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Absztrakt 
 
Cikkünk célja az OECD tagországok külső potenciáljának mérése egy általunk 
kifejlesztett mutatószám, az ún. K-index segítségével. Az index a későbbiek során 
arra szolgál, hogy teljesítőképessége alapján elhelyezze Magyarországot egy 
háromdimenziós intézményi mátrixban. Az OECD országok adatainak elemzése 
után megállapítható, hogy a fejlett gazdaságok a külső potenciál szerint négy 
csoportra bonthatók, és ezek a csoportok négy szignifikáns faktor mentén 
különíthetők el egymástól: makrogazdasági teljesítmény, tudásalapú vállalkozói 
környezet, piaci verseny garanciái és nemzetközi attraktivitás. Ezek a faktorok 
azokat az intézményi tényezőket tömörítik, amelyek befolyással vannak a fejlett 
gazdaságok külső potenciáljára. 
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1 Az írás az OTKA 76870K „Globalizáció és intézményi változások, Magyarország világgazdasági 
illeszkedési stratégiái” című kutatás keretében és támogatásával készült. 



 

 

Bevezetés 
 
Az OTKA 76870K programjának keretében folytatott kutatásunk fő célja, hogy 
azonosítsuk azokat az intézményi tényezőket2, amelyek a leginkább hatással vannak 
Magyarország gazdasági potenciáljára, majd ezek alapján olyan forgatókönyveket 
vázoljunk fel, amelyek segítséget nyújtanak a sikeres világgazdasági illeszkedési 
stratégia megválasztásában. Jelen cikk e kutatásnak csak egy kisebb szeletét mutatja 
be, amelyben a gazdasági potenciál kutatási programunkban meghatározott három 
dimenziójának (jövőbeli, külső és belső) egyikét, a külső potenciált járja körül. 
Külső potenciál alatt az országoknak azt a képességét értjük, hogy a hazai 
erőforrások felhasználása során kiaknázzák a világgazdasági környezet kínálta 
lehetőségeket. Ide tartozik a külső piac felvevő-kapacitásának kihasználása, és a 
szűkös hazai erőforrások (tőke, munkaerő, természeti erőforrások) külső forrásból 
való kiegészítése is. A külső potenciál felmérésénél ugyanakkor nem 
szorítkozhatunk a gazdasági nyitottság szokásos mérőszámaira, mert az egyszerű 
diagnózis felállításán túl cél az is, hogy feltárjuk a magas külső potenciál mögött 
rejlő intézményi tényezőket. 
Hasonló céllal számos nemzetközi szervezet tesz közzé indexszámításra alapozott 
rangsorokat, így a Világbank a Doing Business indexet, amit 180 országra 
számolnak (Világbank, 2011), a Világgazdasági Fórum a Global Competitiveness 
indexet, amit statisztikai adatok és szakértők, vállalatvezetők megkérdezése alapján 
állítanak össze (WEF, 2010), vagy az International Institute for Management and 
Development a World Competitiveness indexet, aminek kiemelkedően sok, 327 
összetevője van (IMD, 2010). Valamennyi index a versenyképességet igyekszik 
megragadni, ugyanakkor nem követi a kutatási koncepciónkban meghatározott 
hármas osztatot, ezért lemondtunk a használatukról. 
 
Módszertan 
 
Komponensek kiválasztása 
 
A külső potenciál mérésére leginkább alkalmas tényezőket egy kettős szűrő 
segítségével választottuk ki. Első lépésben külső szakértők bevonásával 
brainstorming keretében összeállítottunk egy listát azokról a tényezőkről, amelyek 
hatást gyakorolhatnak az ország gazdasági potenciáljára. Erről a listáról végül 50 
faktor került kiválasztásra; ez az ötven tényező került fel a második lépésként 
szolgáló szakértői kérdőívre, név szerint: makrogazdasági megtakarítások; ország-
kockázati besorolás; tőzsde fejlettsége; tercier szektor aránya; reálnövekedés 
mértéke; egy főre jutó jövedelem; árszínvonal változás mértéke; költségvetési 

                                                           
2 Az intézmények a társadalmi együttélés játékszabályai, olyan emberek által felállított korlátok, amelyek a 
gazdasági és társadalmi szférán belüli együttműködését szabályozzák (North, 1990). Megkülönböztetünk 
formális (szabályok) és informális (konvenciók) intézményeket. Mindkét típus erőteljesen befolyásolja egy 
rendszer teljesítményét, mérésük ugyanakkor rendkívül nehéz. 



 

 

egyensúly; állam gazdasági szerepvállalása; állami beavatkozás hatékonysága; 
korrupció mértéke; árfolyamstabilitás, árfolyam kiszámíthatósága; gazdasági 
nyitottság mértéke; közvetlen külföldi befektetések alakulása; közvetlen külföldi 
befektetések ösztönzése; piacméret; infrastruktúra költsége; adóterhek mértéke; 
nyugdíjrendszer fenntarthatósága; vállalkozásindítás egyszerűsége; munkaerőpiac 
rugalmassága; lakosság elöregedése; jövedelemkülönbségek növekedése; 
foglalkoztatás szintje; képzett munkaerő hozzáférhetősége; nők munkaerőpiaci 
helyzete; munkakultúra; finanszírozási források hozzáférhetősége; pénzügyi szektor 
stabilitása; nagyvállalatok pénzügyi folyamatainak átláthatósága; vállalatok 
társadalmi felelősségvállalása; vállalatok nemzetközi együttműködése; vertikális és 
horizontális integráció; lakosság értékrendje; verseny a helyi piacokon; fizikai 
infrastruktúra fejlettsége; klaszterfejlődés előrehaladottsága; kutatási és fejlesztési 
kiadások; kutatás-fejlesztési potenciál; egészségügyi kiadások mértéke; lakosság 
egészségi állapota; környezeti fenntarthatóság; öko-innovatív megoldások; 
megújuló erőforrások fejlesztése; energiahatékonyság; üvegházhatású gázok 
visszaszorítása; oktatási kiadások mértéke; oktatási rendszer hatékonysága; 
nyelvismeret szintje; társadalmi jólét szintje. 
A szakértői kérdőíven arra kértük válaszadóinkat, hogy az egyes tényezők 
fontosságát 1-7 skálán értékeljék (1 = egyáltalán nem fontos; 7 = kiemelkedően 
fontos), méghozzá kutatásunk három dimenziója szerint (jövőbeli, külső és belső 
potenciál) külön-külön. Válaszadóink a fenti 50 tényező közül azokra kellett magas 
pontszámot adjanak a külső potenciál esetén, amelyeket a magyar gazdaság 
jelenlegi világgazdasági helyzete szempontjából meghatározónak ítéltek. 
Összesen 32 kiértékelhető válasz érkezett, ezek feldolgozása után különítettük el a 
külső potenciál meghatározó faktorait. A kiértékelés során minden tényezőt ahhoz a 
dimenzióhoz soroltunk, amelyikre a legmagasabb válaszátlag adódott. Ezzel a 
megoldással mind az 50 tényezőt besoroltuk egy, és csakis egy dimenzió alá a 
jövőbeli, külső és belső hármas közül. Mivel célunk a legfontosabb befolyásoló 
erők feltárása volt, a kérdőív 50 tényezőjét szűkíteni akartuk, ezért egy utolsó 
transzformációval csak a válaszátlag fölötti értékkel rendelkezőket emeltük be a 
potenciálok vizsgálatába. 
Végül 27 tényezőt azonosítottunk; ezek közül 12 a jövőbeli potenciált, 10 a belsőt, 
5 pedig a külsőt határozza meg. Az 1. táblázat tartalmazza a külső potenciál öt 
faktorát, és az azok mérésére kiválasztott mutatószámokat.  
 

1. táblázat: A külső potenciál faktorai és mérőszámai 
Befolyásoló tényező Mérőszáma 

Gazdasági nyitottság mértéke (áruexport + áruimport)/2*GDP 
Ország-kockázati besorolás az Institutional Investor Magazine 

hitelminősítése (0-100 skála) 
Pénzügyi szektor stabilitása International Institute for Management 

Development felmérése a pénzügyi 
szervezetek átláthatóságáról és 



 

 

megbízhatóságáról (0-10 skála) 
Árfolyamstabilitás, árfolyam 

kiszámíthatósága 
Két éves paritásváltozás a nemzeti 

valuta / SDR árfolyamban 
Nyelvismeret szintje TOEFL eredmények a 15 évesek 

körében 
 
Külső potenciál mérése 
 
A további elemzések elvégzését nagyban megkönnyíti, ha az egyes országok külső 
potenciálját egységes mutatóval jellemezzük. Erre a célra a K-index szolgál, melyet 
a szakértői kérdőívek feldolgozása alapján azonosított öt tényező standardizált 
értékének átlagolásával kapunk. Mivel vizsgálatunk alapjául az OECD tagországait 
választottuk, legyűjtöttük a 34 tag öt külső potenciál szempontjából releváns 
mutatószámát, majd valamennyi mutató értékét egy 1-7 skálára számítottuk át az 
alábbi képlet segítségével: 
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Azon mutató esetén, ahol a nagyobb érték rosszabb eredményt jelez (nemzeti valuta 
/ SDR paritásváltozás) az (1) képlet megtévesztő eredményt ad, ezért itt másik 
átszámítási képletet alkalmaztunk: 
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Az átszámítás után kapott standardizált értékek átlagolása után az egyes országok 
külső potenciálját mérő K-indexhez jutunk. A K-index magas értéke magas külső 
potenciált jelez. 
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A K-index elemzése 
 
Az 1. táblázat mutatószámainak legyűjtése után a K-indexre 2,3 (Izland) és 6,6 
(Luxemburg) közötti értékek adódtak. Mivel az OECD a fejlett gazdaságokat 
csoportosítja, nagy eltérésekre nem számíthatunk a külső potenciál tekintetében, és 
ezeket a várakozásainkat a K-index vissza is igazolja, két kivételtől eltekintve. 
Luxemburg ugyanis kiugróan magas, Izland pedig kiugróan alacsony külső 
potenciállal rendelkezik. A K-index országonkénti értékeit az 1. ábra mutatja. 
 
OECD országok klaszterei 
 



 

 

A K-index értéke alapján 4 országcsoportot különítettünk el. Az első csoportba 
Ausztrália, Ausztria, Belgium, Kanada, Dánia, Finnország, Luxemburg, 
Németország, Hollandia, Norvégia, Svédország és Svájc került. A második csoport 
Chilét, Csehországot, Észtországot, Izraelt, Szlovákiát és Szlovéniát tömöríti. A 
harmadikban Franciaország, Magyarország, Írország, Koreai Köztársaság, Új-
Zéland, Lengyelország, Portugália, Spanyolország, Egyesült Királyság és az 
Egyesült Államok található. Végül a negyedik csoportba Görögország, Olaszország, 
Japán, Mexikó, Törökország és Izland került.  

 

1. ábra. A K-index értékei az OECD országokban (2010) 
 
Annak megítéléséhez, hogy a külső potenciál mérésére megalkotott index mennyire 
reális mutatója a gazdasági teljesítmény külső dimenziójának, korreláció vizsgálatot 
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végeztünk, amelyben a gazdaság és társadalom 60 mutatószámával vetettük össze a 
K-indexet. Ez a vizsgálat egyben arra is alkalmasnak bizonyult, hogy feltárja azokat 
az intézményi tényezőket, amelyek mérőszámai együtt mozognak az indexértékkel. 
Azt találtuk, hogy az indexszel szignifikáns kapcsolatban lévő változók jelentős 
része az ún. formális és informális intézményi tényezők csoportjába sorolható, így a 
K-index különösen alkalmas ezek hatásának aggregált jelzésére. 
Az egyszerűség kedvéért a tucatnyinál is több befolyásoló tényezőt négy faktorba 
rendeztük SPSS 19 statisztikai elemző program segítségével (KMO érték 0,748). A 
Maximum Likelihood módszerrel elvégzett faktoranalízis a változók 
információtartalmából 75,3 százalékot őriz meg. A faktorok változói a következők: 
 
1. Makrogazdasági teljesítmény 

 
Befektetési kockázat Euromoney országkockázati lista (0-100 skála)  
Teljes termelékenység  Vásárlóerő paritáson mért egy foglalkoztatottra jutó GDP 

(USA dollár) 
Munkatermelékenység  Vásárlóerő paritáson mért egy munkaórára jutó GDP 

(USA dollár) 
Egy főre jutó GDP  Vásárlóerő paritáson mért egy főre jutó GDP (USA 

dollár) 
Életminőség Életminőség szintje (0-10 skála) 
 
2. Tudásalapú vállalkozói környezet 
 
A vállalatok 
alkalmazkodóképessége 

A vállalatok alkalmazkodóképessége a piaci 
változásokhoz (0-10 skála)  

Vállalati termelékenység A globális stratégiák (beszállítás, offshoring, 
outsourcing) mennyiben támogatják a vállalati 
termelékenységet (0-10 skála) 

Kis- és középvállalatok A KKV-k nemzetközi sztenderdeknek való 
megfelelésének szintje (0-10 skála) 

Innovációs kapacitás Az új termékek és szolgáltatások kifejlesztésének a 
képessége (0-10 skála) 

Kommunikációs 
technológia 

A kommunikációs technológiák üzleti elvárásoknak való 
megfelelése (0-10 skála)  

IT képességek Az IT képességek rendelkezésre állása (0-10 skála) 
Társadalmi 
felelősségvállalás 

A vezetők társadalmi felelősségvállalásának szintje (0-10 
skála) 

 
3. Piaci verseny garanciái 
 
Protekcionizmus A protekcionizmus mértéke (0-10 skála) 
Vállalkozás A szabályozási környezet mennyiben támogatja az üzleti 



 

 

egyszerűsége tevékenységet (0-10 skála) 
Bürokrácia A bürokrácia mennyiben akadályozza az üzleti 

tevékenységet (0-10 skála) 
Korrupció A megvesztegetés és korrupció mértéke (0-10 skála) 
 



 

 

4. Nemzetközi attraktivitás 
 
Nemzeti kultúra A nemzeti kultúra nyitottsága (0-10 skála) 
Országimázs Az országról kialakult kép üzleti életre gyakorolt hatása 

(0-10 skála) 
Beruházás ösztönzés A beruházási ösztönzők attraktivitása (0-10 skála) 
Tőkepiac A tőkepiacok elérhetőségének mértéke (0-10 skála) 
 
A kialakított faktorok segítségével elemeztük az országcsoportok klasztereit.  
 
1. országcsoport – a Kiemelkedők 
 
A kiemelkedők csoportjába tartozó országok mind a négy faktorban 
(Makrogazdasági teljesítmény, Tudásalapú vállalkozói környezet, Piaci verseny 
garanciái és Nemzetközi attraktivitás) a legjobb átlagos eredményt érték el. 
Eredményeik kiegyensúlyozottnak nevezhetők, nagyjából azonos mértékben 
emelkednek a mezőny fölé az összes vizsgált faktor szempontjából. 
 
2. országcsoport - Attraktívak 
 
A legszembetűnőbb jellegzetessége ennek a csoportnak az, hogy bár a 
makrogazdasági teljesítményük a négy országcsoport közül messze a leggyengébb, 
a nemzetközi megítélésük átlagon felüli. A Kiemelkedők az egyetlen klaszter, 
amelyik ennél jobb nemzetközi attraktivitással bír. A jó megítélés vélhetően annak 
köszönhető, hogy ezek az országok a piaci verseny garanciáiban is jól teljesítenek, 
és az ezen a téren elért eredményeik befolyásolják a nemzetközi szakértői és 
befektetői közvéleményt.  
 
3. országcsoport – Középmezőny 
 
Abban a faktorban, amiben az Attraktívak átlag fölött teljesítenek (Piaci verseny 
garanciái), a Középmezőny kifejezetten rosszul szerepel. Ettől eltekintve a másik 
három faktorban az országcsoport eredménye átlag közeli, sőt, a Makrogazdasági 
teljesítményben és a Tudásalapú vállalkozói környezetben felül is múlja az 
Attraktívakat. A második és harmadik klaszter szignifikáns különbsége tehát a Piaci 
verseny garanciáiból adódik, ami módosítja a Nemzetközi attraktivitásukat is. 
A K-index értékei hazánkat is a Középmezőny kategóriájába sorolják. Úgy tűnik, a 
magasabb klaszterbe való kapaszkodásunk záloga a belső szabályozási környezet 
javítása lehet, ami később a tovagyűrűző hatások miatt erőteljesen érzékeltetheti 
hatását a többi faktorban, így a Makrogazdasági teljesítményben is. 
 
4. országcsoport – Vesztesek 
 



 

 

Valamennyi faktorban átlagon aluli teljesítményt nyújtanak és különösen rossz a 
nemzetközi attraktivitásuk a negyedik klaszterbe sorolt gazdaságoknak. Ezek az 
országok makrogazdasági teljesítményükben nem maradnak el lényegesen a többi 
országcsoporttól, hátrányuk főként a kevésbé számszerűsíthető intézményi 
tényezőknél mutatható ki. Az elmúlt évek vesztesei a fejlett gazdaságok közül mind 
ebben a csoportban találhatók.  
 
A K-index elmozdulása (2000-2010) 
 
A 2. ábra az index tízéves elmozdulását mutatja 2000 és 2010 között. 
Megállapíthatjuk, hogy a romló indexértékkel bíró országok azok körül kerülnek ki, 
amelyek nemzetközi megítélése és versenyképessége drasztikusan romlott a 
nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság kibontakozása után (Izland, Írország, 
Egyesült Államok és Egyesült Királyság). Kiemelkedően jól teljesített viszont a 
Közép-európai térség (az első hétből öt ország innen került ki), ami arra utalhat, 
hogy ezek az országok vészelték át relatíve a legkisebb áldozattal a legutóbbi 
világméretű gazdasági visszaesést. 



 

 

 

2. ábra. A K-index elmozdulása az OECD országokban 2000 és 2010 között 
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Konklúzió 
 
Az OECD országok külső potenciáljának mérésére felállított K-index alapvetően az 
intézményi tényezők hatásának kimutatására alkalmas, ami egybevág kutatásunk 
céljaival. Megállapítottuk, hogy értékére nincsenek statisztikailag értékelhető 
hatással olyan, a gazdaságok külgazdasági nyitottságának, teljesítményének 
szemléltetésére hagyományosan használt mutatószámok, mint a gazdasági 
növekedés mértéke, az áru- és szolgáltatásexport értékének alakulása vagy a be- és 
kiáramló működő tőke volumenének változása. 
Határozott pozitív korreláció figyelhető viszont meg a külső potenciál értéke és a 
makrogazdasági teljesítmény között, ami jelzi, hogy az index valóban alkalmas az 
erőforrások hatékony felhasználásának jelzésére. Ugyancsak pozitív korreláció 
figyelhető meg olyan tényezőcsoportokkal, amelyeket faktorelemzés segítségével a 
tudásalapú vállalkozói környezet, a piaci verseny garanciái és a nemzetközi 
attraktivitás faktorjaiként azonosítottunk. Ez utóbbi, azaz a nemzetközi attraktivitás 
változása szempontjából különösen beszédes a K-index 2000 és 2010 közötti 
elmozdulásának iránya. Azoknál az országoknál, amelyek az elmúlt években 
rontottak nemzetközi megítélésükön (például Izland vagy Írország), jelentős negatív 
irányú indexváltozás figyelhető meg. 
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A 2008 második felében kirobbanó pénzügyi válság reálgazdasági következményei 
a világkereskedelmi folyamatokban, a világkereskedelmi centrumok 
átrendeződésében még inkább éreztették hatásukat. A nemzetközi gazdasághoz 
erősen kötődő Magyarország külkereskedelmi folyamatai szorosan követték a 
világkereskedelemben lezajló változásokat. Az elemzés a magyar külkereskedelem 
2008-09-es főbb folyamatai mellett, a visszaesés hatására a vállalati szerkezetben, 
az export földrajzi és termékszerkezetében bekövetkezett elmozdulások néhány 
fontosabb jellemzőjét kívánja bemutatni, rámutatva arra, hogy még a statisztikai 
adatok tükrében akár kedvezőnek tekinthető változások is alapvetően a 
külkereskedelem szerkezeti problémáit mutatják. Végül a válságot követő 2010-es 
fellendülés adatai alapján a visszarendeződési folyamat néhány sajátosságát értékeli. 
 
Kulcsszavak: nemzetközi kereskedelem, magyar külkereskedelem, export, 
világgazdasági válság 
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Világkereskedelmi környezet 

2007-ig a kedvező nemzetközi gazdasági környezetben a világkereskedelem 
folyamatosan a GDP növekedését meghaladó ütemben bővült: 2004-ben érte el 
csúcspontját (9,5%), és 2007-ig is 6,5-8,5%-os ütemben bővült. Ebben az 
időszakban, a világkereskedelemben is felerősödött a fejlett országok térvesztésével 
és a fejlődő, feltörekvő világ súlyának növekedésével jellemezhető átrendeződési 
folyamat. 2008 utolsó negyedévétől azonban az Egyesült Államokból kiinduló 
pénzügyi válsághullám a II. világháború óta tapasztalt legjelentősebb 
világgazdasági visszaesést okozta. A reálgazdasági válság – bár közel sem azonos 
mértékben - a világ országainak teljes körét érintette, és a gazdasági teljesítmény 
visszaesése a világkereskedelem alakulásában még hangsúlyosabban jelentkezett.  
A 2008 első felében még erőteljesen növekvő világkereskedelem dinamikája 
augusztustól kezdett mérséklődni, az utolsó negyedévtől kezdve pedig meredeken 
csökkenni, így 2008 egészében még minimális, 2%-os növekedést mutatott. A 
visszaesés 2009 februárjában érte el mélypontját, majd 2009 márciusától az 
országok széles körében bevezetett gazdaságélénkítő intézkedések nyomán lassan 
elkezdődött a konszolidáció, és a világkereskedelem is növekedésnek indult. 
Összességében 2009-ben a világexport volumene - a WTO adatai szerint - mintegy 
12%-kal esett vissza, jóval meghaladva a világ GDP-jének csökkenését. (2009 
egészében 2008-hoz viszonyítva azonban a világkereskedelem nominálisan 23%-kal 
esett vissza.)  
A meredek, a kibocsátást többszörösen meghaladó zuhanásnak több összetevője is 
volt. Mindenekelőtt a válság nyomán erőteljesen összeszűkülő fogyasztói és 
beruházói kereslet, az ennek hatására csökkenő energia- és nyersanyagárak, a világ 
országait és régióit egyidejűleg sújtó válság, a szinkronizált visszaesés egymás 
erősítő hatása. Mindezt súlyosbították a hitelhez jutás megnehezülése következtében 
jelentkező kereskedelem-finanszírozási gondok, a hitelezési kondíciók romlása, 
aminek következtében leginkább a beruházási javak és a tartós fogyasztási cikkek 
kereslete esett vissza, amelyek a külkereskedelemben jóval nagyobb részt 
képviselnek, mint a kibocsátáson belül. Fontos szerepe volt az elmúlt évtizedben 
kialakult globális termelési-ellátási láncoknak is, mivel egy termék előállítási-
értékesítési folyamatában az alapanyagok, részegységek és az elkészült termékek a 
korábbiaknál jóval többször átlépik az országhatárokat, így a termékkereskedelem 
változása pozitív és negatív irányban is meghaladja a termelés, és főként a 
hozzáadott érték változásának ütemét. A késztermékekbe beépülő részegységek, 
alkatrészek kereskedelmének növekvő szerepét mutatja, hogy a WTO számításai 
szerint 2008-ban az energiahordozók nélküli feldolgozott termék 
világkereskedelemnek már mintegy 40%-át tették ki. 
Bár a válság csaknem minden ország kereskedelmét visszavetette, nem azonos 
mértékben érintette az egyes régiókat: Észak-Amerikát és Európát az átlagosnál 
nagyobb mértékben (exportjuk volumene egyaránt 15-15%-kal, importjuké pedig 
17, ill. 15%-kal csökkent), Ázsiát valamint Közép- és Dél-Amerikát kevésbé 
(exportjuk 11, ill. 8%-kal, importjuk 8, ill. 17%-kal csökkent). 



 

 

 
A magyar külkereskedelem változása 2008-09-ben  
 
Főbb jellemzők 
A nemzetközi gazdasághoz erősen kötődő Magyarország külkereskedelmének 
változása szorosan követte a világkereskedelmi folyamatokban zajló tendenciákat.  
A 2008 első felében még kétszámjegyű ütemben növekvő magyar külkereskedelmi 
forgalom dinamikája a III. negyedévben lelassult, októbertől kezdve pedig a válság, 
a jelentősen romló világpiaci konjunktúra, és az egyre jobban visszaeső külső 
kereslet hatására a forgalom csökkenni kezdett.  
2009-ben a visszaesés tovább mélyült. Az export visszaesése az I. negyedévben érte 
el a mélypontot, majd – az előző évi bázis romlásával párhuzamosan – fokozatosan 
csökkent az üteme, decemberben pedig már 8,2%-kal nőtt. Az import 
visszaesésének üteme folyamatosan meghaladta az exportét és - ugyancsak a 
bázishatás következtében - némi fáziseltolódással, a III. negyedévtől kezdett 
mérséklődni. 
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1. ábra: A magyar export és import euró-értékének változása az előző év 

azonos negyedévéhez képest (az adatok forrása: KSH) 
 
Az export visszaesése a válság hatására erőteljesen szűkülő hazai fogyasztással 
párosulva jelentősen visszavetette az importtermékek iránti keresletet. Az export és 
importindex közötti pozitív ütemkülönbség fokozatosan nőtt, így 2008 és 2009 
között korábban soha nem tapasztalt, több mint 4 Mrd eurós egyenlegjavulás 
következett be.  
Az európai országok többségéhez hasonlóan a magyar külkereskedelem visszaesése 
mind értékben, mind volumenben meghaladta a világkereskedelem zsugorodását. 
2009-ben a magyar kivitel volumene közel 13%-kal, a behozatalé mintegy 17%-kal 
csökkent az előző évhez képest, ami az exportban az európai átlagnál valamelyest 



 

 

mérsékeltebb, az importban azonban annál jelentősebb visszaesést jelentett. 
Szűkebb régiós összehasonlításban azonban szembetűnő, hogy a magyar export 
csökkenése szinte az összes új tagállaménál nagyobb volt, még az autóipar túlsúlya 
miatt a válság negatív hatásainak különösen kitett Szlovákiáét is valamelyest 
meghaladta.  
2009-ben sem változott tehát az a korábbi tendencia, hogy Magyarország 
részesedése a világkereskedelemben 0,6 és 0,7% között, helyezése az exportőrök 
rangsorában a 35-36. helyen stagnált, miközben a régiós országok többsége előbbre 
lépett. E tendencia okai a magyar gazdaság és külkereskedelem strukturális 
problémáira vezethetők vissza, arra, hogy kivitelünk a földrajzi és 
termékszerkezetét tekintve koncentrált, és a multinacionális vállalatok által 
dominált exportteljesítményünket a külső sokkok különösen érzékenyen érintik. Az 
exportszektor importigénye az importoldalra is rányomja bélyegét, és az 
exportszerkezethez hasonló importszerkezetet indukál.     
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2. ábra: A Visegrádi országok helyezésének változása a világ legnagyobb 

exportőreinek rangsorában (az adatok forrása: WTO, International Trade 
Statistics éves kiadványai) 

 
A válság előzőekben vázolt folyamataiból, a világkereskedelem visszaesése által 
leginkább érintett termékcsoportokból, valamint exportunk koncentráltságából 
következően a magyar export vállalati szerkezetében egy – várhatóan átmenetinek 
bizonyuló – pozitív hatás is megfigyelhető. A 2009-es adatok azt mutatják, hogy a 
válság a kkv-k exportját kevésbé érintette, mint a nagy multik kivitelét, vagyis a 
kkv-k ellenállóbbak voltak a válság negatív hatásaira. Ennek következtében a kkv-k 
(magyar és külföldi együtt) részaránya – a teljes exportban – 21%-ról 23,4%-ra nőtt 
2009-ben. 
Ezen belül a többségi magyar tulajdonú kkv-k súlya az exportban 12%-ra nőtt 2009-
ben, ami közel 1%-ponttal volt magasabb, mint egy évvel korábban, és az átlagnál 
visszafogottabb exportcsökkenésnek volt köszönhető. Ugyanezen okból nőtt a 



 

 

külföldi többségi tulajdonban lévő kkv-k, illetve a magyar nagyvállalatok 
részaránya is. A legnagyobb vesztes 2009-ben a külföldi többségi tulajdonú 
nagyvállalatok voltak (-3%-pont). A fenti folyamatok azonban várhatóan csupán 
átmenetiek lesznek, és a fellendülés időszakában „visszarendeződés” várható.  
 

          
3. ábra: Az egyes vállalatcsoportok exportrészesedése (%), méret és tulajdoni 

szerkezet szerint (forrás: APEH adatok alapján) 

 
A földrajzi szerkezet változásai 
A válságot megelőző években, a magyar külkereskedelemben egy átrendeződési 
folyamat zajlott le, amit az euró-övezet országainak – különösen Németország - 
jelentős részarány csökkenése és ezzel párhuzamosan az új EU tagállamok, 
valamint az EU-n kívüli európai országok súlyának emelkedése jellemzett. A válság 
hatására ez a folyamat átmenetileg megfordult.   
2008-ban az ország-csoportok közül még az EU 15 országokkal lebonyolított 
forgalom nőtt a legkisebb ütemben (kivitelünk 2,3%-kal, innen származó 
behozatalunk 2,6%-kal bővült). 2009-ben azonban ide irányuló exportunk az 
átlagosnál kevésbé esett vissza, így súlya az exportban 2009-ben több év után 
először ismét emelkedett, ugyanakkor az importban tovább mérséklődött. A 
legnagyobb partnerünkkel, Németországgal lebonyolított forgalom dinamikája 
mindkét évben az EU 15-ök átlaga alatt maradt, részaránya tehát továbbra is 
csökkent (exportban 25,6%-ra, importban 24,8%-ra).  
 

1. táblázat: Az egyes ország-csoportok részesedése a magyar exportban 
Ország-csoport 2004 2008 2009 

Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 
EU-27 83,1% 78,4% 78,9% 
ebből:       

EU-15 70,8% 57,5% 59,2% 



 

 

Új EU tagok (2004+2007) 12,4% 20,9% 19,7% 
EU-27-en kívüli országok 16,9% 21,6% 21,1% 
ebből:       

EU-27-en kívüli európai országok 8,2% 12,5% 11,5% 
Ázsiai országok 4,4% 5,1% 5,5% 
Amerikai országok 3,6% 3,0% 3,0% 
Egyéb EU-n kívüli 0,7% 1,1% 1,1% 

 
2008. IV. negyedévétől a válság a korábban rendkívül dinamikusan fejlődő 
exportpiacunkat jelentő új EU tagállamokban is erőteljesen éreztette hatását, mind 
az oda irányuló kivitelünk mind az onnan származó behozatalunk csökkenni 
kezdett. 2008 egészében még kétszámjegyű volt a növekedés üteme (a legmagasabb 
dinamikával Romániába, Bulgáriába, Szlovákiába, Csehországba és Szlovéniába 
nőtt az exportunk), 2009-ben azonban már az EU-n kívüli európai országok után itt 
volt a legsúlyosabb a visszaesés. (Különösen Csehországba, Bulgáriába és a Balti 
országokba csökkentek szállításaink, a legkevésbé pedig Szlovákiába.) Az EU-n 
kívüli európai országok között jelentős mértékben visszaesett exportunk a megelőző 
években kiugró növekedést felmutató Balkán országok irányába (mintegy 30%-kal), 
valamint Ukrajnába (közel 39%-kal).  
2008 egészében az ország-csoportok közül csupán az ázsiai és az amerikai 
országokba erősödött a kivitelünk növekedése, és 2009-ben is átlag alatti volt a 
visszaesés mértéke, különösen Ázsiába, ahova az ország-csoportok között a 
legkevésbé csökkent. Sőt néhány a válság által kevésbé érintett országba még 
növelni is tudtuk szállításainkat. (Ezek közül a legnagyobbak: Kína: +15,5%, AEA: 
+21,9%, India: +34,6%, Japán: +1,9%, Kanada: +4,8%.) 2008-09-ben tehát a válság 
hatásait a legkevésbé ázsiai exportunk szenvedte el, összefüggésben azzal, hogy 
világméretű reálgazdasági visszaesés legkevésbé az ázsiai országok gazdaságát és 
kereskedelmét érintette negatívan. 
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4. ábra: Exportunk értékének változása 2007-09 között, ország-csoportok 

szerint (adatok forrása: KSH) 

 

Jelentősen átrendeződött exportpiacaink ország-sorrendje is. A legnagyobb 
visszaesés az új tagállamok közül Románia és Csehország esetében következett be: 
2009-ben 2008-hoz képest Románia 3 hellyel, Csehország 4 hellyel csúszott vissza 
a rangsorban, de 3 hellyel hátrább került Szerbia is. Ezzel párhuzamosan javult az 
euró-övezethez tartozó nagy tagállamok relatív pozíciója: Olaszország ismét a 2. 
legnagyobb célpiacunkká vált, Franciaország és Nagy-Britannia pedig visszajutott 
az első 5-ös körbe. A legjelentősebb előretörés Kína esetében figyelhető meg: a 
korábbi években a 22. helyen található ország 2009-ben a 16. legnagyobb 
exportpiacunkká vált. 

2. táblázat: A legnagyobb 20 exportpiacunk sorrendjének változása 
  2007 2008 2009 
1 Németország Németország Németország 

2 Olaszország Románia Olaszország 

3 Franciaország Olaszország Franciaország 

4 Ausztria Ausztria Nagy-Britannia 

5 Nagy-Britannia Szlovákia Románia 

6 Románia Franciaország Szlovákia 

7 Szlovákia Nagy-Britannia Ausztria 

8 Lengyelország Csehország Hollandia 

9 Csehország Lengyelország Lengyelország 

10 Oroszország Oroszország Oroszország 

11 Spanyolország Hollandia Spanyolország 

12 Hollandia Spanyolország Csehország 

13 Egyesült Államok Egyesült Államok Egyesült Államok 

14 Ukrajna Ukrajna Belgium 

15 Belgium Belgium Ukrajna 



 

 

16 Horvátország Horvátország Kína 

17 Törökország Szerbia Horvátország 

18 Szerbia Svájc Törökország 

19 Svájc Törökország Svájc 

20 Svédország Szlovénia Szerbia 

 
Termékszerkezeti elmozdulások 
Külkereskedelmünk dinamikájának csökkenésében meghatározó szerepet játszott a 
legnagyobb súlyú árufőcsoport, a gépek és szállítóeszközök forgalmának 2008 évi 
fokozatos mérséklődése, majd 2008. IV. negyedévétől kezdődően egyre nagyobb 
csökkenése, ami elsősorban a válság által erőteljesen érintett gépjárműiparhoz 
kapcsolódó szállításaink külső keresletszűkülés miatti visszaesésének a 
következménye volt.  
Személygépkocsi exportunk és autóiparhoz kapcsolódó alkatrészek, részegységek 
kiszállítása 2009-ben az előző évi 60-70%-ára zuhant, és jelentősen csökkent az 
automatikus adatfeldolgozó gép és részegység kivitelünk is. Mérsékelt volt a 
mobiltelefon export csökkenése, ezzel megőrizte első helyét, sőt részaránya 2009-
ben 12% fölé emelkedett. A nagyobb termékcsoportok közül egyedül a TV készülék 
exportunk nőtt, részaránya 2009-ben 6,8%-ra emelkedett, és a mobiltelefon után a 2. 
legnagyobb exporttermékünké vált.  
Gépexportunk csökkenése az EU 15 országokba már 2008-ban elkezdődött, a 2009. 
évi visszaesés azonban ebben az ország-csoportban elmaradt az átlagostól. 
Késleltetetten, de annál erőteljesebben jelentkeztek a válság hatásai az új EU 
tagállamokba és az EU-n kívüli európai országokba irányuló szállításainknál: 
gépexportunk visszaesése ebben a két ország-csoportban volt arányaiban a 
legnagyobb 2009-ben (-26,2%, ill. -27,8%, az utóbbin belül a Balkán országokba -
35,3%, Ukrajnába -46,7%).  
A válság által kevésbé érintett ágazatok közé tartozott a mezőgazdaság, 
élelmiszeripar, valamint a gyógyszeripar, ami a magyar külkereskedelmi 
forgalomban is érzékelhető volt. Gyógyszerexportunk minimálisan csökkent, 
gyakorlatilag stagnált, így részaránya a teljes forgalomban (3,3%-ra) nőtt. 
Agrárkivitelünk 2008-ban negyedévről-negyedévre egyenletesen, kétszámjegyű 
ütemben bővült, és még az év utolsó hónapjaiban is növekedni tudott, 2009-ben 
pedig élelmiszerexportunk csökkent a legkisebb mértékben az árufőcsoportok 
közül, így sok év után – átmenetileg – ismét emelkedett az élelmiszerek aránya a 
teljes exportunkban, 7% fölé. 
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5. ábra: Az export árufőcsoportok szerinti összetétele (forrás: KSH adatok 

alapján) 
 
Összességében tehát az export árufőcsoportok szerinti struktúrájában a válság 
alapvető változásokat nem okozott. Annak ellenére, hogy ezen belül a főbb 
termékcsoportok sorrendjében történtek elmozdulások, lényegében a legnagyobb 
termékcsoportok köre sem változott, ami elsősorban exportunk 
termékszerkezetének magas koncentrációjából fakad. Az első 5 termékcsoport 
aránya az exportban még növekedett is (2009-ben már közel 31%), az első 10 
termékcsoporté pedig gyakorlatilag nem változott (mintegy 43%). 
 
A 2010-es fellendülés 
 
2010. első felében a világkereskedelem a várakozásokat felülmúló ütemben lódult 
meg, a fejlett és főként a fejlődő országok gazdasági növekedésének erősödése 
következtében. 2010 a magyar külgazdaság számára is a fellendülés éve volt. Az 
ismét kedvezővé váló külső konjunktúrára támaszkodva exportunk meglódult, 
értéke az év egészében 21%-kal nőtt, azonban a 2009-es visszaesést a jelentős 
növekedési dinamika ellenére sem sikerült ledolgozni és elérni a válság előtti, 2008-
as szintet. Az import bővülése fokozatosan zárkózott fel az exportnövekedés 
üteméhez, sőt egyes hónapokban meg is haladta, összességében azonban az 
exporttól elmaradva, 19%-kal bővült, így 2010-ben még az előző évinél is 1,8 Mrd 
euróval magasabb, 5,5 Mrd euró értékű, rekord nagyságú külkereskedelmi többlet 
alakult ki. 
Nemzetközi összehasonlításban a válságot Ázsia vészelte át a legjobb formában, e 
gazdaságok növekedési ütemei messze magasabbak az európai, vagy az észak-
amerikai gazdaságokénál.  A világkereskedelemben is a legnagyobb ütemben az 
ázsiai országok exportja és importkereslete ugrott meg. Kína erőteljes növekedése – 
a korábbi évekhez hasonlóan – a többi ázsiai ország, és a globális kereskedelem 
lendületének motorja, amelyből a nyersanyag exportálók és a beruházási javak 



 

 

exportőrei, pl. Németország, Japán, az újonnan iparosodott ázsiai országok is 
profitálnak. A globális világkereskedelmi tendenciák hatásai a magyar 
külkereskedelemben közvetlenül és közvetetten is tetten érhetőek. 
2010 folyamán a legmagasabb ütemben az ázsiai országokba nőtt a kivitelünk, ezzel 
az ázsiai exportunk - az ország-csoportok között egyedüliként – a válság hatásait 
ledolgozva, már meghaladta a két évvel ezelőtti szintet is (több mint 20%-kal), 
részarányuk pedig az összes exportban 6,5%-ra emelkedett. Ugyancsak erőteljes 
volt az exportnövekedés néhány kirobbanó ütemben fejlődő afrikai illetve dél-
amerikai feltörekvő országba, pl. Dél-Afrikába (+140,5%), Mexikóba (+38%), 
Brazíliába (+75,3%). 
Az ázsiai, illetve egyes fejlődő és feltörekvő országok rendkívül gyors növekedése 
közvetetten, az euró-övezetbe irányuló beszállítói exportunkon keresztül is segítette 
a magyar export bővülését. A német exportunkban meghatározó és erőteljesen 
növekvő termékcsoportok nagy része pl. a Kínába irányuló német autóipari export 
megugrásához köthető. Összességében azonban – miután Európában a belső 
fogyasztás csak lassabban áll talpra – az euró-övezetbe irányuló exportunk 
dinamikája nem érte el az átlagot, így az övezethez tartozó országok részaránya 
kivitelünkben ismét csökkent. 
Két fontos exportpiacunkra, az új EU tagokhoz és az EU-n kívüli európai 
országokhoz, amelyeket a válság rendkívül érzékenyen érintett, megélénkültek a 
magyar szállítások és átlag feletti ütemben bővültek. Ezen belül néhány ország (pl. 
Ukrajna, Törökország) esetében kivételesen magas volt exportunk növekedése, és 
az új EU tagok közül a nagyobbak többségéhez (Csehország, Szlovákia, Románia) 
is magasabb volt a dinamika az átlagosnál. Ennek ellenére a két ország-csoporthoz 
irányuló magyar exportnál tapasztalható a legnagyobb elmaradás a válság előtti, 
2008-as értékhez képest. A 2010-es folyamatok alapján még nem sikerült 
kihasználni az ezekben a piacokban rejlő exportpotenciált. 
A 2010-es exportnövekményünk döntő része továbbra is a szerkezetében 
meghatározó, legnagyobb termékcsoportokhoz köthető. A válságot követően - 
elsősorban az ázsiai országok növekvő belső fogyasztására támaszkodva - újra 
magára talált az autóipar. A magyar export leggyorsabban növekvő, jelentősebb 
termékcsoportjai is a gépkocsialkatrészek, és az autóiparhoz köthető részegységek 
voltak, amelyek közül néhány esetben a 2010-es export már jóval meghaladta a 
válság előtti kiviteli értéket.  
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Néhány elméleti megfontolás 
 
A 2008 őszén kitörő nemzetközi pénzügyi válság gyorsan elérte a reálszférát, 
úgynevezett reálgazdasági válsággá terebélyesedett. A recesszió tünetei mindig 
egyértelműek. A vállalatok értékesítési nehézségekkel küzdenek, a termelés csökken, a 
gazdaság egészének növekedése a korábbi szint alá esik vissza. A munkaerőpiacon is 
egyre súlyosabbá válik a helyzet. Kezdetben csak kényszerszabadságolások, rövidített 
munkaidő bevezetése, próbaidősök elbocsátása történik, majd kezdetét veszi az 
általános elbocsátási hullám. A növekvő munkanélküliek elhelyezkedési lehetőségei 
drámaian romlanak, új álláshely betöltése egyre nehezebb és reménytelenebb. Egyre 
többen és egyre hosszabb időre kénytelenek a munkanélküliek keserű táborát 
gyarapítani.  
Hogy mindezek a folyamatok mennyire súlyosan érintik a gazdaságot, az a recesszió 
mélységétől, a válság erejétől függ. Mindegy, hogy a válság melyik területen üti fel 
először a fejét – például az ingatlanpiacon az Egyesült Államokban, vagy az exportra 
termelő ágazatokban (autóipar) az EU-s országokban – előbb-utóbb, mint egy kór, 
megfertőzi a gazdaság valamennyi szektorát. Ennek az az oka, hogy a fertőzés 
gócpontja, gyújtózsinórként kinyit egy tovagyűrűző hatást (ún. multiplikátor hatást). 
Az elbocsátott dolgozók csökkentik vásárlásaikat, ami más ágazatokban is csökkenő 
keresletet és jövedelem kiesést okoz, ott is csökkentik a termelést, és leépítésekre kerül 
sor, ez újabb kereslet csökkenésre vezet és így tovább. A recesszió örvényébe könnyű 
beleszédülni. 
A közgazdaságtudomány álláspontja szerint a reálgazdasági válság ellenében 
alapjában véve kétféle módon lehet küzdeni. Laza monetáris és laza fiskális 
politikával. Nincs más. A laza monetáris politika az alacsony kamatok politikáját 
jelenti, hogy ösztönözze az üzleti szektor beruházásait, és ezáltal elősegítse új 
munkahelyek létrehozását. Ezért vannak ma történelmi mélyponton, vagy annak 
közelében a jegybanki kamatlábak az USA-tól az Európai Unión keresztül Japánig 
szinte mindenütt.1 A laza, deficitbe hajló fiskális politikára pedig elsősorban azért van 
szükség, hogy az aggregált kereslet eséséhez a fiskális politika ne járuljon hozzá, sőt 
diszkrecionális politika keretében inkább stimulálja azt, az adók csökkentésén vagy a 
kiadások növelésén keresztül. A fiskális politika felelőssége különösen megnövekszik 
akkor, ha a gazdaság az erőteljes kamatcsökkentés hatására sem mutatja a kilábalás 
jeleit, azaz likviditási csapdába, illetve annak közelébe kerül. S ma a zéró kamatlábak 
világában kétségkívül ez a helyzet a világ számos fejlett országában. Likviditási 
csapdában a monetáris politika – mivel a nominális kamatláb zéró alá nem süllyedhet 
– elérte teljesítőképességének határát, a gazdaság további stimulálására nincs módja. 
Ilyen helyzet kialakulása esetén a gazdaság fellendítésének egyetlen útja az expanzív 
fiskális politika folyatatása.  
 

