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A Hartz-bizottság IV. hatásvizsgálata  
Németországban  

A Hartz-bizottságot 2002 tavaszán kérték fel a németországi mun-
kaerő-piaci szabályok felülvizsgálatára, a reformfolyamat megalapo-
zására. A megbízás fő célja az volt, hogy a reformfolyamat mérsé-
kelje a tartós munkanélküliséget, hozza összhangba a követelmé-
nyeket és a szavatolható támogatások különféle elemeit. A munka-
erő-piaci szabályozás korábbi három németországi csomagját az 
ún. Hartz IV. normák követték, a szociális ellátás és a munkaügyi vi-
szonyok jogszabályaival. A negyedik szakasz törvényi előírásai 
2005. január 1-jétől léptek hatályba.  
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A munkaerő-piaci szabályozás új előírásai 

Az említett negyedik szakaszban hatályba lépett szabályozás ten-
denciája a következőkkel jellemezhető: 

– A folyósított ellátások nem olyan „nagyvonalúak”, mint amit a ko-
rábbi szabályozások alapján fizettek. 

– A munkanélküliek járandósága (Arbeitslosengeld II. – ALG II. el-
nevezéssel) az új szabályok szerint összevontan tartalmazza a 
korábbi segélyeket mind a munkanélküliek, mind a szociális ellá-
tásra jogosultak körében. 

– Ennek az új alapbiztosításnak a jogosultsági feltételeit szigorúb-
ban vizsgálják, mint korábban. 

– Új szabályok vonatkoznak a munkanélkülieknek felajánlható állá-
sokra, valamint az érintettektől elvárható együttműködésre. 

Ezekhez az alapvető elvekhez új kalkulációs szabályok szerint 
megállapított pénzösszegek tartoznak, pl. lehetőség van a kiegészítő ke-
resetek növelésére, a munkanélküli-ellátáson túlmenően. Meghatározott 



pénzösszeggel ösztönzik a munkahely követelményeinek megfelelő kép-
zettség megszerzését, a beilleszkedést.  

Módosultak a munkanélküliek nyilvántartásának és ügyintézésének 
a szabályai. Lehetőséget kapnak a helyi munkaközvetítők egyesületei, 
hogy bekapcsolódjanak a korábbi állami munkaerő-piaci folyamatokba, 
és a helyi önkormányzatok szerepét is növelték, hiszen a szociális ellá-
tás eddig is a települések alapfeladata volt.  

A négy egymást követő szakaszban megvalósított jogi szabályozás 
várható hatásairól az elemzők sokféle nézetet vallanak, bár az eddig 
felmért 2005. évi évközi adatok kevéssé bizonyítóak. Néhány év eltelté-
vel lesz csak megfelelő adatsor az új struktúra mélyebb hatásvizsgálata-
ihoz. Most ex-ante jellegű, a feltevések ellentmondás-mentességére ala-
pozott megállapításokra van lehetőség. Az a lényegi kérdés, hogy a szo-
ciális, valamint a munkanélküli-ellátás összevont jogosultságára alapo-
zott változtatás mennyiben segíti elő az országos foglalkoztatási helyzet 
javítását, a tartós munkanélküliség érzékelhető csökkentését.  

A Németországban kialakult válságos munkaügyi állapotok kezelé-
sére egyesek alapvető megoldásnak tekinti a Hartz IV. elnevezésű cso-
magot, mások szerint csak marginális hatások várhatók ettől. Van olyan 
nézet is, hogy ez csupán a foglalkoztatáspolitika távlatilag megtehető lé-
péssorozatában egy újabb szakasz, korántsem annak befejezése, tere 
van a további javításnak, hogy elérhessék az optimális szabályozást. 

A jogszabály alapvető rendelkezései 

A szakértők az itt vázolt reformlépések sikerét elsősorban azon 
mérhetik le, hogy az állami ellátásban részesített személyek száma mi-
ként alakul középtávon. Az állami költségvetés számára az a döntő, 
hogy a segélyezés anyagi terheit miként lehet csökkenteni. Előzetes 
számításokat végeztek az érintettek várható számának közelítő megha-
tározására, valamint a reform anyagi hatásaira. 

A jogszabály személyi hatálya a 15–65 év közötti korosztályokra ter-
jed ki, ezen belül a munkaképes lakosság azon részére, amelyek segít-
ségre szorulnak. A rászorultság ismérve azokra is kiterjed, akik valami-
lyen szükségleti közösségben élnek (pl. eltartottként). A jogszabály 
meghatározza a „munkaképes” állapotot, eszerint az ilyen személy ké-
pes az állapota szerint arra, hogy legalább napi 3 órányi kereső tevé-
kenységet folytasson.  

