társadalmi szerzıdés keretében a havi nyugdíj-járulék 

fizetésért cserébe minden járulékfizetı egy virtuális állami nyugdíjkötvényt 

(értékpapír) kap, ami a mai magyar nyugdíjrendszer elsı pillérével azonos. A 

nyugdíjkötvény a normál kötvényekhez képest számos különbséggel is rendelkezik, 

melyek a kötelezı vásárlási jelleg, a verseny hiánya, hozzárendelt kamatszint. A 

hagyományos kötvényekhez képest a nyugdíjkötvények esetében megengedett a 

feltételek utólagos megváltoztatása. 662 Eddig a pontig az elsı és a második pillér 

jellemzése megegyezik. A nyugdíjkötvény további jellemzıje, hogy csak 

jogszabályi keretek között örökölhetı (lásd hozzátartozói nyugellátások).663 Ez a 

momentum  a magánnyugdíj-pénztáraknál már korrigált, hiszen az a megtakarítási 

idıszak alatt örökölhetı és kedvezményezett is jelölhetı. Ha a nyugdíjkötvény 

jellegébıl kiindulva vizsgáljuk az elsı és a második pillért akkor a különbség csak 

annyi, hogy az állam járadékot csoportosít át az elsı pillérbıl a második pillérbe és 

ott a felhasználásra eltérı feltéteket alakít ki.664 A nyugdíjkötvény jellegébıl adódó 

még egy fontos különbségre hívom fel a figyelmet. Ez nem más mint a befektetés 

kockázata, melyet az elsı pillér esetében kizárólag az állam visel és amely a 

jelenlegi feltételek mellett a második pillér esetében szinte teljes egészében a 

jogosultra van telepítve. A tıkegarancia hiánya viszont ismét az alkotmányosan 

védett tulajdonhoz való jog elve alapján jogsérelmet eredményez. 

 

A magánnyugdíj-pénztári rendszer mőködtetésének kérdése sem hanyagolható el, 

hiszen mőködhet állami felügyelet mellett és tisztán piaci alapon is. Az állami 

felügyeletet számos elemzı szükségtelennek tartja, mert az a hatékony mőködést 

akadályozza.665 Megítélésem szerint azonban a magyar magánnyugdíj rendszer 

példája pont ellentétes irányt jelöl ki, hiszen a jelenlegi magánnyugdíj-pénztári 

rendszer az önálló hatékony mőködésre alig-alig képes, járadékszolgáltatásra még a 

                                                 
662 NÉMETH György [1998.], i.m.  27-29. oldal 
663 NÉMETH György [1998.], i.m. 29. oldal 
664 NÉMETH György [1998.], i.m. 30. oldal 
665 WAGNER, Richard E.: Funded Social Security: Collective and Private Options, Cato Journal vol. 3. no.2. 
(Fall 1983.), 586 oldal 
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jogszabályi feltételek megléte esetén is az érintett kör kis szegmense alkalmas. 

Roger Pilon a szabadpiaci magánnyugdíj rendszer védelmében a hatékonyságon túl 

alkotmányos, szakmapolitikai érveket is felsorakoztat, amikor azt tartja csak 

összeegyeztethetınek az elsı generációs politikai jogokkal. Morális konfliktust lát 

ugyanis abban, hogy szociális alapú szolidaritásra kötelez az összes többi rendszer, 

és nem biztosítja az egyén magánautonómiáját.666 Ezzel ellentétes álláspontra 

helyezkedve, véleményem szerint a társadalmi együttélés szabályai szerint 

elengedhetetlen a társadalmi szolidaritás elvének fenntartása, melynek alkotmányos 

hagyományai is minden országban megtalálhatóak. A közgazdasági racionalitás 

egymagában a szociális jogok fenntartását is veszélyezteti. 

                                                 
666 PILON, Roger: Beyond efficiency: A comment, Cato Journal, vol. 3., no.2. (Fall 1983), 604-605. oldal  
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III.8.1. A magánnyugdíj-pénztárak szerkezeti átalakítása 

 

A magánnyugdíj-pénztári rendszer 2013. január 1. napjától érkezik fejlıdésének új 

szakaszába, ekkortól ugyanis tagjainak, akik nyugdíjba vonulnak, kötelezı lesz 

megtakarításaikat járadékra átváltani. A magánnyugdíj-pénztárakra vonatkozó 

szabályozást a járadékszolgáltatás megkezdéséig pontosítani, kiegészíteni, 

esetlegesen lényegesen átalakítani is kell. Ennek elsı lépéseként – a dolgozat 

munkahelyi vita elıtti lezárását követıen – fogadta el az országgyőlés a 

magánnyugdíjról és intézményeirıl szóló törvényt (T/11079. számú 

törvényjavaslat), amelyet a köztársasági elnök alkotmányellenesnek tartott, és 

kihirdetés helyett véleményezésre megküldött az Alkotmánybíróságnak. A kézirat 

lezárásáig az Alkotmánybíróság nem foglalt állást a kérdésben. Ennek ellenére a 

fejezet végén szükségesnek látom a törvény rendelkezéseinek elemzését a felvetett 

problémákra való reagálás gyanánt. A jogszabály szövege jelenleg keveset mond a 

magánnyugdíj-pénztári szolgáltatásokról, de bizonyos részek esetében jobb lenne, 

ha még kevesebb szabály megalkotására kerülne sor, mert az kevesebb zavart 

okozna.667 Ennek indoka, hogy a magánnyugdíj rendszernek vannak belsı 

feszültségei, melyek felszínre kerülése csak akkor várható, amikor már a pénztárak 

szolgáltatásokat nyújtanak a jogosultak felé. Jelei már most láthatóak, ilyenek 

lehetnek a következık: 

 

A magánnyugdíj-pénztárak kapcsán a motiválás alternatív megoldásaként 

megfogalmazható, tekintettel arra, hogy egy tıkefedezeti elven mőködı rendszerrıl 

van szó, így az effektív nyugdíjkorhatár megválasztásának, finanszírozási 

szempontból nincs nagy jelentısége, vagyis elvileg a nyugdíj jogosultjára lehetne 

bízni, hogy a magánnyugdíj-pénztár ellátásait legkorábban mikor kívánja igénybe 

venni.668 Ennek minimális határát az jelentheti, hogy ha a társadalombiztosítási 

                                                 
667 STAHL János: Mi van/lesz a magánnyugdíj-pénztári szolgáltatásokkal? Közgazdasági Szemle, 2005. 
június, LII. évfolyam, 599-600. oldal (továbbiakban: STAHL [2005.]) 
668 ERDİS Mihály: Ki fog itt fizetni és mit? Vitaindító gondolatok a magánpénztári járadékokról Budapest, 
2007. április 20., 1. oldal (továbbiakban: ERDİS [2007.]) 
http://nyugdij.magyarorszagholnap.hu/images/3._%C3%BCl%C3%A9s_070417_02_01_A_mp%E2%80%9
Anzt.j_rad%E2%80%9Akrnd.meg.m%CB%98d_JAV.pdf 
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nyugdíjra való jogosultság megszerzése elıtt él ezzel, akkor elıfordulhat, hogy sem 

az állami nyugdíj megszerzése után sem a magánnyugdíj idı elıtti igénybe 

vételekor nem szerez létfenntartást biztosító jövedelmet. 

 

Szintén késıbb jelentkezı kockázat, hogy a szabályozás a magánnyugdíj 

vonatkozásában széles választási lehetıséget biztosít, viszont nincsen rá semmiféle 

garancia, sıt inkább jelentıs kockázat keletkezik a tekintetben, hogy a 

szolgáltatástípus egyének általi megválasztása mennyire megfelelı az adott 

személynek. Hiszen feltételezhetjük, hogy az átlagember nem tudja és nem is 

érzékeny hosszú távú részletkérdésekre az ideális magánnyugdíj-szolgáltatás 

megválasztásakor. 

 

Elıre nem látható kockázatot jelent a törvényi szinten jelenleg szabályozott 

szolgáltatási formák alkalmazásának és alkalmazhatóságának problémája. E 

tekintetben ugyanis a nemzetközi tapasztalatok is vegyes képet mutatnak.669 

 

Több elemzés foglalkozik annak a kérdésével, hogy a jogosultság igénybevételekor, 

a járadék összegének meghatározásánál milyen szempontok figyelembe vételére 

kerüljön sor. A legfontosabb kérdés a nemek közötti különbségtétel lehetıségének 

hiánya, unisex tábla670 alkalmazása. A nık-férfiak közötti különbségtétel elfogadása 

esetén azonban nem állhatunk meg a nagyon könnyen azonosítható nemi különbség 

figyelembevételénél, hanem gyakorlatilag mindenre ki kell terjednie, beleértve a 

járadékot igénylık nagyon alapos orvosi vizsgálatát, ide értve akár a DNS-ének 

vizsgálatát is, amely számos országban jogszabály által is tiltott.671 Arató szerint a 

mortalitási mutató kiszőrése legalább olyan fontos, ha nem jelentısebb, mint az 

uniszex számítás kezelésének problémája.672 Az unisex halandósági tábla 

problémáját egyszerően megoldaná az a helyzet, ha a magánnyugdíj-pénztár köteles 

                                                 
669 ERDİS [2007.], i.m. 3. oldal 
670 ERDİS [2007.], i.m. 3. oldal 
671 NÉMETH György: Járadékot, de milyet? És kitıl? Budapest, 2007. május 4., 3. oldal, 
http://nyugdij.magyarorszagholnap.hu/images/4._%C3%BCl%C3%A9s_070510_02_N%C3%A9meth_Gy%
C3%B6rgy_-_J%C3%A1rad%C3%A9kot%2C_de_milyet_%C3%A9s_kit%C5%91l.pdf 
672 ARATÓ Miklós: Lesz-e magánnyugdíj-pénztári járadék? Hozzászólás Stahl János cikkéhez, 
Közgazdasági Szemle, 2006. március, LIII. évfolyam, 272. oldal (továbbiakban: ARATÓ [2006.]) 
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lenne az életjáradékot személyesen nyújtani, hiszen akkor a pénztárakon belül 

kialakulna a nık-férfiak járadékkal történı ellátására egy belsı egyensúly.673 

 

A nemen alapuló járadék differenciálása kapcsán egyik oldalról elfogadható korlát, 

hogy a nık és férfiak közötti különbségtételre azonos járulékfizetés mellett nincsen 

lehetıség, hiszen az diszkriminációnak minısül, másik oldalról viszont demográfiai 

adatokra figyelemmel pont a megkülönböztetés hiánya eredményez diszkriminációt, 

hiszen a nık átlagéletkora meghaladja a férfiakét, így azonos idıtartamú 

járulékfizetés, és azonos összegben megállapított járadékösszeg mellett arányaiban 

jóval nagyobb mértékő ellátás igénybevételére kerül a nık esetében sor. Ez azt 

jelenti, hogy a nyugdíjrendszer a rövidebb élettartamú férfiaktól jövedelmet 

csoportosít át a hosszabb élettartamú nıkhöz.674 Ez tulajdonképpen újraelosztást 

valósít meg a különbözı élettartamú nık és férfiak között. Ha szigorúan vizsgáljuk 

a magánnyugdíj pillért, akkor ez is ellentétes a rendszerrel.675 Közgazdasági 

szempontból megfelelı kalkulációra viszont csak úgy kerülhet sor, hogy minél több 

tényezı figyelembevételével határozzák meg a járadék összegét. 

 

A szolgáltatás meghatározásakor jelenleg fix elemnek tekintendı, hogy a 

járadéknagyságot ekvivalencia elv alapján kell meghatározni, amely szakemberek 

szerint szinte megoldhatatlan matematikai/statisztikai feladat, mivel például nincs 

meghatározva, hogy kik alkotnak egy kockázati közösséget, ráadásul megfeledkezik 

a nyugdíjpénztár és a biztosító közötti különbségekrıl.676 

 

Külön probléma az indexálási szabályok kérdése. A jogszabály alapján annyi 

nyilvánvaló, hogy az indexálási elemmel tervezett a jogalkotó (legalább a 

                                                 
673 NÉMETH György [2004.], i.m. 71. oldal 
674 NÉMETH György: Járadékot, de milyet? És kitıl? Budapest, 2007. május 4., 3. oldal, 
http://nyugdij.magyarorszagholnap.hu/images/4._%C3%BCl%C3%A9s_070510_02_N%C3%A9meth_Gy%
C3%B6rgy_-_J%C3%A1rad%C3%A9kot%2C_de_milyet_%C3%A9s_kit%C5%91l.pdf 
675 AUGUSZTINOVICS Mária – GÁL Róbert Iván – MATITS Ágnes – MÁTÉ Levente – SIMONOVITS 
András – STAHL János [2002.], i.m. 486. oldal 
676 STAHL [2005.], i.m. 600. oldal 
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társadalombiztosítási nyugdíjjal azonos mértékben). Egyes szerzık szerint677 az 

indexálás a magánnyugdíj-pillérben és a társadalombiztosítási nyugdíj pillérben 

megegyezik. Mások szerint azonban ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy a 

nemzetközi gyakorlat szerint már elavult svájci index bevezetésére kerül sor.678 Az 

indexálás kapcsán egy rugalmas indexálási politika elfogadása a célszerő, mely 

képes alkalmazkodni a megváltozott demográfiai helyzetekhez is.679 Az indexálás 

kapcsán azonban érdemes azt is megfontolni, hogy a nyugdíjak egyes 

komponenseinek egységes indexálása szükséges, vagyis indexálni a nyugdíj 

megállapításának idıpontjától és a nyugdíj nagyságától függetlenül kell.680 

 

Arra is figyelemmel kell lenni, hogy a pénztárak esetében nem csak a hozam eltérı, 

hanem különbözı lehet a tagok halandósága is.681 Az indexálás kérdésben azonban 

mindenképpen szükséges még a járadékszolgáltatás megkezdése elıtt állást foglalni, 

hiszen hosszú távra csak ez alapján tervezhet a szolgáltató. 

 

A jogszabály alkotás nehézkessége szintén nem segíti a rendszer rugalmassá tételét, 

hiszen mire a pénztárak által kezdeményezett jogszabály megszületik és 

egyeztetésre kerül minden illetékes fórumon, addigra a technikai problémák, 

korrekciók kivitelezhetetlenné vállnak. Ezért születnek kezdeményezések arra 

vonatkozóan, hogy a rendszert felügyelı Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 

kapjon jogalkotási hatáskört, mert ott gyorsan megszülethet a döntés, és 

rendelkezésre áll a hosszú távú döntések meghozatalához szükséges szakértelem.682 

Ez a megoldás a mőködtetés szempontjából racionális javaslat, azonban az 

alkotmányos garanciák elvesztését is jelenti egyben. Szerintem a jogszabályalkotás 

során kellene inkább következetesen a tervezett célokat végrehajtani. 

                                                 
677 AUGUSZTINOVICS Mária – GÁL Róbert Iván – MATITS Ágnes – MÁTÉ Levente – SIMONOVITS 
András – STAHL János [2002.], i.m. 485. oldal 
678 ARATÓ [2006.], i.m. 273. oldal 
679 NÉMETH György: Kibújhat-e kényszerzubbonyából az aktuárius? Észrevételek Stahl János cikkéhez és 
Arató Miklós hozzászólásához, Közgazdasági Szemle, 2006. június, LIII. évfolyam, 566. oldal 
(továbbiakban: NÉMETH György [2006.]) 
680 MARTOS [1994.], i.m. 46. oldal 
681 ARATÓ Miklós: Kit tessékeljünk ki a nyugdíjpénztárakból? Rövid reakció Németh György 
észrevételeire, Közgazdasági Szemle, 2006. június, LIII. évfolyam, 569. oldal 
682 STAHL [2005.], i.m.  602. oldal 
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Tisztázni szükséges még, hogy a magánnyugdíj-pénztári szolgáltatási rendszernek 

milyen elemei vannak. Az I. pillér az öregségi nyugdíjon kívül még rokkantsági és 

hozzátartozói ellátásokat nyújt. A kérdés az, hogy a II. pillér is ezek teljes körét 

nyújtja, vagy csak bizonyos elemeket?683 Döntés szükséges tehát arról – amit sokan 

evidenciaként kezelnek –, hogy a magánnyugdíj-pénztárak csak öregségi nyugdíj 

ellátásokat nyújtanak, vagy rokkantsági és hozzátartozói nyugellátásokat, illetve 

azok egy részét is. A jelenlegi állapot szerint a magánnyugdíj-pillérrıl csak sejthetı, 

hogy kizárólag öregségi nyugellátást biztosít. Az új magánnyugdíj törvény azonban 

már több utalást is tartalmaz ebbe az irányba. Például a rokkantsági nyugdíjas 

megtakarítása a nyugdíj megállapításakor visszautalásra kerül az elsı pillérbe, 

ahonnan az ellátást kapja. A rokkantsági és hozzátartozói ellátások számőzése a 

magánnyugdíj-pillérbıl a két pillér összhangját is gyengíti, hiszen ezáltal nem úgy 

kezeli a jogalkotó a magánnyugdíj-pénztárat mint egy összefüggı nyugdíjrendszer 

második pillérét.684 Alkotmányossági aggályt is jelenthet, hogy miért jár 

hozzátartozói ellátás annak, aki az elhalt jogosult után egy összegben felveheti a 

magánnyugdíj megtakarítást.  

 

Garanciális szempontból kérdés, hogy járadékszolgáltatást ki nyújthat, hiszen rájuk 

számos elıírást, ellenırzési metódust kell megalkotni. A magánnyugdíj-pénztárak 

mőködtetése gazdaságilag is több szakma – az aktuáriusok, a statisztikusok és a 

klasszikus közgazdászok – által elemzett és vitatott.685 Abban azonban mindannyian 

egyetértenek, hogy fontos kérdés lesz a járadékszolgáltatás megkezdése elıtt, hogy 

ezeket a magánnyugdíj-pénztárak és biztosítók nyújthatják, esetleg minden 

magánnyugdíj-pénztárnak nyújtania kell a tagjai számára, vagy minden 

járadékszolgáltatást egy központilag kijelölt pénztár illetve még inkább biztosító 

nyújtja. A járadék összege szempontjából nem mindegy, hogy hogyan fogják a 

magánnyugdíj-pénztárak megállapítani a járadékokat, és hogy ki fogja fizetni azt, 

                                                 
683BANYÁR [2006.], i.m. 1. oldal 
684 AUGUSZTINOVICS Mária – GÁL Róbert Iván – MATITS Ágnes – MÁTÉ Levente – SIMONOVITS 
András – STAHL János [2002.], i.m. 516. oldal 
685 Stahl János, Arató Miklós, Németh György a Közgazdasági Szemlében megjelent egész cikksorozatban 
vitatkozik a kérdésrıl. 
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vagyis erısen szabályozásfüggı, hogy mekkora lesz a magánnyugdíj-pénztári 

járadék összege.686 

 

A magánnyugdíj-pénztárakat a jogalkotó nem készítette fel az életjáradék 

nyújtására. Elıreláthatólag, mivel ezt a jogszabály számukra lehetıvé teszi, a 

magánnyugdíj-pénztárak nagy része nem tervezi, hogy saját maga nyújtsa a 

járadékszolgáltatást, hanem azt biztosítótól tervezi megvásárolni, így viszont a 

mőködés esetleges pozitív eredménye nem jut vissza a jogosulthoz.687 Az igazi 

bevétel nem a pénzgyőjtés, hanem a járadékszolgáltatás által érhetı el, mivel a 

biztosítási kockázat csak a folyósítási idıszakban fordulhat elı, a megtakarítási 

idıszak kockázatát a jogszabály minimalizálja. Ennek egyik magyarázata lehet az, 

hogy a pénztárak körülbelül 90%-a pénzintézeti hátterő.688 Ez a tény viszont a 

szakma gazdasági szakembereit is elgondolkozásra késztette. Egyetértenek abban, 

hogy egy központosított – egységes szabályrendszer mentén mőködı, de nem 

feltétlenül egyetlen szolgáltató által biztosított – szolgáltatás nyújtásának bevezetése 

garanciális szempontból megfontolásra érdemes, azonban azt is rögzíthetjük, hogy 

ez a verseny teljes megszüntetését is jelentené egyben. Az új magánnyugdíj 

törvényben „kényszer” járadékszolgáltató kijelölésére kerül sor, mely célszerőségi 

megfontolásból szükségszerő elem, hiszen 2013. januárjától valakinek járadékot 

kell folyósítania. A pénztártagok élettartamának kalkulálása és az indexálási 

kötelezettség viszont fokozza a rendszer kockázatát, melynek kezelésére valamilyen 

formában megoldást kell találni. A központosított szolgáltatás melletti érv 

leginkább a megfelelı tıkegarancia689, hiszen a járadékszolgáltatások során rövid és 

közép távon veszteségek is keletkezhetnek, melyeknek a finanszírozására forrás 

szükséges, a magánnyugdíj-pénztárak pedig a jelenlegi szabályok mellett a 

befizetett tagdíjakból garancia alapot, illetıleg megtakarítást gyakorlatilag nem 

képeznek. (Ezt pillanatnyilag a 2008-2009. évi eredmények alátámasztják.) A 

magánnyugdíj-pénztári törvény ugyan elıír különbözı tartalékképzési 

                                                 
686 SZABÓ Katalin [2005.], i.m. 455. oldal 
687 NÉMETH György [2006.], i.m. 563. oldal 
688 AUGUSZTINOVICS Mária – GÁL Róbert Iván – MATITS Ágnes – MÁTÉ Levente – SIMONOVITS 
András – STAHL János [2002.], i.m. 502. oldal 
689 STAHL [2005.], i.m. 604. oldal 
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kötelezettséget690, azonban annak részletszabályait nem határozza meg.691 Ráadásul, 

ha képeznének az tovább csökkentené a tagok megtakarítását, hozamát, hiszen 

kizárólag ez képezi a pénztárak vagyonát. A csıddel szembeni védelmet – a 

biztosítók mőködési tapasztalataiból kiindulva – azonban a szavatoló tıkén túl a 

viszontbiztosítás jelenthet, mely szintén csak a tagok által befizetett tagdíjakból 

finanszírozható.692 A központosított szolgáltatás alkalmazása mellett érv lehet az is, 

hogy reálisan garancialapot csak az állam biztosíthat, azonban az már minden 

racionalitást nélkülöz, ha az állami kötelezettségvállalás mellett, felelıtlen 

ígéreteket téve a magánnyugdíj-pénztárak szabadon versenyezhetnének.693 A 

járadékszolgáltatás bármely formája is valósul meg Magyarországon694, 

kulcskérdés, hogy azt a mőködıképesség és a hatékonyság érdekében szakmai 

grémium irányítsa,695 hiszen jelenleg technikailag sincsenek a magánnyugdíj-

pénztárak a rájuk váró feladatok megvalósítására felkészülve.696 Továbbá 

elengedhetetlen a megfelelı kontroll mőködése, amely a PSZÁF eddigi 

tevékenységétıl elırelátóbb felügyeletet kell jelentsen. 

 

A járadékformák ismételt átgondolására is szükség van, hiszen a befizetett járulékok 

(tagdíjak) alapján nem biztos, hogy valamennyi alternatíva életképes. A jelenlegi 

megoldások kapcsán felhozott hátrányok, hogy megdrágítja a járadékokat, tényleges 

funkció nélkül jelentıs járadékcsökkenést okoz, valamint megnöveli a biztosító 

csıdjének a kockázatát.697 Továbbá ide kapcsolódó elem, hogy a magánnyugdíj-

                                                 
690 Egyes szerzık ezt a megoldást elméleti szinten megfelelınek találjál, lásd In: AUGUSZTINOVICS Mária 
– GÁL Róbert Iván – MATITS Ágnes – MÁTÉ Levente – SIMONOVITS András – STAHL János: A 
magyar nyugdíjrendszer az 1998-as reform elıtt és után, Közgazdasági Szemle, 2002. június, XLIX. 
Évfolyam, 484. oldal 
691 Szintén az új magánnyugdíj törvény már széles körben elıír különbözı tartalékképzési kötelezettségeket. 
692 ARATÓ [2006.], i.m.  273. oldal 
693 ARATÓ [2006.], i.m. 274. oldal 
694 Vannak elemezık – például Németh György – akik azt is vitatják, hogy a jelenlegi magánnyugdíj-pénztári 
rendszer és ellátás egyáltalán képese, sıt kell-e, hogy biztosítási elven mőködjön, arra hivatkozva, hogy a 
nyugdíj tulajdonképpen nem is biztosítói (kár)kockázat, hanem megtakarítás. 
In: NÉMETH György [2006.], i.m. 560-567. oldal 
695 STAHL János: Néhány megjegyzés Arató Miklós hozzászólásához, Közgazdasági Szemle, 2006. március, 
LIII. évfolyam, 276. oldal 
696 NÉMETH György [2006.], i.m. 564. oldal 
697 BANYÁR József: A járadék szabályozása – metaszint, A magánnyugdíjpénztári rendszer 
szolgáltatásaival kapcsolatosan eldöntendı kérdések, Budapest, 2006. október 16, 4. oldal   
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pénztárak szolgáltatásai kapcsán elınye is jelentkezhet a rendszernek azáltal, hogy 

verseny alakulhat ki a biztosítók között az induló járadék megállapítása kapcsán, 

hiszen erre nincs jogszabályi korlát jelenleg. Ez az elıny azonban elemzık szerint 

hibává is átfordulhat azáltal, hogy felelıtlen ígérgetéssé vált át, amit a késıbbiekben 

nem tud tartani a biztosító698, vagy összehasonlíthatatlanná teszi a szolgáltatásokat, 

ami viszont már megint csökkenti a versenyt.699 

 

A járadéktípusok megalkotása kapcsán kiindulási alap, hogy két mozgó eleme van 

az életjáradék folyósításnak: az egyik a hozam, a másik a halandóság alakulása. 

Kulcskérdés, hogy a hozamra tekintettel idıszakonként vagy a halandóság 

alakulására figyelemmel kell a folyósított járadékokat indexálni.700 Abban az 

esetben, ha minél többféle (több kockázatú) megoldás közül lehet választani, akkor 

nem csak a járadékfolyósító kockázata nı, hanem az igénybevevıé is, hiszen a 

biztosító a kockázatot igyekszik áttelepíteni, és a kockázatátvállalás miatt az 

esetleges pozitív forrás miatti hozam lehetıségét is elveszíti. 

 

Újabb kockázatot jelent a megtakarítások kapcsán a tızsdei árfolyamok ingadozása, 

melyet sajnos a közelmúltban meg is tapasztalhattunk. „A tızsdék ingadozása miatt 

mind a felhalmozott tıke, mind az abból vásárolható életjáradék értéke nagyon 

erısen hullámozhat a nyugdíjazás idejétıl függıen.”- írja Simonovits701 már 2000-

ben. A reális veszély ellenére azonban 2008-ban bevezetésre kerültek az addig 

konzervatív magánnyugdíj-pénztári megtakarítási rendszerbe portfólió csomagok, 

melyeknek köszönhetıen az eddigi csekély magánnyugdíj-pénztári hozamok is 

megcsappantak. Nyilván ennek lehetıségével racionálisan kalkulálni kellett, viszont 

a majdani nyugdíjak szempontjából ennek kiküszöbölésére is fel kell készülni. 

 

                                                                                                                                                    
http://nyugdij.magyarorszagholnap.hu/images/4._%C3%BCl%C3%A9s_070510_03_02_%C2%B5RB_t%E2
%80%B9kefed.probl_h_tt%E2%80%9Ar_Bany_r_%28j_rad%E2%80%9Akszab%29.pdf (továbbiakban: 
BANYÁR [2006.]) 
698 ERDİS [2007.], i.m. 5. oldal  
699 BANYÁR [2006.], i.m. 4. oldal  
700 NÉMETH György [2006.], i.m. 566. oldal 
701 SIMONOVITS [2000.], i.m. 496. oldal 
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A jelenlegi szabályozásból úgy tőnik, hogy a magánnyugdíj-pénztári járadék 

rendszerrel szemben idınként illuzórikus702 elvárásokat támasztanak, melyeket 

piaci alapon nem lehet – vagy csak hatalmas költséggel – kezelni, ezért döntés 

szükséges, hogy mi a fıbb elvárás a szolgáltatási rendszerrel szemben: piaci alapon 

mőködve álljon meg a saját lábán (szociális szempontok figyelmen kívül 

hagyásával), vagy maradjon szoros kapcsolatban a társadalombiztosítási 

nyugdíjrendszerrel (hiszen annak az ellátást egészíti ki). Abban azonban teljes a 

szakmai egység, hogy a magánnyugdíj-pénztárak járadékszabályozásának 

rendszerében alapvetı változásokat szükséges végrehajtani 2013-ig. 

