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Az „aktivizáló szociális ellátás” modellje 

Több érv szól olyan ösztönző juttatási rendszer kialakítása mellett, 
amely a munkanélküliek járandóságait és a szociális alapon megál-
lapított családtámogatást egységes számítási móddal állapítja meg 
(németül: „Kombilohn”). 
 
Tárgyszavak: juttatás; szociális ellátás; munkanélküliség; bér;  

képzettség. 

Létfenntartási szükségletek társadalmi  
minimuma 

A munkanélküli családjának megélhetését a jelenlegi németországi 
ellátási rendszerek olyan pénzösszegekkel támogatják, amelyek számí-
tásában mind a munkaerőpiac szabályai, mind a háztartás egy főre jutó 
jövedelme szerepet kap. Az ifo Gazdaságkutató Intézet azt ajánlja, hogy 
ennek a kombinált számítási módnak a legújabb törvényben meghatáro-
zott (ALG II jelölésű) alaptényezőit változtassák meg, és ezzel adjanak 
nagyobb esélyt a munka világába való visszatérésre. Az ifo modellszá-
mításainak eredményei elsősorban a legalacsonyabb képzettségű, csak 
a legegyszerűbb munka végzésre (ezért a legkisebb bérszinten) alkal-
mazható munkanélküliek aktivizálására ad kedvezőbb lehetőséget.  

A munkavégzésért járó keresetek skálájának legalsó tartományai-
ban a német társadalmi minimumtól elmaradó béreket fizettek, ezért tör-
ténelmileg úgy alakult, hogy a legalacsonyabb képzettségű családfenn-
tartók munkajövedelmét szociális ellátással egészítették ki a közpénzek-
ből. Ez a megélhetési költségekhez nyújtott szociális ellátás megillette a 
munkanélküli-támogatásra jogosultakat is, így a korábbi színvonalon 
folytathatta a háztartás pl. a gyereknevelést, megfizethette a lakás bérét 
és rezsijét.  

A németországi bérszínvonal nemzetközi összehasonlításban túl 
magas, így a munkáltatók egyre jobban érdekeltek az egyszerű munkát 
igénylő munkafeladatok elhagyásában. Vagy erőteljesen gépesítették 



üzemeikben ezeket a munkaszakaszokat, vagy olcsó bérű országokba 
helyezték át a gyártás egyes szakaszait. Az ipar foglalkoztatási szerke-
zete úgy alakult át, hogy a legalacsonyabb képzettségűek körében az 
átlagot meghaladó a munkanélküliek aránya. 

Olyan „harmonika-hatás” tapasztalható a közepes képzettségűek 
kategóriáiban, amelynek eredményeként a szociális ellátások felfelé 
nyomták a bért, amelyet a legalacsonyabb képzettségűek (nem a végzett 
munkájuk alapján) kaptak a létfenntartáshoz. A megjelent tanulmányok 
olyan veszélyekre hívták fel a figyelmet, hogy ilyen szociálpolitikai dönté-
sek esetén sem hagyhatók figyelmen kívül a piaci erők. A szociális piac-
gazdaságban úgy érik el a legalacsonyabb bérkategóriába tartozó mun-
kavállalók (working poor) megélhetését, hogy a közpénzekből egészítik 
ki a munkajövedelmüket. A fő gond az, hogy akik munkanélküliként is 
megkaphatták ezt a szociális ellátást, azok kevéssé voltak érdekeltek a 
legegyszerűbb és legrosszabbul fizetett munka vállalására. Keresni kell 
ezért olyan igazságos megoldást, amelyben az ellátás azoknak jár, akik 
hajlandók a nekik (képzettségüknek) megfelelő munkát elvállalni.  

A kevésbé képzettek munkanélkülisége 

A munkanélküliek képzettség szerinti csoportjainak aránya az 1975–
2004. időszakban az 1. ábra szerint alakult a nyugatnémet tartományok-
ban. Az ábrán alulról felfelé haladva a felsőfokú végzettségűek és a 
szakmai képesítéssel rendelkezők százalékos arányait az összes nyu-
gatnémet munkanélküli aránya követi, és ezeknél sokkal magasabb a 
képzettséggel nem rendelkezőké. Feltűnő, hogy a legalacsonyabb kép-
zettségű munkanélküliek arányának emelkedő trendje szinte töretlen az 
utóbbi 3 évtizedben. A többi kategóriában a legerősebben a konjunktúra 
alakulása befolyásolja a munkanélküliek arányának ingadozásait. 

