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A CCT programok működése

A feltételhez  kötött  segélyprogramok (Conditional  Cash Transfers,  CCT)  világszerte  több 
mint harminc országban képezik a szociális biztonsági rendszer részét. Minden CCT alapú 
projekt  alapvető  célja  a  generációkon  átöröklődő szegénység  felszámolása  és  a  hátrányos 
helyzetű  csoportok  társadalmi  beilleszkedésének  elősegítése.  Ennek  érdekében 
készpénzsegélyt  folyósítanak  olyan  alacsony  jövedelmű  háztartásoknak,  amelyek  cserébe 
vállalják,  hogy  megfelelnek  bizonyos,  elsősorban  a  gyermekek  iskoláztatásához  és 
egészségügyi ellátásához kapcsolódó feltételeknek. 

A  hagyományos  támogatási  rendszerek  legfőbb  hátránya,  hogy  a  szabad  felhasználású 
pénzbeli segélyezési gyakorlatok csupán a szükségletek rövid távú kielégítését szolgálják.  A 
CCT  programok  újszerűsége  abban  rejlik,  hogy  hosszú  távú  küzdelmet  hirdetnek  a 
szegénység  ellen  a  megfelelő  táplálékhoz,  oktatáshoz  és  egészségügyi  ellátáshoz  való 
hozzáférés  elősegítésével.  A  feltételekhez  kötött  támogatások  működési  elvüket  tekintve 
nemcsak oktatáshoz vagy egészségügyi  ellátáshoz kapcsolhatók, hanem tágabb értelemben 
ebbe a körbe tartoznak a különböző munkaviszonyhoz (vagy arra irányuló tevékenységekhez) 
kötött  ellátások  is.  A  segély  folyósításának  alapfeltétele  mindegyik  esetben  az  egyén 
természetes  viselkedésének  módosulása  valamilyen  társadalmilag  hasznosnak  és 
elfogadottnak tartott irányba, oly módon, hogy a közösség kommulált hasznossága nagyobb 
legyen az egyéni hasznosságok összességénél.

A tanulmány először a feltételekhez kötött  segélyprogramok működését ismerteti  általános 
közgazdaságtani  keretben,  kiemelve,  hogy  miért  működtethetők  ezek  a  programok 
társadalmilag  hatékonyabban,  mint  a  hagyományos  segélyezési  rendszerek.  Ezt  követően 
azokat  a  feltételeket  és  problémákat  mutatom  be,  amelyek  a  CCT  rendszerek 
működtethetőségét  alapjaiban  meghatározzák.  A  dolgozat  második  felében  a  két 
legjelentősebb  feltételes  segélyprogrammal,  a  brazil  Bolsa  Famíliával  és  a  mexikói 
Oportunidadessel foglalkozom.

Feltételes vagy feltétel nélküli segélyezés

A klasszikus piaci modellben a pénzbeli segélyprogramok a leghatékonyabbak, mivel ebben 
az  esetben  a  felhasználó  maga  állítja  be  azokat  a  jószágkosarakat,  amelyek  maximálisan 
növelik jólétét. A segélyezett kezében van tehát a döntés szabadsága, hogy azt vásárolhasson 
a számára megítélt szociális juttatásból, amire az éppen adott élethelyzetben szüksége van. Ez 
a megközelítés a tökéletes piaci körülményeket és a felhasználók racionális piaci logikáját 
feltételezi. A következőkben arról lesz szó, hogy mi történik a transzferek egyéni és közösségi 
hatékonyságával,  ha  a  piaci  modellt  olyan  torzító  hatások  érik  (pl.  a  fogyasztó 
alulinformáltsága,  negatív  externáliák),  amelyek  alapvetően  befolyásolják  a 
működtethetőséget.  

A program működési elve
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Általános közgazdaságtani keretben a CCT programok működését az első ábra mutatja be. A 
függvény  különböző  háztartások  fogyasztási  szerkezetét  ábrázolja,  ahol  a  fogyasztás  két 
jószág alapján került  meghatározásra.  X tengely jelöli  az oktatásra  fordított  kiadásokat,  Y 
tengely pedig az egyéb fogyasztásokat. A maximális összeg, amit a háztartás adott javakra 
képes elkölteni (a transzfert megelőzően) AB vonalon helyezkedik el. Ha a háztartás az összes 
bevételét X-re költi, akkor a fogyasztási maximuma B, míg hasonló helyzetben, ha bevételeit 
kizárólag Y-ra költi, akkor fogyasztási maximuma A pont lesz. A programba való bekerülés 
után  a  módosult  költségvetést  az  AEDC pontok  határozzák  meg.  Az  új  kiadási  korlátok 
mentén, ha a háztartás legalább X0 szinten fogyaszt ED-nek megfelelő kiegészítő jövedelemre 
tesz szert. Ha a fogyasztás nem éri el az X0 szintet, nem veszi igénybe a jövedelemtranszfert 
és  költségvetése  marad  az  eredeti  AE  egyenesen.  X0 tehát  azt  a  határt  mutatja,  amit  a 
háztartásnak el kell fogyasztania annak érdekében, hogy kiegészítő bevételhez jusson.

1. ábra
CCT programok hasznosulása különböző háztartástípusok esetén

Forrás: Das–Do–Özler, 2005.

A közömbösségi görbék három különböző háztartást mutatnak be. Az I. háztartás nem vesz 
részt a programban, költségvetése megmarad AE szinten, és kevesebbet fogyaszt, mint az X0 

állapot  eléréséhez  szükséges  szint.  A  II.  háztatás  költségvetése  elmozdul  AE-ről  (ahol 
fogyasztása nem érte el az X0 szintet), mivel fogyasztása a programban való részvétel hatására 
eléri  az  optimális  X0 pontot.  Végül  a  III.  háztartás  fogyasztása  még  a  programba  való 
belépését megelőzően elérte az optimális  szintet,  és a programban való részvétele során is 
fenntartja azt.

Ebben a képletben a CCT kifizetések kevésbé hatékonyak, mintha a résztvevők ugyanazt az 
összeget  megkapnák  szabad  felhasználású  segély  formájában.  Ha  szabadon 
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gazdálkodhatnának transzfer-bevételeikkel, akkor CD egyenes meghosszabbodna egészen az 
Y tengelyig. Az I. és II. háztartások esetén a támogatás hatékonysága sokkal rosszabb, mintha 
ugyanezt az összeget szabadon használhatnák fel, hiszen közömbösségi görbéjük emelkedne. 
A III. háztartás esetén a CCT felhasználása megegyezik a nem feltételes támogatáséval.

A  feltételes  segélyezés  bevezetésével  a  háztartások  saját  preferenciáik  alapján  felépülő 
fogyasztási  szerkezete  módosul,  ezzel  sérül  az  egyéni  jólétük  fokozása,  mivel  olyan 
tevékenységekre utaló ösztönzőket tartalmaz a program, amelyeket maguktól nem hajtanának 
végre. Csak a III. típus esetén nem módosul a háztartás kombinált jóléte, hiszen fogyasztása 
már a program előtt elérte az X0 szintet.

A fenti modell feltételezi a piaci kudarcok hiányát és azt, hogy az egyéni szinten meghozott 
döntések társadalmi szinten is optimálisak. Ha egy háztartás döntést hoz az oktatásba történő 
beruházásról,  feltételezhetően  nem  veszi  figyelembe  a  döntés  szélesebb  társadalmi 
környezetre gyakorolt hatását. Mégis az iskoláztatási feltételhez kötött támogatás társadalmi-
jóléti  hatása  sokkal  jelentősebb,  mint  a  nem feltételes  támogatásoké,  meglehet,  az  egyes 
háztartások jóléte kevésbé növekszik. Ez a feltételes támogatások használatának elsődleges 
oka:  az  optimális  gazdasági  működést  aláásó  piaci  kudarcok  közepette  is  képesek  a 
hatékonyság növelésére. 

A  feltételhez  kötött  támogatások  emellett  egyfajta  szűrőrendszerként  is  működnek,  és 
hozzájárulnak  az  ellátások  célzottságának  javításához,  az  elfolyások  megakadályozásához. 
Amikor a hatóság nem képes egyéni jellemzők alapján kiválasztani a ténylegesen rászorulókat 
(pl. erős a feketegazdaság szerepe), akkor az önkiválasztódási jellegből adódóan csak azok 
jelentkeznek, akik vállalják a segélyhez kapcsolódó feltételeket. Például a munkához kötött 
ellátások  esetén  csak  azok  jelentkeznek,  akik  munkavégzés  fejében  is  igényt  tartanak  a 
támogatásra, tehát „áldozatot” hoznak, hajlandók terheket viselni (Das–Do–Özler, 2005). A 
fogyasztási döntésekre vonatkozó alapvető elképzelés az, hogy a támogatások egyéni haszna 
más a szegény és a módosabb háztartások körében. Az ellátás hasznosságát úgy kapjuk meg, 
ha  a  bevételből  (vagyis  a  támogatás  összegéből)  levonjuk  a  költségeket  (vagyis  a 
támogatáshoz kapcsolt feltétel „árát”). Egyéni szinten az ellátás hasznossága tehát csökkenni 
fog  a  feltételből  adódó  viselkedésszabályozással  (korlátozással),  ami  eltérő  „árat”  –  és 
tehervállalási hajlandóságot – jelent a különböző jövedelmű háztartások esetén.