 

A magánnyugdíj pillér kapcsán számos kritika, javaslat fogalmazódik meg, abban 

viszont többnyire egységes az álláspont, hogy a magánnyugdíj-pénzárak 

visszasorvasztása már nem célszerő lépés.703 Ha visszafordítjuk a reformot, akkor a 

rendszer kevésbé lesz áttekinthetı, mint valaha volt és sokkal költségesebb is 

lesz.704 A rendszer problémáinak megoldásával a második pillér hatékonyabbá 

tételére kell törekedjünk, a kulcskérdés a mőködési költségek minimalizálása705. 

Alternatív javaslatok vannak, mint például Prugberger Tamás felvetése, mely 

szerint indokolt lenne elısegíteni és jogszabályilag is alátámasztani, hogy a 

második pillér vagylagos és választható módon szakmai és ágazati pilléreken 

keresztül is mőködhessen, ezzel erısítve a munkaügyi érdekvédelem szerepét is.706 

Ennek felügyeletére pénztári felügyelı-bizottság létrehozását javasolja, úgy hogy 

azokban az állam képviselve lenne.707  A klasszikus felvetés pedig, hogy az elsı 

                                                 
702 BANYÁR [2006.], i.m. 3-4. oldal  
703 „Adminisztratív eszközökkel a magánnyugdíj-pénztárak leépítését, illetve leépülését gyorsítani vagy 
elısegíteni nem volna szerencsés.” - fogalmazta meg Prugberger Tamás. In: PRUGBERGER Tamás: 
Szempontok a magyar társadalombiztosítás elkezdett reformja korrekciójához és továbbviteléhez a nyugat-
európai társadalombiztosítási rendszerek tükrében, Magyar Közigazgatás, 2001. (51. évfolyam) 2. szám, 89. 
oldal 
704 AUGUSZTINOVICS [2007.], i.m. 253. oldal  
705 SIMONOVITS András [2008.], i.m. 106. oldal 
706 PRUGBERGER Tamás: Szempontok a magyar társadalombiztosítás elkezdett reformja korrekciójához és 
továbbviteléhez a nyugat-európai társadalombiztosítási rendszerek tükrében, Magyar Közigazgatás, 2001. 
(51. évfolyam) 2. szám, 89. oldal 
707 PRUGBERGER Tamás: A társadalombiztosítás fedezetének reformjához, Polgári Szemle, 3. évfolyam, 3. 
szám, 2007. március, 3. pp. 
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pillért alakítsuk át alapnyugdíjjá, a második pillért, pedig munkanyugdíjjá, és így 

nem lesznek elveszített hozam nélküli évek sem.708  

 

A fenti alternatívákhoz kapcsolódóan szükséges megemlíteni a szakirodalomban 

ismert – Hajdú József által részletesen bemutatott709 – szociális biztonsági rendszert, 

amely három összetevıre bomlik: Az I. pillér az állami szociális ellátórendszer, a II. 

pillér a kiegészítı vagy munkahelyi ellátórendszer és a III. pillér a magánbiztosítás, 

illetve egyéb magánjellegő gondoskodás. A három összetevınek egymást 

kiegészítve kell érvényesülnie. Ahogy azt láthatjuk a jelenlegi reform törekvések 

iránykeresése szinkronban van ezen elképzeléssel, annak tartalmát azonban többféle 

képpen is meg lehet tölteni tartalommal, így az egyes tagállamok ellátórendszere 

egységes elvek mentén is eltérı eredményekhez vezethet. A második pillér 

vonatkozásában a központosított járadékszolgáltatás bevezetése esetén annak aránya 

lesz az, ami eldönti a további reformok irányát. Abban az esetben ugyanis, ha annak 

dominanciája érvényesül, akkor hosszú távon a magánnyugdíj pillér reprivatizációja 

is bekövetkezhet. Amennyiben csak biztonsági szerepe lesz, akkor a versenyelem 

erısödhet fel. 

 

A reform továbblépéseként javasolt alapnyugdíj bevezetését abból a szempontból 

tartom érdekesnek, mert ha jól meggondoljuk, akkor ugyannak a problémának a 

tengelye körül forgunk. Az eredeti elképzelés szerint az elsı pillér a szolidaritás 

színtere, a második pillér az egyéni megtakarítás mértéke szerint differenciált. Az 

alapnyugdíj felé való elmozdulás javaslata szerint az elsı pillér egy egységes 

összegő, viszont pont ezáltal szolidáris elem, míg a második pillér, munkanyugdíj 

pillérként továbbra is az egyéni megtakarítás színtere marad. 

 

Mint fentebb már említettem az Országgyőlés 2009. december 14-i ülésnapján 

elfogadta a magánnyugdíjról és intézményeirıl szóló törvényt (T/11079. számú 

törvényjavaslat), amelyet a köztársasági elnök kihirdetés helyett véleményezésre 

                                                 
708 AUGUSZTINOVICS [2007.], i.m. 254. oldal 
709 GYULAVÁRI Tamás (szerk.) [2000.], i.m. 118-119. oldal 
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küldött meg az Alkotmánybíróságnak. Az új magánnyugdíj törvény számos esetben 

kiutat jelenthet az általam vázolt problémákból, azonban teljes körő megoldást az 

sem jelent. 

 

A köztársasági elnök által aggályosnak tartott rendelkezések a járadékszolgáltatás 

formáit újonnan megállapító, az egyösszegő kifizetés rendszerét átalakító, valamint 

a kedvezményezetti minıség átalakítására vonatkozó rendelkezések, továbbá a 

jogalkotási felhatalmazás köre. Nem tisztem annak minısítése, hogy a köztársasági 

elnök felvetései mennyire állják meg a helyüket, azonban az egyes kérdések 

vonatkozásában a saját álláspontom a következı: A járadékszolgáltatás típusait a 

korábbi magánnyugdíj törvény szélesebb körben jelölte meg az új szabályozáshoz 

képest. Az elızı szabályozás szerint azonban járadékszolgáltatásban eddig még 

senki nem részesült, így tényszerően nem is ismerhetjük, hogy a változás valóban 

jogsérelmet jelent-e, azonban az mindenképpen megállapítható, hogy folyósítás 

hiányában sérelmet senki sem szenvedhetett. Az egyösszegő kifizetés lehetıségének 

jelentıs szőkítése, az ellátás jellege alapján indokolt, hiszen megszüntetésre az a 

megoldás került, amely szerint a 180 havi járuléknál (tagdíjnál) kevesebb 

megtakarítást felhalmozók nyugdíjba vonulásukkor egy összegben felvehették a 

megtakarításukat. Ennek a kedvezménynek a megalkotása a nyugdíjrendszer 

átalakításakor indokolt volt, azonban a magánnyugdíj-pénztári rendszer 

megalkotása óta 13 év telt el, így az átmeneti megoldások fenntartása sem 

feltétlenül szükséges. A jogalkotási felhatalmazások körére a késıbbiekben 

visszatérek. A köztársasági elnök alkotmányossági aggályait a tulajdonhoz való jog 

alkotmányos alapelvének a sérelmére alapozta. Álláspontom szerint a magánnyugdíj 

rendszer új szabályozása alkotmányossági aggályokat azért vethet fel, mert a 

magánnyugdíj-pénztárak teljes egészében a magánnyugdíj-pénztár tagjainak 

tulajdonát képezik. Az új szabályozás alapján a magánnyugdíj-pénztárak 

magánnyugdíj-biztosítókká alakulnak át és a tagok megtakarításai egyéni 

számlákon kerülnének nyilvántartásra. Így ténylegesen megtörténik a 

megtakarítások exportálása, de nincs semmilyen garancia arra, hogy a 

magánnyugdíj-pénztár tagjai által finanszírozott intézményrendszerbe fektetett 
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mőködési költségei is megtérülnének, és nevesítésre kerülnének az egyénileg 

nyilvántartott megtakarításokban. Ez az szerintem, amely sérti a tulajdonhoz való 

jog elvét. 

 

Az új jogszabály a kritikák mellett azonban számos ponton elırelépést is jelenthetne 

a magánnyugdíj pillér ellátása tekintetében: Tisztább jogi helyzetet eredményez, 

mivel a felhalmozási idıszak és a járadékszolgáltatási tevékenység és az azt végzı 

magánnyugdíj-biztosító és a járadékszolgáltató elkülönítésre kerül. A 

magánynyugdíj szolgáltatás magánjogiasodása is megfigyelhetı: nevesített 

szerzıdéstípusként kerül meghatározásra a magánnyugdíj- és a járadékszolgáltatási-

szerzıdés. Ezek a szerzıdések a tulajdonvédelem új dimenzióját is eredményezik, 

hiszen polgári jogi, illetve kötelmi viszonyt hoznak létre a biztosító és a 

magánnyugdíj jogosultja között.710 

 

Szintén elırelépésnek tekintem, hogy a szabályozásba számos helyen – elsısorban 

ugyan pénzügyi, de nevesítetten fogyasztóvédelmi – garanciák beépítésére is sor 

került. A dolgozat elején annyira hiányolt jogászi szerepvállalás tekintetében is 

történt változás, hiszen a magánnyugdíj-pénztárak esetében még csak kötelezı 

alkalmazottként volt megjelölve a jogász, az új szabályozás értelmében viszont már 

kiemelésre kerültek olyan tevékenységek, melyek jogászi ellenjegyzéshez, 

felelısségvállaláshoz kötöttek. Hasznos elem, hogy a járadék összeg 

megállapításának alapjait, a járadéktényezıket tartalmazza a jogszabály, mely 

ezidáig teljesen hiányzott, de a járadékszolgáltatás érdekében nélkülözhetetlen. 

 

A legnagyobb veszélyként emlegetett kérdésre, a járadékszolgáltató hiányára 

választ adna az elfogadott új magánnyugdíj törvény. Kötelezı „kijelölt 

járadékszolgáltatót” rendel, amely garanciát biztosít arra, hogy a járadékszolgáltatás 

2013. január 1. napján megkezdıdhet, viszont fenntartja a versenyszolgáltató 

                                                 
710 Az Alkotmánybíróság korábban a társadalombiztosítási ellátások tekintetében kifejezetten rögzítette, hogy 
a tulajdonvédelem nem a polgári jogi tulajdonhoz való jog elvén, hanem az alkotmányban foglalt 
tulajdonvédelmen alapul. (64/1993. (XII. 22.) AB határozat) Azonban ha elismerjük a felek közötti kötelmi 
jogviszony meglétét, akkor a polgári jogi tulajdonvédelem eszközeit is a jogvédelem szolgálatába állíthatjuk. 
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felállításának lehetıségét is. Ezáltal megvalósul a közgazdászok által – fentebb már 

említett – leginkább elképzelt megoldás egy központosított járadékszolgáltatásra, 

azonban a liberális szabályozás eredményeként a jelenlegi magánnyugdíj-pénztárak 

érdekköre számára is fennmarad a lehetıség a járadékszolgáltatási tevékenység 

megszervezésére. 

  
Számomra azonban továbbra is hiányérzetet okoz, hogy az öregségi nyugdíj mellett 

nem kerül szabályozásra a hozzátartozói nyugellátások köre. Vagyis nincs szabály 

arra az esetre, hogy a járadékszolgáltatási idıszak alatt elhunyt személy 

hozzátartozói bármilyen ellátásban is részesülnének a magánnyugdíj-biztosítókon 

keresztül. A jogi okfejtés alapján egyértelmő lehet, hogy egy biztosító ilyen jellegő 

biztosítási kockázat kezelésére nem köteles, hiszen ezek a helyzetek eredményeznek 

számára profitot. Viszont a társadalombiztosítási nyugdíj esetében sincs egyelıre 

szabály arra, hogy mit kell tenni abban az esetben, ha a magánnyugdíj pillér tagja a 

felhalmozási idıszakban elhalálozik. Látszólag egyértelmően a jogosultság feltétele 

az, hogy az elhalt nyugdíjasként vagy nyugellátásra jogosultként halálozzon el, 

viszont az anyagiak szempontjából már közel sem egyértelmő, hogy a hozzátartozói 

nyugellátás alapja a társadalombiztosítási nyugdíja lesz, vagy a teljes részére járó – 

társadalombiztosítási- és magánnyugdíjat veszik figyelembe a természetesen állami 

nyugdíj pillérbıl finanszírozott nyugellátás megállapításakor.711 Az új 

magánnyugdíj ellátást szabályozó joganyag a rokkantsági nyugdíj tekintetében is ad 

némi eligazítást, ami arra utal, hogy a rokkantsági nyugellátás finanszírozása 

kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj pillér keretei között történik. Abban az 

esetben ugyanis, amikor a magánnyugdíj felhalmozási idıszaka alatt a jogosult 

rokkant nyugdíjas lesz, akkor a magánnyugdíj-szerzıdés megszőnik és a 

továbbiakban kizárólag az állami nyugdíjrendszer részese lesz a jogosult. 

 

A dolgozat megírásakor továbbra sem megoldott probléma a gazdasági helyzet 

instabiltásából és a tızsdék összeomlásából keletkezett hiány pótlása. Az állam 

                                                 
711 Nyilvánvaló, hogy ha a realitásokból indulunk ki, akkor a nyugdíjbiztosító szigorúan értelmezi a 
jogszabályt és a hozzátartozói nyugellátás alapja a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretei között 
megállapított nyugellátás mértéke lesz. Ez viszont a  jogosult jogait csorbítja és alapja lehet alkotmányossági 
vizsgálatoknak. 
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garanciát továbbra sem vállal a magánnyugdíj – most már – biztosító 

tevékenységéért, mely nem is várható el, viszont az árfolyamok várható korrekciója 

elıtt kerül sor a pénztárak biztosítóvá alakulására, így a mérleg már nem is kerülhet 

egyensúlyba. Ez véleményem szerint szintén alátámaszthatja a tulajdonhoz való jog 

elvének sérelmét. 

 

Utolsóként térek ki – a köztársasági elnök beadványában is szereplı – jogalkotási 

felhatalmazások kérdésére, amely álláspontom szerint az elfogadott törvényjavaslat 

legkritikusabb pontja. Számos esetben jelentıs elırelépést fogalmaz meg, azonban 

azok tartalom nélküliek, ezek „feltöltését” bízza a jogszabály a Kormányra és 

rendeleti szintő jogalkotásra. A kérdéskörök, amelyek így a törvényi garanciát 

nélkülöznek többek között: a magánnyugdíj-szerzıdés és a járadékszolgáltatási-

szerzıdés formai, tartalmi követelményei, a halandósági tábla összeállítása, és 

legfontosabbként a magánnyugdíj-pénztárak magánnyugdíj-biztosítókká történı 

átalakulásának számviteli szabályai (vagyis pénzügyi garanciái). Ezek törvényi 

szabályozása nélkül azonban lezárt reformról nem beszélhetünk. 
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III. 9. A nyugdíjrendszer átalakításának lehetséges irányai – összegzı 

gondolatok 

 

A demográfiai távlatok vonatkozásában az EUROSTAT az uniós bıvítés hatásainak 

tervezéséhez egy népesség-elıreszámítást készítetett.712 A felmérésnek három 

sarkalatos eredménye van, egyrészrıl, hogy a népességszám az Európai Unióban a 

mostani 376 millióhoz képest 2050-re 341 és 424 milliós fı intervallumban várható, 

tehát középértéken nem csökken, hanem még növekedni is fog. 2020-ig nem 

várható egyetlen országban sem számottevı, a népesség 5%-át meghaladó 

létszámcsökkenés. Az elemzés másik fontos következtetése, hogy az öregedési 

folyamat felgyorsul, új öregedési hullám jön létre a „baby boom” korosztály 

idıskorba lépésével. A harmadik következtetés pedig bennünket érint Kelet-

Európában, mert a számítások szerint a fiatalabb korösszetétel ellenére jelentıs 

népességcsökkenésnek nézünk elébe.713 

 

A magánnyugdíj-pénztárak nem megfelelı mőködésének közvetett 

következményeként merül fel folyamatosan a nyugdíjrendszer ismételt 

átalakításának szükségessége. A nyugdíjrendszer jelenlegi formában csak akkor 

tartható fenn, ha a társadalom hajlandó arra, hogy korlátlan ideig több forrást 

csoportosítson a nyugdíjrendszerbe, mint a befizetett járulékok összege. Gazdasági 

elemzések szerint változatlan szabályozás mellett ugyanis a nyugdíjjárulékok 

jelenlegi szinten nem tarthatóak fenn, további növelés szükséges.714 Más tervezhetı 

forrás a nyugdíj finanszírozására – eddig kidolgozva – még ötlet szintjén sincsen. A 

nyugdíjjárulékok mértékének vizsgálata azért is indokolt és szükséges, mert a 

második pillér bevezetése ez idáig csak növelte a Nyugdíjbiztosítási Alap hiányait, 

mert a járulékok egy része a második pillérbe áramlik. Azt is rögzíteni szükséges 

viszont, hogy a Nyugdíjbiztosítási Alap hiányai mindösszesen a felét magyarázzák a 

                                                 
712 EPC99 elıreszámítások. 
713 HABLICSEK – PÁKOZDI [2004.], i.m. 102. oldal 
714 A nyugdíjrendszerbıl adódó kötelezettségeknek azt a részét amire a bevételek nem nyújtanak fedezetet a 
közgazdászok nettó implicit nyugdíjkötelezettségnek nevezik. Ez a nettó implicit nyugdíjkötelezettség a GDP 
230-250 százalékát is meghaladja, ami azt jelenti, hogy ugyanennyi – vagyis a GDP 250 százalékát elérı – 
adókat kellene a finanszírozás érdekében évrıl évre beszedni. 
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felosztó-kirovó rendszerbeli hiányok elmúlt években tapasztalható 

növekedésének.715 

 

A nyugdíjrendszer biztosítási jellegébıl adódik, hogy amennyiben a nyugdíjak 

szintjét a tervezetnél magasabban határozzák meg, akkor a rendszer bevételeit is 

hozzá kell igazítani a magasabb kiadásokhoz. Ez pedig nem jelenthet mást, mint a 

nyugdíjjárulékok vagy a nyugdíjkorhatár emelését ahogyan ez a nyugat-európai 

országokban is realizálódik és ahogy a 2009-es módosítással Magyarországon 

megvalósult. A járulékok csökkentésére irányuló politikai döntés következménye 

pedig – amennyiben a nyugdíjrendszert zárt rendszerként feltételezzük – az induló 

nyugdíjak szintjének vagy a nyugdíjak éves emelésének csökkentése, illetve a 

korhatár emelése. Az elmúlt évtizedben ható politikai döntések ezeket az 

irányvonalakat figyelmen kívül hagyva születtek meg, növelve ezzel a 

nyugdíjrendszer kiadását, és egyszerre csökkentve a bevételeit, melynek 

következménye, hogy a rendszer önfinanszírozása lehetetlenné vált, ami a 

biztosítási elv meggyengülését is jelenti. 

 

Átlagos öregségi nyugdíjas esetében a magán-nyugdíjpénztári szektornak 3,2% 

feletti nettó reálhozam-rátát kellene biztosítani ahhoz, hogy a vegyes rendszer 

keretében a nyugdíjasokat ért veszteség ( a társadalombiztosítási nyugdíj 25%-ának 

elvesztése) megtérüljön. A 2008-as gazdasági visszaesést és tızsdei árfolyamok 

zuhanását megelızıen is a magánnyugdíj-pénztárak által produkált átlagos nettó 

2,9%-os hozamráta alapján már a vegyes nyugdíjrendszer tagjai vesztesen kerültek 

ki a változásokból. Nincs lehetıség viszont a magánnyugdíj-pénztári tagdíj 

növelésére a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe befolyt bevételek terhére sem, 

mert a nyugdíjrendszer a jelenlegi mértéken sem képes önfinanszírozó módon 

mőködni. 716 

 

                                                 
715 ORBÁN – PALOTAI [2006.], i.m. 590. oldal 
716 ORBÁN – PALOTAI [2006.], i.m. 600. oldal 
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A rendszer önfinanszírozóvá tételéhez drasztikus intézkedések lennének 

szükségesek, melyek lehetnek a járulékok emelése, az induló nyugdíjak összegének 

drasztikus csökkentése, az indexálás szigorítása, a nyugdíjkorhatár emelése. 

Mindegyik alternatíva komoly társadalmi ellenállást válthat ki, politikailag, pedig 

szinte vállalhatatlan. Emiatt viszont csak a nyugdíjrendszer toldozgatására-

foldozgatására kerül sor, ami átmenetileg képes néhány kérdés kezelésére, de teljes 

körően a nyugdíjrendszer problémáit nem oldja meg. Szintén az aprólékos reformok 

melletti érvként hozható fel, hogy a speciális jogi, alkotmányos garanciáknak való 

megfelelés így könnyebben biztosítható. Az ellátások átrendezése lépésrıl lépésre 

kerül csak értékelésre. 

 

Oksanen szerint politikailag is felvállalható a nyugdíjrendszer szigorítását érintı 

döntés, ha az egyént tájékoztatják arról, hogy miért történik a szigorítás. Az 

érintetteknek pontos információval kell rendelkezniük arról, hogy mennyit kell 

befizetni a társadalombiztosítási rendszerbe, ha meg akarja ırizni a jelenlegi 

nyugdíjszintet és nyugdíjkorhatárt. Amennyiben az érintettek nem akarják 

megfizetni ezt az árat, akkor el kell fogadják azokat a nyugdíjreformokat, amelyek 

csökkentik a nyugdíjakat vagy emelik a nyugdíjkorhatárt.717 

 

A szigorítás másik lehetséges és megfontolásra érdemes iránya, hogy a jogosultsági 

elemek közötti választást a jogosultra kell bízni, vagyis ı maga döntse el, hogy 

korábban kisebb nyugdíj mellett kíván nyugdíjba vonulni, vagy döntése szerinti 

idıpontig dolgozik arányaiban jóval magasabb nyugdíj mellett. Erre irányuló 

ösztönzı – jelenleg még inkább kényszerítı – elemek beépítésére a mostanában 

bevezetett reformintézkedések között is találunk példát, mint például az elırehozott 

nyugdíj fokozatosan csökkentett összegő elırehozott nyugdíjjá való átalakítása.  

 

Az igazi ösztönzés viszont a statikus nyugdíjszabályok megalkotása helyett a 

rugalmas nyugdíjazás lehetne, ahol egyrészrıl a választást – nyilván jogszabályi 

korlátok között – a jogosultra bízzuk, hiszen lehetnek olyan aktív korúak is, akik 

                                                 
717 OKSANEN [2003.], i.m. 661. oldal 
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fizikai és szellemi állapotuk miatt nem azonosan viselkednek a korosztályuk 

tagjaival.718 A szabad választásnak is nyilvánvalóan kellenek, hogy legyenek 

korlátai, minimális életkor és szolgálati idı.719 Másrészrıl a fix nyugdíj korhatár 

helyett egy olyan rugalmas rendszert kell kialakítani, amely képes alkalmazkodni a 

demográfiai folyamatokhoz.720 A rugalmas nyugdíjhoz viszont kellı elszántság és 

politikai következetesség szükséges721, hiszen ha a nyugdíjarányokat nem tartjuk 

fenn, ha az állam paternalistaként viselkedik, akkor átalakul szociális támogatási 

rendszerré. A jelenlegi gazdasági, politikai helyzetben nem nehéz azt belátni, hogy 

erre nincs reális esély. Az Európai Uniós felmérések alapján azonban a szociális 

partnerek is beleegyeznének egy olyan nyugdíjrendszerbe, amely fokozatos 

visszavonulást tenne lehetıvé a munkából származó különbözı jövedelmek 

rugalmas kombinációja által.722 

 

Mindezeket figyelembe véve az ösztönzı elem dominanciájára érdemes helyezni a 

hangsúlyt. Ebbıl következıen az alapnyugdíj valamilyen formájának bevezetése 

mellett a nyugdíj fokozatos bevezetésére kell törekedni, mint például Japánban723, 

ahol az idısebb munkavállalók munkaideje fokozatosan csökken, míg a nyugdíjra 

jogosulttá nem vállnak. 

 

A rugalmas nyugdíjazással szorosan összefüggı kérdés a fix nyugdíj összeg 

megállapításának problematikája is, amelynek megoldására a magánnyugdíj-

pénztárak képesek. A fix összegő nyugdíjaktól, a fix összegő befizetések irányába 

történhet elmozdulás, hiszen az élettartam meghosszabbodása veszélyeztetheti a 

kifizetéseket.724  

 

                                                 
718 SIMONOVITS [1998.], i.m. 699. oldal 
719 Elemezések szerint ebben az esetben is magasabb szolgálati idı és életkor szükséges a jelenlegi szintnél, 
hogy a rendszer önfenntartó legyen. 
In: RÉTI [1995.] i.m. 937. oldal 
720 MARJÁN [2008.], i.m. 61. oldal 
721 RÉTI [1995.] i.m. 936. oldal 
722 Európa Lakossága öregszik, ILO Press, Munkaügyi Szemle, 2001. február, 2/2001. szám, 44. oldal 
723 GÁL Róbert Iván [2007.], i.m. 9. oldal 
724 MARJÁN [2008.], i.m. 62. oldal 
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A résznyugdíj formáira is lehetıséget kell teremteni a jelenlegiektıl szélesebb 

körben. Egyrészt, mert ez az alapnyugdíj alternatívája lehet annak általános 

elismerése nélkül, másrészt mert a nemzetközi jogalkotás – az ILO 102. számú 

egyezménye – is támaszt ilyen irányú elvárásokat. A résznyugdíj és a rugalmas 

nyugdíj egymást kiegészítı megoldásként is alkalmazható, a fokozatos nyugdíjba 

vonulás lehetıségének két alternatívájaként.  

 

Összegségében megállapítható, hogy a magyar nyugdíjrendszer már azelıtt az 

összeomlás szélére került, mielıtt a népességfogyás és az elöregedés problémájával 

Magyarországon is szembe kellene néznünk. Az utóbbi évek politikai döntéseinek 

eredményeként a magyar nyugdíjrendszer gazdasági visszarendezıdésének vagyunk 

tanúi, így amikor a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának kérdését vizsgáljuk, 

ismételten hosszú távú megoldásokat kell felvázolni, és ehhez meg kell teremteni a 

társadalmi konszenzust. Továbbá szükséges – mint dolgozatomban korábban már 

kifejtettem – a magánnyugdíj-pénztárak hatékonyságának a növelése, mert az ottani 

megtakarítások nélkül a vegyes rendszer tagjainak nyugdíja jelentısen alul múlja a 

felosztó-kirovó rendszerben elérhetı nyugdíjakat. A nyugdíj-pénztári reformok 

kapcsán azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy nemzetközi 

összehasonlításban is alacsonyan teljesítenek a magyar nyugdíjpénztárak, mely 

probléma orvoslására szintén megoldást kell találni. A magánnyugdíj pillér 

sorsának vizsgálatához a már említett kijelölt járadékszolgáltatás jelentıségének 

mérésével juthatunk. Ez a magánnyugdíj ellátás társadalmi elfogadottságát is vagy a 

piaci jelleg vagy az állami szerepvállalás felé, de erısíteni fogja.  

