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NAGY GYULA 

Munkanélküli-segélyezés Magyarországon 
a kilencvenes években 

Magyarországon a tömeges munkanélküliség megjelenésével egy idõben vezették 
be a munkanélküli-segélyt. A cikk a segélyezési rendszer kilencvenes évekbeli törté
netét mutatja be, a vizsgálat középpontjába a segélyezés bõkezûségét – a segélyhez 
jutó munkanélküliek arányának és a segélyek nagyságának alakulását – állítva. A 
szerzõ választ keres arra, vajon a segélyben részesülõk arányának és a segélyek 
relatív összegének jelentõs csökkenése mennyiben tulajdonítható a szabályok vál
tozásainak, és mennyiben a munkanélküliek összetétel-változásának.* 

A munkanélküliek Magyarországon 1989. január 1-je óta részesülhetnek segélyben. A 
segélyezési rendszer a kilencvenes években számos változáson ment keresztül: új segé
lyeket vezettek be, volt olyan segély, amelyet rövid idõ után megszüntettek, és az egyes 
segélyekre vonatkozó szabályok is többször lényegesen megváltoztak. Mindeközben a 
munkaerõpiac sem maradt változatlan: az évtized elején rohamosan növekedett, majd az 
1993-as tetõzés után fokozatosan csökkent a munkanélküliség; jelentõs tartós munkanél
küliség alakult ki, és az ismétlõdõen munkanélkülivé válók aránya is megnõtt. 

A cikk a magyar munkanélküli-segélyezés kilencvenes évekbeli mûködésérõl ad átte
kintést. Két kérdéssel foglalkozunk. 1. Mekkora volt az esélyük a magyar munkanélkü
lieknek arra, hogy segélyben részesüljenek? 2. Milyen mértékû bérpótlást biztosítottak a 
segélyek a korábban dolgozó munkanélkülieknek? 

Az elemzés elsõsorban a már korábban elvégzett empirikus kutatások eredményeire 
támaszkodik, de felhasználunk statisztikai adatforrásokat és az országos munkanélküli
nyilvántartás adatbázisából származó mintákat is. Statisztikai adatforrásunk a Központi 
Statisztikai Hivatal 1992 óta negyedévente végrehajtott munkaerõ-felmérése, amelyben a 
lakosság munkaerõ-piaci állapotán kívül – többek között – arról is gyûjtenek adatot, 
hogy az állásnélküliek milyen segélyben részesülnek. Az Országos Munkaügyi Kutató
és Módszertani Központ a munkanélküli-segély bevezetése óta központi adatbázisban 
tartja nyilván a munkanélküli-járadékban részesülõk jellemzõit, a kifizetett járadékössze
geket és a járadék kiszámításához alapul vett korábbi béreket. Ebbõl az adatbázisból 
kiválasztott állományi mintákat használjuk fel, amelyek azoknak az adatait tartalmazzák, 
akik 1992 és 1998 között egy-egy év tavaszán járadékban részesültek. 

Az elsõ rész azzal foglalkozik, hogy milyen arányban jutottak segélyhez a munkanélkü
liek a kilencvenes években, és hogyan alakult az egyes segélytípusok szerinti megoszlás. 
Választ keresünk arra, hogy milyen okok miatt csökkent az évtizedben a segélyezettek 

* 
Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a széles értelemben vett minõségi változások helyes figyelembevételét az 
árindexben a maastrichti kritériumok kérdésétõl függetlenül is fontosnak tartjuk. Javaslataink nem tekinthe
tõk „felhívásnak manipulációra”, amelyet holmi „machiavellista” megfontolások indokolnak. Annál is ke
vésbé, mert az árindexszámítás megalapozott továbbfejlesztése fordított eredményt is hozhat, és kiderülhet, 
hogy a megélhetési költségek változását alá-, és nem fölébecsüljük. 

24 Mivel ez nem alapstatisztika, maginflációs indexet bármely (magán- vagy köz-) intézmény számolhat 
és publikálhat.A cikk az EU-csatlakozásra való felkészülést segítõ 5/1 ANN számú részprogram számá-
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aránya a munkát keresõ munkanélküliek között. Ezzel kapcsolatban megpróbáljuk tisztáz
ni, hogy mekkora volt a szerepe kétféle lehetséges oknak, a segélyszabályok szigorodásá
nak és a munkanélküliek segélyjogosultság szempontjából romló összetételének. A máso
dik rész a segélyek nagyságáról szól. Bemutatjuk, hogy a munkanélküli-segélyek milyen 
mértékben pótolták a korábbi béreket, és rávilágítunk, hogy a bonyolult segélyszabályok és 
a munkanélküliek a foglalkoztatotti átlagtól eltérõ összetétele miatt a segélyek bérpótló 
szerepét csak a segélyezettek részletes adatai segítségével lehet pontosan megragadni. A 
bérpótlás tekintetében is romlott a munkanélküliek helyzete: az évtized végén a segélyek az 
elveszített bérekhez viszonyítva sokkal kevesebbet értek, mint korábban. 

A segélyhez jutás esélye 

A kilencvenes években Magyarországon a munkanélküliek háromféle segélyben része
sülhettek. A munkanélküli-járadék korlátozott idõtartamra a korábbi bérrel arányos 
jövedelempótlást nyújt. A járadékjogosultság a munkanélkülivé válást megelõzõen 
munkában töltött idõtõl függ: megszerzésének feltétele egy rögzített vonatkozási idõ
szakon belül minimálisan munkában töltött idõ. A minimális jogosultság megszerzésé
hez 1989–1990-ben három éven belül 18 hónap, 1991-tõl négy éven belül 12 hónap 
munkaviszony kellett. A megszerezhetõ jogosultság idõtartama többször változott, 
maximuma kezdetben két év, az évtized végén egy év volt. 1991-tõl a jogosultság 
idõtartama a járadékkérelem idõpontját megelõzõ négy év foglalkoztatottságtörténetétõl 
(a munkában töltött idõ hosszától) függ: a nem folyamatosan dolgozók a maximálisnál 
rövidebb idõre szerezhetnek jogosultságot (a jogosultság legrövidebb idõtartama kez
detben 6, az évtized végén 3 hónap). A járadék összege a munkanélkülivé válást meg
elõzõ bér függvénye. 1989 és 1996 között a segélyezés elején magasabb segély–bér 
arányt alkalmaztak, mint a segélyezés késõbbi szakaszában. A bérpótlás azonban a 
korábbi bér nagyságától is függ. Egyrészt a kifizethetõ járadék maximális összegét a 
szabályok korlátozzák és ezért a magas keresetûek esetében a bérpótlási arány alacso
nyabb. Másrészt járadékminimumot is alkalmaznak, amelynek következtében az ala
csony bérûek viszonylag magas bérpótlásban részesülnek. 

A munkanélküli-járadékra való jogosultságot kimerítõk 1992 óta másik segélyben, 
az úgynevezett jövedelempótló támogatásban részesülhetnek.1  E segély nem biztosítási 
jellegû. A jogosultság jövedelemhatárhoz van kötve: a család egy fõre jutó jövedelme 
nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum 80 százalékát. A segély összege nem 
függ a korábbi bértõl, minden jogosult a jövedelemhatárral azonos összeget kap. Kez
detben a jövedelempótló támogatást korlátlan ideig lehetett igénybe venni, 1995-tõl a 
jogosultság legfeljebb 2 év. Átmenetileg – 1991 és 1996 között – a munkaerõpiacra 
belépõ fiatalok is részesülhettek segélyben. Az úgynevezett pályakezdõk munkanélküli 
segélye az iskolából kikerülõ, legalább szakmunkás végzettségû munkanélküliek szá
mára járt 6 hónapig, összege elõször a minimálbér 75 százaléka, 1995 közepétõl a 
legkisebb öregségi nyugdíj 80 százaléka volt. 

A munkanélküli-segélyben részesülõk létszámáról az Országos Munkaügyi Kutató- és 
Módszertani Központ munkanélküli-regisztere tartalmaz pontos információkat. Az 1. ábra 
e nyilvántartás adatai alapján mutatja a regisztrált munkanélküliek és ezen belül a külön
bözõ típusú segélyben részesülõk létszámának éves átlagait. 