A jogszabály a „rászorultság” meghatározásában a korábbiaknál 
erőteljesebben veszi figyelembe a jövedelem, valamint a vagyon alaku-

 



lását mind az érintett személy, mind a vele együtt élők anyagi helyzeté-
nek elbírálásával. Ilyen értelemben fejti ki a jogszabály a „szükségleti kö-
zösség” (Bedarfsgemeinschaft) fogalmi meghatározását. Az új jogi kate-
gória megnevezi a szükségleti közösség lehetséges személyeit, az ellá-
tást igénylő munkaképes személy partnere, kiskorú gyermeke, szülői, 
feltéve, hogy az említettek a létfenntartásukhoz nem rendelkeznek saját 
jövedelemmel, illetve vagyonnal. 

Az érintettek számának becslései 

A 2004. júliusban készült elemzés szerint (éves átlagként) mintegy 
2,67 millió szükségleti közösségre vonatkoznak a reformintézkedések, 
amennyiben 2005-ben az ALG II. ellátást bevezetik. A munkaerő-piac 
intézkedései eszerint mintegy 3,21 millió munkaképes személy munkába 
állítását célozzák.  

Ezt a becslést 2004. szeptemberében pontosították, a 2003. tárgy-
évi szociális ellátás tényleges alakulásának ismeretében. A szükségleti 
közösségek módosított száma eszerint 2,86 millió, és a potenciálisan 
munkába léptethetők száma mintegy 3,44 millió fő. 

A Hartz IV. joganyag első hatásvizsgálata, 2005. januárban új jogo-
sultsági adatokat állapított meg, a szükségleti közösségek száma esze-
rint 2,94 millió, és az említett új ellátásra több mint 5,6 millió személy le-
het jogosult. A 2005. júniusi elemzés szerint ezt is túlhaladták: a felül-
vizsgált két szám: 3,5 millió szükségleti közösség, ezeken belül csaknem 
6,4 millió jogosult. A következő hónapokban nem várható jelentős csök-
kenés ezekben a becslési adatokban, vagyis az eredetileg kalkulált álla-
mi kiadásokat meghaladó a várható költségvetési terhelés.  

A munkaügyi kutató intézet (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung – IAB) tanulmánya rámutatott a becslések itt említett bizonyta-
lanságának az okaira. A 2004. júniusi, majd szeptemberi számítási 
eredményekhez képest a szociális ellátásra jogosultak száma 2003-ban, 
illetve 2004-ben 7,4%-kal, majd újabb 9%-kal nőtt, az ország foglalkozta-
tási helyzetének romlásából is eredően.  

Az is szerepet kapott a bizonytalan becslésben, hogy a „munkaké-
pes”, illetve a „rászoruló” fogalma új elemeket tartalmaz a korábbi elbírá-
lási ismérvekhez képest. Akik jogosultak voltak eddig a szociális ellátás-
ra, azok korábbi számából nehéz ex-ante becslést készíteni az új jog-
szabály szerint az ALG II. folyósítására jogosultak számára. Bizonyos 
idő elteltével alakul ki a jogosultak tényleges köre, amikor a tényleges 
támogatási kérelmek már alapot adnak az összetétel meghatározására. 



Vannak olyan személyek is, akik (a megbélyegzéstől tartva) nem 
igényeltek szociális segélyt, azonban az új ismérvek szerint is jogosultak 
az ALG II. folyósítására. A nyilvánosságra került tudósítások szerint ilyen 
új igénylők belépése jelentős számú lehet. Nem zárhatók ki ügyeskedé-
sek sem, ami a szükségleti közösség összetételének változásával járhat. 

A vagyoni megkötés miatt nem jogosultak egy része feltehetően úgy 
igyekszik ehhez az ellátáshoz férni, hogy rövid idő alatt feléli (pl. másra 
ruházza) meglevő vagyonát. Miután nem marad kimutatható vagyonuk, 
eredményesen újrakérelmezhetik az ALG II. folyósítását. 

Nagyobb jövedelmű partnert érdemes lehet más megítéléssel (távol-
levőként) feltüntetni a kérelmekben. Így a kimutatott összes jövedelem, 
illetve vagyon már nem éri el a támogatás küszöbértékeit, pl. a kereső-
képes (vagyonosabb) partnerek kijelentkezése folytán.  

Az előzetes becslések bemutatott bizonytalanságai csak átmeneti-
nek minősülnek, a bevezetés időszakának adathiányaiból erednek. Sok-
féle adategyeztetésre lesz szükség, meg kell szervezni az érintett intéz-
mények összehangolt működését, az említett szociális és munkaügyi el-
látások elbírálására, folyósítására. Arra sincsenek tapasztalatok, hogy az 
intézkedések mennyire aktivizálják a tartós munkanélkülieket az egyes 
földrajzi körzetekben, szakterületeken. Erőfeszítéseket igényelnek az el-
sődleges munkaerőpiacon az új jogszabálynak megfelelő akciók, bizony-
talan, hogy azok feltételei mennyiben állnak rendelkezésre és milyen to-
vábbi intézkedésekkel növelhető a munkába lépések száma. 