 

A következı generációk nyugdíja kapcsán megállapítható, hogy nem az a veszély, 

hogy az elöregedés miatt nem lesz, aki eltartsa ıket, hanem az fenyeget, hogy az 

aktív koruk alatt nem győjtenek elég nyugdíjjogosultságot, illetve magánnyugdíj-

pénztári tıkét. A magas járulékráták nem csak a járulékfizetési hajlandóságot érintik 

negatívan, de nem segítik sem a gazdaság növekedését, sem a foglalkoztatás 

bıvülését. 
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Augusztinovics Mária szerint – mint ahogy arra a korábbiakban már utaltam – a 

kiutat az jelenthetné, ha egy szociális alapnyugdíj bevezetésére kerülne sor, ami 

jövedelemtıl függetlenül mindenkit megilletne, amihez forrásul az adóbevételek 

egy részének átcsoportosítása szolgálhatna, így a szolidaritási elem is megmaradna, 

hiszen az adók a társadalmi újraelosztás alapját adják. Ehhez azonban a szociális 

rendszer, az adórendszer és a nyugdíjrendszer összehangolt reformjára lenne 

szükség.725 Ezzel ellentétesen, számos elemzı
726 vélekedik úgy, hogy ez a magyar 

nyugdíjrendszer problémáinak megoldásához nem elegendı. Meggyızıdésem 

szerint mindenképpen megfontolandó a javaslat, de az esetleges döntések 

meghozatala elıtt a politikai konszenzus megteremtése mellett, a reform társadalmi 

elfogadottságát is biztosítani kell, mert e nélkül hatékony átalakítás nem valósulhat 

meg. 

 

Már az alapnyugdíj felvetésbıl is látható, hogy a nyugdíjrendszer reformja kapcsán 

a nyugdíjrendszer, az adórendszer és a szociális ellátó rendszer együttes 

újraszabályozására van szükség. A nyugdíjrendszer belsı egyensúlytalanságának 

csökkentését önállóan is szükséges megkísérelni, a rendszer meglévı jellemzıinek a 

módosításával, melyre intézkedések már jelenleg is történtek a nyugdíjjogosultság 

életkori feltételének kitolásával, a kezdınyugdíj számításának átalakításával, a 

jövıben pedig az indexálás szabályainak tervezett újragondolásával. Ezek a 

parametrikus reformok azonban önmagában elégtelenek727, és felemásra 

sikeredettek728, ezért van szükség az ellátórendszerek együttes reformjára. Az 

adóreform keretében lehetıség van a járulékalap kiszélesítésére, a befizetések 

egyenletesebbé tételére. Az alapnyugdíj bevezetésével a nyugdíjrendszer rejtett 

hiánya mérsékelhetı. A szociális ellátórendszer keretében pedig az aktív korúak 

munkavállalást ösztönzı ellátásainak ismételt újragondolására kell, hogy sor 

kerüljön. Meg kell fontolni azt a kérdést, hogy a rokkantsági nyugdíj ellátása a 

segélyezési rendszerbe kerüljön átcsoportosításra. A foglalkoztatáspolitika 

                                                 
725 AUGUSZTINOVICS [2005.], i.m. 446. oldal 
726 Például Simonovits András. 
727 BARABÁS [2006.], i.m. 16. oldal 
728 SIMONOVITS András [2008.], i.m. 92. oldal 
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keretében pedig annak átgondolása szükséges, hogy annak ellátásait ne legyen 

célszerő és szükséges a társadalombiztosítási rendszer: a rokkantsági nyugdíj és a 

táppénz ellátásaival helyettesíteni. A gyermekvállalás ösztönzésére, pedig 

valamennyi ellátórendszer összehangolt szabályozásával kell megoldást találni. 

 

A nyugdíjrendszer a jelenlegi körülmények között a „Ratkó-gyerekek” nagyobb 

népességszáma elıl menekül, hiszen ez a generáció, amely a 2010-es években megy 

nyugdíjba. Az elmúlt két-három év reformjai ezért mind ıket érintik: elıször 

növekedett az elırehozott öregségi nyugdíj korhatára, majd a tényleges 

nyugdíjkorhatár emelésére is sor került, illetıleg fokozatosan az elırehozott 

öregségi nyugdíj ténylegesen csökkentett összegő elırehozott öregségi nyugdíjjá 

vált.  

 

Mindezen intézkedések vonatkozásában alkotmányossági mérceként a kellı 

felkészülési idı szolgál, melyet viszont – véleményem szerint – ha szigorúbban 

értelmezünk, akkor több esetben is sérelmet szenvedett. Számos érintett már a 

nyugdíjkorhatár elıtti egy-két évben tervezgeti a nyugdíjba (elırehozott nyugdíjba) 

vonulást, és több esetben ez tılük idıben egyre távolabb kerül, ráadásul még az 

összege is csökkenhet. Ebben az esetben láthatólag a jogbiztonság megtartása 

szubjektív mérlegelés kérdése.  

 

A nyugdíjrendszer átalakításakor többnyire a szociális jogi garanciák miatt nem 

kerülhet sor drasztikus parametrikus reformokra. Ezzel szemben megítélésem 

szerint a paradigmatikus reformok körében nagyobb a jogalkotó mozgástere. E 

körben a nyugdíjreform által hátrányosan érintettek ellátása kompenzálható a 

szociális ellátórendszer, a foglalkoztatáspolitika keretei között, így alkotmányos 

jogsérelem nem keletkezik, azonban a nyugdíjrendszer egyensúlya kialakítható. 

Ehhez hasonló megoldás az alapnyugdíj kérdése is, hiszen a szolidaritási jellege 

alapján hordoz magán olyan elemeket, amelyek nem feltétlenül a 

társadalombiztosítás keretei között kell megvalósulnia. 
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Megítélésem szerint másik kiutat maga az idı jelenti, hiszen ha már a nagyobb 

népességszámú réteg a nyugdíjrendszerbıl is kikerül, akkor rövid idıre a 

társadalombiztosítás fenntarthatósága is pozitív egyenlegővé válik. Ami nyilván 

szintén csak átmeneti lesz, mert a Ratkó korosztály gyermekeinél is nagyobb 

létszámmal kell számolni. Ez a generáció azonban már másabb helyzetben lesz, 

mivel ık már magánnyugdíj pillér mellett lesznek jogosultak nyugellátásra. 

 

Abban az esetben azonban, ha a teljes szociális ellátórendszer reformja 

összehangolt, akkor hatékonyabb és a jogbiztonságot is inkább garantáló 

megoldások születhetnek. Egy ilyen átfogó reformot azonban politikailag is fel kell 

vállalni, mert amennyiben csak részben valósul meg, akkor hátrányosabb 

következményekkel jár, mint egy gyenge, rendszerelemeket érintı parametrikus 

reform. 
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IV. A nyugdíjrendszer egyes megreformált vagy reformra szoruló elemeibıl 

levont következtetések 

 

A dolgozat ezen – sorrendben utolsó – fejezetében a korábbiakban ismertetett 

problémák és javaslatok szemszögébıl megkísérlem kiemelni az általam fontosnak 

tartott rendszer elemeket, kitérve azok hibáira, hiányosságaira, illetıleg a rendszer 

szempontjából elıremutató jegyeire. A teljességre törekvés nélkül szubjektív 

szempontok alapján rendszereztem a dolgozat ezen fejezetének pontjait, amellyel 

érzékeltethetı az is, hogy nincs egységes álláspont a nyugdíjrendszer reformja, a 

kiút irányait tekintve sem.  

 

A hazai és a nemzetközi szakirodalom egyaránt bıvelkedik a kritikákban, azonban 

konkrét irányok megfogalmazásában nem igen vállalkozik. Az egyes szakterületek 

szerzıinek javaslatait igyekszem összefogva értékelni az általam kiemelt területek 

viszonyrendszerében. Fontosnak tartom azonban, hogy a javaslatok alapján konkrét 

reformok, intézkedések megfogalmazására csak számos szakma együttes 

helyzetértékelése alapján kerülhet csak sor. Ezen meglátásomat arra alapítom, hogy 

több, mint tíz év távlatából az 1997-es reform kapcsán is annak elsietettsége 

hozható a legtöbb hiányosság indokaként, hiszen a politikai kompromisszumok is 

másként születnek meg, ha az elemzések más eredményeket fogalmaznak meg. 

 

Nem szeretném ezzel megkérdıjelezni a reform elıkészítıinek kiváló szakmaiságát, 

hiszen számos napjainkban is szaktekintélynek számító szakértı vett részt a reform 

elıkésztésében. Egyszerően csak nem rendelkeztek megfelelı és legfıképpen 

elegendı információval. A hiányos, gyakran a szocialista állam berendezkedésbıl 

megmaradt torz információkból kiindulva tudták csak az elemzéseiket elvégezni, 

így nyilvánvalóan azok eredménye is hordozott hibákat.  

 

A hazai szakemberek védelmére azonban azt is mindenképpen szükséges 

megemlíteni, hogy a nemzetközi szakértık felelıssége sokkal nagyobb az 1997-es 

reform elhibázásakor. A Világbank szakértıi az általuk idealizált „univerzális” 
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modellt – ami egyben egy válság-forgatókönyv is volt729 – erıszakolták rá a 

nyugdíjrendszereket akkoriban átalakító országokra, akiknek nem is igazán volt 

lehetıségük– a gazdasági rászorultságuk révén – arra, hogy saját helyzetükhöz 

igazodva elkészítsék saját reformjaikat.  

 

Magyarország, mint Kelet-Európa élen járó reformere ezt a saját nyugdíjreformja 

kapcsán fokozottan meg is tapasztalhatta, míg Lengyelországnak már sokkal 

árnyaltabb és egyben alaposabb reform kidolgozására is lehetısége volt. A 

gyorsaságnak az ára az is, hogy nem voltak kellı mélységő információk az 

elemzések elkészítéséhez és a már kész, megvalósított reformot követıen derültek 

ki olyan elemek, amelyekkel eredetileg nem is tudtak az elemzık számolni. 

 

A saját szakmámat érintı észrevételem az, hogy a jogászok úgy tőnik, ki is 

szorultak a reform elıkészítésébıl, hiszen az elemzéseket készítı közgazdászok 

uralkodó szerepe mellett a politikai egyeztetéseké volt a fıszerep, a jogalkotási 

folyamatnak már csak szükséges kiegészítı szerep jutott, a jogi garanciák végképp 

háttérbe szorultak. Ez a vonatkozó jogszabályok nehézkes nyelvezetében is tetten 

érhetı. 

 

A következıkben tehát rátérek a hazai nyugdíjrendszer egyes elemeinek 

rendszerezett elemzésére. 

                                                 
729 BARTA Judit: A chilei és a magyar nyugdíjrendszer összevetése, Magyar Jog, 2001. május, 48. évfolyam 
5. szám, 298. oldal 
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IV.1. A fokozatos nyugdíjreform egyes elemeinek hatása a nyugdíjrendszerre  

 

A dolgozat második fejezetében a szociális jogvédelem szempontjából 

elengedhetetlen jogvédelmi kérdéseket vontam vizsgálat alá és a fejezet végén 

összegeztem a következtetéseimet az alkotmányos és a nemzetközi jogi garanciák 

körében. Ettıl látszólag teljesen független a harmadik fejezet, mely a finanszírozás 

szempontjából releváns közgazdasági és demográfiai folyamatokat, szempontokat 

vesz górcsı alá. Már a harmadik fejezetben is igyekeztem összekapcsolni a korábbi 

szociális jogi jogvédelmi következtetéseimet a gazdasági fejlesztés dilemmáival. 

Ennek eredményeit azonban jelen – a konkrét hazai nyugdíjrendszer egyes elemeit 

elemzı – fejezetben hasznosítottam, ezáltal jelölve ki a fejlesztés általam javasolt 

irányait. 

 

A következı alfejezetet az elızıekben hiányolt, elsı pillért érintı elmaradt, vagy 

fokozatosan megvalósuló reformok vizsgálatára állítottam össze. Kiemelve a már 

ismerten közgazdasági megfontolások mentén indukált átalakítások lehetséges 

jogvédelmi következményeit, illetve nemzetközi megítélésüket befolyásoló hatásait. 

Az alfejezet keretében az elızı szempontok mentén a szolidaritási és biztosítási 

elvő nyugellátás dilemmájának lehetséges irányát is vizsgálom, illetıleg a 

kiútkeresésé eddigi tapasztalatait összegzem. 

 

A IV.2. alfejezetben elsıdlegesen a demográfiai dilemmák és a nemzetközi 

egyezmények által meghatározott fokozatos vagy kedvezményes nyugdíjazás 

elemzésére vállalkozom. Az összehasonlító módszert alkalmazva egy ténylegesen 

foglalkoztatáspolitikai eszközként bevezetett ellátás és egy nyugdíjkedvezmény 

összevetését végzem el, mellyel igyekeztem igazolni azt a tézisemet, hogy a 

nyugdíjrendszer csak a szociális ellátórendszer és a foglalkoztatáspolitika 

egységében való kezelésével alakítható hatékonyan. A szociális jog szabályozási 

körébe tartozó jogterület csak összességében ítélhetı meg mind az alkotmányosság, 

mind a fiskális mérce szempontjából. 
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Ezek összevetésével igyekszem igazolni azon alapfeltevésemet, hogy a szociológiai, 

közgazdasági, demográfiai háttér mellett – melyek szerepét semmi esetre sem 

becsülném le – fontos szerep jut a jogászoknak, hiszen a rendszerelemek jogi 

koordinációja révén számos ellentmondás feloldható, egymás ellen ható folyamatok 

összehangolásával a reform is hatékonyabbá tehetı. 
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IV.1.1. Az elsı pillér reformja – a szolidaritási elemek fokozatos kiiktatása 

 

Az 1997-ben elindított nyugdíjreform kritikájaként számos szakértı730 

megfogalmazta, hogy az ugyan átstrukturálta a nyugdíjrendszert, de az elsı pillért 

képezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer alapvetı hibáinak korrekcióját 

elmulasztotta, illetıleg amiket beépített a rendszerbe, azokat is csak 2009-es és 

2013-as hatályba léptetés mellett tette. Lényegében a nyugdíjrendszer továbbra is 

áttekinthetetlen keveréke az újraelosztó szociális támogatásnak és a járulékfizetésre 

alapozott szociális biztosításnak.731 Magyarországnak, ahogy az elızı fejezetekben 

láthattuk hasonló nehézségekkel kell megküzdeni, mint európai sorstársainak. 

Hazánk a környezeti adottságai alapján eredendıen más helyzetben van, mint a 

nyugat-európai országok. A 1997-1998-as reform tervezésekor ezeket az 

adottságokat a nemzetközi szakértık nem nagyon vették figyelembe, ezért a 

domináns irányt a közgazdaságtanban paradigmatikus reformként aposztrofált 

szerkezetátalakításban jelölték meg. A magánnyugdíj-pillér kialakítása azonban 

azonnali megoldásként nem szolgált a nyugdíjrendszer alapvetı hibáira, melyek az 

egyes ellátások rendszerében manifesztálódtak.  

 

A nyugdíjakkal foglalkozó szakemberek már 1995-ben alapvetı javaslatokat732 

fogalmaztak meg a nyugdíjrendszer belsı feszültségeinek feloldására, a 

társadalombiztosítási nyugdíj átalakítására:  

- A nyugdíjak teljes körő infláció elleni védelmének biztosítása, mely a svájci 

indexálás bevezetésével tulajdonképpen fokozatosan ugyan, de napjainkra 

megvalósult.  

- A nık és férfiak differenciált nyugdíjkorhatárának a felszámolása, amellyel 

kapcsolatos kezdılépések megtételére elıször a 2007-es reformok kapcsán került 
                                                 
730 Például ÁMON Zsolt – BUDAVÁRI Péter – HAMZA Lászlóné – HARASZTI Katalin – MÁRKUS 
Annamária [2002.], i.m. 526. oldal,  
AUGUSZTINOVICS Mária – GÁL Róbert Iván – MATITS Ágnes – MÁTÉ Levente – SIMONOVITS 
András – STAHL János [2002.], i.m. 481. oldal 
731 AUGUSZTINOVICS Mária – GÁL Róbert Iván – MATITS Ágnes – MÁTÉ Levente – SIMONOVITS 
András – STAHL János [2002.], i.m. 514. oldal 
732 A jóléti rendszer átalakítására megfogalmazott javaslatok között a nyugdíjat érintı felvetések. 
In: ANDORKA Rudolf – Anna KONDRATAS – TÓTH István György [1995.], i.m.  8. oldal 
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sor, de tényleges intézkedésként csak a 2009-ben elfogadott módosítás tekinthetı. E 

körben a nık nyugdíjkorhatárának emelésére fokozatosan, a férfiakkal szemben 

támasztott követelmények szintjéhez igazítva került sor, melyet a jövıre 

vonatkozóan már a nık és a férfiak nyugdíjkorhatár emelése követ. Az 

alkotmányossági szempontok figyelmen kívül hagyásával a nıkkel szemben 

támasztott követelmények szintjének emelésekor a férfiak a reform során átmeneti 

elınyt kaptak, melyet az Alkotmánybíróság diszkriminatívnak minısített, mely jól 

példázza, hogy a fiskális szempontú reformok gyakran nincsenek figyelemmel az 

általam is felvázolt jogvédelmi mércére. 

- A nyugdíj korkedvezmények teljes strukturális átalakítása, illetıleg hosszabb 

távon megszüntetése szükséges. Ennek egyik megoldása a korkedvezmények 

körének szőkítése, másik – az elırehozott nyugdíjnál alkalmazott megoldás – a 

jogosultság fenntartásának szigorú feltételekhez kötése, ami az igénybevétel iránti 

érdekeltséget csökkenti. 

- Negyedik javaslatként fogalmazták meg, hogy meg kellene teremteni az 

ösztönzıket arra, hogy a magánszektor munkaadói alapítsanak vagy csatlakozzanak 

pénztáralapokhoz, melyekkel a saját dolgozóik nyugdíját egészítenék ki.  

Ehhez hasonló intézkedésként – Európai Uniós ösztönzésre – került sor a 

foglalkoztatói nyugdíj lehetısének a megteremtésére, azonban ennek elterjesztése 

eddig Magyarországon nem volt sikeres. További javaslat volt a nyugdíj 

számításához kapcsolódóan, hogy az összes munkában töltött év figyelembe 

vételéven kerüljön sor a nyugdíj összegének meghatározására, azonban ez a felvetés 

intézkedés nélkül az idı múlása által lassan megoldódik. 

 

A nyugdíjrendszer belsı reformja bármennyire alapvetı finanszírozási kérdés, 

azonban a politikai játszmák színtere is. Ezért elsıdlegesen szakmai szempontok 

alapján nincsen lehetıség annak megítélésére, hogy a nyugellátások rendszerelemei 

hogyan racionalizálhatóak. Számos esetben a már részletesen elemzett a szociális 

jogvédelem is a reform alapvetı kockázatát jelenti, hiszen egy nagy társadalmi 

ellenállásba ütközı átalakítás eredményét, amennyiben az Alkotmánybíróság 

megsemmisíti, annak már politikai következményei vannak, ezt viszont kevés párt 
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képes és hajlandó felvállalni. A dolgozat jelen fejezetében igyekszem kiemelni 

azokat a hibákat, melyek elkerülésével lehetséges lenne a parametrikus reform 

megvalósítása, illetve elemzem azokat a pontokat, mely elemek elmaradás nem 

indukált volna újabb válságot az ellátórendszerben, esetleg kiutat is jelenthetne az 

ellátórendszerek összehangolása esetén. 

 

A vegyes finanszírozású nyugdíjrendszer felülvizsgálatát végzı szakmai bizottság 

által megfogalmazott – a már 1995-ben is ismereteken túl – korrekcióra szoruló 

problémák733 az elsı pillér esetében:  

 

A járulékfizetés és nyugdíj megállapítási rendszer az egyén számára átláthatatlan és 

követhetetlen. Álláspontom szerint ez a megállapítás az elmúlt 2-3 év jogalkotási 

gyakorlatára figyelemmel még inkább elıtérbe kerül, hiszen nemhogy évek, de 

lassan már hónapok sem telnek el újabb nyugdíjszabályozást érintı 

törvénymódosítás nélkül. Az Alkotmánybíróság felelıssége e tekintetben nem 

elhanyagolható, hiszen ha a jogbiztonság követelményének mércéjét szigorítaná, 

akkor ezek egy része kivédhetetlen lenne. Nyilván a szakmai grémiumok ezzel a 

végletekig nem értnek egyet, hiszen a jogszabály módosítások az esetek nagy 

részében tőzoltásul szolgálnak, elodázhatatlan reformokat valósítanak meg. Másik 

oldalról azonban, ha nyilvánvaló minden érintett számára, hogy összefogottan, elıre 

tervezetten kell a reformokat végrehajtani, mert különben az Alkotmánybíróság 

megsemmisíti azokat, akkor ehhez a jogalkotás is tudna alkalmazkodni. Arról nem 

is beszélve, hogy a közgazdászok és a szociológusok véleménye egységes abban, 

hogy a járulékfizetési hajlandóság – amely alapjaiban meghatározza a 

nyugdíjrendszer mőködését és milyenségét is – a jogbiztonság követelményével 

szorosan összefügg. 

 

További kritika, hogy az ellátások nem jövedelemarányosak, és keverednek a 

rendszerben a biztosítási és a szociális elvő elemek. Megítélésem szerint ez a kérdés 

                                                 
733 ÁMON Zsolt – BUDAVÁRI Péter – HAMZA Lászlóné – HARASZTI Katalin – MÁRKUS Annamária 
[2002.], i.m.  526. oldal 
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elsısorban ideológiai kérdés. Hiszen a társadalombiztosítás alapvetıen szociális 

célból került megalkotásra, az, hogy sor kerül-e profiltisztításra az már egyrészt 

szakmapolitikai kérdés, melynek keretében azt vizsgáljuk, hogy ösztönzi-e az 

ellátások szétválasztása a járulékfizetést, másrészt financiális kérdés is, hiszen a 

nemzetközi és az alkotmányos kötelezettségvállalások alapján a szolidaritási elvő 

ellátások biztosítására valamilyen formában úgyis sort kell keríteni. 

 

Következı kritikus elem, hogy a korhatár alatti nyugdíj rendszere korszerőtlen és 

jelentıs többletköltséggel jár. A korhatár alatti nyugdíjazás lehetısége a szociális 

jogi intézményrendszer egészének vizsgálatával ítélhetı meg. Nyilvánvaló, hogy a 

nyugdíjkorhatár elıtt álló munkavállalók fokozottan kiszolgáltatott helyzetben 

vannak, egyrészt azért mert a társadalom napjainkban a munkájukat 

értéktelenebbnek ítéli meg734, másrészrıl viszont az elmúlt évtizedek gyakorlata 

sem alakított ki megfelelı hagyományokat ezen réteg problémájának kezelésére. 

Álláspontom szerint az egyik megfelelı lehetıség a rugalmas nyugdíjazás 

intézménye lehet, annak viszont elengedhetetlen feltétel a megfelelı megélhetési 

feltételek megteremtése. A megélhetés feltételek alatt értem a nyugdíjak 

mértékének a foglakoztatás ellehetetlenítésével arányos megalkotását. Fiatalabb 

korban ugyanis nagymértékben lecsökkenthetı a megállapított nyugdíj összeg, 

azonban lehetıvé kell tenni annak megélhetés szintjére való kiegészítését. Jelenleg a 

rugalmas nyugdíjazás intézményét a magyar jog nem tudja kezelni, a résznyugdíj 

sem a nemzetközi elvárások szerint alakul. Az egyetlen terület, ahol a jelenlegi jogi 

szabályozás kezeli a korábbi nyugdíjazását, az az elırehozott nyugdíj lehetısége, 

melynek szabályai egyre szigorodnak, és ezzel együtt az összege is csökken. 

 

Mindez amellett igaz, hogy ma Magyarországon az elırehozott nyugdíj, mint 

nyugdíjkedvezmény képezi a tényleges fıszabályt a nyugdíjba vonulásra. A 

törvényi nyugdíjkorhatáron túli nyugdíjba vonulásra a nyugdíjrendszer 

tulajdonképpen jelenleg semmilyen ösztönzıt nem tartalmaz. Beépítésre került a 

nyugdíjrendszerbe olyan elem, amely alapján a korhatáron túli nyugdíjazás esetében 

                                                 
734 Lásd Xavier Sala-i Martin szociális biztonság pozitív elméletét is. 
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arányosan magasabb összegő nyugdíj kerül megállapításra, azonban 42 éven felüli 

szolgálati idı megszerzését követıen effektív ösztönzés sincsen.735  

 

Negatív ösztönzés képpen elıször a 2007-es, majd a 2009-es módosítás során 

erısen korlátozta a jogalkotó az elırehozott öregségi nyugdíj melletti munkavégzés 

lehetıségét. Hiszen 2010. január 1. napját követıen az elıre rögzített éves 

keretösszeget (a tárgyév elsı napján érvényes minimálbér tizennyolcszorosa) 

meghaladó munkajövedelem esetén a nyugdíjfolyósítás szüneteltetésre, a 

nyugdíjnak tulajdonképpeni elvesztésére kerül. Diszkriminatív a mai napig a 

szabályozás, mivel a szigorítás nem érinti a 2008. január 1. napját megelızıen 

megállapított elırehozott nyugdíjasok nyugdíját. Ez a diszkrimináció véleményem 

szerint azért megengedett, mert az érintett kör már korábbról moratóriumban 

részesült, így a jogosultság elvétele a szerzett jog megvonását jelentené. Ezzel 

egyidejőleg szigorodott a nyugdíj igénybevételének lehetısége is, – nemcsak az 

életkori és szolgálati idı feltétel fokozatos emelése miatt – hiszen a nyugdíjat akkor 

lehet megigényelni, ha már a munkaviszonya megszüntetésre került.  

 

A nyugdíjrendszer terhei szempontjából a szigorítás mindenképpen indokolt, más 

megközelítésbıl azonban a nyugdíjasok – adófizetés melletti jövedelemszerzésének 

– ilyen szintő korlátozása a nyugdíjasok szociális biztonsághoz való alkotmányos 

jogának sérelmét jelentheti. Az Alkotmánybíróság jogértelmezési gyakorlata 

alapján viszont a létfenntartáshoz való jogot, a megélhetési minimumot az 

ellátórendszernek biztosítania kell. Elıfordulhat tehát, hogy az „élhetı életvitelhez 

kevés nyugdíját” egészítené ki a nyugdíjas736, melyre jelenleg csak a megállapított 

nyugdíjának felfüggesztése mellett van lehetısége. Sok esetben azonban csak a két 

jövedelemforrás együttesen biztosítja a megélhetéshez szükséges jövedelmet. Az 

állam ellátási kötelezettsége ezáltal az ellátáshoz való jog sérelmét eredményezheti. 

 

                                                 
735 ANDORKA Rudolf – Anna KONDRATAS – TÓTH István György [1995.], i.m. 6. oldal 
736 CSATH Magdolna: Globalizációs végjáték, Kairosz Kiadó, Budapest, 2008., 241. oldal 
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A korlátok beépítése mellett, illetve helyett álláspontom szerint – mint ahogy azt a 

dolgozatban már több helyen említettem – a pozitív ösztönzık rendszerbe 

illesztésére lenne szükség. Alapvetı ösztönzı lehet a ténylegesen magasabb összegő 

nyugdíj megszerzése. Igaz, hogy jelenleg magasabb összegben kerül megállapításra 

a magasabban megszerzett szolgálati idı révén a nyugdíj összege, azonban a 

nyugdíjak éves indexálása révén ez mégis kevesebb lesz, mint a korábbi 

nyugdíjazásnál megállapított évente indexált nyugdíj mértéke. 

 

Általános az az álláspont, hogy az elırehozott nyugdíj kérdésével foglalkozni kell, 

mivel az 1954-es évjárat esetében tetızik a nyugdíjba vonulók száma, mintegy 75 

ezer fıvel, azonban az még mindig elmarad az 1990-es évek elején tapasztalt, évi 

100 ezer fıt elérı nyugdíjazástól.737 Az 1954-es korosztály viszont hamarosan 

jogosulttá válik elırehozott nyugdíjra, így számukra a szabályozás az 

Alkotmánybíróság által kidolgozott kellı felkészülési idı elvébıl adódóan már alig-

alig változtatható meg. 