A CCT rendszerek társadalmi hatásai

Az előző fejezet  szerint  a  CCT rendszerek nagyobb  hatással  vannak a közösség,  mint  az 
egyén jólétére.  A következőkben arra  keresem a választ,  hogyan befolyásolja  a  közösségi 
viselkedést  a  feltételekhez  kötött  segélyezés.  Alapvetően  kétféle  ilyen  módosító  hatás 
létezhet: közvetlen vagy fizikális, és tanulási hatás. Az elsőre példa egy Kenyában végzett 
felmérés,  amely  a  gyermekek  féregtelenítésének  közösségre  gyakorolt  hatásait  vizsgálta 
(Miguel–Kremer, 2003). A mintában szereplő általános iskolás gyermekek kezelésére falusi 
környezetben került sor, míg egy másik (kontrol-) csoportot nem láttak el gyógyszerekkel. A 
terápia  pozitív  hatása  (életminőség  javulása,  jobb  egészségi  mutatók)  nemcsak  a  kezelt 
csoportnál  mutatkozott  meg,  hanem  a  közösség  egyéb  tagjainak  esetében  is.  Az  egyes 
háztartások  preferenciái  között  a  féregtelenítő  gyógyszer  beszerzése  alighanem  alacsony 
prioritási  szinten  szerepelt  (hagyományok,  más  preferált  javak,  hiábavalóság  érzése, 
információhiány stb.). Amikor ingyenes tablettákkal látták el a családokat, és megtörtént a 
megfelelő  számú gyermek  kezelése,  akkor  a  program társadalmi  hatása  felerősödött,  és  a 
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közösség  fokozódó  jóléte  pozitívan  korrelált  a  kezeletlen  csoport  életminőségével 
(visszahatás).

A tanulási hatások elsősorban az új viselkedésformák és technológiák beépülésén keresztül 
jelennek  meg.  Olyan  viselkedésekről  van  szó,  amelyek  már  az  egyén  szintjén  is  jelentős 
életminőség-javulást jelentenek, olyan változásokat, amelyek a közösség életében is pozitív 
hatást  fejtenek  ki.  Vegyük  példának  az  oktatást.  Amíg  a  gyermekek  iskoláztatása  (itt 
elsősorban a  magasabb végzettségek megszerzésére  gondolok)  nem válik a  közösség által 
kívánatos céllá és egyben eszközzé a jobb élet eléréséhez, addig mindez egyénileg sem lesz 
preferált viselkedés. Ha azonban a közösség látja azokat a pozitív eredményeket, amelyeket a 
megváltozott viselkedés egyéni szinten eredményez, akkor egyre többen fogják gyermekeiket 
támogatni abban, hogy továbbtanuljanak. A közösség kommulált  hasznossága így nagyobb 
lesz, mint az egyéni hasznosságok összessége. A megfelelő attitűdmódosulás csak akkor válik 
tartóssá és széles körűvé, ha a csoport képzett tagjai továbbra is a közösségen belül maradnak, 
ott  vállalkozási,  kulturális  stb.  tevékenységet  folytatnak,  közvetlen  mintát  szolgáltatva  a 
többieknek.  Számos  feltételes  segélyprogram (pl.  Bolsa Família)  foglalkozik  az iskolázott 
rétegek helyben maradásának elősegítésével.

A CCT programok jelentősen befolyásolják a háztartások gazdálkodását meghatározó döntési 
mechanizmusokat. Amikor az egyén viselkedése nem találkozik a közösség elvárásaival és 
érdekeivel, a feltételhez kötött támogatások ösztönzőként szolgálhatnak a „hibás” viselkedés 
átalakításához, a kívánt viselkedés eléréséhez. Például a szülők sokszor kénytelenek nagyon 
nehéz döntést hozni gyermekeik oktatásáról, és egyiküket kényszerből nem küldik iskolába, 
mert  alacsony  jövedelmük  miatt  szükségük  van  a  gyermek  munkabérére  vagy  otthoni 
munkájára a család boldogulásához.  Ebben az esetben úgy egyeztethetők össze a gyermek és 
a szülők feltehetően eltérő érdekei,  hogy csak akkor részesül támogatásban a család,  ha a 
gyermeket  rendszeresen  iskolába  járatja.  Így  kielégülnek  a  rövid  távú  szükségletek  (a 
támogatás  pótolja  a  kiesett  bevételt),  és  ezzel  párhuzamosan  egy  hosszú  távú  beruházás 
történik  a  gyermek  jövőjébe  és  társadalmi  felemelkedésébe.  Az  így  generált  változások 
növelhetik  a  közösség  kombinált  életminőségét,  úgy,  hogy  a  szülő  preferenciái  mellett 
érvényesülhetnek a gyermek érdekei is.

A működtethetőség feltételei

A  programok  nem  működtethetők  mindenhol  sikeresen,  csak  ott  képesek  összhangot 
teremteni a rövid távú segélyezés és az emberi tőkébe történő hosszú távú beruházás között, 
ahol  biztosított  a  megfelelő  színvonalon  működő,  alapvető  egészségügyi  és  oktatási 
intézményekhez való hozzáférés. A jogosultságok megállapítása, a folyamatos monitorozás, 
az  ellátások  hatékony  célzása,  a  partnerek  közötti  együttműködés  koordinálása  erősen 
információfüggő,  így kiterjedt adminisztrációs  rendszer  jelenlétét  és működtetését  követeli 
meg.  A jóléti  infrastruktúra  mellett  tehát  elengedhetetlen,  hogy a  területen  létezzen  vagy 
kialakításra kerüljön egy irányítási-igazgatási apparátus. A kínálatoldali feltételek adottságán 
túl létfontosságú a keresletoldali feltételek biztosítása, vagyis hogy az intézményrendszer ne 
csak  rendelkezésre  álljon,  hanem  használják  is  azt.  A  CCT  rendszerek  elsősorban 
keresletoldali folyamatokba való beavatkozást jelentenek, ritka a kínálatoldali intervenció (pl.: 
iskola és kórházépítések).  

A  működtethetőség  elsőszámú  előfeltétele  megfelelő  számú  kedvezményezett  bevonása  a 
programba.  Az  optimális  felhasználói  létszám  alakulását  nagymértékben  befolyásolja  a 
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támogatás  mértéke  és  a  feltételként  szolgáló  viselkedések  összköltsége.  A  támogatási 
optimumot  tehát  oly  módon  célszerű  beállítani,  hogy  a  bevételek  és  a  költségek  úgy 
viszonyuljanak egymáshoz, hogy a módosított viselkedésből eredő nyereség mértéke eléggé 
ösztönző legyen a kívánt változás eléréséhez. Amennyiben nem sikeres a program expanziója 
elegendő számú felhasználó bevonásával, akkor nem érhetők el a kívánt pozitív társadalmi 
hatások sem a tanulási,  sem a fizikális externáliák tekintetében. Ezt nevezzük az alacsony 
részvétel problémájának. A működtethetőség másik előfeltétele, hogy a program hatására a 
részt  vevő  háztartások  és  személyek  olyan  viselkedéseket  alakítsanak  ki  (vagy  meglévő 
viselkedéseken  módosítsanak),  amelyeket  maguktól  nem  tennének.   A 
viselkedésmódosulásból  adódó  jóléti  veszteség  azonban  arra  késztetheti  a  támogatott 
háztartásokat,  hogy  veszteségüket  valamilyen  másik  helyettesítő  termék  fogyasztásának 
módosításával ellensúlyozzák. Ekkor beszélünk a helyettesítés problémájáról (Das–Do–Özler, 
2005).  Ebben az  esetben a  helyettesítő  termék módosult  fogyasztása  kompenzálja  a  jóléti 
veszteséget, így a program akkor sincs hatással az összesített költségekre, ha az alapfeltétel 
teljesül.  Például  ha a program célja az oktatási  kimenetek növelése iskolai  segédeszközök 
támogatásán  keresztül,  a  projekt  sikeres,  ha  a  háztartás  az  összes  támogatást  ezeknek  a 
javaknak a beszerzésére költi, de minimális a hatása, ha a háztartás saját kiadásait csökkenti 
adott javak beszerzésére vonatkozóan. Ha a szülők már megvásárolták a terméket, akkor a 
program ingyenesen biztosítja ugyanazt, anélkül, hogy növelné a gyermek iskolai ellátására 
vonatkozó összesített kiadásokat (például a III. típusú háztartás esetén a termék tökéletesen 
helyettesíthető). Egyéb formái a helyettesítési problémáknak, ha valamilyen hasonló termék 
fogyasztása csökken a támogatás következtében (pl.: a zöldségek fogyasztása csökken, mert 
kapnak vitamintablettákat), ha a fogyasztás mintája változik (pl.: iskolai étkeztetés esetén a 
gyermek  kevesebbet  eszik  otthon),  vagy  a  háztartáson  belüli  erőforrások  kerülnek 
újraelosztásra  (pl.:  ha  a  lánygyermekek  iskoláztatását  támogatják,  akkor  a  fiúk  maradnak 
otthon  dolgozni).  A  helyettesítési  problémák  kezelhetők  úgy,  hogy  a  helyettesítő  javak 
beépülését közvetlenül megbecsüljük és számolunk velük a program tervezésekor, azonban 
nem lehet teljes mértékben kizárni ezeket a rizikófaktorokat.