Az ellátás nagyvonalúságának csökkentése 

Az új jogszabály más számítási szabályokat ír elő az ellátásokra, 
mint ami 2005 előtt a szociális, illetve a munkanélküli-juttatásokra vonat-
kozott. Nehéz felmérni előre, hogy ezek az új mértékek milyen (pozitív, 
illetve negatív) hatással lehetnek a gazdaság fejlődésére, valamint a 
munkanélküliség alakulására, pl. az érintettek számát, összetételét ille-
tően.  

Nagy jelentőségű reformlépés a folyósítás időtartamának új megha-
tározása. Ez várhatóan hatással lesz a munkanélküliek számára, vala-
mint a munkanélküliségben töltött időre. A 2005. előtti jogszabályi előírá-
sok – a tartós munkanélküliek társadalombiztosítására alapozva – nem-
zetközi összehasonlításban igen hosszú folyósítási időszakokat enged-
tek meg, az életkortól is függő kedvezményekkel. A munkanélküli-
segélyekre nem állapítottak meg időkorlátot, és összegük a más orszá-
gokéhoz képest nagyobb volt. 

 



A társadalombiztosításai alapon kérelmezhető ellátásra átalányösz-
szegeket határoz meg az új jogszabály, és ez elmarad pénzösszegében 
a korábbi juttatásokétól. Más alapon történik az igényjogosultság elbírá-
lása, a már említett jövedelmi, vagyoni ismérvek szerint, és a teljes 
szükségleti közösségre kiterjedő mérlegeléssel.  

Másként kezelik a felajánlott munkahelyekre vonatkozó együttműkö-
dési készséget, pl. a bértarifának, a helyileg elérhető kereseti szintnek ki-
sebb a szerepe abban, hogy az érintett a közvetítőktől elfogadja-e a vél-
hetően megfelelő állást. A jogszabály a munkanélküli ellátmányát csök-
kenteni rendeli, ha a közvetítő megítélése szerinti alkalmas munkát eluta-
sítja. Az is kisebb összegre jogosult, aki nem kíván részt venni a beillesz-
kedését segítő programban, pl. nem él a lehetőséggel, hogy felkészítsék 
az új képezettséget igénylő állására. Elsősorban a 25. életévüket be nem 
töltött munkanélküliek körében szigorúak ezek az új jogi előírások. 

Új számítási szabályokkal állapítják meg az ALG II összegét, és ez 
(tendenciaként) kisebb, mint a korábbi munkanélküli-segélyek értéke. A 
jogszabály degresszív számítási szabálya azt írja elő, hogy bizonyos 
időközönként csökkenteni kell a megállapított összegeket. Az alapellátá-
son túlmenően része a juttatásnak a szállásköltségek támogatása, a 
többszemélyes háztartások támogatása stb. Az ellátás havi összege (a 
munkaképes és rászorult jogosultságától függően) havi 1034-2014 euró 
között alakulhat, amelynek ösztönző ereje még nem határozható meg 
egyértelműen. Ilyen nettó jövedelmet olyan teljes munkaidőben foglal-
koztatott munkavállalók érhetnek el, akik órabére nettó 5,65–7,35 euró 
(bruttó: 7,10–9,25 euró). Az említett összeg a kisebb képzettségűek át-
lagos bérszintjéhez igazodik. 

A kiegészítő kereső foglalkozás lehetősége 

A szociális ellátás jogosultságának elbírálása figyelembe veszi a 
munkanélküli kiegészítő kereső foglalkozásainak bruttó havi bevételét, 
illetve annak a jogszabályokban meghatározott hányadát. A beszámítási 
szabályok függnek a szükségleti közösségben eltartott kiskorúak számá-
tól, azonban egy felső küszöbérték ezekkel a kedvezményekkel sem 
léphető túl. Külön szabályok szerint veszik figyelembe az önálló vállalko-
zással szerzett kiegészítő jövedelmek nagyságát, valamint egy 24 hóna-
pos időszakban a legnagyobb (az ellátás megszüntetésével nem járó) 
időtartamát.  

A családi pótlékra jogosultság új szabályait az jellemzi, hogy fősza-
bályként a kiskorú, eltartott gyermekeknek folyósított összeg nem része 



a szükségleti közösség jövedelemelszámolásának. Új elem az ellátás-
ban a munkahelyhez alkalmazkodás támogatása, itt azonban megszab-
ható, hogy milyen időtartamra és milyen összeggel folyósítható ez a jut-
tatás.  

Az ilyen ösztönzésnek az a célja, hogy az állami költségvetést bizo-
nyos begyakorlási időt követően mentesítsék az említett kereset-
kiegészítések terheitől, legyen megfelelő az egyéni felkészültség (e nél-
kül is) a létfenntartáshoz szükséges kereseti szintre. Az érintett váljon 
alkalmassá jobban fizetett munkára, illetve növelje a munkával töltött idő-
it. Németországban ma még nem terjedt el, hogy aki a korábbi munka-
nélküliség után munkát talál, az előre lép a hierarchiában, nagyobb kere-
setre alapot adó (nagyobb képzettséget feltételező) munkakört kaphat.  