1 1992-ben e segélytípust „munkanélküliek átmeneti szociális támogatásának” nevezték és szabályai né
mileg eltértek az 1993-tól érvényes szabályoktól. 



Munkanélküli-segélyezés Magyarországon a kilencvenes években  801 

1. ábra 
A regisztrált munkanélküliek segélyezése 1991 és 1999 között 
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Forrás: Országos Munkaügyi Kutató- és Módszertani Központ. 

Az 1. ábrán látható, hogy az évtizedben lényegesen változott a segélyezettek létszáma: 
1991-ben még kevesebb mint kétszázezer ember részesült segélyben, 1993-ra ez a lét
szám csaknem ötszázezerre emelkedett, majd 1999-re háromszázezerre csökkent. Azt is 
megmutatja az ábra, hogy az évek során alapvetõ átrendezõdés következett be a munka
nélküli-járadék és a jövedelempótló támogatás között: míg kezdetben a többség (1991
ben, amikor még csak ez a segélyforma létezett, valamennyi segélyezett) járadékban 
részesült, fokozatosan növekedett a jövedelempótló támogatás szerepe, és 1995 óta már 
több munkanélküli kap jövedelempótló támogatást, mint járadékot. A segélyezettek állo
mánya lényegében a regisztrált munkanélküliek létszámával párhuzamosan változott, ami 
azt jelenti, hogy a regisztráltak közül segélyben részesülõk aránya viszonylag stabil volt: 
73–77 százalék között ingadozott. Ezen arányok azonban nem árulják el, hogy a munka
nélküliek mekkora valószínûséggel részesülnek segélyben, hiszen – mivel a regisztráció 
elõfeltétele a segélyezésnek – a segélyjogosultak magasabb arányban regisztráltatják 
magukat, mint a segélyre nem jogosult munkanélküliek. Ha a munkanélküliek segélyhez 
jutási esélyeire vagyunk kíváncsiak, olyan adatforrást kell használnunk, amely a munka
nélküliek véletlen mintájáról tartalmaz információt. 

Az 1. táblázat a nemzetközi statisztikai standardok szerint munkanélkülinek számító 
népesség, az úgynevezett ILO-munkanélküliek segélyezésérõl tartalmaz adatokat. E fo
galomrendszer, mely a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) ajánlásain alapul, azo
kat minõsíti munkanélkülinek, akik semmilyen keresõ tevékenységet nem folytatnak, 
aktívan keresnek munkát, és készen állnak rövid idõn belül munkába lépni. A táblázat a 
KSH munkaerõ-felmérései alapján készült, melyek 1992 óta minden negyedévben a la
kosság véletlen mintáinak munkaerõ-piaci helyzetérõl – ezen belül segélyezésérõl – gyûj
tenek kérdõív segítségével információt. 

Mint az 1. táblázat utolsó sorában látható, a kilencvenes évek végére az évtized elejé
hez képest Magyarországon lényegesen csökkent a segélyben részesülõk aránya a mun
kanélküliek között. 1992-ben és 1993-ban még a munkát keresõk több mint 60 százaléka 
kapott segélyt, majd a segélyezettek aránya elõbb gyorsan, majd mérsékeltebb ütemben 
csökkent, 1995-ben 50,9, 1998-ban pedig már csak 45,2 százalék volt. Ezek az adatok is 
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1. táblázat 
Az munkanélküliek* segélyezése 1992 és 1998 között, százalék 

Segélytípus 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Férfiak 
Munkanélküli-járadék 63,0 55,3 36,0 26,0 22,2 24,9 21,3 
Pályakezdõ-segély 2,7 2,9 3,1 2,2 
Jövedelempótló támogatás 7,2 17,5 23,1 24,0 23,4 22,8 
Bármilyen segély 63,0 65,3 56,3 52,2 48,4 48,3 44,1 

Nõk 
Munkanélküli-járadék 60,2 51,5 36,0 27,8 26,4 25,6 24,2 
Pályakezdõ-segély 3,5 3,4 2,4 1,5 
Jövedelempótló támogatás 5,4 13,5 18,6 18,7 21,7 22,9 
Bármilyen segély 60,2 60,3 52,9 48,7 46,6 47,3 47,1 

Mindkét nem együtt 
Munkanélküli-járadék 61,9 53,9 36,0 26,7 23,8 25,2 22,4 
Pályakezdõ-segély 3,0 3,0 2,8 2,0 
Jövedelempótló támogatás 6,5 16,0 21,4 21,9 22,7 22,8 
Bármilyen segély 61,9 63,4 55,0 50,9 47,7 47,9 45,2 

* ILO-standardok szerint.

Forrás: a KSH munkaerõ-felmérései.


megmutatják a segélyezés szerkezetének átalakulását, a munkanélküli-járadék tér
vesztését, és az alacsonyabb összegû ellátást biztosító jövedelempótló támogatás re
latív súlyának növekedését. A munkanélküli-járadék gyors ütemben omlott össze 1992 
és 1995 között, amikor is a járadékban részesülõk aránya 61,9 százalékról 26,7 szá
zalékra zuhant. A csökkenés ezután sem állt meg, és 1998-ban az ILO-munkanélkü
liek már csak 22,8 százaléka kapott járadékot. A segélyezésen belül 1993-tól fokoza
tosan tért nyert a jövedelempótló támogatás, és 1998-ban már ugyanannyi munkát 
keresõ részesült e segélyben, mint járadékban. Korábban láttuk, hogy a regiszter 
adatai szerint – amelyek a ténylegesen segélyezettek létszámát mutatják – már 1995 
óta lényegesen többen kapnak jövedelempótló támogatást, mint járadékot. Az eltérés 
azzal magyarázható, hogy a járadékban részesülõk inkább keresnek munkát, mint a 
jövedelempótló támogatásban részesülõk, és ezért közülük a munkaerõ-felmérésben 
többen számítanak munkanélkülinek. (A segélyezettek egy része a munkakeresés hi
ánya miatt az ILO munkaerõ-felmérésben alkalmazott ismérvei szerint nem minõsül 
munkanélkülinek.) A segélyezettek arányában csekély különbség van a nemek kö
zött: az egyes években a munkát keresõ férfiak a nõknél 1-2 százalékponttal maga
sabb arányban részesültek segélyben. 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy Magyarországon egyre kevesebb munkanélküli számít
hatott jövedelempótlásra, ráadásul a segélyezettek között is visszaszorult a kedvezõbb feltéte
leket biztosító munkanélküli-járadékot élvezõk aránya. A következõ részben azzal foglalko
zunk, hogy milyen okoknak tulajdonítható a segélyezettek arányának e jelentõs csökkenése és 
a segélytípusok közötti arányeltolódás. Két tényezõ szerepét vesszük szemügyre: az egyik a 
jogosultsági szabályok, a másik a munkanélküliek összetételének változása. 

Mint már említettük, az évtizedben többször is változtak a járadékjogosultság szabá
lyai. 1989 és 1999 között voltaképpen öt különbözõ szabályegyüttes létezett, amelyek 
többé-kevésbé eltérõ jogosultsági feltételeket jelentettek. A 2. táblázatban a járadékjogo
sultság legfontosabb szabályait foglaltuk össze. Az egyes szabályegyütteseket járadék
rendszernek nevezzük és a táblázat elsõ oszlopában bevezetésük idõpontjával jelöltük. 
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2. táblázat 
A járadékjogosultság legfontosabb szabályai 

Az önként A végkielégítésbenA járadékrendszer 
Elõírt munkában A jogosultság idõtartama kilépõk részesülõkbevezetésének 

éve töltött idõ minimum maximum 
várakozási ideje 

1989 18 hónap 2 év 2 év nincs nincs 
(az utolsó 3 évben) (alacsonyabb 

járadék) 

1991 12 hónap 180 nap 2 év 3 hónap nincs 
(az utolsó 4 évben) 

1992 12 hónap 135 nap 1,5 év 3 hónap ahány hónap-
(az utolsó 4 évben) ra végkielé-

gítést kapott 

1993 12 hónap 90 nap 1 év 6 hónap ahány hónap-
(az utolsó 4 évben) ra végkielé-

gítést kapott 

1997* 12 hónap 90 nap 1 év 3 hónap ahány hónap-
(az utolsó 4 évben) ra végkielé-

gítést kapott 

* Az 1997-ben bevezetett szabályok 2000. január végéig voltak érvényben. A segélyrendszer 2000-ben 
bekövetkezett változásaival a cikkben nem foglalkozunk. 