Növelik az ilyen kedvezőtlen helyzetűek táborát azok a munkanélkü-
liek, akik a jelenben nem hasznosítható szakmai végzettséget szereztek, 
illetve a tartós munkanélküliség éveiben kijöttek a gyakorlatból, nem tar-
tottak lépést a fejlődéssel. A potenciális új munkaadók szempontjából 
ezek is alacsony képzettségűek, és csak a legkisebb bérű munkakörök-
ben alkalmazhatók. Az 1. táblázat ezeket is a „legkisebb bérű” kategóri-
ába sorolja.  

A nyugatnémet tartományokban 2004-ben átlagosan 21,7% a befe-
jezett szakmai képzettséggel nem rendelkező munkanélküliek aránya, a 
keletnémet tartományokban 51,2%. Ebben az évben összesen 4,4 millió 
munkanélküli volt Németországban, ennek 33,3%-a tartozott a legala-

 



csonyabb képzettségűek kategóriáiba (az összes keresőképes 2004. évi 
számában mintegy 16% az arányuk). 
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bra A munkanélküliek képzettség szerinti csoportjainak aránya 
a nyugatnémet tartományokban (1975–2004) 

1. táblázat 
metországi munkaerőpiac alapadatai a munkaerő-potenciálról  

és a „legkisebb bérű” munkanélküliekről, 2005 (1000 fő) 

ÖSSZESEN Legkisebb  
bérűek 

rált munkanélküliek száma összesen 4970 3640 
ományos munkanélküli-ellátással 2210 880 
LG II) munkanélküli-ellátással 2760 2760 
rő-piaci intézkedés ellátásaival 
n 

300 300 

ális munkaerő összesen 5270 3940 
dásos munkanélküliség  3150 

legkisebb bérű kategóriába tartozik a tartósan (1 évnél hosszabb 
munkanélküliek legalább 40%-a (becslések szerint 880 ezer fő), 



akik emiatt nem kérelmezhetik az ALG II ellátást. Közel négymillió olyan 
munkát kereső van, aki a legalacsonyabb képzettségű csoportba sorol-
ható, ebből 790 ezer olyan „súrlódásos” munkanélküli, aki a felmérés 
napján teljes munkaidős munkakört keresett.  

Az ifo modelljének alapvető tényezői 

Az ellátási rendszer átalakítását célzó munkanélküli-juttatási refor-
mok alapelvei megfelelők, de továbbfejlesztésre van szükség a megva-
lósítás konkrét eljárásaiban és mértékeiben, megszüntetve azok gyenge 
pontjait. Néhány lényeges követelmény az ellátási rendszer olyan fej-
lesztéséhez, amely javítja a foglalkoztatás esélyeit, a legalacsonyabb 
bérkategóriákba tartozók számára is: 

– A regisztrált munkanélküliekre számított bérkiegészítést tartósan 
folyósítani kell, mivel a bérstruktúra emiatti változása és a munka-
helyek számának növelése nem ideiglenes jellegű. 

– Minden arra jogosultnak jár a bérkiegészítés, vagyis azoknak a 
legalacsonyabb képzettségűeknek is, akik már alkalmazásban 
voltak a rendelkezés közzétételekor, hiszen ezek bérére is vonat-
kozik az újonnan felvettek munkanélkülieknél kimutatható nyo-
más. 

– A közkiadások úgy mérsékelhetők, hogy a bérkiegészítés jogo-
sultságát a jövedelemeloszlás alsó tartományaira korlátozzák. 

– Minden költségvetési kapcsolatot figyelembe kell venni a támoga-
tott személyek (háztartások) esetén, megelőzve a „negatív jöve-
delemadó” jellegű, szükségtelen költségvetési kiadásokat. 

– Mérsékelni kell az olyan személyek szociális ellátását, akik nem 
végeznek rendszeres munkát, bár arra igazolhatóan képesek len-
nének. 