Közhasznú munkalehetőségek 

Felkínálható olyan munkalehetőség is az új, kombinált ellátásba ré-
szesíthető személyeknek, amely különösebb felkészültséget nem igé-
nyel. Ilyen foglalkoztatásra foghatók, akik pl. képzettségi hiányok miatt 
nehezen (vagy sehogy sem) képesek munkát találni a munkaerőpiacon. 
Sokféle helyi közmunka kínálható fel az ellátott személyeknek, ezek kö-
zött említhetők: 

– a környezettel kapcsolatos tevékenységek; 
– közintézmények (pl. iskola, idősek napközije stb.) festése, takarí-

tása, egyéb egyszerű munkája; 
– szociális gondozás, a gyerekek és idősek felügyelete stb. 
Az ilyen munkák tekintélyes része a feketegazdaságba tartozik. Az 

ehelyett felajánlott közmunka ellenében nem a szokásos szolgáltatási 
díjat fizetik, hanem a megállapított ALG II. ellátást kiegészítik az egyéni 
ráfordítást megtérítő összegekkel. Előírható, hogy az ellátottak milyen 
közmunkára kötelezettek, és ezt hol, mikor teljesítsék. Ellenőrizni kell, 
hogy az érintett a rendszeres kereső foglalkozás megkezdésére, illetve a 
megszabott munkalehetőségben való részvételre készen áll-e. A 2005. 
júniusi felmérés szerint Németországban 194 000 ilyen munkalehetősé-
get kínáltak, az előzetes kalkulációk szerint legfeljebb 600 000 személy 
számára adottak ilyen munkák.  

Az ilyen közhasznú foglalkozások számos ellentmondást rejtenek. 
Akiket parkgondozásra köteleznek, annak kevés esélye marad arra, 
hogy beilleszkedjék a foglalkoztatás piaci rendszerébe. Nagy a veszélye, 
hogy kedvezőtlen (megbélyegzett) társadalmi megítéléssel kezelik azo-

 



kat, akik „gyenge felkészültségű” közmunkát kénytelenek végezni az el-
látásukért.  

Akiket a közhasznú munka köt le, azok többnyire nem piaci tevé-
kenységekkel kénytelenek tölteni az idejüket. Nem valószínű ezért, hogy 
(pl. parkgondozás mellett) olyan képzettséget is szerezzenek, amely ke-
resett a munkaerőpiacon. Sok esetben a közmunkát végzők olyan fel-
adatokat végeznek, amelyeket a magángazdaság szereplői is vállalhat-
nának, esetenként hatékonyabb megoldásokkal. Olyan helyi szakmai 
egyeztetések ajánlottak a közhasznú munka optimális feladatairól, ame-
lyek megelőzhetik, hogy a kötelezően kirendelt munkanélküliek miatt túl-
zott hatások rontsák a piaci versenyt. 

A közhasznú foglalkoztatás fő törekvése, hogy elősegítse a rend-
szeres munkavégzésre alkalmasságot. Megoldást kínál, ha időkorlátot 
állapítanak meg egyesek közhasznú munkájára. Előnyösek az olyan 
közhasznú feladatok, amelyek közeliek ahhoz a megcélzott új munka-
körhöz, amelyre a tartósan munkanélküli képes és hajlandó bizonyos 
időtávon felkészülni. Ezt segíti, ha felmérik a munkalehetőségek meg-
szabásához az egyéni készségeket, képességeket. A munkára irányítás 
kellő rugalmassága fontos szempont, kerülve, hogy túl hosszú ideig írja-
nak elő változatlan tartalmú közhasznú munkát.  

Az 1. táblázat a munkanélküliek ellátásának ALG II összegét a csa-
ládi állapottól és a kiskorú gyerekek számától függő kategóriahatárait 
azzal a kiegészítéssel tartalmazza, hogy heti 30 órás közhasznú munka 
esetén a költségtérítések értéke óránként 1,50 eurónak felel meg. Ezek-
nek az ellátásoknak a táblázatban megadott nettó és bruttó órabér-
határok rendelhetők, 40 órás munkahétre vonatkoztatva. 