 

Ezt a változást az utolsó utáni percben, 2009-ben megalkotta az Országgyőlés: 

felemelve az öregségi nyugdíjkorhatárt, mellyel együtt átalakította – tulajdonképpen 

csökkentett összegő elırehozott öregségi nyugdíjjá fokozva – az elırehozott 

nyugdíjazás rendszerét is. A módosítás szakmai indokoltságához nem fér kétség 

azonban álláspontom szerint a kellı átmenet elve és az diszkrimináció tilalma nem 

egyértelmően biztosított. A kellı felkészülési idı elvének kérdése azáltal merülhet 

fel, hogy a következı években érintett korosztályok számára is megváltozott 

szabályokat jelöl ki a jogalkotó. A diszkrimináció abban áll, hogy különbözı 

évjáratokat, valamint nıket és férfiakat eltérıen érint a szabályozás. Arról nem is 

beszélve, hogy az átláthatóságot, járulékfizetési hajlandóságot, és nem utoljára a 

jogbiztonság elvét sem erısíti egy újabb – ezúttal talán átfogó, de így sem teljes 

körő – módosítás. A nyugdíjkorhatár felemelésével talán utolérjük az átlagos 

nyugdíjkorhatár szintjét, emellett azonban törekedni kell arra is, hogy a nyugdíjba 

                                                 
737 AUGUSZTINOVICS – KÖLLİ [2007.], i.m. 557. oldal 



 292 

vonulásra ténylegesen is ebben az életkorban kerüljön sor. A kedvezményes 

megoldások a gyakorlatban is csak kivételek legyenek. 

 

Az elırehozott nyugdíjnak, a különbözı nyugdíjkedvezményeknek egy alternatív 

megoldása a rugalmas nyugdíjazás kialakítása. A rugalmas nyugdíjazás 

lehetıségének bemutatásaként, egy számomra ideálisnak tartott munkáltatói 

programot ismeretek. Azt gondolom, hogy ez a megoldás elgondolkoztató lehet a 

nyugdíjazás lehetséges megoldásainak kidolgozásán fáradozó szakembereknek, 

valamint a mindenkori kormányzati politikusoknak is, hiszen a magyar 

gazdaságpolitikai alku folyamatokban a munkavállalók nyugdíj szempontú 

védelmének semmilyen szerepe nincsen. 

 

A modell a német nyugdíj elıtti részmunkaidıs foglalkoztatásról szóló 1996-os 

törvény rendelkezésein alapul, amely lehetıvé tette maximum 5 évre a kollektív 

szerzıdésben elıírt munkaidı felére csökkentését természetesen a munkahely 

megırzése érdekében. Az öregségi részmunkaidı utáni nyugdíjra való 

jogosultsághoz 24 hónap ilyen részmunkaidıs foglalkoztatás és minimum az 55. 

életév betöltése szükséges. A munkaidı blokkosítható is. Ezidáig a megoldás 

hasonló a magyarországi prémiumévek programhoz, a kimenetet tekintve – ahogy 

azt a következıkben be is mutatom – azonban jelentısek a különbségek. Ebben az 

esetben összehangolt a nyugdíj elıtt álló, a fiatal, sıt még a munkáltató igénye is. A 

prémiumévek programmal egyezıen a foglalkoztatáspolitikai hatása is kedvezı. 

 

A modellpéldaként a Commerzbank 1997-ben megkötött öregségi-részmunkaidı 

modellje szolgál, melyet Moog738 részletesen ismertet. A modell a Commerzbank 

heterogén munkaerı-struktúrája mellett, keretfeltételek alkalmazásával került 

kialakításra. Célja egyrészt az volt, hogy az átképzésre szoruló idısebb korosztály 

képzési költségét megtakarítsák, másrészt az egyéni nyugdíjba vonulási igényeknek 

megfelelı fokozatos átmenetet tegyenek lehetıvé a szervezeten belül, harmadrészt 

                                                 
738 MOOG, M.: Flexible Gesaltung der Arbeitzeit – Das Beispiel der Commerzbank, Personal 52. k. 3. sz. 
2000., 124-126. oldal (továbbiakban: MOOG [2000.]) 
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optimális feltételek mellett biztosítsák a fiatalok betanítását.739 Ezt a harmadik 

feltételt külön is kiemelésre érdemesnek tartom, hiszen a munkáltatók nagy részénél 

kifejezetten problémát okoz az idısebb és a fiatalabb generációk közötti átmenet 

biztosítása. Az idısebbek nem szívesen osztják meg az információkat a 

fiatalabbakkal, hiszen féltik a munkahelyüket, a fiatalabbak pedig (ennek 

ellentételezéseként) túlságosan erıszakosan szeretnék bebizonyítani, hogy 

alkalmasak (alkalmasabbak) a feladatra. Ezt küszöböli ki a nyugdíj elıtt átmenet 

éveivel a részmunkaidıs modell, hiszen a munkavállaló tudja, hogy nyugdíjig 

biztosított a munkahelye és fokozatosan, az ismeretek átadása mellett, adja át a 

munkahelyét a fiatalabbaknak. A fiatalabbak elıtt ezzel együtt világosan látható 

karrierterv épül. 740 Emberi erıforrás gazdálkodás szempontjából ez a lehetı 

leghatékonyabb megoldás. Ez az az elem továbbá, amely a legújabb 

nyugdíjkutatások során már nem hanyagolható el. Elég, ha megemlítem Xavier 

Sala-i Martin – már ismertetett – szociális biztonság pozitív elméletét, amely 

ugyanezen alapokból indul ki. 

 

A nyugdíjrendszer következı – nagyságrendileg a legjelentısebb – kritikus eleme a 

magánnyugdíj pillér. A második pillér problémái pedig, hogy a jelenlegi szervezeti 

struktúra nem teremt egyértelmő felelısségi viszonyokat, a szolgáltatási feltételek 

nem kellıen kidolgozottak, a magánnyugdíj-pénztár nem kezeli a rokkantsági és a 

hozzátartozói nyugdíj kérdését, illetıleg a pályakezdık kötelezı tagsága is 

megkérdıjelezhetı. Ezen kérdések azonban a dolgozat III.8. alfejezetében már 

részletesebben is elemzésre kerültek. 

 

A második pillér mellett a harmadik pillér sem képes betölteni a szerepét. Noha 

Közép-Kelet-Európában a kiegészítı nyugdíjpénztári pillér bevezetése jóval 

kevesebb nehézséggel járt, mint a magánnyugdíj pilléré.741 Ez megmutatkozik 

abban is, hogy idıben hamarabb sikerült a szabályozás megalkotása is. Az önkéntes 

                                                 
739 MOOG [2000.], i.m. 125. oldal 
740 A modell hatékonyságát mutatja, hogy három év alatt szilárd alkotórészévé vált a Commerzbank 
munkaerı-politikai eszköztárának, 2000-ben az 55 év felettiek 22,5%-a vett részt az öregségi részmunkaidı 
programban, és a dolgozók annak rugalmasságát külön is méltányolják. In: MOOG [2000.], i.m. 126. oldal 
741 MÜLLER [1999.], i.m. 105. oldal 
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nyugdíj megtakarítások lehetısége már 1994. elejétıl él Magyarországon, tehát a 

második pillérként kialakított magánnyugdíj-pillérrel 1998. január 1. napjától lett 

teljes a hárompilléres – Világbank által megálmodott – nyugdíjrendszer. Az 

önkéntes pénztáraknak a munkavállalók egynegyede már a kezdetekkor tagjává 

vált.742  

 

A magánnyugdíj-pénztári rendszer kialakulásától sokan féltették az önkéntes 

nyugdíjpénztárakat, úgy vélték, hogy a reformot követıen az önkéntes pénztárak 

maguk is meg fognak szőnni.743 Magam is szkeptikus vagyok az önkéntes pillér 

mőködését illetıen, de nem gondolom, hogy a megszőnés reális veszélye 

fenyegetné ezeket a pénztárakat, hiszen jelentıs részük egyszerre nyújt 

magánnyugdíj-pénztári és önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatásokat, vagyis a 

mőködtetés gazdaságossága nem valódi szempont. Megítélésem szerint a 

lehetıségét mindenképpen meg kell hagyni, azonban a szerepe jelentısen 

visszaszorulhat, hiszen az életben tartását nagyban elısegítı adókedvezmények 

megszőnésével a valódi érv a harmadik pillérben történı megtakarítások mellett 

már csak az, hogy az egyén szabad döntése a megtakarítás mértéke és ütemezése a 

második pillér kötelezıen elrendelt, kötelezı mértékő megtakarításával szemben. 

Ez az elıny azonban máshonnan nem szerezhetı meg, hiszen a magánnyugdíj 

pillérben erısen korlátozott a tagdíj plafon átlépésének lehetısége. Az 

adótámogatások rendszere közgazdaságilag indokolatlan motivációs elem, egyes 

szakértık fıleg a kezdeti idıszakban adott nagy mértékő támogatást tartják 

megalapozatlannak, jelenleg pedig az amerikai példára alapozva a sávosan történı 

megszüntetését javasolják.744 Ebbıl eredıen viszont az önkéntes nyugdíj pénztárak 

piaca azokra korlátozódik, akik magasabb összegő nyugdíjra szeretnének szert tenni 

maguk vagy kedvezményezettjeik számára, mint amit a magánnyugdíj-pénztár 

lehetıvé tesz.745 Az önkéntes pénztárak nagy konkurenciájának tartott 

életbiztosítások pótolják a harmadik pillérnek azt a nagyon jelentıs erényét, hogy a 

                                                 
742 HAJDÚ [1999.], i.m. 96. oldal 
743 SZŐCS József: Az önkéntes nyugdíjpénztárak jogi szabályozásának fejlıdése, Külgazdaság, 43. 
évfolyam, 6/1999. szám, 77. oldal (továbbiakban: SZŐCS József [1999.]) 
744 SIMONOVITS András [2008.], i.m. 103. oldal 
745 SZŐCS József [1999.], i.m. 77. oldal 
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megtakarítások jelenleg 10 év után hozzáférhetıek, viszont a nyugdíj szempontjából 

jelentıs megtakarítási elem helyettesítésére csak korlátozottan képesek az ütemezett 

megtakarítások révén. 

 

A második és harmadik pillér kapcsán – a biztosítási mőködési elvek figyelmen 

kívül hagyása okán – nem kerültek szabályozásra olyan fékek, amelyek azt 

garantálják, hogy mindenki megfelelı mértékben gondoskodjon magáról öregkorára 

és a társadalmi szolidaritással ne tudjon visszaélni. Ez azért is lett volna kiemelten 

fontos, mert Magyarországon a magán-életjáradék piac a rendszer bevezetésekor 

meglehetısen fejletlen volt, ezért ténylegesen az 1993-ban bevezetett önkéntes 

nyugdíjbiztosítás sem biztosítás, hanem egyszerő hosszú távú adókedvezményes 

megtakarítás.746 

 

Az elızıeken túl, kulcskérdésként foglalkozni kell az önkéntesség, öngondoskodás 

erısítésével is, mely szintén menekülı utat jelenthet a nyugdíjrendszer jelenlegi 

válságából.747 Mindenképpen el kell gondolkozni az önkéntes pénztárakról, 

biztosításokról, önként vállat nyugdíj elıtakarékossági lehetıségekrıl, mert számos 

szakértı – köztük Matits Ágnes véleménye szerint – nincs olyan nyugdíjreform, 

amely elegendı nyugdíjat garantálna mindenkinek a kötelezı járulékok alapján.748 

A gazdasági növekedés azonban önmaga is képes az öngondoskodást, így az 

önkéntes nyugdíj megtakarítások szintjét növelni, mert egy stabil gazdasági háttér 

mellett az emberek hajlamosabbak a jövıjükre is gondolni, mint a napi megélhetési 

gondok idején. Az alkotmányos garanciák érvényesülése általános jogi garanciákon 

keresztül történik, a második és a harmadik pilléren keresztüli nyugdíj biztosítására 

közvetlen alkotmányos és nemzetközi szerzıdéseken alapuló kötelezettség nincs így 

a terület alkalmas arra, hogy a biztosítási elvő ellátórendszer egyensúlya 

kialakuljon. A reformok során tehát ezen két pillérre mindig figyelemmel kell lenni, 

hatásukat – még a harmadik pillérét is – folyamatosan kalkulálni kell. 

 

                                                 
746 SIMONOVITS [2000.], i.m. 493. oldal 
747 SZABÓ Katalin [2005.], i.m. 449. oldal 
748 SZABÓ Katalin [2005.], i.m. 455. oldal 
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A megfelelı összegő nyugdíj megszerzésének kimenekülı útja lehet a 4. vagy 0. 

pillér bevezetéseként a már elemezett alapnyugdíj is, melynek szükségessége már 

inkább racionalitás, mintsem a nyugdíjrendszer szerkezetének korrekciója. 

 

Az önkéntes nyugdíj pillér vonatkozásában a foglalkoztatói nyugdíjat is szükséges 

megemlíteni, hiszen az önkéntes nyugdíj pénztáraknak munkáltatók is tagjai 

lehetnek, vagyis köthetnek szerzıdést önkéntes nyugdíjpénztárral, amiben a 

munkavállalóik tagdíjfizetési kötelezettségét átvállalják.749 Az önkéntes pénztárhoz 

képest azonban a foglalkoztatói nyugdíj intézménye a munkáltatói direkt beleszólás 

joga miatt kedvezıbb lehet. 

 

Magyarországon a foglalkoztatói nyugdíj lehetıségét a foglalkoztatói nyugdíjról és 

intézményeirıl szóló 2007. évi CXVII. törvény, az Európai Uniós elvárásokkal 

összhangban teremtette meg. A jogszabály megalkotása óta és 2007. november 10-

ei hatályba lépése óta azonban mőködésérıl kevés pozitív visszajelzés érkezett, 

igazi sikertörténetrıl nem számolhatunk be.  

 

Az Egyesült Államokban számos vállalat mőködtet szolgáltatással meghatározott 

vállalati nyugdíjprogramot. A program lényege, hogy a munkáltató vállalat vagy 

több vállalat közösen a munkavállalók jövıjérıl való gondoskodás céljából 

befizetéseket teljesít egy elkülönített nyugdíjalapba. Az alap pedig a befektetések 

hozamából a vállalat dolgozóinak nyugdíjas éveikre korábbi jövedelmükkel, 

munkaviszonyuk idıtartamával arányos járadékot folyósít. 

 

A nyugdíj célú megtakarítások keretében felhalmozott vagyon jelentıs hányada 

testesül meg vállalatok által mőködtetett szolgáltatási nyugdíj programokban, ami 

az optimális befektetési politikának, az adókedvezményeknek, a járadékok 

garantálásának, illetıleg a vállalati felelısségvállalásnak köszönhetı. Az Egyesült 

Államokban a nyugdíjcélú megtakarítás keretében felhalmozott – 2003 végén 12000 

                                                 
749 SZŐCS József [1999.], i.m. 81. oldal 
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milliárd dollár feletti – vagyonból 1860 milliárd dollárt a vállalatok által 

mőködtetett nyugdíj programok keretében felhalmozott vagyon tett ki.750 

 

A vállalati nyugdíj program ellen álláspontom szerint a legfıbb érv az lehet, hogy a 

vállalat nyereségétıl, a megtakarítás hozamától függ a járadék mértéke, mellyel a 

dolgozó a nyugdíjas éveire nem tud elıre tervezni. Tekintettel arra, hogy a 

megtakarítás mértéke a szociális partnerek tárgyalásának az eredménye, így a 

hatását ez jelentısen leronthatja. Hiszen ha nem számíthat biztos idıskori 

megtakarításra, akkor a munkavállalói érdekképviselet is inkább aktív kori 

juttatások kiharcolására – elsıdlegesen béremelésre – törekszik. Eme felvetésem 

igazolásaként kíváncsian várom olyan elemzések megjelenését, amelyek az 

amerikai vállalati nyugdíj programok vonatkozásában a napjaink gazdasági 

válságának, a tızsdei veszteségek hatását fogják vizsgálni. Még egy elem, ami 

ellenérdekeltté teheti a munkavállalókat az idıskori megtakarítás preferálásával 

szemben, hogy a vállalati nyugdíj program járadékai nincsenek indexálva751. 

 

A kérdés másik oldalát elemezve a foglalkoztatói nyugdíj lehetıségének hazai 

erısítése mellett a legfıbb érvek lehetnek, hogy képes az idıskori öngondoskodás 

elıremozdítására, hiszen nem a munkavállalóknak kell – az aktív életükben 

keletkezett szükségletektıl – elvonni jövedelmet az idıskori megtakarítás 

érdekében. Másrészt pedig a megtakarítás biztonsága szempontjából jelentıs elem, 

hogy a nyugdíjprogram közgazdaságilag a vállalt szerves része752, ezért az optimális 

mőködtetés a vállalatnak is elemi érdeke. 

 

Végezetül azonban arra is vannak érvek, hogy a munkahelyi gondoskodás a 

nyugdíjba vonult munkavállalóról idejét múlt koncepció: „a nyugdíj nincs jó 

kezekben a fınökeinknél.”753 Magyarországon a munkabérhez kapcsolódó 

                                                 
750 MÓRICZ Dániel: Vállalati szolgáltatási nyugdíjprogramok optimális befektetési politikája és fedezettségi 
szintje az Egyesült Államokban, Közgazdasági Szemle, 2004. december, LI. Évfolyam, 1113-1114. oldal 
(továbbiakban: MÓRICZ [2004.]) 
751 MÓRICZ [2006.], i.m. 144. oldal 
752 MÓRICZ [2004.], i.m. 1116. oldal 
753 MARJÁN [2008.], i.m. 62. oldal 
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közterhek mértéke annyira eltúlzott, hogy emellett reálisan már nem várható el a 

foglalkoztatók nyugdíj megtakarításokhoz való további hozzájárulása, így a 

foglalkoztatói nyugdíj a jelenlegi feltételek mellett nem jelenthet megoldást a 

nyugdíjrendszer problémáira. A foglalkoztatási nyugdíj erısítéséhez, az adózási 

rendszer átalakítása szükséges, megfelelı adókedvezmény jellegő átcsoportosítások 

esetén lehet realitása csak a foglakoztatói nyugdíj intézményének. A munkáltató 

ezirányú kötelezettségvállalásához stabil politikai viszonyok is elengedhetetlenek, 

hiszen ehhez nyugdíjalapok létrehozása szükséges, amely már hosszú távú 

elkötelezettséget, anyagi befektetést jelent. Alkotmányos biztosítékul pedig „csak” a 

jogbiztonság elvére való hivatkozás szolgálhat. 

  

Az elızıekben is vázolt problémák miatt szükséges a járulékrendszer átalakítása is, 

hiszen nálunk a társadalombiztosítási járulékok jelentıs részét (kb. négyötödét) a 

munkáltatók viselik, míg az európai államok többségében ez fele-fele arányban 

oszlik meg. Kivétel ez alól Svájc és skandináv államok, ahol a munkáltatókra 50%-

ot meghaladó arányú teher jut, de még Svájcban is csak a járulékok kétharmadát éri 

el.754 A jelenlegi adó és járulékterhek mellett azonban ez szinte megoldhatatlan 

feladat Magyarországon. 

 

A jövedelemarányos nyugdíj érdekében már a reform kezdetekor történtek lépések, 

azonban a degresszió eltörlését csak fokozatosan 2013-ra vállalta a jogalkotó. A 

nyugdíjrendszer fiskális helyzete sem tette lehetıvé, hogy a többi reform elem 

mellett – a járulékfizetés ösztönzéseként – ez az elem korábban megvalósulhasson. 

Szintén ösztönzı elemként vetıdött fel755 a járulékplafon kialakítása a munkáltatói 

oldalon is, azonban a gyakorlati megvalósításig ez az elem sem jutott el. 

 

2013-tól a nyugdíjszabályozás alsó korlát nélkül állapítja meg az induló 

nyugdíjakat, eltőnik az öregségi nyugdíjminimum intézménye. Ez a rendszer 

                                                 
754 PRUGBERGER Tamás: A társadalombiztosítási járulék csökkentésérıl: esélyek és veszélyek, Polgári 
Szemle, 2. évfolyam, 4. szám, 2006. április, 2. pp. 
755 AUGUSZTINOVICS Mária – GÁL Róbert Iván – MATITS Ágnes – MÁTÉ Levente – SIMONOVITS 
András – STAHL János [2002.], i.m. 514. oldal 
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összhangban lesz az EU elıírásaival, ezzel együtt elıre láthatólag 250-300 ezerre 756 

tehetı azoknak a száma, akiket a rendszer nem zár ki a nyugdíjjogosultságból, de a 

nettó átlagkereset felét sem elérı induló nyugdíjat ígér nekik. Ennek a jelentısége 

abban áll, hogy jelentısen megnıne azoknak a száma, akiknek az idıskori elemi 

létfenntartásáról az államnak gondoskodnia kell, mely kihívással a 

nyugdíjpolitikának és szociálpolitikának szükséges megbirkóznia. Visszatérve a 

szociális jogok körében kialakított elméleti okfejtésemhez, alkotmányos és 

nemzetközi jogi kötelezettségvállalásunk azonban, hogy ezeknek a személyeknek az 

idıskori megélhetését biztosítsuk, mely elıreláthatólag a szociális ellátórendszer 

feladata marad. 

 

További szolidaritási elem kiiktatását jelenti, hogy a nyugdíjminimum mellett 

eltőnik – pozitívan megközelítve, az ILO 102. számú egyezményéhez igazodóan 

alakult át – a résznyugdíj intézménye is, hiszen aki jogosult lesz öregségi nyugdíjra, 

az már a jövedelme alapján kalkulált nyugdíjat kapja. Ehhez kapcsolódóan szintén 

2013-tól változik a nyugdíjak számítása is, hiszen bruttó jövedelembıl (degresszió 

nélkül) fogják számítani a nyugdíjakat, amivel együtt jár a nyugdíjak adókötelessé 

tétele.757 

 

A szolidaritási elemek fokozatos csökkentése a nyugdíjrendszer igazságosabbá 

tétele szempontjából bír kiemelt jelentıséggel. Ebbıl a szempontból az átalakítás 

elengedhetetlen. Azt azonban látnunk kell, hogy a nyugdíj intézményének 

mindenképpen hordoznia kell szolidaritási jegyeket, ezért ha az ezt biztosító 

garanciák kiiktatásra kerülnek az egyik oldalon, a másik oldalon viszont pótolni 

szükséges ıket. Erre utaló jegyet jelent az alapnyugdíj intézményének tervezett 

bevezetése, de a meglévı ellátórendszerben is vannak nyugdíjat helyettesítı 

ellátások a szociális ellátórendszer keretei között. 

 

                                                 
756 AUGUSZTINOVICS – KÖLLİ [2007.], i.m. 555. oldal 
757 FUTÓ Gábor: Társadalombiztosítási reform – vagy válságkezelés?, Gazdaság és Jog, 1999. december 12. 
szám, 22. oldal 
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IV.1.2. A szolidaritási elvő nyugellátás hatása a nyugdíjrendszerre  

 

A nyugdíjreform kapcsán mindenképpen vizsgálni kell azt a kérdést, hogy az 

öregségi nyugdíj mellett a rokkantsági és a hozzátartozói nyugdíj 

társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben tartása célszerő-e, hiszen számos 

szempont alapján ezek szociális alapú, segélyezési szempontú ellátások. A 

nyugdíjrendszer paradigmatikus átalakításával azonban elıfordulhat (például egy 

NDC rendszer esetén), hogy ezeknek a segélyezési elvő ellátásoknak a biztosítását 

más ellátórendszer keretei között kell megoldani. Ennek indoka legfıképpen az, 

hogy a rendszer maga – a beépített szabályozó automatizmusok miatt – már nem 

lesz képes ezt a problémát kezelni.  

 

A rokkantsági nyugdíjazás jelentısége nem a rendszerváltozást követı 

foglalkoztatási struktúraváltás során nıtt meg. Statisztikai adatokkal alátámasztható, 

hogy már az 1960-as évek közepétıl kezdıdı növekedést figyelhetünk meg, ami 

akkor a lakosság egyértelmő és jelentıs egészségromlásának az eredménye volt.758 

A rokkantsági nyugdíjazást az 1980-as évektıl kezdıdıen befolyásolták már más 

körülmények is. A rokkantsági nyugdíjak aránya az összes saját jogú nyugdíjakból 

2001-re elérte a 56%-ot. 1999 és 2001 között az a sajátos helyzet is elıállt, hogy 

évente több új rokkant, mint öregségi nyugdíjas lépett a rendszerbe. A 

nyugdíjrendszerben 800 ezer különbözı mértékben rokkanttá nyilvánított van, 

közülük több, mint 450 ezer fı korhatár alatti nyugdíjas.759 Ennek hatására az 

életkori profil is átalakult: a férfiak átlagos életkora az 1987-es 58,3 évrıl 1996-ra 

fokozatosan 56,5 évre, ugyanekkor a nık átlagos életkora 54,4 évrıl 52,9 évre 

csökkent. Jelentısen magasabb a rokkantsági igénylések száma azokban a 

megyékben, ahol alacsonyabb a foglalkoztatás, és ahol több lehetıség van a 

„fekete” munkára.760 Ezen mutatók mellett a rokkantnyugdíjazás aránya a képzetlen 

férfiak között a legmagasabb, míg a diplomás férfiak között a rokkantak aránya 

                                                 
758 SCHARLE Ágota: A rokkantnyugdíjazás növekedésének munkapiaci okai, Munkerıpiaci Tükör 2007., 
91. oldal (továbbiakban: SCHARLE [2007.]) 
759 BARABÁS – BODOR – ERDİS – FEHÉR – HAMECZ – HOLTZER [2006.], i.m. 6. oldal 
760 SCHARLE [2007.], i.m. 96. oldal 
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ennek alig egyharmada. A nık között pedig mindig és minden iskolai végzettségi 

fokozatban jóval kevesebb, mint a férfiaknál761, amely viszont a férfiak eddigi 

magasabb nyugdíjkorhatárának volt betudható.   

 

A rokkantsági nyugdíj elleni gyakori érv, hogy a fekete foglalkoztatás egyik 

leggyakoribb formája a rokkant nyugdíjasok köre. Erre empirikus kutatások nem 

készülhetnek, viszont levezethetı a KSH háztartási költségvetésekrıl készült 

kutatásaiból, hiszen ezeknél a háztartásoknak a jövedelem kiesés sok esetben nem 

eredményezte a család életszínvonalának csökkenését.762 

 

A rokkantnyugdíjazás korlátozása azért szükséges, mert az a nyugdíjrendszer 

szempontjából az öregségi nyugdíjasok reális idıpontban történı nyugdíjazásának 

lehetıségéhez elengedhetetlen. Jelenleg ugyanis például az 1945-ös évjárat 30%-a 

rokkantnyugdíjasként nyugdíjas.763 Más elemzés szerint évente a friss nyugdíjasok 

kb. 40%-a rokkantnyugdíjas.764 Mindezek mellett azonban azt is le kell szögeznünk, 

hogy akik egy szigorúbb feltételő rokkantsági nyugdíjazás mellett kiszorulnak a 

nyugdíjrendszerbıl, jelenleg nem az öregségi nyugdíjasok körét bıvítik, hanem 

azokét, akik az öregségi nyugdíjra egyáltalán nem szereznek jogosultságot. 

 

A rendszer meglévı belsı feszültségei, illetve a rendszerváltással járó 

foglalkoztatáspolitikai traumák a nyugdíjrendszer pénzügyi helyzetének kritikussá 

válását eredményezték. Az aktív korú rokkantnyugdíjasok magas száma 

többszörösen terheli az államháztartást, mivel egyrészt nem folyik be járulék és 

jövedelemadó, másrészt nı a nyugdíjkiadások mértéke. Továbbá nem szabad arról 

sem megfeledkezni, hogy a rokkantnyugdíjasok esetében – attól függıen, hogy az 

egészségromlás milyen életkorban következik be – nyugdíjak összegének 

kiegészítése a befizetett járulékokhoz képest mindenképpen szükséges, így a 

rokkantsági nyugdíj is az aktív keresık terheit, a nyugdíjrendszer hiányát növeli 

                                                 
761 AUGUSZTINOVICS – KÖLLİ [2007.], i.m. 544. oldal 
762 SCHARLE [2007.], i.m. 93. oldal 
763 AUGUSZTINOVICS – KÖLLİ [2007.], i.m. 548. oldal 
764 BARABÁS – BODOR – ERDİS – FEHÉR – HAMECZ – HOLTZER [2006.], i.m. 6. oldal 
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tovább. Ez a felvetés is erısíti annak a szükségességét, hogy a rokkantsági nyugdíj 

kérdését a szociális ellátórendszer keretei között is vizsgálnunk kell. 