– A bérkiegészítés ne kapcsolódjék a törvényben meghatározott 
minimálbérhez, nehogy ez eleve meggátolja a legkisebb bérűek 
nagyobb foglalkoztatását segítő bércsökkentést. 

Az ifo Intézet az aktivizáló szociális ellátás 2002-ben nyilvánosságra 
hozott modelljével maradéktalanul kielégítette a fenti követelményeket. 
Ebben a javaslatban a következő három alapvető elem szerepel: 

1. A bérigények csökkentését és új munkahelyek létesítését azzal 
segítik elő, hogy akik szociális ellátásra jogosultak, azok kedve-
zőbb feltételekkel szerezhessenek mellékjövedelmeket a megél-
hetésükhöz. 

 



2. Az igazgatási többletköltségek mérséklését azzal segítik, hogy a 
munkanélküli-ellátás (ALG II) igényléséből kizárhatók azok, akik-
nek nem célja a rendszeres munkavégzés, és megszűnik a ha-
gyományos (biztosítási alapú) munkanélküli-segélyezésük. 

3. A kommunális szolgáltatásokban juthassanak állásajánlathoz 
olyanok, akik nem képesek elhelyezkedni a magángazdaságban, 
és ezek jövedelme a hatályos ALG II pénzösszegnek feleljen 
meg. Legyen lehetőség az ilyen közfoglalkoztatottak kölcsönzésé-
re, a magángazdaság ideiglenes munkalehetőségeinek megfele-
lően.  

A modellben a kiegészítő jövedelem szerzésének engedélyezése a 
meghatározó elem. Amint a munkanélküli háztartásában egy bizonyos 
összeget meghalad a jövedelem, a szociális ellátás érzékelhetően csök-
ken. A kutatók számításokat végeztek azokra a bérszintekre, amelyek 
esetén a legkisebb bérű munkahelyek számát a munkaadók növelnék 
(teljes munkaidőre számítva), és javaslatot tettek a kombinált jövedelem-
szerzés korábbiaknál ösztönzőbb megoldásaira.  

Az előbbi felsorolásban a modell második eleme szerepel, a foglal-
koztatási ösztönzés, illetve a munkanélküliek állami szociális ellátásának 
feltételhez kötése. Akik nem teszik meg az elvárható lépéseket, hogy jö-
vedelemhez jussanak, azok a szociális ellátás eredeti összegére se for-
málhassanak jogos igényt. Olyan áthidaló megoldás választható, hogy a 
település közfoglalkoztatást szervez, és az ott végzett munka díjazása 
felel meg a kombinált (ALG II) munkanélküli-ellátás összegének. Az ilyen 
munkavégzéshez kötött ellátás feleljen meg a társadalmilag indokolt lét-
fenntartás minimumának, és a keresettel rendelkezők a német alkot-
mányban meghatározott szolidaritás elvének megfelelően járuljanak 
hozzá a megélhetésükhöz. Az említett modell azonban csak olyan mun-
kanélküliekkel enged meg ilyen társadalmi szolidaritást, akik hajlandók 
munkát végezni. Amennyiben a településen ilyen munkalehetőség nem 
áll rendelkezésre, az ALG II ellátás összegét munka nélkül is folyósít-
hassák. 

Az ilyen aktivizáló szociális ellátások összegére több családtípus vi-
szonyai között végeztek számításokat. A foglalkoztatással elérhető brut-
tó jövedelmek több változatára meghatározták a gyerekszámtól és a ke-
resők számától függő nettó jövedelmeket, ezek viszonyát a megélhetési 
költségekhez. Ehhez mérten határozták meg a szociális alapon szüksé-
ges juttatások alakulását, amely még ösztönző a legkisebb bérkategóri-
ában való munkavállalást tekintve. 

 



A bérekre és a foglalkoztatásra gyakorolt  
hatás  

Az ilyen aktivizáló szociális ellátások hatással vannak mind a mun-
kaerőpiacra, mind a költségvetés terhelésére. Amikor 2002-ben kialakí-
tották ezt a modellt, még alig voltak tapasztalatok erre, de az időközben 
elfogadott reformintézkedések (Hartz IV) áttekinthetőbbé tették a várható 
viszonyokat. Egyértelművé vált, hogy a munkanélküliség hatásos keze-
lésének egyik alapfeltétele, hogy a legalacsonyabb bérezésű területeken 
(közép- és hosszútávon) új munkahelyeket hozzanak létre.  