Az ellátások célzottsága

A  különböző  CCT  programok  nagyon  sokféle  formában  működhetnek,  és  eltérő 
jelentősséggel  bírhatnak  az  egyes  országok  szociálpolitikájában.  Van,  ahol  alapjaiban 
határozzák meg az állam jóléti politikáját, és a támogatások felölelik a jóléti kiadások nagy 
részét (pl. Mexikó), míg máshol csupán kiegészítő vagy kísérleti jellegű kezdeményezésekről 
beszélhetünk  (pl.  New  York  városa).  Tény  azonban,  hogy  az  esetek  többségében 
bevezetésükkel  nemcsak  egy  újabb  szociálpolitikai  akcióterv  született  a  szegénység 
enyhítésére,  hanem sokszor  elsőszámú segélyprogramokká váltak  a  befogadó országokban 
(Johannsen–Tejerina–Glassman, 2009). Amellett, hogy ezek a legnagyobb költségigényű és 
legkiterjedtebb ellátások, olyan újfajta, addig ismeretlen módszertani technikák beépítetését is 
elősegítették,  amelyek jelentősen javítják a támogatások hatékonyságát  (szociális  térképek, 
hatásvizsgálatok, egységes monitorrendszer, célzási technikák stb.). A programot megvalósító 
országok  lakossága  cseppet  sem homogén  közeg,  meglehetősen  eltérő  képet  mutat  belső 
szükségletstruktúrája,  anyagi  helyzete  és  egyéb  szociális  jellemzői  alapján.  A  szűkösen 
rendelkezésre álló forrásokat nem lehet úgy elosztani, hogy mindenki részesülhessen belőlük. 
A hatékony működés feltétele azon csoportok kiválasztása, amelyek a támogatás folyósítása 
nélkül nem lennének képesek a szükségleteik kielégítésére.  A megfelelő célzási  technikák 
kialakítása  elengedhetetlen  a  behatárolt  források funkcionális  felhasználása  érdekében.  Az 
ellátásokat  ezért  úgy  kell  beállítani,  hogy  a  támogatás  összege  és  a  feltételes  viselkedés 
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társadalmi ára közötti különbség a szegényeket a programban való részvételre, a magasabb 
jövedelműeket pedig az attól való távolmaradásra ösztönözze.

A  legalapvetőbb  szűrési  módszer  a  földrajzi  alapú  kiválasztás,  amikor  a  legszegényebb 
területek  (régiók,  tagállamok,  térségek,  városok  stb.)  kerülnek  kiemelésre.  A  területi 
elmaradottság  megállapításához  földrajzi  és  társadalmi  mutatókat  is  magába  foglaló 
indikátorrendszereket alkalmaznak. A földrajzi alapú szűrés általában csak az első lépcsője 
egy  alaposabb  kiválasztási  metódusnak.  Elsősorban  olyan  országokban  alkalmazható 
sikeresen, ahol a szegény és a nem szegény csoportok térben is jól elkülönülnek egymástól.

Ahol  elérhető  a  megfelelően  működő  adminisztrációs  rendszer,  a  háztartások  mérhető 
jövedelmekkel  rendelkeznek,  és  van  elég  pénzügyi  és  emberi  erőforrás,  ott  a  jogosultság 
megállapításának általános eleme a vagyoni és jövedelmi elemeket is magába foglaló means-
teszt (ezt használják az olyan igazán nagy programokban, mint a Bolsa Família Brazíliában 
vagy az Oportunidades Mexikóban). A means-teszt alapú kiválasztási rendszerek működtetése 
szervezett,  kiépített  bürokráciát  előfeltételez.  A  személyes  interjúk,  vagyon-  és 
jövedelemvizsgálatok, folyamatos ügyfélkapcsolatok és ellenőrzések fenntartása ráadásul igen 
költségessé  teszik  a  fenntartást,  ezért  nem  elég  a  hivatalrendszer  kiépítettsége,  hanem 
elegendő működési költséget is be kell tervezni a programba.

Olyan  területeken,  ahol  nem  lehetséges  a  means-teszt  alkalmazása  (földrajzi  problémák, 
nincsenek  kimutatható  jövedelmek,  szűkös  az  adminisztrációs  és  forráskapacitás  stb.), 
valamilyen helyettesítő szűrőfeltételt kell beépíteni a megfelelő célzás érdekében. Földrajzi és 
vagyoni elemeket is magába foglaló módszer a csoportos kiválasztás rendszere. A perui Vaso 
de  Leche  vagy a  bangladesi  Food for  Education  programokban  azokat  a  rizikófaktorokat 
vizsgálták  meg,  amelyek  leginkább  hozzájárultak  a  szegénység  kialakulásához.  Ezek  a 
körülmények  (pl.  egyszülős  háztartások,  háztartáshoz  tartozó  termőföldek  mennyisége, 
munkanélküli háztartásfő) egyszerű technikával, viszonylag könnyedén mérhetők voltak.   A 
rizikócsoport-bázisú kiválasztást követően ezek a családok magasabb összegű támogatásban 
részesültek,  mint  a  többiek,  azonban  nem  sokkal,  mert  az  egyes  csoportok  közötti 
életszínvonal-beli különbség meglehetősen csekély volt.

Az alábbiakban a két  legismertebb feltételes  segélyprogramot  mutatom be,  a brazil  Bolsa 
Famíliát és a mexikói Oportunidadest. A két vezető projekt remélhetőleg rávilágít a feltételes 
segélyezési  gyakorlatok  (fentiekben  kifejtett)  működési  sajátosságaira,  dilemmáira  és 
eredményeire.  Mindkét  program  hasonló  támogatási  feltételekkel  működik,  amelyek  az 
egészségüggyel  és  az oktatással  kapcsolatosak,  továbbá mindkettő  elsődleges  résztvevői  a 
mélyszegény és a szegény háztartások.1 A Bolsa Família  programban résztvevők 70%-a a 
legalsó jövedelmi ötödhöz tartozik, még az Oportunidadesnél a támogatások csaknem azonos 
arányban oszlanak meg az alsó három jövedelmi  kvintilis  között  (Lindert–Linder–Hobbs– 
Briére,  2007).  Alapvető  különbségeket  a  célzási  módszerekben  figyelhetünk  meg.  Még a 
mexikói modellben kiemelkedő jelentősége van a területi alapú kiválasztásnak, addig a brazil 
projektnél  a  vagyoni-jövedelmi  szűrés  alkalmazása  domináns.  Jelen  tanulmánynak  a 
továbbiakban nem célja a két vezető CCT rendszer összehasonlítása. 

Bolsa Família (Brazília)

Brazília  gazdasága  a  világ  leggyorsabban  és  legdinamikusabban  fejlődő  gazdaságai  közé 
tartozik.  Az ország lakosságának lélekszáma megközelíti a 200 millió főt. Az egy főre jutó 
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bruttó hazai termék 9400 dollár (Magyarországon például 19 300, a szintén vizsgálat alá vont 
Mexikóban 13 900).  A munkanélküliségi  ráta  eléri  a 9%-ot  (OECD 2009).   A társadalmi 
javak eloszlása meglehetősen egyenetlen, ami igen nagy egyenlőtlenségekhez, ezáltal súlyos 
társadalmi problémákhoz vezet. 

A  tömeges  nyomor  enyhítése  érdekében  gyors  és  határozott  lépésekre  volt  szükség  a 
szegénység  körforgásának  megszüntetése,  a  nyomortelepek  felszámolása  és  a  társadalmi 
produktivitás  elősegítése  érdekében.  A  latin-amerikai  országok  –  köztük  Brazília  –  a 
kilencvenes  évek második  felétől  élen jártak a feltételes  segélyprogramok kiépítésében és 
sikeres  alkalmazásában.  A  Világbankkal  közösen  Mexikóban,  Brazíliában  és  Chilében 
kerültek kidolgozásra azok az első modellek, célzási gyakorlatok, finanszírozási módszerek, 
amelyek  tapasztalatai  a  későbbiekben  hozzájárultak  a  világ  más  területein  elindított  CCT 
programok működéséhez. 

Előzmények

Az első  feltételes  segélyprogram  a  Programa  de  Eradicacão  do  Trabalho  Infantil nevet 
viselte. A program 1996-ban indult, és 2003-ban épült be a Bolsa Família központi projektbe. 
Alapvető célja a gyermekmunka visszaszorítása és az iskoláztatás növelése volt. Irányítása a 
Szociális és Önkormányzati  Minisztérium hatáskörébe tartozott,  és összköltsége 535 millió 
(brazil)dollár2 volt.  A  program olyan  háztartásokra  terjedt  ki,  ahol  a  7  és  14  év  közötti 
gyermek dolgozott,  az egy főre eső havi jövedelem pedig nem érte  el  a minimálbér  felét 
(körülbelül 65 USD). 2002-ben összesen 3,3 millió gyermek vett részt a programban, közülük 
66% a legszegényebb jövedelmi ötödből került ki. A támogatottak körének meghatározásánál 
mind területi alapú, mind jövedelmi jellemzőket figyelembe vettek. 

A  támogatandó  lakosságot  két  földrajzi  környezetből  választották  ki:  az  egyik  az  erősen 
urbanizált  területek,  nagyvárosok,  metropoliszok  (250  ezer  főnél  nagyobb  települések),  a 
másik pedig az elmaradott vidéki területek.  Az ellátást az anyának folyósították (optimális 
esetben), aki aláírt  egy szerződést arra vonatkozóan, hogy gyermeke többé nem vesz részt 
gyermekmunkában, ő pedig vállalja a gyermek iskoláztatását, ami az órák legalább 80%-án 
történő részvételt jelent. Az iskoláztatásért cserébe a család támogatásban részesül, melynek 
havi összege vidéki területeken körülbelül 12 USD, városi környezetben pedig 19 USD volt 
gyermekenként. Az ellátás megállapítása határozatlan időre, a jogosultság fennállásáig történt. 
A másik  jelentős  oktatási-felzárkóztatási  kezdeményezés  a  Bolsa Escola volt,  ami  szintén 
beépült a 2003-as Bolsa Família keretprogramba. A projektet az oktatási tárca felügyelte, az 
utolsó évben (2002) 626 millió brazil dollárt költöttek el rá (ez körülbelül a GDP 0,2 %-a). 
Olyan iskoláskorú (6–15 éves) gyermekkel rendelkező családok vehettek részt benne, ahol az 
egy főre eső havi jövedelem nem érte el a 43 USA dollárt. 2001-ben a részt vevő háztartások 
száma  4,2  millió  volt  (közülük  40%  tartozott  a  legszegényebb  kvintilisbe).  A  teljes 
jogosultsági  időszakra  szóló  segélyt  az  anyának  folyósították  banki  transzferen  keresztül. 
Összege 7 dollár volt gyermekenként, a jogosultság azonban maximum 3 gyermek után volt 
érvényesíthető.  Az iskolalátogatásról  szóló igazolást  az általános  iskola igazgatója  a  helyi 
önkormányzat szociális osztályához juttatta el, ahol igazolták a jogosultságot.

