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KI A RÁSZORULÓ? 

 

Az Alaptörvény XIX. cikk (1) bekezdése a rászorulók állami támogatását határozza meg 

államcélként, akik számára a szociális biztonságot a szociális intézmények és intézkedések 

rendszerével valósítja meg. A tanulmány célja, hogy azonosítsa, kik tekinthetők rászorulónak 

és megkísérelje rendszerezni a rászorultság fogalmának összetevőit. A vizsgálódás 

fókuszában a pénzbeli ellátások állnak. A különböző készpénztranszferek elméleti kategóriái 

és a tételes jogi szabályozásban megjelenő elnevezések között átfedések, ellentmondások 

mutatkoznak. Ezek tisztázása és egy többdimenziós csoportosítási modell felvázolása 

hozzájárulhat a szociális jogi terminológia dogmatikai kidolgozottságához. 

 

I. Alaptörvény – nyitva hagyott kérdések 

 

Magyarország – az Alaptörvény XIX. cikk (1) bekezdése szerint – „arra törekszik, hogy 

minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, 

fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhibán kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén 

törvényben meghatározott támogatásra jogosult minden magyar állampolgár.” A (2) bekezdés 

alapján a szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más rászorulók esetében a szociális 

intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg, az időskori megélhetés biztosítását 

pedig az egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával segíti elő.
1
 

A szociális biztonság tehát valamennyi állampolgárnak jár. Állami segítséget azonban csak 

a rászorulók részére kínál a szociális biztonsági rendszer. Bizonyos mértékig maga az 

Alaptörvény is állást foglal abban a tekintetben, hogy a szociális biztonság megteremtése 

elsősorban az állampolgár saját feladata,
2
 másodsorban pedig családtagjai felelőssége.

3
 Ezt az 

értelmezést alátámasztja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (Szoctv.) 2. § megfogalmazása is, mely az állam feladatának meghatározásakor a 

szubszidiaritás elvét rögzíti. Az állam (és az önkormányzatok) közjogi felelőssége az egyén, a 

család és a helyi közösségek szerepvállalását követően, azokat mintegy helyettesítve vagy 

kiegészítve áll fenn.
4
 

                                                 
1
 Alaptörvény XIX. cikk (4) bek. 

2
 O) cikk: “mindenki felelős önmagáért”. 

3
 A XVI. cikk (3) bekezdés szerint a szülők kötelesek kiskorú gyermekeikről gondoskodni, a (4) bekezdés 

szerint pedig a nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni. 
4
 Hoffman-Mattenheim 2016. 18. o. 
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A rászorultság fogalma a szociális jogon kívül más jogágakban is megjelenik. A polgári 

jog a rokontartási kötelezettségek szabályozásánál a rászoruló, illetve rászorult hozzátartozók 

meghatározott rend szerinti eltartásának kötelezettségét írja elő, azzal, hogy a Ptk. 4:212. § a 

kiskorú gyermek esetében vélelmezi a tartásra való rászorultságot, ami legfeljebb 20 éves 

korig kiterjeszthető, amennyiben a gyermek még középfokú nappali képzésben vesz részt. A 

Ptk. rászorultnak az önhibáján kívül önmaga eltartására nem képes személyeket tekinti, ahol 

a pontos mértékek meghatározása többnyire a bíróságok feladata. 

A Btk. 381.§ (1) bekezdése az uzsorabűncselekmény sértettjének „rászorult” helyzetét 

tényállási elemmé teszi. Ezt a helyzetet a Kúria 3/2017. számú büntető elvi határozata 

értelmezte, kimondva, hogy „[a] rászorult helyzet a passzív alanynak olyan, az általános 

életviszonyaitól eltérő, hátrányos állapota, amelytől való szabadulás vagy súlyos 

következmények elhárítása céljából viszonylag jelentős anyagi áldozatot hajlandó vállalni. A 

rászorult helyzet a sértett olyan állapota, amelynek következtében nem tud célszerűen saját 

valós érdekeinek megfelelően ügyletet kötni.” Az indokolás [26] bekezdése a „rászorult” 

helyzetet a „szorult” helyzettel azonosítja, hozzáfűzve, hogy többnyire anyagi 

megszorultságról van szó. 