 
1. táblázat 

Közhasznú munkát végző munkanélküliek összes ellátása, a potenciális 
piaci órabérekkel összehasonlítva 

 
 Nettó Bruttó 
A munkanélküli jellemzője 

ALG II + 1,5 euró/h 
költségtérítés,  

heti 30 órára, euró/hó 
piaci órabér egyenértékek, 

 heti 40 órára, euró/h 
Egyedülálló   857–1017 4,70–5,90 6,10–8,10 
Egyedülálló, egy 7 évesnél fiata-
labb gyereket nevelő  

1285–1505 4,75–7,00 5,95–9,95 

Egykeresős házaspár 1229–1549 7,10–8,95 8,90–11,50 
Egykeresős házaspár, két 7  
évesnél fiatalabb gyereket nevelő 

1769–2209 5,30–8,55 6,35–10,90 



A szociális piacgazdaság szerepe a munkanélküliségben 

A német szociális piacgazdaság alapértékei közé tartozik, hogy a 
megélhetéshez szükséges minimális összegeket mindenki megszerez-
hesse. A megélhetés azonban sokféle viszonyítási rendszerrel mérhető, 
többek között az ország bérszintjéhez, amely összefügg a munkaterme-
lékenység alakulásával is. A statisztikai adatsorok azt igazolják, hogy 
lassabb volt a legalacsonyabb képzettségűek körében a termelékenység 
növekedésének üteme, mint az átlagos termelékenységnövekedés. Emi-
att az álláshelyek száma sok területen csökkent, és a munkanélkülieket 
a nagyvonalú ellátás korábban kevéssé ösztönözte arra, hogy visszatér-
jenek a legkisebb bérkategóriájú munkahelyekre.  

A munkaerő keresletét az jellemzi a szociális piacgazdaság kialakult 
viszonyai között, hogy a rászorulókhoz átcsoportosítható pénzösszege-
ket a nagyobb teljesítményűek teremtik elő. A jövedelmek újraelosztásá-
val nyújtható segítség megfelel a szolidaritás elvének. Akinek munkajö-
vedelme van, az hozzájárul ehhez a társadalombiztosítási pénzalaphoz, 
mint járulékfizető, illetve, mint adófizető. Mintegy 42%-nyi társadalombiz-
tosítási közterhet kötelesek megfizetni azok, akik jövedelme a megélhe-
tési minimumot meghaladó. Azért csökken az igény a szakképzettséget 
nem igénylő egyszerű munkára Németországban, mert túl drága a járu-
lékkal növelt bére.  

Kettős szorítás érvényesül az előbbi elvekből következően: 
– a társadalombiztosítás alapelve meghatározza a megélhetési mi-

nimumot és azt minden munkát keresőnek szavatolják, 
– a társadalombiztosítási járulék viszont megterheli a munkáltatót is, 

hogy megteremtsék a fedezetet az ellátásokra, az egyszerű mun-
ka értékalkotó teljesítményét meghaladja a közteherrel megnövelt 
munkajövedelem.  

A Hartz-bizottság négy szakaszban megvalósított reformjavaslata 
erre az alapkérdésre nem ad megoldást, alapvetően arra irányulnak az 
előbb bemutatott új jogszabályok, hogy javítsák a munka újbóli felvéte- 
lének személyes ösztönzését.  

Részmunkaidős foglalkoztatás 

Az ún. minijob fogalma azokat a munkahelyeket jelöli, amelyek a 
törvényes heti munkaidőhöz képest rövidebb és kedvezményes járulékfi-
zetéssel járó foglalkoztatást kínálnak. A német törvények 2003. áprilistól 
tartalmaznak erre vonatkozó előírásokat és az azóta eltelt időszakban 

 



2,8 millió ilyen új munkahelyet hoztak létre. Ennek ellenére a részmunka-
idős foglalkoztatás tovább növelte a munkanélküliség gondjait, pl. azzal, 
hogy erre alapozva sok olyan munkahely megszűnt, amely szabályos 
társadalombiztosítási kötelezettséggel járt. Ahol elbocsátottak egy teljes 
munkaidőben foglalkoztatottat, ott több részmunkaidős között felosztot-
ták a feladatait. A németországi kiskereskedelemből pl. 2003. első 9 hó-
napjában mintegy 50 ezer társadalombiztosításra kötelezett került az ut-
cára, és 160 ezer új „minijob” keletkezett.  

Nem a munkanélküliek törekszenek ilyen foglalkoztatásra, hanem a 
diákoknak, és olyanoknak vonzó, akik így kiegészítő keresetet érhetnek 
el. A diák pl. 400 eurós részmunkaidős munkájáért levonás nélkül meg-
kapja a teljes összeget. Akik az ALG II munkanélküli-ellátásra jogosultak 
levonások nélkül csak 45,33 eurós munkajövedelemhez juthatnak, az 
ezen túlmenő keresetüket levonások terhelik. Eszerint a névlegesen 400 
euró havi keresetükből 98,53 euró maradna meg, ami kevéssé ösztönző 
az ilyen munkavégzésre. 

A munkáltató erre tekintettel megfontolja, hogy érdemes-e olyan 
munkanélkülinek adni az ilyen állást, aki nem sokat veszít, ha megválik 
ettől a munkahelytől is, vonzóbbak azok, akiknek megéri 8 eurós órabér-
ért elvégezni a feladatokat. Ebben a munkaerő-piaci versenyben a leg-
kevésbé képzett munkanélküliek az áldozatok, kevés esélyük marad ar-
ra, hogy így visszatérhetnek a munka világába. Nem is érdemes lemon-
daniuk olyan ellátásról, amely esetenként megközelíti a teljes munkaidő-
vel megkereshető nettó bért a legalacsonyabb bérkategóriákban.  