A  Bolsa  Escolával párhuzamosan  futó  CCT  program  volt  a  kisgyermekek  egészségügyi 
ellátását ösztönző Bolsa Alimentacao. Az Egészségügyi Minisztérium irányításával 8,3 millió 
brazil dollárt fordítottak a projektre. A célcsoport a tartósan szegény (44 USD/hó alatt élő) 
terhes és szoptatós anyák, valamint 6 év alatti kisgyermekek voltak. A 7 dolláros ellátást 6 
hónapra  állapították  meg,  majd  félévente  meghosszabbítható  volt  egészen  a  jogosultság 
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fennállásáig. A támogatás feltétele volt a terhes és szoptatós anyák folyamatos felülvizsgálata, 
a  gyermek  növekedésének  rendszeres  vizsgálata,  a  védőoltások  beadatása,  valamint 
táplálkozási  tanácsadáson  való  részvétel.  Az  együttműködés  ellenőrzése  a  helyi 
önkormányzatok  feladata  volt,  amelyek  folyamatosan  kapcsolatot  tartottak  a  terhes-  és 
gyermekgondozást végző szakrendelőkkel.

A világ legnagyobb CCT programja a 2003-ban indult brazil Bolsa Família, ami a fentiekben 
röviden  bemutatott  három  korábbi  segélyprogram  (Programa  de  Eradicacão  do  Trabalho 
Infantil,  Bolsa  Escola,  Bolsa  Alimentacao)  összevonásából  keletkezett.  A  program 
elindítására egy szociálpolitikai reformcsomag részeként került sor Luis Ignacio Lula da Silva 
elnök kormányzása idején. A reform célul tűzte ki a közjavak hatékonyabb felhasználását, a 
segélyezés célzottságának növelését a célcsoport meghatározásával, az egészségügyi, oktatási 
és  táplálkozási  elemek  kombinált  beépítését  a  támogatási  rendszerekbe,  valamint  a  jóléti 
programok hatékony ellenőrzési és monitorozási gyakorlatának kiépítését.  A Világbank több 
mint 5 milliárd dollárt költött a projekt megvalósítására 2005-ben, ennek 4%-át tették ki  a 
működési költségek.

A  Bolsa  Família  alapvetően  három  célt  szolgál.  Az  első  a  szegénység  és  a  társadalmi 
egyenlőtlenségek rövid távú enyhítése közvetlen készpénztámogatáson keresztül, a második a 
szegénység generációkon átívelő folyamatának megtörése az emberi tőkébe történő hosszú 
távú befektetéssel, a harmadik pedig a részt vevő háztartások működésének elősegítése a jóléti 
intézményekhez való kapcsolatuk megerősítésével. Az előzetes elvárások pontos, számszerű 
meghatározása érdekében érdemes egy pillantást vetnünk a program eredeti célindikátoraira 
(Világbank 2010):
• a mélyszegény háztartások legalább kétharmada részesüljön a BFP támogatásokból,
• a támogatások legalább 40%-a a  legalsó jövedelmi  ötödhöz tartozó háztartásokhoz 

kerüljön,
• a mélyszegénységben élő (program) háztartások iskoláskorú gyermekeinek legalább 

80%-a járjon iskolába,
• a támogatott gyermekek legalább 95%-a rendelkezzen egészségbiztosítási kártyával.

A későbbiekben bemutatott adatokból láthatóvá válik, hogy a négy célindikátor közül három 
maradéktalanul,  egy  pedig  részben  teljesült.  Ez  utóbbi  az  egészségügyi  feltételhez 
kapcsolódik, ahol a nyomon követési rendszer problémái miatt az indikátort körülbelül 60%-
ig sikerült feltölteni.

A program működése

Már a Bolsa Família indulásának első évében közel 3,8 millió háztartás részesült segélyben. A 
fokozódó  igények,  az  elszabaduló  szegénység  és  társadalmi  egyenlőtlenségek  hatására  a 
program fokozatos expanziójára került sor. 2006-ra 11,1 millió család és 46 millió személy 
került a támogatott körbe, ez majdnem lefedi a teljes szegény populációt és az össznépesség 
negyedét. Jelenleg a támogatások 90%-a az alsó két jövedelmi ötödnek, 68% pedig a legalsó 
jövedelmi  ötödnek  kerül  kifizetésre  (Világbank  2010).  Az  ellátottak  kezdeti  magas 
létszámának  oka,  hogy  sokan  egyszerűen  átkerültek  a  Bolsa  Famíliát  megelőző  CCT 
programokból  (Bolsa  Alimentacao,  Bolsa  Escola)  a  központi  projektbe,  ami  2,2  millió 
családot  jelentett.  Ezek  a  háztartások  három  év  alatt  fokozatosan  ékelődtek  be  az  új 
rendszerbe, és az átállás idejére a korábbi program szerint kapták a támogatásokat.  A 2003-as 
indulásnál  újonnan  belépett  1,6  millió  háztartás  zömében  nagyvárosi  környezetből,  a 
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szegénynegyedek,  gettók  társadalmából  került  ki,  a  reform  előtti  programok  ugyanis 
elsősorban a vidéki szegénységre összpontosítottak3.

2. ábra
A Bolsa Família programban részt vevő személyek és háztartások száma (millió fő)

Forrás: Lindert–Linder–Hobbs–Briére, 2007.

Adminisztráció

A program erősen központi irányítású. Az alapvető szervezési és irányítási tevékenységek egy 
centrumban  összpontosulnak,  azonban  számos  kormányzati  együttműködő,  ellenőrző, 
véleményező  hatóság  teszi  igazán  bonyolulttá  a  szervezeti  struktúrát.   A  jogosultság 
megállapításával,  a  résztvevők  kiválasztásával,  a  támogatások  felügyeletével  kapcsolatos 
tevékenységeket a Bolsa Família Iroda (Bolsa Família Secretariat) végzi. Szintén az iroda 
feladata  a  területi  ügynökségek  vezetőinek  képzése,  valamint  a  program  folyamatos 
monitorozása és ellenőrzése. Az iroda munkájához stratégiailag kapcsolódik számos állami 
irányítású  szervezet,  amelyek  a  Szociális  Minisztérium  (Ministry  of  Social  Development, 
MDS)  felügyelete  alatt  működnek.  A teljesség  igénye  nélkül  ilyen  szervezetek  például  a 
segélyezésért felelős Szociális Segélyezés Nemzeti Iroda (Secretaria Nacional de Assistência  
Social,  SNAS),  amely  az  idősek  és  fogyatékkal  élők,  valamint  a  gyermekmunkások 
megsegítésével foglalkozik; az Élelmiszer-biztonsági Nemzeti Iroda (Secretaria Nacional de  
Seguranca Alomentar  e Nutricional,  SESAN),  amely több élelmiszer-segélyprogramot  fog 
össze és irányít,  vagy az Intézményi Kommunikációs és Együttműködési Iroda (Secretaria 
Nacional  de  Renda  de  Cidadania,  SENARC),  amely  a  különböző  állami  szervezetek 
kölcsönös információáramlásáért és hatékony együttműködése érdekében tevékenykedik. 

A Brazil  Szövetségi Köztársaság tagállamai  ernyőszerepet  töltenek be, ők felelnek a részt 
vevő  háztartások  iratokkal  történő  ellátásáról  (csak  megfelelő  személyes  iratokkal  vehető 
igénybe az ellátás) és a kisebb helyi önkormányzatok adminisztrációs segítéséért, a helyi BFP 
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munkatársak képzéséért. A program területi koordinációját a helyi önkormányzatok irányítják, 
regisztrálják  a  potenciális  jogosultakat  (de  a  döntés  a  központi  irodáé),  ellenőrzik  az 
egészségügyi és oktatási feltételeket, és működtetik a szociális ellenőrző tanácsokat (social  
control  councils,  SCC).  A  program  növeli  az  önkormányzatok  adminisztrációs  terheit, 
különösen az  alacsony lélekszámú települések  esetén,  ezért  azok kiegészítő  támogatásban 
részesülhetnek. Ennek mértéke 2,5 BRD (1,5 USD) /fő/hónap.4 Számos önkormányzat már a 
Bolsa Família előtt is fenntartott különböző feltételhez kötött segélyprogramokat. Kezdetben 
nehézséget okozott  a különböző helyi  programok és a BFP egyidejű működtetése anélkül, 
hogy megduplázódna  az  adminisztrációs  kapacitás,  vagy  duplikálódnának  az  ellátások.  A 
központi  iroda  ezért  külön  szerződést  kötött  minden  saját  CCT  programmal  rendelkező 
önkormányzattal a hasonló helyi kezdeményezések beolvasztásáról vagy átalakításáról.

A támogatásokat a Brazil  Államkincstár folyósítja a  Caixa Economica Federal rendszerén 
keresztül.  A  Caixa  egy  olyan  bankoktól  független  állami  fenntartású  befektetésekkel, 
magtakarításokkal és hitelezéssel foglalkozó szervezet, amely a projekt pénzügyi operációs 
tevékenységét,  valamint  az  ellátások  folyósítását  látja  el  kiterjedt  intézményrendszerén 
keresztül.  Ez  a  szervezet  felelős  a  Cadastro  Único regiszter  vezetéséért,  az  egyéni 
társadalombiztosítási  azonosító  számok  kiadásáért  és  az  egyéb  állami  segélyprogramok 
pénzügyi lebonyolításáért is.