                                                 
1 A válság kitörését követően az Európai Központi Bank több mint felére csökkentette az alapkamatot 4 hónap 
alatt (4,25%-ról 2%-ra. A Bank of England (a brit központi bank) egy lépésben akkora kamatcsökkentés hajtott 
végre, melyre több mint 150 éve nem volt példa Nagy Britannia történetében. 



 

 

Miért nem folytatható hazánkban a klasszikus terápia? 
 
Közgazdasági szempontból az alapvető gond, hogy az elmúlt évek elhibázott 
gazdaságpolitikája olyan helyzetbe hozta az országot, hogy a válságkezelés klasszikus 
– világszerte alkalmazott – eszközei nálunk nem voltak bevethetők.  
Ennek megértéséhez mindenekelőtt azt kell szem előtt tartani, hogy a recessziónak a 
költségvetés helyzetére gyakorolt hatása minden országban ugyanaz. A csökkenő 
eladások miatt esnek az államháztartásnak az adókból, mindenekelőtt az ÁFA-ból, a 
jövedéki adóból, valamint a társasági adóból származó bevételei. A növekvő 
elbocsátások miatt zuhannak a munkavállalók személyi jövedelemadó és TB járulék 
befizetései is, ráadásul mindezt a munkanélküli segélyekre fordított kiadások 
növekedése kíséri. Összességében ezért a recesszió mindig a költségvetés helyzetének 
romlásával fenyeget. 
Válság sújtotta helyzetben azonban a közgazdasági szakirodalom nem tanácsolja a 
megszorításokon alapuló költségvetési politika folytatását, még akkor sem, ha emiatt 
növekvő államháztartási hiánnyal kell számolni. Azért nem, mert a kormányzati 
szigorítás – jöjjön az akár közalkalmazottak vagy nyugdíjasok juttatásainak 
lefaragásából, vagy akár más egyéb oldalról – tovább csökkenti a piaci keresletet, ami 
a vállalatoknak a már egyébként is meglévő értékesítési problémáit újabbakkal tetézi. 
Ez pedig további csődhullámra, tömeges elbocsátásokra, s végső soron az 
adóbevételek csökkenésére is vezet. A recesszió miatt kieső bevételeket adóemeléssel 
vagy kiadáscsökkentéssel – azaz szigorító intézkedésekkel - visszaszerezni igyekvő 
politika nem fékezi, hanem generálja a reálgazdasági válságot Az általános szakmai 
alapelv lényegében véve az, hogy a költségvetésnek gazdasági széljárással szemben 
kell vitorláznia. Prosperitás idején legyen fegyelmezett és szigorú, depresszió idején 
pedig engedékeny és élénkítő, hogy tompítsa a reálgazdasági válság káros hatásait. 
Ezért van az, hogy a fejlett országokban az USA-tól az Európai Unióig a válságkezelés 
alapja mindenütt a gazdaság élénkítése, a beruházások stimulálása és az 
adócsökkentés, még akkor is, ha ez – horribile dictu –  rövid távon a költségvetési 
hiány emelkedésével jár majd. Recessziós veszély esetén a prudens gazdaságpolitika 
mindig hangsúlyt vált: a szigorú költségvetés helyett a piaci kereslet ösztönzése, a 
munkahelyek védelme és a foglalkoztatás növelése lesz a prioritás. Ezért válságban a 
költségvetési politikának átmenetileg hátrálni kell, ameddig csak lehet, ameddig csak a 
pénzpiacok tolerálják, illetve ameddig a kilábalás meg nem indul.  
 
És itt érkeztünk áll a hazai problémák gyökeréhez. A 2002-2010 között folytatott 
fegyelmezetlen költségvetési politika következtében ugyanis az államadósság/GDP 
hányados a korábbi 53%-ról 80% fölé emelkedett. Mindez azt jelenti, hogy a 2008 
őszén kitörő válság tompításához szükséges laza, növekvő deficitbe hajló fiskális 
politika – amely egyúttal az államadósság további növekedését idézte volna elő – 
folytatására már nem maradt mozgástár.  
A nemzetközi pénzügyi válság kitörésével, a befektetők bizalma az ország iránt 
megrendült, az állampapírok iránti befektetői kereslet visszaesett. A külföldi 



 

 

befektetők tulajdonában lévő állampapír-állomány egyetlen hónap alatt (2008 
októberében) 800 Mrd forinttal csökkent. Mindez azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy 
a lejáró állampapírok visszafizetéséhez szükséges pénzt az állam új állampapírok 
kibocsátásával nem tudja előteremteni. A kormányzati fizetésképtelenség és az 
államcsőd veszélye reális forgatókönyvvé vált. A forint gyengülésének 
megakadályozása, továbbá a befektetők vonzása érdekében került sor a válság 
kitörésekor a jegybank brutális mértékű kamatemelésére.2 Ugyanakkor a kormányzat a 
befektetői bizalom helyreállítása érdekében egy gigantikus méretű külföldi hitel 
felvételéről (a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és az Európai Központi Bank (ECB) által 
finanszírozott) is döntött.  
Mindez jól példázza a magas államadósságban rejlő veszélyeket, a mozgástér 
beszűkülését. Az állampapírpiaci problémák miatt a magyar gazdaságpolitika 2008-
ban olyan helyzetbe került, hogy fiskális és monetáris politikát nem lehetett a 
gazdasági válság terheinek csökkentésére felhasználni. Sőt, azzal ellentétes, a 
reálgazdasági válságot súlyosbító intézkedések megtételére kényszerült, ami jelentős 
mértékben magyarázat arra, hogy a magyar gazdaság visszaesése az Európai Unió 
legtöbb tagországához képest sokkal súlyosabb volt.  
A következő ábra szemlélteti azt, hogy miközben a reálgazdasági válság enyhítése 
céljából a fejlett országok kontraciklikus politikát alkalmaztak, addig a hazai politika 
prociklikus volt, azaz a reálgazdasági válság mélyítésének irányába dolgozott, s a 
pénzügyi válságot (az államadósság finanszírozásának fenntarthatóságát) kezelte. Ez 
pedig – a válság kitörésekor bekövetkezett kamatemeléssel együtt - igazi unikumnak 
számít az európai válságkezelési gyakorlatban.  
 

                                                 
2 Az IMF hitel felvétele a monetáris politika mozgásterét jelentősen bővítette, ami lehetővé tette a kamatok 
folyamatos és számottevő csökkentését, sőt 2010 elejére a kamatláb – hasonlóan a fejlett világhoz tartozó 
országokhoz – nálunk is történelmi mélypontra (5,75%-ra) süllyedtek.  
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3. ábra
Költségvetési deficit átlagos értéke az EU-ban és Magyarországon

EU Magyaro.
 

Forrás: Eurostat. (A 2010-re vonatkozó értékek előrejelzéseken alapulnak.) 
 
 
Ha a 2002-2010 között folytatott gazdaságpolitika államadósságot nem verte volna az 
egekbe akkor a gazdaságpolitikai eszköztárat kizárólag reálgazdasági válságból való 
kilábalásra, a gazdaság élénkítésére lehetett volna mozgósítani. Akár így is 
fogalmazhatunk: a magyar gazdaság drámai mértékű eladósodása zárta el az utat az 
elől, hogy a válság kezelésében a standard szakmai terápiát alkalmazzuk, s az európai 
utat járjuk.3  
 
Mindezek következményeként a 2010-ben felálló kormány olyan helyzettel 
szembesült, hogy fából kellett vaskarikát csinálnia. Vagyis olyan módon kell 
stimulálni az aggregált keresletet, hogy az ne járjon együtt a költségvetési deficit 
növekedésével – mi több, annak csökkentésére van szükség –, továbbá a magyar 
gazdaságot övező kockázati felárakra tekintettel nem lehetett számítani erőteljes 
kamatláb csökkenésre sem. E rendkívüli kihívásokra rendkívüli megoldásokat kellett 
találni. És ezt tudomásul kell vennünk, ha a kilábalás lehetséges útjairól 
gondolkodunk.  
 
Rendkívüli helyzet – rendkívüli megoldások  
 
A válság legsúlyosabb évében a magyar gazdaság visszaesése az EU átlagnál 
lényegesen nagyobb (mintegy másfélszer akkora)  volt, a 2010-ben meginduló 

                                                 
3 A tavalyi választásokat követően a polgári kormányzatnak a fiskális politika lazítására irányuló törekvésit mind az IMF 
mind az EU részéről határozott elutasítás követte. Nincs más választásunk, a válság ellenére szigorú, 3% alatti hiányt 
produkáló költségvetési politikát kell folytatnunk, a klasszikus válságkezelés útja nálunk nem járható. 



 

 

élénkülés pedig lényegesen elmaradt az EU átlagtól. Ráadásul a meginduló élénkülés 
teljes egészében a külső piacokra támaszkodott, a belső fogyasztás továbbra sem 
mutatja a kilábalás jeleit. (A belső kereslet alakulását jól fémjelző építőipar 
teljesítménye például még az elmúlt évben is tovább csökkent.) 
Az új kormány az aggregált kereslet – és ezáltal a belső fogyasztás - stimulálását az 
adók csökkentésén (mindenekelőtt az szja, és társasági adó) keresztül hajtotta végre. 
Az intézkedés révén növekszik a magánszektor rendelkezésre álló jövedelme 
(nagyságrendileg mintegy 500mrd forinttal), ami a multiplikátor hatás révén növekvő 
kereslettel, s emelkedő foglalkoztatással jár együtt.  
A kieső bevétel viszont azonnal a deficit növekedését vonja maga után, amit az IMF-
fel meglévő kötelezettségvállalás következtében nem lehetett felvállalni. Ha viszont a 
kieső bevételeket más adónemekkel és a kiadások lefaragásával kompenzálta volna a 
kormányzat, akkor azt az aggregált kereslet csökkenése kísérte volna, annulálva ezzel 
az szja és társasági adó élénkítő hatását. 
Olyan megoldást kellett tehát találni, amely úgy javítja a költségvetés egyenlegét, 
hogy nem idézi elő az aggregált kereslet csökkenését. A gordiuszi csomó átvágása két 
csatornán keresztül történt. Egyfelől a gazdaság bizonyos szektoraira történő 
válságadók kivetésén, másfelől pedig a magánnyugdíj-pénztárak megszüntetésén 
keresztül.  
 
A válságadók a bankszektort, a távközlési és energetikai cégeket, valamint a 
kereskedelmi láncok egy részét érintette, s összege évi 360Mrd forintra rúg. Miért nem 
mérsékli számottevően az így kivetett adó a hazai aggregált keresletet? Ennek több oka 
is van. Egyrészt az, hogy az érintett szektorok (áramszolgáltatók, Mtelecom) jelentős 
részben külföldi tulajdonban vannak, s a profitjuk számottevő része osztalék 
formájában kerül kifizetésre. A válságadók kivetése így elsősorban a külföldi 
tulajdonban lévő társaságok jövedelmét húzza össze, ami így nem a hazai aggregált 
keresletet mérsékli. A bankszektor esetében a helyzet annyiban más, hogy ezek a 
társaságok nem osztalékfizetésre használják fel a nyereséget, hanem elsősorban 
külföldi akvizíciók formájában terjeszkednek, így a kivetett válságadó itt sem a hazai 
keresletet összehúzódásával jár együtt.  
Egészen más megítélés alá esik a nyugdíjrendszer második pillérének megszüntetése.4 
A magánnyugdíj-pénztárakba befizetett összegek a magánszektor rendelkezésre álló 
jövedelmét csökkentik, de ugyanakkor nem csökkentik az állami költségvetés 
deficitjét.5 Ezért a magánnyugdíj-pénztárak megszüntetése, s a befizetéseknek az 
állami kasszába való irányítása nincs hatással a magánszektor jövedelmi pozíciójára, s 
ezáltal az aggregált keresletre, viszont javítja a költségvetés helyzetét.  

                                                 
4 A magánnyugdíj-pénztárak megszüntetésének szakmai oldalával e cikk keretében nem foglalkozom. A kérdést 
alaposan körbejárja pl. Kun (2009), Dedák (2010) 
5 Makrogazdasági szempontból a magánnyugdíj-pénztárakba befizetett összeget indokolt lenne a költségvetés 
egyenlegének kalkulálása során figyelembe venni, s erre a korábbi években bizonyos mértékben lehetőség is 
volt. E lehetőség kifutásával azonban az mnyp.-be fizetett összegeket többé figyelembe venni már nem lehet, 
annak ellenére, hogy ezt számos posztszocialista ország kérvényezte az Európai Uniótól. 
 



 

 

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a pénztárakban felhalmozott vagyon túlnyomó 
részben az államadósság csökkentését szolgálja, ami 2011-2013 között a GDP több 
mint 7 százalékára rúg. Az ebből eredő kamatmegtakarítás szintén mérsékli a 
költségvetés hiányát anélkül, hogy összehúzná a piaci keresletet. 
Minden összevetve arra juthatunk, hogy az adócsökkentés következtében az aggregált 
kereslet növekedésére lehet számítani, miközben a kieső bevételeket kompenzáló 
intézkedések nem vezetnek a kereslet csökkenésére. Vagyis pusztán a költségvetés 
egyenlegét tekintve a fiskális politika restriktívnek tűnik, valójában expanziós hatást 
fejt ki a válságos helyzetben lévő gazdaságra! 
 
Célszerű-e az államadósság erőteljes csökkentésére törekedni válságban? 
 
A 2002-2010 között egekbe vert államadósság kétséget kizáróan a magyar gazdaság 
egyik legsúlyosabb problémája. A magas eladósodás számos csatornán keresztül rontja 
a gazdasági kilábalás és felzárkózás esélyeit, melyek közül a legfontosabbak a 
következők: 
 

- A magas államadósság következtében nem volt lehetőség a reálgazdasági 
válság elleni küzdelemben kulcsszerepet játszó expanzív költségvetési politika 
folytatására. Az expanzív fiskális politika ugyanis a deficit és az államadósság 
növekedésével jár együtt, ami akkor vállalható fel, ha a válság előtt prudens, a 
deficitet és az államadósságot kordában tartó gazdaságpolitika valósult meg. 
Ekkor áll rendelkezésre az a fiskális mozgástér, ami a válság elleni hatékony 
védekezéshez szükséges. 

- A magas államadósság jelentős kamatterhet ró a költségvetésre, forrásokat von 
el az államháztartás más fontos (oktatás, önkormányzatok stb.) területeiről. 

- Növeli a gazdaságban rejlő kockázatokat, magasan tartja a kamatlábat, s ezáltal 
kevésbé vonzza a külföldi tőkét az országba. 

- Ha az állampapírok a hazai megtakarítások hiánya miatt jelentős részben a 
külföldiek kezében vannak – és nálunk ez a helyzet – akkor a nemzetközi 
pénzügyi világban bekövetkező problémák zavart okoznak az adósság 
finanszírozásában. Ez volt az oka annak, hogy Magyarország 2008 őszén csak a 
gigantikus IMF hitel mentette meg az államcsődtől. 

 
A fenti okok döntő szerepet játszanak abban, hogy a kormányzat az államadósság 
csökkentését gazdaságpolitikai prioritásként kezeli. Ezt mutatja a következő táblázat: 
 

1. táblázat: A középtávú fiskális pálya (a GDP %-ban) 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Államháztartás egyenlege 
 

-4,2 2,0 -2,5 -2,2 -1,9 -1,5 

Elsődleges egyenleg -0,1 5,9 1,2 1,5 1,7 1,8 



 

 

 
Bruttó államadósság 80,2 75,5 72,1 69,7 66,7 64,1 
 
Forrás: Magyarország középtávú konvergencia-programja, 2011. ápr. 
 
A konvergencia program adatai alapján a kormányzati cél az államadósság markáns 
csökkentése, sőt az elképzelések szerint 2020-ra, jóval a maastrichti referenciaérték 
(60%) alá, 50% közelébe szándékozzák levinni a kormányzati eladósodást.  
Makrogazdasági szempontból, normál gazdasági körülmények között, az ambiciózus 
cél, s mindenekelőtt a cél elérésének sebessége, akár helyeselhető is. Súlyos gazdasági 
válságban, 11%-os munkanélküliség mellett, azonban körültekintően kell eljárni. A 
következőkről van szó. 
Az eladósodás gyors csökkentése érdekében folytatott szigorú költségvetési politika 
összehúzza az aggregált keresletet, ami nem okoz problémát akkor, ha a gazdaság 
kedvező konjunkturális helyzetben, a potenciális kibocsátás közelében van. Mert ilyen 
helyzetben a kieső keresletet a beruházások, vagy az export növekedése gond nélkül 
ellensúlyozhatja.  
Olyan körülmények között azonban, amikor a gazdaság a válságból való kilábalásnak 
még csak halvány jeleit mutatja, a túlságosan is restriktív – a deficit/GDP értékre 
vonatkozó 3%-os referencia-értéket messze túlteljesítő – fiskális politika folytatása 
nem célszerű, mert veszélyezteti a gazdaság éppen csak meginduló élénkülését.  
A kérdés alaposabb elemzéséhez az adósságdinamikai összefüggések felé kell 
fordulnunk. A költségvetési deficit és a nominális GDP adott értéke mellett a 
kormányzati eladósodás az – induló pozíciótól függetlenül az alábbi szinten 
stabilizálódik: 
 

 t
t

limb
g→∞

µ=                                                                             (1) 

 
ahol: b – az adósság/GDP hányados, µ – a deficit/GDP érték, g -  a nominális GDP 
növekedési üteme, t – az idő. 
 
A magyar gazdaság növekedése az elkövetkező években legalább 3% körülire tehető, 
mely ütem a válságból való gyors kilábalás esetén átmenetileg 4-5%-ra is felkúszhat. 
A jegybank inflációs célja  3% melynek teljesülésére 2012-től van reális esély. Mindez 
azt jelenti, hogy a nominális GDP növekedése az előttünk álló években legalább évi 
6% lesz. 
Ezt figyelembe véve kulcsfontosságú eredményhez jutunk. A feltételezett paraméterek 
alapján az (1)-ből az következik, hogy a kormányzati eladósodás tart az 50%-körüli 
értékhez. Vagyis a deficit/GDP érték erőteljes, (2% alá) történő leszorítása nem 
szükséges ahhoz, hogy a célul kitűzött 50%-os eladósodáshoz közelítsen a 
kormányzat.  



 

 

Ha a hiányt 3% alattira fogjuk, s ezáltal újabb áldozatot kérünk a válság sújtotta 
gazdasági szereplőktől, akkor gyorsabban érhető el az óhajtott 50%-os adósságszint, 
de ezért a sietségért súlyos árat fizethetünk. Ugyanis ha az élénkülés nem indul meg, a 
belső kereslet nem kap lendületet, a munkanélküliség 10% körül stabilizálódik, akkor 
az eladósodás csökkentését prioritásként kezelő szigorú költségvetés nem a válságból 
való kilábalást segíti elő, hanem annak konzerválásához járul hozzá. 
Mindent összevetve ezért úgy vélem: a jelenlegi helyzetben a 3% költségvetési hiány 
automatikus biztosítja a kormányzati eladósodás permanens csökkenését,  az 50%-os 
eladósodási szinthez történő fokozatos  közeledést. A 3% alatti hiány konkrét értékét 
ezért nem az államadósság pillanatnyi értékéhez, hanem a gazdaság konjunkturális 
helyzetéhez célszerű igazítani.  
 
A gazdasági élénkülést övező bizonytalansági tényezők 
 
Az előttünk álló évek makrogazdasági folyamatait jelentős bizonytalanság övezi, 
amely részben a törékeny, kockázatokkal teli világgazdasági helyzetből táplálkozik, 
részben pedig abból, hogy az új kormányzat intézkedései mennyire eredményesen 
tudják tágítani a korábban zéró közelébe redukált gazdasági mozgásteret.  
 
A továbbiakban röviden áttekintem a gazdasági válságból való kitörés legfontosabb 
kockázati tényezőit: 
 

- Az egyik bizonytalansági tényező az egykulcsos személyi jövedelemadóhoz 
kötődik. Az szja csökkentés közel 370 mrd forint jövedelmet hagyott a 
háztartásoknál. A pótlólagos jövedelmek eloszlása azonban a korábbi 
adórendszer progresszivitásából eredően rendkívül egyenlőtlen. Az 
adócsökkentés közel fele ugyanis a felső jövedelmi decilisbe tartozó 
háztartásoknál csapódik le, s ennek legalább két káros következménye van. 
Egyfelől növeli – az egyébként is számottevő - jövedelmi szakadékot a 
társadalom egyes rétegei között, másfelől kevésbé járul hozzá a belső kereslet 
növekedéséhez, a gazdaság stimulálásához. A felső jövedelmi kategóriákba 
tartozó háztartásokhoz kerülő jövedelem ugyanis jelentős részben 
megtakarításra kerül, vagy importból származó - többnyire luxuskategóriába 
tartozó - fogyasztást finanszíroz, így nem növeli a belföldi keresletet. 

 
- A GDP-rés szerepe. A kormányzati prognózis 2011-re 3,4%-os, a következő 

években fokozatosan záródó GDP réssel számol. Meggyőződésem, hogy a 
kalkulált GDP rés túlságosan is alacsony a valóságban meglévőhöz képest. Ez 
két oldalról is megsejthető. Egyfelől a magyar gazdaság 2009-ben 6,7%-ot 
zuhant, miközben a teljesítmény  már előtte is elmaradt a potenciálistól. A 
tavalyi 1,2%-os növekedés a GDP rést pedig szintén nem szűkítette, hanem 
inkább növelte. Mindezek alapján biztosra vehető, hogy a rés sokkal nagyobb a 
kormányzat által feltételezett 3,4%-nál, s valószínűleg 5% fölé tehető. 



 

 

A kérdést megközelíthetjük más oldalról is. Ha a GDP-rés 3,4% akkor az Okun 
törvény értelmében a munkanélküliség természetes rátája – 2-es Okun 
koefficienssel számolva – közel 10%! Ez pedig képtelenség! Vagyis arra, kell 
jutnunk, hogy a GDP-rés jóval nagyobb a kormányzat által kalkuláltnál. 
Miért fontos ez? Mert a nagyobb GDP-rés gyorsabb növekedési ütemmel, és az 
adóbevételekre gyakorolt hatása révén jóval kedvezőbb költségvetési 
egyenleggel jár együtt. Ez pedig javítva a gazdasági mozgásteret, átértékelheti 
és újragondolhatóvá teszi a Széll Kálmán terv keretében vázolt olyan 
intézkedéseket, melyeknek döntő motívuma a költségvetési takarékosság.  
 

- Az új összetételű  monetáris tanács felállásával, nagyobb hangsúlyt kaphat a 
jegybanki kamatpolitikában a gazdasági élénkülést támogató – és nem pedig azt 
indokolatlanul akadályozó -  túlságosan is egysíkú monetáris politika. A 
gazdaságpolitikai szemléletváltáson túlmenően ezt segítheti elő az 
államadósság csökkenésével együtt járó kockázatok, s az ezt kifejező CDS 
felárak csökkenése, ami a szintén a kamatok esését vonhatja maga után. Az 
alacsonyabb kamatláb mindenekelőtt az erőtlen belföldi keresletre (építőipar) 
gyakorolhatna pozitív hatást, de jótékony hatást fejtene ki a gazdasági 
felzárkózásban kulcsszerepet játszó beruházási ráta emelkedésére is. 

 
- Végül említeni kell, hogy a kormányzati intézkedéseket számos esetben kísérő 

ellentmondások, kiforratlan koncepciók (felsőoktatás átalakítása) kiszivárgása, 
a válságadók kivezetési időpontjának lebegtetése szintén nem tesznek jót a 
kereslet alakulásának. Sem a külföldi befektetők, sem a hazai gazdasági 
szereplők által támasztott keresletnek. A bizonytalanság, a kiszámíthatatlan 
jövőkép, óvatosságra inti a gazdaság szereplőit, ami az alacsonyabb költekezési 
hajlandóságban, a hitelfelvételtől való tartózkodásban, a beruházások 
elhalasztásában ölt testet. Olyan országban viszont, amelyet a gazdasági válság 
az egyik legsúlyosabban érintett, s mely országban a munkanélküliség drámaian 
magas, s ahol a gazdaság élénkülése csak vontatottan halad, ott az aggregált 
kereslet növekedését minden eszközzel segíteni, s nem pedig akadályozni kell.   
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A könyvvizsgálókat a pénzügyi válság kapcsán érintő kihívások forrásai egyrészről 
a magukat a vizsgált társaságokat érintő kihívások. 

Ezek közül mindenképpen kiemelendő az értékelési kérdések köre. A pénzügyi 
válság közvetlenül vagy közvetetten sokfajta eszköz esetében felvetette az 
értékvesztések vagy terven felüli értékcsökkenések elszámolásának szükségességét. 
A piaci értéket sokszor csak jelentős becslési bizonytalanságokat hordozó értékelési 
technikákkal lehetséges becsülni.. Ráadásul ezek az értékelések sok eseten „csak” a 
vezetés legjobb becslésein alapulnak. 

Sok esetben tapasztal(t)  a könyvvizsgáló a vállalkozás folytathatóságát érintő 
lényeges kételyeket (banki hitelszerződések nem teljesítése, egyéb pénzügyi vagy 
likviditási problémák, jelentős vevők vagy szállítók csődje stb.). Ráadásul sokszor 
nehéz megítélni, hogy csak lényeges kételyek vannak, vagy már nem is megfelelő a 
vállalkozás folytathatóságát feltételezni a beszámoló összeállítása során. 

A vizsgált társaságok tervektől elmaradó eredményei a csalás megnövekedett 
kockázatát is eredményezhetik..  

Milyen válaszokat adtak a könyvvizsgálók ezekre a kihívásokra? 

• értékelési szakértők nagyobb bevonása a könyvvizsgálatba 

• a becslési bizonytalanságok beszámolóban való közzétételének hangsúlyos 
ellenőrzése 

• a vezetés teljességi nyilatkozatának megnövekedett jelentősége 

• a könyvvizsgálati eljárások kiszámíthatatlanságának fokozása 

A válság egy másik jelentős kihívása: a szabályozási környezet szigorodása, a 
könyvvizsgáló felelősségi körei és szerepének újragondolására irányuló 
kezdeményezések, a könyvvizsgálók minőségellenőrzésének és független 
közfelügyeletének erősítését célzó javaslatok. 
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Absztrakt:   
 
A munkából tartósan kiesők számának növekedése, az ennek következtében fokozódó 
elszegényedés arra hívják fel a figyelmet, hogy a munkanélküliség kezelésére az eddig 
alkalmazott három módszer (segélyezés, foglalkoztathatóság javítása, közfoglalkoztatás) már 
elégtelen. A tartós munkanélküliséggel sújtott térségekben, így Északkelet-Magyarországon is 
különösen fontos a foglalkoztatáspolitikát megújító, valós megoldásokat eredményező 
lehetőségek átgondolása. A “Közösen a jövő munkahelyeiért” Alapítvány által 
támogatott, 2010-11-ben végzett kutatás témáját a helyi önkormányzatok és civil 
szervezetek munkaerőpiacról kiszorultak munkával való kapcsolatának fenntartásában, 
a munkából származó jövedelmek biztosításában vállalt szerepének vizsgálata és a 
foglalkoztatás-bővítés további bővítési lehetőségeinek elemzése alkotta. A 
tanulmányban a vizsgálat néhány eredményét és a javaslatok közül a területileg 
differenciált foglalkoztatáspolitika alakításához adott adalékokat foglaljuk össze. 
 
Kulcsszavak: helyi foglalkoztatás, közfoglalkoztatás, szociális gazdaság, vegyes 
gazdaság) 
 
JEL osztályozás: R23 
 



 

 

1. Bevezetés 
 
A munkanélküliség, mint társadalmi jelenség és közgazdasági kategória a XIX. század 
végétől kerül a közgazdasági elméletek középpontjába és a XX. század első felében kezd 
beépülni - mint „kockázati tényező” - a társadalompolitikába. (Egresi 2005) A 
munkanélküliséget átmenetinek tartó politikák a probléma kezelését vagy a piacra bízták, 
vagy segélyezéssel próbálták a munkanélküliek anyagi gondjait enyhíteni, az elszegényedést 
lassítani. A technológiai fejlődés és a globalizáció nyomán növekvő, a 2008-as válsággal 
felfokozott munkanélküliség kezelésére az eddig alkalmazott három módszer (segélyezés, 
foglalkoztathatóság javítása, közfoglalkoztatás) már elégtelen. (Robertson 1985, Martin – 
Schumann 1998) Megoldásként egyre többen az atipikus foglalkoztatási formák 
elterjedésében (Török 2006), míg mások – ezen túlhaladva – a munka fogalmát teljesen 
átértékelve, a vegyes gazdaság gondolatáig jutottak el (Vobruba 2000).  

A kutatás célja a munkaképes lakosság számára „segély helyett munkát” célkitűzés 
megvalósíthatóságának egyik fontos eleméről, a helyi foglalkoztatási kapacitásokról 
megalapozott információk nyerése, a helyi foglalkoztatás jó gyakorlatainak, különösen 
az „Út a munkához” Program eddigi tapasztalatainak, valamint a továbbfejlesztés 
lehetőségeinek feltárása, e tekintetben a különböző településtípusok szerinti 
különbségek bemutatása és ezzel a területi különbségekre is érzékeny foglalkoztatási 
politika alakításának segítése volt. 

A kutatás során: 
1. A helyi foglalkoztatás nemzetközi és hazai szakirodalmát áttekintve felvázoltuk a 

munkanélküliség helyi kezelésének alternatíváit, a foglalkoztatási paktumok és az 
Út a munkához Program kezdeti – mára végső - tapasztalatait. 

2. A hatályos joganyag, az önkormányzatok és civil szervezetek gazdálkodásának 
szabályai alapján pénzügyi, gazdasági és társadalmi elemzést végeztünk a 
munkanélküliség különböző nagyságú és típusú településeken történő helyi 
kezelésének alternatíváira vonatkozóan. 

3. Az Észak-magyarországi és az Észak-alföldi régiókban összesen 10 db, ebből 2-2- 
hasonló adottságú településén esettanulmányokat készítettünk a helyi 
foglalkoztatás gyakorlatáról és tapasztalatairól.  

4. Kérdőíves lekérdezést végeztünk 100 településen. A helyi önkormányzatok és a 
non-profit foglalkoztató szervezetek vezetőit a helyi foglalkoztatás kapacitásairól 
és eredményeiről, valamint az általuk szükségesnek tartott feltételrendszerről 
kérdeztük. A területi elemzések elvégezhetősége érdekében 9 mutatóból 
megalkottunk egy települési fejlettségi komplex mutatót.  

5. A helyi önkormányzatok, foglalkoztató civil szervezetek, foglalkoztatási szakértők, 
összesen 22 fő meghívásával a kutatás során feltárt problémákra fókuszált 
műhelymunkát szerveztünk, melyen megvitattuk a feltárt eredményeket, az egyes 
megoldási alternatívák előnyeit és hátrányait és javaslatokat fogalmaztunk meg a 
központi és a helyi kormányzat felé. 

6. A helyi foglalkoztatási problémák kezelésének elméleti kérdéseit, nemzetközi és 
hazai jó példáit, a kérdőívek a megalkotott modelleket és azok értékelését, valamint 
a javaslatokat egy zárótanulmányban foglaltuk össze. 



 

 

A kutatásban a Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet 
munkatársai és hallgatói, valamint az Észak-magyarországi Regionális Kutatásokért 
Alapítvány munkatársai vettek részt Dr.G.Fekete Éva egyetemi docens és Dr. Dabasi 
Halász Zsuzsa egyetemi adjunktus vezetésével. 
 
2. Eredmények 
 
2.1. Helyi foglalkoztatási kapacitások 
 
A vállalkozások sűrűsége és foglalkoztató képessége is elmarad a többi régió értékeitől 
és az országos átlagoktól.  

A vállalkozások 10.000 lakosra jutó száma úgy a településméret, mint a települési 
fejlettségi szerinti kategóriák szerint is növekvő. A nagyobb és fejlettebb településeken 
a legmagasabb (145, ill. 136 db / 10.000 fő), de nem a legapróbb falvakban a 
legkisebb, hanem az 500-999 fős kategóriában (50db/10.000fő). A térségen belül tehát 
az egyes településcsoportok között közel háromszoros eltérés mutatkozik. Ez a 
foglalkoztatási kapacitásban is visszatükröződik. 

A közfoglalkoztatás a régióban a kezdetektől jelen van. A vizsgált települések 40%-
ában már 1997 előtt is szerveztek közfoglalkoztatást, ám ennél valamivel több esetben 
csak 2000 utántól emlékeznek a közfoglalkoztatás indulására. 
A térség egészében 2009-ben a közfoglalkoztatásban résztvevők a munkaképes korú 
népesség 4,8%-át, a teljes népesség 3,3%-át  tették ki. (Ez utóbbi arány 2007-ben még 
csak 2,1% volt. ) 
A közfoglalkoztatás kiterjedtsége a települési méretek és a települési fejlettség szerint 
is egyértelmű lejtőt rajzol ki. A legkisebb és legfejletlenebb településeken akár a 
népesség több mint 10%-a is érintett lehet a közfoglalkoztatásban, míg a nagyobb és 
fejlettebb települések népességének csak alig 1%-a érintett. 
2007 és 2008 között a közfoglalkoztatásban részt vevők száma alig változott, sőt 3%-
kal csökkent. Ezzel szemben 2008 és 2009 között a növekedés 64%-os volt. A 
legnagyobb mértékű növekedés a fejlettebbnek mondható, 10 ezer lakosnál népesebb 
városokban következett be. A 2009 és 2010 közötti változásokra csak kérdőíves 
felmérésünk adataiból következtethetünk. Eszerint jellemzően stagnálás (+- 10%-os 
változás) és csökkenés volt várható. Jelentősebb bővülést fejletlen településeken 
terveztek. Miközben az összlétszámban alig vártak változást, a különböző időszakokra 
alkalmazott foglalkoztatottak létszámának teljes éves foglalkoztatásra átszámított 
létszámadatai láthatóan növekedtek, azaz nőtt az egy foglalkoztatottra tervezett 
alkalmazási idő hossza. A válaszadó települések összességében valamivel tartósabb 
foglalkoztatást terveztek megvalósítani. 
A válaszok alapján az önkormányzatok törekedtek az átlagos foglalkoztatási idő 
növelésére, azaz a közfoglalkoztatásban egyértelműen jellemző magas fluktuáció 
csökkentésére. A 10 álláshelyen évente jellemzően megforduló 15-20 emberrel 
szemben a súlypont az 10-13 ember irányába mozdult el. Ugyanakkor a legkisebb 
településeken a fluktuáció növekedése, azaz az átlagos alkalmazási idő rövidülése is 



 

 

megfigyelhető. A települési fejlettség minden kategóriájában jelentkezik a fluktuáció 
növekedése és csökkenése is. 

A szociális gazdaság megjelenésének alapfeltétele a non-profit, ill. civil 
szervezetek jelenléte. A KSH 2009-es adatai alapján 2009 évvégén a vizsgált négy 
megyében mindössze 28 olyan település volt, ahol semmilyen non-profit szervezetet 
sem regisztráltak. Közülük 23 aprófalu. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az 
aprófalvakban kisebb gyakorisággal fordulnának elő a non-profitszervezetek. Sőt a 10 
ezer lakosra jutó számuk alapján a kistelepülések a legnagyobb városokkal veszik fel a 
versenyt. A legkisebb mértékű a szerveződés az 1000-2999 fős településkategóriában. 
A non-profit szervetek egyre jelentősebb gazdasági erőt is képviselnek. Az Észak-
Magyarországra vonatkozó adatok alapján a szervezetek 90%-a aktív, valamilyen 
pénzbevétellel rendelkezik, 3,7%-uk azonban kiadással nem rendelkezik, 8%-uk pedig 
pénz nélkül működik. A régióban a non-profit szervezetek összesen 47,5 milliárd Ft 
bevételt tudhattak magukénak 2008-ban. Egy szervezetnek átlagosan 7,1 millió Ft 
bevétele volt. 2006-ig a bevételek a szervezetek számánál dinamikusabban és 
kiegyenlítettebben növekedtek, majd 2006 után a pénzügyi források szűkülése 
tapasztalható. 
A foglalkoztatásban a non-profit szervezetek szerepvállalása egyelőre Észak-
Magyarországon is elmarad a lehetőségektől. A szervezetek 12%-a alkalmaz fizetett 
munkaerőt. Ám még így is, a régió non-profit szervezetei összesen több mint 6 ezer főt 
alkalmaztak és 40 ezer fő önkéntest vontak be 2008-ban. (A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyével bővített térségben a non-profit szektorban alkalmazottak száma 2008-ban 
meghaladta a 10 ezer főt.) A foglalkoztatottak éves átlagbére elmarad a más 
ágazatokban szokásostól és az országos átlagtól is. A non-profit szervezetekben 
fizetésért dolgozók 2006-ban még Heves megyében, majd 2008-ban Borsod-Abaúj-
Zemplénben érték el a legmagasabb éves átlagjövedelmet. Az önkéntesek által 
elvégzett munka 2500 fő foglalkoztatott munkájával és a becslések szerint 4,4 milliárd 
Ft értékű munkával volt egyenértékű 2006-ban. 
A szociális gazdasághoz kapcsolható, foglalkoztatási jellegű kezdeményezések közül a 
szociális földprogramok, a szociális szövetkezetek jelenlétét, a 2007-2010 időszakban 
non-profit szervezetek által beadott foglalkoztatási célú OFA pályázatokat és a ROP 
3.2.2 Intézkedéséhez kapcsolódó foglalkoztatási projekteket vizsgáltuk. E tekintetben 
a térség 159 településén (19%-ban) volt valamilyen kezdeményezés. Azaz a 
települések 4/5-ében ilyen törekvéssel nem találkoztunk. A szociális gazdaság 
projektjeinek megjelenésében a már megszokott települési lejtő nem érvényesül. A 
legkevésbé az 1000-2999 fős települések csoportjában jellemzők ezek az alternatív 
foglalkoztatási formák. Ennél a kistelepülések körében is nagyobb, a régiós átlagot 
elérő gyakorisággal vannak jelen szociális gazdaság kezdeményezései. A nagyobb 
városok közel felében található valamilyen szociális gazdaság irányába mutató 
kezdeményezés. 
A szociális földprogramok a térség legalább 116 településén működnek. A vizsgált 
formák közül ez a legelterjedtebb. Jellemzően a kistelepülések hátrányos helyzetű 
lakosainak megélhetését segítő program. A tapasztalatok szerint a szociális 



 

 

földprogramokban résztvevők ellátórendszerben tartásához majd mindegyik 
településen hozzájárul az a körülmény, hogy a szűkebb-tágabb környezetben nincs 
egyetlen olyan gazdasági szereplő sem, mely képes lenne számottevő mértékben 
növelni foglalkoztatottak számát. Mivel a földprogramban megedződő termelőknek 
valójában nincs hová kiáramlania, az eredetileg gondoskodó önkormányzatok 
kénytelenek vállalkozó önkormányzatokká válni, s más lehetőség híján a támogatott 
foglalkoztatás lehetőségei között lavírozva igyekeznek munkaalkalmat biztosítani az 
alacsony jövedelmi viszonyok között élő népesség számára. Mivel azonban a 
támogatott foglalkoztatás lehetőségei korlátozottak, az alulfejlett gazdasági 
környezetben az önkormányzatok a szociális gazdaság megteremtésével, kht., 
szövetkezet alapításával igyekeznek a helyi foglalkoztatás lehetőségeit bővíteni. 
(Csoba 2006) 
A foglalkoztatási funkció mellett nem elhanyagolható a szociális földprogramok 
szerepe a vidéki gazdaságából hiányzó szolgáltatások megteremtésében sem. 
Mindemellett kétségtelen tény, hogy egy-egy szociális földprogram eredményességét, 
sikereit, életképességét alapvetően meghatározza, hogy a keretében végzett 
tevékenység illeszkedik-e a piac rendszeréhez, figyelembe veszi-e a keresleti 
viszonyok változásait, lépéseket tesz-e a potenciális piaci szereplők bevonására. 
Ugyanakkor a szociális földprogram sikere elválaszthatatlan a településvezetés, a 
polgármester és az iránta lojális képviselőtestület társadalmi egyenlőtlenségekkel 
kapcsolatos szemléletétől, szegénységkezelési stratégiájától. Ahol a szegénység nem 
magánügy, ahol a leszakadók sorsáról való gondolkodás nemcsak kevesek 
kötelezettsége, hanem a faluközösség ügye, ahol a rászorultság megítélése nem 
erkölcsi megfontolás tárgya vagy a helyi hatalmi viszonyok fenntartásának eszköze, 
csak ott lehet eredménye a drámai méreteket öltő vidéki szegénység mérséklését célzó 
jóléti programoknak (Rácz 2009). 
Szociális szövetkezetből 32 található a térségben. Ezeknek közel fele kapott 
megalakulásához, illetve működéséhez kormányzati támogatást. Tevékenységi köreik 
között jellemzően a mezőgazdálkodáshoz, a településüzemeltetéséhez, a szociális 
gondoskodáshoz és informatikai – kulturális szervezőmunkához kapcsolódó feladatok 
szerepelnek. Már ez is mutatja szoros kapcsolatukat a helyi önkormányzatokkal. 
Tapasztalatokról még alig tudunk beszámolni. Esettanulmányaink helyszínein egy 
támogatásban nem részesülő (Vizsoly) és egy támogatott  (Emőd) szociális 
szövetkezeti kezdeményezésekkel találkoztunk. Az utóbbi fő profiljai a kert és telek 
karbantartás, fakivágás, tűzifa árusítás, sír gondozás, karbantartás. 
Non-profit foglalkoztatási projektekből a térségben 2007 és 2010 között legalább 37 
futott. Ezek közül is kiemelhető a ROP 3.2.2. intézkedés keretében futó hét program. 
Ezek - kettő kivételével - kistérségi léptékben szerveződtek, így az érintett települések 
száma az 50-hez közelít, a foglalkoztatottak száma pedig meghaladja a 150-et. A rövid 
támogatási időszak, a piaci feltételek romlása, ill. a konstrukció „piacellenessége” 
következtében sajnos ezek a projektek nem tudtak maradandó közösségi 
vállalkozásokat létrehozni. 



 

 

Foglalkoztatási paktumból (kistérségi szinten) összesen 18 db működik a térségben. 
Szembetűnő, hogy Heves megyében csak egyetlen kistérségi foglalkoztatási paktum 
jött létre. (Emellett a Heves Megyei Munkaügyi Központ az Észak-magyarországi 
Regionális Foglalkoztatási Paktumban tag.) A térségben működő paktumok 
sokszínűek, mindazonáltal csak töredékük tölti be a foglalkoztatáspolitika kistérségi 
koordinátorának, a helyi kezdeményezések összefogójának szerepét. 
Esettanulmányaink alapján jó példaként emelhető ki a Pásztói Kistérség 
Foglalkoztatási Paktuma, mely az elmúlt időszakban a kistérségi foglalkoztatás valódi 
szereplőjévé vált és közreműködésükkel több mint 100 ember jutott munkához, 
valamint 12 db foglalkoztatást megőrző, vagy bővítő pályázatot írtak a térség 
vállalkozói számára, minek eredményei most érnek be. A legfontosabb 
eredményüknek azonban azt tartják, hogy sikerült a térségen belül párbeszédet, 
együttgondolkodást elindítani. Ugyanakkor a szintén esettanulmányainkban megjelenő 
szikszói, edelényi, sátoraljaújhelyi paktumok aktivitása gyenge, valós foglalkoztatási 
hatással nem rendelkeznek. 
 
2.2. A helyi foglalkoztatás diverzitása 
 
A közfoglalkoztatást helyben szervező önkormányzatok látókörébe a foglalkoztatási 
feladatok elvégzésére is alkalmas civil szervezetek csak kevésbé kerültek be. A helyi 
foglalkoztatás kizárólag a helyi önkormányzat feladataként jelenik meg a 
megkérdezett 100 település több mint fele (55%) esetében. Az önkormányzat mellett 
önkormányzati társulás is megjelenik a foglalkoztatás szervezésében az esetek 28%-
ában és civil jelenlét is kimutatható 17%-uknál. (Ez az arány összhangban van a teljes 
térségre kalkulált értékkel.) A kistelepülések és a nagyvárosok esetében itt is nagyobb 
gyakorisággal találkozhatunk. 

A települési fejlettség a helyi foglalkoztatás diverzitását annyiban határozza meg, 
hogy a fejlettebb települések körében inkább jellemző a helyi önkormányzaton kívüli 
szereplők megjelenése. A leginkább „egyszínű”, csak a helyi önkormányzatokra épülő 
a foglalkoztatás a közepes fejlettségű települési csoportban. 