A járadékjogosultság egyetlen olyan szabálya, amely az idõk folyamán nem vált szigo
rúbbá, sõt, az évtized elején enyhült, a minimális jogosultság megszerzéséhez szükséges 
munkában töltött idõ: míg 1989–1990-ben három éven belül legalább másfél évet kellett 
munkában tölteni, 1990-tõl egy hosszabb idõszak, négy év alatt rövidebb idõt, egy évet. 

A jogosultság idõtartamát 1989 és 1993 között többször is megkurtították. Míg 1989– 
1990-ben mindenki két évre szerzett jogosultságot,2  1991-tõl kétévnyi járadék már csak 
azoknak járt, akik a munkanélkülivé válást megelõzõ négy évben folyamatosan dolgoz
tak. Ekkor vezették be azt a szabályt, amely a jogosultság idõtartamát a foglalkoz
tatottságtörténettõl teszi függõvé: minél rövidebb ideig dolgozott valaki a segélykérelmet 
megelõzõ négyéves idõszakban, annál rövidebb idõre szerez járadékjogosultságot (a mi
nimummal és a maximummal együtt összesen 11 jogosultsági idõtartamot különböztet
nek meg). A jogosultságot szerzõk közül a legrövidebb ideig – négy éven belül egy évig 
– munkában állók e szabályok szerint 1991-ben már csak fél évig kaphattak járadékot. A 
jogosultág idõtartama 1991-et követõen rövid idõn belül kétszer is tovább csökkent, 1992
ben egynegyeddel, 1993-ban pedig egyharmaddal (minden jogosultsági csoportban). Így 
1993-tól már változatlan munkában töltött idõvel csak feleannyi ideig részesülhettek jára
dékban a munkanélkülivé válók, mint 1991-ben. 

Az önként kilépõk és a végkielégítésben részesülõk várakozási ideje a járadékfizetés 
megkezdését késlelteti, a jogosultság idõtartamát nem befolyásolja. Ennek ellenére a 
várakozási idõ alkalmazása, illetve megnövelése is hatást gyakorol a járadékban része
sülõk arányára, hiszen azzal a következménnyel jár, hogy akik nem maradnak tartósan 
munkanélküliek, rövidebb ideig kapnak járadékot. 1991-ben 3 hónapos várakozási idõt 
vezettek be a munkából önként kilépõk számára, ami 1993-ban 6 hónapra növekedett, 

2 Eredetileg 1989-ben csak egyévnyi jogosultság járt, de 1990-ben ezt kiterjesztették két évre, beleértve a 
már járadékban részesülõk jogosultságát is. 
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majd négy év után, 1997-tõl ismét 3 hónap lett. 1992-tõl a végkielégítésben részesülõk 
segélyezése is csak késleltetve kezdõdhet. Bár a várakozási idõ alkalmazása egyértel
mûen negatív irányban befolyásolja a segélyezési arányt, a hatás mértéke nagymérték
ben függ attól, hogy a munkanélkülivé válók mekkora arányát érinti a várakozás, és 
milyenek elhelyezkedési esélyeik. 

Fontos megjegyezni, hogy a szabályváltozások hatásai a magyar járadékrendszerben 
csak bizonyos késleltetéssel jelentkeznek. Az új szabályok ugyanis mindig csak az újon
nan járadékot kapókra vonatkoznak; azoknak a munkanélkülieknek a segélyezése, akik 
még a szabályváltozás elõtt szereztek jogosultságot, a régi szabályok szerint alakul – 
mindaddig, amíg ki nem lépnek a járadékban részesülõk közül. Ezért egy-egy idõpont
ban a munkanélküliek különbözõ szabályok szerint részesülhetnek járadékban, és az új 
szabályok bevezetése után még jó ideig jelentõs arányban találhatók a segélyezett állo
mányban olyan munkanélküliek, akikre a megelõzõ vagy még korábbi szabályrendszer 
vonatkozik. 1993 áprilisában például a járadékban részesülõk 17 százalékára még az 
1991-es szabályok, 64 százalékára pedig az 1992-es szabályok vonatkoztak, és a három 
hónappal korábban bevezetett 1993-as járadékrendszer még csak 19 százalékuk jogosult
ságát határozta meg. Még 1994 áprilisában is az akkor már egy és negyed éve hatályon 
kívül helyezett 1992-es szabályok vonatkoztak a járadékosok 16 százalékára.3 

Egészében véve a kilencvenes években a járadékjogosultsági szabályok lényegesen szigo
rodtak, és ez egyértelmûen csökkentette a munkanélküliek segélyezési esélyeit. Bár a jára
dékkimerítõk 1992-tõl jövedelempótló támogatást igényelhetnek, ez csak részben ellensú
lyozhatta a járadékjogosultság csökkenését.4  A jövedelempótló támogatás ugyanis meglehe
tõsen alacsony jövedelemhatárhoz van kötve, és ezért sok járadékkimerítõ egyáltalán nem 
juthat hozzá. Nem hagyhatjuk azonban figyelmen kívül, hogy nemcsak a szabályok változ
tak, hanem azoknak a munkanélkülieknek az összetétele is, akikre a szabályokat vonatkoztak. 

Az egyik fontos körülmény a tartós munkanélküliség növekedése. Mint a 2. ábrán 
látható, az egy éven túl munkanélküliek aránya az évtized elején mindkét nem körében 
gyorsan emelkedett, és az évtized közepére jelentõs arányúvá vált. 

Nyilvánvaló, hogy minél hosszabb a munkanélküliség idõtartama, annál többen merí
tik ki a korlátozott idõre szóló járadékjogosultságot, függetlenül attól, hogy a szabályok 
változnak-e, vagy nem. 

A másik tényezõ a munkanélkülivé válók foglalkoztatástörténetének feltehetõ romlá
sa. Mivel a tömeges munkanélküliség Magyarországon csak a kilencvenes évek elején 
alakult ki, az évtized elején munkanélkülivé válók nagy többsége korábban folyamato
san dolgozott. Idõvel egyre többen váltak munkanélkülivé, és ezáltal romlott az aktív 
népesség foglalkoztatástörténete. A teljes aktív népesség kilencvenes évekbeli munka
nélküliségi történetérõl nem állnak rendelkezésre összehasonlító adatok. Ismert viszont, 
hogy különbözõ idõpontokban járadékra kerülõk mekkora arányban részesültek már 
korábban is járadékban. Mint a 3. ábrán láthatjuk, ez az arány 1992 és 1996 között 
számottevõen emelkedett, és az 1996-ban járadékra kerülõ férfiak kétötöde, a nõknek 
pedig csaknem egynegyede már korábban is kapott járadékot – azaz 1991 óta már 
legalább egyszer volt munkanélküli. 

Bemutattuk, hogy a segélyezettek arányának kilencvenes évekbeli csökkenése mind a 
járadékjogosultság szabályainak szigorodásával, mind a munkanélküliek összetételének 
változásával összefüggésbe hozható. Felvetõdik a kérdés, hogy a két tényezõ külön

3 Az arányokat az Országos Munkaügyi Kutató- és Módszertani Központ járadék-nyilvántartásából szár
mazó minták felhasználásával számoltuk. 

4 A jövedelempótló támogatást 2000 májusától megszüntették. Azóta a járadékkimerítõk rendszeres szo
ciális segélyt igényelhetnek. 
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2. ábra 
Egy éven túl munkanélküliek aránya 1992 és 1998 között 
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Megjegyzés: A nyugdíjkor alattiak adatai. 
Forrás: KSH munkaerõ-felmérései. 