Az Egészségügyi  és az Oktatási  Minisztérium (Ministry of Health,  Ministry of Education) 
végzi  a  szakterületüket  érintő  feltételek  rendszerének  kidolgozását,  a  minőségi  ellátást 
garantáló jogok biztosítását, illetve bizonyos ellenőrzési és monitor funkciókat. A program 
külső  pénzügyi  ellenőrzését  három állami  szerv,  az  Általános  Ellenőrzési  Iroda  (General 
Controllers  Ofice,  CGU),  az  Állami  Számvevőszék  (Federal  Audits  Court,  TCU)  és  a 
Közbeszerzési Iroda (Office of the Public Prosecutor, MP) látja el.

A kiválasztás módszere

A  források  elosztása  két  szinten  történik,  a  központi  állam  és  a  helyi  önkormányzatok 
hatáskörében. A Föderáció a rendelkezésre álló adatok alapján (Cadastro Único) határozza 
meg  az  egyes  önkormányzatoknak  juttatható  kvóták  mértékét.  A  kvótarendszer  számos 
hiányosságot  foglal  magában (átláthatóság,  invalid  adatok,  politikai  manipulációk),  és  sok 
feszültséget okoz az önkormányzatok körében. A kvóta kiosztását követően a szűkebb ellátási 
célterületeket  határozzák  meg  az  önkormányzatok  szociális  térképei  alapján.  Brazíliában 
viszonylag  erős  a  területi  szegregáció,  és  térben  is  jól  körülhatárolhatóan  elkülönülnek 
egymástól  a  szegény  és  a  módosabb  rétegek.  A  means-teszt  alapú  jövedelem-  és 
vagyonvizsgálatra csak a területi forráselosztást követően kerül sor.

A rendszer erősen centralizált, a jövedelmi jogosultság megállapítása központilag történik, ám 
az  adatgyűjtés  és  -továbbítás  a  helyi  hatóságok  feladata.  Különösen  a  projekt  kezdeti 
időszakban  használták  a  kvóta  megállapításánál  a  népszámlálási  adatokat  magába  foglaló 
Cadastro  Único adatbázist,  amely  központilag  tartalmazza  az  összes  alacsony  jövedelmű 
háztartás adatait, nemcsak a személyes és jövedelmi adatokat, hanem az életkörülményekre 
vonatkozó tényeket is.5 A későbbi időszakban a lassan frissülő és sokszor pontatlan Cadastro 
Único megújulását éppen a Bolsa Família segítette elő friss adatok beépítésével. A means-
teszt alapú jogosultságmegállapítást személyes interjúk és környezettanulmányok egészíthetik 
ki.  Az  ellátást  a  jogosultság  teljes  időszakára  folyósítják,  az  önkormányzatok  kétévente 

10



ellenőrzik  újra  a  háztartás  adatait,  és  a  változásokat  regisztráltatják  a  Cadastro  Único 
nyilvántartásban.

Célcsoportok 

A projekt elsődleges célcsoportjai a szegény és mélyszegény háztartások. Brazíliában nem 
létezik  hivatalosan  meghatározott  szegénységi  küszöb,  a  projekt  során  használt  korlát  a 
legkisebb munkabér  felénél  kevesebből  élőket  tekinti  szegénynek,  és  a  negyedéből  élőket 
mélyszegénynek. Ez jelenleg körülbelül 35 és 70 USD közötti egy főre eső havi jövedelmet 
jelent  szegény,  és  0–35  USD  jövedelmet  mélyszegény  családok  esetén.  Korábban  fix 
küszöböt  használtak,  amely  48  dolláros  egy főre  eső  jövedelmet  jelentett  szegény,  és  25 
dollárt  mélyszegény  háztartások  esetén.  Mivel  a  korábbi  sávhatárok  rugalmatlanul  voltak 
beállítva,  nem reagáltak a gazdasági változásokra,  ezért célszerűbb volt az évente indexált 
minimálbér színvonalához igazítani a jogosultsági határokat.

Jogosultsági feltételek

A Bolsa Família programban való részvétel alapkövetelménye a gyermekek iskoláztatása és 
egészségügyi ellátása. Noha a program legfőbb rendeltetése a következő generáció jövőjébe 
történő hosszú távú beruházás,  a támogatás  egysége mégis  a háztartás,  hiszen ez jelenti  a 
gyermekek számára a fizikális és mentális fejlődés elsődleges közösségét. 

A  támogatás  igénybevételének  első  feltétele  a  terhes  nők  rendszeres  részvétele  orvosi 
felülvizsgálaton (a segély tehát már a gyermek születése előtt is folyósítható a családnak), 
amelynek folytatódnia kell a gyermek megszületését követően is a szoptatási időszak alatt. Az 
anyának  emellett  rendszeres  higiénés  és  táplálkozási  konzultációkon  kell  részt  vennie, 
amelyeket  a  helyi  egészségügyi  hatóságok  szerveznek.  A  gyermek  születését  követően 
csecsemőkortól kezdve kötelező beadatni az előírt védőoltásokat és elvégeztetni a rendszeres 
orvosi  vizsgálatokat  egészen  hét  éves  korig.  A vizsgálatok  elsődleges  célja  a  betegségek 
megelőzése és a fejlődés állandó nyomon követése. 

A program másik lényeges feltétele a 6 és 18 év közötti gyermekek rendszeres iskoláztatása. 
Kötelező a részvétel a tanórák legalább 85%-án, amely havonta kerül ellenőrzésre. Amellett, 
hogy gyermeke oktatásáról gondoskodik, a szülő további feladata a hiányzások igazolása az 
oktatási intézmény felé (pl. betegség esetén, ami természetesen nem számít mulasztásnak), 
illetve az esetleges iskolaváltoztatások bejelentése a helyi programirodának. 

A támogatások rendszere 

A  támogatások  tervezésénél  alapvető  szempontként  határozták  meg,  hogy  viszonylag 
egyszerű adminisztrációs rendszer működtetésével lehessen a jogosultságot megállapítani, az 
ellátást folyósítani és az ellenőrzési, monitorozási tevékenységet elvégezni. Fontos kezdeti cél 
volt,  hogy a transzferek a legszegényebb rétegek felemelkedését  segítsék elő,  különösen a 
gyermekes  háztartásokét,  anélkül,  hogy  a  gyermekszám  növekedését  aránytalanul 
ösztönöznék. 

A Bolsa Família alapvetően két ellátástípust biztosít a részt vevő háztartások számára. Létezik 
egy  bázissegély,  és  egy  családméret  és  jövedelmi  helyzet  alapján  differenciált  változó 
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támogatás. Az alaptámogatást csak a legszegényebb, mélyszegény háztartásoknak folyósítják, 
a  család  demográfiai  jellemzőitől  függetlenül.  A  szegény  –  azaz  a  minimálbér  felénél 
kevesebb, de negyedénél több egy főre eső jövedelemből élő – háztartások és mélyszegény 
háztartások  egyaránt  részesülnek  a  változó  támogatási  formában,  amely  a  mélyszegények 
esetén kiegészíti a bázistámogatást, a szegények esetén pedig az egyetlen ellátást jelenti (1. 
táblázat).  A  változó  segély  a  családban  élő  gyermekek  száma  alapján  (maximálisan  3 
gyermekig) és az anya terhességi vagy szoptatási állapota szerint módosul. Az ellátás havi 
összege 5 USD és 33 USD között változik családonként (az átlagos támogatás mértéke 24 
USD/hó volt 2008-ban).6  A bázistámogatás mértéke nem követi automatikusan az infláció 
szintjét,  ezért  2003 és  2006 között  vásárlóértéke  16%-kal  csökkent.  Egy főre eső átlagos 
támogatással  számolva  az  ellátás  értéke  a  szegénységi  küszöb  19%-át  (Világbank)  és  a 
minimálbér 6%-át teszi ki.

A támogatást  lehetőség szerint a háztartás valamelyik  női tagjának fizetik ki. Egyéb jóléti 
programok esetén (pl. grameen modellek) is bevett  gyakorlat  ez a finanszírozási technika, 
amelynek alapja az a tapasztalat, mely szerint a nők hatékonyabban képesek gazdálkodni az 
erőforrásokkal,  és  inkább  fordítják  azokat  a  család  jólétére,  különösen  a  gyermekek 
iskoláztatására és egészségügyi ellátására.

1. táblázat
A Bolsa Família támogatási rendszere

Szegénység 
mértéke

Egy főre eső 
bevétel / hónap

0–15 éves 
gyermekek, 
szoptatós és 
terhes anyák 

száma

Támogatás 
egysége (fő) és 

típusa

Támogatás 
összege

Szegény 60–120 BRD 1 (1) változó 15 BRD
2 (2) változó 30 BRD

3 és több (3) változó 45 BRD
Mélyszegény 60 BRD alatt 0 Alaptámogatás 50 BRD

1 Alaptámogatás 
+ (1) változó

65 BRD

2 Alaptámogatás 
+ (2) változó

80 BRD

3 és több Alaptámogatás 
+ (3) változó

95 BRD

   
Forrás: Lindert–Linder–Hobbs–Briére, 2007.
Megjegyzés: 1 USD = 1,71 BRD (2010. szeptember 15.)