A foglalkoztatási modellek - azaz a különböző szektorok részesedése és stratégiái a 
helyi foglalkoztatásban - eltérőek. A begyűjtött adatok alapján, empirikus 
vizsgálataink (100 db település kérdőíves megkérdezése és 10 esettanulmány) 
eredményeivel megerősítve az alábbi helyi foglalkoztatási modellek rajzolódtak ki. 
A. Viszonylag erős foglalkoztató kapacitás az elsődleges munkaerőpiacon és ezt 

kiegészítő szerényebb közfoglalkoztatás: Minél nagyobb egy település, annál 
valószínűbb ez a megoldás. Az ebbe a csoportba tartozó települések több mint fele 
relatíve alacsonyabb munkanélküliségi mutatóval rendelkezik. Biztató, hogy a 
térség településeinek közel fele tartozik ebbe, a „normálishoz közeli” állapotot 
mutató csoportba. A hiányzó munkahelyek létrehozásában itt a többiekhez képest 
nagyobb súllyal lehet a vállalkozásokra és a szociális gazdaság elemeire számítani. 

a. szerény vagy semmilyen non-profit foglalkoztatási aktivitással (301 db 
település) – a kistelepüléseken 



 

 

b. érzékelhető non-profit foglalkoztatási aktivitással (61 db település) - a 
nagyobb népességszámú településeken jellemző, a többi főcsoporthoz 
képest itt található a legtöbb non-profit kezdeményezés. 

B. Magas vagy közepes kapacitás az elsődleges munkaerő-piacon és a 
közfoglalkoztatásban egyaránt: A települési lejtő itt is megfigyelhető, de pont 
fordítva. Ez a modell a kisebb népességszámú, de nagyobb munkanélküliségi 
rátával rendelkező településekre jellemző. A több lábon álló foglalkoztatás ebben a 
csoportban alakult ki leginkább. 

a. szerény vagy semmilyen non-profit foglalkoztatási aktivitással (114 db 
település) 

b. érzékelhető non-profit foglalkoztatási aktivitással (42 db település) – 
viszonylag gyakoribb (közel 1/3-os) előfordulást mutat ebben a 
kategóriában. 

C. Gyenge foglalkoztató kapacitás az elsődleges munkaerő-piacon és erős, vagy 
közepes közfoglalkoztatás: a magas munkanélküliséggel élő, főként 
kistelepüléseken jellemző. A foglalkoztatásban jószerivel itt csak az 
önkormányzatokra és – a többi csoporthoz képest viszonylag nagyobb mértékben – 
a szociális gazdaságra lehet számítani. 

a. szerény vagy semmilyen non-profit foglalkoztatási aktivitással (94 
település) 

b. érzékelhető non-profit foglalkoztatási aktivitással (29 település) – főként a 
kisebb településeken, a csoport 1/3-ában. 

D. Gyenge foglalkoztató kapacitás az elsődleges munkaerő-piacon és gyenge 
közfoglalkoztatási kapacitás: A második legnépesebb csoport. A közepes méretű és 
nagyobb munkanélküliséggel rendelkező településeken gyakori. Foglalkoztatási 
szempontból a legkritikusabb helyzetű települések tartoznak ide, ahol magas a 
munkanélküliség és potenciálisan sincs elegendő foglalkoztatási kapacitás. 

a. szerény vagy semmilyen non-profit foglalkoztatási aktivitással (171 db 
település) 

b. érzékelhető non-profit foglalkoztatási aktivitással (27 db település) – ebben 
a főcsoportban található a legkevesebb non-profit kezdeményezés. 

 
2.3. A helyi foglalkoztatás eredményei 
 
A foglalkoztatottak száma alapján a közszféra és azon belül a közfoglalkoztatás 
lényegesen nagyobb szerepet játszik, mint országos viszonylatban. Vélhetően a 
vállalkozói szféra kisebb lehetőségeit ellensúlyozva, a non-profit szektor 
foglalkoztatási szerepe itt ugyancsak erősebb. 

A bruttó átlagkereseteket tekintve is jellemző az országos értékektől való eltérés – 
mindhárom szektorban. Ugyanakkor szembetűnő a közfoglalkoztatásban résztvevők 
havi átlagos keresetének alacsony, a minimálbér alatt maradó volta. A 
közfoglalkoztatás a segély kiváltására, ill. az újabb segélyre jogosultság megszerzésére 
alkalmas lehet, de tisztességes, a megélhetéshez szükséges jövedelem megszerzését 



 

 

nem teszi lehetővé. Esettanulmányaink tanulsága szerint a non-profit foglalkoztatásban 
a jelenlegi projektszemlélet uralkodása miatt szintén hasonló, de a minimálbérhez 
jobban közelítő bérezéssel találkozhatunk. 

A munkaerőpiaci integráció elősegítésében sem az önkormányzati, sem a civil 
kezdeményezések nem túl sikeresek. A közfoglalkoztatás rendszerében a bevontak 7-
8%-a tud visszakerülni az elsődleges munkaerőpiacra, míg kb. 5% kilép a 
munkaerőpiacról és 87%-uk számára csak a közfoglalkoztatásba való ismételt bejutás 
jelent valami perspektívát. A korábbi időszakban a közfoglalkoztatásban való 
benntartást az önkormányzatok munkaerőigénye és költségvetési gondjai indokolták. 
Megfigyelhető volt, hogy a már betanított, a közfeladatok ellátásához szükséges 
munkaerőt a közfoglalkoztatott – elsősorban közhasznú státuszban alkalmazott 
munkaerő - ismételt felvételével oldották meg. Az Út a munkához Program keretében 
erre már nem volt lehetőség és az új rendszerben sincs rá mód.  
Az esettanulmányokban megjelenő szociális gazdaság projektek a munkaerőpiacra 
való újbóli belépést a közösségi vállalkozás keretei között történő tartós foglalkoztatás 
formájában tervezték. A közösségi vállalkozás megerősítéséhez azonban nem volt elég 
idejük és eszközük, így a projekt, illetve az esetleges továbbfoglalkoztatási terminus 
zárása után az alkalmazottak ismét a munkanélküliségbe csúsztak vissza.  

A közösségi szolgáltatások elvégzésében a közfoglalkoztatásnak és a szociális 
gazdaság kezdeményezéseinek egyaránt szerep jut. Az utóbbiak – a szociális 
szövetkezetek példája alapján – számottevő mértékben rászerveződtek a települési 
önkormányzatokra. Létük, működésük függ az önkormányzati megrendelésektől a 
közfeladatok részükre történő átadástól. Ebben viszont az önkormányzatok 
bátortalanok, nem bíznak másban, csak magukban. A közfoglalkoztatási lehetőségeket 
használják / használnák fel a közszolgáltatások munkaerőhiányának biztosítására. (A 
feltételes mód a jelenlegi szabályozás és ezen cél ütközésére utal.) 

A segélyezési terhek csökkenéséhez is mindkét típusú foglalkoztatás hozzájárul, ám 
tömegét és célcsoportját tekintve a közfoglalkoztatás e téren eredményesebb.  
Ahogyan a közcélú foglalkoztatásba bevontak száma 2008-ról 2009-re közel 
megháromszorozódott a térségben, a segélyezettek száma 75-80%-ra esett vissza. 
Ennél látványosabb eredmény a rendelkezésre állási támogatására jogosultak körében 
a támogatásban és a közfoglalkoztatásban részesülők egymáshoz viszonyított 
arányának változása. A támogatásban részesülőknek a rendelkezésre állási támogatásra 
jogosultakhoz viszonyított aránya a 2007 évi 80%-ról 2009-re 55%-ra csökkent. A 
segélyezettek létszámának visszaesése a legkisebb településeken volt a legerősebb, 
míg a legnagyobb települések kategóriájában a leggyengébb. 
A közfoglalkoztatásban az „Út a munkához” Program során bekövetkezett stratégiai 
váltást tükrözi az is, hogy a segélyezés és a közfoglalkoztatás közötti – fentebb 
érzékeltetett - hangsúlyváltást az együttes ráfordítások korábbinál nem nagyobb 
növekedése közben sikerült megvalósítani. A segélyezésre és közcélú foglalkoztatásra 
fordított összegek 2008-ról 2009-re ugyanolyan mértékben - 13%-kal – nőttek, mint 
2007-ről 2008-ra. A ráfordítások növekedésének mértéke az aprófalvakban és a 
kisvárosokban volt a legerőteljesebb. 



 

 

A fajlagos ráfordításban is erős elmozdulást történt a segély-típusú támogatások felöl a 
foglalkoztatás-típusú ráfordítások felé. Míg az előbbiek átlagosan 20%-kal csökkentek, 
az utóbbiak ugyanilyen mértékben nőttek. A legkisebb és az 1-3 ezer fős településeken 
volt a legmagasabb a közfoglalkoztatásra fordított fajlagos összegek növekedése, míg 
maguk az összegek a 10 ezer fősnél nagyobb településeken bizonyultak a 
legmagasabbnak. Mindez a közfoglalkoztatásba bevont korábbi segélyezettek számára 
nyújtott nagyobb elérhető jövedelmekről is árulkodnak. 
 
3.Javaslatok a területileg differenciált foglalkoztatáspolitika kialakításához 
 
Az országosan egységes, legfeljebb a legfejletlenebb térségeket létszámadatokban, 
támogatási összegekben differenciáló foglalkoztatáspolitika tarthatatlan. Kutatásunk 
rámutatott, hogy az alapjában elmaradottnak tekinthető Északkelet-Magyarországon 
belül is kirajzolódnak markáns területi különbségek. Így megrajzolhatók a 
foglalkoztatást potenciálisan inkább a vállalkozásokra, az inkább a közfoglalkoztatásra 
és a jelentősebb mértékben a szociális gazdaságra építő települések körei. 
Az eltérő adottságú területeken a vegyes foglalkoztatási modell elemeinek eltérő 
kompozíciója1 lehet kívánatos. Ez pedig a foglalkoztatáspolitikában is egyértelműen a 
helyi / kistérségi szintre tereli a figyelmet és a feladatokat. 

A területileg differenciált foglalkoztatáspolitika térség-, ill. településtípusonként 
más-más elemekre fókuszál.  
A. Az elsődleges munkaerőpiacon viszonylag erős foglalkoztató potenciállal 

rendelkező településeken a (bér)munkahelyeket produkáló for-profit és non-profit 
vállalkozások megerősítése, az alternatív foglalkoztatási formák elterjesztése és az 
ehhez kapcsolódó munkaerőpiaci szolgáltatások támogatása lehet az elsődleges. Az 
eddig használt eszközök sikeresek lehetnek, már léteznek az ezek alkalmazásához 
szükséges intézmények. 

B. Az elsődleges munkaerő-piacon és a közfoglalkoztatásban egyaránt magas vagy 
közepes potenciállal rendelkező, ugyanakkor a szociális gazdaságban is 
eredményeket felmutató településeken a több lábon állás megerősítés, a külön-
külön nem életképes egyes lábak egyenkénti és együttműködésükben történő 
támogatása lehet a feladat. Ehhez feltételezhetően a helyi fogadókészség és 
motiváltság adott. 

C. Az elsődleges munkaerő-piacon gyenge foglalkoztató potenciállal, de a 
közfoglalkoztatásban erős és a szociális gazdaságban is érzékelhető 
hagyományokkal rendelkező településeken a közfoglalkoztatás és a szociális 
gazdaság foglalkoztató képességének fokozása, a jövedelemszerzés ismertetett 
alternatíváinak mielőbbi megerősítése lehet a fő feladat.  

D. Az elsődleges munkaerő-piacon és a közfoglalkoztatásban is alacsony 
foglalkoztatási potenciállal rendelkező településeken vélhetően a foglalkoztatás 

                                                 
1 Javaslataink további két elemet a foglalkoztatáspolitikában a munkahely helyett a munka fókuszba állítását és 
erre épülve a vegyes foglalkoztatási modellre való áttérést foglalták magukba. Terjedelmi okok miatt ezek 
részletezésére jelen tanulmány keretében nem vállalkozhattunk. 



 

 

szervezésének helyi alapjai (motiváció, intézmények) teljesen hiányoznak. A 
feladat itt a teljes rendszer kiépítése és ehhez a helyiek „képessé tétele”. 
A vegyes gazdaságra és a területileg differenciált foglalkoztatáspolitikára való 

átállás, az egyes jövedelemszerzési formák összehangolása változásokat igényel a 
helyi munkaerőpiac minden szereplőjétől, így a munkavállalók, a munkaadók, az 
önkormányzatok, a foglalkoztatás civil szereplői és a munkaügyi szervezetek részéről 
is. A szükséges változások érintik a szemléletváltást, a szabályozást, az 
intézményrendszert és a foglalkoztatásba bevont erőforrásokkal való gazdálkodást. 
Ezek közül néhányat a tanulmányban áttekintettünk, de az új modell kidolgozásához 
természetesen még számos kérdés átgondolandó. Az itt leírtak gondolatébresztési célt 
szolgálnak és remélhetőleg hozzájárulhatnak a gondolkodást ösztönző szakmai 
vitákhoz. 
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„A többség elszántan kapaszkodik a meglévőbe;  
a haladás kerekét mindig egy kisebbség lendíti tovább.” 

(Bertrand Russell) 
Bevezetés 
 
Jelen dolgozat témája egy modellnek a bemutatása, melyet a Békés Megyei Önkor-
mányzat az un. „ Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programjában” fogalmazott 
és valósított meg, 2008 – 2011 évek között. 
A program kidolgozásának és megvalósításának két külső indítéka is volt, az egyik az 
önkormányzatok számára nyújtott központi források (normatív támogatások) évről – 
évre történő csökkentésének, valamint a 2008 októberében a hivatalos kommunikáció-
ban is deklarált pénzügyi  - gazdasági válság hatásainak ellensúlyozása.  
A Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Program azonban nem válságkezelő prog-
ramként került megfogalmazásra, hanem kifejezetten a meglévő erőforrásokra támasz-
kodva, az előnyök és nehézségek ismeretében kitörési pontokat, optimumra törekvést, 
költséghatékonyságot, méretgazdálkodás szempontjait is felmérve határozta meg a cse-
lekvés irányát. Alapvetésként abból indultunk ki, hogy a kitörési pontok megtalálása, 
az innovációk bevezetése nem nélkülözheti a meglévő erőforrások rendszerezését, nem 
tekinthetünk el az alkalmazott, meglévő tudás szinttől. 
Annak érdekében, hogy a Békés Megyei Önkormányzat a saját intézményfenntartói te-



 

 

vékenységéhez valamint partnerei és gazdasági környezete számára is - felmérésekre 
alapozott - ajánlásokat  tudjon megfogalmazni „Értékalapú történeti kutatások” címmel 
kutatási projektet indított el - intézménye a Békés Megyei Levéltár közreműködésével.  
A kutatás célja, hogy a szerves fejlődés folyamatait mikroszinten Békés megye 
térségében is láthatóvá tegye, magyarázatot találjon elsősorban arra, hogy a szerves 
fejlődés által elért alapokra - TRADÍCIÓKRA - milyen lehetséges irányok 
fogalmazhatók meg, milyen gazdaságpolitka építhető napjainkban, milyen 
INNOVÁCIÓK és hogyan alkalmazhatók sikeresen?  
A következőkben az Értékalapú Történeti Kutatás eredményeit majd a felvázolt ala-
pokra építhető innovációk alkalmazását – a Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési 
Programot mutatja be a dolgozat. 
 
Kulcsszavak: tradíció, innováció, értékalapú fejlődés, tudásmegosztás, 
növekedésorinetált gazdaságfejlesztés. 
 



 

 

1. Értékalapú történeti kutatás 
 
1.1. Kutatási program 
 
Előzmények: 
A kutatási program a jövő kutatása mellett a múlt vizsgálatát is célba vette. Ennek 
elsődleges oka az volt, hogy jól látszott, az 1990 után jelentkező bajok egyik gyökere 
kétségkívül az volt, hogy 1945 után megtört az évszázados szerves fejlődés. A levéltár 
által végzett kutatás elsődleges célja az volt, hogy meghatározza és bemutassa azokat a 
hosszú időtartamokon keresztül érvényesülő gazdasági, társadalmi és kulturális 
folyamatokat, amelyek az 1700-as évektől fogva meghatározták a Békés megyében 
élők életét. Figyelmet fordítottunk arra is, hogy e folyamatok közül melyek hatása múlt 
el és melyek azok, amelyek esetleg még ma is kifejtik befolyásukat. 
Ha egy földrajzilag, közigazgatásilag körülhatárolható terület történetének máig ható 
tényezőit szeretnénk megragadni, három alapvető közelítési szempont kínálkozik: 

• A földrajzi, gazdasági adottságok számbavétele 
• A történeti tényezők, események 
• Mentalitástörténet 

 
1.1.1. A földrajzi, gazdasági adottságok számbavétele 
 
Ebben a szakaszban annak megvizsgálása történt, hogy bizonyos folyamatosan 
meglévő adottságokat (talaj- és éghajlati adottságok; vízrajzi helyzet; stb.) mikor 
hogyan aknáztak ki. Ugyanazon feltételeket mely korban, milyen gazdaságszervezési, 
igazgatási keretek között tudott egy-egy közösség a maga gyarapodására legjobban 
kamatoztatni. 
 
1.1. 2. A történeti tényezők, események 
 
A történeti tényezők, események meghatározzák a vizsgált terület jellegzetes 
településein élő népesség nemzedékeinek gondolkodását, tapasztalatait. 
A gazdaság mely ágazatai adták a megélhetés alapját? Mivel Békés megyében a XX. 
század utolsó harmadáig a mezőgazdaságé volt a domináns szerep, fontos, hogy a 
mezőgazdaságon belül, hol milyen jellegzetes kultúrák uralkodtak. Hol adta a 
gazdálkodás alapját a szemtermelés és a hozzá kapcsolódó állattartás, hol alakultak ki 
nagyobb munkaigényű – pl. kertész, dohánykertész – körzetek? Milyen 
birtokviszonyok alakultak ki az egyes településeken? Az ipar megtelepedésének 
fázisai: dualizmus időszaka, szocialista kora. Az ipar jellege szerves fejlődés nyomán 
kialakult, mintegy száz éves hagyományra visszatekintő mezőgazdasági feldolgozóipar 
– malomipar, cukoripar, nyomdászat, textilipar. Az infrastruktúra kiépülésének fázisai, 
hatása. Különösen fontos a dualizmus időszaka – Arad–Budapest, Alföld– Fiumei 
vasút: mezőgazdasági termények, elsősorban gabona piacának kiterjesztése. 



 

 

Az iskoláztatás hagyományai. Az újjátelepítés után kialakított protestáns iskolák. 
Dualizmus időszaka: népiskolai hálózat, 1884-től hol és mennyire erős ipariskola 
működött, századforduló – hol, milyen beiskolázási körzettel alakultak ki 
polgáriskolák, gimnáziumok. A magasabb iskolázottság aránya korszakonként. 
Természetes vonzáskörzetek változásai, a trianoni határok miatti átalakulás. A régi 
vonzáskörzetek újjáéledésének esélyei. Településenként az elmúlt közel háromszáz év 
speciális eseményei, jellegzetességei, amelyek ma is hathatnak. Pl. Endrőd, különösen 
erős mobilitás. Olyan, Békés megyei sikertörténetek áttekintése, amikor a gazdasági 
siker alapját az ötlet, a szellemi tőke adta. (Pl. a Kner-nyomda egy kis családi üzemből 
lett két évtized alatt az ország közigazgatási nyomtatvány piacának felét uraló modern, 
egyben híres üzem.) 
 
1.1.3. Mentalitástörténet 
 
A mentalitástörténet adhatja vizsgálatunk harmadik nagy körét. A természeti, 
gazdasági adottságok, a társadalmi szerkezetek, a történeti események nyomot hagynak 
az adott területen élő népesség gondolkodásán, mentalitásán. Nehezen 
megragadhatóak, s megkérdőjelezhetőek ugyan a mentalitásbéli sajátosságokkal 
kapcsolatos megállapítások, de, hogy vannak, aligha vitathatóak. A mentalitástörténet, 
Wolf Lepenies 1994-ben, a 40. Német Történésztalálkozón elmondott meghatározása 
szerint, „olyan kulturális evidenciákról beszél, melyek a társadalomban rögzített és 
kinyilvánított normák szintje alatt identitásképző és magatartásvezérlő módon 
működnek. Peter Dinzelbacher az irányzat egyik kézikönyvének - Europäische 
Mentalitätsgeschichte – bevezetőjében a következőképpen fogalmaz: „A történeti 
mentalitás a szokások, gondolkodási formák, tapasztalatok olyan tényezőegyüttese, 
amely egy meghatározott időben, egy meghatározott közösségen rajtahagyja a 
lenyomatát.” S ez a mentalitás azután megnyilvánul az adott közösség tagjainak 
cselekedeteiben.  
A munkakultúra hagyományai - a Weber-i protestáns etika helyi paraszti 
társadalomban való megjelenése. A munka különös tisztelete - a munka szempontjai 
alá rendelt életvitel.  
A fogyasztáshoz való viszony - A fogyasztás kényszerű visszafogása, a fogyasztás 
visszafogása mint a tőkefelhalmozás sokszor egyetlen eszköze. 
A társadalmi közösségek – egyházak, körök, egyletek, érdekvédelmi szervezetek – 
működésének sajátosságai, szabályozó szerepük. 
Az elit köreiben a kezdetektől - Tessedik, Markovitz - a XX. század közepéig, sőt azon 
túl is meglévő szolgálatetika. (ennek nyomai: kulturális intézmények, iskolák, Péter 
András Gimnázium. E törekvések jelentősége a társadalom belső kohéziójának 
erősítésében, az életminőség megteremtésében. 
 
 
 



 

 

1.2. Kutatási eredmények 
 
A fenti kérdésfelvetések alapján 10 Békés megyei településen végeztünk kutatásokat. 
Első körben a 10.000 lakosnál nagyobb településeken, a kutatás vége felé a vizsgálatot 
néhány kisebb településre is kiterjesztettük. 
A települések: Szavas, Gyula, Békés, Orosháza, Gyomaendrőd, Sarkad, Mezőberény, 
Szeghalom, Újkígyós, Békésszentandrás. 
Az áttekintés hangsúlyosan kiemelte az adott település történetét meghatározó 
tényezőket. Pl. nagy határú mezővárosok modellje: XVIII. század – lazább jobbágyi 
függés, tág határok – tanyásodás, a paraszti népesség megerősödése – önkéntes 
örökváltság, dualizmus korszaka – kedvező piaci viszonyok – a jellegzetes Békés 
megyei mezővárosok társadalmi struktúrájának kialakulása. Birtokos parasztság – 
szerény tőkefelhalmozódás, ugyanakkor ez a réteg fogyasztói réteg, a kis- és középipar 
terjedésének generálója. 
Az egyes települések fejlődésének történeti tendenciáinak bemutatása mellett 
jellegzetes témák kerültek felvetésre pl.:  
 

– Sarkad – cukorgyár, a mezőgazdasági feldolgozó ipar szerves kifejlődése majd 
eltűnése; egy nagy család (Márki família) szerepe a község életében 

– Békésszentandrás – ipartelepítés, a kézműipar meghonosítása 
– Orosháza – a jellegzetes alföldi tanyás fejlődés 
– Gyomaendrőd – Kner: szellemi tőkére alapozott innováció 
– Szeghalom – Péter András: a szolgálatetika egyik jellegzetes megjelenése 
– Szeghalom – Tildy Zoltán: a paraszti politikai érdekképviselet alakulásának 

stációi, akadályozó tényezők 
– Gyula – középkori múlt, ma érvényesülő identitásképző erő – turisztika 
– Mezőberény – nemzetiségek együttélése, 1945 utáni migráció következményei 
– Szarvas – az evangélikus egyház mentalitásformáló szerepe 
– Békés – egy három évtizeddel ezelőtti településfejlesztési koncepció mai 

tanulságai (Közép – Békési három város koncepció); A szocializmus 
társadalomformáló eszközei – hatásai. 

 
1.3. Az értékalapú kutatás eredményeinek konklúziója 
 
Fontos volt, hogy tisztázzuk az innováció fogalmi kereteit: az innováció az eredmény, 
nem pedig a tevékenység. Nem feltétlenül világ-újdonság, hiszen az "adaptív 
innováció" is fontos. Ne legyenek illúzióink a siker-esélyről; külföldön is igen 
alacsony az innovációra alapított cégek túlélési aránya, ami persze nehezíti az 
értékelést. Nem mindegy, hogyan hasznosulnak a megrekedt innovációk 
részeredményei.  
A helyi értékalapú fejlődési folyamat kutatása alapján feltárt értékekre, ismeretekre 
alapozva, széleskörű partneri együttműködéssel került kidolgozásra Békés megye 



 

 

Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programja, amely egy  tudásmenedzsment 
folyamatot ábrázol, valamint egy értékalapú társadalmi - gazdaságfejlesztési 
modellként fogható fel.  
A dolgozat következő fejezeteiben Békés megye Növekedésorientált 
Gazdaságfejlesztési Programjának 2008- 2011 évekre kidolgozott tervét és 
megvalósított eredményeit mutatom be. 
A kutatási projekttel párhuzamosan megtörtént a teljes intézményi struktúra 
átvilágítása, a költséghatékony és fenntartható optimum biztosítását szolgáló működési 
modell kidolgozása, amelyhez többek között olyan innovációk alkalmazása párosult, 
mint a belső szolgáltató piac kialakítása, a támogató szolgáltatások megszervezése, 
közös beszerzések, innovációs műhely működtetése, online szolgáltatások bevezetése,  
informatikai inkubációs tér kialakítása. Az alábbi ábra szemléletesen foglalja keretbe - 
körbe - azokat az önkormányzati törekvéseket – kreativitás, reagálóképesség, minőség, 
rugalmasság, proaktivitás - amelyekkel a megismert és alapvető lakossági, partnerségi 
elvárásoknak - foglalkoztatás, biztonság leginkább szükséges megfelelni. A kör 
centrikus mezőiben azok az intézkedési területek kerültek feltüntetésre, amelyeket 
fentiekben bemutatott kutatás térségünk erőforrásainak, lehetőségeinek minősített.  Így 
kerültek megfogalmazásra Békés megye fejlesztésének súlypontjai, programpillérei 
2009 – 2014 évekre. 
 

 
1. ábra Békés megye fejlesztésének súlypontjai, programpillérei, 2009 - 2014 
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2. Békés megye Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programja 
 
Békés Megye Képviselő-testülete 12/2009. (II.13.) KT. számú határozatában fogadta el 
a megye gazdasági szereplőivel (civil szervezetek, gazdasági társaságok, települési 
önkormányzatok) partnerségben megalkotott Növekedésorientált Programját.  
A Képviselő-testület 400-413/2008. (XII.12.) KT. számú, valamint 357/2009. (XII.18.) 
KT. számú határozataiban pénzügyi fedezetet is biztosított a Program végrehajtásához. 
A végrehajtáshoz teamek - munkacsoportok - kerültek felállításra, több mint tíz 
munkacsoport kezdett tevékenykedni, melyből nyolcnak még ma is aktív feladata van. 
A munkacsoport vezetők a rendszeresen összehívott Gazdaságfejlesztési Fórumokon 
adnak számot az elért eredményeikről, projektkövető adatlapokon  történik a projektek 
tervezett mérföldkövei szakmai teljesítésének és a pénzügyi források felhasználásának 
a folyamatos nyomon követése. A munkacsoportok a következő intézkedési területeken 
tevékenykednek: 

1. Előrehozott - saját forrású - önkormányzati beruházások 
2. Szakképzés, felnőttképzés, hiányszakmák képzése 
3. Érdekképviselet - koordináció és Közös beszerzések 
4. Kommunikáció, marketing, piacra jutás 
5. Innováció, tudásbázis-fejlesztés, klaszterek - szolgáltatásfejlesztés  
6. Civil szervezetek támogatása 
7. Pályakezdő diplomások támogatása 

Az egyes intézkedési területeken a következő folyamatok indultak el, illetve zárultak 
eredménnyel: 
 
2.1.Előrehozott – saját forrású - önkormányzati beruházások 
 
A beruházások előrehozott megvalósításának okai az intézményeinknél a kötelező fel-
adatellátás hatóságilag előírt feltételeinek biztosítása, és/vagy a működés költséghaté-
konyságának javítása a jövőbeni – stratégiailag - legfontosabb területeken. Megyei 
szinten nem elhanyagolható az a megrendelés állomány, egyben munkalehetőség bizto-
sítása, melyet az előrehozott fejlesztések, beruházások mintegy 1,5 Mrd Ft os kerete 
tesz lehetővé. (kollégium és tanszálló beruházás; új kórházi blokk - patológiai épület 
építése, Rendezvénytér kialakítása)  
2011 évben újabb kitörési pontok mentén tovább folytatódik, ahol a Békés megyei épí-
tőipar, élelmiszeripar, munkaerőpiac, turizmus, kultúra, valamint nem utolsó sorban a 
kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok közötti szinergiára építve, annak 
előnyeit kihasználva tűzi célul az un. „Támogató szolgáltatások” infrastruktúrájának 
fejlesztését: 

• Főző-, tálaló- és melegítőkonyhák rekonstrukciója 
• Közgyűjtemények központi raktározási feltételeinek kialakítása 
• Irattározási feladatok ellátásának központi infrastruktúra fejlesztése 



 

 

• Ipari – szolgáltató és TMK feladatok logisztikai központjának kialakítása: 
mosoda, szállítás, hőközpont I. ütemének megvalósítása 

• Szolgálati lakásprogram megvalósítása 
 
2.2. Szakképzés, felnőttképzés, hiányszakmák kezelése 
 
A legfontosabb eredmény, hogy létrejött a képző intézmények és a szakmai 
szervezetek közötti tényleges együttműködés, egy olyan belső szolgáltató piac 
kialakulása, amelyen a humánerőforrás és a termék input - output információk 
kölcsönösen elérhetők. A kompetenciaalapú szakképzés a gazdaságfejlesztés 
érdekében és szolgálatában képzések indultak a békés megyei hiányszakmák területén, 
mint például a géplakatos, falusi vendéglátó, kőműves szakmákban, valamint 
megtörtént ezen képesítések felnőttképzésbe történő integrálása is.  
Megyei megrendelésre a Szent István Egyetem Gazdasági Karának szakemberei 2010 - 
ben felmérést végeztek a vállalkozások körében „A középiskolákban oktatott 
vállalkozási ismeretek hasznosíthatóságának megítélése” címmel. A kérdések a képzés 
jellegére, minőségére, a tanulók motivációjára és képzettségi szintjének 
megállapítására, továbbá az oktatott szakmák piacképességére, munkaerő-piaci 
megítélésére vonatkoztak. Az iskolák több olyan partnerrel is rendelkeznek, ahol 
kizárólag csak az intézmény tanulóit foglalkoztatják. A megkérdezettek elégedettek az 
iskolák által biztosított elméleti tudás átadásával, azonban javasolják a gyakorlati 
képzés további bővítését.  
A további feladatok is világosak: a szakképzéshez társuljon felnőttképzés is. Valamint 
intézményi együttműködés legyen a támogató szolgáltatások hatékonysága, a 
módszertani elvek és a marketingtevékenység összehangolásával.   
 
2.3. Érdekképviselet - koordináció – Közös beszerzések 
 
A munkacsoport tevékenysége kiterjed a Békés Megyei Önkormányzat feladat- és 
hatásköréhez tartozó felterjesztések és kezdeményezések előkészítésére, valamint 
minden, a megyét érintő kérdéskörben, az EU-s támogatási rendszerekhez kapcsolódó 
dokumentumok véleményezésére. Ezen túlmenően a megye érdekeit képviselő 
rendezvények, konferenciák lebonyolítása, problémák közös megoldása, 
együttműködések kialakítása érdekében is tevékenykedik  - hat érdekvédelmi területen 
- közigazgatás, egészségügy, közbiztonság, civil szervezetek, EU-agrárium, 
egyházügy. A konferenciákon lehetőség adódik, hogy a résztvevők, vezetők, szakmai 
és erkölcsi zsinórmértéket, illetve magyarázatot kapjanak bizonyos területek 
elkerülhetetlen változtatásainak szükségességét, megismerjék a változáshoz 
elengedhetetlen legfontosabb, leghatékonyabb módszereket, vagy szakterületenként 
európai összehasonlításban részesüljenek. 
Az Érdekképviselet speciális területének mondható az un. Közös beszerzések 
megvalósítása. Az önkormányzati szektor együttműködésén alapuló érdekérvényesítő 



 

 

képességének javítása a hatékonyabb közös beszerzési rendszernek a lehető legtöbb 
szolgáltatási területen történő alkalmazása a legmagasabb árelőny elérésével, így a 
működés költséghatékonyságának javítását szolgálja. 2009 tavaszától őszéig terjedő 
időszakban a Békés Megyei Önkormányzat gesztori szerepvállalásával lezajlott Békés 
megye – és egyben az ország – első konzorciumi keretek között történő földgáz 
beszerzése, melyben a Békés Megyei Önkormányzat és annak fenntartása alatt álló 13 
intézménye, 43 települési önkormányzat és 2 többcélú kistérségi társulás, továbbá 7 
gazdasági társaság képviseltette magát mintegy 16 millió m3 földgáz közös 
beszerzésében. A közös beszerzés eredményeként elért megtakarítás jelentős, hisz a 
végzett adatgyűjtések szerint a Békés Megyei Önkormányzat fenntartása alatt álló 
intézmények jelentékeny része 30%-ot megközelítő, vagy azt meghaladó megtakarítást 
is realizált a közös földgázbeszerzéssel. 
Az első beszerzés sikeressége és a földgázellátásról szóló törvény módosulása 
következtében 2010. és 2011. években az előbbiekhez képest magasabb érdeklődés 
mellett ismételten lezajlott a megyei önkormányzat gesztorságával a konzorciumi 
földgázbeszerzés. Az évek múlásával mind a konzorciumi résztvevők száma, mind 
pedig a beszerezni kívánt földgáz mennyisége növekedett.  
A közös villamos energia beszerzés lehetőségének vizsgálata is folyamatban van. 
 
2.4. Kommunikáció, marketing, piacra jutás 
 
A Kommunikáció, marketing, piacra jutás című munkacsoport célterülete a megye 
jelenlétének erősítése, befektetések ösztönzése, a szomszédság politika erősítése a 
következő alprojektekben jelenik meg: 
 
2.4.1. Békés Megye Termékpiac Online és Szálláshely Online 
 
Működik a www.BekesPlaza.com  webáruház emellett egy internetes hírújság a 
www.termekpiac.com oldalon. A weboldalak a termékek, szolgáltatások internetes 
értékesítési lehetősége mellett hatékony piacbővítési lehetőséget, elérhető, 
referenciákkal alátámasztott, hiteles piacot is kínál ügyfelei számára. A tudatosan 
felépített kommunikáció részeként kezdetben a hazánkban működő webáruházak 
kerültek bemutatásra, 2010. év második felétől pedig már egyre több békés megyei hír 
jelent meg az oldalon. A saját híreknek köszönhetően kezdett el növekedni a vásárlás a 
webáruházban.  
A békés megyei vállalkozások többségének internetes ismereteinek hiánya indokolta, 
hogy az alapítvány partner cégei számára tanácsadással, képzéssel szolgáljon 
számukra. A képzés központi eleme az internetes tartalomfejlesztésre vonatkozó 
elméleti és gyakorlati ismeretek átadása. A tanácsadás célja, hogy a vállalkozások a 
webáruházban minél hatékonyabban meg tudjanak jelenni termékeikkel, 
szolgáltatásaikkal. Több, mint 500 termék található meg a webáruházban, 
folyamatosan bővül a termékek listája. 



 

 

 
2.4.2. Békés Megye Turisztikai Marketingkommunikációs Kampánya  
 
A projekt tevékenysége elsősorban Békés megyét és termékeit népszerűsítő kiadvány-
ok előállítására, hazai és külföldi rendezvényeken való megjelenésre összpontosít. Bé-
kés megye turisztikai híreiről, marketing eseményeiről folyamatosan készít híreket a 
Békés Megye Turizmus Online - ra, Internetes kampány keretében az 
Iranymagyarország.hu és a Vendégvaro.hu valamint a szálláshely online honlapokon 
keresztül történik Békés megye népszerűsítése. Fontos a megye jelenlétének erősítése, 
vonzerő - és eseményfejlesztés. Az önkormányzat arra törekszik, hogy mindenkihez el-
jusson az a gondolat, hogy a megyei önkormányzat érdekeket képvisel és véd, értékeket 
őriz és fejleszt, a megye egészében gondolkodik és közszolgáltat, s hogy ezek milyen 
ellátások, szolgáltatások igénybevételével érhetők el. (egészségügyi és szociális, okta-
tás, kultúra, turizmus, vendéglátás, biztonság, stb.)  
 
2.4.3. Békés megye szolgáltatásainak promotálása - a megye jelenlétének erősítése  
 
A projekt célja a tapasztalatok gyűjtése, nemzetközi trendek megismerése, az oktatásba 
való beiktatása, mindezzel elősegítve a ”Békés megyei termék” megismerésének  
elismertségének terjesztése. 
A Békés Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények, valamint a 
tulajdonában lévő gazdasági társaságok az általuk végzett szolgáltatásukkal, az 
előállított  árukkal hozzájárulnak a megyében élők szükségleteinek kielégítéséhez, 
életminőségük javításához. Sok esetben a lakosság számára nem egyértelműek, milyen 
lehetőségeket nyújthatnak számukra intézményeink, gazdasági társaságaink, 
alapítványaink. A Békés megyében működő vállalkozások és a Békés Megyei 
Önkormányzat jó kapcsolata, partneri együttműködése szükséges ahhoz, hogy a 
lakosság számára a legmegfelelőbb és a legmagasabb színvonalú szolgáltatásokat, 
lehetőségeket tudjuk biztosítani. 
A megye jelenlétének erősítése érdekében, amelyen belül közelebb vittük 
szolgáltatásaink, termékeink, valamint felmértük azok ismertségét, elindítottuk megyei 
”direkt marketing projektünket”, mely során kérdőíves felmérés segítségével a helyi 
vállalkozók és a megyei önkormányzat partnerségi lehetőségeit, a gazdasági szereplők 
együttműködési hajlandóságát és a megyei intézmények által nyújtott szolgáltatások 
ismertségét térképezte fel. 
Összességében elmondható, hogy a kutatás során megszólított vállalkozók pozitívan 
álltak a megyei önkormányzat partneri együttműködést ajánló kezdeményezéséhez. Bár 
működési terület, méret, szektor, és gazdálkodási forma szerint eltérőek az egyes 
vállalkozások igényei, szükségletei annyiban mindenféleképpen egyeznek, hogy 
szeretnének összefogni a megye fejlődése érdekében a Békés Megyei 
Önkormányzattal. 
 



 

 

2.4.4. A szomszédsági politika erősítése, határon túli programok - Kapcsolattartás a 
határon túli és országon belüli szomszédos- és testvérmegyékkel  
 
Békés megyének földrajzi elhelyezkedéséből adódóan alapvető feladata a határon túli 
szomszédos, valamint a testvérmegyékkel való kapcsolattartás. A Békés Megyei 
Önkormányzat külügyi kapcsolatainak egyik nagyon fontos célkitűzése, hogy Békés 
megye kulturális és szakmai erősségeit közvetítse a Kárpát – medencébe, és az 
értékmegőrzési minták átvételét, a közös múltból fakadó előnyök kihasználását javítsa. 
Jellemzőek a Békés – Bihar és Békés - Arad megye közötti gazdasági 
együttműködések, köszönhetően a HU- RO ETE EU támogatási programnak.  
 
2.5. Innováció, tudásbázis-fejlesztés, klaszterek 
 
Innováció, tudásbázis-fejlesztés, klaszterek munkacsoport keretein belül jelenleg 4 
kategóriában történik a kutatási, fejlesztési tevékenység. A fejlesztendő, innovációs 
területeket az Európai Unió által is meghatározott és elfogadott (EU-FP7 program) 
olyan jövőbeni fejlesztési irányok, kutatási területek mentén határoztuk meg, melyek 
Békés megyében is potenciális fejlesztési irányokat jelentenek, sikerrel adaptálhatók, 
helyi erőforrásokra, meglévő igények kiszolgálására épülnek. 
 
2.5.1. Innovációs igények, innovációs tevékenység, innovációs kapacitás felmérése a 
megyében, az innovációs stratégia kidolgozása  
 
A projekt keretében a Békés Megyei Önkormányzat gazdasági életében mutatkozó 
innovációs igények, innovációs kapacitások és a hozzá kapcsolódó K+F tevékenységek 
feltérképezése történik. További cél a tapasztalatok nyilvánossá tétele, az innovációs 
együttműködés megszervezése. 
Békés megye versenyképességének fejlesztéséhez, a növekedés támogatásához 
pénzügyi és gazdaságszervezési erő koncentrálására van szükség. Az egész megyében 
szükséges a meglévő versenyképes iparágak megerősítése, az innováció erősítése és 
egyúttal a gazdasági szerkezetváltás elindítása, új iparágak meghonosítása. A 
nagyobbrészt írásos, kisebb részben képes források internetes megjelenítésének 
előkészítése jelenleg folyamatban van. 
 
2.5.2. A megyében működő gazdasági társaságok által fizetett innovációs járulék 
megyében történő felhasználási lehetőségeinek feltárása 
 
A Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezetének (OECD) egy 2009-es 
tanulmánya, mely országtanulmányokat tartalmaz az innovációpolitikáról, azt mutatja 
be, hogy Magyarországon az innovációs tevékenységeknek és teljesítményeknek 
alacsony a szintje, különösen a kis- és közép vállalkozások körében. Hazánkban a 
Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény írja elő - a 



 

 

hatálya alá tartozó gazdasági társaságok számára - az elkülönített állami alap javára 
teljesítendő innovációs járulékelőleg, illetve innovációs járulék megfizetésének és 
bevallásának részletes szabályait. Ez az elkülönített állami pénzalap jelenti a Kutatási 
és Technológiai Innovációs Alapot, és az általa kezelt pénzeszközök pedig azt a 
központi forrást képezik, amelyből a kutatási–fejlesztési tevékenység, valamint az 
innováció állami támogatása megvalósítható.  
Döntő a piaci megméretés, ugyanakkor erősen felosztott piac: nehéz feljutni a 
szupermarketek polcaira, beszállítói szerepre inkább van esély. A hazaiakat mindenütt 
a világon támogatják a versenyszabályokba illesztve, katonai költségvetésbe ágyazva 
vagy a nemzetközi szervezetek költségvetéséből kiharcolva.  
Külföldön ritkán nyer pályázaton külföldi, nálunk épp ellenkezőleg.  
Az innovációt (is) sújtja a több-tízmilliárdos támogatási forrás-befagyasztás, amelyből 
most 2 Md Ft 200 ügy közötti elosztása van napirenden, ami alig elég a túlélésre. 
Bizakodással várjuk a júliusra ígért kormányzati koncepciót. Az alternatív energia 
piacon például a geotermikus és a bioenergia üzletben van keresnivalónk. 
Innováció nincs fejlett oktatás nélkül. Az oktatás hazai színvonalát minősíti, hogy egy 
felmérés tanúsága szerint például a svédországi alacsony végzettségűek írásbeliségi 
teljesítménye egyenértékű a magyar felsőfokúakéval. Az egyetemi feladat-
háromszögében mind az alapkutatás, mind az ipari kapcsolat (fejlesztés) szoros 
kölcsönhatásban van az oktatással. Az ipari együttműködő csoportok egyetemi tagjai 
számára az ötlet-megvalósítás, a vállalatok számára a szakember-szerzés a fő vonzerő; 
az intézmény számára pedig ez egy forrásszerzési lehetőség. 
Ezek alapján a projektmunka célkitűzése egyrészről a Kutatási és Technológiai 
Innovációs Alapról szóló törvény hatálya alá tartozó és a megyében működő gazdasági 
társaságok adatbázisba rendezése, másrészről a vállalkozások által fizetett innovációs 
járulék megyében történő felhasználási lehetőségeinek feltárása, valamint az 
innovációs járulék befizetését teljesítő vállalkozások igényfelkeltése és ösztönzése a 
kutatási és fejlesztési munkákba történő befektetésre.  
 
2.5.3. Tudásház, mint informatikai inkubációs tér kialakítása  
 
A Békés Megyei Tudásház és Könyvtár épületében egy olyan tartalom biztosítása, 
amely nyit a vállalkozói szféra irányába, ezen belül az informatikával és információs 
technológiával kapcsolatos vállalkozásokkal, szervezetekkel és projektekkel 
együttműködve egy tudásbázis biztosítása Békés megyében. Megyei 
tudásmenedzsment területi színtereinek modellezése, kiépítése, új típusú 
tartalomszolgáltatás fejlesztése, amely a szakkönyvtári szolgáltatás digitális tartalmi 
megújításával rendszerezi és elektronikus formában hozzáférhetővé, közkinccsé teszi 
azokat a dokumentumokat, melyek valamilyen módon kapcsolódnak a Békés 
megyében oktatott szakmákhoz, illetve a térségben helyismereti, helytörténeti 
szempontból jelentősek. A szolgáltatás elérhető a http://www.bmtk.hu, 
http://szakkönyvtar.bmk.hu címen. A gyűjtemény elsősorban a szakképzésben 



 

 

résztvevő tanulók és oktatók számára kínál szabadon terjeszthető elektronikus 
dokumentumokat. A rendszer felkínálja a használók számára a könyvtárközi 
kölcsönzés lehetőségét. A digitális szakkönyvtár elektronikus könyvtári szolgáltatás. A 
továbbépítés az üzleti szolgáltatások közvetítését is célozza, az adatbázisban ilyen 
irányú tartalomszolgáltatás is megvalósítható amennyiben jogi, közgazdasági, pénzügyi 
információkat tartalmazó dokumentumok elérését is lehetővé teszi a digitális 
szakkönyvtár. 
 
