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Két korszak megkülönböztetése

 klasszikus Kádár 
korszak – 70-es, 80-as 
évek

 szocializmus politikai, 
gazdasági, társadalmi 
jellemzőihez igazított 
segélyezés

 szűk réteget érintő  
nem változó 
támogatások

rendszerváltás  évei –
1989-90 és 93 közötti 
időszak

jelentős politikai, 
gazdasági, társadalmi 
változások,

igények, törekvések a 
segélyezés 
átalakítására, de még 
csak kisebb lépések



Segélyezés főbb jellemzői

A segélyezés periférikus volt, az univerzális ellátások, 
fogyasztói árkiegészítés, majd 1975-től TB törvény 

Alacsony szintű – miniszteri utasítás, rendelet – jogi 
szabályozás.

Elsősorban az időskorúakat érintette, akik nem szereztek 
nyugdíj jogosultságot – pl.: tsz. járadékosok

Teljes foglalkoztatás miatt az aktív korúak részesedése 
elenyésző  volt és akkor is eseti jellegű.  



Segélyek típusai

Közgyógyellátás – évtizedekig 1958-as rendelet 
szabályozta, az évek során alig változott, 

Rendszeres szociális segély (2/1969 EüM rendelet)  -
4 formája volt (teljes összegű, részösszegű, 
kiegészítő, tsz. járadékosok segélye)

Rendkívüli szociális segély – váratlan helyzetekre 
eseti segítség (elemi kár, halál eset stb..)

Rendszeres és rendkívüli nevelési segély – korábban
is volt,de 51/1986 MT rendelet újraszabályozta  



Rendszeres szociális segély

Főbb jellemzői:

 munkaképtelen, rokkant személyek kaphatták 
(67%-ban rokkant)

 munkaképtelen az a nő, aki a 65. életévét és az a 
férfi, aki 70. életévét betöltötte

 személy helyzetét kellett vizsgálni, nem a családét
 a jövedelem mellett a vagyoni helyzetét is
 a tartásra köteles és képes hozzátartozókat



Segélyezés az adatok tükrében

Segélyezési forma 1970 1980 1985

Rendszeres szociális segélyezettek 51 51 49

Ebbõl: teljes összegû 25 30 29

részösszegû 4 7 11

kiegészítõ 1 3 2

tsz. járadékosok 21 11 7

Rendszeres nevelési segélyezettek 11 11 37

Rendkívüli szociális segély x 56 186 446

Ebbõl: temetési segély, köztemetés x 1 1 2

elemi károsultak segélye x 0,5 3 1,5

Rendkívüli nevelési segély x - 484



Változás kora

1989-től jelentős változások következtek be -
gazdasági termelés csökkenése,  munkahelyek 
tömeges megszűnése,  gyorsuló infláció.

Társadalmi hatása:  növekvő elszegényedés 

Gyors válasz: biztosítású alapú munkanélküli ellátás 
bevezetése (1989) – egyre kevésbé volt 
finanszírozhat (1993-ban volt a legmagasabb)

Új ellátások bevezetése: rokkantsági járadék (1987), 
ápolási díj (1990) – meglévő szükséglet elismerése



Egységes, törvényi szabályozás igénye

- új szükségletekhez igazodó ellátások bevezetése
- alacsony szintű szabályozás helyett törvényi szintű 

garanciákElavult jogszabályok kiváltása
- már megalkotott – pl.: önkormányzati, 

foglalkoztatási – törvényekkel való összhang
- családokat központba helyező, egységes elvű 

jogosultsági feltételek
- ellátások bevezetés – pl.: lakásfenntartási 

támogatás

A koncepciók készítése már 1990-től megkezdödött.



Köszönöm a figyelmüket és tudom, hogy 
a most dolgozó kollégák ugyan olyan 
elhívatottsággal munkálkodnak a 
szociális ellátó rendszer 
megújításán,mint mi annak idején.