Hatásmutatók 

A Világbank (2010) felmérései  alapján a program igen jelentős  hatással  bír  a szegénység 
visszaszorítására  és  a  társadalmi  egyenlőtlenségek  mérséklésére.  Az  abszolút  szegénységi 
mutató  39%-ról 25%-ra csökkent  2003 és 2008 között,  még a mélyszegénység  17,5%-ról 
8,8%-ra mérséklődött.7 A társadalmi egyenlőtlenség területén hasonló javulást figyelhetünk 
meg,  a  Gini-együttható a  2001 és 2008 között  0,596-ról 0,548-ra csökkent,  ami  30 éve a 
legalacsonyabb  állapot.  Mérések szerint a BFP 35%-al járult hozzá a mélyszegénységi rés 
csökkenéséhez, és 47%-kal csökkentette a szegénység intenzitását.  Továbbá 15%-kal járult 
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hozzá a társadalmi egyenlőtlenségek csökkenéséhez. Az eredmények a mélyszegény rétegek 
körében voltak a legmeggyőzőbbek, ahol 32%-kal csökkent az egyenlőtlenség, és 35%-kal 
növekedett az egy főre eső átlagjövedelem (ld. bővebben: Világbank 2010, 19).

Az egyénekre gyakorolt hatás mellett a program jelentősen befolyásolja az önkormányzatok 
gazdasági működését is. A BFP háztartások számának 10%-os gyarapodása átlagosan 1%-kal 
növeli  meg egy önkormányzat  bevételeit,  míg  az ellátások 10%-os emelkedése  1,36%-kal 
növeli  a  helyi  bevételeket.  Országos  szinten  2004  és  2008  között  12,28%-ról  13,1%-ra 
módosult a szociális kiadások aránya, ezen belül a szociális segélyezésre fordított kiadások 
5,81%-ról 7,66%-ra emelkedtek.

Célmutatók

2009 júliusában 17 millió gyermek és serdülő részesült a program oktatási támogatásában, és 
10 millió iskoláskor alatti kisgyermek (és anya) az egészségügyi támogatásban.  A 6–18 éves 
korcsoport  87,4%-a  teljesítette  a  beiratkozási  és  óralátogatási  feltételt.  A  részt  vevő 
gyermekek  közül  15,1  millióan  végeztek  általános  iskolai  (6–14  évesek)  és  1,9  millióan 
középiskolai  (15–18  évesek)  tanulmányokat8.  Oktatási  mutatók  tekintetében  a  program 
jelentős hatást a középiskolás korúak iskolalátogatására vonatkozóan ért el, ahol a résztvevők 
80%-a  járt  középiskolába,  még  a  kontrollcsoport  mindössze  72%-a.  Általános  iskolások 
esetén  az  oktatási  részvétel  valószínűsége  3,6%-kal  növekedett,  és  jelentős  minőségbeli 
javulás  következett  be  a  feltételek  tekintetében  (pl.  tanszerekkel  való  ellátottság).  A 
pozitívumok ellenére a 6–14 éves korosztálynál nem sikerült elérni a kívánt eredményt, nem 
növekedett számottevően az iskolába járók aránya.

Az  egészségügyi  követelményeknek  való  megfelelést  a  részt  vevő  családok  63%-ánál 
monitorozták,  ez 6,1 millió  háztartást  jelentett  a 9,7 millióból.  Közülük 98% felelt  meg a 
feltételeknek, 2% pedig részlegesen felelt meg. A családok 0,5%-ánál kellett felfüggeszteni a 
támogatás folyósítását az egészségügyi kritériumok megszegése miatt.

A  fogyasztási  mutatókat  figyelembe  véve  látható,  hogy  jelentős  mértékben  csökkent  a 
táplálkozási szempontból bizonytalan háztartások száma, és ezzel párhuzamosan növekedett 
fogyasztásuk, különösen az élelmiszerre, az oktatásra és a gyermekek ruháztatására fordított 
kiadások  tekintetében.  Átlagosan  a  támogatások  65%-át  költötték  élelmiszerekre,  így 
növekedett  a  napi  étkezések  száma,  csökkent  az  alultápláltság,  és  minőségében  jobb, 
összetételében pedig változatosabb lett a táplálkozás (Világbank 2010).

Oportunidades (Mexikó)

A kilencvenes évek közepére erőteljes gazdasági és társadalmi krízis sújtotta a 111 milliós 
lakossággal  rendelkező  Mexikót.  A  szegénység  egyre  kezelhetetlenebbé  vált,  az  egyes 
társadalmi csoportok közötti szakadék pedig példátlan méreteket öltött. A kormányzat nem 
volt  képes  megbirkózni  az  új  kihívásokkal,  egymástól  merőben  eltérő  válságkezelési 
elképzelések  születtek  a  szociális  problémák  orvoslására.  Az  egyik  irányt  az  univerzális 
ellátás  hívei  képviselték,  akik nagy és igen költséges  állami  segélyprogramokon keresztül 
szerettek volna enyhíteni a nehézségeken. Alapvető hipotézisük szerint a szegények annyira 
nehezen  azonosíthatók,  hogy  a  célzott  ellátások  nem  vezethetnek  eredményre,  csak  az 
univerzális  jóléti  programok.  Ezzel  szemben  a  ’technokraták’  a  szelektív  szociálpolitikai 
megoldások, egy szükségletalapú támogatási rendszer kiépítésének pártján álltak. 
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Az első CCT program bevezetésére 1997-ben került sor (Programa de Educación, Salud y  
Alimentación-Progresa).  A  Progresa  alapvető  célja  a  mélyszegénységben  élő  háztartások 
életminőségének javítása az oktatáshoz, az egészségügyi ellátáshoz és a megfelelő táplálékhoz 
való hozzáférés elősegítésével. A bevezetés évében mindössze 300 ezer, három évvel később 
már 2,5 millió, 2004-ben pedig 5 millió háztartás számára folyósítottak támogatást (a lakosság 
18%-a, körülbelül 16,5 millió ellátott). A projekt költségvetése 2006-ban meghaladta a 3,18 
milliárd  dollárt,  ami  az  ország  GDP-jének  0,4%-át  tette  ki,  ehhez  viszonylag  magas 
adminisztrációs  költségek  társultak  (9,05%).  A  program  kezdetben  készpénz-  vagy/és 
élelmiszersegélyek folyósítását jelentette a vidéki, falusias környezetben (2500 főnél kisebb 
lélekszámú településeken) élő nyomorgó családok számára. A segély folyósításának feltétele 
volt  a  gyermek  iskoláztatása  az  általános  iskola  harmadik  évétől  a  középiskola  harmadik 
osztályáig.  A  nemek  közötti  egyenlőtlenségek  ellensúlyozása  érdekében  a  lányok 
iskoláztatásáért magasabb összegű ellátást fizettek a középiskola első és harmadik osztálya 
között.  Az oktatási  feltétel  mellett  a  gyermekek időszakos egészségügyi  felülvizsgálata  is 
kötelező volt a családok számára. 

Az  ellenzék  2000-es  hatalomra  kerülésével  a  program  nevét  2002-vel  Progresa-ról 
Opurtunidades-re  (teljes  nevén:  Programa  de  Desarollo  Humano  Opurtunidades) 
változtatták.9 A politikai változások nemcsak a program elnevezését, hanem annak karakterét 
is átalakították. A középiskola hatodik évfolyamáig terjesztették ki a támogatás időtartamát, a 
támogatottak körébe pedig részben bevonták a városias környezetben élő szegény népességet 
is. Ennek ellenére az Oportunidades megmaradt jellegzetesen a vidéki szegényeket támogató 
programnak. Jelenleg 93 ezer ellátási körzet működik az ország 32 szövetségi területén. A 
jogosultak  68%-a  2500  főnél  kisebb  településeken  él,  18%-a  2500  és  15 000  fő  közötti 
településeken, és csupán 14%-a 15 000 főnél nagyobb városokban (Janvry–Sadoulet, 2005). 

Az ellátottak körének maghatározása

A jogosultak kiválasztása három lépcsőben történik. Elsőként földrajzi szűrést (geographic 
targeting)  alkalmaznak,  mely  során  központilag  jelölik  ki  azokat  a  vidéki  és  városi 
területeket,  ahol  a  társadalmi  és  gazdasági  mutatók  jelentősen  elmaradnak  az  országos 
átlagtól. Egy jogszabályban meghatározott indikátorrendszer alapján (ami nagyon hasonlít a 
hazai  kistérségi  fejlettségi  szintet  azonosító  komplex  mutatókra)  fejlettségük  szerint  öt 
kategóriába sorolják az önkormányzatokat. Második lépésben széleskörű háztartásfelmérésen 
(depriváció-analízis) keresztül azokat a jóléti indikátorokat választják ki, amelyek segítenek a 
felhasználók  körének  meghatározásában.  Ez  alapján  a  legelmaradottabb  területek 
lakosságának 90%-a beleesik a támogatható kategóriába (Soares, 2009). Végül a kiválasztott 
háztartások maguk jelentkezhetnek a programban való részvételre, tehát döntenek arról, hogy 
vállalják-e a támogatás fejében meghatározott feltételek teljesítését. 