3. ábra 
Ismétlõdõen járadékban részesülõk aránya a járadékra belépõk között 
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Megjegyzés: Az arányokat az egyes évek tavaszán (április-májusban) járadékra kerülõk adatai alap
ján számítottuk ki. 

Forrás: A munkanélküli-járadékregiszter adatai. 

külön mekkora mértékben járult hozzá a változáshoz. Ennek pontos kimutatásához arra 
lenne szükség, hogy szimulálni tudjuk a járadékjogosultságot. Például ha az 1992-ben 
munkanélküliekrõl meg tudnánk állapítani, hogy az 1993-as vagy 1997-es szabályok 
szerint mekkora arányban lennének jogosultak segélyre, vagy fordítva: az 1993-ban vagy 
1997-ben munkanélküliekre alkalmazni tudnánk az 1992-es szabályokat, el lehetne külö
níteni a szabályváltozás és az összetétel-változás hatását. 
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Sajnos, Magyarországon nem létezik olyan adatbázis, amely lehetõvé tenné ilyen szá
mítások elvégzését. Hiába található a munkanélkülijáradék-regiszterben pontos informá
ció mind a foglalkoztatástörténetrõl, mind a járadékon töltött idõrõl, az adatbázisban – 
értelemszerûen – csak a járadékjogosultságot szerzett munkanélküliek adatai találhatók 
meg. A munkaerõ-felmérés viszont, amelynek véletlen mintájában jogosultak és nem 
jogosultak egyaránt szerepelnek, nem tartalmaz elegendõ információt ahhoz, hogy meg
állapítsuk a munkanélküliek különbözõ szabályok szerinti járadékjogosultságát. 

Ezért – kényszerûségbõl – a segélyezési valószínûség többváltozós modellezésével 
próbálunk legalább hozzávetõleges választ adni a feltett kérdésre. A járadékjogosultság a 
szabályok szerint a munkanélkülivé válást megelõzõ négy év foglalkoztatástörténetének 
és a munkanélküliség idõtartamának (a járadékon töltött idõnek) a függvénye. A jövede
lempótló támogatás esetén e két tényezõ kiegészül a háztartás egy fõre jutó jövedelmével. 
E változók közül a munkaerõ-felmérésben egyedül a munkanélküliség idõtartama ismert. 
Számos olyan változó szerepel ugyanakkor a munkaerõ-felmérésben, amelyek befolyá
solják a foglalkoztatástörténetet, valamint a háztartási jövedelem nagyságát, mint például 
az életkor, az iskolai végzettség, a háztartás tagjainak munkaerõ-piaci státusa stb. A 
segélyezés valószínûségét e változók segítségével modellezve, az egyik idõpontban talált 
összefüggések felhasználásával meg tudjuk becsülni más idõpontokból származó minták 
segélyezési valószínûségét. Két idõpontot alapul véve, az így kapott eredmény megmu
tatja, mekkora lenne (t + 1)-edik idõpontban a segélyben részesülõk aránya, ha a mo
dellben szereplõ változók és a segélyezési valószínûség összefüggése ekkor is ugyan
olyan lenne, mint a korábbi t-edik idõpontban. A (t + 1)-edik idõpontra becsült és az 
ekkor ténylegesen megfigyelt átlagos segélyezési valószínûség különbségét az összetétel 
változásának tulajdoníthatjuk. Megjegyezzük, hogy mivel azonban a két idõpont között 
változhat a megfigyelt tulajdonságok és a jogosultságot közvetlenül befolyásoló (meg 
nem figyelt) jellemzõk, a foglalkoztatástörténet, illetve a jövedelem kapcsolata is, az 
eljárás csak hozzávetõlegesen képes elkülöníteni a szabályváltozás és az összetétel-válto
zás hatását. Ezért a kapott eredményeket óvatosan kell értelmeznünk.5 

A munkaerõ-felmérés 1993-as adatai alapján probitmodellel nemenként külön-külön 
megbecsültük annak valószínûségét, hogy a munkanélküliek részesülnek-e munkanélkü
li-járadékban, illetve jövedelempótló támogatásban. A becslésekhez a vizsgált évek elsõ 
negyedéveinek mintáit használtuk, amit kiegészítettünk a munkaerõ-felmérésbe az év 
során késõbb belépõ munkanélküliek adataival.6  A független változók a következõk vol
tak: iskolai végzettség, életkor, az utolsó munkaviszony óta eltelt idõ, a háztartás, ezen 
belül a gyerekek, a foglalkoztatottak és a nyugdíjasok létszáma, a 0–3 és 4–6 éves gyere
kek jelenléte a háztartásban, valamint a lakóhely (Budapest, magas és alacsony munka
nélküliségi rátájú megyék). A becsléshez csak az öregségi nyugdíjkorhatár (férfiaknál 
60, nõknél 55 év) alattiak adatait használtuk. Az eredményeket a Függelékben közöljük. 

Az 1993-ra kapott együtthatók segítségével megbecsültük a munkaerõ-felmérésben 
1992-ben, valamint 1994 és 1998 között megfigyelt nyugdíjkor alatti munkanélküliek 
átlagos segélyezési valószínûségeit.7  A 3. táblázat a segélyben részesülõk tényleges ará
nyaival együtt mutatja e becsült valószínûségeket külön a munkanélküli-járadékra és a 
jövedelempótló támogatásra. 

5 Lényegében ugyanezt a módszert használtuk egy korábbi tanulmányunkban (Bardasi–Lasaosa– 
Micklewright–Nagy [1999]). 

6 A munkaerõ-felmérésben minden háztartást hat egymást követõ negyedévben kérdeznek meg, így ne
gyedévente a minta egyhatoda cserélõdik. 

7 Ehhez ugyanolyan mintákat használtunk, mint az 1993-as becsléshez: az elsõ negyedévek teljes munkanél
küli-mintáit kiegészítettük az adott év késõbbi hullámaiban a felmérésbe belépõ munkanélküliek adataival. 
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3. táblázat 
A munkanélküli-segélyben részesülõk tényleges és az 1993-as együtthatókkal becsült arányai 

a nyugdíjkor alatti munkanélküliek között, százalék 

Férfiak Nõk
Év 

tényleges becsült tényleges becsült 

a) Munkanélküli-járadék

1992 61,4 63,2 58,3 57,5

1993 59,9 59,9 56,5 56,5

1994 39,3 54,3 39,9 51,9

1995 26,6 49,9 28,5 50,5

1996 22,0 48,7 26,0 48,5

1997 24,6 49,8 25,7 47,9

1998 22,9 51,6 25,6 43,5


b) Jövedelempótló támogatás

1993 5,8 5,8 4,3 4,3

1994 16,8 7,8 13,3 4,9

1995 24,5 9,1 19,9 5,4

1996 25,1 9,3 20,0 5,5

1997 24,5 8,9 23,3 5,5

1998 24,9 8,9 25,1 9,9


A 3. táblázat harmadik és ötödik oszlopaiban az látható, mekkora lett volna a segély
ben részesülõk aránya, ha a probitbecslésekben figyelembe vett tulajdonságok – köztük a 
munkanélküliség idõtartama – és a segélyezés valószínûségének kapcsolata minden év
ben ugyanolyan lett volna, mint 1993-ban. Mint említettük, a munkanélküli-járadék ese
tében az együtthatók rögzítésével azt próbáljuk közelíteni, mekkora változás történt vol
na a segélyezettek arányában, ha a szabályok nem változnak, csak a munkanélküliek 
összetétele. Felhívjuk a figyelmet, hogy mivel a magyar segélyrendszerben egy idõben 
több szabályrendszer is mûködik, nem beszélhetünk arról, hogy az 1993 elején beveze
tett járadékszabályok alkalmazását modelleznénk. Mint láttuk, 1993-ban még sokan az 
1992-es vagy az 1991-es szabályok szerint kaptak járadékot. 