 

A rokkantsági nyugdíjazás rendszerének helyreállítása mindenképpen szükséges, 

hiszen a társadalombiztosítás egyik legfontosabb eleme a kezdetektıl fogva a 

szolidaritás, így a megromlott egészségi állapotú, dolgozni nem képes 

munkavállalókról mindenképpen gondoskodni kell. A rokkantsági nyugdíjazás 

rendszerét, ezért a foglalkoztatáspolitikai eszközökkel összhangban, úgy kell 

átalakítani, hogy csökkenjen a munkaerı-piacról véglegesen kivonulók körében a 

rokkantsági nyugdíjazás népszerősége. A brit, dán, holland és svéd tapasztaltok 

alapján a megoldásnak három kulcs eleme van. Az elsı két elem az ösztönzık 

csökkentését szolgálja. Az elsı, hogy a hozzáférés indokoltsági szabályait 

szigorítják, vagyis erıfeszítéseket várnak a munkavégzési képesség visszanyerése 

érdekében. A második az elérhetı transzferjövedelem összegének csökkentése, 

amely nem a megélhetés létminimum alá szorítását jelenti, hanem fokozatosságot: 

több eredménytelen rehabilitációs kísérlet után ugyanis akár teljes jövedelmi 

kompenzációt biztosító nyugdíjat is lehet kapni. A harmadik elem pedig az új 

alternatívák kínálása, olyan aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök által, ami a 

foglalkoztatás esélyét növelik.765 

 

Magyarországon is sor került 2008. január elsejét követı igénylésektıl kezdıdıen a 

rokkantsági nyugdíj rendszerének átalakításra, ami ebben a szellemben készült. A 

reform már jelenleg is látható hibája, hogy a rehabilitációs járadékon keresztül a 

foglalkoztatáspolitikai ösztönzésre helyezi a hangsúly, viszont a munkaerı-piaci 

oldalról ehhez semmit sem tesz mellé, így tényleges rehabilitációról nem is 

beszélhetünk. A nemzetközi tapasztatokból említett másik két elem tekintetében 

pedig elırelépés sem igazán történt. Az indokoltsági szabályok egészségügyi 

feltétele átalakult, azonban az egyes betegségek megítélését ez ténylegesen nem 

változtatta meg, vagyis a szakmai gyakorlatot követte csak le a jogszabály. A 

rokkantsági nyugdíj összege tekintetében az általam legfontosabbnak ítélt fokozatos 

                                                 
765 SCHARLE [2007.], i.m. 93. oldal 
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járadék megállapítás teljesen kimaradt a rendszerbıl. Ennek az elemnek a hiánya 

továbbra is – a segélyek helyett elsısorban – a végleges megoldást kínáló 

rokkantsági nyugdíj igénybevételére motivál. A rehabilitációs járadék mértéke és 

adózása például igazodhatna a rokkantsági nyugdíj helyett a munkanélküli 

segélyhez, javasolja Scharle Ágota766. 

 

A rokkantsági nyugdíjazást – megítélésem szerint – a jelenlegi körülmények mellett 

inkább lenne célszerő a szociális ellátó rendszer keretei között, a 

foglalkoztatáspolitikai eszközrendszer közremőködésével szabályozni a tényleges 

öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig. Ez az ellátás ugyanis szerintem csak minimális 

jegyeiben – tulajdonképpen a szolgálati idı, és a nyugdíj összege szempontjából – 

kapcsolódik a nyugdíjrendszerhez. A nyugdíjrendszer esetleges átalakításával a 

rászorultsági alapú nyugdíj bevezetése mellett azonban ismét a nyugdíjrendszer 

keretei között egységes a szabályozás. Vagyis a rokkantsági nyugdíj elhelyezése a 

nyugdíjrendszerben az átalakítási irányok kijelölésétıl függ majd. 

 

Az nyilvánvalónak látszik, hogy a nyugdíjrendszer vonatkozásában valamilyen 

formájú alapnyugdíj bevezetése szükséges lesz, ezért a rokkantsági nyugdíj 

ellátásnak más ellátórendszer keretei közé helyezése a rendszer indokolatlan 

megterhelését eredményezi. Így saját javaslatom helyett is, erre az esetre, alternatív 

megoldásnak tekintem, ha a rokkantsági ellátás költségvetési forrásául nem csak a 

nyugdíjalapot állítjuk, és a tényleges nyugdíjkorhatár elérésével kezeljük a 

rokkantsági nyugdíjat csak tényleges nyugellátásként. Ebben az esetben ugyanis a 

rokkantsági nyugdíj személyi és költségvetési terhei kevésbé torzítják a 

nyugdíjrendszert és objektívebben határozhatóak meg a nyugdíjreform szükséges 

irányai. 

 

                                                 
766 SCHARLE [2007.], i.m. 100. oldal 
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IV.2. Kedvezmények a nyugdíjjogosultság megszerzéséhez 

IV.2.1. Korkedvezmény megszerzése 

 

A nyugdíjreform elemeként – ugyan külön intézkedés-csomagban – sor kerül a 

korkedvezményes nyugdíjazás lehetıségének a felülvizsgálatára is. A 2008. január 

elsejétıl hatályban lépett jogszabály módosítás kapcsán elsı lépésben a 

korkedvezményes nyugdíjazás kapcsán bevezetésre került egy külön járulék, 

amelyet a korkedvezményre jogosító munkakörben dolgozó munkavállalók után 

kell a munkáltatóknak megfizetnie.  

 

Az új járulék bevezetésének kiindulási alapja az volt, hogy a korai nyugdíjazás 

2006-ban 15 milliárd forint többletkiadást jelentett, melyhez kiesı 

járulékbevételként 10 milliárd forint társult. A járulék bevezetése fokozatosan 

történik, 2011-re elérve a teljes összeget, azonban már 2008-ra (25%-os 

járulékmérték mellett) 4-5 milliárd bevétel várható.767 A korkedvezményes nyugdíj 

az egyik legnagyobb költséggel járó eleme az állami nyugdíj pillérnek, de szociális 

indokoltsága optimálisan meghatározott feltételek mellett nem lehet vitatható. 

Azonban jelenleg a korkedvezményes nyugdíjazás konstrukciója közel sem 

mondható optimálisnak, hiszen a korkedvezményre jogosító munkakörök 

meghatározása elavult, viszont azt is el kell ismerjük, hogy a javítására törekvések 

vannak, hiszen jelenleg a korkedvezményre jogosító munkakörök rendszere 

átdolgozás alatt áll. A korkedvezményre jogosító munkakörök után fizetendı külön 

munkáltatói járulék viszont álláspontom szerint egy olyan megoldás, amely a 

korkedvezményes nyugdíj fenntartását is társadalmilag elfogadhatóvá teszi, hiszen a 

korkedvezményes nyugellátás díját az fizeti meg ezáltal, akinek az érdekkörében 

felmerül az egészségre fokozottan ártalmas, veszélyes munka elvégzése. Ez a 

társadalmi elfogadottság a már többször emlegetett járulékfizetési hajlandóság 

fenntartásához is elengedhetetlen, melyet az értékgarancia elve fogalmaz meg. 

                                                 
767 Korkedvezményes nyugdíj csak többletjárulékkal lesz adható, HR Portal, (2007. 03. 27.) 
www.hrportal.hu/article_print.phtlóml?id=56894  
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IV.2.2. A prémiumévek program és a korengedményes nyugdíj: A 

munkanélküliség megelızésének két alternatívája a nyugdíjbiztosítás eszközei 

körében 

 

A nyugdíjpolitika a társadalom által érzékenyen kezelt terület. Mindenkit érint, mert 

vagy jelenleg nyugdíjas vagy éppen majdani nyugdíjára készül fel, járadékot fizet, 

szolgálati idıt győjt. A nyugdíjlehetıségek szabályozásának vizsgálatakor minden 

esetben célszerő a döntés politikai hátterét is megvizsgálni. A társadalombiztosítási 

ellátások finanszírozási háttere ugyanis az éves költségvetés helyzetének, illetve az 

aktuális kormányzati politikának a függvénye.768 A nyugdíjreform irányait tehát 

minden esetben a politikai környezet határozza meg, ezért az általam vizsgált 

szabályozás bemutatásakor is szükséges a döntés politikai környezetének 

bemutatása, hiszen az aktív korban történı nyugdíjazás szinte minden formájánál 

tetten érhetık a munkaerı-piaci kényszerek, a munkanélküliség tompításának 

szándéka.769  

 

A prémiumévek program kidolgozására, véglegesítésére 2004-ben a 2005-ös 

költségvetési javaslat kidolgozási folyamatának elemeként került sor. A 

kormányzati politika célul tőzte ki a közigazgatás korszerősítésének keretében a 

közszférában foglalkoztatottak létszámának csökkentését. A közigazgatás 

hatékonyságának növelése és takarékosabbá tétele azonban egy jelentıs egyszeri 

finanszírozási többletet feltételez (korszerősítési beruházások, 

létszámcsökkentések). További problémát jelentett, hogy már a 2005. évi 

költségvetés tervezésekor – az érdekegyeztetı fórumok tárgyalásainak 

eredményeként – a költségvetésbe beépítésre került a közszféra 

foglalkoztatottjainak illetmény emelése. Ennek az illetmény emelésnek a fedezete 

azonban nem volt 2005. évre a költségvetésbe betervezve, így már az elıkészítéskor 

is látszott, hogy a fedezet nem biztosított. 

 

                                                 
768 BARÁT Gábor: Nyugdíjreform és kodifikáció, Gazdaság és Jog 7-8/96., 32.oldal 
769 GERE Ilona: A nyugdíjazás, mint a munkanélküliség megelızésének, levezetésének eszköze, Munkaügyi 
Szemle 10/1997, 13. oldal (továbbiakban: GERE [1997.]) 



 306 

A közigazgatás olcsóbbá tételének legjelentısebb eleme a közigazgatási szervek 

számának, illetve a közszférában foglalkoztatottak létszámának jelentıs 

csökkentése. A létszámcsökkentés akadálya – a köztisztviselık jogállásáról szóló 

1992. évi XXIII. Törvény (Ktv.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) jogi korlátai mellett – az ehhez szükséges anyagi 

fedezet hiánya a központi és az intézményi költségvetésekben. A probléma 

megoldásaként két eszközt dolgozott ki az országgyőlés: A korábbi megoldásként, 

szabályozott feltételrendszer keretei között a központi költségvetés visszatéríti a 

felmentés költségeit. Míg a késıbb kidolgozott konstrukció lett a prémiumévek 

programban való részvétel, melynek elemzésére a késıbbiekben kerül sor. A 

prémiumévek program foglalkoztatáspolitikai eszközzé vált, amelynek célja a 

munkanélküliség csökkentése, azonban hatását tekintve alapjaiban érinti a 

nyugdíjrendszert, azáltal, hogy egy nyugdíjkorhatár alatti fiatalabb korhatárt 

véglegesen kivon a munkaerıpiacról. 

 

A prémiumévek program esetén a felmentéssel együtt jár a státusz, létszám 

végleges (1,5-3 éves) elvesztése is. Amely nyilvánvalóan a létszámcsökkentés 

racionalizálása miatti cél, vagyis már ismét foglalkoztatási következmény. 

 

A prémiumévek programról a 2004. évi CXXII. törvény rendelkezik. A törvényhez 

kapcsolódóan az általános indoklás rögzíti a program megalkotásának célját: „A 

Kormány kiemelt célja az igazgatás hatékonyságának növelése és takarékosabbá 

tétele….A prémiumévek program az idısebb, nyugdíj elıtt álló köztisztviselık, 

ügykezelık és közalkalmazottak számára nyújt gondoskodó lehetıséget a 

közszférából történı kivonulásra.” Mint látható tehát a cél hasonló volt a már 

ismertetett német rugalmas vállalati nyugdíjazás modelljéhez, azonban annak 

kedvezı elemeit, a valóban rugalmas átmenetet biztosító nyugdíjazást, az új 

generáció betanítását figyelmen kívül hagyja. 

 

A prémiumévek programban való részvételre a törvény eredetileg csak a közszféra 

dolgozóinak biztosított lehetıséget. A program kidolgozásakor még a közszféra 
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munkavállalóira sem terjedt ki, de hatálybalépésekor a jogszabály már tartalmazta, 

hogy a törvény rendelkezései kiterjednek az Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. 

évi XXII. Törvény (Mt.) XII. fejezete hatálya alá tartozó munkavállalókra. A 

diszkrimináció feloldása érdekében 2005. november 1-tıl a program továbbá 

kiterjed a költségvetési fenntartási körbe nem tartozó munkáltatók munkavállalóira 

is. A jogosító feltételek néhány pont esetében eltérnek a közszféra dolgozóira 

alkalmazandó feltételekrıl. A legjelentısebb, hogy a nem közszféra munkavállalója 

a programba való belépést követıen is eredeti munkakörét látja el, legalább napi 4, 

heti 20 órában, ezzel arányos díjazásáért, míg a közszféra foglalkoztatottjai más 

képzettségüknek megfelelı munkakört is elláthatnak, maximum heti 12 órában és 

fix 60%-os illetményen. A közszolgálati jogviszonyok ezen pozitív 

diszkriminációjának szükségességét – tudomásom szerint – az Alkotmánybíróság 

nem vizsgálta, de megítélésem szerint, ha a nyugdíjrendszer felıl közelítjük meg, 

akkor ez komoly aggályokat vet fel a többi járulékfizetı szerzett/vásárolt jogai 

szempontjából. 

 

A közszféra dolgozói esetében a részvétel feltételei a következık: 

- a programban részt vevı legfeljebb 5 éven belül (eredetileg 3 éven belül) 

elırehozott öregségi nyugdíjra, vagy öregségi nyugdíjra jogosulttá válik, feltéve, 

hogy elırehozott öregségi nyugdíjra nem jogosult, illetve csökkentett összegő 

elırehozott öregségi nyugdíjban nem részesül, 

- a programban részt vevı rendelkezik legalább huszonöt év közszférában 

jogviszonyban töltött idıvel(Közszférában töltött idınek minısül köztisztviselı 

esetén a besorolásnál beszámítandó korábbi jogviszonyok idıtartama, 

közalkalmazottaknál a Kjt. 87/A § szerinti közalkalmazotti jogviszonyban töltött 

idınek minısülı idıszak, míg munkavállalók esetén a munkaviszonyban töltött 

idıként elismert idı.) 

- a programban részt vevı további foglalkoztatására –a köztisztviselık esetében a 

létszámcsökkentés elrendelése, a feladatmegszőnés, illetve az átszervezés miatti 

felmentés (Ktv. 17. § (1) bekezdés a)-c) pontja) okán, illetıleg –a 

közalkalmazottak esetén a feladatmegszőnésen, és a létszámcsökkentés 
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elrendelésén alapuló felmentés alkalmazásakor (Kjt. 30. § (1) bekezdés a) vagy 

b) pontja), vagy –a munkaviszony keretében a munkavállaló képességeivel, a 

munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, illetve a munkáltató mőködésével 

összefüggı ok miatt (Mt. 89. § (3) bekezdése) nincs lehetıség, és 

- a határozatlan idejő kinevezéssel rendelkezı programban részt vevı hozzájárul 

határozatlan idejő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyának határozott idejő 

jogviszonnyá történı módosításához, és elfogadja a programban résztvevıkre 

vonatkozó Mt.-tıl eltérı szabályokat. 

 

A munkáltató írásban köteles felajánlani – a programban szereplı feltételekkel 

rendelkezı érintett számára – a prémiumévek programban való részvétel 

lehetıségét, egyúttal tájékoztatni ıt a program szabályairól. Az érintett 14 napon 

belül írásban megadott hozzájárulása esetén pedig a munkáltató gondoskodik a 

kinevezés közös megegyezéssel történı módosításáról. A határozott idıre szóló 

„átalakított” foglalkoztatásra irányuló jogviszony a továbbiakban már nem 

szüntethetı meg felmentéssel. A jogviszony viszont megszőnik a programban részt 

vevı elırehozott öregségi, illetıleg öregségi nyugdíjra való jogosultsága 

feltételeinek megszerzésével, vagy csökkentett összegő elırehozott öregségi, 

rokkantsági, illetve baleseti rokkantsági nyugdíj részére történı megállapításával, 

vagy új munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony létesítésével. 

Munkajogilag ez a szabály kedvezı azonban a program mőködése szempontjából 

hasznosabb lenne, ha a munkáltató döntése lenne. 

 

A programban részt vevı közszférában foglalkoztatott munkakörrel nem 

rendelkezik, azonban legfeljebb heti 12 óra idıtartamú, iskolai végzettségének és 

képzettségének megfelelı munkát köteles a munkáltató erre irányuló utasítása 

esetén elvégezni. A programban részt vevı havonta a korábbi illetménye hetven 

százalékának megfelelı mértékő juttatásban részesül. Fontos kiemelni, hogy a 

jogszabály a program idején kifizetett illetményt juttatásnak nevezi, ezzel is jelezve, 

hogy ebben a jogviszonyban már nem a munkavégzés dominál. Ez is azt támasztja 

alá, hogy a prémiumévek program célja azonos a korengedményes nyugdíjazás 
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célrendszerével. A feltételek tekintetében azonban jelentıs különbségek mutathatók 

ki. A juttatás és munkáltatói közterheinek összegét a munkáltató számára a központi 

költségvetés megtéríti. Ez jelzi, hogy egy végleges ellátás megelılegzését célozza a 

prémiumévek program.  

 

A program korlátja, hogy nem kifejezetten fedi a Kormány eredeti célkitőzéseit: a 

közigazgatás feladatalapúvá tételét, a minıségi változást, mivel a prémiumévek 

programban való részvétellel az az álláshely, ahonnan a dolgozót felmentették 

megszőnik. Tehát, ha egy feladatot csak nagyobb szakértelmő dolgozóval szeretne a 

munkáltató ellátni, akkor minıségi cserét nem tud a prémiumévek program 

keretében elvégezni. A státusz elvesztése miatt a prémiumévek program akkor sem 

alkalmazható, hogyha azonos létszámmal, új feladatkiosztással kíván a 

közigazgatási szerv mőködni. Vagyis a rugalmas nyugdíjazás eredeti funkcióját 

betölteni ezáltal a program nem tudja. 

 

Végül a prémiumévek programmal kapcsolatosan válaszolnom kell arra a kérdésre, 

hogy a Kormány létszámcsökkentésre kidolgozott foglalkoztatáspolitikai programja 

hogyan kapcsolódik a nyugdíjbiztosításhoz. Egyrészt az életkori feltétel miatt 

mindenképpen tekinthetjük a nyugdíj elıkészítésének, mert csak a 

nyugdíjjogosultság megszerzése elıtti években lehet alkalmazni. Másrészt 

tekinthetjük a prémiumévek programot, magát is egy kvázi nyugdíjnak. Mivel akár 

munkavégzési kötelezettség nélkül biztosítja a járulékfizetés alapján a 

jogviszonyban állást, a szolgálati idıt a nyugdíj elıtt álló (a program lehetıségének 

hiányában munkanélkülivé váló) személyeknek. A dolgozat korábbi fejezeteiben 

ismertetett rugalmas nyugdíjazás egyes elemeire is ráismerhetünk a prémiumévek 

programban, azonban ennek korlátját jelenti, hogy csak a közszférában 

foglalkoztatottakra terjed ki. Ugyanígy ráismerhetünk a foglalkoztatói nyugdíj 

jellemzıire is, viszont a prémiumévek program annak sem tekinthetı, mivel csak a 

közszférára vagyis az állami foglalkoztatottakra terjed ki, amit viszont a központi 

költségvetésbıl valamennyi aktív korú adózó, járulékfizetı állampolgár finanszíroz. 
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Az általam dominánsnak tartott elem a kvázi nyugdíj jelleg, ami pedig már 

összeköti a prémiumévek programot a korengedményes nyugdíjazással.  

 

A korengedményes nyugdíj egy elsorvadó szabályozás, amelynek újraéledést – ha 

nem törlik el – élhetjük meg a következı években. A korengedményes nyugdíj is 

eredetileg a rendszerváltozással együtt kialakult gazdasági átmenet során szükséges 

és bekövetkezı létszámcsökkentés miatti munkanélkülivé válás megelızését 

szolgálta, az öregségi nyugdíj feltételei 2009-es változásáig változatlanul fenn 

álltak, azonban az elırehozott nyugdíj szabályainak átalakulásával a szabályozás 

kiüresedett, csak szők munkavállalói kör számára volt elérhetı. 2009-tıl azonban – 

az elırehozott öregségi nyugdíjazás feltételeinek szigorodásával – ismét megnyílt az 

alkalmazásának lehetısége. A jelenlegi gazdasági környezetben azonban – annak 

ellenére, hogy a versenyszférában a szükségessége a prémium évek program 

alkalmazhatatlansága miatt fenn áll – elıre láthatólag nincs meg a 

(gazdaság)politikai szándék a korengedményes nyugdíjazás lehetıségének 

fenntartására. Ez a törekvés nyugdíjpolitikai szempontból teljességgel elfogadható, 

hiszen – mint ahogy azt már a dolgozatban több helyen ismertettem – egy 

feltételrendszerében egységes, szigorúbb nyugdíjrendszer kialakítása szükséges a 

rendszer fenntarthatósága érdekében. 

 

A korengedményes nyugdíj lehetıségét, szabályait, feltételeit a 181/1996. (XII.6.) 

Korm. rendelet határozza meg. A rendelet értelmében a munkáltató megállapodhat a 

munkavállalóval annak korengedményes nyugdíjazásáról a társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényben megállapított irányadó öregségi 

nyugdíjkorhatár betöltését megelızıen, legfeljebb öt évvel korábbi idıpontban, 

abban az esetben, ha a munkavállaló rendelkezik az elırehozott, illetve a 

csökkentett összegő elırehozott öregségi nyugdíj feltételeként megállapított, emelt 

mértékő szolgálati idıvel. A korengedményes nyugdíj feltételei olyannyira 

összefolynak az elırehozott nyugdíjra irányadó feltételekkel, hogy nem is köthetı 

megállapodás azzal a munkavállalóval, aki az elırehozott öregségi nyugdíjra vagy a 

csökkentett összegő elırehozott öregségi nyugdíjra jogosult. 
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És ez az a pont, ami miatt 2009-ig az öregségi nyugdíj szabályok miatt a 

korengedményes nyugdíjazás lehetısége minimálisra csökkent. A nık esetében 

ugyanis lehetetlen volt megfelelni ezeknek a feltételeknek: a szükséges életkor 57. 

életév, amikortól egy nı korengedményesen nyugdíjba mehetett - mivel azonban az 

elırehozott öregségi nyugdíj igénybevételére is ettıl az idıponttól vált jogosulttá és 

a megszerzett szolgálati idı szempontjából a feltételek minkét nyugdíj esetében 

azonosak voltak – nem tudott élni a korengedményes nyugdíjazás lehetıségével, 

mert a jogszabály kizárja az elırehozott nyugdíjra jogosultak körét a 

korengedményes nyugdíjazásra jogosultak közül. A korengedményes nyugdíj 

alkalmazásának egyetlen jogosulti köre az 57. életévét betöltött, legalább 38 év 

szolgálati idıt megszerzett férfiaknak a köre volt, mivel ık nem feleltek meg az 

elırehozott nyugdíj hatályban lévı életkori feltételinek (60. életév). 

 

A 2009. január 1.napjával hatályba lépett öregségi nyugdíj feltételek alapján ismét 

megnyílt a lehetıség a korengedményes nyugdíjazásra, mind a nık, mind a férfiak 

esetében. Bár a jóval szigorúbb öregségi nyugdíj kritériumok miatt ezeknek a 

feltételeknek a teljesítése kivételes lehet. Ehhez igazodóan a korengedményes 

nyugdíjazás szabályait módosították, 2009. december 31. napjáig lehetıvé téve a 

nyugdíjba vonulást, majd ezt hosszabbította meg a jogalkotó 2010. december 31. 

napjáig, de most már a feltételeket is szigorítva.770 

 

A 2009-es változást megelızıen, hosszú éveken keresztül a szabályozás jogosító 

feltételeinek átalakítása lett volna szükséges, mert annak hiányában, egy 

tartalmában kiüresedett jogszabályi rendelkezés, egy „színpadi” eszköz volt a 

korengedményes nyugdíj. Nyilvánvaló, hogy a nyugdíjasok számának csökkentése, 

és a költségtakarékosság jegyében szándékosan felejtkezett el a jogalkotó a 

korengedményes nyugdíj szabályozásának aktualizálásáról. Hiszen amikor 

megalkották és igazán szükség volt rá, a rendszerváltáskor, már „kiszolgált”. 2009-

                                                 
770 A 334/2008. (XII.30.) Korm. rendelet alapján 2009. december 31-ig, a 283/2009. (XII. 11.) Korm. 
rendelet szerint 2010. december 31-ig köthetı ilyen megállapodás. 
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tıl kezdıdı reneszánszát a feltételek szigorítása jelentısen mérsékli. Az új 

célcsoport a vállalkozók, önfoglalkoztatók köre, akik esetében viszont a jelenlegi 

módosítás a korengedményes nyugdíjazás alkalmazási lehetıségét kizárja azzal, 

hogy a munkáltató és a munkavállaló hozzátartozói jogviszonyban áll és a 

munkáltató többségi befolyással bír, akkor a megállapodás semmis nem köthetı 

meg. Megítélésem szerint ez diszkriminatív szabály, amely alkotmányosan védett 

jogokat sért, hiszen a hozzátartozói jogviszonytól függetlenül a nyugdíj jogszabályi 

feltételeit a jogosult teljesítette, a szolgálati idıt megszerezte, vagyis a 

járulékfizetéssel vásárolt joga csökken. 

 

Céljának hasonló jellege miatt a prémiumévek program - a program fennállásának 

idejére - némiképpen pótolhatja a korengedményes nyugdíj, mint eszköz hiányát. 

Természetesen ez csak a közszféra gondjait képes átmenetileg megoldani. 2006-ban 

ezért javaslat szintjén felmerült771, hogy az 55. életévüket betöltött munkahelyüket 

elvesztık esetében ismételten szükséges kidolgozni a korengedményes nyugdíjazás 

lehetıségének szabályait, melyet jelenleg a feltételek szigorításával és határidık 

állításával, de nem új jogszabályi feltételekkel old meg a jogalkotó, valamint a 

probléma ténylegese helye szerinti ellátórendszerben, a foglalkoztatáspolitikai 

eszközökön belül az álláskeresési segély szabályozásának átalakítására került sor. 

 

A korengedményes nyugdíjazás további feltétele, hogy a munkáltató írásban 

nyilatkozik a kötelezettség vállalásáról, illetve a munkavállaló számára az 

elırehozott öregségi nyugdíjra jogosító korhatárának az eléréséig a - 

nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által megállapított - nyugdíjának az évenkénti 

emelések és kiegészítések nélküli összegét a fizetési értesítés kézhezvételét követı 

15 napon belül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elkülönített számlájára egy 

összegben befizeti. Ezen elem alapján elvileg a rugalmas nyugdíjazás lehetısége is 

pótolni tudja a korengedményes nyugdíjazást, mivel munkáltatói oldalról a 

forrásigénye azonos. 

                                                 
771 PRUGBERGER Tamás: A társadalombiztosítási járulék csökkentésérıl: esélyek és veszélyek, Polgári 
Szemle, 2. évfolyam, 4. szám, 2006. április, 4. pp. 
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1996. december 31. után megkötött megállapodás alapján a korengedményes 

nyugdíjat az elırehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idıvel rendelkezı 

munkavállaló számára csökkentés nélkül, a csökkentett összegő elırehozott 

öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idıvel rendelkezı munkavállaló számára 

az ott meghatározott mértékben, de legfeljebb öt évre számítottan kell csökkentett 

összegben megállapítani. Ez azért érdekes, mert utána a rendes öregségi nyugdíj 

szerinti összegben válik jogosulttá ellátásra, míg a korengedményes nyugdíjazás 

nélkül csökkentett összegő öregségi nyugdíjat igénybe vevı esetén a csökkentett 

összeg egész életére elkíséri.772 

 

A korengedményes nyugdíjazáshoz 1995. júliusáig a Foglalkoztatáspolitikai 

Alapból lehetıség volt a munkáltatók számára az ıket terhelı költségek részleges 

vagy teljes megigénylésére. Ennek feltételei voltak, hogy a cégnél jelentıs 

létszámleépítésre került sor (25%-os, vagy minimum 300 fıs), a cég elızı évi 

eredménye nulla vagy negatív volt, illetve ha a munkaadó jogutód nélkül megszőnt 

vagy felszámolták.773 Az igények teljes kielégítésére elegendı pénz azonban sosem 

állt rendelkezésre, az erre a célra fordítható összeg fokozatosan csökkent. 