A németországi társadalmi–gazdasági panelvizsgálat eredményei 
szerint mintegy 6,6 millió olyan munkahely van, amely nem igényel spe-
ciális szakmai ismereteket. Feltételezhető a becslések alapjaként, hogy 
a munkaerőpiac kereslete és kínálata szerint alakul ebben a legalacso-
nyabb bérű rétegben a foglalkoztatás és változása. Annak érdekében, 
hogy az ebben a kategóriában állást keresők elhelyezkedhessenek, or-
szágosan legfeljebb 3,2 millió alacsony bérű új munkahelyre lenne ke-
reslet. Ennek a kínálata akkor teremthető meg, ha a munkaadók a jelen-
leginél kisebb bérekért vehetnek fel munkanélkülieket. Azt kell meghatá-
rozni, hogy a legalacsonyabb bérkategóriában a bér 1%-nyi csökkenése 
az álláshelyek kínálatát hány százalékkal növelné. Ágazattól függően 
erre a rugalmassági mutatóra a –0,6, és –1,0 közötti tényező tűnik való-
színűnek, de sok egyéb tényező is alakítja Németországban a bérszint 
és az álláshelyek kínálata közötti összefüggést. Brit és USA-beli rugal-
massági vizsgálatok eredményei is rendelkezésre állnak, és eltérés van 
a férfiak, valamint a nők munkaerő-piaci helyzete között.  

Az elvégzett modellszámítások eredménye szerint a jelenlegi 6,6 
millió fő helyett úgy érhető el a maximális foglalkoztatási szint (9,8 millió 
fő) a legalacsonyabb bérkategóriákban, ha a béreket mintegy 32,5%-kal 
csökkentik. Ezekben a bérkategóriákban tehát a jelenlegi átlagos 8,70 
euró órabért 5,90 euróra kellene csökkenteni a teljes foglalkoztatáshoz. 
Ehhez mérten a következő időszakokban mérsékeltebben csökkenthetők 
az olcsó bérek, ezért a munkaerő pótlólagos kereslete is kisebb lesz, 
mint az említett 3,2 millió fő.  

A kutatók a munkajövedelem említett változásai mellett a kiegészí-
tésként elérhető többi jövedelmet is számításba vették, így a „szükségleti 
közösség” (jellemzően a háztartás) megélhetéséhez rendelkezésre álló 
jövedelmek mintegy 3,5%-kal csökkennének.  

 
 

 



Költségvetési hatások 

A próbaszámítások egyik kiinduló feltételeként szabták a kutatók, 
hogy legfeljebb olyan költségvetési terheléssel járhat a munkanélkülieket 
aktivizáló szociális ellátásra való áttérés, mint az, amelyet a Hartz-IV 
jogszabálynak megfelelően a jelenlegi transzferfizetéseik okoznak. Szá-
moltak továbbá azzal az átmeneti időszakkal, amikor a reformlépések-
hez feltételezett foglalkoztatási lehetőségek még nem teljes mértékben 
érvényesíthetők. Kezdetben a jogkövetkezmények sem érvénysülnek 
teljes mértékben, ha a munkanélküli a felajánlott (számára megfelelőnek 
vélt) álláslehetőségeket nem fogadja el, nincs kellő együttműködési 
készsége. Az ALG II ellátás összegét bizonyos ideig változatlanul folyó-
sítanák.  

A 2004-ig alkalmazott ellátási formákat („régi”) a hatályos (Hartz IV”) 
jogszabály költségvetési hatásaival hasonlítja össze 2. táblázat, és har-
madikként az aktivizáló szociális ellátás próbaszámításainak eredményei 
(„ifo”) is szerepelnek. 