2.5.4. Munkaerő-piac online 
 
A projekt alapvető célja egy olyan megyei szintű munkaerő-piaci adatbázis létrehozása 
és folyamatos üzemeltetése, mely naprakész információkat tartalmaz a megyében 
jelentkező munkaerőigényekről és az álláskeresőkről. További cél a szolgáltatás 
kiterjesztése a megye összes településére a megye települési könyvtárainak hálózati 
bázisán. 
A projekt átfogó célja a pénzügyi-, gazdasági válság munkaerő-piacra gyakorolt 
negatív hatásainak csökkentése, a megye foglalkoztatási szintjének emelése, a 
munkanélküliség mérséklése, a megye megtartó képességének javítása. 
A projekt kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a munkaerő-piac online által nyújtott 
szolgáltatás a megye minden lakosa számára elérhetővé váljon. 
Az adatbázis hatékony működtetésének későbbi feltétele, hogy a megye minden 
településén működjön egy regisztrációs pont, ahol a település álláskereső polgárai és az 
állást kínáló munkaadói regisztrálhatják magukat, így megkönnyítve a kereslet és 
kínálat találkozását. Az adatbázis elektronikus hálózatként működik. A kapcsolatot a 
Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, valamint a települési könyvtárak között az erre a 
célra kifejlesztett internetes felület biztosítja. 
 
2.5.5. Természettudományi kutatások 

 
A további kutatási progamok célja, hogy feltárja azokat az intézményi erőforrásokat, 
amelyekkel a belső piac kiszolgálásán túl további piaci igények generálása, ellátása 
válik lehetővé – innovációk gyakorlati alkalmazásával, helyi erőforrások 
kihasználásával. Ezek egészségügyi - gyógyászati, környezetvédelmi és energetikai 
területen folynak. Azt a célt szolgálják, hogy a saját intézményi és a partneri 
együttműködésekben meglévő tudás és szakmai gyakorlatok eredményeit, tapasztalati 
tényeit kutatási tematika szerint tárják fel, rendszerezzék és publikálják. Célunk 
elősegíteni a helyi igényekre épülő szolgáltatások tudományos eredményekre épülő 
kidolgozását, valamint biztosítani ezek széleskörű szakmai elismerését, lehetővé tenni 
a kutatási eredmények tovább felhasználását.  
Egészségügyi - gyógyászati kutatások – Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház: 

• Kórházi innováció a határmenti régiókat érintő együttműködés lehetőségeiről  



 

 

• A gyermekkori diabetes mellitus epidemiológiájának és etiológiájának vizsgála-
ta 

• Pajzsmirigy rák molekuláris genetikai vizsgálata 
• Neurológiai betegségek molekuláris hátterének vizsgálata 
• Neurológiai betegségek molekuláris háttere vizsgálatának kiterjesztése – Alz-

heimer kór genetikai vizsgálatára 
 
2.5.6. Geoterm Program – Halászati és Öntözési Kutató Intézet 
 
A felszíni befogadókba elvezetett használt termálvizek kibocsátási határértékeket 
meghaladó szennyezőanyag komponenseinek a kibocsátást megelőző csökkentésére 
alkalmazható fizikai, kémiai és biológiai vízkezelési-víztisztítási eljárások, módszerek 
és technológiák tesztelése, a szennyezés csökkentési hatásfokok számszerűsítése az 
eljárás-együttes kombinációinak optimalizálására három szarvasi termálvíz-hasznosító 
vállalkozásnál folyamatban levő környezetvédelmi fejlesztések sikeres gyakorlati 
megvalósításához és jövőbeni hatékony működtetésének tudományos megalapozásához 
történő felhasználás.  
 
2.5.7. Energetikai célú termálvíz hasznosítás jogszabályi környezetének tisztázása 
 
Feltáró-értékelő-javaslattevő jellegű tanulmány készítése a témában jártas szakemberek 
bevonásával az energetikai célú termálvíz hasznosítás jogszabályi hátterének 
szisztematikus áttekintése, a hasznosítást akadályozó ellentmondások feltárása, 
valamint szakértői javaslatok kidolgozása a gyakorlatban is végrehajtható, ésszerű és 
szükséges jogszabály módosítások érdekében. 
 
2.5.8. Szélsőséges vízháztartási jellegű (belvizes) mezőgazdasági művelési területek 
belvíz veszélyeztetettsége, alternatív hasznosítási lehetőségeinek értékelése és a belvíz 
tározására alkalmas területek lehatárolása Békés megyében 
 
Az Alföldön a morfológiai, agrometeorológiai és hidro(geo)lógiai, valamint a talajtani 
adottságok miatt, természeti jelenségként, véletlenszerű ismétlődéssel rendszeresen 
kialakul térszíni elöntés (belvíz), illetve máskor aszályt okozó vízhiány. Mindkét 
jelenség károkozása esetenként vállalhatatlan kockázatot jelent. A kockázat 
csökkentését szolgáló, vízháztartást szabályozó beavatkozások költsége pedig 
meghaladhatja a gazdálkodók teherbíró képességét. 
A piacgazdálkodásban és különösen a viszonylag kis üzemméretű magángazdaságokat 
illetően a kockázatvállalás feltételei jelentősen eltérnek a korábbiaktól. Az évtizedes 
tapasztalatok és tudományos elemzések egyaránt arra mutatnak, hogy míg a 
mezőgazdaságot sújtó vízhiány megszüntethető, addig a kárt okozó vízbőség a művelt 
területek nagyobb részén teljes mértékben nem hárítható el. A vizsgálat ezért azokra a 



 

 

területekre terjed ki, amelyeknek mind a mezőgazdasági hasznosításban, mind pedig a 
természetvédelmi, illetve vízrendezési célú használatában a víz a meghatározó tényező. 
A vizsgálat eredményei a mezőgazdaságilag művelt belvizes területek további 
hasznosítására vonatkozó döntések megalapozását szolgálják azzal, hogy 
meghatározott célszempontok szerint értékelik a jelenlegi és a lehetséges hasznosítási 
módokat. A területértékelésen alapuló adatfeldolgozás modell jellegű, ezért további 
kutatási és tervezési célokra is igénybe vehető, más adatállománnyal használva további 
térségek hasonló célú feldolgozására is alkalmas. 
A következtetések és javaslatok kidolgozása a Komplex Belvíz-veszélyeztetettségi 
Mutató kidolgozását követően véglegesíthetők.  
 
2.5.9. Szolgáltatásfejlesztés 
 
A szolgáltatásfejlesztési projektek száma egyre bővülő, az új cselekvési irányvonalak 
meghatározása mentén a gazdasági fejlődés, versenyképesség, megújulás érdekében 
folyamatosan szükség van új projektek felállítására, elindítására. 
A Békés Megyei Energetikai Szolgáltató Kft. által végzett, illetve irányított 
tudományos tevékenységek a következő témakörökben folynak: Ivóvíz, termálvíz 
hasznosítása, kezelése, energiaipari kutatások, pilot projekt előkészítése, klaszter-
együttműködés koordinálása. A Békés megyei intézmények energetikai rendszerének 
feltárása, energetikai korszerűsítések előkészítése, valamint a Békés megyében 
alkalmazható alternatív energetikai rendszerek feltárására irányuló projekt 
megvalósítása. A Békés Megyei Önkormányzat intézményei energiatermelő 
berendezésének távfelügyeleti rendszerébe vonása, ellenőrzése. 
 
2.6. Civil szervezetek támogatása 
 
Békés Megye Képviselő-testülete egy komplex civil pályázatot hirdetett meg annak 
érdekében, hogy egyes a közfeladatok ellátásához – jellemzően pl. kultúra, 
megyeimage -  további szinergikus hatást, rugalmasságot tudjunk mozgósítani. A 
támogatásra pályázható összeg nagysága 2009 évben 70 M Ft volt. Összesen 161 db 
pályázat érkezett be (38 alapítvány és 123 egyesület) a megye 75 települése közül 35 
településről. A 2010 évben támogatott szervezetek kiválasztásához tematikus szakmai 
csoportosítás, értékelés alapján kerültek ki a nyertes pályázók. Ebben a fordulóban 
összesen 191 db pályázat érkezett be a megye 75 települése közül 51 településről. 
 
2.7. Pályakezdő diplomások támogatása 
 
A felsőoktatással szembeni egyik legfontosabb elvárás, hogy a végzett fiatal szakember 
a munkaerő-piacon gyorsan hasznosítható szaktudást szerezzen. Ezen cél elérésének 
egyik eszköze a szakmai gyakorlat, amely fontos szerepet játszik abban, hogy az 
egyetemi „tantermi” képzés során elsajátítottakat a hallgatók szintetizálni és a 



 

 

gyakorlatban alkalmazni tudják, így elvárható, hogy rendelkezzenek mindazon 
ismeretekkel és készségekkel, amelyek képessé teszik a szakterületükhöz kapcsolódó 
feladatok ellátására, megszervezésére, irányítására és ellenőrzésére.  
A Békés Megyei Területfejlesztési Tanács saját forrásainak terhére 2009 óta támogatja 
a pályakezdő egyetemi diplomások első munkához jutását, munkatapasztalat szerzését 
Békés megyében, ennek érdekében indította foglalkoztatás-támogatási ösztöndíj prog-
ramját. Az ösztöndíj program indításához a Tanács 55 M Ft forrást biztosított. Ezen túl 
a Békés Megyei Önkormányzat a felsőfokú tanulmányaik befejezése előtt álló békés 
megyei fiatalok helyben történő gyakornoki foglalkoztatásának biztosítására, egyúttal a 
szakdolgozatok színvonalas elkészítéséhez szükséges segítő szakmai támogatás nyújtá-
sára - pályázati programot hirdetett. A fiatalok szakmai gyakorlatának támogatására 
további 8 M Ft forrás került elkülönítésre.  
A gyakornokok foglalkoztatása mentorálás és tutori támogatás mellett történik, és a 
fentiek mellett azt a célt is szolgálja, hogy erősítse megyénk humán erőforrásait, 
fejlődési esélyeit, hogy a pályakezdő fiatal szakemberek elsősorban Békés megyében 
találjanak megfelelő munkalehetőséget, itt telepedjenek le tartósan. 
2010 évben 24 hallgató vett részt a programban, 2011 évben további 17 hallgató 
töltheti kötelező szakmai gyakorlatát valamely Békés Megyei Önkormányzat 
fenntartásában működő intézménynél.  
Kiemelkedő új terület a Dél – Alföldi Tehetségképző Akadémia program – DELTA, 
melynek a 2011 – es év kísérleti induló éve. Békés megyei fiatal tehetséges diákok 
kiválasztásával egy 3 éves nyári akadémiai képzést – valamint év közben folymatos 
mentorprogramot tartalmaz. 
 
Összegzés 
 
Békés megye Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programja egy helyi értékalapú 
fejlődési folyamatnak kutatás alapján feltárt értékekre, ismeretekre alapozva, széleskö-
rű partneri együttműködéssel került kidolgozásra. A kutatási projekttel párhuzamosan 
megtörtént a teljes intézményi struktúra átvilágítása, a költséghatékony és fenntartható 
optimum biztosítását szolgáló működési modell kidolgozása. A program megvalósítá-
sához olyan innovációk alkalmazása párosult, mint a belső szolgáltató piac kialakítása, 
a támogató szolgáltatások megszervezése, közös beszerzések, innovációs műhely mű-
ködtetése, online szolgáltatások bevezetése,  informatikai és tudásmenedzsment inku-
bációs tér kialakítása. 
A program a megye társadalmi - gazdasági fejlődésének előmozdítására, a megújulás 
érdekében olyan célokat fogalmazott meg, valamint olyan projekteket dolgozott ki és 
támogatott, melyek elősegítik a piacra jutás feltételeinek megteremtését, az innovációk 
gyakorlati adaptációját, szolgálják a hatékonyságot és a szakmai színvonal emelését, 
erősítik a közös fellépést, az érdekképviseletet.  



 

 

Felismerhetők azok az intézkedés területek, melyeken a munkacsoportok mérhető 
eredményeket tudnak felmutatni Békés megye gazdasági helyzetének javítása 
érdekében.  
Ezek az eredmények mérhetők a befektetések megtérülésében, az elért megtakarítások 
összegében, a szolgáltatási színvonal javulásában, a partneri együttműködések 
számában, a kidolgozott projektek által elért indikátorokban. 
A hatékonyabb, eredményesebb intézkedések foganatosítása, valamint a megújulás 
érdekében továbbra is fontos szerepe van a munkacsoportok tevékenységének, a civil 
szervezetekkel és a vállalkozásokkal történő partneri együttműködésnek, közös 
fellépésnek, az érdekképviseletnek.  
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A tanulmány a tipikus (konvencionális, ortodox) hozadéksorú beruházások 
gazdaságossági rangsorának meghatározási lehetőségeit vizsgálja. Kiindulásképpen az 
e célra alkalmazott két fő eljárást, a nettó jelenérték, illetőleg a belső kamatláb szerinti 
rangsorképzést tartalmi oldalról elemzi. A tipikus hozadéksorú beruházások körére 
általánosan bizonyítja, hogy a nettó jelenérték valójában a kalkulatív kamatláb szerinti 
megtérülési elvárás felett keletkezett hozamtöbbletek (vagy hozamhiányok) 
diszkontált összege. Erre az új kutatási eredményre alapozva a szerző határozottabban 
fogalmazza meg a valódi rangsor keresésére korábban kialakított koncepcióját. 
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Bevezető  
 
Számos tekintetben különbözik a vállalati gazdaságtan és a pénzügytan 
alapirodalmaiban szereplő probléma-megközelítési mód, a módszerek és az eszközök 
tartalmi kibontottsága, értelmezése. A vállalati gazdaságtan irodalma – különböző 
megfogalmazásokban - gyakran felveti a módszertan szakmai értelmezhetőségének, 
leképezhetőségének fontosságát.1  A szakemberek többsége természetszerűleg csak 
akkor képes a módszertan helyes alkalmazására, ha azt össze tudja illeszteni 
gondolkodásmódjával, valamilyen módon kapcsolni tudja a gazdálkodási folyamat 
logikájához.  
Immár örökzöld ellentmondásnak tűnik, hogy a pénzügytan – fel-felbukkanó 
finomításokkal - a nettó jelenértékszámítás előnyeit, a döntés-előkészítés 
szempontjából jobb minőségét sulykolja. Ezt ajánlja a projektek gazdaságosságának 
meghatározására, valamint a gazdaságossági rangsor képzésére is. Ezzel szemben a 
gyakorlati szakemberek mindkét célra a belső kamatlábkeresés módszerét preferálják. 
Jelen szerző a korábbi munkáiban már részletesen kifejtette a beruházások 
gazdaságossági rangsorának meghatározása tárgyában kialakított koncepcióját.2 Ebben 
a tanulmányában a tipikus hozadéksorú beruházások körére vonatkozóan általánosan is 
bizonyítja a nettó jelenérték gazdasági tartalmára korábban adott definíciójának 
érvényességét. Erre építve a már publikált rangsorképzési vonatkozó koncepciója 
további megerősítést nyer, a mellette szóló érvrendszer tovább gazdagodik.  
Kiindulásképpen a beruházások gazdaságossági rangsorképzése szempontjából 
egymással rivalizáló két fő eljárást, a nettó jelenértékszámítást, valamint a belső 
kamatlábkeresés módszerét teszi elemzés tárgyává. Erre alapozva erősíti meg a két-
mutatószámos gazdaságossági rangsorra vonatkozó elképzelését.   
 
A vizsgálódás körének, módszertani bázisának lehatárolása 
 
A vizsgálat a mérhető hozamhatású beruházások egy meghatározott körére irányul. 
Ebből következően nem tartozik a vizsgálat tárgykörébe az un. funkcióorientált 
beruházások széles köre, ahol a gazdaságossági vizsgálat a beruházáshoz köthető évi 
átlagos megtérülési követelmények minimalizálását tűzi ki célul.  
A vizsgálódás köre tovább szűkül, ugyanis az elemzés a mérhető hozamhatású 
beruházások közül csak a tipikus hozadéksorú3  változatokra terjed ki. A tipikus 
hozadéksorú beruházási projekt jellemzője, hogy a bevételek és kiadások 
különbségének idősora egy, vagy több negatív előjelű összeggel indul, majd attól 
kezdve, hogy az éves bevételek és kiadások különbsége először pozitívvá válik, az 
előjel már nem változik meg, tehát nem lesz olyan év, ahol a kiadások összege 
meghaladná a bevételekét. (Ezzel szemben a nem tipikus beruházások többségének fő 
sajátossága, hogy a projektről egyszer már lecsatlakoztatott hozadékok egy részét, 

                                                 
1 Például: Helmut Schmalen (im. 602-605.o.), Ray H. Garrison (im.712.o.), Arnold-Hope (im. 260.o.) 
2 Például: Illés Mária (im. 2002. 140-144. oldal.) 
3 Hozadék = Bevétel - Kiadás 



 

 

vagy teljes egészét később újra vissza kell forgatni ugyanazon projektbe. Az ilyen 
beruházásoknak sem a nettó jelenértéke, sem a belső kamatlába nem nyújt megfelelő 
információt a gazdasági vállalkozás számára.4) Megemlítendő, hogy a vonatkozó 
angol nyelvű irodalom általában súlyt helyez a tipikus és nem tipikus hozadéksorú 
beruházások megkülönböztetésére5. A hazai publikációkra ez legalábbis nem jellemző.  
Módszertani lehatárolás: a vizsgálatban csak a beruházások közvetlen hasznosulásának 
kérdései szerepelnek. A szerző abból indul ki, hogy a tisztánlátás érdekében a 
finanszírozás-módszertani lehetőségek gazdaságosságának, előnyösségének vizsgálatát 
önállóan, nem a beruházás gazdaságosságának a vizsgálatába beleolvasztva célszerű 
megoldani. (Egy harmadik lépésben természetesen ez az összeolvasztás is 
megtörténhet.) Ezen túlmenően a tanulmány nem vizsgálja az opportunity cost 
megtérülési elvétől eltérő megtérülési követelménnyel számoló modelleket.  
 
A nettó jelenérték a megtérülési folyamat nyomon-követésének tükrében 
 
A beruházások gazdaságossága, mint szelekciós szempont - vagyis a gazdaságos, vagy 
nem gazdaságos minősítés - többféle számítás szerint is megállapítható. Mi több! A 
nettó jelenértékszámítás eredményéhez más számítási logika szerint is el lehet jutni. 
Ilyen lehet például a megtérülési folyamat nyomon-követésén alapuló módszer.6 
Lényege: az élettartam minden évére folyamatos korrekciókkal meghatározza a még 
meg nem térült tőkeköltség és az adott évi hozadék különbségét. A folyamat végén 
kiadódik az elvárthoz képest keletkező hozamtöbblet, illetőleg hiány. Ha ezt 
visszadiszkontáljuk a nulladik időpontra, megkapjuk a nettó jelenértéket. 
 Maga a módszer összességében több héttér-számítást igényel, lényegesen 
hosszadalmasabb, mint a nettó jelenértékszámítás. Ebből a szempontból nem is 
versenyezhet vele. Viszont a bővebb információs háttér lehetőséget nyújt a megtérülés 
időbeli folyamatának áttekintésére. A megtérülési folyamat ismerte a vállalat számára 
szemléleti támaszként szerepelhet, gondolatébresztő lehet, hiszen stratégiai 
elképzelései valamint tervszámai is jövőbeli konkrét időszakokhoz, évekhez köthetők.  
Az által, hogy az élettartam végére adódó számítási eredmény visszadiszkontálása 
révén a nettó jelenértékhez jutunk, egyértelműen definiálhatóvá válik a nettó jelenérték 
gazdasági tartalma is. Eszerint a nettó jelenérték a kalkulatív kamatláb szerinti 
hozamkövetelmény felett keletkező hozamtöbblet (illetőleg hozamhiány) diszkontált 
összege. A tartalom levezetését a tanulmány először egy egyszerű példán keresztül 
mutatja be, majd a vizsgált beruházási körre vonatkozóan általános érvényű 
összefüggésként bizonyítja. 

                                                 
4 Ez az összefüggés a belső kamatlábra vonatkozóan közismertnek tekinthető. Viszont az irodalmi ajánlásokkal 

ellentétben - jelen szerző szerint – a nem tipikus hozadéksorú beruházások körében a nettó jelenérték sem 
tekinthető egyértelmű információnak. (Részletes kifejtése például: Illés Mária, 2007.)   

5 Az elnevezés eltérő lehet. Például: conventional and non-conventional, orthodox and unorthodox cash flows. 
Esetenként elnevezés alkalmazása nélkül történik meg a nem tipikus hozadéksort eredményező beruházások 
megkülönböztetése. 

6 A számítási eljárást a szerző dolgozta ki, konkrét példákon történő alkalmazását több munkájában publikálta. 
Ezzel az elnevezéssel elsőként ebben a munkában szerepel. 



 

 

 
Példaszerű bemutatás 
 
Egy jelentősebb beruházási projekt éves bevételei és kiadásai különbségeként adódó 
hozadéksor (az évek sorrendjében, év eleji keletkezéssel) a következő: -410 egység; 
+210 egység; +220 egység és +97 egység. A kalkulatív kamatláb 12 százalék.  NPV = 
-410 +0,89286·210 +0,79719·220 +0,71178·97 =21,92 egység. A vizsgált projekt 
teljesíti a megtérülési követelményt, emellett többlethozam is keletkezik, melynek 
jelenértéke 21,92 egység. A megtérülési követelmények időbeli alakulását és 
megtérülésük folyamatát az 1. táblázat mutatja be.    
 
1. táblázat: A példabeli projekt hozamkövetelményének megtérülési folyamata 
Év A folyamat A számítás magyarázata 

1. -410⋅ 1,12+210=  
                    -249,2 

Az első év elteltével jelentkező összes hozam-megtérülési 
követelményből megtérült 210 egység, további 
megtérülésre vár 249,2 egység, és annak a további lekötése 
miatt keletkező hozamelvárás.   

2. -249,2⋅1,12+220=  
                     -59,1 

A második év végén a tőkeköltség megtérülési elvárásból 
megtérült 220 egység. Nem térült meg 59,1 egység. 

3. -59,1⋅ 1,12 +97=  
                     30,8 

A harmadik év végén keletkezik 97 egység hozadék.  Ez a 
3. év végére megmaradó 66,2 egység hozamelvárást 30,8 
egységgel meghaladja, ami egyben a projektnek a 
megtérülési elvárásokhoz képest keletkező többlethozama.   

 NPV= 30,8⋅ 0,71178= 
                          21,92 
 

A harmadik év végén keletkező 30,8 egység 
hozamtöbbletnek a nulladik időpontra visszadiszkontált 
értéke 21,92 egység, ami pontosan megegyezik a fent 
számított nettó jelenérték összegével.  

 
A példa alapján bemutatott összefüggés a tipikus hozadéksorú beruházásokra általános 
érvényességgel bizonyítható.   
 
Általános bizonyítás 
 
Kiindulás: A nettó jelenértékszámítás tipikus hozadéksorú beruházásokra 
vonatkoztatott változata. 
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Jelölések:  
E0 =  A „nulladik évben” felmerülő beruházási összeg, vagy a több éven át tartó 

beruházás évenként felmerülő összegeinek a nulladik időpontra (a kalkulatív 
kamatlábbal)  felkamatozott összege.  



 

 

Ht = A t-edik évben a bevétel és a kiadás különbsége. A tipikus hozadéksorú 
beruházásokra  Ht > 0.  

n =   A beruházás  élettartama (működési éveinek száma), ahol a megvalósítás ideje 
nem minősül az élettartam részének.   

i   =   Kalkulatív kamatláb („diszkontráta”). 
 
A bizonyítás szempontjából érdektelen az a tartalmi összefüggés, hogy a beruházás 
működési ideje során is felmerülhetnek a vonatkozó állóeszköz működőképességének 
fenntartása, vagy helyreállítása érdekében további befektetés jellegű kiadások.  
A bizonyítás több lépésből álló első szakasza a tőkeköltség megtérülésének folyamatát 
írja le. A tőkeköltség a tőke névérték-megtérülési követelményének és a kalkulatív 
kamatláb szerinti hozamelvárásának az összege. A megtérülési követelmények és 
teljesülésük folyamatának általános megfogalmazása az egyes időpontokban még meg 
nem térült tőkeköltség számszerűsítése és a vonatkozó évi hozadék egybevetésének 
sorozatán alapul.  
A még meg nem térült tőkeköltség  
az 1. év végén:           10 H  i)(1 E ++−  

a 2. év végén :               [ ] 210 H   i)(1 H  i)(1 E ++++−  

a 3. év végén:    [ ] 3210 H  i)(1H  i)(1 H  i)(1 E   }{ ++++++−  

 
Feltéve, hogy a 3. év végi megtérülés állapota már mutatja a folyamat időbeli 
alakulásának a szabályát, egyszerűsítjük a fenti zárójeles felírást. 
A kapcsos zárójel megszüntetése:      [ ] 32

2
10 H  i)(1H  i)(1 H  i)(1 E    ++++++−  

A szögletes zárójel megszüntetése:     32
2

1
3

0 H  i)(1 H  i)(1  H  i)(1 E   ++++++−  
 
A 3. év végére felírt megtérülési állapot tovább göngyölíthető a beruházás teljes 
élettartamára. A beruházás élettartamának lezárulásakor a tőkeköltség megtérülését, a 
követelményének túlteljesülési összegét, illetőleg a teljesítési hiány összegét a (2) 
formula számszerűsíti. 
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0 H  i)(1 H ...  i)(1 H  i)(1  H  i)(1 E +++++++++−         (2) 
 

A bizonyítás második szakasza a folyamat eredményének jelenértékké alakítása. Az 
élettartam végére számított tőkeköltség megtérülési követelmény túlteljesülési 
összegének (illetőleg a teljesítési hiány összegének) jelenértékét három lépésben 
határozzuk meg. 

a) A diszkontálási művelet kijelölése:  
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b) A diszkontálási művelet elvégzése:   
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c) Az összeadási műveletek összevonása valóban a nettó jelenérték-számítás 

kiindulásként felírt (1) formulájához vezet:  

                             
i)(1

1
H  E-  

t

n

1t
t0 +

+∑
=

        (5) 

 
A levezetés bebizonyította, hogy tipikus hozadéksorú beruházások esetén a nettó 
jelenérték a kalkulatív kamatláb szerinti hozamkövetelmény felett keletkezett 
hozamtöbblet (illetőleg hozamhiány) diszkontált összege.  

 
A nettó jelenértékek összehasonlíthatósága 
 

A fentiek alapján belátható, hogy a nettó jelenérték összege a gazdálkodási logika 
mentén is kifejezőképes módon ad választ a beruházás gazdaságosságának a kérdésére. 
Azonban nem hagyható figyelmen kívül a nettó jelenérték általános tartalmi 
ellentmondása, miszerint a tőkelekötés mindenkori nagyságát és időtartamát csak a 
kalkulatív kamatláb szerinti hozamelvárás felszámítása során kezeli korrekt módon. Az 
elvárás felett keletkező többlethozamokat (hiányokat) egyszerűen diszkontálja és 
összegzi. (A fenti levezetés ezt egyértelműen bizonyítja.) 
Mindebből következően a beruházási projektek nettó jelenértékei nem 
összehasonlítható mutatószámok. Két projekt egymással megegyező összegű nettó 
jelenértéke mögött ugyanis különböző súlyú vállalati tőketeher húzódhat meg. Ennek 
fő vetületei:  
- Eltérő lehet az induló tőkeigény. (Egyébként változatlan feltételek mellett a 

nagyobb összegű induló tőke a kedvezőtlenebb.) 
- A beruházások élettartama eltérő lehet. (Egyébként változatlan feltételek mellett a 

rövidebb élettartam a kedvezőbb. Egyrészt a hozamok újrabefektetése korábban 
megtörténhet, az újabb hozamok korábban jelentkezhetnek, másrészt a többi 
feltétel azonossága esetén a gyorsabb megtérülés mögött általában kisebb kockázat 
húzódik meg.) 

- Különbözhet a tőkemegtérülés üteme. (Egyébként változatlan feltételek mellett a 
lassúbb ütemű, például az időszak végére koncentrálódó megtérülés kevésbé 
előnyös. A befektetett tőke jelentős részére vonatkozóan később indulhat az 
újrabefektetés.) 

A projektek gazdaságosságának összehasonlíthatóvá tétele céljából gyakran ajánlja az 
irodalom a beruházási összeg egységére jutó nettó jelenértéket. Ez, illetőleg a 
jövedelmezőségi index (nettó formája7) csupán az elsőként említett problémát, az 

                                                 
7 A jövedelmezőségi index két alapváltozatának és tartalmának részletes elemzése: Illés Mária (2002) 129-131. 

oldal. 



 

 

induláshoz szükséges tőkeösszeg különbségének torzító hatását küszöböli ki. Továbbra 
is megmarad az élettartam és a megtérülési ütem eltéréseinek torzító hatása.  
Az utóbbi évtizedben - elsősorban a pénzügytani irodalomban - gyakran 
találkozhatunk a nettó jelenérték dinamikus (azaz gazdasági) átlagának ajánlásával.8 
Az átlag meghatározása úgy történik, hogy a nettó jelenértéket elosztják az annuitási 
tényezővel (ami a vállalati gazdaságtanban a törlesztőfaktorral való szorzást jelenti). 
Ez a megoldás az élettartambeli különbség torzító hatását küszöböli ki, a beruházás 
összegének és a megtérülés ütemének különbségében rejlő torzító hatások 
megmaradnak.  
Egy következő lépés lehetne a fent bemutatott két torzítás-csökkentő módszer 
összevonása, vagyis a beruházás egységére jutó nettó jelenérték gazdasági átlagának 
számszerűsítése.9  A beruházás összegében és az élettartamban lévő torzító hatás 
egyidejű kiküszöbölése után már csupán a megtérülés intenzitásában lévő különbségek 
torzító hatása maradna a mutatószámban. (Ennek egy példaszerű bemutatása a 
tanulmány végén található.) Ezen az úton azonban egyre közelebb kerülünk a belső 
kamatlábkeresés módszere során használatos fő információhoz, vagyis ahhoz, hogy 
mennyivel tér el a valódi jövedelmezőségi ráta az elvárthoz képest. Ha a megtérülés 
ütemének különbségében lévő torzító hatást is ki lehetne küszöbölni, akkor (a 
pontosságtól függően) eljutnánk a belső kamatláb és a kalkulatív kamatláb 
különbségéhez. .  
Noha a fenti három torzító hatás egyértelművé teszi, hogy a projektek a nettó 
jelenértékeik alapján általában nem összehasonlíthatók, az irodalom ebben a kérdésben 
messze nem egységes.  
 
A belső kamatláb és a nettó jelenérték 
  
A tipikus hozadéksorú beruházások esetében a belső kamatláb a mindenkori 
befektetési összegre értelmezett átlagos tőkejövedelmezőség dinamikus mutatószáma. 
Azt mutatja meg, hogy az adott beruházási projektbe befektetett tőke hány százalékos 
jövedelmezőséggel működik. A beruházás gazdaságosságát az dönti el, hogy a projekt 
tőkejövedelmezőségéhez képest hány százalékos jövedelmezőséget vár el a vállalat. (A 
vizsgált beruházások körében csak egy belső kamatláb adódhat.10) 
Tipikus hozadéksorú beruházások estén a belső kamatláb és a nettó jelenérték szabály 
ugyanazokat a beruházási változatokat mutatja gazdaságosnak, illetőleg 
gazdaságtalannak. Az információtartalom szintetizáltsága szempontjából azonban a 

                                                 
8 Például Lee Alice C. -  Lee John C. -  Lee, Cheng F.: Financial analysis, planning & forecasting: theory and 

application World Scienific Publishing Co. Ptc.Ltd. 2009. Singapore (473-475. o.) 
9 Az ilyen típusú pontosítás szakirodalmi megjelenésével jelen tanulmány szerzője még nem találkozott. 
10 Az állítás matematikailag bizonyítható. A pénzügyi forrásmunkák egy jelentős része nem tesz különbséget a 

tipikus és a nem tipikus hozamsorú befektetések között. A kérdéskör magas szintű általánosíthatóság mellett 
történő tárgyalása során a nem tipikus hozadéksorú projektek problémáit bemutatva már a kérdés 
felmerülésekor általánosan diszkvalifikálják a belső kamatlábat. (Példa: a Brealy-Myers szerzőpáros 
hivatkozott munkája, 76-82. o.) Holott a több belső kamatláb lehetősége kifejezetten a nem tipikus 
hozadéksorú beruházásokat érinti.   



 

 

belső kamatláb magasabb szintű. Önmagában is jól értelmezhető, más projektekével 
összehasonlítható, a jövedelmezőségi elvárás által nem befolyásolt információt hordoz. 
Ezzel szemben a nettó jelenérték a kalkulatív kamatlábtól függetlenül nem 
értelmezhető, más projektek nettó jelenértékével érdemben nem összehasonlítható, a 
belső kamatlábhoz képest kevésbé kifejezőképes információt hordoz. 
Az irodalom a nettó jelenértékszámítás egyértelmű előnyeként rögzíti a számítás 
egyszerűségét. A belső kamatláb meghatározása valóban nagyobb számítási apparátust 
igényel, azonban a mai számítógépes szoftverfelszereltség mellett ez nem szerepelhet 
a módszer komoly hátrányaként. Viszont a számítás előkészületi munkálataiban a 
belső kamatlábkeresés módszere igen komoly előnyöket hordoz. Az esetek egy 
jelentős részében ugyanis nem kell hosszú vitasorozatokat folytatni a kalkulatív 
kamatláb pontos rátájának a meghatározásáról.11  Ha ugyanis a kiszámított belső 
kamatláb magasabb, mint a kalkulatív kamatláb vitatott sávjának a felső határa, vagy 
alacsonyabb, mint annak az alsó határa, akkor megtakarítható egy esetlegesen 
hosszadalmas vita. Ha a belső kamatláb éppen a vitatott sávba esik, akkor a vitát 
természetesen le kell folytatni, a várható tőkejövedelmezőség ismeretében azonban ez 
is egyszerűbbé válhat.  
A belső kamatláb önmagában is értelmezhető információt hordoz. A nettó jelenérték 
általános tájékozódáshoz csak a kalkulatív kamatlábbal együttesen ad információt. A 
belső kamatláb információtartalma nagyobb. (Egyes szerzők, összegszerűségéből 
kiindulva a nettó jelenértéket a beruházás volumenére való utalásként is értelmezik. 
Tekintettel arra, hogy a nulla nettó jelenérték - a beruházás méretétől függetlenül – a 
hozamelvárás teljesülését mutatja, ez az értelmezés, különösen a nulla közeli összeg-
tartományban, nem állja meg a helyét.) 
Vélhetőleg az információ magasabb szintetizáltsági foka, közérthetősége és a fent 
említett előnye vezetett oda, hogy a gyakorlati szakemberek határozottan 
előnyösebbnek tartják a belső kamatlábkeresés módszerét, mint a nettó 
jelenértékszámítást.12  
 
A két-mutatószámos gazdaságossági rangsor 
 
A nagy kérdés, hogy két gazdaságos változat közül melyik a jobb. Adódna a válasz, 
hogy a nagyobb jövedelmezőségű az. Természetesen abban a változatban működik 
nagyobb jövedelmezőséggel a befektetés, de kérdéses, hogy ez milyen hosszú ideig 
tart. Előfordulhat, főleg akkor, ha a rövidebb élettartamú változatban felszabaduló tőke 
újrebefektetésének elemzése szerényebb hozamlehetőségekre utal, hogy a legnagyobb 
jövedelmezőségű változathoz képest valamelyest kevésbé jövedelmező, ámde hosszú 

                                                 
11 Erre a nem jelentéktelen gyakorlatias előnyre – a szerző ismeretei szerint elsőként - Arnold és Hope 

hivatkozott munkája hívta fel a figyelmet. (263. o.) 
12 Arnold és Hope a múlt század 70-es 80-as éveiben végzett két felmérésre hivatkozva bemutatja, hogy a 

legnagyobb brit vállalatok (melyek egyébként képesek a legjobb szakemberek megfizetésére, illetőleg 
specialisták kinevelésére) az alkalmazás során a nettó jelenértékhez képest határozottan előbbre sorolják a 
belső kamatlábat. Ezt követően azt is megemlíti, hogy amerikai felmérések sora bizonyítja, hogy a gyakorlat 
ott is a belső kamatlábat részesíti előnyben. (Im. 263-264. o.) 



 

 

élettartamú változat válik előnyösebbé a vállalat számára. A relatíve magas 
hozamtöbblet (nettó jelenérték) utalhat ez utóbbi előnyre. Ebből következőleg a nettó 
jelenérték – noha elemzett hiányosságaiból következően nem töltheti be az egyedüli 
rangsorképző mutató szerepét - nem hagyható figyelmen kívül a rangsorképzés során.  
A lehetséges kiút: a két-mutatószámos gazdaságossági rangsorképzés, ahol 
rangsorképző mutatóként szerepel mind a belső kamatláb, mind a beruházás egységére 
jutó nettó jelenérték. Ha mindkét rangsorképző mutató ugyanazt a rangsort hozza létre, 
akkor az lesz maga a gazdaságossági rangsor is. Ha viszont a két mutató eltérő 
rangsorhoz vezet, akkor további elemzés válik szükségessé. A munka folytatásaként 
egyrészt célszerű meghatározni az újrabefektetési összegek kritikus jövedelmezőségi 
szintjét (kritikus belső kamatlábát). Ez azt mutatja meg, hogy a projektből korábban 
kilépő, újra befektethető összegeket legalább milyen jövedelmezőséggel kell tudni 
befektetni ahhoz, hogy végül a két projekt belső kamatlába megegyezzen. Ekkor lenne 
közömbös, hogy melyiket választják. Ha a kritikus jövedelmezőségi szintnél nagyobb 
jövedelmezőségű vállalati beruházási lehetőségek prognosztizálhatók, akkor a 
rövidebb élettartamú, vagy gyorsabb megtérülésű ütemű, ellenkező esetben a hosszabb 
élettartamú, vagy lassúbb megtérülésű, ámde alacsonyabb tőkejövedelmezőségű 
projektet célszerű választani.  
 
Példaszerű bemutatás 
 
Egy vállalat 700 millió egység befektetési lehetőséggel rendelkezik. A gazdasági 
szakemberek két beruházási projekt változatot dolgoztak ki. A két változat piaci 
kockázata azonos, így egységesen 12 százalékos tőkejövedelmezőségi elvárást 
(kalkulatív kamatlábat) rendeltek mindegyikhez. Az egyes változatok főbb adatatait a 
2. táblázat foglalja össze.  
    
 
2. táblázat: A példabeli projektváltozatok főbb adatai 

(millió egység) 
Idő-
pont 

1. projektváltozat 2. projektváltozat 
A beru-
házás 
összege 

Bevé-
tel 

Folyó 
költség 

Nettó 
hozam  

A beru-
házás 
összege 

Bevé-
tel 

Folyó 
költség 

Nettó 
hozam  

0. 700 0 0 0 700 0 0 0 
1.  1053 1043 10  1467 667 800 
2.  1716 1706 10  1541 1441 10 
3.  1613 613 1000  523 513,976 9,024 

 
Döntés-előkészítési információk:  
a) A két változat nettó jelenértéke azonos.  

NPV(1.vált.) = -700m + 0,89286 ·10m + 0,79719·10m + 0,71178·1000m = 28,68 m  
 

NPV(2.vált.) = -700m +0,89286 ·800m +0,79719·10m + 0,71178·9,024m = 28,68 m  



 

 

 
b) Mivel a két projekt nettó jelenértéke és a beruházási összege azonos, a beruházás 

egységére jutó nettó jelenérték és a jövedelmezőségi index is azonos lesz.  

04097,0
m 700

m 68,28

E

NPV ==
  

1,04097  
700

728,68
 PI        ; ==  

 
c) A két változat belső kamatlába számottevő eltérést mutat: 

Belső kamatláb (1. vált.) ~ 13,5 százalék. Belső kamatláb (2. vált.) ~ 16,5 százlék. 
d) A két projektnek egyenlő a beruházási összege, az élettartama és a nettó 

jelenértéke. Ebből következően megegyezik az egységnyi beruházási összegre jutó 
nettó jelenérték, valamint a jövedelmezőségi index is. A nettó jelenérték 
preferencia szerint teljesen azonos értékű a két projekt. A két projekt valódi 
tőkejövedelmezősége számottevő eltérését, mintegy 3 százalékpontos különbözetet 
mutat.  Ok: a második változatnak lényegesen kisebb az átlagos tőkelekötése. A 
beruházott összeg névértékének a zöme az első év végén megtérül.  

e) A második projektben szabaddá váló tőkeösszegek kritikus újrabefektetési 
jövedelmezőségi rátájához elsőként azt célszerű megvizsgálni, hogy az első év 
végén szabaddá váló 800 egységet milyen jövedelmezőséggel kellene befektetni 
ahhoz, hogy az a harmadik év végére 1000 egység tőkemegtérülést biztosítson.   

11,8% azaz , 0,118 r    ;    1,118 r 1   ;   1,25  r)(1   ;   1000  r)(1 800 22 ==+=+=+  
Ez nem éri el kalkulatív kamatlábat, így a második változat a jobb. 
A pontosabb becsléshez mindegyik hozam-különbség figyelembe vétele célszerű.  

% 12 azaz , 0,12 r    ;    1,12 r 1   ;   1,2544  r)(1   ;   990,976  r)(1 790 22 ==+=+=+  
A pontosabb számítás szerint a kalkulatív kamatlábat bármely kis mértékben 
meghaladó újra-befektetés mellett a második változat választása célszerűbb. (Ha 
viszont figyelembe vesszük a rövidebb megtérülési idő mögött rejlő kisebb 
kockázatot is, akkor egyértelműen a második változat a jobb.) 

f) Ha egy váratlanul felbukkanó nagyobb árupiaci kockázat miatt a kalkulatív 
kamatlábat 15 százalékra emelnék, akkor az első változat kikerülne a gazdaságos 
változatok köréből. Belső kamatlába nem érné el a kalkulatív kamatlábat, nettó 
jelenértéke is negatívvá válna.13  

h) A beruházás egységére jutó nettó jelenérték dinamikus átlaga az adott esetben nem 
visz közelebb a gazdaságossági rangsorhoz. Tekintettel arra, hogy a két projekt 
beruházási összege, nettó jelenértéke és élettartama megegyezik, a kapott 
dinamikus átlag is azonos lesz. 

0,017 0,04090,41635  
E

NPV
q =⋅=

 
(q = törlesztőfaktor) 

                                                 
13 NPV(1.vált.) = -700m + 0,86957 ·10m + 0,75614·10m+0,65752·1000m = -26,22 m     

NPV(2.vált.) = -700m +0,86957 ·800m +0,75614·10m+0,65752·9,024m =  9,15 m 
15 százalékos kalkulatív kamatláb mellett az első változatnál hozamhiány diszkontált összege 26,22 millió 
egység, a második változatnál a hozamtöbblet diszkontált összege 9,15 millió egység.  

 



 

 

A beruházás egységére jutó évi átlagos nettó jelenérték mindkét projekt esetében 
1,7 százalékponttal magasabb, mint az elvárás. Ehhez képest az egyes projekteknek 
a kalkulatív kamatlábhoz viszonyított tőkejövedelmezőségi többlete: 1,5 illetőleg 
4,5 százalékpont.  
 

A példa alapján is látható, hogy a nettó jelenérték összehasonlítást torzító hatásainak 
szisztematikus kivédése útján egyre közelebb kerülünk a belső kamatláb és a 
kalkulatív kamatláb különbségéhez. Immár csak a megtérülés ütemében 
(intenzitásában) lévő különbségek torzító hatása vár kiküszöbölésre. Ha ez is 
megtörténik, akkor várhatólag a belső- és a kalkulatív kamatláb különbségéhez fogunk 
eljutni, és a belső kamatláb szerint legmagasabb jövedelmezőségű projekt kerül itt is 
az első helyre. Az más kérdés, hogy a rangsorképzés szempontjából a beruházás 
egységére jutó nettó jelenérték is fontos információt hordoz. Jelzi az esetlegesen 
szükségessé váló további informálódást.  

 

Irodalomjegyzék 
 

Arnold, John – Hope, Tony 1990: Accounting for Management Decisions, Prentice 
Hall International (UK) Ltd. 

Asquith, Daniel – Bethel, Jennifer E. 1995: Using heuristics to evaluate projects: the 
case of ranking projects by IRR. (internal rate of return).Engineering Economist  - 
Spring.  

 Barney, L. Dwayne Jr. - Danielson Morris G. 2004: Ranking mutually exclusive 
projects: the role of duration. Engineering Economist, Spring.   

Brealey, Richard A. - Myers, Stewart C. 1992: Modern vállalati pénzügyek. Panem 
Kft. Budapest. 

Coyne, Thosmas J. 1984: Managerial Economics: Analysis and Cases. Business 
Publications, Inc. Plano, Texas. 

Garrison, Ray H. 1988: Managerial Accounting. Concepts for Planning, Control, 
Decision Making. Business Publications, Inc. Plano, Texas,.  

Helfert, Erich A. 1991: Techniques of Financial Analysis. Business One Irwin. USA. 

Illés Mária 2002: Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó. 

Illés, Mária 2007: Scientific problems of modern approach of net present value. In: 
Theory, Methodology, Practice. University of Miskolc, Volume 4.Number 1. pp. 
29-35.  

John Arnold - Tony Hope 1990: Accounting for Management Decisions, Prentice Hall 
International (UK) Ltd. 

Lakos István: A belső megtérülési ráta a kockázati tőkebefektetők vezérfonala. Napi 
Gazd., 2001. február 21. 