A rászorulók egy részét az élethelyzetek (kockázatok) felsorolásával maga az Alaptörvény 

nevesíti. Ugyanakkor a rászorultsághoz nem kapcsol anyagi, jövedelmi feltételt. A 

támogatásokhoz való hozzáférés szabályait a különböző ellátásokat szabályozó törvények 

határozzák meg, melyek még a nevesített csoportokra sem egységes elvek mentén állapítják 

meg a feltételeket. A juttatások egyes esetekben társadalombiztosítási jogviszonyhoz 

kötődnek (özvegység, árvaság), más esetekben társadalombiztosítási jogviszony alapján is, de 

annak hiányában alanyi jogon is léteznek ellátások (anyaság), bizonyos kategóriák esetében 

pedig jövedelmi helyzettől függenek (munkanélküliség).
5
  

 

II. Elméleti megközelítések 

 

1. A rászorulók meghatározására alkalmazható elméleti módszerek 

 

A kérdés megközelíthető oly módon is, hogy a rászorulókat milyen célzás (targeting) 

segítségével próbálja elérni (kiválogatni) a szabályozás. Ebből a nézőpontból rászorulónak 

tekinthető mindenki, aki támogatásra lesz jogosult, csak az a különbség, hogy a rászorultságot 

a szabályozás milyen módszerrel határozza meg. 

Barr a célba juttatás három tiszta esetét különbözteti meg: a jövedelemvizsgálaton 

keresztül történő célzást, az indikátoros és az önkijelölés alapján történő célzást. Az 

indikátoros célba juttatás esetében a kiválasztott jellemzően erős korrelációt mutat a 

szegénységgel, a jövedelmi helyzet vizsgálata helyett tehát adott tulajdonság vagy állapot lesz 

a támogatás alapja, ami lehet életkor, foglalkoztatási helyzet, családi állapot vagy bármely 

                                                 
5
 Szatmári 2017. 90. o. 
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más, jól meghatározható jellemző. Az indikátoros célzás valójában törvényi vélelem 

felállítása arra nézve, hogy az adott helyzet általában szegénységet is jelent egyidejűleg. Az 

önkijelölés pedig olyan rendszer, ahol az igénylők döntései szolgálnak jelzőeszközként. 

Ennek egyik formája az ártámogatás, amit olyan termékek árához nyújtanak, amelyet a 

szegények aránytalanul nagy mértékben fogyasztanak (erre magyarországi példa az alapvető 

élelmiszerek általános forgalmi adójának csökkentése, vagy máshol az ingyenes vagy 

kedvezményes tömegközlekedés). Másik formája az önkijelölésnek az ún. kondicionált 

juttatások köre. Ez olyan támogatási rendszer, ahol a juttatás csak addig jár, amíg a jelentkező 

bizonyos tevékenységek végzését vállalja (közfoglalkoztatás, képzés).
6
 

Besley és Kanbur a szegénységcsökkentést célzó politikák (segélyezés) két szélső elméleti 

eseteként mutatja be az ún. ideális jövedelemteszten alapuló és az univerzalisztikus politikát. 

Ideális az a jövedelemteszt, amikor lehetséges és ténylegesen megvalósítható az egyéni 

jövedelmek felmérése (és egyidejűleg az optimális jövedelemhatár is meghatározható), így 

mindenki pontosan annyi juttatást kapna, amellyel eléri a szegénységi küszöböt. 

Univerzalisztikusnak pedig a mindenkinek egységesen juttatott támogatást tekintik, ahol 

egyáltalán nincs jövedelemteszt. Mivel mind az egyénenkénti meghatározás, mind a 

szélsőséges univerzalizmus túlságosan költséges, a két szélsőség közötti átmenetet az 

indikátorok használatával történő célzás jelenti, ahol például területi alapon vagy életkor 

szerint meghatározott csoportok kapnak támogatást.
7
 

Ugyanakkor a jövedelmi helyzeten alapuló célzás is további megfontolásokat igényel. A 

jövedelmek számbavételének módja (egyéni, családi, háztartási szintű), a megfelelő jövedelmi 

küszöb kijelölése számos módszertani kérdést vet fel, és a közbülső döntésektől függően az 

eredmények és az intézkedések hatásai is eltérők lehetnek.
8
 

 

2. A hozzáférés feltételeinek hazai szakirodalma 

 

Mózer a hozzájutás feltételei alapján a rendszeres pénzellátások három alapvetően eltérő 

formáját különbözteti meg: a demograntot, a társadalombiztosítás keretén belüli juttatást és a 

segélyt.
9
 A segély szerinte olyan jövedelempótló támogatás, amely rászorultságon alapul. 

Tausz is úgy definiálja a segélyt
10

, mint ami a legegyszerűbb meghatározás szerint 

rászorultaknak juttatott, adókból finanszírozott szociális transzferjövedelem, amely forrás-

vizsgálaton alapul.
11

 A segélyezés szelektív, azaz a jövedelemteszten kívül fajtánként további 

feltételekhez kötött. „A szelekció mindig és mindenütt a források vizsgálatán (means-test) és 

országonként, valamint segélyfajtánként eltérően más további tényezők számbavételén 

alapul.”
12

 Egy másik tanulmányban Mózer és Tausz a pénzbeli támogatásokat négy nagy 

                                                 
6
 Barr 2009. 350-352. o. 

7
 Besley-Kanbur 1990. 4-13. o. 

8
 Ezzel kapcsolatban lsd. pl. Deeming 2017. 33-48. o. 

9
 Mózer 2010. 20. o. 

10
 Segély nevű ellátás ugyanakkor már nem létezik a mai tételes jogi szabályozás szerint. 

11
 Tausz 2010. 33. o. 

12
 Tausz 2008. 9. o. 
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csoportra osztja: a társadalombiztosítási alapú ellátásokra, a demograntokra (csoportosan 

célzott ellátások), a segélyekre és az adórendszeren keresztül nyújtott szociális célú 

támogatásokra.
13

 