2. táblázat 
Az ifo aktivizáló szociális ellátásának költségvetési hatásai  

a munkanélküliek Hartz-IV ellátásával összevetve, 2005 (milliárd euró) 
 

Költségvetési tételek Régi  
ellátás 

Hartz-IV ifo 

 2004 2005 2005 
Munkanélküliek ellátása 17,0 17,0 17,0 
Munkanélküli-segély 13,8 1,7 1,7 
Folyamatos szociális ellátás 10,0 0,5 0,5 
ALG II, ill. (ifo) aktivizáló szociális ellátás  15,3 14,4 
Hozzájárulás lakhatáshoz, fűtéshez stb.   11,8 14,0 
Lakbér-hozzájárulás 3,4 0,8  
Aktív munkaerő-piaci intézkedések 8,1 3,3 3,3 
Egyéb (települési közmunka, vállalkozási 
támogatás) 

 1,8 1,8 

Társadalombiztosítás többletjáruléka   –0,5  
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI TEHER 52,3 52,2 52,2 

 
 
A 2005-re két változatban meghatározott költségvetési hatások elté-

rő szerkezetűek, és ennek az a fő oka, hogy a munkanélküliek várható 



viselkedését eltérő módon értékeli az ifo modellje, mint a munkanélküliek 
ellátásának hatályos törvényi szabályozása. A hatályos törvény hatására 
középtávon legfeljebb 5%-kal csökkenhetnek a keresetek a legalsó bér-
kategóriákban, hosszabb távon legfeljebb 15%-kal, vagyis a munkaerő-
piac erre 340 ezer, illetve 1,2 millió új munkahelyet kínálhat ebben a ka-
tegóriában. Ennél kedvezőbbek az ifo-változat foglalkoztatási hatásai (3. 
táblázat). 

3. táblázat 
Az ifo aktivizáló szociális ellátásának foglalkoztatási hatásai 

közép- és hosszabb távon, a munkanélküliek Hartz-IV ellátásával  
összevetve, 2005 (milliárd euró) 

 
Feltételezések Középtávon Hosszú távon 
 Hartz-IV ifo Hartz-IV ifo 
Legalsó bérkategóriában csökkenés 
(%) 

5 10 15 32,5 

Rendszeresen munkát végzők  
(1000 fő) 

340 730 1160  3150  

Rendszeresen munkát nem végzők 
(1000 fő) 

    

 csökkentett szociális ellátással 280 730 200 – 
 vállalkozásba kezd vagy közmunkát 
 végez 

600 1000 600 – 

 munkaközvetítés, kiegészítő  
 juttatással 

– 690 – – 

 nem részese az elhelyezkedést 
 segítő állami intézkedésnek 

1930  – 1190  – 

 
 
Mivel mintegy 3,2 millió legkevésbé képzett munkanélküli van az or-

szágban más megoldási módokat is figyelembe kell venni. Az aktivizáló 
szociális ellátás egyik lehetősége, hogy a munkanélkülieknek a közszol-
gáltatás keretében ajánlanak munkalehetőséget, a másik, hogy lehető-
séget kapnak alkalmi jövedelemszerzésre. Nyitott kérdés, hogy a képzet-
len munkanélküliek közül milyen arányban vannak, akik vállalnak ilyen 
foglalkozást.  

Tanulságos a Lipcsében bevezetett ellátási rendszer, amely meg-
vonta a lakásra, fűtésre igényelt költségvetési juttatást azoktól, akik a 
felajánlott (vélhetően megfelelő) munkalehetőséget visszautasították. 
Ilyen szankciók mellett is a munkanélküliek harmada sem a helyi önkor-

 



mányzat közmunkáját, sem a közvetítéssel felajánlott alkalmi munkavég-
zést nem vállalta. Az ifo modellszámításai szerint középtávon legalább 
730 ezer aktív korú munkanélküli szorul költségvetési támogatásra, hogy 
a lakás és a fűtés kiadásait fedezni tudja. Ez persze nem zárja ki, hogy 
az árnyékgazdaságban kiegészítő jövedelmet szerezzenek. 

Akik nem képesek rendszeres munkát vállalni, és nem szociális jut-
tatásokra várnak, azok közül középtávon mintegy 1 millió munkanélküli 
vehető igénybe a közmunkákra és mintegy 690 ezer fő olyan alkalmi 
munkákat vállal, amelyeket munkakölcsönző cégek bevonásával, meg-
határozott időre kötnek le.  
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