 

 

Lee Alice C. -  Lee John C. -  Lee, Cheng F. 2009: Financial analysis, planning & 
forecasting: theory and application World Scienific Publishing Co. Ptc.Ltd. 
Singapore. 

Schmalen, Helmut 2002: Általános üzleti gazdaságtan. Axel-Springer Budapest Kiadó.  



 

 

A HAYEK-FRIEDMAN HIPOTÉZIS A TÁRSADALMI RENDEK 
ELMÉLETÉNEK KERETÉBEN 

 
Kapás Judit, Czeglédi Pál 

Phd, egyetemi tanár; Phd, egyetemi adjunktus 
Debreceni Egyetem Gazdaság- és Közgazdaságtudományi Kar (mindketten) 

judit.kapas@econ.unideb.hu; pal.czegledi@econ.unideb.hu 
 

Absztrakt 
 
A tanulmány célja, hogy gazdagítsa és pontosítsa a gazdasági és politikai szabadság 
kapcsolatának elméleti magyarázatait. Ennek keretében a Hayek-Friedman hipotézis 
(HFH) interpretálásában a társadalmi rendekre vonatkozó elméletet (North és 
szerzőtársai 2009) használjuk, s ez egy újfajta interpretációhoz vezet. A hipotézis e 
gyenge formája azt állítja, hogy a gazdasági szabadság a politikai szabadság 
fenntartásának szükséges feltétele a szabad hozzáférést biztosító rendekben. Azaz, a 
politikai szabadsághoz, ha egyszer megvalósult, szükséges a gazdasági szabadság 
annak érdekében, hogy az stabilan fennmaradjon, viszont a HFH nem releváns a 
korlátozott hozzáférést biztosító rendekben. 
 
Kulcsszavak: gazdasági szabadság, politikai szabadság, intézmények, társadalmi 
rend 
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1. Bevezetés 
 
Az a nézet, miszerint a gazdasági szabadság előfeltétele a politikai szabadságnak, 
Hayek 1944-ben megjelent Út a szolgasághoz és Friedman 1962-es Kapitalizmus és 
szabadság című könyvéből eredeztethető. Ezt a hipotézist a szakirodalom Hayek–
Friedman hipotézisnek (HFH) nevezi. E két könyv nem tartozik a két szerző 
tudományos művei közé, azok sokkal inkább bizonyos gazdasági és politikai 
nézeteket közvetítenek egy szélesebb olvasóközönség felé. Következésképpen 
egyik szerző sem érvelt tudományos alapon a hipotézis mellett. Ráadásul a 
“gazdasági szabadság” és a “politikai szabadság” koncepcióit sem feltétlenül abban 
az értelemben használták, ahogy azt általában szokták, s ez bizonyos fajta 
koncepcionális tisztázatlansághoz is vezet.1 Továbbá, az ok-okozati összefüggés 
iránya sem egyértelmű a két szerzőnél.2 Annak ellenére, hogy a két szabadság 
kapcsolatára vonatkozó elméleti magyarázatok meglehetősen hiányosak, az 
irodalom egy meghatározott ága nagy figyelmet szentel a HFH-nek. Ezeket a 
munkákat szinte kizárólag empirikus vizsgálatok teszik ki, amelyek célja a HFH 
tesztelése. 

E tanulmány, mintegy kiegészítés a HFH-re vonatkozó empirikus irodalomhoz, 
a gazdasági és politikai szabadság kapcsolatának elméleti magyarázatához kíván 
hozzájárulni. Ennek keretében azt fogjuk hangsúlyozni, hogy a North és 
szerzőtársai (2009) által kidolgozott társadalmi rendek elmélete egy olyan 
kontextust vázol fel, amelyben a gazdasági és politikai szabadság kapcsolatának 
elméleti pillérei is megtalálhatók. Ugyanakkor ez az elméleti keret, amely az 
emberiség történetében kialakult rendeket a politikai és gazdasági intézmények 
kölcsönhatásos evolúciója eredményének tekinti, a gazdasági és politikai szabadság 
kapcsolatának egy olyan interpretációs igényét veti fel, amely különbözik a 
szakirodalom interpretációitól. Ezt az interpretációt, amelyet a HFH gyenge 
formájának nevezünk, fejtjük ki a tanulmányban. Ez azt állítja, hogy a két 
szabadság között nincs “egyszer s mindenkorra” jellegű kapcsolat, hanem North és 
szerzőtársai (2009) elmélete alapján a HFH nem releváns a korlátozott hozzáférést 
biztosító rendekben, viszont inherens jegye a szabad hozzáférést biztosító 

                                                 
1 A “kapitalizmus”, azaz a gazdasági szabadság Friedman számára “kompetitív kapitalizmust” jelent, amelyet 
“önkéntes cserék” és “szabad egyéni vállalkozások” jellemeznek, míg “szabadság” alatt olyan helyzetet ért, 
amelyben a demokratikus jogok civil jogokkal párosulnak. Hayeket számára a gazdasági szabadság a 
következőt jelenti: “magántulajdon szabad használatán alapuló kompetitív rendszer” (Hayek 1944:69), azaz 
számára a gazdasági szabadság elsősorban a magántulajdonban manifesztálódik. 
2 Friedman egyes helyeken a gazdasági szabadságot a politikai szabadság előfeltételének tekinti: “a 
történelem azt sugallja, hogy a kapitalizmus szükséges feltétele a politikai szabadságnak” (Friedman 
1962:10). Ezzel egybecseng Hayek nézete, amely szerint “sokkal fontosabb leszögezni, hogy csak ezen a 
rendszeren belül (kapitalizmus – a szerzők beszúrása) lehetséges a demokrácia” (Hayek 1944[1971]:70). 
Máskor Friedman a két szabadság kapcsolatára úgy utal, hogy azok kölcsönösen erősítik egymást vagy 
legalábbis a kapcsolatuk “semmi esetre sem egyirányú” (Friedman 1962:10). Megint máshol úgy tűnik, hogy 
az ok-okozati irányt ellentétesnek gondolja Hayek, azaz az a politikai szabadságtól fut a gazdasági szabadság 
felé: “a gazdasági szabadság a gazdasági tevékenységek szabad növekedésének eredménye volt, ami a 
politikai szabadság nem tervezett és előre nem látott mellékterméke” (Hayek 1944[1971]:12). 



 

 

rendeknek, amelyekben a gazdasági szabadság szükséges feltétele a politikai 
szabadság fenntartásának. 

A tanulmány az alábbi szerkezetben épül fel. A második részben összefoglaljuk 
a HFH empirikus vizsgálatára vonatkozó irodalmat. A harmadik részben felvázoljuk 
az elméleti keretet, kifejtjük a HFH új interpretációját és lefektetjük hipotéziseinket. 
A negyedik részben összefoglaljuk következtetéseinket. 
 
2. A gazdasági és politikai szabadság kapcsolatának empirikus vizsgálatai: 
összefoglalás 
 
A gazdasági és politikai szabadság kapcsolatának természetét egy meglehetősen 
gazdag irodalom vizsgálja, elsősorban azokat az ökonometriai módszereket 
használva, melyek a növekedéselméletben fejlődtek ki. Ezek mögött a vizsgálatok 
mögött döntően az a nézet áll, miszerint a gazdasági, politikai és civil szabadság 
együtt járnak és egymást erősítve fejlődnek.3 A vonatkozó irodalom egyik ága 
alapvetően azt vizsgálja, hogy a gazdasági szabadság hogyan hat a gazdasági 
fejlődésre, és ennek mintegy melléktermékeként azt is elemzi, hogy a nagyobb 
gazdasági szabadság vajon a másik két szabadság magasabb szintjével jár-e együtt. 

Dawson (1998) is ebben a szellemben foglalkozik a két szabadság közötti 
kapcsolattal. Nem csak azt találja, hogy a politikai szabadság növeli a gazdasági 
szabadságot, hanem azt is, hogy a gazdasági szabadság növekedése növeli a 
politikai szabadságot. Farr és szerzőtársai (1998) egyik következtetése viszont nincs 
összhangban a dawsonival: Granger-oksági tesztet futtatva 78 országra az 1971-
1995 periódusra arra a következtetésre jutnak, hogy a magasabb egy főre eső GDP 
magasabb politikai szabadsághoz vezet, miközben a magasabb gazdasági szabadság 
nem vezet magasabb politikai szabadsághoz. 

De Haan és Sturm (2003) az ellentétes irányú oksági viszonyt vizsgálják, így 
kérdésük az, hogy vajon a fejlettebb demokrácia4 magasabb gazdasági 
szabadsághoz vezet-e, vagy az autokráciák inkább képesek a gazdaság 
liberalizálására. E kérdést fejlődő országok mintáján vizsgálják panel regressziót 
használva, és azt találják, hogy a gazdasági szabadság változását a civil és a 
politikai szabadság, valamint az ország demokráciában eltöltött éveinek száma 
határozza meg, és ez a kapcsolat robosztus. 

De Haan és Sturm (2003) vizsgálatához hasonlóan, Lundström (2002:11-32) azt 
kutatja, hogy vajon a nagyobb demokrácia előre vetíti-e a gazdasági szabadság 
index különböző elemeinek változásait 1975 és 1995 között 58 fejlődő országot 
vizsgálva. A szerző különféle robosztussági technikákat alkalmazva arra a 
következtetésre jut, hogy magán a gazdasági szabadság indexen kívül annak két 
komponense („kormányzati tevékenység és szabályozás”, és „nemzetközi 

                                                 
3 Később meg fogjuk különböztetni a HFH különböző interpretációit. Mivel ezek a megkülönböztetések 
abban az irodalomban, amelyet alább összefoglalunk nincsenek jelen, így e helyen még eltekintünk a 
megkülönböztetésektől. 
4 A demokrácia azonos értelemben használatos a magas szintű politikai szabadsággal. 



 

 

kereskedelem korlátozása”) a négyből szignifikánsan nő nagyobb demokrácia 
esetén. Giavazzi és Tabellini (1995) tágabb keretben értelmezve a kérdést a 
gazdasági és politikai liberalizációra fókuszálnak. A különbségek különbsége 
(difference-in-difference) módszert használva empirikusan vizsgálják a két 
liberalizációs folyamat gazdasági teljesítményre gyakorolt hatásait és interakcióit. 
Egyrészt azt találják, hogy a gazdasági és politikai liberalizáció kölcsönösen erősíti 
egymást, másrészt azt, hogy a reformok egymásutánisága is számít: azok az 
országok, amelyek először a gazdaságot liberalizálják és csak aztán válnak 
demokráciává, jobb teljesítményt érnek el, mint az ellenkező sorrendet megvalósító 
országok. 

Thies (2007) arra vonatkozó eredményei, hogy hogyan hat a gazdasági 
szabadság a növekedésre, nemcsak megerősítik a másokéit, de új adalékokkal is 
szolgálnak a két szabadság kapcsolatának megértéséhez. Az 1975-2005 periódusra 
azt állapítja meg, hogy a politikai szabadság pozitív kapcsolatban áll a gazdasági 
szabadsággal, valamint azt, hogy a politikai szabadság a gazdasági szabadság oka. 
Arra, hogy a gazdasági szabadság lenne a politikai szabadság oka, csak gyenge 
bizonyítékot talál. Greskovits (1996) is megmutatja, hogy a demokrácia nem 
akadálya a gazdasági szabadság kiterjesztésének: közép-kelet-európai országok 
példáján (szemben a latin-amerikai országokkal) demonstrálja, hogy a demokrácia 
nem feltétlenül jelent „fenyegetést” a piaci reformoknak. Ellenkezőleg, a 
demokratikus reformok lehetővé teszik, hogy a gazdasági reformok jól előre 
jelezhető módon menjenek végbe. 

Vanssay és szerzőtársai (2005) is arra a kérdésre adnak empirikus választ, hogy 
mi tesz egy országot gazdaságilag szabadabbá. Regressziós vizsgálataik nyomán 
arra a nem különösebben meglepő megállapításra jutnak, hogy a gazdaságilag 
szabad országok parlamentáris rendszerek, ahol az első számú állami vezető nem 
katonatiszt és nem szolgál ki speciális érdekcsoportokat, és nem ellenőrzi a 
parlament mindkét házát. Ezen kívül a magas gazdasági szabadság alacsony 
politikai koncentrációval és magas szintű decentralizációval (föderalizmus) jár 
együtt. Azonban, ha a szerzők a mintát felosztják OECD és nem-OECD országokra, 
az eredmények már nem egyértelműek. 

Néhány szerző meglehetősen szkeptikus következtetésre jut a tekintetben, hogy 
a politikai szabadság szükséges lenne a magas szintű gazdasági szabadsághoz. 
Tekintettel arra, hogy a gazdasági szabadságot jelentős mértékben a 
gazdaságpolitika alakítja, Mulligan, Gil és Sala-i-Martin (2004) azon eredménye, 
hogy a demokratikus országoknak nem jobb a gazdaságpolitikájuk, mint az 
autokráciáknak, gyengíti azt az állítást, miszerint a politikai szabadság növeli a 
gazdasági szabadságot. A három szerző azt is kiemeli, hogy a gazdaságpolitikai 
kimeneteket leginkább a demokráciától eltérő tényezők alakítják, úgy mint a 
népesség, jövedelem vagy jogeredet. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy nem a 
demokrácia az a korlát, amely jobb gazdaságpolitikára szorítja a politikusokat, 
legalábbis ha fiskális politika szokásos mértékeiről van szó. Ez a következtetés 
összhangban van De Haan és szerzőtársai (1999) nézetével, azt állítva, hogy még a 



 

 

demokráciákban is viszonylag nehéz megmutatni, hogy a kormányzati kiadásokat a 
hatalom szétszórt jellege alakítaná. Szerintük ez csak a központi kormányzat 
adóssága tekintetében igaz. Ezekkel az eredményekkel összhangban Besley és 
Kudumatsu (2008) azt is megmagyarázzák, hogy egy autokratikus vezető mikor 
alkalmazhat “jobb” gazdaságpolitikát egy demokratikus vezetőnél: ha egy csoport 
elég nagy hatalommal rendelkezik, azaz biztos lehet abban, hogy akkor is 
hatalomban marad, ha a vezetőt elzavarják, valamint ha az elosztási problémák elég 
fontosak. 

Wu és Davis (1999) is a szkeptikus álláspontot támogatják. A HFH tekintetében 
azonban következtetésük nem egyértelmű, egyrészt mert azt találják, hogy az a 
modell, amelyik a gazdasági és politikai szabadság közötti pozitív kapcsolatot 
tételezi fel, jobban illeszkedik az adatokhoz, másrészt arra a következtetésre jutnak, 
hogy a gazdasági fejlődés segíti a politikai szabadságot, függetlenül attól, hogy a 
gazdasági szabadság javult-e. 

Pryor (2010), aki a szokásostól eltérő és szélesebb perspektívában tekint a 
gazdasági szabadságra, arra a következtetésre jut, hogy bár a politikai szabadság és 
a kapitalizmus pozitív korrelációban áll egymással, ha a 19. századra visszamenő 
adatokkal dolgozunk, ez a kapcsolat eltűnik. Bármilyen erős is ez az állítás, Lawson 
és Clark (2010) épp az ellenkező következtetésre jutnak az 1970-2005 periódusra 
vonatkozó országkeresztmetszeti vizsgálatuk nyomán. Eredményeik azt mutatják, 
hogy nemigen létezik olyan ország, ahol a viszonylag magas politikai szabadság 
alacsony gazdasági szabadsággal párosulna. 

A két szabadság közötti közvetlen hatásokat kutató irodalom mellett a gazdasági 
növekedés empirikus irodalmának egyik gyorsan növekvő ága az indirekt csatornák 
azonosítására összpontosít. Ennek az irodalomnak5 az egyik legfontosabb 
következtetése az, hogy a gazdasági fejlődés egyes mértékei, úgy mint a 
“kozmopolita értékek” (Lipset 1959, 1994), a jövedelem (Barro 1997, 1999, 2000, 
Paldam 2007) vagy a humán tőke (Glaeser, La Porta, Lopez-De-Silanes és Shleifer 
2004, Glaeser, Ponzetto és Shleifer 2007) közvetítő tényezők lehetnek a gazdasági 
és politikai szabadság között6, feltéve, hogy elfogadjuk azt az általánosan osztott 
nézetet, miszerint a gazdasági szabadság pozitívan hat a jövedelemre és a 
növekedésre (lásd Czeglédi és Kapás 2009). Röviden, ez az irodalom azt az indirekt 
oksági viszonyt sugallja, hogy a gazdasági szabadság segíti a fejlődést, és a 
magasabb gazdasági fejlődés pedig kedvez a demokratikus intézmények 
kialakulásának. Ez az interpretáció összhangban áll Faría és szerzőtársai (2010) 
eredményeivel, akik szintén a gazdasági szabadság, jövedelem és politikai 
szabadság összefüggéseit próbálják tisztázni. Instrumentális változókat alkalmazó 
szofisztikált ökonometriai módszerekkel dolgoznak egy panel adatbázison 30 éves 
                                                 
5 Ennek az irodalomnak az ismertetése túlmutatna e tanulmány keretein. 
6 Acemoglu és szerzőtársai (2005, 2008) empirikus bizonyítékkal szolgálnak a jövedelmet vagy a humán 
tőkét a demokrácia meghatározójaként értelmező nézet elvetéséhez, de ezek nem győznek meg mindenkit (pl. 
Gundlach and Paldam 2008). Fukuyama (1992) is azt hangsúlyozza, hogy nincs determinisztikus kapcsolat a 
demokrácia és a fejlődés között, következésképpen a kapitalizmus (gazdasági szabadság) sokféle autokratikus 
kormányzással kompatibilis lehet. 



 

 

periódusra, és arra a következtetésre jutnak, hogy rövid távon a gazdasági szabadság 
a demokrácia jobb előrejelzője, mint a jövedelem, míg hosszú távon a jövedelem a 
jobb előrejelző. 

A fenti rövid áttekintés arról tanúskodik, hogy a két szabadság kapcsolatára 
vonatkozó empirikus eredmények meglehetősen széttartóak, ráadásul még maguk az 
alapvető fogalmak sem ugyanazt jelentik a kutatóknak. Sőt, abban a kérdésben sincs 
konszenzus, hogy mi a szóban forgó probléma elemzésében a megfelelő módszer. 
Sok vita övezi az ok-okozati mechanizmust is, ideértve az oksági irányt. Ebben az 
irodalomban, úgy látjuk, a HFH két eltérő interpretációja alakult ki. Ezek az 
alábbiak: 

(1) Erős interpretáció (a gazdasági szabadság a politikai liberalizáció elégséges 
feltétele): a gazdasági szabadság előmozdítja a politikai szabadságot, 
következésképpen a gazdasági szabadság növekedése a politikai szabadság 
növekedéséhez vezet (pl. Farr és szerzőtársai 1998, Pryor 2010). 

(2) Középerős interpretáció (a gazdasági szabadság szükséges feltétele a 
politikai szabadságnak): a politikai demokratizálódás nem túl valószínű gazdasági 
szabadság híján, egy magasabb gazdasági szabadsággal rendelkező nem-
demokratikus országnak nagyobb esélye van arra, hogy demokratikussá válik, mint 
egy alacsony gazdasági szabadsággal rendelkezőnek (pl. Giavazzi és Tabellini 
2005, Lawson és Clark 2010). 

Összefoglalva, mivel sem Hayek sem Friedman nem nyújtottak elméleti 
magyarázatot arra, hogy a gazdasági és politikai szabadság milyen folyamatban és 
hogyan fejlődnek együtt, így az elmélet hiánya rányomja bélyegét a vonatkozó 
empirikus vizsgálatokra is. Az alábbiakban amellett fogunk érvelni, hogy a 
társadalmi rendekre vonatkozó elmélet (North és szerzőtársai 2009) nem csak a két 
szabadság közötti kapcsolat megértésében mutatkozik hasznos elméleti keretnek, de 
egyidejűleg a HFH egy olyan interpretációját is megköveteli, amely eltér az 
irodalomban fellelhető interpretációktól. Ezt a gyenge interpretációt az alábbiakban 
fejtjük ki. 

 
3. Az elméleti keret és a HFH gyenge interpretációja 
 
North és szerzőtársai (2009) egy olyan új elméleti keretet dolgoztak ki, amely a jog, 
a politika és a gazdasági fejlődés interakcióit fejti ki. Nézetünk szerint ebben a 
keretben a gazdasági és politikai szabadság közötti kapcsolat is megmagyarázható. 
A szerzők abból a nézetből kiindulva építik fel elméletüket, hogy minden 
társadalomnak eredendően az erőszak problémáját kell megoldania. A társadalmak 
különböznek abban, hogy hogyan kontrollálják az erőszakot. North és szerzőtársai 
(2009) szerint az emberiség történetében alapvetően három féle társadalmi rend7 
alakult ki az erőszak ellenőrzésére, s ezek mind inherens módon különböző 
intézményekkel képesek azt megvalósítani. A társadalmi rendek az alábbiak: 

                                                 
7 Társadalmi rend alatt a jogi, katonai, politikai, gazdasági és vallási intézmények komplex rendszerét értik. 



 

 

primitív rend8, korlátozott hozzáférést biztosító rend és szabad hozzáférést biztosító 
rend. Minden rendet a politikai, jogi és gazdasági intézmények sajátos rendszere 
jellemez, amelyek egymással szoros kölcsönhatásban fejlődnek ki, és amelyek az 
egyéni interakciókat szabályozó sajátos szabályokat specifikálnak és kényszerítenek 
ki. Ahogy a társadalom fejlődik, intézményeik is fejlődnek a primitív rend 
intézményeiből a korlátozott hozzáférést biztosító rend – amely az alap (default) 
rend – intézményeibe, és esetleg a szabad hozzáférést biztosító rend intézményeibe. 

A korlátozott hozzáférést biztosító rend azáltal kontrollálja az erőszakot, hogy a 
gazdaság politikai manipulációja révén járadékot biztosít az uralkodó elitnek. Ezek 
a privilégiumok aztán képesek korlátozni a hatalommal rendelkező egyének 
erőszakos cselekedeteit: a potenciális ellenfelek abbahagyják a harcot (vagy 
kevesebbet harcolnak), ha az általuk élvezett járadék a társadalmi békétől függ. 
Ebben a rendben a legértékesebb erőforrásokat és piacokat a politikailag 
összefonódó elit ellenőrzi; gazdasági és politikai szervezeteket csak az elit tagjai 
hozhatnak létre. Vagyis a fennálló politikai, jogi és gazdasági intézmények azt a célt 
szolgálják, hogy a belépést korlátozva járadékot szolgáltassanak az elit számára, 
majd a járadék biztosításán keresztül hihető módon elkötelezzék az 
erőszakhatalommal rendelkező egyéneket az állam támogatására. Az uralkodó elit 
tehát a gazdasági rendszert mint eszközt használja saját hatalma stabilitásának 
biztosítására, és az uralkodó védi az elitnek nyújtott privilégiumokat. 

A korlátozott hozzáférést biztosító rend, ahogy azt North és szerzőtársai (2009) 
koncepcionálják, autokrácia, amelyben csak kevés szervezet működhet, és azok 
többsége is kapcsolatban áll az állammal. A szerzők kiemelik, hogy ez a rend 
nagyon stabil, de ez nem jelenti azt, hogy ne fejlődne. Az alap (basic) korlátozott 
hozzáférést biztosító rendben a piacok nagyon fejletlenek és monopolizáltak. De 
azokban az országokban, amelyekben az uralkodó elit hihető módon el tud 
köteleződni az erőszaktól való tartózkodás mellett, az elit érdekében állhat a 
gazdasági növekedés előmozdítása a kereskedelem és a piacok fejlesztése révén, 
feltéve, hogy a piacokat továbbra is ő ellenőrzi, s ez újabb járadékforrást jelent. Ily 
módon az alap korlátozott hozzáférést biztosító rend érett (mature) korlátozott 
hozzáférést biztosító renddé fejlődhet, amelyben a piacok sokkal fejlettebbek. De itt 
sem szabad a belépés, a piacok nem versenyzők, éppen ellenkezőleg, a piacok 
korlátozottsága ugyanúgy inherens jegy, mint az alap korlátozott hozzáférést 
biztosító rendben: gazdasági szervezetek alakítása az elit privilégiuma.  Bár a 
politikai és polgári jogok nem biztosítottak az érett korlátozott hozzáférést biztosító 
rendben sem, a gazdasági szabadság sokkal magasabb szintű, mint az alap 
korlátozott hozzáférést biztosító rendben. Természetesen, ez nem jelent gazdasági 
szabadságot abban az értelemben, ahogy azt a HFH érti. 

A korlátozott hozzáférést biztosító rend harmadik típusa North és szerzőtársai 
szerint (2009) a törékeny (fragile) korlátozott hozzáférést biztosító rend. Ebben az 
uralkodó elit alig tudja magát fenntartani a külső és belső erőszakkal szemben, 
vagyis a kormányzatnak nincs monopóliuma az erőszak felett. Az e rendbe tartozó 
                                                 
8 A primitív rend a vadászó-gyűjtögető társadalmakra jellemző, témánk szempontjából nincs jelentősége. 



 

 

országok nagyon instabilak és nagyon egyszerű kormányzati intézményrendszerrel 
rendelkeznek. A járadék elosztását döntően az erőszakra való képesség határozza 
meg, privát szervezetek alig léteznek. A törékeny korlátozott hozzáférésű országok 
a világ legszegényebbjei. 

North és szerzőtársai (2009) azt állítják, hogy csak kb. két tucat ország fejlődött 
szabad hozzáférést biztosító renddé. Ez azt jelenti, hogy a korlátozott hozzáférést 
biztosító rendből a szabad hozzáférést biztosító rendbe való átmenet nagyon ritka és 
nehéz, s az átmenetnek úgynevezett küszöbfeltételei (doorstep conditions)9 vannak. 
Ha követjük azt a logikát, amelyet az alap korlátozott hozzáférést biztosító rendnek 
éretté való fejlődésekor leírtunk (lásd fentebb), ami semmiképpen sem automatikus 
és irreverzibilis, megállapíthatjuk, hogy a folyamat középpontjában a szervezetek, 
és elsősorban a gazdasági szervezetek egyre szofisztikáltabbá válása áll. A 
(gazdasági) szervezetek elszaporodásával az egyéni privilégiumok pozícióhoz 
kapcsolódó jogokká alakulnak, majd különböző intézmények jönnek létre e jogok 
védelmére és a szélesebb népesség felé történő kiterjesztésére. De ahhoz, hogy ez a 
folyamat egyáltalán végbe mehessen, az elitnek biztosnak kell lennie abban, hogy 
privilégiumainak jogokká alakítása előnyös az ő számára. A jogok kialakulásának 
egyik következménye, hogy pártok, gazdasági és civil szervezetek jönnek létre, s 
ezzel verseny alakul ki a politikai és gazdasági rendszerben. Ez a verseny pedig 
hatékonyan korlátozza az erőszakot. Következésképpen a versengő politikai és 
gazdasági rendszer a szabad hozzáférést biztosító rend meghatározó sajátossága: 
egyrészt a gazdaság versenyzői piacokból áll, s nem az elit számára járadékot 
biztosító monopolizált piacokból, másrészt, az állampolgárok jogai az 
állampolgárságból erednek, s nem az elittel tartott (vagy nem tartott) 
kapcsolataikból. 

A North és szerzőtársai (2009) által leírt sok történelmi tény is azt bizonyítja, 
hogy a korlátozott hozzáférést biztosító rendből a szabad hozzáférést biztosító 
rendbe való átmenet, ugyanúgy, mint a törékeny korlátozott hozzáférést biztosító 
rendből az alap vagy érett rendbe való átmenet, a gazdasági szabadság 
növekedésével indul el. 

Összefoglalva, a szabad hozzáférést biztosító rendben mindkét szabadság magas 
szintű. Sőt, a két szabadság magas szintje inherens tulajdonsága ennek a rendnek. 
Következésképpen a szabad hozzáférésű országok éppen azok, amelyekre HFH-t 
vonatkoztatni kell. Az is világos, hogy a HFH sérülése, azaz a gazdasági szabadság 
csökkenése magas szintű politikai szabadság mellett, ellentétes ennek a rendnek a 
logikájával, így nem lehet annak hosszú távú egyensúlya, csak átmeneti állapot. Ez 
az érvelés megfogalmazható a korlátozott hozzáférést biztosító rend oldaláról is: a 
HFH nem releváns a korlátozott hozzáférést biztosító rendben; így e hipotézis 
sérülése nem jellegzetessége e rendnek. 

A fenti elméleti keret alapján a HFH egy eltérő interpretációját javasoljuk: a 
gazdasági szabadság az egyik fontos tényező a politikai szabadság fenntartásában a 

                                                 
9 Ezek a következők: (1) a jog uralma (rule of law) az elitre nézve, (2) örökéletű szervezetek léte a magán- és 
közszférában, és (3) a hadsereg feletti civil kontroll. 



 

 

szabad hozzáférést biztosító rendekben, de az nem feltétlenül játszik szerepet a 
politikai szabadság növekedésében. Ezt az interpretációt a HFH gyenge 
értelmezésének nevezzük. Másképpen megfogalmazva, a gyenge értelmezés szerint 
a gazdasági szabadság a politikai szabadság fenntartásának szükséges feltétele, 
azaz, ha a magas szintű politikai szabadság kialakult, ahhoz, hogy stabil maradjon, 
magas szintű gazdasági szabadság szükséges. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 
egy magas szintű gazdasági szabadsággal rendelkező demokratikus ország esetében 
nagyobb a valószínűsége annak, hogy nem válik nem-demokratikussá, mintha a 
demokrácia alacsony gazdasági szabadsággal párosulna. 

A fentiek alapján összefoglalásképpen az alábbi hipotézisek fogalmazhatók 
meg: 

(1) Nincs “egyszer s mindenkorra” jellegű kapcsolat a gazdasági és politikai 
szabadság között. A két szabadság magas szintje a szabad hozzáférést biztosító 
rendek inherens tulajdonsága, miközben az alacsony szintű politikai szabadság a 
korlátozott hozzáférést biztosító rendek inherens tulajdonsága, s ez mind alacsony, 
mind viszonylag magas gazdasági szabadság mellett fennállhat. 

(2) A szabad hozzáférést biztosító rendek stabilak, azaz a gazdasági szabadság 
magas szintje magas szintű politikai szabadsággal párosulva stabil helyzetet 
eredményez; a gazdasági szabadság csökkenése ezekben a rendekben csak átmeneti 
jellegű. 

(3) A HFH nem releváns a korlátozott hozzáférést biztosító rendekben. Ezekben 
a politikai szabadság inherens módon alacsony szintű, s ez a gazdasági szabadság 
alacsony és magas szintjével is képes stabil állapotban fennmaradni. Mindkét 
szabadság magas szintje azonban csak átmeneti lehet. 
 
4. Következtetések 
 
Tanulmányunkban a North és szerzőtársai (2009) által kidolgozott elméleti keret 
segítségével interpretáltuk a HFH-t: mivel ebben az elméletben a társadalmi 
rendeket a gazdasági, politikai és jogi intézmények együttfejlődése jellemzi, ahhoz 
is nyújt elméleti alapokat, hogy ebben a keretben értelmezzük a politikai és a 
gazdasági szabadság közötti összefüggést. North és szerzőtársai (2009) elmélete 
lehetővé teszi azt, hogy a HFH-t az azt vizsgáló empirikus irodalomban szokásostól 
eltérő módon értelmezzük. A HFH-t értelmező gyenge interpretációnk szerint a 
hipotézis csak szabad hozzáférést biztosító rendekre igaz, amelyekben a gazdasági 
szabadság a politikai szabadság fenntartásának szükséges feltétele: ha már 
kialakult, a politikai szabadságnak magas gazdasági szabadsággal kell párosulnia 
ahhoz, hogy stabil maradjon. Fontos megjegyezni azonban, hogy ez az állítás nem 
mond semmit arról, hogy hogyan emelkedett a politikai szabadság arra a magas 
szintre, amelyet manapság a legfejlettebb országok állampolgárai élvezhetnek, és 
inkább arra vonatkozik, hogy hogyan lehet azt megőrizni, ha már egyszer elértük. 
Ha ezt az állítást összevetjük a történelmi tényekkel, a hipotézisünk az, hogy miután 



 

 

a nyugati országok szabad hozzáférésű társadalmi rendekké váltak, gazdasági 
szabadságra van szükségük a demokrácia megőrzéséhez. 

E tanulmány keretei nem tették lehetővé, hogy hipotéziseinket empirikusan is 
vizsgáljuk. Az empirikus elemzés a továbblépés fontos fázisa, amely nem csak 
elméleti állításaink alátámasztását szolgálná, de lehetővé tenné, hogy a 
demokratizálódási–liberalizációs pályákra vonatkozóan is következtetéseket 
vonjunk le. E tekintetben az egyik elgondolkodtató kérdés az, hogy vajon a 
gazdasági szabadság javulását megelőző politikai szabadságszint-emelkedés-e a 
tipikus ma, vagy a North és szerzőtársai (2009) által leírt fejlődés, amelyben a 
„klasszikus” szabad hozzáférést biztosító rendek (USA, Nagy-Britannia vagy 
Franciaország) éppen az ellenkező úton alakultak ki. 
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Abstract:  The globalization processes of the last decades have considerably 
influenced and are still influencing today the most important regulator of modern 
economies, the market and the market structures.  
The global processes turning up in the operating logic of financial markets have 
gradually extended to the markets of products and services, too. The economic 
liberalization and deregulation created the total markets, which are structurally 
considerably different from the previous, traditional market structures; knowledge-
based business services and global technological platforms formed at which after 
the process of internationalization powerful strategy-forming networking 
developed, as well. The article is made an attempt to shortly introduce the 
methodology of measurement of market performance.  
 

Absztrakt: Az elmúlt évtizedek globalizációs folyamatai a modern gazdaságok 
legfontosabb szabályozóeszközét, a piacot, a piacszerkezeteket is jelentős 
mértékben befolyásolták, illetve befolyásolják ma is.  
A pénzügyi piacok működési logikájában megjelenő globális folyamatok 
fokozatosan kiterjedtek a termék- és szolgáltatások piacára is. A gazdasági 
liberalizáció és dereguláció megalkotta a totális piacokat, amelyek szerkezetileg 
jelentősen eltérnek a korábbi, hagyományos piacstruktúráktól, kialakultak 
tudásalapú üzleti szolgáltatások, globális technológiai platformok, amelyeknél a 
nemzetközivé válás folyamata után erőteljes stratégiaformáló hálózatosodás is 
kibontakozott. A tanulmány a piacok teljesítménymérési módszertanának rövid 
bemutatása tesz kísérletet. 
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1. A GLOBALIZÁCIÓ 
 
Általánosságban globalizációnak nevezünk minden olyan politikai, társadalmi, 
környezeti és gazdasági tendenciát, amely világméretekben zajlik le. A globalizáció 
minőségileg új gazdasági keret teremt, amelyet a világgazdaság legújabb fejlődési 
tendenciái hívtak életre, folyamata során a termelési tényezők és folyamatok 
világméretű elterjedését figyelhetjük meg a nemzetközi munkamegosztáson 
keresztül. A globalizációhoz sokrétű gazdasági folyamatok kapcsolódnak, úgymint 
nemzetközi tőkemozgások, vállalati összeolvadások, a világgazdaság többpólusúvá 
válása, valamint a termékek és folyamatok standardizálódása és gyors terjedése. A 
globalizáció kérdéskörével, természetével, hatásaival, rengeteg tanulmány, 
monográfia foglalkozik (pl: Bogár, 2003; Csath, 2008; Palánkai, 2011; Veress, 
2009; Práger, 2008, stb.).  
A globalizáció több dimenzióját is megkülönböztethetjük (Ágh, 1997), úgymint 

• monetáris rendszerek globalizációja (multi és transznacionális vállalatok 
elterjedése) 

• globális kommunikációs rendszer 
• nemzetközi intézmények horizontális és vertikális integrációja (pl 

környezetvédelem, jogvédelem, stb) 
• politikai rendszerek globalizációja (kormányzati minták standardizálása) 
• közpolitikai rendszerek egységesülése 

A gazdasági folyamatok nagymértékű egységesedése, összefonódása a kapitalizmus 
korszakával kezdődött. A gyarmatosítással a tőkefelhalmozás nemzeti és 
nemzetközi forrásai egyesültek, egy olyan tőkebázis keletkezett, amely a 
nagyvállalati rendszer kialakulásához vezetett. Az elmúlt század első felében a 
kapitalizmus kiteljesedésének időszakában a nemzetközi monopol vállalatok 
megerősödését figyelhetjük meg A század második felében a gazdasági viszonyok 
világméretű liberalizálódás  intézményes keretek között valósult meg. A nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok liberalizációja nagymértékű volt, de megmaradtak még a 
protekcionista gazdaságpolitika eszközei, például a kereskedelmi vámok. 
Elmondhatjuk, hogy a hatvanas évek végére a globalizáció kiteljesedett, a 
világgazdasági folyamatok egy egységbe szerveződtek.  
Ezt a folyamatot természetesen a gazdasági mutatószámok is alátámasztják. A 
nemzetközi kereskedelem/világ GDP-aránya a hetvenes években kb. 10% volt, 
1990-ben 33%-ot ért el, 2003-ra pedig már elérte a 42%-ot. Még beszédesebb, ha a 
GDP-nek csak az árutermelést kifejező részét vizsgáljuk: Az összes 
árukereskedelem az árutermelést figyelembe vevő GDP rész 64%-a volt 1986-ban, 
81%-a volt 1990-ben, és 152% volt 2003-ban. A több mint 100% azt jelenti, hogy 
mielőtt egy termék késztermékké válik, félkész, vagy más formában többször is 
átlépi az országhatárokat. (Csáki– Farkas, 2008). 
A nagyon jól érezhető globalizációs folyamatok ellenére a szakirodalom sem 
egységes. Az első nézet szerint a globalizáció egy jól körülírható folyamat, amely 
az egész gazdaságot, világot megváltoztatja, ám azzal szemben a nemzetállamok 



 

 

semmit sem tehetnek. A másik véglet képviselői megkérdőjelezi a globalizáció 
jelentőségét, hatásait. Értelmezik azokat a korlátokat, amelyek a nemzetközi 
vállalatok „határtalan” mobilitását befolyásolják. A harmadik álláspont szerint a 
világgazdaság szerkezete és működése jelentős változásokon ment keresztül, de 
még távol vagyunk egy valóban globális gazdaságtól. (Went, 2003) 
 
1.1. A globalizáció piaci hatásai 
 
A piaci hatásokat figyelembe véve elmondhatjuk, hogy a globalizáció kétségtelenül 
a pénzügyek területén jutott legmesszebb. Mára szinte egyetlen piac alakult ki, a 
szereplők egy óriási, erősen kölcsönható elemekből álló rendszert alkotnak, 
melyben minden információ, minden hatás igen gyorsan terjed szét. Természetesen 
nem elhanyagolható az árupiaci és munkapiaci hatása sem. (Farkas, 2002) 

A globalizáció folyamatának egyik nagyon fontos előfeltétele a piaci 
liberalizáció. Úgy is fogalmazhatjuk, hogy a globalizációs folyamatok jelentősen 
befolyásolják a piaci mechanizmusokat, szerkezeteket. A globalizáció hatását 
mikroszinten értelmezve feltehetjük a kérdést, hogy a globalizáció miatt, hogyan 
alakul a piaci szereplők száma és piaci részesedések megoszlása, mekkora a piaci 
koncentráció mértéke, milyen a piacon a verseny jellege, annak hatása a 
vállalkozásokra, melyek egy vállalat versenytársainak gyenge-erős pontjai, 
lehetőségei-veszélyei a piacon, milyenek a piacra történő belépés lehetőségei, 
vannak-e akadályok, ha igen, akkor azokkal hogyan tud megküzdeni egy vállalat. 
Fontos, hogy az adott piaci területen milyen állami szabályozási előírások vannak 
érvényben, azokat hogyan tudja kezelni a vállalkozás. Az, hogy a nemzetközi 
szervezetek szerte a világon lényegében azonos értékrendet és gazdaságpolitikai 
vonalvezetést javasoltak és írtak elő, nagyban elősegítette a globalizációt 
megvalósító piaci erők térnyerését. . Emellett meg kell még említeni azt a 
körülményt, ami éppen a globalizáció sajátosságából fakad. Ez pedig a piaci 
koncentráció erősödése és a globális vállalatokat jellemző erős növekedési 
kényszer. Jelen tanulmány a felsorolt piaci hatások közül a piaci koncentráció 
problémakörével foglalkozik. 

A globalizáció motorját a transznacionális társaságok jelentik, amelyek 
érdekeltek a nemzetközi piacok nagy, egységes piaccá szervezésében. A 
transznacionális vállalatok globálisan optimalizálják tevékenységüket és piaci 
helyzetüket. 
Kedvező hatást gyakorol a globalizáció a piacokra és a gazdasági versenyre abból a 
szempontból, hogy megnyitja az addig zárt piacokat is és tágítja a verseny határait. 
Kialakultak a globális verseny feltételei azáltal, hogy világszerte domináns 
tényezővé vált a magántulajdon és a piacok világméretekben liberalizálódtak. Ezen 
hatások haszonélvezői is általában a nagyvállalatok, a nemzetközi piacok 
kiaknázásában érdekelt befektetők. 
 
2. PIACI SZERKEZETEK 



 

 

 
A közgazdasági kutatások rámutattak arra, hogy a piaci teljesítmény és a piaci 
szerkezet között kapcsolat van. Az 1. ábrán láthatjuk a piaci szerkezet, magatartás 
és teljesítmény közötti kapcsolatrendszert. Láthatjuk, hogyan hatnak a szerkezetre, 
és végső soron a teljesítményre a különböző tényezők (alapvető piaci feltételek, 
gazdaságpolitika). Megfigyelhető, hogy exogén tényezőként a kormányzati 
politikának is befolyásoló hatása van az alapvető piaci feltételekre, a szerkezetre, a 
piaci magatartásra és a teljesítményre. 
A szerkezet-magatartás teljesítmény (SCP) megközelítés a piac vizsgálatának 
általános módszere, de segítségével a globalizáció piaci hatása is mérhetővé válhat. 
Az értelmezéshez szükséges definiálandó fogalmak a piaci teljesítmény, a szerkezet 
és a magatartás: „A piaci teljesítmény azt mutatja, hogy egy piac mennyire képes a 
fogyasztók javát szolgálni (egy piac például jól teljesít, ha az árak a termelési 
határköltségek közelében vannak). A piaci szerkezet azokat a tényezőket foglalja 
magában, amelyek a verseny mértékét meghatározzák egy piacon. A piaci szerkezet 
a vállalatok magatartásán vagy viselkedésén keresztül befolyásolja a piaci 
teljesítményt.” (Carlton – Perloff 2003:268)  
 
A szerkezet-teljesítmény kapcsolatának két nézete alakult ki: Az SCP-kutatók azt 
feltételezték, hogy a piaci erőfölényt vagy teljesítményt viszonylag könnyű 
megmérni, és ezért a teljesítmény és a szerkezet közötti kapcsolatra 
összpontosítottak. 
Ezzel szemben ma számos közgazdász úgy véli, hogy a hozzáférhető statisztikák 
gyakran nem tükrözik pontosan a piaci teljesítményt vagy a szerkezetet. Ők új 
adatokra és módszerekre támaszkodnak annak érdekében, hogy jobban 
megmérhessék a piaci erőfölény mértékét és kapcsolatát a piaci teljesítménnyel. 
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                           Alapvető feltételek 
Fogyasztói kereslet:   Termelés: 
A kereslet rugalmassága   Technológia 
Helyettesítők    Nyersanyagok 
Szezonalitás     Szakszervezeti szervezettség 
Növekedési ráta    A termék tartóssága 
Földrajzi elhelyezkedés   Földrajzi elhelyezkedés 
A megrendelések folyamatossága Mérethozadék 
A vásárlás módja    Választékgazdaságosság 
 

Szerkezet 
A vevők és eladók száma 
Belépési korlátok az Új vállalatoknak 
Termékdifferenciálás 
Vertikális integráció 
Diverzifikálás 

Teljesítmény 
• Ár 
• Termelési hatékonyság 
• Elosztási hatékonyság 
• Méltányosság 
• Termékminőség 
• Műszaki fejlődés 
• Profit 

 

Magatartás 
Reklám 
Kutatás és fejlesztés 
Arképzés 
Üzemberuházások 
Jogi taktika 
A termék megválasztása 
Osszejátszás 
Fúziók és szerződések 

Kormányzati politika 
Szabályozás 
Trösztellenes intézkedések 
Belépési korlátok 
Adók és támogatások 
Beruházási ösztönzők 
Foglalkoztatási ösztönzők 
Makroszintű gazdaságpolitika 
 



 

 

1. ábra: Piaci szerkezet, magatartás és teljesítmény kapcsolata 
Forrás: Carlton – Perloff (2003) 

 
 
2.1. A piaci teljesítmény mutatói 
 
A piaci teljesítmény mutatóinak segítségével választ kaphatunk arra a kérdésünkre, 
hogy egy iparágban érvényesül-e, és milyen mértékű a piaci erőfölény? Annak 
megállapítására, hogy egy iparág teljesítménye mennyire esik közel a versenyzői 
viszonyítási alaphoz, általában két különböző mutatót használnak. Ezek közvetlenül 
vagy közvetett módon tükrözik a profitokat, vagy az ár ás a költségek viszonyát. 
Carlton és Perloff (2003:270) az alábbi mutatókat nevezi meg: 

• A megtérülési ráta (rate of return) az egy dollárnyi beruházásra jutó 
profiton alapszik. 