Krémer a nemzetközi szakirodalomra hivatkozva a társadalombiztosítási ellátásokon kívül 

szintén az univerzális és a rászorultsági alapú pénzbeli támogatásokat határozza meg két fő 

kategóriaként. A jövedelmi és vagyonteszt alapján fizetett támogatások kapcsán megjegyzi, 

hogy ezeket Magyarországon rászorultsági elvű támogatásoknak nevezik, ami szerinte a 

legtöbb idegen nyelvre lefordíthatatlan, mivel ezek a jövedelem tesztelésén kívül más 

kritériumokat is alkalmaznak. A szerző szerint a fogalom csak a magyar politikai és 

közigazgatási nyelvben használatos, ami a támogatási elveket átfedi, és ezzel káoszt okoz a 

hasonló elvű támogatások logikájában és célszerűségében.
14

  

Hoffman a társadalombiztosítás rendszerén kívül juttatott (adóból finanszírozott) 

támogatásokon belül az ellátáshoz való hozzájutás elve és annak jogszabályi feltételei szerint 

három alapvető kategóriát különböztet meg. Az alanyi jogon járó (univerzális) támogatások 

„nagyon széles körben, kevés és egzaktan értelmezhető jogszabályi feltétellel járnak 

valamennyi jogosultnak”
15

. A normatív módon szelektív ellátások átmenetet képeznek az 

alanyi jogon járó és a rászorultsági alapú ellátások között, amelyek a társadalom egy-egy 

szűkebb csoportjának járnak, amilyennek a szerző például a fogyatékos személyek ellátásait 

tekinti. A harmadik kategória a rászorultsági ellátások csoportja, amelyeknél az igénylő 

és/vagy családjának jövedelmi, vagyoni helyzete, valamint további személyi körülményei 

jelentik a jogosultság alapvető feltételét.
16

 

Ferge három klasszikus típust különböztet meg: a társadalombiztosítási, az univerzális 

(alanyi jogon mindenkinek járó), és a szelektív (feltételhez kötött, más néven rászorultsági 

alapú) támogatásokat.
17

 A szelektív ellátásokat segélyjellegűnek, illetve az angolszász 

szóhasználatot idézve reziduálisnak nevezi, melyek fő jellemzője, hogy rászorultsági alapúak 

és gyakran, de nem feltétlenül, jövedelemfüggők. Ferge az univerzális ellátások közé sorolja a 

demograntokat, amelyek demográfiai ismérvek alapján meghatározott csoportoknak járnak, 

jövedelmi feltételtől függetlenül. Kategoriális ellátásnak nevezi ezzel szemben azon 

csoportok juttatásait, amelyek sajátos hátrányokkal küzdenek (pl. különböző 

fogyatékosságokkal) és ezek is lehetnek univerzálisak (a csoport minden tagja jogosult az 

ellátásra) vagy szelektívek (amikor csak a csoport szegényebb tagjai jutnak támogatáshoz).
18

 

Ebben a csoportosításban is tetten érhető a fogalmi kategóriák átfedése. Mi indokolja, hogy a 

csak gyermekeknek járó családi pótlékot univerzálisnak nevezzük, míg a fogyatékossággal 

élőknek járó támogatásokat kategoriálisnak? Ebben a két ellátásban az a közös vonás, hogy 

egyiknél sem kerül sor jövedelemteszt alkalmazására, hanem valamilyen – az egyén által nem 

befolyásolható – állapot, jellemző dönti el a jogosultság kérdését. Ez határozottan szelektív 

eljárás, abban az értelemben, hogy különbséget tesz állampolgárok között (egy méltányolható 

                                                 
13

 Mózer–Tausz 2010. 184-185. o. 
14

 Krémer 2009. 248-249. o. 
15

 Fazekas 2005. 281. o., idézi Hoffman 2013. 241. o. 
16

 Hoffman 2013. 241. o. 
17

 Ferge 2017. 45. o. 
18

 Ferge 2017. 46-47. o. 
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szempont szerint), a szelekció (célzás) viszont nem konkrét szegénységi teszt, hanem egyéb 

indikátorok alapján történik. Különösen zavaró a kategóriák átfedése, ha tudjuk, hogy a 

kategoriális ellátásokat is lehet jövedelemteszthez kötni (időskorúak járadéka), illetve 

„univerzális” jelleggel a csoport összes tagjának nyújtani (családi pótlék). 