Közcélú foglalkoztatás 

Piaci értékalkotási célok nélkül is szervezhető munkalehetőség 
(ezek elnevezése: „1 eurós állás”). A magáncélú munka teljes mértékben 
költségvetési fedezettel történhet, nem állapítható meg, hogy valójában 
milyen hozamok mutatkoznak. Ez a jelképes 1 eurós kereset jogosít az 
ALG II ellátásra, továbbá a lakhatással kapcsolatos kiadások fedezetére. 
Az ilyen munkanélküliek helyett az állam vállalja magára a társadalom-
biztosítási járulékok megfizetését. Látható, hogy ehhez a munkához 
100%-os állami támogatás tartozik. 

A tervek szerint 600 000 munkanélküli számára szerveznek ilyen 
közcélú foglalkoztatást, de még így is több mint hárommillió kimarad a 
rendszeres munkából. A 2005. közepéig betöltött ilyen 1 eurós állások 
száma mindössze 200 000. A számarányok arra utalnak, hogy ennek 



révén alig javult a munkanélküliség mutatója, viszont nagyon drága a já-
rulékfizetőknek ez a névleges foglalkoztatás. 

A Hartz-bizottság reformcéljaival nehezen egyeztethetők össze az 
ilyen 1 eurós állások, mert a munkanélkülieket nem viszik közelebb az 
elsődleges munkaerőpiachoz. Az 1. táblázat adataiból kitűnik, hogy a 
család keresőinek számától és az eltartott kisgyerekek számától függően 
milyen nettó kereset adhatna reális választási lehetőséget a munkába 
lépés és az ALG II. ellátás megtartása között.  

A munkába visszatérő beilleszkedése 

A munkába visszatérőnek bizonyos begyakorlási időre van szüksé-
ge, hogy a konkrét feladataihoz szükséges kiegészítő ismereteket elsajá-
títsa, megfelelő helyi gyakorlatot szerezzen. A tényleges nettó béréhez 
meghatározott ideig (pl. 6 hónapig) a költségvetés kiegészítést ad, az 
nem a munkáltatót terheli.  

Akik tartós munkanélküliként várakoznak a felvételre, azok nem jut-
nak könnyebben munkához a beilleszkedési támogatás révén, mert 
előbb munkahelyhez kellene jutniuk. Az igazi megoldás az lenne, ha je-
lentősen csökkenne a németországi munkaerő költsége.  

Megmarad az ún. súrlódásos munkanélküliség is, hiszen a kereslet 
szakmai igénye eltér attól, ami a munkaerő kínálatára az adott térségben 
és szakterületen jellemző. Nagyon drága ez a támogatási for- 
ma is. 

A munkáltatók számára nem garantált, hogy ezek a költségvetési 
támogatások tartósan megmaradnak. Nem valószínű, hogy nagy arány-
ban hoznának ennek alapján vállalkozói döntéseket a legkisebb képzett-
ségű munkahelyek számának növelésére. Az hozna itt érzékelhető vál-
tozást, ha a vállalatok meggyőződhetnének a munkaerőköltség tartós 
csökkenéséről. 

A magdeburgi alternatíva tanulsága 

A szociális piacgazdaság említett ellentmondásainak megoldására 
több javaslatot készítettek: 

– Egyrészt úgy növelhető az egyszerű munka iránti kereslet, hogy 
csökkennek a munkaerő költségei.  

– Másrészt fokozható a munkára ösztönzés, ha kifizetődőbb mun-
kába állni, mint a munkanélküliek ellátásából élni.  

 



Magdeburgban ezeknek megfelelő alternatívával végeztek kísérle-
tet, azonban nem változtatták meg az alapintézményeket. A munkahe-
lyek számának növelését célzó program négy alaptényezője: 

– csökkenjenek a társadalombiztosítás közterhei, 
– alakuljon kedvezőbben a munkaerő-kínálat, 
– kerüljék el a látszatmegoldásokat, ügyeskedést, 
– legyen tartósan finanszírozható a társadalombiztosítás. 
A társadalombiztosítás közterheit úgy csökkentették, hogy átvállal-

ták a munkáltató, valamint a munkavállaló összes járulékfizetési terhét 
olyan esetekben, amikor korábban ALG II munkanélküli ellátásra jogosult 
személyt alkalmaztak. Az ilyen támogatáshoz felső kereseti küszöb is 
tartozik, amelynek értékét a bértarifához igazodva írják elő, a legkisebb 
sáv százalékában kifejezve. 

