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A következő tematikus blokkban1 olvasható tanulmányok „az intézményi re-
formok az öregedő társadalmakban” projekt keretében születtek. Az MTA TK 
Társadalomtudományi Kutatóközpontban folyó kutatás az öregedő társadalmak 
intézményi alkalmazkodási stratégiáiban a politikai és a jogi aspektusokra fó-
kuszált, de hangsúlyozottan interdiszciplináris megközelítésben történt, azaz 
a szociológiai és a közgazdaságtani szempontokat is integrálta.

A fejlett társadalmak politikai közössége számára az egyik legnehezebb fel-
adat a korszerkezet folyamatos változásához, az öregedéshez történő intézmé-
nyi alkalmazkodás. Bár a kelet-közép-európai országok többsége, köztük Ma-
gyarország a demokrácia minőségi jellemzőit tekintve ma is jelentősen külön-
bözik az érett demokráciáktól, az idősödésből adódó intézményi 
reformkényszerek régiónk országaiban ugyanúgy fennállnak mint az érett nyu-
gati demokráciákban.

A társadalmak öregedésére reagáló intézményi reformoknak két kitüntetett 
területe van. Egyrészt az időskori függőségi ráta növekedése közpénzügyi nyo-
más alá helyezi a jóléti rendszereket – emiatt a politikai elitek kénytelenek vál-
toztatni az életkori csoportok közötti jóléti újraelosztás korábban megszokott 
mechanizmusain. Másrészt a társadalmak öregedése a választójogi korhatárral 
kapcsolatos reformtörekvéseket is implikál – az ilyen típusú reformkezdemé-
nyezések többek között a kiskorúak politikai érdekeinek nem fairnek tételezett 
képviseletén igyekeznek választójogi reformokkal korrigálni (Jakab, 2017). 

A jóléti reformok között a nyugdíjrendszerek reformjainak kiemelkedő je-
lentőségük van, márcsak közpénzügyi súlyuk miatt is. A legfrissebb, 2016-ra 
vonatkozó adatok szerint (Eurostat, 2018) az Európai Unió országai összes ál-
lamháztartási kiadásuk 41%-át fordították szociális védelmi célokra, a szociális 
a kiadásoknak pedig 54%-át időskori szociális védelemre. Vagyis a nyugdíj-
rendszer redisztribúciós jelentősége az EU-tagországokban messze nagyobb 
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mint más közösségi finanszírozású területeké (oktatás, egészségügy, közvetlen 
gazdasági szerepvállalás vagy általános igazgatás). Ez Magyarországon is így 
van: bár nálunk az uniós átlagnál valamivel alacsonyabb a szociális védelmi 
kiadások súlya (31%), ezeknek a kiadásoknak kereken a felét Magyarország is 
időskori szociális védelemre fordítja.

A felosztó-kirovó nyugdíjrendszerek reformkísérletei már közel negyed-
százada politikai napirenden vannak a kiterjedt jóléti újraelosztást működte-
tő társadalmakban – a Világbank 1994-es nyugdíjreform-koncepciója különö-
sen az átalakuló kelet-közép-európai társadalmak n nyugdíjreformjaira gya-
korolt hatást (Müller, 1999). A nyugdíjrendszerek reformjai azonban nem 
csupán közgazdasági, közpénzügyi szempontból, hanem politikatudományi 
perspektívából is érdekesek. A magyar nyugdíjreformokat áttekintve Bartha 
és Tóth rámutattak, hogy nálunk feltűnően nagyszámú nyugdíjreform-kísér-
let történt a rendszerváltás óta, amelyet részben történeti okokra, részben a 
kelet-közép európai intézményi kontextus sajátosságaira vezethetünk vissza 
(Bartha–Tóth, 2013).

A tematikus blokk két tanulmánya új megvilágításban tárgyalja a generá-
ciók közötti újraelosztás kérdését. Janky Béla (2018) írása a társadalombiztosí-
tás politikai gazdaságtanát a racionális döntéselmélet perspektívájából elemzi. 
Gál Róbert Iván és Medgyesi Márton tanulmánya (2018) pedig a jóléti állam 
életpálya-finanszírozó karaktere mellett érvel, voltaképpen cáfolva a geron-
tokrácia tézisét, amely a társadalmi öregedéssel párhuzamosan implicit módon 
az idősek erőforrás-kisajátítását is tételezi. A tematikus blokk harmadik írása 
az intézményi reformkísérletek másik típusával foglalkozik: Könczöl Miklós 
tanulmánya (2018) szerint nehezen igazolhatóak a családi választójog szüksé-
gessége melletti érvek. Ezek a tanulmányok fontos új adalékokkal szolgálnak 
az öregedés politikatudományához, amellyel a Politikatudományi Szemle ke-
reken öt évvel ezelőtt Szabó Andrea és Kiss Balázs szerkesztésében megjelent 
tematikus blokkja foglalkozott (Szabó–Kiss, 2013).

JEGYZET

1 A tematikus blokk tanulmányai a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támo-

gatásával, az „Intézményi reformok öregedő társadalmakban: jogi és politikai aspektusok” 

K-112900 azonosítójú kutatás keretében készültek. A kutatócsoport vezetője 2015 január 1 és 

2017 november 30 között Jakab András volt, 2017 november 30 óta Bartha Attila a kutatás-

vezető.
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