Látható, hogy ugyan 1993 után a munkanélküliek összetétel-változása miatt a becsült 
segélyezési arány is csökken, ez messze elmarad a járadékban részesülõk tényleges arányá
nak változásától (ami a 3. táblázat második és negyedik oszlopaiban látható). A férfiak 
esetében például a járadékban részesülõk tényleges aránya 1996-ban a legalacsonyabb: 22 
százalék, ami 37,9 százalékpontos csökkenés 1993-hoz képest. A 48,7 százalékos becsült 
arány viszont csak 11,2 százalékponttal marad el az 1993-as értéktõl. A nõknél a tényleges 
érték 1993 és 1996 között 30,6 százalékponttal, a becsült arány csupán 8,6 százalékponttal 
csökkent. 1998-ra a nõk becsült aránya tovább csökkent, de ez még mindig csak 13 száza
lékpontos eltérést jelent az 1993-as értékhez képest, szemben a járadékban részesülõk tény
leges arányában tapasztalható 30,9 százalékpontos eltéréssel. A 3. táblázat b) részében 
látható, hogy a jövedelempótló támogatásban részesülõk becsült aránya mind a férfiak, 
mind a nõk között a tényleges értékektõl messze elmaradó mértékben növekedett. 

Az eredmények tehát azt mutatják, hogy a segélyben részesülõk arányának kilencvenes 
években tapasztalható visszaesésében az összetétel-változás – ezen belül a munkanélkülisé
gi idõtartamok növekedése – csak csekély szerepet játszott. A csökkenés nagyobb része a 
szabályok szigorodásával és a munkanélkülivé válók foglalkoztatástörténetének romlásával 
magyarázható. E két tényezõ hatásának mértékét azonban a foglalkoztatástörténetre vonat
kozó információk hiányában nem tudtuk szétválasztani. 
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A segélyek nagysága és bérpótló szerepe 

Miután áttekintettük, hogy a munkanélküliek közül hányan részesülnek segélyben, azzal 
foglalkozunk, mekkora összegûek ezek a segélyek, és milyen arányban pótolják a mun
kanélküliek kiesett bérét. A 4. táblázat a munkanélküli-járadék és a jövedelempótló tá
mogatás összegének hosszú távú alakulásáról ad képet. A segélyek átlagos értékén kívül 
a 4. táblázatban megmutatjuk, mekkorák ezek az átlagok a foglalkoztatotti átlagbérekhez 
és a minimálbérekhez viszonyítva. A táblázatban szereplõ járadékátlagokat a munkanél
küli-regiszterbõl származó minták felhasználásával számítottuk ki, melyek egy-egy év 
márciusában vagy áprilisában járadékban részesülõ munkanélküliek adatait tartalmaz
zák. A foglalkoztatotti bérek éves átlagok, a minimálbér és a jövedelempótló támogatás 
esetében az egy-egy évre jellemzõ átlagot közöljük, amit az év közben esetleg változó 
értékek idõarányos súlyozásával kaptunk (a jövedelempótló támogatás összege rögzített, 
minden jogosult azonos összegû segélyt kap). 

4. táblázat 
A munkanélküli-járadék és a jövedelempótló támogatás összegének alakulása 

az átlagbérhez és a minimálbérhez viszonyítva 

Megnevezés 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Átlagos havi munkanélküli-járadék 8 583 9472 10 798 12 222 13 213 14 340 17 278 
(forint) 

Bruttó havi átlagbér 22 290 27170 33 940 38 900 46 840 57 270 67 760 
(forint) 

Havi minimálbér 8 000 8917 10 375 12 058 14 500 17 500 19 500 
(forint) 

Átlagos 38,5 34,9 31,8 31,4 28,2 25,0 25,5 
járadék/átlagbér (százalék) 

Átlagos 107,3 106,2 104,1 101,4 91,1 81,9 88,6 
járadék/minimálbér (százalék) 

Havi jövedelempótló 4 000 5 120 5 893 6 720 7 680 9 200 10 960 
támogatás (forint) 

Jövedelempótló 17,9 18,8 17,4 17,3 16,4 16,1 16,2 
támogatás/átlagbér (százalék) 

Jövedelempótló 50,0 57,4 56,8 55,7 53,0 52,6 56,2 
támogatás/minimálbér (százalék) 

Forrás: KSH, a munkanélkülijáradék-regiszer adatai. 

A munkanélküli-járadék 1992 óta mind az átlagos bérekhez, mint a minimálbérhez vi
szonyítva jelentõsen elértéktelenedett. Míg 1992-ben az átlagjáradék átlagbérhez viszonyí
tott aránya majdnem elérte a 40 százalékot, 1997-98-ban – folyamatos csökkenés után – 
már csak mintegy 25 százalék volt. Az átlagos járadék 1992-ben a minimálbér 107,3 száza
léka volt, 1997-ben 81,9, 1998-ban pedig 88,6 százaléka. A jövedelempótló támogatás – 
amelynek összege az átlagos járadéknál jóval alacsonyabb – megõrizte relatív értékét: az 
átlagbérekhez viszonyított aránya csak igen kis mértékben csökkent, a minimálbérhez ké
pest pedig 1992 után még valamelyest növekedett is értéke. A jövedelempótló támogatás 
bérekhez viszonyított arányának stabilitása azzal magyarázható, hogy nagysága a nyugdíj
minimumhoz van kötve – annak 80 százaléka –, egy olyan ellátási küszöbhöz, amelyet 
idõrõl idõre kiigazítanak. A munkanélküli-járadék elértéktelenedésének okait a szabályok 
részletesebb vizsgálatával késõbb fogjuk megvilágítani. Elõbb azonban megvizsgáljuk, milyen 
arányban pótolja a járadék a munkanélkülivé válók kiesõ bérét. 
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A 4. táblázatban közölt arányok, amelyek az átlagos munkanélküli-járadékot az át
lagbérhez viszonyítják, nem adnak megbízható képet a járadékrendszeren keresztül 
megvalósuló bérpótlásról. Ennek oka, hogy a munkanélküliek nem „átlagmunkások”, 
béreik jóval elmaradnak a foglalkoztatotti átlagtól. 1994-ben például a járadékban ré
szesülõk korábbi bére az átlagbér csupán 60 százalékát tette ki (Köllõ–Nagy [1995]). A 
járadék tényleges bérpótló szerepérõl csak a járadékban részesülõk részletes adatai 
alapján lehet képet alkotni. Ilyen adatok alapján készült az 5. táblázat, amelyben a 
járadékregiszter adataira támaszkodva, a járadékoknak a munkanélküliek tényleges 
korábbi béreihez viszonyított arányát mutatjuk be. Minden évben a tavasszal – márci
usban vagy áprilisban – járadékban részesülõk véletlen mintáját használtuk (ugyanazo
kat, amelyek segítségével a 4. táblázatban közölt átlagos járadékokat számítottuk).8  A 
számításokhoz a járdékregiszterben szereplõ korábbi béreket vettük alapul, amelyek 
segítségével a munkaügyi központok a járadékot kalkulálták. E bérek azonban, attól 
függõen, hogy a segélyezettek mikor váltak munkanélkülivé, különbözõ idõpontokhoz 
tartoznak. Ezért a segély–bér arányok számításához minden munkanélküli korábbi bé
rét az átlagos béremelkedésnek megfelelõ mértékben indexáltuk a mintavétel idõpont
jáig. Ezek a segély–bér arányok azt mutatják, miként viszonyulnak a járadékok azok
hoz a bérekhez, amit akkor kapnának a munkanélküliek, ha nem veszítették volna el 
állásukat – feltéve, hogy bérük az átlagos béremelkedés ütemével megegyezõen nõtt 
volna,9  azaz a járadék mekkora jövedelmet biztosít a munkanélküliek számára azokhoz 
képest, akiknek megmaradt az állásuk. 

5. táblázat 
A munkanélküli-járadékok és az indexált bérek átlagos arányai 

(százalék) 

Nem 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Férfiak 68,5 56,0 50,7 53,5 44,8 46,3 49,4 
Nõk 77,9 63,6 56,3 57,4 48,3 48,2 51,3 
Mindkét nem együtt 72,3 59,1 53,0 53,5 46,4 47,1 50,2 

Megjegyzés: Az egyes évek márciusában vagy áprilisában járadékban részesülõk mintái alapján. A koráb
bi kereseteket a mintavétel idõpontjáig indexáltuk. 