Az  ellátások  rászorultságelvű  célzása  érdekében  az  új  kabinet,  a  Szegénység  Felmérési 
Szakmai Tanáccsal (Comité Técnico para la Medición de la Probreza) közösen a szegénység 
meghatározására három kategóriát dolgozott ki. Az első csoportot a ’táplálkozási szegények’ 
jelentik (pobreza alimentaria), olyan háztartások, amelyek jövedelme az alapvető táplálkozási 
szükségletek  kielégítésére  sem  elegendő  (ez  15,4  mexikói  pezó  [MXN]10 alatti  napi 
jövedelmet  jelentett  vidéki,  és 20,9 alattit  városi  szegények  esetén).  A populáció negyede 
(24,2%)  él  a  fenti  a  szegénységi  küszöb  alatt.  Az  ’adottságbeli  szegények’  (pobreza  de 
capacidades) olyan csoportokat jelentenek, akik nem képesek a táplálkozás, az egészségügyi 
ellátás  és  az  oktatás  feltételeinek  megfelelő  szintű  biztosítására  (a  limit  18,9  pezót  jelent 
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vidéki, és 24,7-et városi környezet esetén). A lakosság közel harmada (31,9%) ’adottságbeli 
szegénynek’ számít. A harmadik csoportot a ’körülményekhez képest szegények’ (probreza 
de patrimonio) alkotják, akik a táplálkozás, az iskoláztatás és egészségügyi ellátás költségei 
mellett nem képesek megvásárolni a megfelelő ruházatot, fizetni a lakhatási és közlekedési 
költségeket (ebben az esetben a napi jövedelemhatárt 28,1 pezóban állapították meg vidéken, 
és 41,8 pezóban városi környezetben). A lakosság fele (53,7%) tartozik ebbe a kategóriába 
(Silva 2009). 

Az Oportunidades elsődleges felhasználói a mélyszegény rétegek (táplálkozási szegények). A 
Világbank (2008) számításai szerint a támogatások 35%-a kerül kifizetésre a legszegényebb 
jövedelmi  ötöd számára  (a második  kvintilisnél  ez az allokációs  ráta  30%, a harmadiknál 
pedig 25%).

Feltételek

A Bolsa Famíliához hasonlóan az Oportunidadesnél is két alapfeltételnek kell megfelelnie az 
igénybe vevőnek. Az iskoláztatáshoz kapcsolódó támogatások az általános iskola harmadik 
osztályától a középiskola végéig folyósíthatók. A gyermek havonta legfeljebb három napot 
hiányozhat az iskolából, és legalább a tanórák 80%-án, éves szinten 93%-án kell jelen lennie. 
Az  ellátás  csak  az  általános  iskolai  bizonyítvány  birtokában  adható  tovább  későbbi 
életkorban.11  Az egészségügyi feltételek esetén a rendszeres orvosi felülvizsgálatokon történő 
megjelenés  mellett  minden  15.  életévét  betöltött  személynek  kötelező  a  táplálkozási  és 
életvezetési tanácsadásokon való részvétel is. A tanácsadás nemcsak az anya és a gyermek 
táplálkozási igényeivel összefüggő tudnivalókat foglalja magába, hanem információkat nyújt 
az  AIDS-cel,  a  családon  belüli  erőszakkal,  a  gyermekneveléssel,  a  nemek  közötti 
egyenlőséggel és a terhességgel kapcsolatban is.  A részvétel igazolása mindkét feltétel esetén 
a  területi  szolgáltatók,  az  egészségügyi  és  oktatási  intézmények  feladata.  A  központi 
koordinációs  iroda  által  kibocsátott  értékelőlapon keresztül  nyilvántartást  vezetnek a  részt 
vevő háztartásokról, a jelentést minden második hónapban elküldik a központi iroda részére. 

Támogatási rendszer

Az ellátás alapegysége a háztartás, a jogosultság megállapítása azonban az egyes családtagok 
jogán történik. A program első számú kedvezményezettjei így az általános- és középiskolás 
korú gyermekek és családjaik. A segély folyósítható az általános iskola harmadik osztályától a 
hatodik osztályig,  vagy a középiskola első osztályától a hatodik osztályig.  Minden esetben 
alapfeltétel az előző évet lezáró bizonyítvány megszerzése. 

A program tartalmaz feltételekhez kötött és nem feltételes támogatásokat is. A rendszer nem 
feltételekhez kötött részét képezik a kiegészítő állami támogatások (élelmiszer- és lakáscélú), 
a  táplálkozási  segély  és  az  időskorúak  ellátása.  A  havonta  folyósított  kiegészítő 
készpénztámogatások a családok élelmiszer- (átlagosan 17 USD) és lakhatási  költségeinek 
(átlagosan  4,5  USD)  enyhítésében  játszanak  jelentős  szerepet.  A  táplálkozási  támogatás 
minden terhes nőt és szoptatós anyát, valamint 4 hónapos és 2 éves kor közötti gyermeket 
megillet, továbbá alultápláltság esetén 2 és 5 éves kor között is folyósítható. A 70. életévüket 
betöltött  idősek  (adultos  mayores)  időskori  támogatásban  részesülhetnek  (összege  23 
USD/hó/fő).  Természetesen  csak  a  jövedelmileg  jogosult  háztartásokban  élő  idősek 
számíthatnak ellátásra, olyan településeken, ahol a lakosságszám meghaladja a 10 000 főt. Az 
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előzőeken  felül  a  kormány  „Jobb  Élet”  (Vivir  Mejor)  programja  keretében  minden 
Oportunidades-résztvevő  háztartás  további  támogatásban  részesül,  a  megnövekedett 
élelmiszer-  és  energiaárak  kompenzálása  érdekében  (összege  9,5  USD/hó).   Az  egyéni 
jogosultságoktól függetlenül az ellátás minden hónapban egy összegben, a nő háztartásfőnek 
kerül kifizetésre.

A  támogatások  másik  csoportja  feltételekhez  kötődik.  Az  iskoláztatáshoz  kapcsolódó 
ellátások összege nemcsak nemenként, hanem a tanulmányok előrehaladása szerint is változik 
(2. táblázat). Mindez azért alakult így, mert az életkor emelkedésével egyre nagyobb az esély 
arra,  hogy  a  gyermek  elhagyja  az  iskolát,  és  dolgozni  kezd,  mivel  munkaerő-piaci 
potenciáljának növekedésével egyre magasabb bérre számíthat. A támogatásoknak követniük 
kell ezt a növekedést, hogy kompenzálhassák a munkabér kieséséből adódó veszteségeket. 
Középiskolásoknál az ellátás egyfajta szociális alapú tanulmányi  ösztöndíjként jelenik meg 
(5,2  millió  ösztöndíjassal),  amelynek  összege  lányok  esetén  magasabb,  a  továbbtanulási 
egyenlőtlenségek  kompenzálása  érdekében.   Az  alaptámogatás  mellé  a  tanév  kezdetén 
kiegészítő  támogatás  állapítható  meg  tanszervásárlás  céljából,  ennek  összege  23  USD 
általános,  és  29  USD  középiskolás  tanulók  esetén.   A  22.  életévüket  be  nem  töltött, 
középiskolás  fiatalok  egyszeri  nagyobb  összegű  segélyt  igényelhetnek  tanulmányaik 
befejezéséhez és felnőtt életük elkezdéséhez. Ennek összege a fiatal tanulmányi eredménye 
szerint változik (79 és 263 USD között).

2. táblázat
Iskoláztatási támogatás mértéke az Oportunidades programban lányok és fiúk esetén  
(2009, mexikói pezóban)

Általános iskola Középiskola

4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Fiúk
140 165 210

410 430 455 685 735 780

Lányok 430 475 525 790 840 890

Forrás: Oportunidades 2009.
Megjegyzés: 1 USD = 12,63 MXN (2010. szeptember 15.)

Az  egészségügyi  támogatás  külön  kerül  elszámolásra,  ennek  összege  17  USD  havonta 
háztartásonként. Látható, hogy a rendszer meglehetősen sok elemből tevődik össze, egy-egy 
háztartás különböző jogcímeken juthat hozzá kiegészítő jövedelmekhez.   A sokféle ellátás 
aránytalan  felszaporodásának megelőzése  érdekében háztartástípusonként  maximalizálták  a 
segélyek  összegét.12 A  támogatás  a  jogosultság  fennállásáig,  de  maximum  három  évre 
állapítható meg, ami további három évvel meghosszabbítható, amennyiben a háztartás még 
mindig  mélyszegénységben  él.  A  kifizetések  banki  átutalással,  ennek  lehetősége  híján  a 
programiroda hivatalos kifizetőhelyein történnek.

Hatásmutatók

Az általános iskolai részvétellel kapcsolatos pozitív hozadékok elhanyagolhatók, a program 
elindítását  megelőzően  97%  volt  a  korcsoport  részvételi  aránya,  ami  csupán  egy 
százalékponttal  emelkedett  a  támogatások  hatására.  Más  kérdés,  hogy az  oktatásminőségi 
mutatók  (tanszerekkel  való  felszereltség,  tanulmányi  eredmények)  jelentősen  javultak.  Az 
ellátás  tehát  nagyon  alacsony  hatékonyságú  az  általános  iskoláskorú  gyermekek  (és 
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családjaik)  támogatása  esetén,  hiszen  egy olyan  viselkedést  ösztönöz,  amely  egyébként  is 
része  a  család  kultúrájának,  a  feltételnek  tehát  nem  sok  értelme  van,  a  segélyezés 
társadalmilag  nem hatékony (gondoljunk csak  az  első  ábra  III.  háztartástípusára).  Az így 
elfolyó támogatás összege körülbelül 100 dollár/év/gyermek, ami az oktatási kiadások 55%-át 
jelentette,  projektszinten  pedig  230  millió  dollárt  emésztett  fel  a  950  millió  dolláros 
költségvetésből  (2000).  A  különböző  hatásmutatók  határértékei  jelentősen  eltérhetnek 
egymástól. Például egy 12 éves, egyszülős háztartásban élő fiúgyermek esetén 200 dollárnyi 
támogatás csupán 3-4%-kal növeli az iskolába járás valószínűségét. Ha ugyanez a gyermek 
két évvel el van maradva tanulmányaiban a társaitól, a továbbhaladási valószínűség már 10-
12%. Egy 14 éves, egyszülős háztartásból származó gyermeket tekintve, vidéki környezetben, 
ahol  nincsen  középiskola  a  közelben,  a  200  dolláros  támogatás  már  23-24%-al  növeli  a 
beiratkozás valószínűségét (Janvry–Sadoulet, 2005, 12).