 

3. A rászorultság tágabb és szűkebb értelmezései 

 

A pénzbeli ellátások hozzáférési feltételek meghatározásának módja szerinti 

csoportosításában a hazai szakirodalomban tehát viszonylagos egyetértés mutatkozik abban a 

tekintetben, hogy rászorultsági elvűnek, vagy rászorultsági alapúnak azokat a szociális 

ellátásokat nevezik, amelyek jövedelmi és/vagy vagyoni feltételhez kötöttek, azaz amelyek 

csak meghatározott jövedelmi, vagyoni szint alatt járnak. 

Angol nyelvterületen a szelektivitás fogalma körül figyelhető meg hasonló jelenség. Peter Townsend 

1975-ben elemezte, hogy az univerzalitással szembeállított szelektivitás három különböző 

értelmezésétől függően mennyire eltér, hogy valójában miről is folyik a társadalmi-politikai vita. Az 

első értelmezés szerint a kormányzat eleve szelektál, amikor eldönti, hogy a rendelkezésre álló 

adóbevételeket milyen prioritások mentén osztja el az egyes jóléti ágazatok között, vagy azokon belül. 

Másodszor a szelektivitás értelmezhető bizonyos népességcsoportok közötti választásként is: ellátási 

jogosultság rendelhető jövedelemtől teljesen függetlenül meghatározott jellemzőkkel rendelkező 

személyek csoportjaihoz (idősek, fogyatékossággal élők, stb.). Legszűkebb értelmezésben pedig a 

szelektivitás a jövedelem és a vagyon (a források) igazolására irányuló eljárás alkalmazását jelenti, 

amelyet vagy mindenkire, vagy az egyéb eljárásokkal már leszűkített csoportokra alkalmaznak.
19

 

Fazekas Marianna 1989-ben megjelent tanulmánya a társadalombiztosítási ellátásokon 

kívüli, akkoriban létező pénzbeli szociális juttatások közös jellemzőjeként a rászorultsági elv 

érvényesítését azonosította, mely bizonyos segélyfajtáknál az érdemesség-érdemtelenség 

hatósági elbírálhatóságával párosult. Az ismertetett szabályozás kiemelt példái alapján a 

rászorultsági elv nem mindig jelentett konkrét jövedelmi küszöböt, hanem inkább 

határozatlan jogfogalmakkal körülírt feltételeket, pl. „megélhetése veszélyeztetett”, 

„jövedelme létfenntartásához kevés”, „az épület súlyos megrongálódása” vagy „testi, 

szellemi, erkölcsi fejlődése indokolja”.
20

 

A szociális törvény elfogadásáig az 1991. évi XX. törvény szabályozta a helyi 

önkormányzatok szociálpolitikai feladatait. A 129. § (2) bekezdés a) pontja alapján az 

önkormányzat biztosította „külön jogszabályban foglalt feltételek szerint a szociális 

helyzetéből eredően ráutalt személyek pénzbeli és természetbeni ellátását, a rendszeres és 

rendkívüli szociális segélyezést”. 1991-ben készült el a szociális törvény koncepciója, melyet 

megjelentetett az Esély című folyóirat és teret biztosított a szakmai-politikai vitának is. A 

koncepció már egyértelműen a jövedelmi rászorultsággal azonosította a rászorultságot.
21

 A 

beterjesztett törvényjavaslat indokolása szerint „elsősorban a rászorultsági alapon nyújtható, 

célzott támogatások rendszerét építi ki”, továbbá „fontos elv a szelektív normativitás, ami azt 

                                                 
19

 Townsend 1991. 216. o. 
20

 Fazekas 1989. 72. o. 
21

 Népjóléti Minisztérium 1991. 14. o. 
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jelenti, hogy egyes lakossági csoportokat meghatározott jellemzőiken keresztül a javaslat 

külön megnevez, és ezek támogatásának garanciáit kiépíti.”
22

 

A szociális törvény Magyar Közlönyben megjelent eredeti szövege a pénzbeli ellátások két 

fajtáját határozta meg. A normatív pénzbeli ellátásnak nevezett gyermeknevelési támogatás 

társadalombiztosítási jogviszonyhoz és egyidejűleg jövedelemteszthez kötött ellátás volt, és 

más ellátás mellett nem, de legfeljebb négy óra munkavégzés mellett volt folyósítható, 

viszont nyugdíjjárulék terhelte és szolgálati időre jogosított. A másik kategória a települési 

önkormányzat által szociális rászorultság esetén kötelezően nyújtandó ellátások köre négy 

különböző segélytípust tartalmazott: a munkanélküliek jövedelempótló támogatását, a 

lakásfenntartási támogatást, az ápolási díjat, valamint az átmeneti segélyt. A szociális 

rászorultság csak a munkanélküliek jövedelempótló támogatásánál jelentett egyértelmű 

jövedelmi rászorultságot, az átmeneti segély esetében csak a „létfenntartást veszélyeztető 

rendkívüli élethelyzet” illetve „létfenntartási gonddal küzdő személyek” kifejezésekkel 

határozták meg a rászorultság mércéjét. 