Szemléltesse az esetet egy olyan munkanélküli munkába állása, aki 
korábban havi 1000 euró ellátásra volt jogosult, és akit a legalacsonyabb 
bérkategória szerint sorolna be a munkáltató. A megfizetendő munkálta-
tói járulékkal együtt havi 1210 euró lenne a személyi költség, azonban 
ennek csak 65%-át kell ténylegesen elszámolni (790 euró), a társada-
lombiztosítási járulékok elengedésére tekintettel. A munkavállaló emiatt 
nem kap kevesebb nettó keresetet, a munkáltató terhei pedig érzékelhe-
tően csökkennek, a munkába állás első napjától kezdve.  

Olyan javaslat is van (az Ifo-Institut tanulmánya alapján), hogy a 
költségvetés bérkiegészítést fizessen a munkanélkülieket alkalmazó 
munkáltatóknak, azonban ez a nettó bért csökkentené, a nem módosított 
társadalombiztosítási terhekből eredően.  

A második tényező lényegében a Hartz IV. jogszabályok továbbfej-
lesztéseként tekinthető. Magdeburgban a munkaerő-kínálat ösztönzésé-
re következesen alkalmazzák a jogszabályban meghatározott foglalkoz-
tatási követelményeket. Aki elutasítja a számára vélhetően megfelelő 
munkalehetőséget, az elveszti jogosultságát az említett állami támogatá-
sokra. Ezzel (a keresleti oldallal összehangoltan) a kínálati oldalon is 
megfelelő érdekeltséget kívántak teremteni. 

A harmadik tényezőt szemléletesen „a forgóajtó-jelenség elkerülése” 
jellemzi. Túl drága lenne, ha általánosan mentesülne a munkáltató a já-
rulékfizetési kötelezettsége alól, csupán a munkanélküliek alkalmazására 
összpontosított, célzott támogatásra adtak jogosultságot, azzal nem 
szabad visszaélni. A legkisebb bérkategóriához igazodó támogatási  
küszöbértékek ezt az elvet érvényesítik. A támogatás bázisadatát megál-
lapítják, pl. az előírt fordulónapon 10 főt alkalmaztak a legkisebb bérka-
tegóriában. Amennyiben ehhez képest növelik az ebben a bérkategóriá-



ban foglalkoztatottak számát, jogosultság nyílik a járulékfizetés alóli 
mentességre. Ellentétes a helyzet elbocsátás esetén: miután 11 fősre 
növelték a példa szerinti létszámot a legalsó bérkategóriában, majd  
azt ismét a bázisszintre (10 főre) csökkentik, a járulékkedvezmény meg-
szűnik.  

Elvileg pályázhatnak ilyen járulékkedvezményre olyan új vállalkozá-
sok is, amelyeknek nincsen munkaügyi bázisadata, pl. éppen a képzett-
séggel nem rendelkező munkanélküliek foglalkoztatására törekszenek. 
Előfordulhat már működő vállalatok esetén, hogy kiszerveznek segédfo-
lyamatokat, nagyrészt a legkisebb bérkategóriába sorolt munkahelyekkel. 
A magdeburgi alternatíva ilyen foglalkoztató munkahelyek esetén nem 
csupán a beléptetett egykori munkanélküliekre, hanem a legalsó bérkate-
góriába soroltak mindegyikére mentességet ad a járulékok fizetésére. 

Fontos járulékos hatás, hogy az említett mentességek nem okoz-
hatnak pénzügyi többletterhet, inkább könnyítik a költségvetés terheit, 
mert nagyobb összegű lenne a szociális támogatással összevont mun-
kanélküli-ellátás, mint az elengedett társadalombiztosítási járulék a leg-
alacsonyabb bérkategóriában. 

A negyedik tényező indoklása abból a felismerésből indul ki, hogy  
a legnagyobb arányban a képzettség nélküliek szorulnak ki a munka- 
erőpiacról. A magdeburgi alternatíva ezért nem bünteti a segélyekkel  
az értelmes munka végzését, hanem arra ösztönöz. Nem garantálja a 
megélhetési minimumhoz szükséges teljes összeg ellátásként való kifi-
zetését szolidaritási alapon, hanem arra készteti hosszabb távon a mun-
kaképeseket, hogy a jövedelmük bizonyos részéről maguk gondoskod- 
janak. 

Ebben az érvelésben éppen az lényeges, hogy a legkisebb képzett-
ségűek új munkahelyeit csak úgy lehet tartósan megteremteni, ha az in-
tézkedések hosszabb távon tervezhetővé válnak. A vállalatokra közép- 
és hosszabb távú tervezés jellemző, csak akkor teremtenek Németor-
szágban új munkahelyeket a legalsóbb bérkategóriákban, ha azt a gaz-
dasági kalkulációjuk igazolja. Már kialakított termelési eljárásaik meg-
szabják a munkaerő keresletét, a tényezőköltségeket csak az újabb fej-
lesztések révén tudják megváltoztatni. Gondolniuk kell a kalkulációkban 
a következő termelési ciklusok munkaerőigényére is. Amennyiben egyes 
közérzetjavító állami programok csak meghatározott ideig ígérnek ked-
vezményt, akkor ezt nem vehetik figyelembe a fejlesztési tervekben. Meg 
kell arról győződniük, hogy személyi költségek említett csökkentésére 
milyen időtávon számíthatnak.  