Az  Oportunidades  elsősorban  a  középiskolai  oktatási  előrehaladási  mutatók  esetén  ért  el 
markáns eredményeket. A kontrolcsoportban az általános iskolát befejező gyermekek 36%-a 
nem  folytatja  tovább  tanulmányait.  A  lemorzsolódás  különösen  a  lányok  körében 
nagymértékű.13 A projekt hatására a 64%-os továbbhaladási arány 76%-ra növekedett. A fiúk 
esetén átlagosan 10%-kal, a lányoknál pedig 20%-kal emelkedett a következő osztályba lépők 
aránya. A program hatása tehát az általános iskola befejezését követően, a középiskola alsó 
évfolyamába történő belépésnél igazán szignifikáns (3. ábra). 

Abban  az  esetben,  ha  a  gyermek  általános  iskolai  tanulmányait  követően  is  részt  vesz  a 
programban,  nagy  valószínűséggel  teljesíti  a  középiskolai  alsó  évfolyamait  is.  A  felsőbb 
évfolyamokba  történő  belépésnél  azonban  látványos  visszaesést  figyelhetünk  meg,  a 
gyermekek csupán 43%-a tanul tovább ezen a szinten a támogatás hiányában. Fenti kimutatás 
1998-ban készült,  azóta  a  segélyezési  időszakot  kiterjesztették  a  hatodik  évfolyamig  és  a 
programban  résztvevő  tanulók  23%-al  nagyobb  valószínűséggel  fejezik  be  a  felső-
középiskolai  tanulmányaikat,  továbbá  átlagosan  egy évvel  tovább járnak iskolába,  mint  a 
kontrol  csoport  tagjai.  Különösen  vidéki  területeken  javultak  a  lemorzsolódási  mutatók  a 
középiskola felső évfolyamaiba járók körében.

3. ábra
Szegénységben élő gyermekek iskolai előrehaladása, 1998.
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Forrás: Janvry–Sadoulet, 2005.

Az egészségügyi mutatók tekintetében az 1–5 éves, programban részt vevő gyermekek 12%-
kal kevesebb valószínűséggel betegedtek meg, mint a kontrolcsoporthoz tartozó kortársaik. 
Emellett  a  fejlődési  és  növekedési  mutatóik  is  jobbak  voltak.  Az  orvos-beteg  találkozók 
gyakorisága  35%-kal  növekedett,  az  egészségügyi  szűrővizsgálatokon  pedig  26%-kal 
emelkedett a 19–45 éves korosztály részvételi aránya. Országos szinten a halálozási ráta 11%-
kal,  a  csecsemőhalálozási  ráta  pedig  2%-kal  javult.  A  programban  részt  vevő  kétéves 
gyermekek átlagosan 1,42 cm-el magasabbak, mint a kontrolcsoporthoz tartozó társaik. Az öt 
éven aluli kisgyermekek körében jelentősen alacsonyabb volt a program résztvevői körében a 
vérszegénységben szenvedők száma,  továbbá 20%-kal  alacsonyabb a betegségben eltöltött 
napok száma.

A kvantitatív mutatók mellett a program kvalitatív mutatói a női szerepek átalakulásáról, a 
nők  háztartáson  belüli  pozíciójának  megerősödéséről  szóltak.  Lényegesen  növekedett  a 
lányok  iskoláztatásának  elfogadottsága,  és  átalakultak  a  lány  gyermekkel  kapcsolatos 
életpálya-elvárások.14

A  szegénységre  gyakorolt  hatást  vizsgálva  kiderült,  hogy  10%-kal  csökkent  a 
mélyszegénységi  határ  alatt  élő  személyek  száma,  a  szegénység  mélysége  pedig  30%-kal 
mérséklődött. Egy átlagos felhasználó háztartás jövedelmét 22%-kal növeli meg a támogatás 
(Janvry–Sadoulet, 2005).

Összefoglalás

A  feltételekhez  kötött  segélyprogramok  már  nemcsak  a  fejlődő,  hanem  a  fejlett  világ 
országaiban  is  egyre  elterjedtebbé  válnak.  Lényeges  különbség  azonban,  hogy  míg  az 
előbbieknél gyakran a szociálpolitika kizárólagos irányítójaként, addig az utóbbiaknál csupán 
kiegészítő elemként jelennek meg a segélyezési  rendszerben. A program produktív jellege 
miatt  elnyerte  a  nagy  pénzügyi  világszervezetek  (IMF,  Világbank)  támogatását,  amelyek 
számos  országnak  nyújtottak  hitelt  a  segélyprogramok  megvalósításához.  A  feltételekhez 
kötött támogatások rendszere nem csodaszer, nem képes minden segélyezés körüli dilemmát 
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és negatív attitűdöt feloldani. Az a tény azonban kétségtelenül elfogadottabbá teszi ezeket a 
projekteket,  hogy nemcsak átmenetileg próbálják enyhíteni  a nyomort,  hanem hosszú távú 
stratégiát  kínálnak  a  következő  generációk  számára,  hogy  jobb  életük  legyen,  mint  a 
szüleiknek, megtörve ezzel a szegénység ördögi körét.

A  CCT programok  igen  sokféle  formában  működhetnek,  mind  célzási  módszereik,  mind 
feltételrendszerük eltérő lehet. Egyes programok csupán a jövedelmi kondíciókat vizsgálják, 
még mások területi célzási stratégiákat is alkalmaznak. Egyes programok kizárólag oktatási 
kritériumokat  támasztanak  a  segély  fejében,  mások  pedig  kiterjesztik  a  feltételeket  az 
egészségügyi ellátások területére is. A különbségek mellett mindegyiknél közös vonás, hogy 
elsősorban a keresleti  oldalt  finanszírozzák.  Ennek következtében csak bizonyos feltételek 
mellett  működtethetők,  így  elengedhetetlen  az  oktatási  és  egészségügyi  intézmények, 
valamint a szociális adminisztráció viszonylagos közelsége.

A tanulmányban bemutatott eredmények kétségtelenül meggyőzőek, főleg a legsérülékenyebb 
csoportokra gyakorolt hatásukat tekintve (pl. gyermekmunkások, iskoláskorú lányok). Mivel 
alig  több mint  tíz  éves  kezdeményezésekről  van  szó,  a  projektek  valós  hatásai  (az,  hogy 
mennyire  képesek  a  szegénységből  kivezető  utat  építeni  az  emberi  tőkébe  történő 
befektetéseken keresztül) csak később, akár generációk múlva mutatkoznak meg. Reményeim 
szerint  a  nagy  pénzügyi  szervezetek  elvárásai  miatt  igen  aprólékosan  vezetett 
monitorrendszerek elegendő adatot fognak biztosítani ahhoz, hogy ezek a későbbi hatások is 
kutathatók legyenek.
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1Jegyzetek

 Mindkét program megkülönbözteti a szegény (poor), azaz a szegénységi küszöb alatt élő, és a mélyszegény (extremely  
poor), tehát a szegénységi határ bizonyos szintje alatt élő háztartásokat.
2

 1 USA-dollár (USD) 1,71 brazil dollárnak (BRD) felel meg (2010. szeptember 15.).
3

 http://web.worldbank.org
4

 Az  önkormányzatok  munkájának  minőségét  egy  komplex  indikátorrendszerrel  értékelik  (Indice  de  Gestão 
Decentralizada,  IGD),  amely  magában  foglalja  a  felhasználók  számát,  az  újbóli  kérelmek  arányát,  továbbá  az 
egészségügyi  és  oktatási  feltételek  teljesülését.  Amennyiben  az  önkormányzatok  az  IGD  pontrendszerben  40%-nál 
alacsonyabb eredményt érnek el, nem jogosultak kiegészítő támogatásra (az indikátorokról bővebben: Világbank 2010, 
pp. 24–29.)
5

 A Cadastro Único egy meglehetősen elavult adatbázis, melynek alapját a 2000-es országos népszámlálás és egy 2001-
es háztartáspanel felmérés képezi.
6

 A program kezdeti  időszakában ez az összeg magasabb volt,  mert  ekkor még csak a mélyszegényeket  vonták be. 
Később terjesztették ki a kevésbé szegény háztartásokra, ahol a havi ellátás összege is arányosan kevesebb.
7

 Arról nem számolnak be a Világbank jelentései, hogy a javuló tendenciákban mekkora volt a program, és mekkora az  
egyéb társadalmi és gazdasági változások szerepe. 
8

 A brazil oktatási rendszerben az általános- és középiskolai képzés 8+4 éves szerkezetben valósul meg.
9 A kormányváltásra a Partido Revolucionaro Institucional (PRI) hét évtizedes kormányzását követően került sor a 
Partido Acción Nacional (PAN) hatalomra kerülésével.
10

 1 USD = 12,63 MXN (2010. szeptember 15.)

11 A mexikói oktatási rendszerben az általános és középiskolai oktatás 6+6 éves szerkezetben valósul meg, ahol a 
középiskola két részre (3+3 év), alsó és felső évfolyamokra oszlik.
12

 Általános  iskolás  gyermekkel  rendelkező  háztartás  esetén  115  USD,  középiskolás  gyermek  esetén  187  USD  a 
támogatási plafon (2009).
13

 Ráadásul csupán a lányok 10%-a, a fiúk 45%-a kezd el dolgozni a lemorzsolódást követő egy évben.
14

 A fenti adatok pontos forrása: http://www.oportunidades.gob.mx/Portal/wb/Web/external_evaluation_results (2010. 
november 2.).