Ferge Zsuzsa a szociális törvény koncepciójáról írt tanulmányában felteszi a kérdést, hogy 

a „célzott” ellátás, melyeknek bővítésére a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap javaslatot 

tett, és amely kívánalmaknak a szociális törvény tervezete meg kívánt felelni, „kizárólag 

anyagi rászorultsághoz, és ennek megfelelően a jövedelem vagy a vagyon igazolásához 

kötendő ellátásként értelmezendő-e, vagy van tágabb értelmezési lehetőség? Ha a szűk 

értelmet vesszük, akkor a ma célzottnak nevezett ellátások sem mind célzottak, mert a 

szociális szolgáltatások […] igénybevétele […] nem kötődött jövedelemigazoláshoz. 

Ugyanakkor, ha a szükségletet és ezzel együtt a fizetőképességet (az eszerint differenciált 

térítési díjakat) elfogadjuk ‘rászorultsági alapként’, akkor sokkal több már ma is a ‘célzott’ 

ellátás. Ha tudjuk továbbá, hogy a gyermekek szükségleteit a munkajövedelmek nem 

tartalmazzák, s hogy a többgyermekes családok jelentős része nem jómódú, akkor a családi 

pótlék zöme is ‘célzott’ ellátás. Hasonlóképpen, a mind nagyobb összeget felemésztő 

munkanélküli ellátások zöme is ‘célzott’, amennyiben – szegénységi bizonyítvány nélkül is – 

túlnyomórészt nem jómódúakhoz jut.”
23

 Ez a gondolatmenet a rászorultságnak tágabb 

értelmezését tartalmazza, ahol a jövedelemteszt ennek csak egyik alkalmazható igazolási 

formája. 

 

III. Egy lehetséges elméleti modell 

 

A társadalombiztosítási elvű ellátásokat figyelmen kívül hagyva, az elvileg elképzelhető 

összes fajta normatív (nem diszkrecionális) pénzbeli ellátás egyértelműen besorolható a 

hozzáférés szabályait három dimenzió mentén kezelve, melyek a következők: (1) a jövedelmi, 

                                                 
22

 Ugyanakkor a szelektív normativitás itt azt is jelenti, hogy alanyi joga csak a külön meghatározott 

csoportnak keletkezik a törvény előírásai nyomán, míg a többi rászorulónak csak az önkormányzati mérlegelési 

jogkörben adható támogatások járnak, alapvetően diszkrecionális döntések alapján. 
23

 Ferge 1992. 49. o. 
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vagyoni helyzet (forrásteszt), (2) az egyén állapotára, helyzetére vonatkozó kategoriális 

feltételek és (3) a magatartási, viselkedési feltételek (kondicionalitás). 

A három dimenzió az alábbi táblázatban foglalható össze, példákkal: 

VAN FORRÁSTESZT 

„rászorultsági alapú” 

NINCS FORRÁSTESZT 

„univerzális” 

KATEGORIÁLIS NEM 

KATEGORIÁLIS 

KATEGORIÁLIS NEM 

KATEGORIÁLIS 

kondicionális kondicionális 

foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás 

conditional cash 

transfers 

iskoláztatási támogatás, 

ápolási díj 

participációs jövedelem 

(Atkinson) 

nem kondicionális nem kondicionális 

időskorúak járadéka, 

egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti 

támogatás  

garantált 

minimumjövedelem 

nevelési támogatás, 

gyermekgondozást 

segítő ellátás, 

gyermeknevelési 

támogatás, 

fogyatékossági 

támogatás, vakok 

személyi járadéka, 

tartós ápolást végzők 

időskori támogatása 

univerzális 

alapjövedelem (UBI) 

1. számú táblázat: Az ellátások csoportosítása a rászorultság meghatározásának módja szerint 

 

1. Forrásteszthez kötött ellátások 

 

A jövedelmi és vagyonteszttől függő támogatások egységes „rászorultsági alapú/elvű” 

elnevezése egyrészt azért lehet félrevezető, mert a jövedelemteszttől független ellátások egy 

része is a rászorultság vélelmén alapszik. A rászorultság e tágabb értelmezését erősíti az 

Alaptörvény XIX. cikkének megfogalmazása, valamint a Szoctv. hatályos szabályozási 

megoldása is. 