 



Az intézményi háttér megválasztása 

A német társadalombiztosítás sokféle ellátásra ad jogosultságot, 
egyrészt a munkanélküliek biztosítása, illetve segélyezése, másrészt az 
adóból képzett szociális segélyek szabályrendszere szerint. Az ALG II. 
ellátásban ezek az elemek kombináltan jelennek meg, bár a forrásuk to-
vábbra is kétféle maradt. A jogszabályban alkalmazott megnevezés nem 
ad felvilágosítást arról, hogy valójában nem csupán a munkanélküliség-
gel összefüggésben kell gondoskodni a rászorultságon, hanem ebben az 
új formában jelenik meg az adóból fedezett szociális segély is. 

Lényegi kérdés, hogy melyik intézmény a gazdája ennek az ellátás-
nak. Korábban a szociális ellátások gazdái a helyi önkormányzatok vol-
tak, az ALG II. esetén változott az intézményi háttér: a Szövetségi Mun-
kaügyi Hivatal (Bundesagentur für Arbeit) kapott jogot az elbírálásokra. 
Akik eddig az önkormányzatokban a szociális ellátás decentralizált gaz-
dái voltak, éppen úgy figyelemmel kísérhették a helyi lakosság támoga-
tási igényét, mint a település foglalkoztatási helyzetét, a munkahelyek 
számának alakulását. Közvetlen tapasztalataik voltak a tartós munkanél-
küliségből eredő megélhetési gondokról, és a bürokráciát mellőzve gyor-
san dönthettek, a támogatás jogalapjának megfelelően. 

Ezután a munkaügyi hatóság bírálja el a munkanélküliektől elvárha-
tó munkavégzési törekvést, és erősebb a munkaképesek késztetése ar-
ra, hogy a felajánlott munkahelyet elfogadják. A keresleti oldal alkalma-
zásra irányuló szándéka kétséges, arra is tekintettel, hogy a munkaerő 
kínálat nagy része alkalmatlan a rendszeres munkavégzésre. Milliónyi 
szakképzetlen ember keres munkát, és nagyrészt elavultak a sok évvel 
ezelőtt (más technológiai környezetben gyakorolt) szakmai ismeretek. A 
Hartz IV. szabályok (szemléletes példával) megmutatják a rendszeres 
munkavégzéshez vezető hidat, és a munkanélkülieket elindulásra kész-
teti, azonban kétséges, hogy ezen a félig megépített hídon a céljuk elér-
hető lesz-e, ha egyidejűleg kellően nem növekszik a kereslet a munká-
jukra.  

Amennyiben a közhasznú munkát (az említett „1 eurós állást”) és a 
széles körben kínált munkaerő-kölcsönzéses szolgáltatást kombináltan 
alkalmaznák, arra is mód lenne, hogy a jelenlegi rejtett gazdaság egy 
részét „kifehérítsék”, és a munkanélkülieket a piaci körülmények között 
egyszerű munkákkal foglalkoztassák. Bármely háztartás megrendelhetné 
a közvetítőnél a szolgáltatást, és nem a feketemunkát venné igénybe. A 
vállalatok a kölcsönzött, kisebb költséggel járó munkaerő elérhetősége 
esetén feltehetően másként kalkulálnának, kevesebb külföldi vendég-



munkásra lenne igényük, illetve az üzemeiket nem lenne érdemes kül-
földre (olcsó bérű országokba) telepíteni.  

A tartós munkanélkülieket piaci feltételekkel kölcsönözhetnék a 
szakképzetlen munkára, és az állami bérkiegészítés lehetővé tenné a 
versenyképes bérszínvonalat. Akik a munkanélküliségük előtt szakkép-
zett egészségügyi dolgozók voltak, azok a gondozás egyszerűbb felada-
taival térhetnének vissza a munka világába. Bizonyos erősen automati-
zált („állásgyilkos”) munkafolyamatokat is érdemes lenne felülvizsgálni, 
pl. a parkolóházakban szívesen fogadnának szakképzetleneket, hogy a 
biztonságot növelhessék, javítsák a szolgáltatás színvonalát. 

Ebben a kölcsönzéses konstrukcióban foglalkoztatottak nem közvet-
lenül kapnák meg a bérüket, hanem a piaci szereplők a kölcsönző ható-
ságnak fizetnének a megrendelt szolgáltatásokért, pl. az iskola kifesté-
séért, a park gondozásáért vagy a szociális gondozásért. A tartósan 
munkanélküli igényt tarthatna a költségei térítésére, valamint a Hartz IV. 
jogszabályban meghatározott ellátásra. Megmaradna az érdekeltsége, 
hogy mielőbb visszatérhessen az elsődleges munkaerőpiacra.  
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