• Az ár-költség résnek (price-cost margin) az ár és a határköltség közötti 
különbségen kellene alapulnia, bár a gyakorlatban a kutatók gyakran 
valamilyen típusú átlagköltséget használnak a határköltség helyett. 

• Egy harmadik mutató, a Tobin-féle q, kevésbé elterjedt. A Tobin-féle q 
egy vállalat piaci értékének és eszközei pótlási értékének a hányadosa.  

A megtérülési ráták megmérik, hogy mekkora nyereségre teszünk szert egy 
egységnyi beruházással. A tőke tényleges megtérülési rátáját akkor kapjuk meg, ha 
a gazdasági profitot elosztjuk a vállalat tőkéjével. A tőke tényleges megtérülési 
rátája a nyereség egy olyan mutatója, ami számba veszi a vállalatok tőkéi között 
lévő különbséget.  
A versenyzői piacon a teljes megtérülési ráta az az r, amely mellett a gazdasági 
profit éppen nulla. A tényleges megtérülési ráta a nettó bevétel osztva az eszközök 
értékével, ahol a nettó bevétel= bevételek–munkaköltség–anyagköltség– 
értékcsökkenés. 
Megjegyezhetjük, hogy természetesen nagyobb különbségeket is tapasztalunk a 
tőke megtérülési rátái között a koncentrált és a nem koncentrált iparágakban, de ez 
nem feltétlenül jelenti azt, hogy a koncentrált iparágakban az árak jóval a 
versenyzői szint felett vannak. Azokban az iparágakban, amelyekben alacsony a 
tőke és a bevétel aránya, még a nagy extra megtérülés is csupán kis ártöbbletet 
eredményez.  
 
2.1.1. A megtérülési ráták kiszámításának módszertani kérdései 
 
A megtérülési ráták meghatározásánál több módszertani probléma is felmerülhet. 
Ezeket Carlton-Perloff (2003:273-276) így foglalja össze: 

• A tőkét általában nem megfelelően értékelik, mivel számviteli definíciókat 
használnak a közgazdasági definíciók helyett, valamint a a tőkét pótlási 
költségen kell számba venni ahhoz, hogy meghatározhassuk, hogy a 
megtérülési ráta meghaladja-e a versenyzői szintet, vagy alacsonyabb nála. 



 

 

• Nem megfelelően számítják a tőke értékcsökkenését, gyakran egyenes 
vonalú értékcsökkenést használnak, ami azt jelenti, hogy az eszköz értéke 
egy adott időszakon át minden évben egyenlő összeggel csökken. 

 
 
 

• A reklámnak és kutatás-fejlesztésnek (K+F) hosszú távú hatása van a vállalat 
keresletére vagy költségeire, ezért a pénz, amit egy vállalat ebben az évben 
reklámra költ, nyereséget hozhat a jövőre. Célravezetőbb, ha a 
reklámköltségeket a kamatláb és a reklám gazdasági értékének éves 
csökkenése alapján számítjuk ki. A kutatás-fejlesztési kiadások hatása is 
hosszú lehet, de a K+F kockázatos tevékenység, amit a számításnál 
figyelembe kell venni. 

• Az infláció torzító hatását nem hanyagolhatjuk el. A tényleges megtérülési 
rátát kétféleképpen számíthatjuk, vagy reális megtérülési rátaként (kiiktatjuk 
az infláció hatását), vagy normál megtérülési rátaként (tartalmazza az 
infláció hatását). Mindig csak azonos módszerrel számított rátákat szabad 
összehasonlítani, tehát amelyek vagy mind reál, vagy mind normális ráták. 

• Gyakran helytelenül a monopolista profitokat beszámítják a megtérülési 
rátába, mivel a könyv szerinti érték gyakran a profitok tőkésített értékét is 
tartalmazzák. 

• Fontos módszertani kérdés, hogy a számítás az adózást megelőző és az azt 
követő megtérülési rátákra vonatkozzon. A vállalatok adókat fizetnek a 
kormányzatnak, számukra csak az adózás utáni eredmény a fontos, ez 
határozza meg piaci döntéseiket. 

• Nem elhanyagolható kérdés a helyes kockázatfelmérés. A megtérülési ráták 
számolásakor nem megfelelően veszik figyelembe a kockázatot, alapvető 
feladat az aktuális megtérülési ráta és a kockázattal kiigazított megtérülési 
ráta összehasonlítása. 

• Vannak olyan megtérülési ráták, amelyek nem megfelelően veszik 
figyelembe a hiteleket. 
 

2.1.2. Ár–költség rés 
 
A megtérülési rátákkal kapcsolatosan felsorolt módszertani problémák 
kiküszöbölésére a Lerner-index vagy más néven  ár-költség rést: 

ε
1−=−

p

MCp  

Az ár-költség rés profitmaximalizáló vállalat esetén egyenlő az ε keresleti 
rugalmasság reciprokának ellentettjével. Mivel a gyakorlatban ritkán áll 
rendelkezésre a határköltségre vonatkozó adat, sokszor használják helyette az ár-
átlagköltség rést. 
 



 

 

2.2. A piaci szerkezet mutatói 
 
Ahhoz, hogy a piacok teljesítménye és szerkezete között meghatározzuk az 
összefüggéseket, szükségünk van a piaci szerkezet mutatóinak megismerésére is. 
A legfontosabb mutatók az iparági koncentráció mérésére (Carlton-Perloff 
,2003:279) az alábbiak: 

• C4, egy adott iparágban a 4 legnagyobb vállalat értékesítési részesedését 
mutatja az iparági értékesítésből. 

• C8, az előbbi mutató 8-vállalatos verziója. 
• Herfindahl-Hirschman-index (HHI) egyenlő az iparágban működő egyes 

vállalatok piaci részesedésének négyzetösszegével 
 

A koncentráció mutatók módszertani problémái között megemlíthetjük, hogy sok 
tényező befolyásolja az eladói koncentrációs mutatókat, sok koncentrációs mutató 
torzított a piac nem megfelelő definíciója miatt, egy termék releváns közgazdasági 
piaca magában foglal minden olyan terméket, amelyek jelentősen korlátozzák az 
adott termék árát 
 
2.3. A piaci szerkezet kapcsolata a teljesítménnyel 
 
A piaci szerkezet és teljesítmény kapcsolatát vizsgáló kutatások az alábbi 
következtetésre jutottak a két tényező kapcsolatáról: (Carlton-Perloff ,2003:283-
292): 

• Relatíve magas belépési korlátokkal rendelkező iparágakban nagyobbak a 
profitok, mint azokban, ahol „magas” belépési korlátok érvényesülnek, de ez 
utóbbiban viszont magasabbak a profitok, mint a „közepes” vagy „alacsony” 
belépési korlátokkal rendelkező iparágakban. 

• A nagyobb méretű belépési korlátokkal rendelkező koncentrált iparágakban 
magasabb átlagos profitráták érvényesülnek, mint azokban a koncentrált 
iparágakban, ahol nincsenek nagyon nagy belépési korlátok. 

• A magasabb koncentráció és a magasabb ár-költség rések közti kapcsolat 
nem egyértelmű, bizonyos kutatók szerint szerint kapcsolat nem is létezik, 
míg mások szerint, ha van is, nagyon gyenge a kapcsolat 

• Az iparági növekedés szignifikáns és pozitív hatást gyakorol az ár-AVC 
résekre. 

• Nagyobb vevői koncentráció néha csökkenti az ár-költség réseket. 
• Egy nagy reklámtevékenység- értékesítés arány növelheti ár-költség rést. 
• Szakszervezetek csökkentik az ár-költség rést. 
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Absztrakt:  Az Észak-magyarországi régió „vesszőfutása”az 1980-as évek közepétől 
tart; nem utolsó sorban az ipar ár- és költségarányainak romlása, a technológia váltá-
sok elmaradása, a hagyományos piacok elvesztése miatt. 
A lejtmeneten az 1990-es évek első felében végbement privatizációk, valamint a nagy-
vállalatok megmentése érdekében eszközölt állami mentőmellények sem változtattak. 
A tanulmány arra keres választ, hogy a folyamat megállítható-e, ill. ennek érdekében 
milyen beavatkozásokra van szükség.  
 
Kulcsszavak: regionális politika, foglalkozáspolitika, munkanélküliség, versenyké-
pesség. 
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Fejlettebb térségekhez való felzárkózás reménye a hazai közgondolkodásban nem 
újkeletű. A reformkortól napjainkig szellemi életünk színe-java (pl.: Széchenyi 
ván1/, Wesselényi Miklós, Ady Endre2/, Jászi Oszkár, Bibó István a korszellemnek, 
társadalmi helyzetüknek megfelelően) tett hitet a felzárkózás szükségessége mellett, 
ill. polemizált annak akadályairól.  
Tanulmányunk az Észak-magyarországi régió kiegyezést (1867) követő gazdasági 
helyzetének rövid elemzésére, a ciklikusan megismétlődő, majd mind gyakoribbá váló 
válsághelyzeteire („vesszőfutására”), depresszióba süllyedésének okaira, a kilábalás 
lehetőségeit tárgyalja. 
 
Korai fellendülés időszaka: húzó ágazatok kialakulása 
 
Az 1867-1914 közötti közel fél évszázadot (a „boldog békeidőket”) a gazdaságtörténé-
szek hazánk vonatkozásában alapvetően pozitívan értékelik (Berend/Ránki, 1958; Ka-
posi, 2002; Ránki, 1974), bár a gazdasági növekedés ütemét többnyire eltérően ítélik 
meg. Egyetértenek azonban abban, hogy a gyors iparosodás, az új technológiák és 
technikák hatására a gazdaság növekedési üteme felgyorsult; 1870 és 1913 között (2,0-
3,5 %/év növekedési ütem mellett) közel megháromszorozódott az egy főre jutó jöve-
delem nagysága (Kövér, 2007).  
A fellendülésben komoly szerepet játszott, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia alap-
jául szolgáló politikai és gazdasági „kiegyezés” eredményeként létesült egységes belső 
piac (közös pénzügy, közlekedés, mértékrendszer, hírközlési rendszer, adórendszer). A 
közös valuta, az áruk és a szolgáltatások, valamint a tőke és munkaerő szabad áramlá-
sa lehetőséget adott a gyors fejlődésre. A külföldi tőke beáramlása erőteljes konjunktú-
rát eredményezett, a hitelfelvételi lehetőségek kedvező hatással jártak: valóságos cég-
alapítási láz vette kezdetét. 
Ez az első világháború kitöréséig tartó fejlődés azonban különböző mértékben érintette 
a vármegyéket. A differenciálódás az Észak-Magyarországot alkotó hat történelmi 
vármegye (Abaúj-Tarna, Gömör és Kishont, Heves, Nógrád és Zemplén) gazdasága 
ezekben is tetten érhető.  
A differenciálódás elsődleges oka a térségben található nyersanyaglelőhelyek földrajzi 
helye és műrevalósága (Hahn, 2001; Jeney, 1968) volt (1. ábra), ami különösen Borsod 
vármegye jövedelmi és foglalkoztatási viszonyait befolyásolta kedvezően. 

                                                 
1/ „Miként lehetne Magyarországot a sárból kiemelni?” teszi fel a kérdést 1830-ban Széchenyi István Wesselényi 
Miklóshoz írt levelében (Széchenyi, 2004). 
2/ „Kompország, kompország, kompország: Legképességesebb álmában is csak mászkált két part között: Kelettől 
Nyugatig, ki szívesebben vissza. Miért hazudták, hogy a komp-híd, ó Potyamkin, te kenetes kezű szent ember, te 
csak Katalin cárnőt csaltad meg.  Idealisták és gonosztevők összeálltak, álság levegőköveiből várakat csináltak, 
teleujjongták a világot, hogy a Kárpátok alatt kiépült Európa. 
A Nagy Humbug nem Európának ártott meg, a hazugságot itthon hitték el. Minekünk váltig azt mondták, hogy 
itt Európa van, kultúréletre készültünk, s megfeszített idegekkel rángattuk magunkat előbbre”. Ady Endre, Bu-
dapesti Napló, 1905. október 15. (Ady Endre összes prózai művei. 7. kötet. Arcadum Adatbázis Kft.). 



 

 

A lelőhelyek közelében az 1870-es évektől (az exponenciálisan növekvő igényekhez 
alkalmazkodva) sorra nyíltak a szénbányák (Pontó, 1957; Sárközy, 1967; Sirkóné, 
2005) a bányák. 
 

 
1. ábra: A régió bányászata (1910) 

Forrás: saját szerkesztés; szerkesztette: Pánya István (2011) 
 

A XIX. század utolsó évtizedeire a vas- és acélgyártás a régió húzóágazatává vált, de 
fellendült a gépgyártás, a papír- és élelmiszerfeldolgozó-, valamint az üveg- a kő-
edényipar is. 
A fejlődés területi koncentráció mellett ment végbe; következett be; az ipartelepek 
döntő többsége a Sajó völgyébe, Kassára, Sátoraljaújhelyre, Gyöngyös-Hatvan térsé-
gébe koncentrálódott (2. ábra). 
 

 
2. ábra: A régió ipara (1910) 

Szerkesztette: Pálya István, 2011 

 



 

 

Régió ipara a két világháború között 
 
Az első világháborút lezáró békeszerződés következtében a régiót alkotó történelmi 
vármegyéktől jelentős területek kerültek az újonnan létrehozott Csehszlovákiához (3. 
ábra)3/.  
 

 
 

3. ábra: Trianoni határ (1921) 
Szerkesztette: Pánya István 

 
A békeszerződés után kialakult helyzet súlyos zavarokat idézett elő valamennyi ipari 
ágazatban; a termelés 1919 őszére az utolsó békeévinek (1913) negyedére csökkent. 
Az újraindulás esélyeit rontotta az antanthatalmaknak természetben átadott jóvátétel.4/ 
A térség kohászata elveszítette nyersanyag bázisait, az importot pedig a tőkehiány el-
lehetetlenítette.5/  
A trianoni határok komoly logisztikai gondokat okoztak az ózdi és a salgótarjáni üze-
meknek (amíg a szállítás nagy része korábban a Bánréve-Fülek-Salgótarján vonalon 
történt, az új határ miatt a jóval hosszabb Miskolc-Hatvan-Salgótarján útvonalat kellett 
használni).  

                                                 

3/ A régió világháború előtti területének 46,8 %-át (11.878 km2), lakosságának (az 1910-es népszámlálási adatok 
alapján 38,1 %-át (596.256 fő) veszítette el (Csiki, 2001). 
4/ A román csapatok leszerelték a Diósgyőri Vasgyár gépműhelyét és a lövedékműhelyt, jelentős volt az Ózdi 
Vasgyárból és a Borsodnádasdi lemezgyárból elszállított berendezések száma is. 
5/ Salgótarján és a Rimamurányi Salgótarjáni Vasmű Rt. (RIMA) ózdi és borsodnádasdi telepe, valamint az Állami Vas-, 
Acél- és Gépgyárak (MÁVAG) diósgyőri gyára bár biztosította hazánk nyersvas és acélszükségletét, de a nyersanyag-
ellátáshoz szükséges vasércbányák részben Csehszlovákiához, részben pedig Romániához kerültek. Egyetlen számottevő 
vasércbánya maradt Rudabánya, amely a Rimamurányi Salgótarjáni Vasmű Rt. tulajdonát képezte (a rudabányai vasérckész-
let azonban a békekötés előtti vasércvagyonnak alig 14 %-át biztosította).  



 

 

A nyersanyag-ellátás hiánya miatt 1919-1921 között a régió ipari termelése tovább 
csökkent6/, (a katonai megrendelések gyakorlatilag megszűntek, a híd-, valamint a 
vasúti sín és kerékpár megrendelések a korábbi negyedére csökkentek); a gyenge me-
zőgazdasági adottságok és a fejletlen szolgáltató ipar miatt a régióban az ipar súlya 
ennek ellenére nőtt. A térség nehézipari túlsúlya nem változott (4. ábra).  
 

 
 

4. ábra: Észak-magyarországi régió bányászata (1934) 
Szerkesztette: Pánya István, 2011. 

 
Az iparhiányos térségek gazdasági eltartó képessége a háború előttihez képest csök-
kent. A Bethlen kormány gazdaságélénkítő intézkedései jótékony hatással voltak a ré-
gió nehéziparára (különösen a diósgyőri, az ózdi, a borsodnádasdi és a salgótarjáni 
üzemekre), amit a gazdasági világválság kettétört (az ipari termelés az 1928. évi egy-
ötödére, a foglalkoztatás a harmadára esett vissza). 
Az 1930-as évek közepétől (kezdetben burkolt, majd mind nyílt formában) megindult 
a háborús felkészülés (fegyver- és lőszergyártó kapacitások épültek). Ennek megfele-
lően nőtt az acéltermelés, ami 1938-ban már túlszárnyalta a válság előtti értéket, terü-
leti elosztása és struktúrája azonban érdemben alig változott (5. ábra). 
 

                                                 

6/ A gondok nagyságrendjére utal, hogy 1920-ban a Simonyi-Semadam-kormány Párizsban tárgyalásokat kezdett 
egy francia pénzcsoporttal a Diósgyőri Vasgyár 90 évre való bérbeadásáról. 



 

 

 
 

5. ábra: A régió ipara (1938) 
Készítette: Pánya István 

 
A II. világháborút követő párizsi békediktátum ismét elvágta a régió természetes gaz-
dasági kapcsolatait; de jelentősebb (az első világháború során keletkezetthez hasonló 
nagyságrendű) fizikai károk nem érték a régiót, amelynek gazdaságában végbement 
változásokat alapvetően négy szakaszra lehet bontani: az újrakezdés, az erőltetett ipa-
rosítás (1945-1955), a lassú fejlődés (1957-1984), a hanyatlás és recesszió (1984-
1989), valamint depresszió és a permanens megoldás keresése (1990-        ).  
 
Újrakezdés és erőltetett iparosítás (1945-1955). 
 
A térség nagyvállalatainak az államosítás nemcsak a szerves fejlődést törte meg, ha-
nem (kimutathatóan) visszavetette a gazdaság teljesítményét is. Megindult a régió 
adottságait és lehetőségeit figyelmen kívül hagyó erőltetett iparosítás, amelynek ered-
ményeként Borsod-Abaúj-Zemplén megye7/ a „nehézipar fellegvára”, a Sajó völgy pe-
dig a „magyar Ruhr-vidék” jelzőt kapta (ennek társadalmi és gazdasági következmé-
nyei napjainkban is érezteti hatását). 
A nagyberuházások révén hatalmas nehézipari kapacitások (villamosenergia-ipar, 
vegyipar, kohászat) jöttek létre a Sajó völgyére koncentrálódottan; az iparfejlesztés 
szerkezetében torz, földrajzilag egyoldalú volt, ami károsan hatott az infrastruktúrára 
és a természeti környezetre. 

                                                 

7/ Az országos beruházásokból a megye az első ötéves tervidőszak során több mint 10 %-kal részesedett (KSH, 
1955). 



 

 

A régió iparának fejlesztése jelentős szívóhatást gyakorolt a munkaerő piacra; az eről-
tetett iparosítás (ebben a vonatkozásban is) komoly területi különbségeket generált.8/  
 
Lassú fejlődés (1957-1984) 
 
A régió gyors iparosításának hatására a munkanélküliség az 1950-es évek elejére gya-
korlatilag megszűnt. Az 1950-1970 közötti időszakot a munkaerőhiány; az ipari fog-
lalkoztatás az országos átlagnál nagyobb volt, nőtt az ingázók száma, miközben a női 
foglalkoztatottság aránya nem érte el az országos átlagot. A régió nehézipari központ 
maradt, amit a bányászat, a kohászat és a nehézgépipar determinált.9/ 
Az 1970-es évek végétől egyre érezhetőbbé váltak az elmaradt műszaki fejlesztések 
következményei, csökkent a régióban előállított ipari termékek versenyképessége. A 
helyzetet a második (1973) és a harmadik (1980) olajválság tovább súlyosbította. Mi-
közben az iparilag fejlett országokban technikai, technológia-változtatásokkal kezelték 
a problémákat, az Észak-magyarországi régióban jelentkező strukturális válságot a 
párt- és kormányzati szervek intézkedései legjobb esetben csak verbális szinten kezel-
ték. 
Az 1980-as évektől egyre nagyobb lett a gyárkapun belüli munkanélküliség, a régió 
gazdaságában lassan kialakult a túlfoglalkoztatottság. A munkaerő képezettsége egy-
oldalúvá vált és az országos átlag alatt maradt. 
A strukturális egyoldalúságot az időközben kiépült mezőgazdasági gépgyártó-, vala-
mint élelmiszeripari kapacitások egyrészt alacsony technikai és technológiai színvona-
luk, másrészt a fejlesztési források, ill. a döntési kompetenciák hiánya miatt nem tudta 
oldani; az 1980-as évek elejétől megindult trösztösítések hatására (a korábban korláto-
zott önállósággal rendelkező) az üzemek mozgástere tovább csökkent. 
 
A hanyatlás kezdete (1984-1989) 
 
Az 1980-as évek végére világossá vált, hogy ezek az „erőfeszítések” elégtelenek, a 
gyakorlati lépések elmaradása a régióban súlyos gazdasági-, foglalkoztatási problémá-
kat vetített előre. Az alagút vége mind távolabbivá vált; kezdetét vette a régió hosszú 
és egyre mélyülő válsága. 
 
A recesszió és a megoldás permanens keresése (1990-   ) 
 

                                                 

8/ Jellemző, hogy az ipari termelést a gazdasági fejlettséggel azonosították, ami szerint (alrégió szintjén) az or-
szág 75 alrégiója között Ózd 2., Encs pedig a 75. helyen állt. A régió ipari centrumához tartozó két települést 
(Kazincbarcika és Leninváros) városi rangra emelték, miközben a régió többi városának ipara stagnált. 
9/ Ebben az időszakban a nyugat-európai vas- és acélipar alkalmazotti létszáma az 1960. évi létszám 59 %-kal, a 
textiliparé 61 %-kal csökkent; a munkanélküliség 12 %-ra nőtt (OECD, 1990). 



 

 

A régió strukturális válságával az 1990-et követő időszak sem tudott igazán mit kez-
deni. A válságot a KGST összeomlása, a Varsói Szerződés felbomlása (1991) tovább 
mélyítette. 
Az 1990-es évek elején eszközölt állami beavatkozások (pl.: állammal szembeni adós-
ságállomány elengedése, köztartozások átvállalása, stb.) csak a jéghegy csúcsával kap-
csolatos problémákat tudta kezelni. A helyzetet súlyosbította, hogy a térség nehézipa-
rának megmentésébe vetett hit változatlanul élt, miközben az állam mozgástere egyre 
jobban csökkent. 
Az időközben lezajlott privatizáció többsége rendkívül tanulságos (számos eleme ne-
gatív példaként tanítható lenne). 
A helyzetet tovább bonyolította a gazdaságpolitikai tanácstalanság: a neoliberális hit-
vallás (az állami szerepvállalás csökkentése) fokozatosan ütközött a régió városaiban 
koncentrálódott nagyvállalatok munkahelyeinek leépüléséből származó társadalmi kö-
vetkezményektől való politikai félelemmel. Így érthető, hogy az állami beavatkozások 
nagyságrendje évről-évre jelentős volt, hatékonysága azonban még az elvárható mér-
téket sem érte el. Ennek következménye, hogy a régió bányászata alig tíz év alatt meg-
szűnt, a kohászat agonizációja bár ennél hosszabb (20 év) volt, a korábbinak töredéké-
re zsugorodott. 
A XXI. század első évtizedének végére a régió gazdaságában a tartós kifulladás jelei 
mutatkoznak (alacsony a foglalkoztatottság, magas munkanélküliségi ráta, a vállalko-
zások hozzáadott értéke alacsony, a kis- és középvállalkozások tőkehiányosak). Ez a 
válság kedvezőtlenebb, mint az 1980-as évek közepén fellépő volt (amikor ideológiai, 
de pszichés alapon is kezelhetőnek tűnt), mert a 2008-ban jelentkező pénzügyi krízis a 
félperifériális országokat (így hazánkat is) az átlagosnál jobban érintette, ami a régió-
ban jelentkező problémákat tovább erősítette.  
Úgy tűnik, hogy az EU alapokból származó források hatásával kapcsolatosan is irreáli-
sak voltak a várakozások.10/ Ennek ismeretében be kell látni, hogy az Európai Unióhoz 
való csatlakozás nem gyorsította meg a régió felzárkózását! 
Ennek több oka van, így pl.: az ipari termelés alacsony hozzáadott értéke és -
termelékenysége, a kis- és középvállalatok tőkehiánya, stb. Ezt sem az EU tagsággal 
járó nagyobb piac, sem a régióba érkező működő tőke, sem pedig az EU Kohéziós 
Alapból elnyert támogatások nem tudták kompenzálni.  
A romló makrogazdasági teljesítmény a hazai területi diszparitások növekedését idézte 
elő (ami gyakorlatilag ellentétes a fejlett ipari országok gyakorlatával, ahol a növekvő 
makrogazdasági teljesítmények idéznek elő területi divergenciát; jól működő regioná-
lis politika esetében a regionális jövedelmi különbségek -szigma konvergencia - csök-
kennek).  

                                                 

10/ Magyarország Európai Unióhoz történt csatlakozását (2004) megelőző politikai propaganda (direkt és indirekt 
módon egyaránt) a gyors felzárkózást ígért. Vágyaikat a tények ezideig csak részben igazolták. Ezért a lakosság 
egyre növekvő hányada az Európai Unióra, mint bürokratikus „vízfejre” tekint. Ennek egyenes következménye, 
hogy a kezdeti lelkesedést mindinkább felváltja a kiábrándultság és rezignáltság, ill. az a felismerés, hogy túlzott 
reményeket tápláltunk. 



 

 

Hazánk félperiférikus jellegéből adódóan a hazai régiók közötti konvergencia sebesség 
elmarad az EU átlagától. A hazai regionális politika a vizsgált időszakban sem a gaz-
dasági aktivitás növelésével, sem pedig az új növekedési pályára való ráállítással nem 
tudott érdemi konvergenciát elérni, ezért gyakorlatilag virtuális. Az elmúlt 15 év során 
úgy sikerült a makrogazdasági teljesítményünket növelni, hogy a területi különbségek 
is növekedtek (6. ábra). 
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6. ábra: Megyei GDP/fő szóródása Magyarországon 

Forrás: saját szerkesztés 

 
Miközben az átlagosnál nagyobb teljesítményű régióink növekedési üteme a bázisidő-
szakhoz képest (6,17) jóval meghaladta az országos átlagot (5,56), a szóródás terje-
delme nőtt (7. ábra). 
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7 ábra: GDP/fő szigma konvergenciájának alakulása 
Forrás: saját szerkesztés 

 
A gazdasági teljesítmény szóródása alapján a régió két részre szakadt: Nógrád megye 
gazdasági hátránya állandósult, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye helyzete né-
mileg jobb, de érdemi elmozdulás nem érzékelhető (8. ábra). 
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8. ábra: Hazai megyék konvergencia klubjai 

Forrás: saját szerkesztés 

 
Néhány következtetés 
 
Az Észak-magyarországi régió elmúlt másfélszáz éves félperifériális helyzetének 
megváltoztatására törekszik változó sikerrel. 
A XIX. század végi felzárkózás-folyamat egyértelműen a gyors iparosodásnak, a ter-
melékenység és a foglalkoztatás, a jövedelmi viszonyok gyors növekedésének volt kö-
szönhető, miközben a mezőgazdaság (az alacsony termőföldi adottságok) súlya csök-
kent, a szolgáltató szektor (a tőkehiány) fejlődési dinamikája elmaradt az országot át-
lagtól. 
Az iparosodás a régióban (elsősorban a Sajó-völgyére, Salgótarján és környékére, 
Ózd-térségére) koncentráltan ment végbe. A XIX. század végére kialakult ipari struk-
túra, közel 100 évig fennmaradt; ami kezdetben előny volt, a XX. század végére hát-
ránnyá vált. 
A gondok tehát közel sem újkeletűek, többségük az 1980-as évek közepétől kísérti a 
régiót. 
A problémákat az 1990-es évek elején megindult a gazdasági, társadalmi átalakulás 
felerősítette. A korábban jelentős foglalkoztatást biztosító nehézipar leépülése (külső 
és belső okok hatására) felgyorsult, miközben a tercier szektor a kereslet visszaesése 
miatt (az ördögi kör) érdemben nem tudta kitölteni az így támadt űrt. Eközben a térség 
innovációs potenciálja évről-évre csökkent (Kocziszky, 2001). 



 

 

A reálallokációs intézkedések elégtelennek bizonyultak, a régió gazdasága nem tért 
vissza az egyensúly közeli pályára (Kocziszky, 2010). (A térség helyzete egyre inkább 
ahhoz a gyermek vasúthoz hasonlítható, amelynek egységnyi kör alakú pályáján futó 
szerelvénye ismétlődő periodikussággal befut az egyre hosszabbodó alagútba.) 
A felzárkóztatás megindulásának számos feltétele van. Ezek közül kiemelkedő fontos-
ságú lenne a termelő tevékenységet folytató ipari kis- és középvállalkozások (tőkeere-
jének, technikai-, technológiai színvonalának emelése, hozzáadott értéket előállító ké-
pességük) megerősítése, az értékalapú gazdaság fejlesztése.  
A régió reindusztrializációja tőke és időigényes (nem utolsó sorban azért, mert napja-
inkban már a humán tőke hiány lassítja a folyamatot), de ennek hiányában a térség 
gazdasági depressziójának további mélyülésével kell számolni.  
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Absztrakt: 
 
Magyarország a közeljövőben az Európai Unió 18. országaként, a belföldi átutalások 
tekintetében az összes klíringtagra vonatkozóan megvalósítja az aznapi elszámolást és 
– ezzel párhuzamosan – bevezeti a SEPA formátumot. Az InterGIRO2 néven futó 
országos projekt keretében létrejövő új elszámolási rendszer 2012. július 2-től fog 
működni. Tanulmányunkban bemutatjuk a projektet, a megvalósulásához vezető utat, a 
hazai és nemzetközi előzményeket. Emellett természetesen foglalkozunk a várható 
eredményekkel, a változtatás gazdasági szereplőkre gyakorolt pénzügyi és egyéb 
hatásaival. 
 
Kulcsszavak: elszámolás, ACH, GIRO, SEPA 
 
JEL:  E42, G20 
 



 

 

1. Bevezetés 
 
A hitelintézeti elszámolóházak szolgáltatásainak fejlődése a számítógépek 
megjelenése óta folyamatos. A XXI. század elejére eljutottunk oda, hogy a tranzakciós 
volumen, az adattartalom, a gyorsasági és biztonsági követelmények már nem 
jelentenek fizikai akadályt. Az európai és a világpiac szabályozói követelményei 
valamint üzleti igényei kikényszerítik a tárgynapos elszámolást. Ennek a fejlődési 
lépcsőnek a legjelentősebb gazdasági hatása nem a rendkívüli tranzakciós 
gyorsaságban jelenik meg, hanem az ennek következtében megteremtődő gazdasági 
változások lehetőségében. Így jobban kezelhetővé válik az alvállalkozói láncolatok 
gyors és igazságos kifizetése, a körbetartozások lebontása. A változás csak akkor lesz 
sikeres, ha a piaci szereplők jól élnek a megkapott lehetőséggel. 
A 2010. július 2-án elindult „SEPA1 szabványok alkalmazásával összekötött 
napközbeni elszámolás bevezetése”, vagy más néven InterGIRO2 (IG2) projekt olyan 
új kihívás elé állítja a teljes magyar banki szektort, amilyennel a modern automatizált 
elszámolóház, a GIRO Rt. megalapítása óta nem találkozott. A várakozások szerint a 
projekt megvalósulása esetén az átutalások SEPA szabvány alapon fognak 
végbemenni és nagy részük 1-2 órán belül jóváírásra kerül, ami a pénz- és 
elszámolásforgalom komoly átalakítását jelenti. A szükséges fejlesztések a bankok 
teljes informatikai, operációs és folyamatszervezését áthatják. Ezért szükséges a 
projekt előkészítése, menedzselése mellett a jövőbeli hatásaival is foglalkozni. Jelen 
tanulmány célja az előzmények, kiinduló feltételek bemutatása mellett a várható 
hatásokkal kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatok és várakozások 
összefoglalása is. 
 
2. Előzmények 
 
2.1. A pénz- és elszámolásforgalom fejlődésének mérföldkövei 
 
A pénz- és elszámolásforgalom fejlődésében három mérföldkövet érdemes megjelölni. 
(Kovács, Az európai pénz- és elszámolásforgalom jövője, 2010) Az első, amikor a 19. 
század második felében létrejönnek az első elszámolóházak, melyek nyilvánvalóan 
papír alapon működtek. A második mérföldkő az, amikor megjelennek az 
automatizált, gépesített elszámolóházak (az ún. ACH2-k), melyek a nagy volumenű 
adatfeldolgozások gyors elvégzését tették lehetővé. Ez az átállás az 1980-as évtized 
környékén következett be. A harmadik mérföldkőnek pedig azt tekinthetjük, amikor az 
elszámolás és a kiegyenlítés egyidejűleg vagy közel egyidejűleg történik meg. Ennek a 
mérföldkőnek két lépcsője alakult ki. Az ezredforduló tájékán az időben korábbi az ún. 
RTGS3 rendszerek bevezetése volt. Az időben általában néhány évvel későbbi, és a 
széles lakossági és vállalati kör által is használható rendszer pedig az, amikor a nagy 
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tömegű bankközi elszámolás és kiegyenlítés tárgynapon, általában naponta több ciklus 
keretében kerül sorra. Most ennek a mérföldkőnek a második lépcsőjével, az 
InterGIRO2-vel foglalkozunk, mely Magyarországon előre láthatólag 2012 közepétől 
fog működni. 
 
2.2. A tárgynapon történő elszámolás hazai előzményei 
 
Az előző pontban ismertetett fejlődési fázisoknak könnyen azonosíthatjuk a magyar 
megfelelőit. Magyarországon a kor közismert bankárának, Kornfeld Zsigmondnak 
(Radnóti, 1929) a hathatós támogatásával 1893. december 10-én alapult meg a 
Budapesti Giro- és Pénztáregylet Részvénytársaság (Ferber-Nagy, 1990), amely az 
első hazai elszámolóháznak tekinthető. 
Napjainkban a hitelintézetek közötti forint elszámolásforgalom lebonyolítását az 1988 
végén alakult GIRO Zrt. végzi. A második mérföldkövet hazánkban az ennek 
eszközeként szolgáló Bankközi Zsírórendszer, mai nevén Bankközi Klíringrendszer 
(BKR) 1994-es bevezetése jelenti. 
A harmadik fázis első lépcsője, azaz a valós idejű bruttó elszámolás a Magyar Nemzeti 
Bank által kialakított VIBER4-rel valósult meg, mely 1999. szeptember 3. óta működik 
és elsősorban a bankközi, nagy értékű tranzakciós forgalmat szolgálja ki. 
A BKR és VIBER elindulásával azt mondhatjuk hogy a hazai elszámolási rendszer 
akkoriban Európa élvonalába tartozott. Az 1994-es újítás óta folyamatos fejlődés 
figyelhető meg, amely fejlesztések sorából még egy nagyobb projekt emelkedik ki: 
1997 október 1-től két új fizetési módvehető igénybe: a csoportos átutalás és a 
csoportos beszedés. Megállapítható azonban, hogy Magyarországon a belföldi 
átutalások esetében - 1994 óta változatlanul - jellemzően egy munkanap telik el a 
megbízás és a teljesítés napja között. 
 
2.3. Nemzetközi kitekintés 
 
Az IG2 projekt tárgyát képező fejlesztés – bár közvetlen külső kényszer még nem 
indokolja - számos szempontból időszerű, a pénzforgalom magyarországi fejlődése 
mellett egyaránt következik a nemzetközi (elsősorban európai) trendekből és 
szabályozási irányokból is. A hazai pénzforgalom jelentős lemaradásban van, a 
jelenlegit nem tekinthetjük a XXI. században elfogadott szolgáltatási szintnek. 
 
2.3.1. A SEPA fizetési módok bevezetésének lehetősége 
 
A tagállamok gazdasági integrációja az Európai Unió leglényegesebb célkitűzései 
közé tartozik. Ezen cél megvalósulásának fontos eleme a tőke, az áruk és a 
szolgáltatások szabad áramlása. Az EU területén azonban az volt tapasztalható, hogy a 
tagállamok közötti pénzforgalom az egyes országok belső pénzforgalmához képest 
lassú és drága, ami korlátozni látszott a gazdasági integráció elmélyülését. Továbbá az 
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euró 1999-es bevezetése és a nagy összeg
fizetési rendszer, a TARGET
elektronikus fizetési műveleteket továbbra is más
indokolta egy közös európai fizetési térség, a SEPA létrehozását. (Bartha, 2003.)
Ennek érdekében az európai bankközös
(EPC6), amelynek keretein belül kidolgozásra kerültek a közös európai fizetési módok 
(SEPA átutalás, SEPA beszedés). A SEPA fizetési módokat a SEPA övezeten
euró fizetések lebonyolítására használhatják
amelyek csatlakozását az EPC elfogadta.
 
2.3.2. T-napos elszámolás Európában
 
Jelenleg Európában többféle különböz
szintén nagy változatosságot mutatnak a kis érték
egészen az EBA8 STEP2 páneurópai elszámolóházig. Számos EU tagállamban ezek a 
szervezetek napon belüli elszámolási szolgáltatást is nyújtanak (1. ábra), ezek azonban 
nagy mértékben eltérőek lehetnek (pl. az ügyfélkör, díjszabás te
helyzetet tekintve azonban Magyarország ebb
elmaradottnak tekinthető, mivel hazánkban továbbra sincs
Csehországban a kis értékű 
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1. ábra: Napközbeni elszámolási rendszert működtető országok Európában 
Forrás: Saját szerkesztés az Európai Központi Bank és az Európai Fizetési Tanács adatai 

alapján,Wikipedia Commons térkép felhasználásával 
 

2.4. A projekt előzményei 
 
Az InterGIRO2 projekt célja, hogy a belföldi, nem papír alapú átutalások tekintetében 
2012. július 1-ig az összes klíringtagra vonatkozóan bevezetésre kerüljön az aznapi 
elszámolás és a SEPA formátum. Az országos projekt e két különálló feladat 
összekapcsolódásával született meg. 
Mindhárom korábbi projekt (BKR, Csoportos, VIBER) országos projekt keretében 
került megvalósításra, azaz az érintett intézményeknek (GIRO, MNB, klíringtagok) 
saját belső projektet kellett létrehozniuk, amely egyedi projektek koordinációja az 
országos projekt feladata volt. Ezen korábbi projektek tapasztalatai azt mutatták, hogy 
a jelenlegi „SEPA szabványok alkalmazásával összekötött napközbeni elszámolás 
bevezetése” projektet is országos projektként érdemes kezelni. 
Az elhatározott magyarországi fejlesztés hatására a hazai pénzforgalom nagyjából 
szinkronban fog fejlődni az euroövezetivel, az euró jövőbeni bevezetése ezért 
pénzforgalmi szempontból zökkenőmentesnek várható. A pénzforgalom fejlesztésének 
függetlenítése az euró céldátumoktól lehetővé teszi a fejlesztések optimális 
ütemezését, valamint a nemzetközi eurofizetések és a belföldi forintfizetések azonos 
számlavezetési rendszerekben történő kezelését. A készpénz nélküli fizetési forgalom 
felgyorsítása, az elektronikus üzenetek európai szabványokhoz igazítása, adattartamuk 
kibővítése elősegíti a beszerzési/termelési/értékesítési értéklánc adminisztrációs 
folyamatinak elektronizálását, a gazdaság versenyképességének javítását. Az európai 
és globális szabványok alkalmazása tovább erősíti a magyar gazdaság európai 
integrációját. (Intergiro2 Üzleti kézikönyv V0.1, 2010) 
Megjegyzendő, hogy összetettségét, lebonyolításának nehézségét és a várható hatások 
jelentőségét tekintve az InterGIRO2 projekt messze túlszárnyalja az eddigi feladatokat 
és történetének eddigi legnagyobb kihívása elé állítja a magyar kétszintű 
bankrendszert. 
 
3. Napon belüli elszámolás 
 
A napon belüli elszámolás bevezetésének elképzelésével 2005-ben kezdtek el 
komolyan foglalkozni a szakemberek. Az erre irányuló piaci igények felmérésére 
ekkor alakult munkacsoport az FRF9 keretein belül. 
Ezt elsősorban a jelenlegi BKR szabványok elavult volta indokolta. A Bankközi 
Klíringrendszer jelenlegi formájában a további fejlődés előtt akadályt jelent, hiszen 
nem teszi lehetővé az ügyfelek új, változó igényeinek kielégítését. Ez kimondottan 
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aktuális kérdéssé válik annak kapcsán, hogy a szabályozások megváltozásával 
lehetővé válik a bankok mellett új pénzforgalmi szolgáltatók piacra lépése. A régi 
szabványok megtartása versenyhátrányt jelentene ezen új szolgáltatókkal szemben, 
amelyek fejlesztéseiket már az új alapokon kezdik meg. 
Az FRF munkacsoport által készített felmérések pozitív eredményei után a kérdést 
2009 januárjában a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa is tárgyalta és 
egyhangúlag támogatta a napközbeni elszámolás Magyarországon történő bevezetését. 
2010. július 2-án elindult az országos projekt, majd októberben, a klíringtagok 
csatlakozása után a Magyar Nemzeti Bank rendeletének segítségével véglegesedett a 
jogi szabályozó környezet és az év végéig felálltak az intézményi projektek is. 
 
4. SEPA vs. T-napos elszámolás: együtt vagy külön? 
 
A közelmúltban eurót bevezető országok (Szlovénia, Málta, Ciprus, Szlovákia, 
Észtország) tapasztalataira alapozva megállapítható, hogy az eurobevezetés és az arra 
való felkészülés Magyarországon is jelentős munkaleterhelést fog okozni, számos 
párhuzamos feladat fogja akadályozni a SEPA-felkészülést, ezért felmerült a SEPA 
fizetési szabványok már a forint fizetési forgalomban történő alkalmazásának 
lehetősége. Ezt az irányt erősítették az elmúlt évek folyamatosan csúszó 
eurobevezetési céldátumai és az ezzel kapcsolatos továbbra is tartó bizonytalanság is. 
A SEPA szabvány mielőbbi bevezetése melletti érvként elmondható továbbá, hogy 
arra új elektronikus szolgáltatások építhetők, amelyek elősegíthetik a készpénz nélküli 
fizetési módszerek további térnyerését, a hazai pénzügyi rendszer és kultúra fejlődését. 
A SEPA átutalások hozzáadott értéket nyújtanak a jelenlegi konstrukciókhoz képest, 
amit az ügyfelek számára a napközbeni elszámolásra történő áttéréssel együtt 
érvényesíteni lehet. 
Magyarországon a SEPA-hoz kapcsolódó koordinációs feladatokat a Magyar SEPA 
Egyesület végzi. Az FRF által létrehozott egyesület egyik fontos feladata a nemzeti 
átállási terv kidolgozása volt. Ennek során egyetértés alakult ki abban a kérdésben, 
hogy a pénzforgalmat már csak SEPA alapon érdemes fejleszteni, hiszen legkésőbb az 
euró bevezetése után egyébként is alkalmazni kell a közös szabványokat. 
A Magyar SEPA Egyesület SEPA fizetési módok bevezetése munkacsoportja, 
mindezen és további tényezőket figyelembe véve megvizsgálta a bevezetéssel 
kapcsolatos feladatokat, a megvalósítás költségeit és a lehetséges ütemezést. 
Megállapították, hogy a napközbeni elszámolás és a SEPA üzenetszabványok 
bevezetésének összekapcsolása kézenfekvő. Ennek egyik magától értetődő oka az is, 
hogy a napközbeni elszámolási platform megvalósítását (új fejlesztés lévén) nem 
érdemes elavult szabványokra alapozni. 
Az InterGIRO2 projekt keretein belül kidolgozásra kerülő új számítástechnikai 
platformmal (elszámolómű) szemben elvárásként fogalmazódott meg, hogy egyszerre 
tegye lehetővé a megbízások tárgynapon belüli teljesítését, a SEPA üzenetszabványok 
használatát, valamint a pénzforgalom euró-átállásra való felkészítését. 



 

 

Az új rendszer indulásának napjától (várhatóan 2012. július 2.) egy ideig csak SEPA 
típusú átutalást lehet majd elszámolni, később ehhez csatlakoznak a SEPA beszedés 
konstrukciók is. Előreláthatóan 2012 és 2015 között a régi és új fizetési és elszámolási 
eljárások párhuzamosan használhatók lesznek, igaz erőteljes korlátozásokkal. 
A fentiek alapján a SEPA átutalás (HCT10) előreláthatólag a napközbeni elszámolással 
egy időben vezethető be, a két feladat a jelenleg is folyamatban lévő InterGIRO2 
projektben egyesül. (InterGIRO2 Üzleti kézikönyv v0.1, 2010) 
 
5. A T-napos utalás várható gazdasági hatásai 
 
Az eddigiekben a pénz- és elszámolásforgalom jelenlegi hazai és nemzetközi 
helyzetéről igyekeztünk képet nyújtani, különös tekintettel a napközbeni elszámolás 
magyarországi implementálásához vezető események bemutatására. Mindezek mellett 
természetesen fontos kérdés, hogy a változtatás milyen következményekkel jár az 
egyes gazdasági szereplőket illetően. A továbbiakban a tárgynapi elszámolás várható 
gazdasági hatásaival és a jövőbeli tendenciákkal foglalkozunk. 
 