Forrás: A munkanélkülijáradék-regiszter adatai. 

Látható, hogy a munkanélküliek tényleges bérei alapján számított átlagos segély–bér 
arányok (5. táblázat) jóval magasabbak, mint a foglalkoztatotti átlagbér és az átlagos 
járadék 4. táblázatban található arányai. A különbség jelentõs: 1992-ben az átlagos kere
setek és járadékok alapján számított 38,5 százalékos „fiktív” bérpótlással szemben a 
tényleges segély–bér arány átlaga 72,3 százalék; az utolsó megfigyelt évben, 1998-ban 
pedig 25,5 és 50,2 százalék a két mutató. A férfiak keresetét a járadék az évtized elején 
jóval kisebb arányban pótolta, mint a nõk keresetét, de a különbség fokozatosan csök
kent, és 1998-ban már meglehetõsen csekély volt. A bérpótlás nemek közötti különbsége 
minden bizonnyal a minimális és maximális járadékra vonatkozó szabályokkal magya
rázható, amelyekkel késõbb részletesebben foglalkozunk. A segély–bér arányok alakulá

8 Több tízezer fõ adatait tartalmazó mintákról van szó, amelyek a járadékban részesülõk legalább 10 
százalékát tartalmazzák. 

9 A kilencvenes évek elején a munkanélküliség kockázatának kitett foglalkoztatotti csoport béremelkedési 
üteme valamelyest elmaradt az átlagtól (Köllõ–Nagy [1995]), ezért az átlagbér-emelkedésnek megfelelõ 
indexálással kapott segély–bér arányok kismértékben alulbecsültek. 
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sa is világosan mutatja, hogy a járadékrendszer az évtizedben lényegesen szûkmarkúbbá 
vált: míg 1992-ben a járadék a munkanélküliek kiesõ bérének átlagosan majdnem három
negyedét pótolta, 1996-tól már alig felét. 

A 6. táblázatban a járadék nagyságára vonatkozó legfontosabb szabályokat és azok 
változásait foglaltuk össze. 

6. táblázat 
A munkanélküli-járadék összegét meghatározó legfontosabb szabályok 

Járadék a korábbi bér Az 1. 
Év százalékában szakasz 

Az átlagkereset A járadék 
számítása 

1. szakasz 2. szakasz aránya minimuma maximuma 

1989 6 hónapig 70 százalék, 1989: nincs 3×minimálbér 
majd 6 hónapig 60 az utolsó havi 1990: 0,8× (1. év), illetve 
százalék. A 2. évben alapbér+ az elõzõ minimálbér 2×minimálbér 
45 százalék év alapbéren (2. év) 

felüli kereseteinek 
1991 70 50 50 havi átlaga 

százalék százalék százalék minimálbér 3×minimálbér 

1992 70 50 50 
százalék százalék százalék minimálbér 2×minimálbér 

1993 75 60 33 a munkanélkülivé 8600 forint 1. szakasz: 18 
százalék százalék százalék válást megelõzõ ezer forint, 

négy naptári 2. szakasz: 15 
negyedév átlag- ezer forint 
keresete 

1997 65 százalék (nincs több az öregségi az öregségi 
szakasz) nyugdíjmini- nyugdíjmini-

mum 90 szá- mum 180 
zaléka százaléka 

A munkanélküli-járadék összege a korábbi bér függvénye. A szabályok meghatároz
zák, hogy a munkanélküli korábbi bérének hányadrészét kapja járadékként; ezt nevezzük 
névleges segély–bér aránynak. Amikor a járadékjogosultságot több szakaszra osztják – 
ez az 1997-es szabályrendszer kivételével mindig így volt –, szakaszonként eltér a névle
ges segély–bér arány. A járadék ennek ellenére nem a korábbi kereset lineáris függvé
nye, mert a legalacsonyabb és legmagasabb keresetûekre a járadékminimum és -maxi
mum alkalmazása következtében speciális szabályok vonatkoznak. A valóságban négyfé
le módon számítják ki a járadék összegét: 

1. a járadékminimum alatt keresõk korábbi bérükkel azonos összegû járadékot kapnak; 
2. a járadékminimumot kapja a munkanélküli, ha a névleges segély–bér arány alkal

mazásával adódó járadék nem éri el ezt a küszöbértéket, de a bér magasabb a járadékmi
nimumnál; 

3. a névleges segély–bér arány alapján adódó járadék akkor jár, ha ez eléri a minimu
mot, de nem haladja meg a maximumot; 

4. a járadékmaximumot kapja mindenki, akinek a névleges segély–bér arány alapján 
kalkulált járadéka meghaladná ezt az összeget. 

Fontos jellemzõje még a járadékszabályoknak – és ez nem derül ki a 6. táblázatból –, 
hogy sem a járadékszámítás alapjául szolgáló béreket, sem magukat a járadékokat nem 
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indexálják.10  Ezért a kilencvenes években tapasztalható jelentõs infláció mellett a járadék 
annál kevesebbet ért, minél több idõ telt el a munkaviszony megszûnése és járadék meg
állapítása között, és minél hosszabb idõt töltött már járadékon a munkanélküli. Az inde
xálás hiánya az évtized elején, amikor a munkanélküliségi idõtartam még gyors ütemben 
növekedett, és a járadékjogosultsági idõ viszonylag hosszú volt, hozzájárult a járadékok 
elértéktelenedéséhez is. Ezt mutatja, hogy az 1992 márciusában járadékban részesülõk 
között a munkanélküliség idõtartamának egy hónapos növekedése – több más változó, 
így az iskolai végzettség és az életkor hatásának kiszûrése mellett – a férfiaknál 2,5, a 
nõknél 2 százalékos csökkenést jelentett a járadék alapjául szolgáló bér nagyságában, és 
ezáltal természetesen csökkentette a járadék összegét is – ha a bonyolult szabályok miatt 
nem is ekkora mértékben (Nagy–Micklewright [1995]). 

Mivel a járadékok nagyságát csak 1992 tavaszától vizsgáljuk, az 1991-ben bekövetke
zett szabályváltozásokkal nem foglalkozunk részletesen. A segély–bér arányok 1992 és 
1993 tavasza között bekövetkezett csökkenése viszont nemcsak az 1993-as változásoknak 
tulajdonítható, hanem az 1992-es szabályváltozások késleltetett hatása is szerepet játszik 
benne – hiszen, mint említettük, 1992 elején még sokan az 1991-es, 1993 elején pedig az 
1992-es szabályok szerint részesültek járadékban. Az 1992-es szabályok a névleges se
gély–bér arányokat nem érintették, viszont a maximális járadék a minimálbér háromszo
rosáról annak kétszeresére csökkent, és megváltozott a járadék alapjául szolgáló átlagbér 
kiszámításának módja. Ez utóbbi változás is elõnytelen volt a munkanélküliek számára. 
Míg korábban az átlagbérbe az utolsó havi alapbért számították be, 1992-tõl a munkanél
külivé válást megelõzõ négy naptári negyedév alapbérének átlagát. Ez az akkoriban ma
gas nominálbér-emelkedési ütem mellett számottevõen csökkentette a járadék alapjául 
szolgáló átlagbér és – ezen keresztül – a járadék nagyságát: az 1992 márciusában jára
dékban részesülõk adatai alapján a veszteség az átlagbér mintegy 11-12 százaléka volt 
(Nagy–Micklewright [1995]). 

1993-ban lényegesen átalakultak a járadék nagyságára vonatkozó szabályok. Mindkét 
szakaszban megnõtt a névleges segély–bér arány, viszont a magasabb segély–bér arányt 
biztosító 1. szakasz aránya a jogosultság teljes idõtartamának felérõl harmadára csök
kent. Így aztán, mivel az 1993-as szabályok alapján a 2. szakasz névleges segély–bér 
aránya (65 százalék) alacsonyabb, mint az 1. szakaszé az 1992-es szabályok szerint (70 
százalék), a segély–bér arányok emelése csak egy kisebbség, a rövid ideig járadékon 
maradók számára volt elõnyös (közülük is csak azoknak, akik a névleges segély–bér 
arány alapján részesültek járadékban). 