A kategoriális feltétellel kombinált jövedelmi feltételek esetében a biztonsági háló sosem 

lehet teljesen hatékony, mindig lesznek olyanok, akik a kategoriális feltételt nem képesek 

vagy nem akarják teljesíteni, amellett, hogy a szabályozás célirányossága vagy pontatlansága 

is vezethet egyes csoportok kizárásához. Atkinson megfogalmazásában: „a feltételek azt 

jelentik, hogy megjelenik egy második dimenzió, melynek mentén bizonytalanná válhat a 

jogosultság”.
24

 Ezzel a kombinált célzási technikával kapcsolatban Szalai Júlia a következőt 

jegyezte meg a 2005-ös hazai helyzetre reagálva, ami azonban ma is helytálló: „nálunk 

nemcsak az anyagi létfeltételeik szerint rászorulóknak a ‘nem rászorulóktól’ való 

elkülönítésére van szükség, hanem egy második szűrő beiktatására is. Miután az első lépcső 

                                                 
24

 Atkinson 1992. 15. o. 
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nyomán szóba jövő igényjogosultak köre túl széles lenne, ezért a segélyezés rendszerén belüli 

további szelektálás hivatott az ún. ‘ténylegesen rászorulók’ szűkebb és valóban támogatható 

csoportjának megtalálására.”
25

 Ezekben az esetekben tehát a kategorizálás nem a 

jövedelemtesztet helyettesítő célzási megoldás, nem indikátoros célzás, hanem az 

igényjogosultak számának csökkentésére irányuló szelekciós mechanizmus, amely egyben 

kijelöli a juttatásokra érdemesek körét és határozottan elválasztja őket az érdemtelenektől. 

A kategóriától független, ellenben magatartási, viselkedési feltételekhez kötött pénzbeli 

támogatások példái a conditional cash transfers (CCTs) elnevezésű programok, amelyek 

pénzbeli segélyt nyújtanak általában a szegény háztartásoknak, azzal a feltétellel, hogy azok 

előre meghatározott befektetéseket hajtsanak végre a „humán tőkébe”, azaz a gyermekeik 

fejlesztésébe. A segélyhez jutás feltétele a gyermekek oktatására, egészséges táplálkozására, 

orvosi ellenőrzésére vonatkozó kötelezettségek teljesítése.
26

 

A garantált minimumjövedelem olyan pénzbeli támogatás, amely a jövedelmi 

rászorultságon kívül semmilyen más feltételhez nem kötött, célja egy megélhetési 

minimumstandard biztosítása mindenki számára.
27

 Jelenleg Magyarországon ilyen központi 

segélyezési megoldás nem áll rendelkezésre. Elvileg lehetőséget biztosítana egy ilyen jellegű 

támogatásra a települési segély intézménye, azonban annak sem központi forrása nincs 

egységesen biztosítva, sem a feltételességre vonatkozóan nincs érdemi korlátozás. A Szoctv. 

25. § (3) bekezdésének b) pontja előírja a települési önkormányzatok képviselő-testületei 

számára, hogy „szociális rászorultság” esetén települési támogatást állapítsanak meg, a 

Szoctv. és a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint. 

Tekintettel a települések eltérő anyagi helyzetére és az ott élő lakosság életkörülményeinek 

különbségeire, ez a megoldás a szociális biztonság szempontjából nem tekinthető garanciális 

jellegűnek. 

 

2. Forrásteszttől független ellátások 

 

A legtöbb hazai szerző által „univerzálisnak” nevezett, a hatályos szabályok alapján elérhető, 

jövedelmi és vagyoni helyzettől független támogatások mindegyike kategoriális, de megjelent 

a kondicionalitás is. Ilyen például a családi pótlék iskoláztatási támogatásnak nevezett 

formája, amelyre a jogosultság szünetel, ha a tanköteles gyermek e kötelezettségét nem 

teljesíti.
28

 A jövedelemteszt mellőzése annak elismerése is lehet, hogy az adott helyzet kiadási 

többletet jelent az érintettnek, ezek a támogatások tehát egyben kiadáskompenzációs célúnak 

is tekinthetők.
29

 Másfelől viszont a rászorulók csoportjának indikátorok alapján történő 

kiválasztását is szolgálhatják. 

                                                 
25

 Szalai 2005. 5. o. 
26

 Az ilyen programok értékelésére lsd pl. Fiszbein et al 2009.  
27

 Lsd pl. Peña Casas 2005. 18. o. 
28

 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 15. § (1) bekezdése 
29

 Pl. a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. tv. 22. § (1) bekezdés: „az állam […] hozzájárul a 

várandóssággal, a szüléssel, a szülőnek a gyermek […] gondozásával és nevelésével, valamint a taníttatásával 