5.1. A teljesítés és a kiegyenlítés kockázatai 
 
A hagyományos vásárok idején az üzletkötés, a fizetés és az áru átadása egyidejűleg 
történt meg, így a fizetési kockázat nem jelent meg. A kereskedelem és a technika 
fejlődésével a helyzet gyökeresen megváltozott, hiszen a három említett mozzanat 
elvált egymástól. Ennek az elválásnak a következményei az időbeli eltérésből, a 
földrajzi különbözőségéből, a szereplők ismert vagy ismeretlen kapcsolatából és a 
termék egyedi tulajdonságaiból fakadó kockázatok megjelenése. (Boer-Booijink-
Schokkenkamp, 2009.) 
Időbeliségi kockázatot jelent az, ha előre fizetés van, hiszen nem garantált az áru 
jövőbeli megérkezése. Valamint hasonló kockázatot hordoz az utólagos fizetési 
rendszer, hiszen nem garantált a fizetés jövőbeli megtörténése. 
A földrajzi különbözőség kapcsán külön ki kell emelni a virtuális helyszínek 
megjelenését az internetes, telefonos vásárlások esetén, melyeknél a teljesüléseknek 
még fokozottabb a kockázata. 
A szereplők egymáshoz való kapcsolatát három kategóriába lehet felosztani: 
ismeretlenek egymás számára, ismerik egymást, ismerik egymást és bíznak is 
egymásban. Az alkalmazott fizetési folyamat és biztonság függ a kapcsolati 
kategóriától. 
A termék tulajdonságai vonatkozásában, a fizetési kockázat szerint két csoportosítást 
szoktunk képezni: magas/alacsony értékű termék, illetve virtuális/valóságos 
megjelenésű a termék. Mint kockázatos, speciális terméket külön érdemes 
megemlíteni az elektronikus úton utaztatott informatikai/szoftver termékeket. 
Az említett négy kockázat komponens közül a legjelentősebb, és a korszerű 
pénzforgalom mellett is lényegi jelentéssel az időbeliség bír. 
                                                           
10 Hungarian Credit Transfer: forintalapú SCT (SEPA Credit Transfer) 



 

 

 
5.2. A valósidejűség és a tárgynaposság elemzése 
 
Az első és legnyilvánvalóbb kedvezményezettje a gyors utalásoknak az a felhasználó 
ügyfél, akinek azonnali fizetési szolgáltatásra van szüksége. Ilyen esetekben még a 
nagyobb tranzakciós költség is eltörpül az üzleti előnyök mellett. 
Az elszámolási gyorsaság növelése csak egy határig valós üzleti igény. Ez alapján a 
valós idejű rendszerek helyett hatékonyan üzemeltethető akár egy gyakori elszámolási 
ciklusokkal működtetett rendszer is. 
A tárgynapi elszámolások egyik banki következménye a díjszabások transzparenciája, 
hiszen ettől kezdve a díjak önmagukban az átutalások folyamata és költsége alapján 
lesznek meghatározva. Korábban a díjak meghatározásánál az átutalási időtartamnak, a 
floatnak a kamatbevétele is figyelembe lett véve. A tárgynapi elszámolás hatására a 
banki szektor nyilvánvalóan elveszti a teljes átutalási volumen kamatbevételét. 
Továbbá nem szabad elfelejteni, hogy a gyorsaság csalás esetén a csalók érdekeivel is 
egybeesik. Végső soron kell megemlíteni, hogy az új folyamatokra való átállásnak 
jelentős banki költségei is vannak, melyek informatikai fejlesztésekben, a belső 
folyamatok, szervezet, stb. megváltoztatásából jelenik meg. Ezen hatások miatt az 
átutalási díjak emelése indokolt. 
Az elszámolási rendszer megváltozása a bankok között kisebb versenyt is 
eredményezhet. A verseny termék szinten jelenhet meg a számlavezetési, a tranzakciós 
és a megtakarítási, betéti piacon, hiszen a gyorsaság, illetve az eltűnő float szerep miatt 
mindkét területen finomodások várhatók. 
A SEPA szabványra való áttérés az egymással versengő pénzforgalmi szolgáltatók 
számára is új pénzforgalmi termékek, konstrukciók kialakítására ad lehetőséget. A 
pénzforgalom átfogó, nemzeti szintű fejlesztési programja elsősorban az ügyfelek 
számára biztosít előnyöket azáltal, hogy a bankok számára új szolgáltatások és 
magasabb szolgáltatási színvonal nyújtását teszi lehetővé. A siker kulcsa azonban, 
hogy az ügyfelek is felismerjék a kínálkozó lehetőségeket, és kihasználják a felkínált 
előnyöket. Az ügyfelek – különös tekintettel a nagy volumenű pénzforgalmat 
lebonyolító vállalatokra – felkészülése ezért a fejlesztések sikeres megvalósításának 
fontos feltétele. A pénzforgalmi szolgáltatóknak tehát saját felkészülésük mellett 
ügyfeleik felkészülését is elő kell segíteniük, illetve ösztönözniük kell. (Intergiro2 
Üzleti kézikönyv V0.1, 2010) 
A tárgynapiság előnyei közül ki kell emelni azt, hogy nagy projektek és több 
alvállalkozói szint bevonása esetén ez a fizetési folyamat a korrekt és időben esedékes 
kifizetés lehetőségét hatékonyan biztosítja. 
Ugyanekkor meg kell jegyezni, hogy a nagyvállalatok azon kialakult gyakorlatát, hogy 
a fizetéseket a lehető legutolsó időpontig elhúzzák, a tárgynapos utalás nem fogja 
megváltoztatni. Így a tárgynapos utalás nem eredményezi az amúgy tőkehiányos 
kisvállalatok gyorsabb pénzhez jutását. 



 

 

Körbetartozási láncokkal veszélyeztetett iparágakban, illetve forráshiányos gazdasági 
környezetben a tárgynapi átutalási rendszerek hozzájárulnak a folyamatos és 
kiszámítható működés fenntartásához. (Milne-Tang, 2005. May) 
Az előnyök összevetése alapján a legszembeötlőbb változás biztosan a gyorsaság. A 
felsorolásból azonban látható, hogy a valósidejűség, illetve a tárgynaposság előnyei 
ennél szélesebb körűek. A belga és ausztrál gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy 
ezen feltétel mellett maguk az üzleti folyamatok is átalakulnak, így az egész gazdaság 
termelékenysége is növekszik. Ezek a tanulmányok megemlítik, hogy a gyorsabb 
pénzforgalom hatására nő a felhasználói ügyfélkör elégedettsége és csökkenek a 
fizetési kockázatok (nagy részben az ezen országokban jellemző csekkes 
szolgáltatások kiváltása miatt). (Senechal-Patel, 2008.) 
 
5.3. Pénzügyi hatások 
 
Mielőtt rátérnénk a banki és pénzforgalmi volumenek vizsgálatára álljunk meg egy 
pillanatra a vállalati pénz- és folyószámla gazdálkodásnál. 
A vállalati folyószámla állomány szükséges mértének meghatározásával először 
Miller-Orr végzett kutatásokat az 1950-es években. Ekkor azt igazolták, hogy a 
vállalati folyószámla állomány meghatározása a szokásos áru- és termékraktározáshoz 
hasonlóan történik és a folyószámla állomány mértékét a tranzakciós költségek 
határozzák meg. (Brealey-Myers, 1998) 
 

 
2. ábra: A folyószámla állomány és a tranzakciószám kapcsolata 

Forrás: (Felföldi-Kovács, 2011/1.) 
 

A 2000-es években végzett vizsgálatok alapján ezen modellről már jelentős 
elmozdulás tapasztalható. A vállalati folyószámla adatok elemzése szerint a 
kisforgalmú vállalatok folyószámla állománya a tranzakciós darabszámmal lineárisan, 
nagyobb forgalom esetén pedig logaritmikusan arányos (Kovács, 1999/7.). A 
tapasztalati adatok magyarázata szerint azért történik lineáris/logaritmikus váltás, mert 
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a nagyobb tranzakciós volumen esetén a jóváírások és a terhelések a tranzakciós 
darabszám növekedésével egyre inkább kiegyenlítik egymást. (Kovács, New model of 
the current account balances, 2010) Az új modell szerint a gyors és olcsó elektronikus 
bankolás mellett a szükséges folyószámla állomány tervezése, már nem a 
hagyományos „raktározási költség” alapján, hanem a „Just in time” készletezési 
modell szerint kerül meghatározásra. Ezt a modell elgondolást erősíti az, hogy a „Just 
in time” készletezés szükséges feltételeit – pontosság, gyorsaság, kiszámíthatóság – a 
banki és pénzforgalmi rendszerek biztosítják. (Felföldi-Kovács, 2011/1.) A napon 
belüli több elszámolási ciklus a nagyvállalati kör folyószámla állomány 
készletezésében újabb előrelépést tesz lehetővé, melynek eredményeként a 
folyószámlájukon még kevesebb forrást kell majd tartaniuk. Azaz a nagyvállalatok 
esetében a folyószámla betéti állomány további csökkenésével kell számolnunk. 
Az elsődleges banki pénzügyi hatások kapcsán a pénzforgalmi volumeneket kell 
meghatározni. 2010-ben a GIRO Zrt.-n keresztül lebonyolított összes forint 
pénzforgalom 57 646 milliárd, a VIBER rendszerben pedig 1 042 909 milliárd forint 
volt. A VIBER forgalomnak kb. 4% volt ügyfél (nem bank!) eredetű, azaz 
hozzávetőlegesen 40 000 milliárd forint. Az elmondott számok alapján az látható, 
hogy a lakossági, vállalati eredetű pénzforgalomnak 59%-át fogja tárgynapossá tenni a 
GIRO Zrt. Intergiro2 rendszere. A mai VIBER-en bonyolított 41% pedig – várhatólag 
az Intergiro2 forgalmában – tárgynapos marad. A gazdasági hatás szempontjából az 
59%-nak azt a részét érdemes elsősorban figyelembe venni, amely az Intergiro2 
rendszernek nem az utolsó ciklusában kerül elszámolásra. Ennek a volumene 
becslésünk szerint 15-20% körül lesz. Azaz körülbelül 10 000 milliárd forintnyi 
forgalom. Tekintettel arra, hogy 2010-ben 255 banki nap volt, a napi átlaga kb. 40 
milliárd forint. 
Az elmondottaknak megfelelően egyszeri direkt gazdasági hatásként a tárgynapos 
InterGIRO rendszer 40 milliárd forint friss tőke hatásként növelheti a gazdaságot. A 
teljes kép kedvéért meg kell említenünk, hogy a projekttel kapcsolatos teljes 
nemzetgazdasági (meghatározó elemekként az elszámolóházi, kereskedelmi banki, 
jegybanki, vállalati fejlesztések) költségek ezzel a számmal nagyságrendileg 
megegyeznek. 
 
6. Összefoglalás 

 
Az InterGIRO2 projekt nagy kihívás elé állítja a teljes magyar bankszektort, azonban 
számos kedvező hatással is kecsegtet. Az előzmények és az elvárások alapján a projekt 
időzítése, eddigi megvalósítása és a két feladat (SEPA szabvány és napközbeni 
átutalás) összekapcsolása jó alapnak tűnik a sikerhez. 
Az infrastruktúra nagyszabású átalakítása a pénzforgalmi szolgáltatók elé 
szolgáltatásaik teljes körű felülvizsgálatának, és átfogó fejlesztésének követelményét 
állítja. Jelentősen meg fognak változni a banküzemi folyamatok, az ügyfélszolgálattól 
az operatív likviditáskezelésig, ami az ügyviteli eljárások, a folyamatszervezések és a 
támogató informatikai rendszerek fejlesztésével fog járni. A pénz- és 



 

 

elszámolásforgalom fejlesztése valamennyi érintett érdekcsoport együttműködését 
igényli. A hatóságok, a szakmai szövetségek és az infrastruktúrát szolgáltató GIRO 
Zrt. a pénzforgalmi szolgáltatókkal és az ügyfelekkel is együttműködnek. A 
pénzforgalmi szolgáltatók együttműködnek egymással és ügyfeleikkel. A 
pénzforgalmi szolgáltatók közötti együttműködés nem sérti a szabad verseny elvét, 
ugyanis a pénz- és elszámolásforgalom infrastruktúrájának fejlesztése, korszerű 
szabványok alkalmazása – többek között – azt a célt is szolgálja, hogy a pénzforgalmi 
szolgáltatók még erősebb versenyt alakíthassanak ki pénzforgalmi termékek terén. 
Minél több lehetőséget kínál a közös infrastruktúra, annál élesebb lesz a pénzforgalmi 
szolgáltatók innovációs tevékenysége és a piaci verseny. (Intergiro2 Üzleti kézikönyv 
V0.1, 2010) 
A valós idejű, illetve a tárgynapos elszámolási rendszerek bevétel és költség elemzése 
az elsődleges adatok alapján nem lesz sikertörténet. Még akkor sem, ha elmondjuk azt, 
hogy korszerűbbé válik a magyar elszámolási rendszer, közelebb kerülünk Európához. 
Azonban a másodlagos hatások egy új, minőségileg magasabb szintű lehetőséget 
biztosítanak a gazdasági szereplők számára. Az Intergiro2 rendszer akkor válik az 
ország javára, amennyiben az 5.2. pontban felsorolt tényezők (pl. fizetések 
lebonyolítása beszállítói rendszerek esetén, körbetartozások megelőzése illetve gyors 
lebontása) sikeresen beépülnek a magyar gazdasági folyamatokba. Az ebbe vetett 
bizalom vezérli azokat, akik az új rendszer kiépítését előkészítették, előírták, 
végrehajtják, illetve végrehajtatják. Bízunk benne, hogy a jövő igazolni fogja 
várakozásaikat. 
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A vállalkozások vezetőinek, tulajdonosainak és potenciális befektetőinek gazdasági 
döntéseik meghozatala előtt a biztonság, az átláthatóság, a bizalom és a hitelesség 
érdekében szükségük van a menedzsment által a vállalkozásról adott információk, az 
összeállított pénzügyi kimutatások alapos átvilágítására, a bemutatott teljesítmények 
valódiságának és törvényi megfelelőségének ellenőrzésére.   
A mai magyar társadalom és gazdaság sajnos nem kellően tájékozott sem a számvitel, 
sem pedig a könyvvizsgálat fontosságáról, szerepéről, funkciójáról. Pedig a 
piacgazdaság valamennyi szereplőjének szüksége lehet olyan információkra, amelyek 
segítik egy adott vállalkozás múltbeli és jelenlegi vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 
helyzetének megítélésében, továbbá a jövőt illetően megerősítik vagy korrigálják a 
tervezett elképzeléseket.  
A gazdasági információk csak akkor tölthetik be döntés-előkészítő funkciójukat, ha 
megbízhatóak és valósak, vagyis ha a beszámoló adatait független könyvvizsgáló 
felülvizsgálta, auditálta, és arról véleményt mondott, jelentést írt.  
A könyvvizsgálói jelentés arról tanúskodik, hogy egyrészt a beszámoló a vállalkozó 
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad, másrészt a 
beszámolót az adott országban érvényes számviteli előírásoknak, szabályoknak 



 

  
 

megfelelően és az általános számviteli elvek megtartásával készítették el. A 
könyvvizsgáló a pénzügyi kimutatásoknak, azok részeinek és tételeinek, azok 
könyvelési és bizonylati alátámasztásának felülvizsgálatakor az érvényes nemzeti 
könyvvizsgálati standardokban foglaltaknak megfelelően jár el, szerez bizonyosságot 
azok megbízható és valós voltáról, és ennek alapján alakítja ki álláspontját 
(véleményét). A könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámoló így biztonságot nyújt 
valóságtartalma és szabályszerűsége tekintetébe az üzleti partnereknek, a 
hitelezőknek, a befektetőknek, a tulajdonosoknak és a menedzsmentnek is.  
 



 

  
 

Könyvvizsgálat = Értékteremtés 
 
A könyvvizsgálat értéket teremt mind a kincstár, az állami költségvetés, mind pedig a 
megbízó vállalkozás számára.  
Az államnak, a költségvetésnek mindenképpen biztonságot jelent, hogy a gazdálkodó 
szervezeteknél jelen vannak a könyvvizsgálók. Értéket teremtenek a költségvetés 
számára azzal, hogy önkéntes jogkövetésre ösztönzik a vállalkozásokat, erősítik az 
ellenőrzöttség tudatát, ezzel nagymértékben hozzájárulnak a gazdaság kifehérítéséhez, 
az adóbevételek (pontos és határidőn belüli) befolyásához.  Alapvetően 
össztársadalmi érdek az ellenőrzöttség magas szinten tartása. 
Egy külső szem, független szakértő folyamatos jelenléte az egyik legfőbb visszatartó 
erő a visszaélések, csalások (fiktív számlák befogadása, bevétel eltitkolása, színlelt 
szerződések) elkövetése ellen, garantálja a mérlegtételek leltári alátámasztottságát, 
hozzájárul a vállalkozás adózási–számviteli–vagyongazdálkodási színvonalának 
emeléséhez, növeli a számviteli adatok megbízhatóságát. Igazságügyi szakértők 
tapasztalata alapján a fedezetelvonás, csalás, sikkasztás, adócsalás bűncselekmények 
jellemzően a nem könyvvizsgált vállalkozásoknál fordulnak elő. A bűnözők 
igyekeznek elkerülni a könyvvizsgálókat. A csőd- és felszámolási eljárás alá került 
vállalkozások döntő hányada a nem könyvvizsgált társaságokból kerül ki  
A könyvvizsgálónak – más ellenőrzési területen dolgozó munkatárshoz hasonlóan – 
mindig szakmai szkepticizmussal kell közelítenie vizsgálata tárgyához, és a 
megszerzett bizonyítékok értékelésekor kritikusan kell eljárnia.   
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésének és megakadályozásának 
folyamatában is kiemelt szerepet töltenek be a könyvvizsgálók. 
Egy auditált beszámoló a hitelezők számára is növeli a cég megbízhatóságát, a 
gazdálkodásról közölt adatok hitelességét, a működés átláthatóságát. Hitelnyújtás 
esetén a hitelnyújtó az árbevétel nagyságától függetlenül ragaszkodik a hitelt 
igénybevevő átvilágításához, beszámolójának könyvvizsgálatához, amelynek utólagos 
elkészítése sokkal nagyobb terhet róhat a vállalkozásra, és lényegesebb 
időveszteséggel járhat, mint a folyamatos könyvvizsgálat. 
A könyvvizsgálat értéket teremt az ellenőrzött vállalkozások számára is, mert 
segítenek feltárni azok tartalékait, hasznos útmutatásokkal, szakmai tanácsokkal és 
törvényértelmezésekkel (adózás, számvitel, cégjog stb.) segíti effektív megtakarítások és 
potenciális adóbírságok elkerülését, növelik a cégek elfogadottságát, 
megbízhatóságát. A könyvvizsgálónak ugyanis módja és lehetősége van a jogszabályi 
előírásokkal ellentétes döntések meghozatalát, könyvelési hibák elkövetését 
megelőzni, illetve azokat súlyosabb következmények nélkül feltárni, a tevékenységgel 
nem összefüggő költségelszámolásokat kiszűrni. A könyvvizsgáló folyamatos 
jelenléte, a vele folytatott konzultációk segíthetik a vállalkozókat abban, hogy 
kevesebb munkaidő-ráfordítással jussanak bizonyos számviteli és adózási 
kérdésekben helyes megoldásokra. A könyvvizsgáló időben figyelmeztetheti a 



 

  
 

vállalkozókat a jogszabályok tényleges, szándékolt vagy véletlen átlépésére, ezzel 
elkerülhető az adóhatósági szankció. Felhívhatja a vállalkozás figyelmét a kedvező 
finanszírozási lehetőségekre (pályázatokra, hitelekre). A számviteli és adó 
kérdésekben nem járatos vállalkozások általában kiszolgáltatott helyzetben vannak 
saját könyvelőikkel szemben, akik sokszor a minél egyszerűbb és gyorsabb 
megoldásokra törekednek. Így előfordulhat, hogy kihasználatlanul maradnak azok a 
számvitel-politikai döntésekből fakadó előnyök, amelyekre a könyvvizsgáló – mint a 
tulajdonos érdekeit szem előtt tartó szakember – felhívhatja a figyelmet. Ebből 
következően a könyvvizsgálat nem növeli, hanem éppen fordítva, csökkenti a 
vállalkozások jövőbeni adminisztrációs terheit: egy könyvvizsgáló által átnézett, 
rendezett számviteli nyilvántartás, véleményezett beszámoló esetén sokkal rövidebb 
ideig tart egy adóvizsgálat, egy támogatás ellenőrzése, illetve egy hitelképesség 
vizsgálat, és a vállalkozás számára általában kedvezőbb kimenetelű, mint ahol nem 
volt előtte könyvvizsgálat. A jogkövető cégvezetők a nagyobb horderejű döntéseik 
meghozatala előtt fokozottan támaszkodnak könyvvizsgálójuk véleményére, 
mérsékelve ezzel számos, esetenként igen súlyos anyagi kihatással járó rossz döntés 
meghozatalának kockázatát. Ezt számszakilag nehéz bemutatni, mivel ezek a 
veszteségek nem is jelentkeztek a cégeknél. Felméréseink szerint a könyvvizsgálók 
megbízóinak túlnyomó többsége maximálisan elégedett könyvvizsgálója munkájával, 
és az igénybe vett szolgáltatásért fizetett díjjal kapcsolatban sincs semmiféle kifogása. 
A könyvvizsgálat során minimális az a fajta adatkérés, amely olyan információra 
irányul, amelyet a beszámoló alátámasztása, belső ellenőrzése amúgy is ne igényelne. 
A könyvvizsgáló kiszolgálása sem jelent tényleges többletköltséget, hiszen a 
könyvelés és beszámoló készítés (de a többi esetlegesen érintett szellemi foglalkozási 
terület is) jellemzően fix jellegű költség.   
A magyar mikro-, kis- és középvállalkozások adminisztrációs terhei közismerten 
magasak, az uniós átlag két-háromszorosa. Önmagába a könyvvizsgálat azonban nem 
jelent érdemi többlet-adminisztrációt a vállalkozások számára, ezért nem is lehet 
egyetérteni azokkal, akik a könyvvizsgálatot adminisztratív teherként igyekeznek a 
vállalkozásoknál beállítani. A könyvvizsgálat ugyanis nem más, mint annak 
ellenőrzése, hogy az egyébként jogszabályokban előírt dokumentációs, nyilvántartási, 
beszámolási kötelezettségeknek eleget tett-e a vállalkozás. Más (és sokkal messzebbre 
vezető) kérdés, hogy a gyakorlat azt mutatja, hogy sok vállalkozás valójában meg sem 
kísérli az előírt dokumentációs követelményeket teljesíteni addig, amíg azt egy külső 
ellenőrzés (akár hatósági revízió, akár könyvvizsgáló) meg nem követeli. Ebben az 
esetben valóban többlet-munkával járhat a hiányzó nyilvántartások, értékelések stb. 
előállítása ellenőrzés céljából, de ez nem az ellenőrzést végzőnek róható fel, hanem 
sokkal inkább a szabálytalanul eljáró vállalkozónak.  Azok a társaságok, amelyek 
hosszú távon akarnak a piacon maradni, egészen másként állnak a könyvvizsgálói 
megbízás kérdéséhez, és szakmai segítségként fogják fel.  A könyvvizsgálat – az 
ügyvédekhez, különféle tanácsadókhoz hasonlóan – egy értékteremtő, hasznot hozó 



 

  
 

szolgáltatást nyújt a megbízóinak.  A könyvvizsgálónak ugyanis módja és lehetősége 
van a jogszabályi előírásokkal ellentétes döntések meghozatalát, könyvelési hibák 
elkövetését megelőzni, illetve azokat súlyosabb következmények nélkül feltárni, a 
tevékenységgel nem összefüggő költségelszámolásokat kiszűrni. A könyvvizsgáló 
folyamatos jelenléte, a vele folytatott konzultációk segíthetik a vállalkozókat abban, 
hogy kevesebb munkaidő-ráfordítással jussanak bizonyos számviteli és adózási 
kérdésekben helyes megoldásokra. A könyvvizsgáló időben figyelmeztetheti a 
vállalkozókat a jogszabályok tényleges, szándékolt vagy véletlen átlépésére, ezzel 
elkerülhető az adóhatósági szankció. Felhívhatja a vállalkozás figyelmét a kedvező 
finanszírozási lehetőségekre (pályázatokra, hitelekre). Ebből következően a 
könyvvizsgálat nem növeli, hanem éppen fordítva, csökkenti a vállalkozások jövőbeni 
adminisztrációs terheit: egy könyvvizsgáló által átnézett, rendezett számviteli 
nyilvántartás, véleményezett beszámoló esetén sokkal rövidebb ideig tart egy 
adóvizsgálat, egy támogatás ellenőrzése, illetve egy hitelképesség vizsgálat, és a 
vállalkozás számára általában kedvezőbb kimenetelű, mint ahol nem volt előtte 
könyvvizsgálat. A jogkövető cégvezetők a nagyobb horderejű döntéseik meghozatala 
előtt fokozottan támaszkodnak könyvvizsgálójuk véleményére, mérsékelve ezzel 
számos, esetenként igen súlyos anyagi kihatással járó rossz döntés meghozatalának 
kockázatát. Ezt számszakilag nehéz bemutatni, mivel ezek a veszteségek nem is 
jelentkeztek a cégeknél. Felméréseink szerint a könyvvizsgálók megbízóinak 
túlnyomó többsége maximálisan elégedett könyvvizsgálója munkájával, és az igénybe 
vett szolgáltatásért fizetett díjjal kapcsolatban sincs semmiféle kifogása.  A 
könyvvizsgálat során minimális az olyan adatkérés, amely olyan információra irányul, 
amelyet a beszámoló alátámasztása, belső ellenőrzése amúgy is ne igényelne. A 
könyvvizsgáló kiszolgálása sem jelent tényleges többletköltséget, hiszen a könyvelés 
és beszámoló készítés (de a többi esetlegesen érintett szellemi foglalkozási terület is) 
jellemzően fix jellegű költség.   
 
Elvárási rés 
 
A könyvvizsgálat eredménye és a könyvvizsgálókkal szembeni társadalmi elvárások 
között jelentős eltérések mutatkozhatnak, amely elsősorban abból fakad, hogy a 
szűkebb szakmai körökön kívül nem kellően ismertek a könyvvizsgálati tevékenység 
korlátai. A pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata nem jelenti azt, hogy a 
könyvvizsgálónak kötelessége biztosítania, hogy a beszámolók egyáltalán ne tartalmazzanak 
hibás állításokat. Az érdekeltek sokszor táplálnak túlzott várakozásokat a 
könyvvizsgálókkal szemben, nincsenek tisztában a könyvvizsgálat lényegességből, 
mintavételből, becslési módszerekből fakadó hiányosságaival, a könyvvizsgálónak a 
csalások feltárásával kapcsolatos feladatainak korlátaival és a vezetés felelősségével a 
pénzügyi kimutatásokban szereplő állítások valódiságát és teljeskörűségét illetően. A 
könyvvizsgálat elsősorban annak a kockázatnak a minimalizálására törekszenek, hogy 



 

  
 

az adott számviteli keretnek megfelelően bemutatott, múltra vonatkozó pénzügyi 
információk lényeges hibás állítást tartalmaznak. 
 
A jogszabályon alapuló könyvvizsgálatnak tárgyát tekintve három fajtája 
különböztethető meg: 
 

• a beszámolók könyvvizsgálata (az éves, az egyszerűsített éves és a 
konszolidált beszámolóé);  

• a mérlegek könyvvizsgálata (átalakulásnál a vagyonmérleg-tervezeté és a 
végleges vagyon-mérlegé, a devizanem váltás esetén elkészített 
nyitómérlegé, illetve az osztalékelőleg fizetésekor a közbenső mérlegé, 
amennyiben könyvvizsgálatra kötelezett a társaság); 

• bizonyos értékelések esetén (nem pénzbeli hozzájáruláskor, 
értékhelyesbítés alkalmazásakor és valós értéken történő értékeléskor).  

 
A beszámoló könyvvizsgálatának célja, hogy a könyvvizsgáló független véleményt 
tudjon mondani arról, hogy a gazdálkodó által összeállított beszámoló a hatályos 
törvényi előírások szerint készült-e el, és ennek megfelelően a vállalkozás vagyoni, 
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet mutat-e. A 
könyvvizsgáló a beszámolónak, a beszámoló részeinek és tételeinek, azok könyvelési 
és bizonylati alátámasztásának felülvizsgálatakor az érvényes nemzeti 
könyvvizsgálati standardokban foglaltaknak megfelelően jár el, szerez bizonyosságot 
azok megbízható és valós voltáról, és ennek alapján alakítja ki álláspontját 
(véleményét). Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatot csak 
igazolvánnyal rendelkező kamarai tag végezhet. Kizárólag minősítéssel rendelkező 
könyvvizsgáló végezhet pénzügyi intézményi, biztosítói, befektetési vállalkozási, 
nyugdíjpénztári és önkormányzati könyvvizsgálatot, melynek feltételei 
könyvvizsgálói és az adott gazdálkodók jog szerinti könyvvizsgálatában vagy 
ellenőrzésében szerzett gyakorlat, illetve pénzintézet esetében még külön 
vizsgakötelezettség is. A minősítés elbírálása során a PSZÁF és az Állami 
Számvevőszék véleményét is ki kell kérni. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara külön 
nyilvántartást vezet a minősítettekről.  
A könyvvizsgálat egyszerre jelent szabályszerűségi, megbízhatósági, hitelességi és 
összhang vizsgálatot. Az audit során a könyvvizsgáló véleményt formál a beszámoló 
és az arra vonatkozó szabályrendszer közötti megfelelőségről, s ezt a véleményét teszi 
közzé a jelentésében. Azt a dokumentumot, melyben a könyvvizsgáló a beszámolóról 
megállapítja, hogy az mennyiben felel meg az összeállítás alapjául szolgáló 
szabályrendszer előírásainak, könyvvizsgálói jelentésnek nevezzük. E jelentés 
tartalmazza a hitelesítő, a korlátozott vagy az elutasító záradékot az okok részletes 
feltüntetésével.     



 

  
 

A könyvvizsgáló kockázata, hogy nem megfelelő független könyvvizsgálói jelentést 
ad ki: vagy azért, mert a jelentésében foglalt állítások valótlanok, vagyis a beszámoló 
lényeges hibás állításokat tartalmaz; vagy azért, mert a könyvvizsgálói jelentésében 
tett minősített véleményét bizonyítékkal nem tudja megfelelően alátámasztani. A 
könyvvizsgálói vélemény és következtetések kialakításához ugyanis a beszámoló 
minden jelentős állításáról elegendő (kvantitatív) és megfelelő (kvalitatív) 
bizonyítékok szükségesek.   
A könyvvizsgálatot a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (ISA-k), a 
könyvvizsgálatra vonatkozó törvények és egyéb jogszabályok alapján kell 
végrehajtani. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, 
amelyek célja, hogy a könyvvizsgáló bizonyítékot szerezzen a beszámolóban szereplő 
összegekről és közzétételekről.  
A kiválasztott eljárások – beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából 
eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is – a könyvvizsgáló 
megítélésétől függnek. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott 
számviteli alapelvek megfelelőségének és a vezetés számviteli becslései 
ésszerűségének, valamint a beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.  
A könyvvizsgálatban nem létezik abszolút bizonyosság, és a könyvvizsgálati kockázat 
sem szüntethető meg, csak csökkenthető. A könyvvizsgáló az audit során megszerzett 
kellő (magas fokú) bizonyosságáról pozitív kifejezési formával tájékoztatja az 
érdekelteket. A bizonyosság az alábbi okok miatt nem lehet abszolút:  

• a gazdasági folyamatokban érvényesülő törvényszerűségek tendencia 
jellege és magas szubjektivitás tartalma miatt; 

• tesztelések és becslések alkalmazása miatt;  
• a gazdálkodó egységek számviteli és belső ellenőrzési rendszere 

működésének belső korlátaiból fakadóan;  
• a könyvvizsgálati bizonyítékok meggyőző (és nem döntő) volta 

következtében;  
• a könyvvizsgáló által ellenőrizendő dokumentációk összeállítására 

vonatkozó szabályrendszerek értelmezéséből, félreérthetőségéből és 
különféle magyarázatából fakadó szubjektivizmus miatt. 

A könyvvizsgálat nem tekinthető csodaszernek. Felelőtlenség lenne azt állítani, hogy 
ahol auditálás folyik, ott megszűnnek a visszaélések, nincsenek többé nyitott 
kérdések, problémák. A gondok egyik részét az ellenőrzés tárgyának, vagyis a 
számvitelnek a szabályozása jelenti, a másik problémát az auditorok személye és 
vizsgálati módszere okozza. Ha a számviteli előírások nem egyértelműek, 
ellentmondásosak, akkor annak vizsgálata sem lehet hatékony. Hibás számviteli 
szabályok alapján készült beszámolók ellenőrzéséhez illúzió lenne, és lehetetlen 
feladat is hibátlan könyvvizsgálati standardokat kidolgozni. A könyvvizsgálatot is, bár 
számítógépek segítségével, de emberek és nem gépek végzik, akik tévedhetnek. 



 

  
 

Munkájuk ellátásához a biztos tudás mellett módszertani segédletekre, támpontokra, 
ajánlásokra, „mankókra” van szükségük, hogy a legnagyobb biztonsággal 
kiszűrhessék a beszámolóban rejlő hibákat. 
 
A jövőben másként és mást kell könyvvizsgálni 
 
Különös módon a második világháború utáni legsúlyosabb összeomlás, pénzügyi és 
gazdasági válság utóhatásaival a könyvvizsgáló cégek küzdenek a legtovább, 
miközben a megbízóiknál már ismét felélénkült az üzleti élet. Sőt az Európai 
Bizottság könyvvizsgálatról szóló Zöld könyvét, s főleg az európai belső piacokért 
felelős biztos, Michael Barnier véleményét olvasva – aki egyre rövidebb pórázon 
akarja tartani a könyvvizsgálókat – úgy tűnik, hogy a válság után a könyvvizsgálói 
piacon már semmi sem lesz olyan, mint azelőtt volt, és a könyvvizsgálóknak (is) egy 
igen nehéz időszakra kell felkészülniük. A válságból való kilábalás felveti a 
könyvvizsgálati szakma megújulásának szükségességét. Nézzük sorra az eddig 
felmerült hogyan és mit kérdéseket. 

1. A könyvvizsgálat jelenlegi gyakorlatát egyes kétkedők nem tartják kellően 
függetlennek, és felvetik a könyvvizsgáló központi felügyeleti szerv általi 
kinevezésének szükségességét, illetve díjazásának állami szabályozását, amit 
viszont mások túlságosan intervencionistának minősítenek, és úgy vélik, hogy 
ezzel veszélybe kerülhet a szakma szabadsága. Elképzelhetőnek tartják viszont 
az egy adott ügyféltől kapott honorárium mértékét az összbevétel függvényében 
meghatározni, illetve korlátozni. 

2. Egyes vélemények szerint a könyvvizsgáló a pénzügyi kimutatásokban rejlő 
kockázatokra akkor tudná időben és kellő szigorral felhívni a figyelmet, ha –  
francia mintára – mindenhol bevezetésre kerülne a kettős aláírás, a dupla audit, 
illetve a rotációs elvet követve a könyvvizsgáló (cég és nem csak partner) 
rendszeres váltása, kötelező cseréje. 

3. Vannak, akik összeférhetetlennek tekintik ugyanazon megbízó esetében a 
könyvvizsgálatot és a tanácsadást, és szorgalmazzák ezen utóbbi teljes tilalmát 
annak elkerülése érdekében, hogy ne önmagát ellenőrizze a könyvvizsgáló.  

4. Kérdéses az is, hogy a könyvvizsgáló cégek maradhatnak-e a jövőben 
kizárólagosan olyan partneri tulajdonban, akik nem tudnák fedezni az esetleges 
kártérítési követeléseket. Kívánatos lehet a biztosítás alsó limitjének a 
felemelése, és további alternatív tulajdonosi struktúrák kialakítása, hogy a 
könyvvizsgáló cégek képesek legyenek más forrásból is tőkét előteremteni. 

5. Az uniós államok többségében a tőzsdei cégek több mint 90%-át a big four 
könyvvizsgálja, vagyis uralják a piacot. Egyesek úgy vélik, hogy az ilyen 
mértékű piaci koncentráció rendszerbeli veszélyeket rejt magában, mint ahogy a 
piac adminisztratív megosztása ugyancsak veszélyekkel járna.  



 

  
 

6. A könyvvizsgálat területén a kkv-k pozíciójának erősítése kizárólag pozitív 
diszkriminációval képzelhető el. Minduntalan felmerülő kérdés például az egy 
könyvvizsgáló által aláírt jelentések számának korlátozása. Az ügyfélszám 
maximalizálásával növelhető lenne a bedolgozó, alvállalkozó, kkv-khoz tartozó 
könyvvizsgálók szerepe. A nagyfokú fluktuáció miatt bizonyos esetekben 
megkérdőjelezhető az elmélyült munkavégzés ténye is. 

7. Nagy valószínűséggel prognosztizálható egy uniós hivatal létrehozása a 
könyvvizsgálók állami felügyeletét illetően, bár felvetődhet a kérdés: Miért kell 
őrizni az őrzőket? 

8. A könyvvizsgálat jelentősen befolyásolja a piacok működését. A megbízható 
könyvvizsgálók kulcsfontosságú szerepet töltenek be a pénzügyi stabilitás és a 
bizalom újbóli helyreállításában, hozzájárulnak a befektetők védelméhez, 
csökkentik a társaságok tőkeköltségeit, ezért meg kell vizsgálni azt is, hogy 
hogyan javítható az éves beszámoló könyvvizsgálatának használati értéke, 
hogyan bővíthető a könyvvizsgálói kommunikáció. Tisztázni kell a 
könyvvizsgálók feladatait, a minősített jelentések szerepét, el kell gondolkodni 
a jelentések tartalmát, hosszát, gyakoriságát, típusát ért kritikákon, minőségi 
romlás nélkül le kell rövidíteni a könyvvizsgálat átfutási idejét, növelve a 
szakmai szkepticizmust, a jövőre vonatkozó információk értékelését, a 
gazdasági-pénzügyi előrejelzéseket, illetve a vizsgált cég méretétől, 
jellegzetességeitől függően előtérbe helyezve az alapvető könyvvizsgálati 
eljárásokat a kontroll alapú ellenőrzésekkel szemben. 

9. A jogszabály alapján kötelező könyvvizsgálat körét a jelenlegi magyar 
viszonyok ismeretében az alábbi területeken kellene tovább bővíteni:   
• már az első üzleti évet követően, ha a nettó árbevétel meghaladta a 

százmillió forintot; 
• ne csak az árbevétel, hanem a mérlegfőösszeg (ugyancsak 100 millió 

forintos értékhatárral) függvénye is legyen a kötelező könyvvizsgálat (lásd 
éveken át elhúzódó beruházások, ingatlanfejlesztések);  

• kapcsolt vállalkozások esetén, ha a tulajdonosi struktúra ugyanaz, akkor 
adódjanak össze az egyedi árbevételek, mellyel kizárható lenne, hogy csak 
azért alapítsanak újabb és újabb cégeket, hogy elkerüljék egy külső 
ellenőrzés veszélyeit; 

• valamennyi állami tulajdonú vagy állami felügyelet alá tartozó 
(minisztériumi és önkormányzati) intézményre; 

• bármilyen összegű uniós vagy állami támogatások elnyerése esetén; 
• bármilyen közpénzt felhasználó szervezet esetében; 
• a Széchenyi hitellel gazdálkodó vállalkozások esetében; 
• valamennyi alapítványnál; 
• tízmillió forint feletti adóhiány megállapítás esetén. 
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KÜLSŐ SOKKOK, GYENGE ABSZORPCIÓ EGY KIS NYITOTT 
GAZDASÁGBAN: A NEHÉZ, MAGYAR ESET 

 
Magas István 

Tanszékvezető egyetemi tanár 
Budapesti Corvinus Egyetem,  Világgazdasági Tanszék 

 
  The article outlines the  general  world economic conditions  during  the crisis period 
and follows with Hungary-specific features and vulnerabilities in order to identify   
crucial points  of   crisis-management related economic policy formation.   Data  series  
cover the 2004-2010 period with expectations for 2011. This  6-year period  well 
represents Hungary for the  EU post-accession   economic development path.    We  
demonstrate that capabilities    of a non euro-zone member  small open economy for   
external  shock absorbing,   and  for  applying standard   crisis-dampening  
instruments, fiscal or monetary,  were   most limited.   Due to  huge foreign exchange 
losses  realized at the worst possible time on  both private and public debt, crisis 
management in general,   and adjustment to  shrinking export markets and  to  drying 
up  foreign  lending in  particular,   remained very ineffective.  This was  especially  
the case  when  the traditional  domestic economic  policy  instruments - such as high 
real interest rate -    were tried  to attract  long term cheap foreign funds.  Trying to  
serve,  simultaneously,   domestic and foreign economic policy targets,   was,  and is a 
very tough assignment  as the  impossible trinity dilemma  holds  it.  Successful  
external shock absorption, with large foreign debt exposure,   is  more challenging than  
the profession  or   the general public might think.   
 
E tanulmány a globális pénzügyi folyamatok két fontos kérdését taglalja: a nemzetközi 
tőkeáramlás fokozott liberalizációjából húzható előnyök közgazdasági lényegét és 
sokkok tompításának nehézségeit. Megerősítésre kerül azon állítás,  hogy a  
tőkeforgalom liberalizációjának és a megvalósítandó árfolyam-politikának a kérdése 
mind a mai napig  erősen problematikus. Sem a tőkeforgalom liberalizációját, sem a 



 

 

megvalósítandó adekvát árfolyamrezsimet illetően nem lehet egységes és elméletileg 
minden tekintetben megalapozott álláspontról beszélni. Az ún. „lehetetlen 
szentháromság”, a külföldi és  a  belföldi  célok  szimultán követésének  különös 
nehézsége   a kis nyitott gazdaságok,  és így  a  magyar gazdaságban  még 
fokozottabban érvényesül.    A nemzetközi pénzügyi integráltság magas foka miatt, a  
hagyományos eszközökkel – kamat és fiskális  gazdaságélénkítő lépésekkel - nem 
lehetséges, egy irányba mutató, vagy  egymást nem gyengítő,  szimultán  lépésekkel 
szabályozni a belföldi és külföldi hitelkeresletet, illetve a konjunktúrát. A 
kamatpolitika, a forint- és devizahitelezés nehézségei ezt fokozottan illusztrálják 
Magyarországon is.  Ugyanakkor a  mindenkori  gazdaságpolitika  nem bújhat ki azon 
kényszer alól, hogy  egy változó  globális pénzügyi környezetben is tatható  arányokat 
találjon  a belföldi és a  külgazdasági  célok között.    „Királyi út” azonban  nincs  a  
gazdaságpolitika számára.  

JEL kód: E31, 42, E44, F31. F32.  

 



 

 

Külső sokkok,   gyenge abszorpció :  a nehéz,  magyar eset    
 

Az elméleti és  alkalmazott  munkák  egyaránt hangsúlyozzák a tőkebeáramlás 
szerepét a külső gazdaság túlzott eladósodásában (ahogy pl. Ötker-Robe et al (2007), 
és   Erdős (2010)).  Ezért meg kell említenünk, hogy a Magyarországra irányuló  
intenzív tőkebeáramlás a 2000-es évek közepén, az Európai Uniós csatlakozással 
kapcsolatos strukturális reformokból és a makrogazdasági stabilizációból származó 
alacsonyabb kockázati felárból táplálkozó jobb gazdasági kilátásoknak volt 
köszönhető.1 Későbbiekben  azonban a beáramló tőkét inkább az ipari államok 
csökkenő kamatlábaival és a növekvő világgazdasági likviditással magyarázhatjuk.2 
Egy másik tényező volt a privát szektor banki finanszírozási igényének gyors 
emelkedése, amelyet külföldi bankközi források fedeztek. Ezek a változások nemcsak 
a tőkebeáramlás  vonzása  szempontjából voltak fontosak,  mert  egyéb  
feszültségekhez vezettek.   Ezek közül is kiemelkedett a „lehetetlen szenthármasság 
dilemmája”:  nyitva tartani a tőkeáramlások előtt a kapukat úgy, hogy  ne keletkezzen 
zavar  belső és külső gazdaságpolitikai célokat  szimultán követése között  : tehát pl.   
a privát szféra (lakosság + vállalatok)  és  a költségvetés  devizahitel-ellátásában, 
továbbá  a    belső piac növekedése, hiteligényes szektorok,  főleg a lakásépítésben. A 
forint árfolyam- rugalmassága – elvileg ! - segíthet feloldani  a belső és külső 
gazdasági célok között. 
Ám  a gyakorlatban ez nagyon nehéz. Elméletben a nagyobb árfolyam-rugalmasság  
tényleg segíthet feloldani a feszültséget a szerteágazó gazdaságpolitikai célok között, a 
felértékelődésre bízva a tőkebeáramlás hatásainak elnyelését.3 De a valóságban az 
árfolyamok csak korlátozott kiigazító képességgel rendelkeznek, ez volt a tapasztalat a 
legtöbb Közép-Kelet Európai állam számára. A valutaárfolyamok hosszan tartó 
volatilitása (1.ábra), nem segített a gazdaság stabilitásában.  Ellenkezőleg, az 
árfolyam-csatornán  beérkező sokkok  nem tudtak egy irányba hatni, sőt felforgatták  a 
devizahitelezési piacot.  