 

Álláspontom szerint a két szabályozásnak számos hibája van a nyugdíjbiztosítás 

szempontjából. Kritikai megjegyzésem a két ismertetett szabályozással 

kapcsolatosan, hogy – mint arra a fentiekben már többször utaltam – a 

korengedményes nyugdíj komoly gondokat eredményezett. A rendszerváltáskor sok 

munkáltató élt ezzel a lehetıséggel, így a nyugdíjasok nem elhanyagolható része 

ekkor vált nyugdíjassá.774 Az akkori bérek reálértéken is alacsonyak voltak, így az 

akkor megállapított nyugdíjak is nehezen voltak elegendıek a megélhetéshez. A 

nyugdíjemelésekkor így az ekkor megállapított nyugdíjak mindig gondot okoztak 

(talán mára ez a probléma megszőnt).775 

                                                 
772 KISS Sándor: A nyugellátás érdekében: megállapodások a nyugdíjbiztosítóval, Cég és Jog 9/2001., 
12.oldal 
773 GERE [1997.], i.m. 13.oldal. 
774 GERE [1997.], i.m. 16.oldal 
775 HAMAR Farkas: Nyugdíjrendszer-problémák, Szociológiai Szemle 1/2004. 128.oldal 
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A felsorolt nyugdíjazási formákban résztvevı aktív korúak nagy száma a tényleges 

munkanélküliségi ráták elfedését szolgálták, torzítását eredményezték. A 

nyugdíjkorhatárt megelızı 1-5 évben, illetve 5-10 évben összefoglalt inaktivitási 

mutató között különösen nagy ugrás tapasztalható. (1996-ban az 50-54 éves nık 

44,6%-a inaktív volt, míg a 45-50 éves korosztály esetében ez a szám csak 

23,8%.)776 

 

A prémiumévek program ugyanazt a szerepet tölti be, mint a korengedményes 

nyugdíj, csak nem a rendszerváltáskor, hanem a közszféra létszámának 

csökkentésekor került bevezetésre. Annak ellenére is bevezette a Kormány ezt a 

lehetıséget, hogy a nyugdíjpolitika célja évek óta a nyugdíjasok számának 

csökkentése, a nyugdíj korhatár emelése, a nyugdíjak reálértékének növelése, a 

nyugdíj feltételeinek szigorítása és a nyugdíjrendszer belsı átstrukturálása 

(szolgálati idı skála, degressziós rendszer, emelések formája).777 Ezekkel a célokkal 

ellentétes a prémiumévek program, mivel a kvázi nyugdíjasok, ellátottak számát 

növeli, a nyugdíj feltételeit enyhíti, életkort csökkenti, finanszírozást nehezíti.  

 

A nyugdíj elıtt álló munkanélküliek kezelése a foglalkoztatáspolitika feladata, 

létezik a probléma kezelésére passzív foglalkoztatáspolitikai eszköz, mai nevén 

álláskeresési segély. Ezt a passzív foglalkoztatáspolitikai eszközt a jogalkotó 1997. 

január 1-tıl vezette be, akkori nevén elınyugdíjnak hívták. A célja a 

korengedményes nyugdíj támogatásához kapcsolódó rendkívül magas költségek 

csökkentése, átstrukturálása volt. Foglalkoztatáspolitikai eszköznek csak azért 

tekinthetı, mert a finanszírozása a Foglalkoztatási Alapból történik. A közszféra 

létszámcsökkentésének ellentételezésére a foglalkoztatáspolitika 

eszközrendszerében kellett volna megoldást találni. 

 

                                                 
776 GERE [1997.], i.m. 16.oldal 
777 ANTAL Kálmánné – RÉTI János – TOLDI Miklós: A nyugdíjak értékvesztése, Munkaügyi Szemle 12/95, 
21-22. oldal 
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A prémiumévek program érzékletes példája annak, hogy a jogalkotó mindig csak 

egy-egy szeletét vizsgálja a szociális ellátórendszernek, így komplex hatásokra 

tekintet nélkül történnek a reformok. Ahogyan azt már a korábbiakban több helyen 

leszögeztem a szociális jog különbözı szabályozási területeit csak egységében 

szabad vizsgálni, a társadalombiztosítás, a szociális ellátórendszer, vagy akár a 

foglalkoztatáspolitika átalakításakor nyomon kell követni a reform hatását a többi 

ellátórendszerre, hiszen elıfordulhat, hogy a változások az egyik terülten pozitív 

eredményekkel járnak, de a másik ellátórendszerben jelentıs károkat okoznak. 

Amennyiben a prémiumévek programot közvetlen környezetében elemezzük, akkor 

egy szők körő, de hatékony foglalkoztatáspolitikai eszközrıl van szó, azonban ha az 

általam is elvégzett összehasonlítás szerint vizsgáljuk, akkor a 

nyugdíjkedvezmények körét bıvíti. Ez a hatás alapvetıen ellentétes a 

nyugdíjpolitikai célkitőzésekkel. A jogászi szerepvállalás, a jogi garanciák 

folyamatos nyomon követésével ezek az ellentmondások feloldhatóak, 

kiküszöbölhetıek lehetnének a rendszerbıl. 

 

Amennyiben pedig a foglalkoztatói nyugdíj és a rugalmas nyugdíjazás 

szempontjából vizsgáljuk a prémiumévek programot – hiszen a korengedményes 

nyugdíjazás mostani csekély számát tekintve az nyugdíjreformként nem lehet 

releváns – akkor viszont egyrészt álláspontom szerint szők körő alkalmazása miatt 

esélyegyenlıtlen, indokolatlan és rugalmas nyugdíjnak kidolgozatlan. A program 

bevezetésének célja, vagyis a közszféra létszámcsökkentése és a rugalmas 

nyugdíjazás rendeltetése alapvetıen ellentétes irányú hiszen a prémiumévek 

program esetében az álláshely végleges megszőnése következik be, míg a rugalmas 

nyugdíjazás jelentısége a fokozatos nyugdíjba vonulás mellett a következı 

generáció betanítása, vagyis a rugalmas átmenet biztosítása a munkáltatói oldalról 

is. 
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V. Összegzı következtetések a reformok továbbfolytatásához   

 

A dolgozatom témájaként a nyugdíjbiztosítási ellátások fenntarthatóságának jogi 

garanciái jelöltem meg, mely vizsgálat kiindulási pontjaként a szociális jogok 

elemzését végeztem el. A társadalombiztosítási ellátások kérdése számos 

tudományterület által vizsgált problémakör. Kiemelt szerepe van a 

közgazdaságtudománynak, a szociológiának, sıt még a politikatudománynak is. Az 

egyes tervezési folyamatok során azonban a finanszírozási kérdéseké, a 

hatékonysági modelleké a fıszerep. A jogtudomány szerepe a kérdésben némileg 

háttérbe szorul, noha álláspontom szerint egy jóléti ellátó intézmény vizsgálatakor 

annak mindig teret kell hagyni. Erre figyelemmel kerestem annak a lehetıségét, 

hogy a szociális jogok jogvédelmi szerepe hogyan hozható összefüggésbe a konkrét 

szociális ellátórendszer – vizsgálatom szempontjából a nyugdíjrendszer – felállítása 

során alkalmazott racionális gazdasági tervezési folyamatokkal.  

 

A dolgozat célja volt igazolni a jogvédelmi jegyek szerepének 

megkerülhetetlenségét a reformfolyamatok tervezésénél. Ezzel a jogi szakértık 

szükségessége is igazolást nyer, ami az átalakítások irányát, és legfıbbképpen a 

módszerét is megváltoztathatná. Megítélésem szerint a társadalombiztosítás 

rendszere csak akkor mőködhet, ha azt a társadalom „feltétel nélkül” elfogadja. 

Alapvetı rendeltetése, hogy a társadalom egészének nyújtson biztonságot az 

idıskor, hozzátartozó elvesztése, egészségi állapot, baleset kockázatának 

kezelésére. Ennek nyilvánvalóan elengedhetetlen feltétele, hogy társadalmilag 

elfogadott, befizetésekkel arányos és szolidaritási jegyekkel is felvértezett 

ellátórendszer mőködjön. Az ellátórendszer formájára vonatkozóan a társadalom 

nem fogalmaz meg elvárásokat, így e körben szabad a mérlegelés lehetısége. Ezzel 

szemben az ellátásra való jogosultság már közérdeklıdésre tart számot, az elvárások 

mércéjeként megítélésem szerint a szociális jogi garanciák szolgálhatnak, hiszen az 

állam finanszírozási lehetıségei határt szabnak az igények teljesítésének. Az 
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elvárások és a lehetıségek mezsgyéjének kijelölése végezhetı el a jogi garanciák, 

mint eszközök által.  

 

Fenti feltételezés igazolásához kerestem az eszközöket a dolgozatomban. 

Vizsgálatom elıször arra irányult, hogy milyen viszonyrendszerben helyezhetıek el 

a szociális jogok. A célom az volt, hogy igazoljam azon feltevésemet, hogy a 

társadalmi elfogadottság befolyásolja a jogkövetési hajlandóságot. Ennek 

megállapításához megpróbáltam definiálni a szociális jog területén használatos 

fogalomrendszert, melynek a különbözı megközelítési módok más-más elemét 

használják. Következı lépésként vizsgáltam a jogállamok szerepét a szociális jogok 

biztosításában, mely elemzés eredményeként megállapítottam, hogy a szociális 

jogok megvalósulása szempontjából jelentısége van az állami berendezkedéseknek, 

a szociális jog teljesítéséhez való hozzáállásnak. Az állami felelısségvállalás 

meghatározó irányát jelenti a szociális jog iránti elkötelezıdés. Ezen elkötelezıdés 

megvalósulása az alkotmányos szintő kötelezettségvállalás, így vizsgálódásom 

során a következı irányt ez jelentette. Részletesen elemeztem a alkotmányos 

szabályozás formáit, összekapcsolva a jogállami elemzés által meghatározott 

szerepvállalásokkal, továbbá vizsgáltam a deklarációk módjának hatását a szociális 

jogok biztosítására. 

 

Ugyanezen fejezet keretei között a dolgozat következı nagyobb szerezeti 

egységeként az Alkotmánybíróság vonatkozó gyakorlatának elemzésére és 

rendszerezésére vállalkoztam. Tettem mindezt azzal a céllal, hogy szempontokat 

találjak, elveket fogalmazzak meg a nyugdíjrendszer reformjához. Az 

Alkotmánybíróság gyakorlatát elsıdlegesen a szociális jogok megítélésének irányai 

alapján rendszereztem. Külön-külön bemutatva azokat az elveket, amelyeket az 

Alkotmánybíróság az egyes esetek alapján kidolgozott. Megítélésem szerint – ha a 

történi fejlıdéstıl eltekintünk – az Alkotmánybíróság alapvetıen egységes 

elvrendszert dolgozott ki, amely alkalmas lehetne arra, hogy a reformok, 

átalakítások irányát kijelölje. Kontrollként és elvárásként is figyelembe kellene 

venni a jogalkotás folyamatában az Alkotmánybíróság döntéseit. Különösen igaz ez, 
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ha még azt is figyelembe vesszük, hogy a magyar Alkotmánybíróság sem egyedi 

gyakorlatot alakított ki, hanem a német Alkotmánybíróság által kidolgozott elvekre 

is figyelemmel jár el a szociális jogok kapcsán.  

 

Következı lépésként a hazai jogvédelem és a nemzetközi szintér viszonyát is górcsı 

alá vettem. A nemzetközi színtéren megjelenı, gyakorlatot formáló jelentıséggel 

bíró szervezetek tevékenysége eredményeként született nemzetközi egyezmények 

meghatározó jegyeit emeltem ki. Az ENSZ egyezményeinek alapvetı szerepe a 

szociális jogok elismerésében jelölhetı meg, azonban az ILO már a jogfejlıdés 

szempontjából kiemelt jelentıséggel bíró egyezményeket alkotott.  

 

AZ ILO 102. számú egyezményben rögzítettek, mind az Európa Tanács, mint az 

Európai Unió által kialakított elvrendszer szempontjából is meghatározó. Az így 

kijelölt minimum standardokat valamennyi országnak figyelembe kell vennie, 

függetlenül attól, hogy részese-e az egyezménynek. Számos esetben ez az egyes 

országok nemzetközi megítélésének, szervezetekhez való csatlakozásának is 

mérföldköve. Különösen fontos ez azért, mert Magyarország nem részese az ILO 

102. számú egyezményének, és számos területen nincs is szinkronban a hazai 

jogfejlıdés az egyezmény elveivel. Tehát ha a reform folyamatokat vizsgáljuk, 

akkor fontos szempontokat jelentenek az ILO egyezmény elıírásai, hiszen egy 

esetleges ratifikáció céljából elengedhetetlen a figyelembe vételük. Az egyezmény 

elemzésével levont következtetéseink tehát felhasználhatóak a közgazdasági 

reformtervek megítélésekor. Álláspontom, hogy az ILO 102. számú egyezménnyel 

ellentétes, gazdaságilag indokoltnak és finanszírozás szempontjából optimálisnak 

tőnı reformok megvalósítására nem lenne szabad vállalkoznunk. Magyarország 

nemzetközi megítélése szempontjából napjainkban már elengedhetetlen lenne az 

egyezményhez való csatlakozás, így ha azzal ellentétes reformokat hajtunk végre, 

még nehezebben elérhetıvé tesszük hazánk fejlıdését. 

 

A nemzetközi színtéren jelentıs másik szociális jogi dokumentum az Európai 

Szociális Charta, amelyet hazánk – a Módosított Szociális Chartával egyezıen – 
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kihirdetett, azonban a Charta kemény magjai közül éppen a társadalombiztosításhoz 

való jog ratifikálására nem került sor. Így e tekintetben ezen egyezmény aláírásával 

sem léptünk elıre minden szabályozási területen, fıként nem a dolgozatomban 

részletesen elemzett társadalombiztosítás területén. Ha azt az információt is mellé 

állítjuk az elıbbiekben rögzítetteknek, hogy a társadalombiztosítási jog elvének 

elfogadására azért nem került sor, mert annak mércéje az ILO 102. számú 

egyezmény a Charta szerint is, akkor még inkább látható, hogy a magyar 

jogfejlıdés szempontjából mekkora jelentıséggel is bírna az ILO 102. számú 

egyezményének aláírása. Ha tovább megyünk ezen a gondolatmeneten, akkor az 

európai uniós szintér vizsgálata körében is eljuthatunk ugyanerre a következtetésre. 

Az Európai Unió gyakorlatában a szociális jogok meghatározó jelentıséggel nem 

bírnak, azonban a történeti fejlıdés bemutatása által képet nyerhetünk arról, hogy az 

európai uniós tagsághoz kapcsolódóan a szociális jogok megítélésében milyen 

koordináták mentén kell mozognunk. Ebben a koordinátarendszerben az Európai 

Szociális Chartának kiemelt szerepe van, ergo az ILO 102. számú egyezmény 

szerepe is jelentıs. Mindezek mellett az Európai Unió szabályozási irányának 

bemutatása is segítségünkre lehet a nyugdíjreformok irányainak keresésekor. 

 

Ezek a jegyek mind a szociális jogok általános érvényesülése által kerülnek 

megfogalmazásra, így dolgozatomban eddig a pontig nem volt szükséges a szociális 

jogon belül a vizsgálódás területének a kijelölése. Ezeket a következtetéseket 

általános jelleggel hasznosítani lehet a szociális jog bármely eleménél. 

Dolgozatomban tehát itt jutottam el arra a pontra, amikor szőkítenem kellett a 

vizsgálódásom területét és meg kellett találnom az eredeti kiindulási pontomat, 

vagyis a jogi garanciák szerepét a nyugdíjbiztosítás alakulásában. 

 

A dolgozat következı fejezetében a társadalombiztosítás reformjai során 

figyelembe vett elméleteket, módszereket vizsgáltam, külön rendszereztem a 

közgazdasági és a demográfiai elemzéseket. Mindegyik esetben igyekeztem 

interdiszciplinárisan megközelíteni a vizsgált kérdést, továbbá az egyes teóriákat a 

szociális jogok alkotmányos vizsgálata során kialakított szőrın keresztül 
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elemeztem. Számos ponton találtam megállapíthatónak a jogi garanciák 

alkalmazásának hiányát, és szükségességét. 

 

A dolgozat utolsó nagy szerkezeti egységében a szociális jogi elvrendszer és a 

közgazdasági megoldási alternatívák összevetésével leszőrt következtetésekre 

figyelemmel mutattam be a magyarországi nyugdíjfolyamatok egyes elemeit. A 

társadalombiztosítási nyugdíjpillér elodázott reformjainak hibáit és eltéréseit a 

nemzetközi elvárásoktól, valamint a korengedmények, mint nyugdíjkedvezmények 

rendszerét a demográfiai és foglakoztatási folyamatokra is figyelemmel.  

 

A következıkben az egyes vizsgált területeken megfogalmazott tudományos 

eredmények, a hasznosítás lehetséges irányai mutatom be. 

 

V.1. Az Alkotmányon alapuló következtetések 

 

A szociális jogok biztosításának keretei a mindenkori társadalmi, gazdasági, 

politikai környezet által meghatározottak. Napjaink gazdasági, politikai vitáinak és 

ígéreteinek alapjául is – többek között – a szociális jogok biztosítási szintje szolgál. 

Azt azonban általános jelleggel megállapíthatjuk, – és ez világtendencia – hogy a 

kialakult szociális ellátórendszer egyre inkább nem tudja a társadalmi elvárásoknak 

megfelelıen, azzal összhangban kezelni a szociális kérdést. 

 

A szociális alapjogok tartalmaként az Alkotmánybíróság több ízben rámutatott arra, 

hogy az állam, a jog teljesítésébıl fakadó kötelezettségének eleget tesz akkor is, ha 

a szociális ellátás biztosítására megszervezi és mőködteti a társadalombiztosítás, és 

a szociális támogatások rendszerét. Kimondta az Alkotmánybíróság azt is, hogy a 

szociális biztonság nem jelent sem biztosított jövedelmet, sem pedig azt, hogy az 

állampolgárok egyszer már elért életszínvonala a gazdasági viszonyok kedvezıtlen 

alakulása következtében ne csökkenhetne. A szociális segélyek, intézmények által 

nyújtott szolgáltatások köre a nemzetgazdaság és a költségvetés teherbíró 
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képességétıl függıen a létminimum szintjére csökkenhet, azonban az 

alkotmányossági aggályokat vet fel, ha a támogatások a létminimum alá kerülnek.  

 

A minimális szint a jóléti államokban is nagyon sok vita forrása. Leszögezhetjük, 

hogy a jóléti állam lényege, hogy a költségvetési rendszer útján jóval méltányosabb 

jövedelemelosztást valósítson meg, mint amit a piaci rendszer magától nyújtana. Az 

állam tevékenységének garanciát kell nyújtani olyan társadalmi kockázatokkal 

szemben, mint a munkanélküliség, a betegség, a munkaképtelenség és az öregség, 

azaz meg kell teremtenie a szociális biztonságot. A szociális biztonság tartalmának 

meghatározása azonban már ismét alkotmányossági kérdés, melynek mércéje az 

Alkotmánybíróság által kidolgozott gyakorlat lehet. Az Alkotmánybíróságnak 

azonban a szociális jogok megítélésekor a társadalmi igények mellett a jogvédelem 

más szintjét is figyelembe kellett vennie. 

 

Az Alkotmánybíróság egyensúlykeresését sokan a szociális jog védelmének 

elhanyagolásaként értékelik, azonban van ennek egy másik olvasata is, amely 

igazolja az Alkotmánybíróság „óvatosságát”. Ez pedig az, hogy ha a szociális jogok 

kiszélesítésére kerül sor, akkor annak végeredményeként a polgárok függıségi 

viszonyba kerülnek az államtól (az állam által biztosított ellátásoktól), ez pedig 

végeredményben a szabadságjogok sérelmét eredményezi. Megítélésem szerint nem 

szabad éles határvonalat húzni a szabadságjogok és a szociális jogok közé, hiszen a 

két generációba sorolt jogok egymásra épülnek, kiegészítik és együttesen felerısítik 

egymást. A szociális jogokkal szemben szolidáris alkotmánybírók is – érzéseim 

szerint – fenntartásokkal kezelik ezen jogokat, tartva a szociális jogok 

kiterjesztésének politikai és gazdasági veszélyétıl. A szociális jogok elismerése 

megítélésem szerint az alkotmányosság alapvetı mércéje, azonban a puszta 

elismerés veszélyeket még nem hordoz, hiszen nemzetközileg is elfogadott elv, 

hogy a szociális jogok körébe esı ellátások mértéke mindig az állam teherbíró 

képességétıl függ. 
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Az Alkotmánybíróság számos határozata foglalkozik a szociális biztonsághoz való 

jog értelmezésével. A kérdés vizsgálatára a szociális és társadalombiztosítási 

ellátások kapcsán szinte minden jogszabályi változáskor sor kerül. A beadványok 

többsége a korlátozások alkotmányellenességének megállapítását várja az 

Alkotmánybíróságtól, arra hivatkozással, hogy az sérti a szociális biztonsághoz való 

jogot. Az Alkotmánybíróságnak az Alkotmány értelmezésekor számos szempontra 

figyelemmel kell meghoznia döntését. Ezeknek a szempontoknak a vizsgálatára is 

sor került a dolgozatban.  

 

A szociális jogok kapcsán több kérdés köré csoportosíthatóak az Alkotmánybíróság 

határozatai, a dolgozatomban ennek megfelelıen igyekeztem tárgykörönként 

bemutatni az egyes AB határozatokat, melyek alapján a következtetések levonására 

az egyes ellátásokra figyelemmel került sor. Az elsı és talán legjelentısebb kérdés, 

mely minden vizsgálati szempont esetében kérdésként felmerül, az Alkotmány 

70/E. §-a. Az Alkotmánybíróság e tárgykörben hozott határozataiban azt is 

rögzítette, hogy a szociális ellátások és szolgáltatások összességében kell biztosítsák 

az állampolgárok szociális biztonsághoz való jogát. A megélhetési minimum állam 

általi biztosítása azt jelenti, hogy az állam köteles arra, hogy a társadalombiztosítási 

és a szociális intézmények zárt rendszerével gondoskodjék a jogosultaknak 

valamilyen formában és a szükséges mértékben történı ellátásáról. Az Alkotmány 

alapján tehát nem írható elı olyan ellátási szint, melynek a biztosítására az állam 

mindenképpen köteles lenne. Az ellátás minimális szintjének meghatározása nem 

objektív mérce, ezért az Alkotmánybíróságnak a mérlegelései során erre 

figyelemmel kell állást foglalnia. A magyar alkotmányértelmezési gyakorlat pedig 

összhangban van a nemzetközi szervezetek elvárásaival is, így egy kettıs 

garanciarendszer biztosít védelmet a társadalom számára. 

 

Összegezve tehát a szociális intézményrendszer keretében – melyet létrehozni, 

fenntartani és mőködtetni az állam az Alkotmány 70/E. § (2) bekezdése alapján 

köteles – nyújtandó ellátásnak olyan minimumot kell biztosítani, hogy az lehetıvé 

tegye az emberi méltósághoz való jog megvalósulását. A megélhetési minimum 
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garantálásából konkrét részjogokra való alkotmányos jog viszont nem vezethetı le. 

Az ezt a minimumot el nem érı mértékő szolgáltatás esetében a szociális 

biztonsághoz való jog érvényesülésérıl nem lehet beszélni. Ennek az alkotmányos 

rögzítése nem várható el, hiszen a hazai és a nemzetközi szabályozásban is egyaránt 

az állam aktuális teherbíró képessége határozza meg ennek a szintjét, melyet másik 

oldalról a megélhetés objektív feltételei korlátoznak. A mérlegelés pedig ezért az 

Alkotmánybíróság és – ahogy azt a késıbbiekben kifejtem – nemzetközi 

szervezetek feladata kell legyen. 

 

Szükséges még kitérni az Alkotmány 70/A. §-a szerinti diszkrimináció kérdésére, 

valamint a jogállamiság, a jogbiztonság és a szerzett jog kérdésének 

összefüggéseire, továbbá a szerzett jog kérdéskörébıl eredıen a tulajdonhoz való 

jog alkotmányos elvére.  

 

Az Alkotmány 70/A. §-ának értelmezése kapcsán összefoglalóan csak annyit 

emelek ki, hogy a diszkrimináció tilalmának általános garanciaként kell 

érvényesülnie a szociális jogok vonatkozásában is, így ezen a területen az 

alkotmánybírósági gyakorlat számottevıen nem különbözik az általános 

gyakorlattól. A vizsgálat iránya többnyire az elınybe részesítés 

megengedhetıségében áll. A pozitív diszkrimináció alkalmazásával kapcsolatosan 

is alkotmányos követelmény az, hogy a megkülönböztetés nem lehet önkényes, a 

megkülönböztetésnek a tárgyilagos mérlegelés szerint ésszerő indoka kell, hogy 

legyen. Az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében megfogalmazott 

megkülönböztetési tilalom az Alkotmánybíróság megfogalmazása szerint nem 

jelenti azt, hogy minden, még a végsı soron nagyobb társadalmi egyenlıséget célzó 

megkülönböztetés is tilos. Így a nyugdíjrendszer igazságosabbá tételét célzó reform 

törekvéseknek az Alkotmány 70/A. §-a nem szab gátat. 

 

A szerzett vagy vásárolt jogok nem az Alkotmányban nevesített alapjogot 

jelentenek, hanem az Alkotmány 2. §-ába foglalt, a jogállamiság elvébıl levezetett 

jogbiztonság elve biztosítja a védelmüket. A védelem alapja a társadalombiztosítási 
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ellátások kapcsán, hogy a jogosultak a járulékfizetési kötelezettség teljesítésével, 

alappal bízhatnak abban a jogbiztonság elve alapján, hogy ez alapján ık ellátásokra 

lesznek jogosultak. A jogvédelem köre ebben az esetben viszont csak a biztosítási 

elvő, járulékfizetéssel alátámasztott igényeket illeti meg. 

 

A szociális biztonsági ellátórendszer elemezésekor szükséges annak tisztázása is, 

hogy az egyes ellátások milyen formában jelennek meg. Vannak biztosítási típusú 

ellátások, melyek esetében munkavégzéshez és járulékfizetéshez kötött az ellátás, 

ezek biztosítására szerez mindenki jogot a vásárolt jog elve alapján. Vannak 

segélyezési típusú ellátások, ahol a jogosultság rászorultsági alapon jár, és 

elkülöníthetünk normatív típusú ellátást, ahol rászorultságot sem kell igazolni, 

mivel az ellátás alanyi jogon jár. Az Alkotmánybíróság gyakorlata is igazolja, hogy 

a különbözı elvek alapján járó ellátásokat nem lehet egységesen megítélni, más 

jogcímek alapozzák meg a jogosultságokat. 