összefüggő költségeihez.” 
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A „valódi” univerzalitás példája a universal basic income (UBI) vagy magyarul 

meghonosodott nevén a feltétel nélküli alapjövedelem, amely definíciója szerint sem 

jövedelmi, sem egyéb feltételhez nem kötött, alanyi (állampolgári) jogon járna. Speciális esete 

a jövedelemteszthez nem kötött, valamennyi állampolgárt megillető, viszont bizonyos 

aktivitást megkövetelő participációs (részvételi) jövedelem, melyet Atkinson javasolt a UBI 

alternatívájaként, válaszul a UBI-val szemben felmerült, a reciprocitást hiányoló 

ellenvetésekre.
30

 

 

IV. Rászorulók a szociális jogban – tételes jogi meghatározás 

 

1. A szociális rászorultság 

 

A jövedelmi helyzetet is figyelembe vevő pénzbeli ellátásokat elsősorban a szociális 

igazgatásról és a Szoc.tv. szabályozza, melynek célja a preambulum szerint a szociális jogok 

érvényre juttatása. A preambulum említi a „szociális segítségre szorulókért” érzett 

felelősséget is, ugyanakkor az Alaptörvény vonatkozó XIX. cikkére nem hivatkozik. A 

törvény tényleges személyi és tárgyi hatálya a felnőttkorú, társadalombiztosítási alapú és más 

törvényekben szabályozott ellátásokra nem jogosult személyek szociális rászorultságtól 

függő, adóbevételből finanszírozott ellátásaira terjed ki.
31

 

A Szoctv. II. fejezetének III. címe szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokat 

határoz meg. Az egyes ellátások feltételrendszere azonban jelentősen eltér egymástól, azaz a 

szociális rászorultság nem feleltethető meg egyértelműen a jövedelmi rászorultság vagy a 

szegénység fogalmával. 

Az időskorúak járadéka megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező, a 

nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek állapítható meg, azaz jövedelemteszthez kötött, 

kategoriális ellátás. A törvény magatartási szabályokat (az előzetes letartóztatás, elzárás, 

szabadságvesztés, illetve tartós külföldre távozás eseteit kivéve) nem határoz meg, továbbá 

vagyoni feltételt sem szab.
32

 

Az ápolási díjra vonatkozó szabályozás kifejezett jövedelemtesztet vagy vagyontesztet 

nem ír elő, egyes más rendszeres pénzellátások esetén azonban csak az ápolási díj mértékéig 

történő kiegészítést tesz lehetővé. A szabályozás a munkavégzést korlátozza, azonban a 

korlátozás nem jövedelmi természetű. Az ellátás tehát kategoriális és egyben kondicionális is, 

mivel feltétele az állandó és tartós gondozásra szoruló hozzátartozó tényleges ápolása.
33

 

                                                 
30

 Ennek kifejtését lsd. pl. Atkinson 2017. 240-245. o. 
31

 Hoffman-Mattenheim 2016. 14. o. 
32

 Szoctv. 32/B. § 
33

 Szoctv. 41-42. § 
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A tartós ápolást végzők időskori támogatása nyugdíjkiegészítés jellegű, fix összegű, 

forrásteszthez nem kötött, kategoriális ellátásnak tekinthető, amely nem kondicionális.
34

 

Az aktív korúak pénzbeli ellátásainak feltételrendszere a legösszetettebb. A jövedelmi és 

vagyonteszt mellett az ellátások kategoriálisak, továbbá a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás esetében kondicionálisak is. 

 

2. Az aktív korúak pénzbeli ellátásainak feltételrendszere 

 

Az aktív korú, jövedelmi, vagyoni helyzet alapján rászorulónak (szegénynek) tekinthető 

népességet első lépésben két nagy csoportra osztja a foglalkoztatási helyzetük. Azok, akik 

keresőtevékenységet folytatnak, nem jogosultak ellátásra. Ez a szabály nem csak az érintett 

aktív korú, rosszul fizetett munkából élő személyt zárja ki a támogatás lehetőségéből, hanem 

eltartott családtagjait is. A gyermekkorú eltartottak a Gyvt. alapján részesülhetnek rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben, az azonban – ritka kivételekkel – alapvetően természetbeni 

juttatásokat jelent (ingyenes vagy kedvezményes étkeztetést, tankönyvet, évi kétszeri 

kisösszegű utalványt). Az ún. dolgozó szegények (working poor) és családtagjaik a 

szabályozás szerint nem tekinthetők rászorulónak. 