Az 1993-as szabályok a korábban a minimálbérhez kötött járadékminimum és -maxi
mum helyett fix összegû határokat vezettek be. Ezek az új határok is hátrányosan érintet
ték a munkanélkülieket, bár 1993 elején még viszonylag kevéssé maradtak el a minimál
bér alapján adódó régiektõl: a 8600 forintos minimális járadék 96 százaléka volt a 9000 
forintos minimálbérnek, az 1. szakaszra érvénye 18 ezer forintos maximum éppen meg
egyezett az 1992-es szabályok szerinti maximummal, a minimálbér kétszeresével, a 2. 
szakasz 15 ezer forintos maximuma viszont csak 83 százaléka volt ennek. A változás 
rövid távon is csökkentette a járadékok nagyságát: az 1992 márciusában járadékban ré
szesülõk járadéka az 1993-as szabályok mellett átlagosan 5 százalékkal csökkent volna 
(Nagy–Micklewright [1995]). 

Ennél sokkal fontosabb azonban a minimális és maximális járadék fix összegben 
történõ rögzítésének hosszabb távú hatása. Míg korábban a minimálbér emelkedése 
automatikusan „indexálta” a járadékminimumot és -maximumot, 1993 és 1996 között e 

10 Kivételt jelentenek azok a minimummal megegyezõ és annál alacsonyabb járadékok, amelyeket az 1992 
elõtti szabályok szerint állapítottak meg. Ezeket a minimálbér növekedésével arányosan felemelték. 
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küszöbértékek nem változtak. Ennek következményeit érzékelteti a 7. táblázat, amely
ben a járadékminimum és -maximum relatív értékének alakulását mutatjuk be a mini
málbérhez és az átlagbérhez viszonyítva. A munkanélküli-járadék legkisebb összegé
nek minimálbérhez viszonyított aránya 1992 és 1996 között 40 százalékponttal csök
kent, az 1. szakasz járadékmaximumáé 76, a 2. szakaszban érvényes maximumé pedig 
65 százalékponttal. A zuhanás mértékét jellemzi, hogy 1996-ban a 2. szakaszhoz tarto
zó járadékmaximum minimálbérben kifejezve ugyanannyit ért, mint 1992-ban a jára
dékminimum. A 7. táblázatban az is látható, hogy a küszöbértékek az átlagbérhez 
viszonyítva is jelentõsen elértéktelenedtek. 

7. táblázat 
A munkanélküli-járadék minimumának és maximumának relatív értéke 

Megnevezés 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

A minimális járadék összege 
– a minimálbér százalékában 100 96 83 71 59 59 63 
– az átlagbér százalékában 36 32 25 22 18 18 18 
Az 1. szakasz maximális járadékának összege 
– a minimálbér százalékában 200 200 173 149 124 118 137 
– az átlagbér százalékában 72 66 53 46 38 36 39 
A 2. szakasz maximális járadékának összege 
– a minimálbér százalékában 168 145 124 103 – – 
– az átlagbér százalékában 55 44 39 32 – – 

1997-tõl a küszöbértékek ismét automatikusan karbantartott mutatóhoz, az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegéhez vannak kötve – a legkisebb járadék a nyugdíjminimum 90 
százaléka, a legnagyobb járadék pedig 180 százaléka. Ez a változás hosszabb távon biz
tosítja ugyan az értékmegõrzést – természetesen a korábbinál lényegesen alacsonyabb 
szinten11  –, azonnali hatása azonban nem volt: 1997-ben az elõzõ évhez képest a mini
mum relatív értéke nem változott, a maximumé pedig, bár csak kis mértékben, tovább 
csökkent. 1998-ban már mindkét küszöb relatív értéke újra emelkedett. 

A járadékküszöbök reálértékének csökkenése azzal a következménnyel járt, hogy egy
re kevesebben részesültek a minimumszabály alkalmazásán keresztül a névlegesnél ma
gasabb bérpótlásban, és a maximumszabály alkalmazása miatt a segély–bér arány egyre 
több munkanélküli esetében maradt el a névlegestõl. A 8. táblázatban azt mutatjuk be, 
hogyan alakult a segélyezettek megoszlása a négy lehetséges járadékszámítási mód sze
rint 1992 és 1998 között. A közölt megoszlásokat a járadékban részesülõk márciusi vagy 
áprilisi állományaiból vett minták alapján számítottuk ki. 

8. táblázat 
A járadékban részesülõk megoszlása a járadék kiszámításának módja szerint, százalék 

Megnevezés 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Járadékminimum alatti 23,1 17,0 6,3 2,8 2,0 1,9 1,9 
Minimumszabály szerint 43,3 41,4 37,1 24,7 15,4 12,8 12,2 
Nominális segély–bér arány 31,7 36,6 45,0 48,6 45,7 48,4 52,5 
Maximumszabály szerint 1,9 5,0 11,6 23,9 36,9 36,9 33,4 

Forrás: A munkanélkülijáradék-regiszter adatai. 

11 A járadékminimum – az öregségi nyugdíjminimum 90 százaléka – 1997 elején 10 350 forint volt, az 
akkor érvényes minimális bér 61 százaléka. 
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Az évtized elején – 1992-ben és 1993-ban – még a járadékban részesülõk többsége 
az alacsony járadékokra vonatkozó szabályok szerint vagy a minimális járadékkal meg
egyezõ vagy az alatti járadékot kapott. Az õ esetükben a tényleges segély–bér arány a 
névlegesnél magasabb volt. A járadék legnagyobb összegének korlátozása ekkor igen 
kevés munkanélkülit érintett. Miután a küszöbértékeket 1993-tól nominálisan befa
gyasztották, a minimumszabály jelentõsége gyorsan csökkent, egyre több munkanélkü
li részesült járadékban a névleges segély–bér arány alapján, és egyre többet érintett a 
maximális járadékra vonatkozó korlátozás. 1997-re éppen ellenkezõjére fordult a sza
bályok egymáshoz viszonyított jelentõsége, a relatív többségre ekkor már a névleges 
segély–bér arány vonatkozott, a második legnépesebb csoport pedig a maximumsza
bály szerint kapott járadékot – a névlegesnél alacsonyabb bérpótlásban részesülve. 
1998-ban, amikor ismét alkalmazták a küszöbértékek indexálását, megfordult a válto
zás iránya, és az elõzõ évhez képest valamelyest csökkent a maximumszabály, és növe
kedett a nominális segély–bér arány jelentõsége. 

Mindezen túl a járadékok bérpótló szerepének csökkenéséhez a munkanélkülivé válók 
relatív bérének növekedése is hozzájárulhatott. Növekvõ relatív bérek mellett ugyanis – 
még ha a küszöbértékek átlagbérhez viszonyított értéke nem is változik – kevesebb mun
kanélkülit érint a minimumszabály segély–bér arányt növelõ, és többet a maximumsza
bály segély–bér arányt csökkentõ hatása. A 9. táblázat a foglalkoztatottak átlagos béré
hez viszonyítja a járadékra kerülõk bérét. A munkanélküliek közölt béradatai a járadék
regiszterbõl származnak. A munkanélküli-járadék összegét 1992 óta – mint a 6. táblázat
ban láttuk – a munkanélkülivé válást megelõzõ négy naptári negyedév átlagos keresete 
alapján állapítják meg, ami az elsõ negyedévben járadékra kerülõk esetében az elõzõ 
naptári év átlagkeresete. A 9. táblázatban azoknak a munkanélkülieknek a járadékszámí
táshoz használt bérátlagai szerepelnek, akik a vonatkozási évet követõ elsõ negyedévben 
igényeltek járadékot.12  Mivel ezek az elõzõ naptári év átlagos keresetei, összehasonlítha
tók az éves foglalkoztatotti átlagkeresetekkel. A 9. táblázatból látható, hogy a munkanél
külivé válók a kilencvenes években jelentõs kereseti lemaradásban voltak a foglalkozta
tottakhoz képest. A lemaradás részben azzal magyarázható, hogy a munkanélkülivé vá
lók összetétele a kereseteket befolyásoló tulajdonságok szerint – mint az iskolai végzett
ség és a gyakorlat – kedvezõtlen, ugyanakkor az állásvesztõk bére saját kategóriájukban 
is viszonylag alacsony.13  Megfigyelhetõ, hogy ez a kereseti lemaradás 1992 és 1997 
között lényegesen növekedett: míg a munkanélkülivé válók keresete 1992-ben a 
foglalkoztatotti átlag 65,1 százaléka volt, 1997-ben már csak 52,7 százaléka.14 