 

Nem szabad azonban azt sem elfelejtenünk, hogy a szolidaritási elemet, a szociális 

alapú ellátást az állam nem köteles a társadalombiztosítás útján biztosítani, az 

alkotmányos kötelesség csak az ilyen rászorultsági ellátások biztosítása. Az 

Alkotmánybíróság 43/1995. (VI. 30.) AB határozata a szociális ellátások 

mértékének megváltoztatásával kapcsolatban utalt arra, hogy „az állam a 70/E. §-

ban megfogalmazott kötelezettségének eleget tesz, ha a szociális ellátás 

biztosítására megszervezi és mőködteti a társadalombiztosítás és a szociális 

támogatások rendszerét. Ezen belül a jogalkotó maga határozhatja meg, hogy 

milyen eszközökkel éri el társadalompolitikai céljait.” Ezzel kapcsolatban 

rámutatott arra is, hogy „az állam széles körő jogosítványokkal rendelkezik a 

szociális ellátásokon belüli változtatásokra”. Ugyanakkor azt is megállapította az 

Alkotmánybíróság, hogy „az elvonások folytán a szociális ellátás mértéke 

egészében nem csökkenhet a 70/E. § szerint megkövetelhetı minimális szint alá”. A 

megélhetési minimum garantálásából konkrét részjogokra való alkotmányos jog 

viszont nem vezethetı le, így ez pontos mércét a jogvédelem során nem jelent. 
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A szerzett vagy vásárolt jog elvének értelmezésében a továbblépését az jelentette, 

amikor az Alkotmánybíróság a viszonyítás rendszerét is kidolgozta, vagyis ha az 

állam az egyes ellátások feltételeinek szigorítását kompenzálja és ez egyébként sem 

tekinthetı olyan mértékő garancia elvonásnak, amely már az arányok jelentıs 

mértékő eltolódását eredményezi, akkor az ellátásra jogosultak szociális biztonságát 

a törvénymódosítások lényegesen nem veszélyeztetik, szerzett jogaikban és 

társadalombiztosítási-tulajdonosi pozícióikban azok nem eredményeznek érdemi 

változást. Ezen okfejtés alapján arra a következtetésre is juthatunk, hogy az 

alkotmányos arányossági mérce alapja lehet egy közgazdasági számítás is, mely 

már kevéssé elvont, objektív garanciát jelent. Ennek a veszélye viszont a jogi jelleg 

háttérbe szorulása lehet, ami a jogvédelem esetében különösen nagy kockázatot 

eredményez. 

 

Az Alkotmánybíróság gyakorlata a biztosítási és a szolidaritási elvő ellátások 

szétválasztásával a vegyes rendszer szociális jogi alapjait intézményesítette is. A 

tıkefedezeti pillér alkotmányossági aggályt nem is eredményezett. Azon elv 

kimondásával, mely szerint az állam az Alkotmány 70/E. §-ából eredı 

kötelezettsége csak az ellátórendszer biztosítása, ennek jogalapja rögzítésre került. 

Bár kérdés lehetett volna, hogy ha az Alkotmány szintjén kijelölt állami feladat 

magánosítására kerül sor, akkor a második pillér privatizálása megfelel-e az 

Alkotmány 70/E. §-ában rögzített kötelezettségnek. 

 

A tulajdonhoz való jog elvének a társadalombiztosítási ellátások kapcsán történı 

alkalmazhatóságának kérdésével számos határozatában foglalkozott az 

Alkotmánybíróság, azonban az is megállapítható, hogy egyértelmő állásfoglalás a 

kérdésben nem született. Azt is szükséges átgondolnunk, hogy van-e többféle 

tulajdonvédelem. Mi a különbség az alkotmányon alapuló tulajdonhoz való jog és a 

polgári jog keretei között szabályozott dologi jogi tulajdonvédelem között? Vajon a 

polgári jogi tulajdonvédelem nem az alkotmányon alapuló tulajdonhoz való jog 

speciális szabályait jelenti-e? A szerzett jogoknak nem csak a jogvédelmi eszköze a 

tulajdonhoz való jog? Ennek a kérdésnek a megválaszolása továbbra is az 
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Alkotmánybíróságra vár, melynek lehetséges fórumává az új magánnyugdíj törvény 

válhat. Álláspontom szerint ugyanis, amennyiben – a törvény szövegével egyezıen 

– nevesített szerzıdéstípusként elfogadjuk a magánnyugdíj-biztosító szolgáltatását, 

akkor a polgári jogi és az alkotmányos tulajdonvédelem Alkotmánybíróság általi 

szétválasztása is újraértékelésre szorul.  

 

További kérdésként vetıdhet még fel és a társadalombiztosítási ellátások, a nyugdíj 

szempontjából kiemelkedı jelentıségő „kellı felkészülési idı” problémája is. Az 

Alkotmánybíróság gyakorlatában számos határozatot hozott, amelyekben a 

jogszabály hatálybalépése kapcsán az új rendelkezések alkalmazására való 

felkészülési idıt alkotmányos követelményként határozta meg. Ez a szociális 

biztonság keretében kiemelten fontos garanciális szabály, hiszen az emberek életét, 

megélhetését alapvetıen befolyásoló állami gondoskodásról van szó. A 

társadalombiztosítási ellátások vonatkozásában pedig, a követési hajlandóság 

szempontjából sem elhanyagolható, mely elemet a német Szövetségi 

Alkotmánybíróság egyenesen értékgaranciaként fogalmaz meg. A „kellı 

felkészülési idı” fogalmának alapja a tulajdonvédelem kérdése, a szerzett jogok 

váromány jellege ugyanis a szerzıdésen alapuló tulajdonvédelem szabályai szerint 

részesülhet alkotmányos védelemben. Az Alkotmánybíróság a kérdésben rámutatott 

arra, hogy a jogbiztonság követelménye azt a kötelezettséget hárítja a jogalkotóra, 

hogy a jogszabály hatálybalépésének idıpontját úgy határozza meg, hogy kellı idı 

maradjon a jogszabály szövegének megismerésére, a jogalkalmazó szervek számára 

a jogszabály alkalmazására való felkészülésre, a jogszabállyal érintett szervek és 

személyek számára annak eldöntéséhez, hogy miként alkalmazkodjanak a 

jogszabály rendelkezéseihez. A „kellı idı” megállapítása és biztosítása a jogalkotó 

felelısséggel terhelt mérlegelésének és döntésének függvénye. Az 

alkotmányellenesség csak a jogszabály alkalmazására való felkészülést szolgáló 

idıtartam kirívó, a jogbiztonságot súlyosan veszélyeztetı vagy sértı elmaradása, 

illetıleg hiánya miatt állapítható meg. Ennek mércének a felülvizsgálatát 

mindenképpen szükségesnek tartom, hiszen amennyiben az érintettek jogkövetési 

hajlandósága jelentısen megcsappan egy jogszabály módosítás kapcsán, akkor az 



 327 

értékgarancia elve alapján a német Alkotmánybíróság megállapítaná a jogsérelmet, 

míg a magyar alkotmánybíróság e körben erısen visszafogott gyakorlatot alakított 

ki. 

 

Az egyes elvek összekapcsolásával új szempontok kidolgozására nyílik lehetıség. 

Ilyen új irány lehet a diszkrimináció tilalmának és a kellı felkészülési idı 

fogalmának az együttes vizsgálata, amely felmerülhet az azonos generációba 

tartozók megszerzett és biztosított ellátásai közötti megkülönböztetés 

kiküszöbölése, és a diszkrimináció tilalmának ezen területen való alkalmazása 

kapcsán. Ezalapján az elv alapján például a 2009-es reform részét képezı életkori 

korhatár emelés a már megszerzett szolgálati idı szempontjából is más megítélés 

alá kerülhetne. 

 

Az Alkotmánybíróság gyakorlata során – mint látható – számos elvet vesz 

figyelembe, melyek önállóan alkalmasak egy-egy kérdés megítélésére, de 

összességében már bizonytalanságot eredményeznek a jogalkalmazás számára. Az 

elızıekben érzékeltetett ellentmondások elkísérték az Alkotmánybíróság eddigi 

gyakorlatát, anélkül, hogy a már kialakult irányvonalak teljes mértékben 

kikristályosodtak volna, így ez a jövı feladata marad. Az eddigi gyakorlatnak 

megfelelıen a nemzetközi trend segíti az Alkotmánybíróság elveinek formálódását. 

 

Az alkotmányos garanciák megteremtésének egyik legfontosabb hozadéka a 

járulékfizetési hajlandóság fenntartása lehet. Az ellátások szintjének emelése, 

csökkentése a szerzett jogok tartalmát befolyásolják, így indokolt lehet a 

kockázatviselés arányának vizsgálata is. 
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V. 2. Nemzetközi színtér jelentısége 

 

A szociális jogok fejlıdésének komoly akadálya megítélésem szerint, hogy az 

államok nem találják a szociális jogok helyét a jogrendszerekben, elég csak a már 

ismertetett alapjogok-államcél szembeállításának kérdésére gondolnunk. 

Mindemellett a szociális jogok pénzügyi forrásainak biztosítását is problémaként 

kezelik az államok, noha a szociális jogok biztosításának helyzete sok esetben csak 

a költségvetés súlypontozásának kérdése. Azt a tényt pedig, hogy a szociális jogok 

esetében a jog biztosítása olcsóbb lehet, mint az elmulasztás költsége, a legtöbb 

esetben nem is vizsgálják. 

 

A szociális jogok vonatkozásában kiindulási pontként megállapítható, hogy az 

állam gazdasági-szociális szerepvállalását illetıen a döntéshozatal a belsı 

demokratikus folyamatok helyett egyre inkább nemzetközi szintre tolódik. 

Általános jelleggel megállapítható, hogy a nemzetközi egyezmények a szociális 

jogok vonatkozásában nem írják elı, hogy azokat alkotmányos szinten kellene 

rögzíteni. A szociális jogok biztosítására a jogrendszer egésze hivatott, 

természetesen a szabályozás széleskörő autonómiája mellett. 

 

Az ENSZ egyezményei vonatkozásában Danilo Türk professzor, az ENSZ Emberi 

Jogok Bizottsága által felkért speciális rapporteur több jelentésben is vizsgálta a 

gazdasági, szociális és kulturális jogok egyezményeken alapuló helyzetét, és 

érvényesülését, mely jelentéseiben számos az általam tett alapfelvetéssel azonos 

következtetésre is jutott. Megállapította, hogy a pénzügyi, gazdasági szempontú 

elemzések a szociális jogok biztosításának kötelezettségét csak szükségtelen 

rosszként élik meg. A Világbank és a Valutalap tevékenysége sok esetben – a 

gazdasági folyamatok fényében – rányomja a bélyeget az egyes államok szociális 

rendszereinek átalakítására is – ahogy ezt Magyarország esetében a dolgozatban ki 

is fejtem – melyeknek szociális jogi következményeit a nemzetközi ellenırzési 

mechanizmusoknak és az alkotmánybíróságoknak kell tompítani. Ez a megállapítás 

igazolta azon felvetésem, hogy nem járok rossz úton, ha a jogászi szerepvállalást és 
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a szociális jogok biztosításának beépítését javasolom a nyugdíjrendszer fiskális 

szempontú elemzésének kiegészítéseként. 

 

A nemzetközi szervezetek közül – ahogy azt már a dolgozat áttekintésekor is 

rögzítettem – az ILO, az Európa Tanács és az Európai Unió szerepét vizsgáltam. 

Mindhárom szervezet más-más eszközöket dolgozott ki a szociális jogok 

védelmére. Ezeket elemezve jutottam arra a következtetésre, hogy a valódi mércét 

az ILO 102. számú egyezménye jelenti, mely igazodási pontként szolgál az Európai 

Szociális Chartán keresztül még az Európai Uniónak is. Magyarország 

vonatkozásában ezért a reformok elemzésekor vizsgálnunk szükséges az ILO 

egyezmény megvalósulásának lehetséges irányát is, mely különösen fontos azért is, 

mert ezidáig hazánk a 102. számú egyezményt elfogadó országok köréhez nem 

csatlakozott. 

 

Az ILO 102. számú egyezmény tartalmi elemeit a dolgozatban a nyugellátás 

reformjai szempontjából vizsgáltam meg, mely megállapításokat a dolgozatban a 

módosítások, a nyugdíjrendszer egyes elemeinek kritikai elemzése körében is 

felhasználtam. Az öregségi nyugdíj vonatkozásában – a nyugdíjkorhatár 65. életévre 

való felemelését követıen – is megállapítható, hogy nagyon rossz úton nem járunk. 

A valódi problémát a résznyugdíj lehetıségének megteremtése jelentheti, hiszen a 

hazai nyugdíjfolyamatok jelenleg abba az irányba hatnak, hogy a 

nyugdíjkedvezmények minimalizálása mellett a teljes jogú öregségi nyugdíjazás 

felé irányítsuk a társadalom tagjait. Mind e mellett azonban, ha az ILO 102. számú 

egyezményének meg akarunk felelni, akkor a résznyugdíj lehetıségét a 

korkedvezményekkel szinkronba kell hozzuk úgy, hogy ne egy új irányt adjunk a 

korhatár elıtti nyugdíjazás intézményesítésére. Erre a kérdésre is figyelemmel 

vizsgáltam meg a dolgozat utolsó nagy szerkezeti egységében a korengedményezés 

nyugdíjazás lehetıségének különbözı formáit. A rokkantsági nyugellátás 

vonatkozásában végzett elemzés során megállapítottam, hogy a hazai szabályozás e 

tekintetben áll a legtávolabb az ILO 102. számú egyezményében írtaktól. 

Megítélésem szerint azonban a korhatár elıtti nyugdíjazás rendszerének 
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megteremtését követıen, a foglalkoztatáspolitikai rendszer megfelelı átalakításával 

együtt van csak reális esély arra, hogy az ILO 102. számú egyezményének 

megfelelı, „enyhébben” szabályozott rokkantsági nyugellátási rendszert alkossunk 

meg. Egy idı elıtti átalakítással csak a korábbi fenntarthatatlan helyzet ismétlıdne 

meg. Utolsóként a hozzátartozói nyugellátások egyezményi szabályainak 

ismertetését végeztem el, ahol az öregségi szabályokhoz hasonlóan a részleges 

ellátás biztosítása jelenti a legnagyobb gondot, melynek átalakítása véleményem 

szerint nem jelentene a nyugdíjrendszerre veszélyt. Összefoglalóan megállapítható, 

hogy a nyugdíjrendszer tekintetében teljesen eltérı irányban fejlıdik a szabályozás 

a nemzetközi szintért jogfejlıdési irányától, így a javasolt megoldás csak a 

fokozatos ratifikáció lehet, azonban azt mindenképpen el kell kezdenünk. 

 

A Szociális Charta alapvetı gazdasági és szociális jogok győjteménye, és kiemelt 

szociális jogvédelmi rendszer Európában. A Charta a dolgozat szempontjából is 

meghatározó, kemény magba tartozó rendelkezése a társadalombiztosításhoz való 

jogról rendelkezı 12. cikk, melyet hazánk szintén nem ratifikált. A rendelkezés 

szerint a részes államok létrehozzák, és kielégítı szinten fenntartják a 

társadalombiztosítás rendszerét, törekszenek a társadalombiztosítási ellátás 

szintjének folyamatos emelésére. Ezen tényekre figyelemmel elfogadható, hogy 

Magyarország a reformok befejezéséig nem vállalkozik az elv elfogadására. 

Különösen, ha azt is hozzátesszük, hogy a kielégítı szintet az ILO 102. számú 

egyezményének mértékében jelölték meg. A Charta elvi szabályozásából adódó 

hiányosság viszont, hogy eszközt, mankókat viszont nem ad a tagállamok kezébe a 

jogközelítésre, szemben az ILO 102. számú egyezményével. Így az nem csak a 

minimális szintjét jelöli ki az ellátásoknak, hanem a jogfejlesztés irányát is. 

 

Az Európai Unió jogfejlıdésnek áttekintése nem eredményezett a szociális jogok 

jogvédelmi funkciója szempontjából új információkat. Mégis szükségesnek láttam 

az áttekintést, hiszen a nemzetközi színtér számunkra legszorosabb közösségét az 

Európai Unió jelenti, és a szociális jogok Uniós megítélése közvetlenül is hatással 

van a hazai jogalkotásra. A szociális jogok Európai Uniós megítélése rendkívül 
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sajátos. Alapvetı probléma, hogy a szociális szabályozás viszonylatában az EU 

maga is jelentıs legitimációs deficittel rendelkezik. A szociális jogok biztosítása 

tekintetében a közösségi jogalkotásnak számos dilemmával kellett megküzdenie. A 

tagállamoknak nyomós politikai, költségvetési, gazdasági indokai voltak arra, hogy 

megakadályozzák a jogharmonizáció kiterjesztését. Jogtechnikai akadályai is 

vannak az integrációnak, hiszen a szociális terület szinte minden tagállamban egy 

jelentısen túlszabályozott, áttekinthetetlen, eklektikus joganyagot jelent, így a 

nemzeti jogrendszerek közötti jogdogmatikai és jogtechnikai különbségek is 

áthidalhatatlannak tőnnek. Ezen problémák megoldására született meg az Unió 

szabályozásában nyitott koordináció módszere (OMC), amely nem sérti a 

tagállamok kizárólagos jogalkotási hatásköreit, hiszen nem teremt közösségi 

jogalkotási hatáskört. Az OMC megoldása alapján a tagállamok a „legjobb 

gyakorlatot” követhetik egymás jogalkotásából, amely tehát alkalmas arra, hogy 

irányokat jelöljön ki a nemzeti jogalkotás számára. E körben a következtetésünk az 

lehet, hogy ezeket a trendeket figyelembe véve együtt gondolkodunk a többi 

európai országgal, mely a nemzetközi színtér más aspektusait tekintve is segíti a 

letisztult jogalkotás folyamatát, a jogi garanciák érvényesülését. 

 

A nemzetközi elvárásoknak való megfelelés vizsgálata egy új szempontot adott a 

magyar nyugdíjrendszer elemzéséhez. A hazai reformokat ennek megfelelıen más 

szemüvegen keresztül is megítéltem, ami egy új szintjét eredményezte a dolgozat 

következtetéseinek. A nemzetközi színteret vizsgálva megállapítottam, hogy a 

magyar reform folyamatok nemhogy elısegítik a nemzetközileg elismert feltételek 

megvalósítását, hanem sok esetben azzal kifejezetten ellentétes irányban hatnak, 

ezzel pedig távolodunk például az ILO 102. számú egyezmény ratifikálásától és az 

Európai Szociális Charta elfogadásának szintjében való elırelépéstıl is. Ezen 

egyezmények viszont Magyarország nemzetközi szintő elismeréséhez 

elengedhetetlenek. 
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V. 3. A közgazdasági szempontok összevetése a jogvédelmi garanciákkal 

 

A szociális jogok társadalmi rendeltetése egyenesen következik a gazdasági 

szerepébıl, hiszen a szociális jogok alapvetıen a társadalmi problémák 

orvoslásának garanciális eszközei, magukon hordozva, ezáltal a szabadságjogoktól 

alapvetıen eltérı jegyeket. A szociális jogokon belül a társadalombiztosításhoz való 

jog kiemelt szerepet élvez, hiszen az elsıként kialakult jogok közül való, noha 

elfogadottságának mértéke a mai napig is az államok teherbíró képességén alapszik. 

A teherbíró képesség határait közgazdasági elemzések jelölik ki. Ilyen formában 

tehát az Alkotmánybíróság mércéjének az alapjául is fiskális elemzések szolgálnak, 

tehát a következtetés két irányú is lehet. Az alkotmányos szempontok esetében az 

alkotmánybíráknak figyelniük kell a közgazdászok jelzéseire, emellett azonban a 

költségvetési szemlélető reformok kidolgozásakor sem lehetne elhanyagolni az 

alkotmányosság vizsgálatát. Fenti tézisemet igazolja az is, hogy a finanszírozás, 

illetıleg finanszírozhatóság kérdése az utóbbi évtizedekben kialakult joggyakorlat 

alapján a szociális jogok biztosításának megengedett korlátját jelenti, mely a 

jogvédelem elvei közé is beépítésre került. 

 

A reform kapcsán szükséges azokat az elemeket is megtalálni és a rendszerbe 

beépíteni, amelyek egyensúlyba hozzák a nyugdíjbiztosítás biztosítási és az ellátási 

jegyeit és fokozzák az öngondoskodást is, mely az egyének szociális 

ellátórendszerek felé való kiszolgáltatottságát is képes csökkenteni, anélkül, hogy a 

szociális jogait az állam csorbítaná. Ehhez a közgazdasági modellezéshez szolgálhat 

kiindulási alapként vagy akár korlátként az Alkotmánybíróság gyakorlatának és a 

nemzetközi környezetnek a vizsgálata. 

 

A hazai közgazdasági szakirodalomban számos elmélet alakult ki a nyugdíjrendszer 

átalakításának szükséges irányairól. Általában egységes az álláspont a tekintetben, 

hogy egy szociális elemet biztosító – alapjogilag védett – nyugdíjelemre 

mindenképpen szükség van, azonban a motiválásnak része kell legyen a keresettel 

arányos nyugdíj elem. A Világbank ezt a társadalombiztosítási nyugdíjpillér 
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egységes összegővé alakításával javasolja megvalósítani úgy, hogy a hangsúly a 

második pillérre helyezıdjön át. A nulladik vagy elsı pillér, a szociális alapon 

biztosított nyugdíj – a jelenleg még a nyugdíjrendszerben szereplı minimál nyugdíj 

mellett – két karakteres formában került kidolgozásra. Az egyik az úgynevezett 

alapnyugdíj, melynek legfıbb támogatója Augusztinovics Mária, míg a másik 

elmélet a Simonovits András által preferált rászorultsági alapon járó nyugdíj, ami 

véleményem szerint egy szociális alapon differenciált alapnyugdíj. Természetesen 

vannak olyan elemzık, akik a szociális elemnek a nyugdíjrendszerbe való beépítését 

szükségtelennek tartják. Álláspontjukat elsısorban azzal támasztják alá, hogy a 

szociális alapú nyugdíj bevezetése hatalmas és felesleges terheket róna a 

költségvetésre, és az öngondoskodás teljes eltőnését eredményezné. Azonban ha a 

dolgozatban részletesen kifejtett szociális jog alkotmányos hátterére gondolunk, 

akkor nyilvánvaló, hogy a többségi akarat ellenére is biztosítani kell az idıskori 

gondoskodást, ellátást azok számára, akik a létfenntartáshoz szükséges megfelelı 

jövedelemmel nem rendelkeznek.  

 

Nulladik pillérként vagy bármilyen más néven a rászorultsági alapú, vagy attól 

független alapnyugdíj bevezetése elkerülhetetlennek látszik. Nem szabad azonban 

azt sem elfelejtenünk, hogy a szolidaritási elemet, a szociális alapú ellátást az állam 

nem köteles a társadalombiztosítás útján biztosítani, az alkotmányos kötelesség csak 

az ilyen rászorultsági ellátások biztosítása. Ennél a pontnál elidızve egy kicsit 

megállapíthatjuk, hogy az Alkotmány rendelkezései alapján – különösen az 

Alkotmány 70/E. § vonatkozásában megállapítottakra – Augusztinovics Mária és 

Simonovits András nevével fémjelzett szociális alapnyugdíj vagy rászorultsági 

alapnyugdíj bevezetése alkotmányos aggályokba nem ütközne. Sıt ebbıl kiindulva 

a szociális alapú nyugellátás és a jövedelem alapú nyugellátás elválasztása is 

alkotmányos keretek között marad. 

 

Kitörési pont az lehet, ha a szociális jogok fogalomrendszere körébe bekerülne az 

általam javasolt önhiba fogalma, hiszen az érintettek jelentıs része nem is akarja a 

nyugdíjhoz szükséges járulékokat megfizetni. Az alkotmányos jogoknak ugyanis 
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véleményem szerint nem lehet az a célja, hogy az egyén valamennyi kötelezettségét 

kimentse, helyettesítse. Nyilvánvaló, hogy nem köthetı feltételekhez az alapjogok 

biztosítása, azonban ha az önhiba fogalmához szankciók kialakítása társulhatna, 

akkor az egyéni felelısség visszahozható lenne ebbe a fogalomrendszerbe. Hasonló 

megoldásokra gondolok itt, mint a foglalkoztatáspolitikában az álláskeresési 

támogatás nemzetközileg is elismert feltétele, amely szerint ha saját 

kezdeményezésre vált valaki munkanélkülivé, akkor vagy csak késleltetve jogosult 

az ellátásra, vagy abban nem is részesülhet. A nyugdíj esetében ez az ILO 102. 

számú egyezményének elvárásaival egyezıen irányulhatna a szolgálati idı, 

részjogosultságok feltételeinek a megszerzésére. Aki pedig még törekvéseket sem 

tett a nyugdíjjogosultság feltételeinek, a szükséges szolgálati idınek a 

megszerzésére, ott korlátozott ellátások bevezetése lehetne megengedhetı. Például 

alapnyugdíjban részesül, de utazási, múzeumi kedvezmény nem jár a számára. Az 

önhiba eleme arra szolgálhat megoldásként, hogy a jogvédelem ne váljon a 

jogbizonytalanság forrásává, hiszen ha az alanyi jogi ellátást mindenki számára 

biztosítjuk, akkor az adó- és járulékfizetı is motiválatlanná válik. 

 

A szerzett jog és az ellátás minimális szintjének elve a kellı felkészülési idı 

garanciája mellett elegendı mérce kell legyen ahhoz, hogy a korosztályi elszámolás 

gazdasági szempontjai – az újraelosztásra figyelemmel – egy alapjogilag és a 

mőködıképesség szempontjából is fenntartható nyugdíjrendszert eredményezzen. 

Véleményem szerint ezen elvrendszernek a reformok elıkészítésekor együtt kellene 

érvényesülnie, mely – a jelenlegi gyakorlat szerinti – jogászi közremőködés nélkül 

már megoldhatatlan. 

 

Az alkalmazkodóképes társadalombiztosítási rendszer megalkotásának kulcsa a 

közgazdaságtan szakembereinek kezében van, hiszen akkor lehet egy rendszer 

kellıen rugalmas, ha biztosításmatematikailag korrekt feltételrendszeren alapul, 

vagyis nem fix mutatószámokhoz van igazítva a jogosultság feltétele, mértéke, 

hanem számítási algoritmusok által meghatározott, vagyis a rendszer egyes 

elemeinek változásával a jogosultság arányszámai is automatikusa, külsı 
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beavatkozás nélkül is alkalmazkodnak. A jogtudomány szerepe pedig ott jelenik 

meg, hogy ezt jogilag is korrekt, megfelelıen szabályozott, garanciákkal és esetleg 

akár szociális alapú korrekciós lehetıségekkel körbebástyázott szabályozásba kell 

foglalni. Az alkotmányos garanciák által nem megfelelıen elıkészített reformok 

ugyanis társadalmi hatásukat tekintve bizalomvesztést okozhatnak – mint ahogy 

már okoztak is – a gazdaságilag aktív népesség számára, ami a fekete munka, a 

járulékfizetés elkerülésében csúcsosodhat ki. Ha megfelelıen alkalmazzuk az 

Alkotmánybíróság által a korábbiakban már ismertetett mércéket, akkor a 

jogalkotás ez irányú hibái is kiküszöbölhetıek. Ha betartjuk a kellı felkészülési idı 

elvét, megfelelı átmeneteket biztosítva a reformok átvezetésére, vagy ha a rendszer 

átalakításokat összehangoltan, a társadalmi és nemzetközi kutatásokra alapozottan 

hajtjuk végre, akkor nem is lesz szükség a tulajdonhoz való jog elvének 

alkalmazására, mert az érintettek azonosulnak a reformokkal (vagyis azt sajátjuknak 

tekintik). 

 

A nyugdíjreformok tervezésekor a közgazdaságtannak támaszkodnia kell a 

demográfiai folyamatokra. A jogi garanciák kialakításakor is szükség lehet viszont 

ezen elemzések felhasználására. Ilyen a kellı felkészülési idı, illetve a német 

Szövetségi Alkotmánybíróság által kidolgozott értékgarancia, melyek 

szempontjából a demográfiai eredmények értékelése elengedhetetlen. Az 

Alkotmánybíróság ezen mércénél a társadalmi hatásokat egy életpályán vagy egy 

adott idıszak érintettjei szempontjából is meg kell vizsgálja, ezáltal pedig 

objektívebb értékelés kialakítására van lehetıség. 

 

Mindezt erısíti az is, hogy a járulékfizetıknek nincs biztonságérzetük a 

társadalombiztosítási ellátások tekintetében. A jogszabályi rendelkezések sőrő 

változása miatt bizonytalanság alakul ki a tekintetben, hogy ki mikor, milyen 

feltételek mellett lesz jogosult ellátásra. A jogbiztonság garanciája pedig 

valamennyi alkotmányossági mércét jelentı elv kiindulási alapja, melynek 

hiányában az érintettek értékrendje sérül és vész el ezáltal a nyugdíjrendszerbe 

vetett bizalom, amely végsı soron a járulékfizetési hajlandóságot is befolyásolja. 
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Ezzel ellentétesen, ha bíznak abban, hogy a nyugdíjrendszer megfelelı ellátást fog 

nyújtani számukra, akkor tulajdonosként viszonyulnak ahhoz, így szükségesnek 

látják a rendszer fenntartását is. 