Akik nem folytatnak kereső tevékenységet (inaktívak), azok különféle jogcímeken 

jogosultak lehetnek más pénzbeli ellátásokra. Ennek a csoportnak a jelentős része 

társadalombiztosítási alapú ellátásokra szerzett jogosultságot (táppénz, rehabilitációs járadék, 

gyermekgondozási díj, stb.), egy másik csoportjuk nappali tagozatos képzésben résztvevő 18 

év feletti személy, továbbá vannak olyanok, akik nem társadalombiztosítási alapú, hanem 

például családtámogatási ellátásokat (gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési 

támogatás) kapnak. A nappali tagozaton tanulók esetében – a többi feltétel fennállása esetén – 

a Gyvt. rendelkezései szerint lehet támogatást igényelni, meghatározott életkor felett azonban 

erre sincs lehetőség.
35

 A Szoctv. feltételrendszere tehát azzal az előfeltevéssel él, hogy akik 

már más jogcímen (elsősorban társadalombiztosítási jogviszony alapján vagy a 

családtámogatási szabályozás alapján) részesülnek ellátásban, azok nem rászorulók, 

függetlenül a jövedelem összegétől. 

Azok, akik más rendszeres pénzellátásra sem szereztek jogosultságot, további három 

csoportra oszthatók. Az egészségkárosodottak és a 14 év alatti gyermekük ellátásáról 

gondoskodók további feltételek teljesítése nélkül jogosultságot szereznek az 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra. Azoknak, akik munkaképesnek 

minősülnek, nem csak aktív álláskeresőként kell regisztráltatni magukat, de a felajánlott 

álláslehetőségeket el kell fogadniuk, beleértve a közfoglalkoztatást is. A legsúlyosabb kizáró 

ok, amelyet az ellátásban részesülők éves felülvizsgálata során szükséges vizsgálni, a 

megelőző egy év során elvárt legalább 30 napos időtartamú kereső tevékenység, 

                                                 
34

 Szoctv. 44/A. § 
35

 A fogyatékos személyek ellátásai azonban nem minősülnek „rendszeres pénzellátásnak” a Szoctv. 

meghatározása értelmében [4.§ (1) bek. i) pont], így azok nem zárják ki a jövedelemkiegészítésnek a Szoctv. 

szerinti lehetőségét. 
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közfoglalkoztatás, vagy képzésben való részvétel nem teljesítése, ami akár az igénylő 

önhibáján kívül is bekövetkezhet.
36

 

 

V. Összefoglalás - szegények-e a rászorulók, illetve rászorulók-e a szegények? 

 

A rászoruló definíciója csak az általánosság szintjén fogalmazható meg: mindazok, akik 

számára a törvényi szabályozás állami szociális támogatásra való jogosultságot határoz meg. 

A rászorultság alapja meghatározott élethelyzet, jövedelmi és/vagy vagyoni helyzet, valamint 

magatartási, viselkedési elvárások teljesítése lehet, vagy e három dimenzió bármely 

kombinációja. A „rászorultsági elvű” elnevezés nem alkalmas a jövedelemigazoláshoz kötött 

juttatások megkülönböztetésére. Ugyanígy az univerzális jelzőt is célszerűbb lenne fenntartani 

az olyan támogatásokra, amelyek esetében nem csak a jövedelem igazolása nem szükséges, 

hanem semmilyen más feltétel teljesítését sem írják elő a jogszabályok. 

A szegénység és a rászorultság sem azonosítható egymással. Egyrészt az alaptörvényi 

rászoruló fogalomnak a tételes jogi tartalmi meghatározása, kifejtése alapján számos olyan 

juttatás azonosítható, amely szerint a rászorultság nem feltétlenül jelent szegénységet. 

Nemcsak a családtámogatási ellátások, hanem az Alaptörvény XIX. cikkében megnevezett 

rászorulók egyes pénzbeli ellátásai esetén sincs szükség jövedelemvizsgálatra vagy 

vagyontesztre, rászorulónak minősülhetnek olyan személyek is, akik megfelelő jövedelemmel 

rendelkeznek. Másrészt a jövedelmi és vagyoni helyzet önmagában nem tesz senkit 

rászorulóvá, azaz támogatásra jogosulttá, mivel a jövedelmi és vagyonteszt minden esetben 

további szelekciós feltételekkel egészül ki. 
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*** 

 

WHO ARE “PERSONS IN NEED”? 

 

Article XIX (1) of the Fundamental Law of Hungary declares that the State shall strive to 

ensure social security for persons in need. The system of social institutions and measures 

implemented by the State are regulated in laws in which one can find the eligibility criteria for 

the social cash transfers. Thus, these rules are to identify the persons mentioned in the 

Fundamental Law as “persons in need”. This article aims to collect and systematize the 

aspects of the legal definition of neediness, and to explore the overlapping terminology which 

seems to be present in the traditional distinction between universal (not means-tested) and 

selective (means-tested) benefits. All the benefits have some regard to need, circumstances, 

contributions history or current resources, and it is possible to target benefits without means-

testing. Targeting “based on neediness” may be interpreted in a broad way where a means-test 

is merely a possible method to select the groups in need. In the Hungarian social law, 

neediness is not equal to poverty. The poor may fail to trigger entitlement when they do not 

fit in the category described by law and, some categories of persons may be considered as 

persons in need without being poor.  

 

 

 