9. táblázat 
A foglalkoztatottak és a munkanélkülivé válók átlagos bérei 

Megnevezés 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

A foglalkoztatottak átlagbére (forint) 22294 27173 33309 38900 46837 57270 
A járadékra kerülõk átlagbére (forint) 14523 17599 20095 23608 26578 30191 
A járadékra kerülõk bére a 

foglalkoztatotti bérek százalékában 65,1 64,8 60,3 60,7 56,7 52,7 

Forrás: KSH és a munkanélkülijáradék-regiszter adatai. 

12 Nem a teljes elsõ negyedévi beáramlás adatait használtuk, hanem az egyes évek április közepén jára
dékban részesülõk közül az elsõ negyedévben belépõkét. Így az elsõ negyedévben munkanélkülivé vált, de 
április közepéig a járadékregisztert elhagyó munkanélküliek adatai nem szerepelnek a számításokban. 

13 A munkanélkülivé válók kereseti lemaradásának okait részletesebben elemzi Köllõ–Nagy [1995]. 
14 A kereseti lemaradás növekedésének okait nem ismerjük. 
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A segély–bér arány csökkenésében tehát nem játszhatott szerepet a járadékra kerülõk 
relatív béreinek emelkedése, a munkanélküli-járadékok 1993 utáni leértékelõdése a kü
szöbértékek indexálásának hiányával magyarázható. Az indexálás 1997-es visszaállításá
tól, ami az évtized elejére jellemzõnél jóval alacsonyabb szintû minimum- és maximum
érték mellett történt, nem várhatjuk a járadék bérpótló szerepének növelését, legfeljebb 
annyit, hogy a további elértéktelenedést megakadályozza. 

A munkanélküli-járadék tehát a kilencvenes években a kiesett bérek egyre kisebb ré
szét pótolta. A munkanélküliek életszínvonalát ezen felül az a körülmény is rontotta, 
hogy – mint az elõzõ részben láttuk – a segélyezetteken belül csökkent a járadékban és 
növekedett a jövedelempótló támogatásban részesülõk aránya. A jövedelempótló támo
gatás pedig, hiába õrizte meg reálértékét, még az évtized végén is a járadéknál alacso
nyabb segélyt jelent. 
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Függelék 

F1. táblázat 
A munkanélküli-járadék valószínûsége 1993-ban (probitbecslések) 

Férfiak Nõk 
Megnevezés 

együttható z együttható z 

Iskolai végzettség 
8 osztály alatt 0,083 0,7 0,048 0,3 
Szakmunkásképzõ 0,173 3,0 0,094 1,1 
Gimnázium 0,006 0,0 0,020 0,2 
Szakközépiskola 0,044 0,5 –0,170 –1,7 
Felsõfokú –0,221 –1,5 –0,352 –1,8 

Korcsoport 
15–19 év –0,456 –4,0 –0,787 –5,3 
20–29 év –0,102 –1,4 –0,219 –2,3 
40–49 év –0,007 –0,1 0,043 0,5 
50–54/59 év 0,248 2,3 –0,082 –0,5 
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F1. táblázat (folytatás) 

Férfiak Nõk 
Megnevezés 

együttható együtthatóz z 

Az utolsó munkaviszony megszûnése óta eltelt idõ 
Legfeljebb 1 hónap –0,969 –8,5 –1,002 –6,4 
2–3 hónap –0,299 –3,2 –0,490 –3,7 
7–9 hónap 0,093 0,9 0,077 0,5 
10–12 hónap 0,271 2,3 0,214 1,3 
13–24 hónap –0,426 –5,4 –0,482 –4,4 
25 hónap és több –1,563 –14,2 –1,438 –11,3 
Nem dolgozott –1,321 –11,3 –1,599 –10,4 

Háztartási jellemzõk 
Házas 0,065 0,9 0,157 1,9 
Gyerekek létszáma –0,003 –0,1 –0,070 –1,6 
Foglalkoztatottak létszáma –0,033 –1,0 0,101 2,1 
Nyugdíjasok létszáma –0,068 –1,6 0,015 0,2 
Egyéb háztartástagok létszáma –0,032 –0,9 –0,058 –1,2 
1–3 éves gyerek jelenléte a háztartásban –0,071 –0,8 –0,353 –2,6 
4–6 éves gyerek jelenléte a háztartásban 0,088 1,0 0,554 5,6 

Lakóhely 
Budapest –0,408 –4,4 –0,535 –5,0 
Magas munkanélküliségû megye 0,125 2,0 0,031 0,4 
Alacsony munkanélküliségû megye 0,063 0,7 –0,144 –1,1 
Konstans 0,784 7,1 0,873 5,8 
Elemszám 3239 1943 
Loglikelihood –1784,886 –996,962 
Pszeudó R2 0,1816 0,2507 

F2. táblázat 
A jövedelempótló támogatás valószínûsége 1993-ban (probitbecslések) 

Férfiak Nõk 
Megnevezés 

együttható z együttható z 

Iskolai végzettség 
8 osztály alatt 0,246 1,5 0,239 1,1 
Szakmunkásképzõ –0,335 –3,3 0,014 0,1 
Gimnázium –0,189 –0,8 0,230 1,3 
Szakközépiskola –0,136 –0,9 –0,082 –0,4 
Felsõfokú 0,061 0,2 –0,073 –0,2 

Korcsoport 
15–19 év 0,047 0,2 –0,089 –0,3 
20–29 év 0,113 1,0 0,010 0,1 
40–49 év –0,189 –1,5 –0,206 –1,2 
50–54/59 év –0,318 –1,7 –0,622 –1,6 

Az utolsó munkaviszony megszûnése óta eltelt idõ 
Legfeljebb 1 hónap –0,377 –1,3 –0,163 –0,4 
2–3 hónap –0,126 –0,5 0,207 0,5 
7–9 hónap 0,150 0,6 0,022 0,0 
10–12 hónap 1,035 6,4 1,149 4,1 
13–24 hónap 1,564 8,8 1,384 4,8 
25 hónap és több –0,131 –0,4 0,264 0,7 
Nem dolgozott –0,377 –1,3 –0,163 –0,4 
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F2. táblázat (folytatás) 
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Férfiak Nõk 
Megnevezés 

együttható z együttható z 

Háztartási jellemzõk 
Házas 0,077 0,7 –0,143 –1,0 
Gyerekek létszáma 0,054 1,0 –0,042 –0,6 
Foglalkoztatottak létszáma –0,175 –2,7 –0,212 –2,3 
Nyugdíjasok létszáma –0,010 –0,1 –0,013 –0,1 
Egyéb háztartástagok létszáma –0,018 –0,3 0,055 0,7 
1–3 éves gyerek jelenléte a háztartásban 0,006 0,0 –0,396 –1,4 
4–6 éves gyerek jelenléte a háztartásban –0,335 –1,9 

Lakóhely 
Budapest –0,777 –2,9 –0,396 –1,6 
Magas munkanélküliségû megye 0,297 3,2 –0,013 –0,1 
Alacsony munkanélküliségû megye –0,832 –2,8 0,070 0,3 
Konstans –2,082 –10,3 –2,116 –6,6 
Elemszám 3239 1943 
Log-likelihood –527,571 –996,962 
Pszeudó R2 0,2619 0,2507 