 

Napjainkban viszont a demográfiai trendek mellett, társadalmilag vitatottá vált a 

nyugdíjrendszer újraelosztó szerepe is, mivel az aktív keresık ezt a szerepet 

igazságtalannak tartják, és mindezek miatt ha tehetik kibújnak a nyugdíjrendszerben 

való aktív részvételük, járulékfizetésük alól. 

 

Álláspontom szerint árnyaltabb ettıl a helyzet. Vannak elemek, melyeket társadalmi 

elégedetlenség övez (például a nyugdíj melletti munkavégzés, alacsonyabb 

nyugdíjakat preferáló nyugdíjemelés), viszont léteznek olyan elemek is, melyeknek 

a hiánya váltaná ki az emberek ellenérzéseit. Ilyen például a hozzátartozói ellátások 

köre, melynek létét nem szokás megkérdıjelezni. Esetleg az képezi a vita tárgyát, 

hogy ezeket a nyugdíjrendszer részének kell-e tekinteni. 

 

A demográfiai kérdések mellett, illetve azokkal párhuzamosan vizsgálni kell a 

foglalkoztatási helyzet változásait is, mivel sokszor a foglalkoztatáspolitikai 

krízishelyzetek feloldására is a nyugdíjrendszer szolgál. Mint ahogyan azt már 

megállapítottam, alapvetıen kulcs elem bármely átalakítás irányának kijelölésekor, 

hogy az a társadalombiztosítási rendszer, a szociális ellátórendszer és a 

foglalkoztatáspolitika összehangolásának eredményeként szülessen meg. 

 

A nyugdíjreformok tervezésekor a közgazdaságtannak támaszkodnia kell a 

demográfiai folyamatokra. A jogi garanciák kialakításakor is szükség lehet viszont 

ezen elemzések felhasználására. Ilyen a kellı felkészülési idı, illetve a német 

Szövetségi Alkotmánybíróság által kidolgozott értékgarancia melyek szempontjából 

a demográfiai eredmények értékelése elengedhetetlen. A fenntarthatóság kérdése 

természetesen több dimenzióból vizsgálható, így külön szempont lehet a 

járulékfizetık körének kérdése, amely egyrészt demográfiai probléma, másrészt a 
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már említett járulékfizetési hajlandóság kérdése, de mindkét irányból nézve a 

kérdést a rendszer fenntarthatóságának ügyéhez jutunk. 

 

A nyugdíjak fontos szerepe, hogy a generációk közötti újraelosztást megvalósítsák. 

Hiszen a nyugdíj ígérete a járulékfizetéssel csak akkor teljesíthetı, ha az aktív 

keresı reálisan látja, hogy nyugdíjas éveire milyen ellátásra szerez jogosultságot. A 

nyugdíj reformja szempontjából elengedhetetlen a járulékfizetési hajlandóság 

javítása, mely külön kutatási kérdése a nyugdíjjal foglalkozó szakembereknek, és 

amely az az eleme a nyugdíjreform tervezésének, melynek során az 

alkotmányossági garanciák kifejezetten segítségül szolgálnak. 

 

Az 1997-es nyugdíjreform kapcsán megállapítottam, hogy a vegyes rendszer 

megalkotása annyiban mindenképpen hibás döntés volt, hogy az elsı és a második 

pillér nem épül egymásra, nem egészíti ki egymást. A közös az azonos 

finanszírozási alap, amelynél pedig pont a különbözıség lenne a célszerő. Ennek 

eredıje, hogy a domináns társadalombiztosítási nyugdíj pillér karbantartására, 

megreformálására nem került a magánnyugdíj pillér kialakításával egyidejőleg sor. 

A társadalombiztosítási pillér elmaradt reformja komoly hátrányt eredményezett a 

kelet-közép-európai nyugdíjrendszerek elemzése körében ismertetett lengyel – 

magyarral párhuzamosan és egyszerre végrehajtott – reformokhoz viszonyítva, 

melyeket folyamatosan kellett a nyugdíjrendszerben végrehajtani. Ez pedig 

átláthatatlanságot és jogbizonytalanságot eredményezett. 

 

A második pillér értékelésére – az elfogadott, de jelenleg még az Alkotmánybíróság 

által alkotmányossági vizsgálat alá vont új magánnyugdíj törvényre is figyelemmel 

– külön is sort kerítettem a dolgozatban, hiszen valamennyi hazai reformfolyamat és 

kialakult probléma összefüggésben van a magánnyugdíj-pénztárak létrejöttével, 

mőködésével, eredményével. Számos nyugdíjrendszer elemzés kiindulási alapja, 

hogy a második pillér bevezetése Magyarországon indokolt volt-e. Ezen kérdés 

megítéléséhez a jogi garanciák az Alkotmány, a nemzetközi színtér szempontjából 

sem hívhatók segítségül, ugyanis a jogvédelem egyik fóruma sem irányul 
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kifejezetten a nyugdíjrendszer privatizálása ellen, ezt elsıdlegesen politikai és 

szakmai kérdésnek tekinthetjük.  

 

Általános álláspont, hogy a nyugdíjrendszer korrekciós intézkedések nélkül 

jelenlegi – már reform utáni – állapotában sem tartható fenn. A probléma egy része 

viszont abból is eredhet, hogy hiányzik a két pillér közötti hatékony 

információcsere. Másik oldalról viszont a korosztályi elszámolás szempontjából 

jelentısége, hogy a jövıben születendı nemzedékekre váró nettó veszteségek 

mintegy háromnegyede eltőnt, a költségek zömmel a már élı aktív korosztályokat 

terhelik. A nyugdíjrendszer szempontjából figyelembe vett korosztály esetében 

azonban ez a teher a reálisan elvárható mérték sokszorosa, melynek jogszerőségét 

viszont az alkotmányossági mérték által lehet koordinálni. A két pillér számos 

területen kell, hogy összekapcsolódjon: ilyen a hozzátartozói és a rokkantsági 

nyugellátás kérdése, amelyekre például a magánnyugdíj pillér nincs felkészülve a 

társadalombiztosítási nyugdíj pillértıl pedig már nem várható el a magánnyugdíj 

rendszer tagjai felé a korábbi teljes értékő ellátás nyújtása. 

 

A rendszer önfinanszírozóvá tételéhez drasztikus intézkedések lennének 

szükségesek, melyek lehetnek a járulékok emelése, az induló nyugdíjak összegének 

drasztikus csökkentése, az indexálás szigorítása, a nyugdíjkorhatár emelése. A 

szigorítás lehetséges és véleményem szerint megfontolásra érdemes iránya, hogy a 

jogosultsági elemek közötti választást a jogosultra kell bízni, lehetıvé kell tenni a 

rugalmas nyugdíjazás intézményét. A rugalmas nyugdíjazás elınye, hogy 

lehetıséget ad a különbségtételre azonos generáción belül is, valamint a 

demográfiai folyamtokhoz való automatikus alkalmazkodást is lehetıvé teszi. 

 

További problémát jelenthetnek a nyugdíjrendszer egyes elemeinek a rendszerre 

gyakorolt hatásai is, mely kérdéseket részletesen elemeztem a dolgozat IV. 

fejezetében. 
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A nyugdíjrendszer átalakításakor többnyire a szociális jogi garanciák miatt nem 

kerülhet sor drasztikus parametrikus reformokra. Ezzel szemben megítélésem 

szerint a paradigmatikus reformok körében nagyobb a jogalkotó mozgástere. E 

körben a nyugdíjreform által hátrányosan érintettek ellátása kompenzálható a 

szociális ellátórendszer, a foglalkoztatáspolitika keretei között, így alkotmányos 

jogsérelem nem keletkezik, azonban a nyugdíjrendszer egyensúlya kialakítható. 

Ehhez hasonló megoldás az alapnyugdíj kérdése is, hiszen az a szolidaritási jellege 

alapján hordoz magán olyan elemeket, amelyeknek nem feltétlenül a 

társadalombiztosítás keretei között kell megvalósulnia. 

 

Abban az esetben azonban, ha a teljes szociális ellátórendszer reformja 

összehangolt, akkor hatékonyabb és a jogbiztonságot is inkább garantáló 

megoldások születhetnek. Egy ilyen átfogó reformot azonban politikailag is fel kell 

vállalni, mert ha csak részben valósul meg, akkor hátrányosabb következményekkel 

jár, mint egy gyenge, rendszerelemeket érintı parametrikus reform. 

 

V. 4. Kutatásom eredményeinek összegzése a társadalombiztosítási nyugdíj 

pillér elemeinek értékelése körében 

 

Az általam összefoglaltak szerint a dolgozatomban a vizsgálataim egyes 

szempontjait külön-külön és összességében is értékeltem, és az így felépített képre 

figyelemmel végeztem el a nyugdíjrendszer általam kiemelten fontosnak tartott 

egyes elemeire vonatkozó kritikai elemzést. Mely végsı következtetésként is 

szolgál, továbbá fejlesztési irányokat jelöl ki. 

 

Két fı irány mentén győjtöttem össze észrevételeimet. Az egyik a fokozatos 

nyugdíjreform hatásainak áttekintése. A másik a nyugdíjkedvezmények 

biztosításának lehetıségei, szükségessége és következménye. A dolgozatom számos 

pontján késztetett gondolkodásra az, hogy a reformoknak egyáltalán parametrikus 

vagy paradigmatikus reformoknak kell lennie, illetve, hogy az átfogó reformok 

vagy a fokozatos reformok célszerőbbek. Amennyiben a szociális jogokhoz 
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kapcsolódó alkotmányos garanciákat vizsgáljuk, akkor – szigorítások esetén – a 

fokozatos nyugdíjreform tőnik célszerőnek. Abban az esetben azonban, ha átfogó 

paradigmatikus átalakításokra törekszünk, akkor – a jogosultságok arányosságának 

megtartása mellett – nagyobb lépésekben is haladhatnánk. Mindez azonban 

hipotézis marad, hiszen ilyen irányú politikai döntésre nem számíthatunk. 

 

A nyugdíjrendszer belsı reformja bármennyire alapvetı finanszírozási kérdés 

azonban a politikai játszmák színtere is. Ezért elsıdlegesen szakmai szempontok 

alapján nincsen lehetıség annak megítélésére, hogy a nyugellátások rendszer elemei 

hogyan racionalizálhatóak. Számos esetben a már részletesen elemzett szociális 

jogvédelem is a reform alapvetı kockázatát jelenti, hiszen egy nagy társadalmi 

ellenállásba ütközı átalakítás eredményét, ha megsemmisíti az Alkotmánybíróság, 

annak már politikai következményei vannak, ezt pedig kevés párt képes és hajlandó 

felvállalni. A dolgozat utolsó fejezetében igyekeztem kiemelni azokat a hibákat, 

melyek elkerülésével lehetséges lenne a parametrikus reform megvalósítása, illetve 

elemeztem azokat a pontokat, mely elemek elmaradás nem indukált volna újabb 

válságot az ellátórendszerben, esetleg kiutat is jelenthetne a szociális szektor 

összehangolása esetén. 

 

Az utóbbi néhány évben számos tőzoltó jellegő módosításra került sor a 

társadalombiztosítási nyugdíjpillér tekintetében, azonban átfogó reform ez idáig 

nem történt. A megtörtént reformok egy része ellentmondó, más része elégtelen 

mértékő. Általában egységes a szakmai megítélése annak, hogy mely pontokon 

szükséges beavatkozni az elsı pillérő nyugellátásba. Ezen elemeket a dolgozat IV. 

fejezetében egyenként vettem végig, hozzátársítva a dolgozatban levont 

következtetéseimet. 

 

Tézisem volt, hogy a járulékfizetés és nyugdíj megállapítási rendszer az egyén 

számára átláthatatlan és követhetetlen, melynek vonatkozásában megállapítottam, 

hogy az Alkotmány ennek elkerülésére megfelelı garanciákat tartalmazna a 

jogállamiság, jogbiztonság elve körében, valamint ha az Alkotmánybíróság 
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szigorúbban alkalmazná a kellı felkészülési idı fogalmát. További kritikus elem, 

hogy az ellátások nem jövedelemarányosak, és keverednek a rendszerben a 

biztosítási és a szociális elvő elemek. Ezen probléma feloldására lehetıség van 

abban az esetben, ha a társadalombiztosítás biztosítási elvő profiltisztítását 

elvégezzük. Azonban ennek nincsen különösebb jelentısége, ha elfogadjuk, hogy a 

szolidaritási elvő ellátásokra szükség van, mert akkor azokat, ha máshol nem, akkor 

a szociális ellátórendszer keretei között, de biztosítani kell. Következı kritikus 

elem, hogy a korhatár alatti nyugdíj rendszere túl széles és korszerőtlen. Ezen 

probléma megoldásának egyik alternatívájaként emeltem ki a rugalmas nyugdíjazás 

lehetıségét. Bár itt is szükségesnek tartom megemlíteni, hogy a nyugdíjrendszer 

kérdését a teljesen szociális jogi ellátórendszert összefogva kell értékelni, hiszen a 

hazai nyugdíjkedvezmények elégtelensége, túlzott mértéke alapvetıen a 

foglalkoztatáspolitikai eszközök hiányosságainak tudhatók be. Mindez amellett 

igaz, hogy ma Magyarországon az elırehozott nyugdíj, mint nyugdíjkedvezmény 

képezi a tényleges fıszabályt a nyugdíjba vonulásra. A törvényi nyugdíjkorhatáron 

túli nyugdíjba vonulásra pedig a nyugdíjrendszer tulajdonképpen jelenleg 

semmilyen ösztönzıt nem tartalmaz. A korlátok beépítése mellett, illetve helyett 

álláspontom szerint – mint ahogy azt a dolgozatban már több helyen említettem – a 

pozitív ösztönzık, valamint az önkéntes megtakarítások (akár a megerısített 

önkéntes nyugdíj pillér) rendszerbe illesztésére lenne szükség. Magyarországon 

azonban a munkabérhez kapcsolódó közterhek mértéke annyira eltúlzott, hogy 

emellett reálisan már nem várható el bármilyen megtakarítás intézményesítése. 

 

A szolidaritási típusú nyugellátások szerepének a biztosítási típusú ellátásoktól 

független megközelítése indokolt. Mindenképpen szükségesnek látom annak 

kiemelését, hogy a társadalombiztosítási rendszerek kialakuláskor általánosan 

elfogadott szempont volt a társadalmi szolidaritás és gondoskodás biztosítása. 

Akárhogyan is ítéljük meg ezen ellátásokat, fontosságuk nem kérdıjelezhetı meg. 

A rokkantsági nyugdíjazás valódi szerepének helyreállítása mindenképpen 

szükséges, hiszen a társadalombiztosítás egyik legfontosabb eleme a kezdetektıl 

fogva a szolidaritás azon formája, amely alapján a megromlott egészségi állapotú, 
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dolgozni nem képes munkavállalókról mindenképpen gondoskodni kell. A 

rokkantsági nyugdíjazás rendszerét, ezért a foglalkoztatáspolitikai eszközökkel 

összhangban, úgy kell átalakítani, hogy csökkenjen a munkaerı-piacról véglegesen 

kivonulók körében a rokkantsági nyugdíjazás népszerősége. A hozzátartozó 

nyugellátások esetében, azokat veszélyeztetı problémákkal nem kell számoljunk, 

azonban itt is szükséges kalkulálnunk annak lehetıségével, hogy ezeket a szociális 

ellátórendszer keretei között (is) kell biztosítani. Különösen igaz ez akkor, ha 

megvizsgáljuk azt, hogy ilyen irányú gondoskodás a magánnyugdíj pilléren 

keresztül nem tervezett, és nem is várható el. A korengedmény, korkedvezmény 

rendszere a nyugdíjrendszerre gyakorolt hatásuk alapján ítélhetı meg. Ezek ugyan 

biztosítási alapú ellátások, de az általuk hordozott szolidaritási jegyektıl nem 

tekinthetünk el. Továbbá itt is vizsgálnunk kell összességében a 

társadalombiztosítás és minimum a foglalkoztatáspolitika viszonyát, ahogyan azt a 

prémiumévek program kapcsán a dolgozat elızı fejezetében el is végeztem. 

 

A kiindulópontként felállított tételeket sikerült igazolnom. Ténylegesen 

megállapítható, hogy a szociális jog alkotmányos és nemzetközi szintér által 

kidolgozott mércéje, nem csak az értékrendünk megítélésekor használható fel, 

hanem a konkrét ellátórendszerek tartalmának vizsgálatakor is. Ezek az alapjogok a 

reformok irányait is kijelölhetik. Az elemzések eredményeként megalapozottan 

javasolhattam, hogy a jogi szempontok sokkal hangsúlyosabban jelenjenek meg a 

nyugdíjbiztosítás reform elképzelései kapcsán. 

 

Az általam megfogalmazott szempontok és javaslatok nem elsısorban tartalmi 

reformokat fogalmaznak meg, hanem arra törekedtem, hogy kereteket, mércéket 

határozzak meg a fiskálisan alátámasztott átalakítások tervezéséhez. Ahogyan 

magam is vizsgáltam a közgazdasági modelleket, ugyanolyan szemüveggel minden 

reform során lehetıség van arra, hogy jogilag megítélve átszőrjük a megfogalmazott 

javaslatokat. Nyilvánvaló, hogy felelısséggel csak a gazdasági szakemberek tudják 

megítélni az állam teherbíró képességét, a reformok hosszú távú irányait, az 

átalakítások szükségességét. Azonban megalapozottan ık is csak úgy 
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fogalmazhatnak meg célokat, ha azok nemzetközi jogi következményeivel, 

alkotmányossági megítélésével is tisztában vannak. 

 

Számos korszerősítı javaslatot fogalmazta meg, emeltem ki magam is, melyekre 

alkotmányos szempontokra figyelemmel lehetıség van. Ilyen például a rugalmas 

nyugdíjazás intézménye, melynek financiális feltételeit közgazdászoknak kell 

megteremtenie. Valamint azonosultam olyan rendszer átalakításokkal – lásd 

alapnyugdíj – melyek jogi garanciának megfogalmazásához is hozzájárultam. 

 

Végezetül tehát leszögezhetjük, hogy a fiskális és az alapjogi megközelítés együttes 

alkalmazására vonatkozó feltevésem életképes lehet, az alkotmányossági szőrı 

alkalmazása a nyugdíjreformok financiális szempontú tervezésekor nemhogy nem 

hátráltatják a reformokat, hanem képesek arra, hogy egy kijelölt irányba terelve 

azokat, a társadalom által is elismert és elfogadott, garanciákat tartalmazó fejlıdés 

valósuljon meg. 
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VI. Angol nyelvő összefoglaló (Summary) 

 
The title of my essay – and through this the topic – in my opinion requires some 

explanation. The joint examination of the social rights and the sustainability of the 

social wealth system can be seen as a brave connection, however I hope I will serve 

the needed reasons for the in the preliminaries. 

 

The analysis of this topic is extremely needed nowadays, when the social services 

are being changed and have been changed in the current economic climate. In case 

we analyze that, in the frame of the budgetary restrictions why always the social 

expenses come into the spotlight, than it can be stated that the services, - which 

belong to the frame of social rights – mean a significant burden for the all-time 

budget. 

 

Analyzing the question from the aspects I have got to the conclusion that the social 

rights are unavoidable needed to analyzed from the viewpoint of constitutional 

rights, Constitutional Court and international law, so that I can be able to assess the 

question of sustainability of the – till this time – economics based financing of the 

social security. 

 

The new elements of the essay in my opinion are given by that, that I am aiming to 

compare the budgetary based economic theories with the protection of social rights. 

I do this from the aspect, that the Law sciences and the representatives of that can 

come to the spotlights again in connection with the reform of social wealth system. 

They will be able to express their opinion and though also exercise that and with the 

creation of the law harmony connected to the social security system the legal 

regulation could be more unified.  

 

My base thesis is that the role of the state is a definite element in the social security 

system. In order that we can perform a right analysis about the role of the state we 

have to word what we expect from the social supply systems concretized from the 
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social security system. Our basic starting point is that the pension system should be 

based first on the security principle, as we are talking about a risk-sharing 

community, which is also an obligatory self-insurance system as well. On the other 

hand it should create the principle of the social solidarity, which is secured by the 

re-distribution item according to our current assumptions. Further it is a 

requirement, that it should be transparent, stable, and predictable, it should motivate 

appurtenance payment, it should conform to economy cycles, and connected to this 

it should be able to finance itself. Further expectation that is should be proportional 

and socially solid as well, so it should consider higher salaries but it should help 

those who need it, so summarized it should be fair and socially acceptable in the 

same time.  

 

I think it is very useful to analyze that which possibilities, directions, elbow rooms 

are created by the constitutional background for the state in case of development of 

the institutional system of social welfare and how can we shape the most 

appropriate, operable, i.e. sustainable and affordable system given the rationality of 

the neighbor sciences, - especially the economics. Further I strive for presenting, 

that in this structural reform process which kind of tasks will wait for the law 

science (and further, in which roles it is needed to strengthen its positions). The 

drawing of this result is the main aim of the essay. 

 

The essay follows the method of approaching from the general to the specific, 

which basically determines the structural buildup as well. In the first general part of 

the essay – in the 2nd chapter – I approach on theoretic level the situation of social 

rights in law theory, the role of the state in securing the social rights, than in the 

next part I will focus on the constitutional judgment of social rights. Already at the 

analysis of the social rights in the frame of law sciences – I strive for shaping to 

draw recommendations from my own conclusions by using the researching results 

of other law segment. I analyze detailed way the till today practice of the 

Constitutional Court in connection with social rights, and with close focus on the 

social welfare services – which have extraordinary importance related to the topic 
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of my essay. The transformation of the practice of the is providing that basic theory 

of mine, that in case of judging the question of the financing of the social services 

we must not rely only the theorems of the economics, but the analysis of the 

constitutional possibilities is the cornerstone of the development of the solutions as 

well, which is not a significant item in the current social security researches.  

 

When presenting the decisions of the Constitutional Court I put also importance on 

that, that I also present and compare the relevant items of the - mostly as a model 

used - German constitutional practice, with the directives of the Hungarian 

Constitutional Court. Further I strive to place the Hungarian Constitutional practice 

in the international environment, showing also the  elements of the related 

international agreements, which prove that the transformation of the decisions of the 

Hungarian Constitutional Court are in line with the changes of international 

environment. I also handle the practice related to social rights of many actors of the 

international stage (UN, ILO, Europe Council, EU), from which we can find out, 

that they are living in symbiosis with each other and in many cases the Hungarian 

practice has a harmony as well. I also strive to show in the essay when discussing 

the contradictory, and not agreement-like, with the EU-norms not harmonizing legal 

practices also their reasons in law politics.   

 

In my opinion the judgment of social rights has to be analyzed also from a multi-

discipline aspect. Beside the legal aspect also the economics, sociology, 

demography and politology are also dealing with the question. In my essay I strive 

for keeping the multi-discipline character and when it is possible also for the 

analysis of social rights in context with different sciences.   

 

The aim of the other large section of the essay – the 3rd chapter – is to present the 

economic models, analyzing aspects (and their relevant items) for securing some 

elements of social rights, - with special attention to the social security services and 

among them the retired payments.  
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I apply for the analysis of the pension security system inside the social security 

system, due to the content limit the total focus analysis of the social security could 

be only carried out with harming the correct and detailed analysis. My choose has 

fallen to the pension security system because – in my opinion – that has closer link 

to the social rights and its effect through the general social, demographical 

processed can be easily and well perceptible followed and presented. Further the 

processes of the pension of the pension security system are pervading the whole of 

the social services system, have on effect on the social cares system (e.g. old-age 

pensions), and on the employment politics (unemployed aid before retirement) and 

carry out a significant effect on the whole of the health security system. Because 

this general character the inter-disciplinal analysis of the pension security system, 

and the formulated conclusions can serve as a basis for a further analysis dealing 

with the whole of the social security system.  

 

Through the economic aspect we can gain a picture from the fiscal aspects of the 

state and the effect of these on the social security system. I assess that it is 

important to carry out the budgetary based analysis – which is however far from the 

legal aspect – but basically determines the operation of the pension security system, 

because the clearness of clearly fiscal based efficiency analysis can be more 

harmonized with the real demands. For the distortion of these models beside the 

legal phasing the demographical and social correction mechanisms can offer some 

help, by the analysis based presentation of them I raise sole problems and own 

solution alternatives as well. It models my previously mentioned findings, that at 

the development of the pension reform in 1997, the analysis of the effect of the 

reform had been carried out, however the different than expected development of 

the social processes and the demographical situation – and not spoken about the 

incidental politic decisions – has effected significant distortions analyzed already 

from a few years distance.        

 

There are a lot of false information connected to the pension reforms in the public 

mind, which gain a different view in the possession of the knowledge of real 
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financing background, demographical and social knowledge, therefore through the 

analysis of those I strive for providing a right and valid picture about the real 

possibilities, problems. The demographical background for example offers some 

help to understand that, why the social security system is differently loaded at each 

generation level, and in the possession of this knowledge it can be understood, that 

why different alternatives have to be elaborated for each demographical cycles. The 

sociology gives an explanation for the different approach of each generation for the 

social solidarity, which builds the ground for the social security system, which also 

helps to find the ideal solution.  

 

Starting from the knowledge of the neighbor-sciences – clearly having a larger view 

– I outline the current situation of the pension security system, also handling the 

main effects and the financing question of the new pension system developed in 

1997, and effective from 1998, handling the question of the second pension pillar 

with special attention. As previewing the ideas of the following – de lege ferenda 

conclusions containing – chapter, I outline some recommendations for the future in 

view of the analyzed problems.  

 

In the third large structural part of the essay – in the 4th chapter – using my own 

conclusions I strive for the presentation of the social service system, inside that 

focusing the domestic contradictions an anomalies of the legal regulation of the 

retirement security system, and through this I validate the problems outlined in the 

previous chapters. I strive to execute all the above mentioned with attention to the 

special situation of the CEE countries and the social problems coming from that 

situation , in order to gain a closer view when judging the interdependence between 

the social security system and the role of state.  

 

I highlight those elements of the Hungarian retirement system, which is held to be 

problematic. I demonstrate the development of the legal practice through the change 

of the retirement regulation, also the contradictions, and those effects summarized 

to the sustainability of the retirement system. In this circle I analyze the possible 
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directions of the reforms, and the main questions which have a basic effect on the 

life of the pensioners. I also handle the analysis of some forms of retirement at 

lower-ages from the aspect of the sustainability of the pension system. I present the 

pitfalls of the early retirement, the disability pension, the aspects of transformation, 

with fixing that basic idea that the base of the retirement system is generally 

appropriate, the total transformation is not needed, completed with that, the early 

retirement, as a possible for correction needs to be a standard element of the pension 

system, which is also accepted on international level. 

 

Using a comparative method I examine the different solution recommendations of 

the two era: I execute the comparison of the early retirement, as a type of 

superannuation and the premium years program, as a matter of fact the staff 

reducing program in the state sector. The comparison is based on their real caused 

effects, consequences which reaching the retirement system. With the help of the 

comparative method I validate that raising, that the two legal structure from a result 

point of view has the same effect. Further related to the preferential superannuation 

I validate that thesis that one of the main mistakes of the Hungarian retirement 

system is that, that instead of the determined self-earned old-age pension as a 

general rule, the preferences mean the general rule, and due to the effect of this the 

balance of the social security system – which is determined by the economics and 

valuated to be finance-able by the effect analyses, will be lurched. Those items of 

the retirement system, which is held to be significant from public interest, will be 

discussed as well, for example the 13. month pension, the possibility for working 

beside early retirement. 

 

With the presentation and comparison of the far-seeing elements of the reform 

processes I strive for also execute the analysis of the place and environment in the 

pension system of the new legal structures like the pension from the employer. With 

this I present also the possibilities and dangers of the shift to the private sector from 

the aspect of expansion of the retirement funds, and the question of financing of the 

retirements related to the development directions. 
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