 

                                                 
1 Ötker-Robe, İnci, Zbigniew Polański, Barry Topf, and David Vávra, (2007) , p.6. 
2 International Monetary Fund, Global Financial Stability Report, Washington, D.C., 2005. Április. 
3 Ötker-Robe et al., ‘Coping with Capital Inflows’, p. 3. 



 

 

 
1. Ábra: Közép-Kelet Európai országok valutamozgásai, 

2008 eleje és 2010 harmadik negyedéve között (a valutaárfolyamok árváltozása az euróval 
szemben, a válság alatt a Közép-Kelet Európai országokban (HUF, CZK, PLN, RON), 

százalékban) 
Forrás: Thomson Reuters 

 
Noha  a világgazdasági sokk jelentősen befolyásolta a kamatfelárak és más indikátorok 
volatilitását Magyarországon,  a zűrzavar mögött meghúzódó legfontosabb tényezők  
mégis inkább  a nem kívánt belföldi banki és pénzügyi folyamatok voltak.4 Amikor a 
válság 2008 végén felerősödött, a likviditás és a tőkésítettség túlfeszítetté vált a banki 
szektorban és megrengette a magyar pénzpiacot. Ez a MNB intervenciójához és a 
fiskális hatóság beavatkozásához vezetett, amely újabb lendületet adott a kamatláb 
volatilitásának, amelynek negatív hatásait a költségvetés is érezte. A recesszió ciklikus 
hatása  nagyban  hozzájárult a magyar fiskális politika korábbi kiegyensúlyozatlan 
útjának folytatódásához. 
A válságban  a  külföldi befektetők  hirtelen  jött bizalomvesztése a magyar 
állampapírok iránt (lásd 2. ábra) tovább súlyosbította a nyomást a valuta árfolyamán. 
2006 októberétől 2008 júliusig tartó felértékelődés ellenére, a forint  meredeken zuhant 
2008 augusztusától 2009 márciusáig: a nyolc hónapos időszak alatt a valutaárfolyam 
nominális leértékelődése megközelítette a 30 %-ot, és körülbelül 19 % volt 2008 
december és 2009 márciusa között eltelt időszakban, ahogy az az 1. ábrán is látható. A 
magasabb árfolyam-volatilitás csak részben magyarázható a feltörekvő államok és a 
világ többi része között tapasztalható reálkamat különbségek változásaival és részben a 
kockázati prémiumban történt változásokkal, valamint a hasonlóképpen hosszantartó 
fluktuációval. Mind a fiskális, mind a monetáris intézkedésekben bekövetkezett 
hitelvesztés növelte a kockázatokat, amelyet jól reprezentál a CDS piac 
(kötvénykockázati swap ügyletek piaca) is, ahogyan az 3..  ábrában is látható alább. 

                                                 
4 International Monetary Fund, Regional economic outlook: Europe, Washington, D.C., 2009. Október. 



 

 

 
 

2. ábra: Külföldiek által birtokolt magyar állampapírok, 2006-2010 
Forrás: MNB 

 

 
3. ábra: Szuverén adósságok felára néhány Közép-Kelet Európai országban 

(Magyarország, Bulgária, Románia, Horvátország), 2008-2010 (bázis pontokban) 
Forrás: Thomson Reuters 

 
Miután a nagyobb kockázatokat kedvelő befektetők bizalma tovatűnt a válság által 
gerjesztett pénzügyi mélységben, Magyarország is jóval bizonytalanabb környezetben 
találta magát a válság után is .5 A szuverén kötvények kamatfelára megnőtt, és maguk 
a kamatok is sokkal volatilisabbá váltak.  Ezzel kapcsolatban érdemes megjegyeznünk, 

                                                 
5 International Monetary Fund, Regional economic outlook: Europe, Washington, D.C., 2009. Október. 



 

 

hogy a magas kamatfelár és a magas kamat-volatilitás gyakran egyszerre volt 
megfigyelhető, globálisan is .6 A globális tényezők és piaci likviditás fontos szerepe 
ellenére a befektetők egyre inkább differenciáltak az országok között a 
fundamentumaik és a gazdaságpolitikájuk megbízhatósága alapján. A szuverén 
adósságba fektetők, megváltoztatva a válság utáni befektetési hajlandóságukat, egyre 
inkább tudatában lettek, és lesznek a szélsőséges kockázatoknak és felszámolták a 
magas kockázati prémiumokkal terhelt pozícióikat ( 2. ábra). .  7 Ily módon a globális 
pénzügyi sokkhatás kilengéseit is figyelembe véve, a kamatfelárak és az 
országspecifikus sebezhetőségekkel kapcsolatos volatilitások mértéke kivételesen nagy 
volt hazánkban. 
Magyarországon, a mély pénzügyi és gazdasági integrációnk miatt, a fejlett 
országokban bekövetkezett kibocsátás-csökkenés hamar kiigazításokhoz és gazdasági 
visszaeséshez vezetett . Azonban Magyarország nagy nettó külső adóssága miatt, a 
kiigazítás a magán és állami szektorban gyorsabban ment végbe, mint más Közép-
Kelet Európai országban. Ez a gyors kiigazítás képes volt csökkenteni a külső 
finanszírozási követelményeket, ugyanakkor a fiskális megszorítás erőteljesen 
hozzájárult a gazdasági recesszió mélyüléséhez.  
Ha a külföld irányában lehetett egy mutatója a hosszú ideje kibontakozó 
bizonytalanságnak a magyar gazdasági teljesítmény és az állami és  a magán szféra 
teljesítménye körül, nos, akkor az  – aligha  meglepetésre -  a hektikusan mozgó, 
várakozásokat magába olvasztó, a forint és az euró árfolyama közötti volatilitás-index 
volt. Ahogyan az megfigyelhető a Huf/euro árfolyamban  a 4. ábrán, lefedve a válság 
által leginkább sújtott hónapokat 2009 és 2010 között, az éves  volatilitás mértéke 10 
% körüli érték környékén mozgott az időszak legnagyobb részében, az ún. historikus  
kilengés  ( GARCH index) pedig elérte  a 20 % -ot.  

 

                                                 
6 Fernandez-Villaverde, Jesus, Guerron-Quintana, Pablo A., Rubio-Ramirez, Juan, and Uribe, Martin, ‘Risk 
Matters: The Real Effects of Volatility Shocks,’ NBER Working Paper No. 14875, Cambridge, Massachusetts: 
National Bureau of Economic Research, 2009. 
7 Blanchard, Olivier J., ‘Current and Anticipated Deficits, Interest Rates and Economic Activity,’ NBER Working 
Paper No 1265, Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research, 2009 



 

 

 
4. ábra: A forint-euró árfolyam historikus volatilitása,  

(heti, havi, éves, a piac által észlelt kockázatként bemutatva, százalékban) 
Forrás: Bloomberg 

 
A 4. ábra magyarázatát azzal a megjegyzéssel indítjuk, hogy a Közép-Kelet Európai 

feltörekvő államok, már a globális pénzügyi válság előtt is bizonytalanabb 
környezetben működtek, mint az eurozóna államai. A kínálati oldal és a külső 
környezet is eleve historikusan volatilisabb voltak ebben a régióban. Ez betudható a 
rendszerváltozásokkal kapcsolatos lényeges strukturális változásoknak, a 
tervgazdaságból a piacgazdaságba történő transzformációnak, valamint a 
világkereskedelemnek való erősebb kitettségnek, a pénzügyi áramlások GDP-hez 
viszonyított magasabb arányának és a gazdaságpolitikák gyengébb transzmissziós 
mechanizmusának.8 A közép-kelet európai országok jelentős tőkebeáramlást 
tapasztaltak a banki és vállalati szektorban, nagyobb folyófizetési mérleg hiányokkal 
működtek. Magyarországra is  ez volt  jellemző, már  a válság előtti időszakban is.  A 
válság legrrosszabbkor  jött.  

Az erőteljes   külföldi  finanszírozás  és az export intenzitás  önmagában  nem  
tudták   kompenzálni  a teljesítmény deficitet,  és a  növekedés lassulást.9  Ennél is 
fontosabb a magyar  hosszú távú hitelpiacon kialakult  árfolyam és devizahitel 
csapda.Röviden erről szólunk.  

A „Lehetetlen  Magyar Szentháromság”  

                                                 
8 International Monetary Fund, Regional economic outlook: Europe, Washington, D.C., 2009. Október. 
9 2007-ben Magyarország makrogazdasági mutatói rosszabbak voltak, mint a referenciául szolgáló V-3 országok 
(Csehország, Lengyelország és Szlovákia) mutatói, a magyar GDP növekedése jóval a V-3 országok súlyozatlan 
átlaga alatt volt (2 % alatt volt, összehasonlítva Lengyelország és Csehország 6 % felett, míg Szlovákia 10 % 
felett teljesített); az infláció 7 % fölött Magyarországon, míg 3 % alatt a V-3 országokban, a folyó fizetési 
mérleg hiány 7 % körül volt Magyarországon, míg 5,3 % volt a V-3 országokban. 



 

 

Erdős Tibor (2010) a hazai hitelpiacról kiszoruló forint alapú hitelezést és a deviza-
eladósodást elemzi, amely munkájában  arra a következtetésre jut, hogy ez a folyamat 
csak tartósan túlértékelt forintárfolyam mellett volt lehetséges, legalábbis az MMB 
szempontjából,  az inflációfékezésre ez az  erős árfolyam kínált lehetőséget. Erdős 
szerint a súlyos forinthitel-kiszorítást, vagyis a deviza-eladósodás kiterjedtségét el 
lehetett volna kerülni egy fokozatos leértékelődéssel (egy szabad, leértékelődő 
forintárfolyam alakulás megengedésével). „paradox módon a csökkenő forintárfolyam 
ellenére nem lett volna gyorsabb az infláció, a   devizahitelek pedig ma nem 
okoznának gondot „.  Erdős (2010: 847 o. ).   Meglátása szerint a csökkenő 
forintárfolyam mellett sem lett volna gyorsabb az infláció. Ez a vélemény minden 
bizonnyal helytálló lehet, ám  csak utólagos  visszatekintésben kínál alternatívát.  

A fenti  állásponttal kapcsolatban a következő kiegészítéseket érdemes megfontolni 

− A hitelfelvevők és a devizapiacon   az árfolyamokat alakító azonnali  illetve 
határidős  kereskedésben aktívan  szereplő  nagy bankok időperspektívája 
különböző, főleg azért, mert a fedezett kamatparitás alapján működő 
tranzakciók csak a határidős piacok által kínált időtávokban realizálódnak; 
ugyanakkor a jelzálogalapú hitelezés például ennek az időtávnak a 
sokszorosa, és a  jövőbeli teljes kockázat pontos és hatékony  árazása ebben 
az időtávban jóval nehezebb – ha egyáltalán lehetséges. A kamatoknak és 
kötvény hozamoknak minden időtávra  reálisan indikatívnak kell lennie. 

−  Miután a magyar  állam   és magánszféra  adósságának finanszírozása  
jelentős részben kívülről,  azaz külföldi kötvénytulajdonosok által   történik, 
ezért a pozitív reálkamat mechanizmus, pontosabban az elvárt pozitív 
reálkamat jelenlétéről nem lehetett lemondani . Márpedig  pozitív reálkamat  
erősíti a forintárfolyamot. Ha nincs pozitív reálkamat realizálási lehetőség,   
vagyis   ha  a  nominál kamatok  különbségei  éppen kifejezik   a   
leértékelődéssel együtt számolt  várható jövőbeli nominál  értéket,    akkor  a 
reálhozam nulla. Ekkor pedig elapad  a külföldi  finanszírozás.   

− A nemzetközi Fischer-hatás érvényességét a határidős piacok biztosítják. Ez 
ellen sem tehet túl sok mindent a központi bank, különösen akkor, ha 
valamilyen távoli árfolyamcélja lenne. Arról van szó, hogy a tipikusan  1-2 
évre ide érkező, jobbára forintkötvénybe fektető külföldi tőke fedezeti 
ügyletet köt  a határidős piacon  rögzített árfolyamon  – forint eladásra 
jövőbeli lejáratra- , és ezzel a kötvény-pozícióban  a  leértékelés kockázatát  
erre az időtávra gyakorlatilag kizárja. 

− A monetáris politika expanziója nélkül, vagyis a belföldi hiteligény mind 
jobb, alacsonyabb kamatú kielégítésével nem lehet, és nem is érdemes 
veszélyeztetni a külföldi forrásbeáramlást mindaddig, amíg a belföldi 
megtakarítások mértéke jelentősen nem növekszik. Valójában tehát arról 
van szó, hogy nem lehet a pénzügyi integráció előnyeit a hátrányai nélkül 
élvezni. Vagyis nem lehet a  kamat-politikát vagy kizárólagosan belföldi, 



 

 

vagy kizárólagosan külföldi céloknak alárendelni, mint ahogy magát a teljes 
monetáris politikát sem lehet csak belföldi célok szolgálatába állítani. A 
külföldi forrás ugyanis viszonylag határok 1-2 év között jól megcélozható 
erős forintban szeret inkább befektetni, semmint hajlandó lenne hosszú távú 
finanszírozást kínálni jelentős forintgyengülés mellett is. Hosszú távra pedig 
csak deviza kibocsátás a realitás, viszont ez  a fejlett piaci hozamok 
háromszorosán megy csak.  

−  Van példa arra, hogy erős valuta mellett is versenyképes exportszektorok 
tudnak tartósan létezni (ilyen például Japán és Németország, ráadásul ezen 
országok tartósan nettó tőkeexportőri pozíciót is ki tudtak építeni. El kell 
ismerni ez a két teljesítmény egyáltalán nem általános a világgazdaságban. 

− Az euró-bevezetés dátumának kitolásával az adekvát vagy inkább kívánt 
valutaárfolyam kialakítására történő erőfeszítések egyszerűen elodázódnak, 
a belföldi hitelteremtés alapján szükségesnek mutatkozó olcsó hitelkínálat, 
azonban a plusz külföldi hitelkínálat híján nehezen képzelhető el. Ha majd a 
költségvetés belföldi hiteligénye enyhül, akkor elképzelhető lesz csökkenő 
kamatszintek mellett is az árfolyamtartás, és esetleg elkerülhető lesz a 
jelentős leértékelődés. 

A trilemma, amely az árupiacok a versenyképesség és vele növekedés,  a 
vagyontárgy-piacok (részben pénzpiacok) a kívánatos valutaárfolyammal 
szemben támasztott igényei között feszül . Nem lehet királyi úttal 
megkerülni(az árukereskedelem gyengébb árfolyamban a vagyontárgy-
kereskedelem erős árfolyamban érdekelt). Összegszerűen  a   deviza-eszköz 
kereskedelem (tőkeáttételek  miatt,  de egyébként is)   többszöröse az 
áruforgalomnak. Ennélfogva, jelentős magyar  belső megtakarítások híján,   a 
külföld finanszíroz, a forint árfolyam  tág határokhoz tehát nem elengedhető.  
Ezért sincs  „királyi út” a trilemma megoldásában.  

Konklúzió 

Összegzésként elmondható, hogy nincs tehát „királyi” út és  egységes recept a helyes 
valutaárfolyam, illetve a folyó fizetési mérleg és a tőkeforgalmi tranzakciók 
liberalizációjának fokát illetően sem.  A gazdaságpolitikában a monetáris politikáért 
felelős döntéshozó egyet tehet -  és ez  a közgazdaságtani elméletek által ajánlott 
receptekre általánosan igaz -, hogy  ti . számba kell vennie a választott út előnyeit, 
hátrányait és alternatív költségeit. Meg kell nézni a meglévő ellentétes érdekeltségeket 
és lehetőségeket, majd – jó intuitív érzékkel - ki kell választani a történelmi, valamint 
más országok tapasztalata alapján a keletkező előnyöknek és hátrányoknak olyan 
kombinációját (right policy mix), amely a kitűzött hosszú távú célt jól szolgálja. Ha a 
kitűzött hosszú távú cél a tőkepiacokba való fokozott integráció és tőkeforgalom egyre 
erőteljesebb liberalizációja, akkor ennek kell alárendelni mind az árfolyam, mind 
pedig a tőkebefogadási politikákat szabályzó belső mechanizmusokat is.  Ha ellenben  



 

 

sajátos belföldi célokat kívánunk követni ahhoz  vagy olcsó belföldi forrás  vagy   
külföld számára különösen vonzó  magas reálkamat. A  pénzügyi globalizációból 
származó előnyöket azonban  egy kis nyitott gazdaságnak megszerezni csak akkor 
lehet, ha tartós kapcsolódást biztosító alkalmazkodási mechanizmusok épülnek ki,  
amelyek  tarható piroritási sorrendet tudnak kialakítani belföldi és külpiaci célok 
között.    El kell ismerni,  ez nem hétköznapi feladvány !  

 
Irodalom 
 
 
Abiad, A.-  Detragiache, E.-  Tressel. T. (2008) A New Database  of Financial 
Reforms, IMF  WP. No. 08/266 December.   Washington D.C.  
 
 Blanchard, Olivier J.(2009) , ‘Current and Anticipated Deficits, Interest Rates and 
Economic  Activity,’ NBER Working Paper No 1265, Cambridge, Massachusetts: 
National  Bureau of Economic Research, 20 
 
 Csaba László(2011), Financial  Institutions in Transition : the long view, Post 
Communist  Economies, Vol.  23 No. 1 March (  1-13 )  
DARVAS ZS. (2003): Nagymértékű reálfelértékelődések nemzetközi összehasonlítása. 
 Külgazdaság,  2003/7–8: 30–56. 
EICHENGREEN , B. (1999): Toward a New International Financial Architecture: A 
Practical Post- Asia Agenda. Washington D.C.: Institute for International 
Economics. 
ERDŐS T. (1998): Infláció, különös tekintettel az 1990-es évek magyar gazdaságára. 
 Budapest,  Akadémiai Kiadó. 
ERDŐS T. (2010)  Forint árfolyam , kamatszint és deviza alapú eladósodás, 
Közgazdasági  Szemle, LVII okt. (847-867) 
 Fernandez-Villaverde, Jesus, Guerron-Quintana, Pablo A., Rubio-Ramirez, Juan, and 
Uribe,  Martin, ‘Risk Matters: The Real Effects of Volatility Shocks,’ NBER 
Working Paper  No.  14875, Cambridge, Massachusetts: National Bureau of 
Economic Research, 2009. 
 
Fleming, J. M. (1971): Domestic Financial Policies Under Fixed and Flexible 
Exchange  Rates. In: Essays in International Economics. Cambridge, Mass.: 
Harvard University  Press. 
Kenen, P. B. (1989): The International Economy. Second Edition. London–New 
Jersey:  Prentice Hall Inc., ch. 15.: 313–328. 
Krugman P. (2009) The Return of Depression Economics and the Crisis, W. W. 
Norton  Boston ,  
Krugman, P. – Obstfeld, M. (2003): Nemzetközi Gazdaságtan, Elmélet és 
Gazdaságpolitika.  Budapest: Panem kiadó. 



 

 

Krugman, P. (1987): Target zones and exchange-rate dynamics. Quarterly Journal of 
 Economics, 106: 669–682. 
Leaven L. - Valencia, F.(2008)  Systemic Banking Crisis: A New Database, IMF WP 
/08/  224.  
Medvegyev P.-  Száz J. (2010) A Meglepetések jellege  a pénzügyi piacokon, 
Kockázatok  vételre és eladásra,  Bankárképző,,  BP.  
Magas  I. /szerk. / (2009) Világgazdasági válság,  2008 - 2009, Diagnózisok és 
kezelések,   Aula  kiadó BP. 
Magas I. - Kutasi G. /szerk./ (2010) Változó világgazdaság, Globális kormányzás- 
vállalati  nemzetköziesedés - regionális fejlődés,  BCE, Budapest.  
Obstfeld, M. – Taylor, A. M. (2002): Global Capital Markets. In: Bordo, M. D. – 
Taylor, A.  M. – Williamson, J. G. (eds):  Globalization in Historic Perspective. 
World Bank. 
Obstfeld, M. (1998): The Global Capital Market, „Benefit or Menace”. Journal of 
Economic  Perspectives, 12(4): 9–30. 
 Ötker-Robe, İnci, Zbigniew Polański, Barry Topf, and David Vávra, (2007) 
‘Coping with  Capital Inflows: Experiences of Selected European Countries’,  
IMF Working Paper,  WP/07/190,  p.6. 
 Pálosi- Németh B. (2008)  A feltörekvő  országok tőkepiacai  a  pénzügyi 
globalizációban    Akakdémiai Kiadó, Budapest.  
Rajan, R. G. (2005): Has Financial Globalization  Made the World Riskier? , IMF 
WP . No  175.  
Rodrik, D. (1999): The New Global Economy and Developing Countries: Making 
Openness  Work. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press. 
 



 

 

A REGIONÁLIS KÖZPONTOK FEJLŐDÉSE 
MAGYARORSZÁGON AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN 

 
Dr. Nagy Zoltán 

Ph.D, egyetemi docens 
Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet 

nagy.zoltan@uni-miskolc.hu 
 
Summary: Nowadays, the country is tripartite: in addition to the differentiation 
between the western and the eastern parts, the capital and the provinces are also 
sharply differentiated. However, at the same time, the regional centres and large towns 
in the eastern part of the country have remained among the country’s most developed 
settlements throughout the two decades under examination. In the early 1990s – 
besides the presence of the classical centre functions (i.e. institutions related to public 
services) – it was the economic factors that fundamentally affected the differences 
between towns. At the beginning of the decade, the competitiveness of the towns was 
strongly connected to control from the top; by the end of the decade, however, these 
relations to the centre had become less decisive. This truly reflected the political and 
socio-economic changes in the country. 
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A visszaesés évei (1980-as, 1990-es évek) 
 
A rendszerváltás Magyarország településeinek életében is érzékelhető változásokat 
hozott. Míg 1990 előtt a területi (főleg megyei) kiegyenlítődés volt jellemző (ez 
vonatkozott a gazdasági viszonyokra, az infrastrukturális, iparosodási jellemzőkre, a 
lakosság életkörülményeire, gazdasági aktivitására), addig az 1990-es években a 
településhierarchiának megfelelően differenciálódás ment végbe a társadalom 
összetételében, demográfiai jellemzőiben is, az ország térszerkezete, gyors változásnak 
indult (Beluszky P. 1999). Az évtized végén a térségi vagy regionális szinten kialakuló 
különbségek lesznek a meghatározóak, és a települések közötti differenciák 
mérséklődnek, az ország háromosztatúvá válik, Nyugat és Kelet, és a főváros és a 
vidék is élesen elkülönül, így egy mozaikos kép alakult ki. Ugyanakkor a keleti 
országrész regionális központjai és nagyvárosai az elmúlt két évtizedben mindvégig 
kiemelkedve környezetükből a legfejlettebb települések közé tartoztak (1. ábra).  
 

 
1. ábra: Személyi jövedelemadó-alapot képező jövedelem egy állandó lakosra 

Magyarország településein 2008-ban, és a regionális centrumok elhelyezkedése 
Forrás: KSH Területi Atlasz alapján saját szerkesztés 

 
A települések lakónépességét vizsgálva elmondható, hogy a 90-es években nem 
látható egyértelmű vándorlási veszteség a községek esetében, vagy egyértelmű 
nyereség a városok esetében (több évben a községekben volt vándorlási nyereség pl.: 
1995, 2000-ben). A 2000-es években azonban egyértelművé vált a községek 
vándorlási vesztesége, míg vándorlási nyereség általában csak a városoknál és a nagy 
lélekszámú, urbanizált nagyközségeknél látható (2. ábra). A kisebb községek esetében 
nőtt és magas szinten állandósult a vándorlási veszteség, így az ország periferikus 
területein elhelyezkedő törpe- és aprófalvak elnéptelenedése egyre jellemzőbb.  
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2. ábra: A magyarországi települések lakónépességének változásai 

1990 és 2009 között 
Forrás: KSH Területi Statisztikai Évkönyv 2008 alapján saját szerkesztés 

 
A városok lakónépességének növekedése a városok számának növekedéséhez is 
köthető, hiszen az utóbbi évek „várossá nyilvánítási lázának” köszönhetően 2010-ben 
328 városa volt Magyarországnak. Ugyanakkor ezek az új városok nagyon sokszor 
szinte semmilyen központi funkcióval nem rendelkeznek, térségükre nem gyakorolnak 
érezhető hatást, és alapvető infrastrukturális ellátottságuk, gazdasági-társadalmi, 
jövedelmi viszonyaik sem különböznek a községekétől (3. ábra). 
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3. ábra: A magyarországi települések számának változása 1990 és 2009 között 

Forrás: KSH Területi Statisztikai Évkönyv 2008 alapján saját szerkesztés 

 
Változások az ezredforduló táján 
 



 

 

A két évtizedben a településrendszer különbségeit alakító tényezők is megváltoztak, 
Beluszky P. (1999) szerint a 90-es évtized végén a legfontosabb tényezők közé a 
jövedelemszerzés lehetőségei, munkaerőpiaci helyzet, befektetők helyzetértékelése, 
vállalkozások esélyei tartoztak (addig meghatározó volt a településhierarchiában 
elfoglalt helyzet, az infrastrukturális, intézményi ellátottság). 
Az 1990-es években a kis- és középméretű cégek előretörése figyelhető meg az 
egykori nagyvállalati struktúra felbomlásával egyetemben. Az 5 regionális központ 
közül az egykori nehézipari fellegvárat, Miskolcot sújtotta leginkább a strukturális 
válság, amely az iparban foglalkoztatottak számának drasztikus csökkenésében is 
megmutatkozott, és a város elvesztette egykori bányász-kohász jellegét is. Ezzel 
szemben Győr estében az ipari funkció karakteresebbé válása figyelhető meg, a 
gépipar maghatározó ágazat maradt, köszönhetően a közúti jármű- és 
alkatrészgyártásnak és az elektronikai iparnak. A másik három város iparának 
szerkezetében nem történtek markáns változások, eltekintve a pécsi kitermelőipar 
megszűnésétől (Kiss E. É. 2001). A 90-es években az ipari területek nagyságában nem 
volt számottevő változás egyik városban sem, a mérsékelt dezindusztrializáció és a 
nagyfokú megújulás miatt. A korábbi ipari területek funkcionális átalakulása azonban 
megtörténhet, legfőképpen az elhagyott, felesleges ipari területekre települő 
kereskedelmi, szolgáltató létesítményeknek köszönhetően. Az is jellemző, hogy az 
ipari területek újrahasznosítása legtöbbször spontán módon zajlott, hiszen a helyi 
önkormányzatoknak kevés eszköz állt rendelkezésükre a folyamat meggyorsításában 
(építési, környezetvédelmi előírások).  
Lengyel I. és Rechnitzer J. (2000.) szerint a kilencvenes évek elején a klasszikus 
centrum funkciók (azaz a közszolgáltatásokhoz kapcsolódó intézmények) jelenléte 
mellett a gazdasági tényezők befolyásolták alapvetően a tagolódást. Az évtized végére 
„az üzleti és gazdasági szolgáltatások, mint a piaci viszonyokat megtestesítő 
tényezőcsoportok és a gazdasági teljesítmények együttesen befolyásolták a 
városversenyt.”1 Láthatólag háttérbe szorultak a közszolgáltatásokra (oktatás, 
egészségügy, közigazgatás, igazságügy, kultúra) épülő ”hálózat alakító tényezők”, és 
fontosabbá váltak a piaci, fogyasztási viszonyokhoz, a tulajdonképpeni 
népességkoncentrációhoz és vonzási funkciókhoz kapcsolódó hatások. A városok 
versenyképessége az évtized elején még szorosan kötődött a felülről történő 
irányításhoz, az évtized végére ezek a központi kapcsolatok kevésbé meghatározóvá 
váltak. Ez megfelel Cheshire, P. C. – Magrini, S. 2002 véleményének, akik szerint ez a 
folyamat már erősen elválik, különbözik a hagyományosan felülről-lefelé (top-down) 
irányuló regionális politikától. Az tagadhatatlan, hogy ezek a központi kapcsolatok 
azért továbbra is fennmaradtak, ha alacsonyabb szinten is, és esetenként (jelentős 
infrastrukturális, intézményi beruházások) komoly szerepet kaphattak a fejlődésben. 
Ezek a központi kapcsolatok természetesen ma is láthatóak, igaz általában vesztettek 
jelentőségükből, esetenként (jelentős infrastrukturális, intézményi beruházások) 
komoly szerepet kaphattak a fejlődésben; összességében nagyságrendjük kisebb lett. 
Az évtized végére felértékelődött a városok elérhetősége, megközelíthetősége, ami 
                                                 
1 Lengyel I. és Rechnitzer J. 2000, 141. old. 



 

 

vonzó hatást gyakorol a város vidékére (Kiss E. É. 2001; Lengyel I. 1999; Győrffy I. 
2009).  
A versenyképesség első megközelítésben a piaci pozíció szerzésére, megtartására és 
javítására való hajlamot, a piaci versenyben való helytállás képességét, az üzleti 
sikerességet jelenti.  
Lever, W. F. 1999 szerint a verseny konkrét célokért folyik: 

- mobil befektetésekért a feldolgozóiparban, kereskedelemben, ingatlanügyekben 
és informatikai ágazatokban, 

- a népesség, főleg a kvalifikált, versenyképes humán tőke odavonzásáért, 
- a költségvetési forrásokért, a közpénzek, közjavak (utak, oktatási, egészségügyi 

intézmények) létrehozásáért, közintézmények letelepítéséért, 
- események, rendezvények rendezéséért. 

Lengyel I. és Rechnitzer J. (2000.) szerint a régiók és a városok akkor versenyképesek, 
ha nyitott gazdaságukban magas és egyre növekvő az egy lakosra jutó jövedelmük, a 
foglalkoztatottsági rátájuk magas, és a képződő jövedelmekből a lakosság széles 
rétegei részesülnek, így a versenyképesség nem más, mint „a globális versenyben 
elfogadtatott minél nagyobb gazdasági teljesítmény, amely egyrészt a képződő 
jövedelmekkel mérhető, másrészt a foglalkoztatottság magas szintjével.”2 
Ezek alapján megállapítható, hogy a sikeresség és a versenyképesség szorosan 
összefüggő kategória Enyedi Gy. (1996.), Lengyel I. és Rechnitzer J. (2000.) szerint is. 
A verseny sikeres megvívására csak a sikeres városok képesek, amelyek jellemzői a 
következők: képes a gazdasági szerkezet változtatására, szolgáltató szektorában magas 
az értékhozzáadó ágazatok aránya, a tudásalapú termelés jellemzi. A sikeres városban 
erős az innovációs képesség, döntések születnek, erős és gyarapodó a középosztály, 
emellett nagy értékű környezetet képes nyújtani a gazdaság és a társadalom 
szereplőinek, ezeken kívül a sikeres város jól kezeli a konfliktusait, jelentősek a külső, 
nemzetközi kapcsolatai, és ezekkel összefüggésben a sikeres városban növekszik a 
jövedelem és a foglalkoztatás (Enyedi Gy. 1998). 

 

                                                 
2 Lengyel I. és Rechnitzer J. 2000, 137. old. 



 

 

 
4. ábra: Regionális fejlesztési pólusok és tengelyek az OTK (2005) szerint 

Forrás: OTK 2005. 

 
Az információs társadalomban felgyorsulnak a városközi kapcsolatok, megváltozik a 
távolság és fekvés fogalma, a településhierarchia is átalakul. Ebben a környezetben 
gyengülnek, esetleg feleslegessé válnak korábbi kis- és középvárosi, szolgáltatási 
funkciók (Enyedi Gy. 1998). A településhierarchiában a nagyvárosok szerepe 
megerősödik, főleg azoké, amelyekben stratégiai jelentőségű gazdasági és politikai 
döntések születnek. Az OTK (2005.) szerint ország növekedési pólusai a következők: 
Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Győr, emellett a Közép-dunántúli Régióban 
Székesfehérvár és Veszprém funkciómegosztáson alapuló szerves együttműködés 
révén fejlesztési társközpontokként működnek. Az ország kiegyensúlyozottabb 
fejlődése érdekében cél egy, a jelenleginél intenzívebben kooperáló, kiegyensúlyozott 
városhálózat megteremtése Magyarországon, ahol e pólusok és a nagyobb - megyei 
jogú – városok, mint regionális alközpontok hálózatosan együttműködnek (4. ábra), és 
az együttműködés különösen a pólusoktól távol eső térségek dinamizálására képes 
nagyvárosok szerepének megerősítése szempontjából fontos OTK (2005). 
Ezeknek megfelelően a tervek szerint a régiók versenyképességének erősítése miatt 
megkülönböztetett szerepet kap a fejlesztési pólusok és a nagyobb városok hálózatos 
együttműködése, és ezzel a városok közti közlekedési útvonalak mentén elhelyezkedő 
fejlesztési tengelyek is. Magyarországon az urbanizációval párhuzamosan jelentősen 
fejlődött a faluhálózat, javultak az életkörülmények, az infrastrukturális ellátások, de 
ennek ellenére jelentős különbségek mutatkoznak a településhálózat tagjainak 
fejlettsége területén, a városok és falvak társadalmi-gazdasági, infrastrukturális 
jellemzőinek, ellátottságának viszonyaiban, ugyanakkor ezek a differenciák láthatóak a 
nagyvárosok (főleg a regionális központok és megyeszékhelyek) és a többi város 
között is. Ez a markáns különbség szinte minden indikátor esetében nyomon 



 

 

követhető, ezek közül az 5. ábrán a jövedelmi, és az adózók száma közötti 
különbségek láthatóak.   
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5. ábra: A magyarországi települések ezer lakosra jutó adózóinak száma, és 

jövedelmi viszonyai 2008-ban  
Forrás: KSH Területi Statisztikai Évkönyv 2008 alapján saját szerkesztés 

 
Városok pozíciói a 2000-es években 
 
A régióközpontok közötti változások közül figyelemre méltó, hogy az évezred elejére 
Miskolc „magához tért”, stabilizálta pozícióit, felzárkózott Debrecen, Szeged és Pécs 
mellé, egyes esetekben mögé, és ezt bizonyítják több területen elvégzett vizsgálatok: 
az infokommunikációs szektor, az innovációs potenciál, az önkormányzatok 
kommunikációját bemutató vagy a pénzintézeti szerepre vonatkozó elemzések. 



 

 

1. táblázat: Magyar megyeszékhelyek fejlettségének alakulása 1990-2008 között, 
a Benett-vizsgálat mutatói (KSH, Datastar, elvira, utvonalterv, atm.hu alapján 
saját szerkesztés) 

mutató 1990 1995 2000 2005 2008 
1. Lakónépesség száma az év végén X X X X X 
2. Vendégéjszakák száma a kereskedelmi 

szálláshelyeken 
X X X X X 

3. Összes kereskedelmi szálláshely 
szállásférőhelyeinek száma 

X X X X X 

4. Az év folyamán épített lakóépületek száma X X X X X 
5. Összes működő kórházi ágyak száma X X X X X 
6. Regisztrált vállalkozások 1000 lakosra jutó 

száma 
 X X X X 

7. 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma  X X X X 
8. Regisztrált egyéni vállalkozások 1000 lakosra 

jutó száma 
 X X X X 

9. A helyi önkormányzatok helyi adó bevételei    X  
10. A helyi önkormányzatok tárgyévi kiadásai    X  
11. Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások 

száma 
  X X X 

12. Egyéni és üzleti távbeszélő fővonalak száma 
1000 lakosra jutó száma 

  X X X 

13. 1000 lakosra jutó működő háziorvosok száma X X X X X 
14. Nappali tagozatos középiskolai tanulók száma    X X 
15. Felsőoktatásban résztvevő hallgatók száma 

minden tagozaton 
   X X 

16. Mozilátogatások 1000 lakosra jutó száma  X X X X 
17. Közúti elérhetőség ideje Budapestről (perc), 

2010. 10.29. 
    X 

18. Vasúti elérhetőség ideje Budapestről (perc), 
2010. 10.29. 

    X 

19. Vonatkapcsolatok száma Budapesttel 
(hétköznap), 2010. 10.29. 

    X 

20. Bankfiókok száma, 2010. 10.29     X 
 
Az 1. táblázatban látható indikátorok vizsgálatából megállapítható, hogy a fejlettség 
egyes elemeit tartalmazó adatok szerint a regionális központok elkülönülnek a többi 
megyeszékhelytől. A megyeszékhelyek közül is a 100 ezer főnél népesebbek 
szerepelnek előkelő pozícióban, valamint Eger, amely több mutató szerint is kedvező 
adottságokat, ellátottságot mutat. A vizsgált időszak alatt ebben a városkörben nem 
figyelhetők meg komolyabb elmozdulások, letisztult kép mutatkozik. A többi 
megyeszékhely esetében tapasztalható hektikus mozgás, amely köszönhető egyrészt a 
különböző adottságoknak, múltból hozott hiányosságoknak, a különféle fejlődési 
utaknak, és az elérhetőségben tapasztalható differenciáknak. Az öt regionális központ 



 

 

kiemelkedése a megyeszékhelyek közül más vizsgálatokban is megfigyelhető, más 
módszerekkel, más tényezőket, a fejlettség, a potenciál más elemeit elemezve is 
hasonló kép mutatkozik meg (Beluszky P. 1999; Csizmadia Z. - Rechnitzer J. 2005; 
Gál Z. 2000).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ábra: Magyar megyeszékhelyek fejlettségének alakulása egyes tényezők szerint 

1990-2008 között 
Forrás: KSH, Datastar, elvira, utvonalterv, atm.hu alapján saját szerkesztés 

 
A transznacionális vállalatok előretörése, a gazdaság alapvető változásai, a gazdasági 
szervezetek megújulása új kihívásokat állítottak a telephelyek, a munkaerő, a szállítás 
az infrastruktúra, és ezek egyik legfőbb színtere a városok elé. Ezek az új kihívások a 
változást, a megújulást követelik meg a településektől, azt, hogy a „New Economy” 
céljainak is megfelelően működjenek.  
Napjainkban a globalizáció alapját a kommunikációs, és még inkább az információs 
technológiák ugrásszerű fejlődése jelenti. Ezen fejlődés során a világban átalakultak a 
tér-idő kapcsolatok, egyre inkább megszűnnek a tér-és időhatárok, amelyek korábban 
elválasztották egymástól a nemzetgazdaságokat. Ezek a folyamatok azonban nem 
egyformán érintik a különböző földrajzi helyeket, így az időben és térben konvergáló 
folyamatokhoz paradox módon földrajzi egyenlőtlenség társul.  
Mivel a kommunikációs technológiai újítások azokra a földrajzi helyekre irányulnak 
ahol a várható haszon a legnagyobb, kialakulnak az információs világ számára 
„fontos” helyek (Bernek Á. 2000). Ezeknek a folyamatoknak, jelenségeknek hatására 
egyaránt megerősödnek a globális szintű kommunikációs hálózatok és ezen hálózatok 
központjai is (Dicken, P. 1992), így a városok, régiók, országok egymás versenytársai 
is lehetnek. 
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A nagyvárosi régiók kiemelkedése a településhálózatokon belüli egyenlőtlenségeket 
növeli, a vonzáskörzetek kitágulnak, átléphetik az országhatárokat is. „A kisvárosok 
egy része elveszíti önálló funkcióit, betagozódik egy nagyvárosias térségbe, vagy 
beleszürkül falusias környezetébe.”3  
Az ESDP (1999.) a gazdasági és társadalmi kohéziót, a természeti erőforrások és 
kulturális örökség megőrzését és az európai térség kiegyensúlyozottabb 
versenyképességét tűzte ki célul. Az Európai Területfejlesztési Perspektíva (ESDP) az 
európai városrendszerben három szintet emel ki: a nemzetközi, a nemzeti és a 
regionális jelentőségű városokat, hasonlóan az ESPON (2005.) városi térségek 
osztályozásához. A dokumentum több célt is meghatároz, például: 
kiegyensúlyozottabb és többközpontú városrendszerek kialakítását, új kapcsolatok 
megteremtését a város és vidéke között, a fejlett infrastruktúrához való hozzáférés 
biztosítását, a természeti és kulturális örökség fokozott védelmét. Az európai területi 
fejlődés egyik fókuszába a város került, mivel térbeli folyamatai meghatározóak 
térségeik fejlődésében. A városrendszerek fejlődésében célként jelenik meg a városok 
közötti kooperációk erősítése.  
A harmonikus térségi fejlődés egyik feltétele a városok együttműködésének 
megvalósulása, hálózatok, kooperációk létrejötte, cél, hogy ne szigetelődjenek el 
egymástól a különböző dimenzióban elhelyezkedő városok. A hálózati kapcsolatok 
erősítése különös jelentőséggel bír Kelet- és Közép-Európában. Ennek szellemében 
sokoldalúbbá kell tenni a városok együttműködését részben intraregionális, részben 
pedig interregionális szinten.  

 
Összegzés 
 
A fentieknek megfelelően a fejlesztéspolitika fontos célkitűzése kell, hogy legyen a 
dinamikus és versenyképes városok megteremtése, fejlődésük segítése. Általában a 
régiók versenyképességének fontos összetevői a városok, mint a gazdasági növekedés 
motorjai, amelyek válhatnak egy-egy periférikus vagy hanyatló régió megújításának 
tereivé, mozgatórugóivá. Azonban csak akkor tudják ezeket a funkciókat betölteni, ha 
a tőke számára vonzóak, ha gazdasági szerkezetük sokoldalú, és megfelelő színvonalú 
szolgáltatásokkal, infrastrukturális háttérrel rendelkeznek. A városi életminőség 
javítása szintén fontos lesz, így új irányokat kaphat a városi területhasználat, az 
infrastruktúra-fejlesztések, az agglomeráció településeinek elérhetősége, a szociális 
problémák kezelése, a városi ökorendszerek megújítása. A város és vidék közötti új 
partnerség kialakítása, az eddigi kapcsolatok fejlesztése meghatározó céllá válik, a 
„nyertesek és vesztesek” dilemma helyett esetleg a „nyertesek és nyertesek” helyzet 
alakulhat ki, egy win-win pozíció elérése a kapcsolatok létrehozásával, hálózatba 
szervezésével, nagyarányú dinamizálásával, az összefogás erősítésével. 
A fejlődési lehetőségek, a befektetők vonzása nagy mértékben függ az üzleti 
környezettől, az állami szabályozóktól (állami adórendszer, adminisztrációs terhek, 
ösztönzések, szociális rendszer stb.) amelyet egyetlen területi egység, régió, kistérség, 
                                                 
3 Enyedi Gy. 2003, 11. old. 



 

 

település sem tud megkerülni. Ezen állami szerepvállalás meghatározza, befolyásolja 
az önkormányzatokat, a befektetőket, a gazdasági és társadalmi szereplőket. Ezek a 
hatások a munkaerő jellemzői, az elérhetőség, a piaci lehetőségek mellett döntő 
fontosságúak is lehetnek a telephelyválasztásban, a befektetők, a külföldi tőke 
megtelepedésében. Ebben a helyzetben is meghatározó szerepet kapnak a 
régióközpontok, nagyvárosok, városok. Kérdés: vajon Magyarországon sikeres 
városok a regionális központok? Úgy tűnik a vezető pozícióik megmaradtak, de jó 
néhány fejlesztendő terület van minden városban (Miskolc esetében ilyen például a 
gazdaságfejlesztés, a munkanélküliség csökkentése és a foglalkoztatottság növelése). 
"A bemutatott kutató munka a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 jelű projekt 
részeként az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg" 
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Absztrakt 
 
A válság olyan időszak, amely után döntő változás várható. A mai világválságban 
lényeges az emberek nem tudatos és tudatos viszonyulása a válsághoz. Válságban a 
nagy többség a jövősokk miatt anómiás, sokan depressziósak. Akiknek hibás a tájé-
kozódási rendszerük, azok a válságot kizárólag vészhelyzetnek érzik, és kóros szo-
rongásos zavarral reagálnak. A válságokban vezető szerepbe kerülhetnek a kóros 
személyiségűek, a felelőtlen felhangoltak és a szerfüggők. A döntéshozóknak, a 
szakembereknek és az érdekelt laikusoknak is fel kell ismerniük, hogy a válság 
nemcsak vészhelyzet. 
Az alkalmazkodás ma a globalizáció miatt is nehezített. Meg kell tanulni a globali-
záció és az információs technológia előnyeivel, hátrányaival élni. Ehhez új életstílus, 
új szemlélet, hozzáértés és bizalom kell. Tanuljunk meg uralkodni a szorongáson, 
elkerülni az anómiát, csökkenteni a depressziót! Ne hagyjuk magunkat megtévesz-
teni hazug ígérgetők által! Fel kell készülnünk a változ(tat)ásokra. 
A közösségek válsághoz való alkalmazkodásához közös jövőformálás kell, amihez 
elengedhetetlen a kedv és a képesség. Ennek kialakításához és fejlesztéséhez hasz-
nosak a participatív jövőkutatásban egyre szélesebb körben elterjedt eljárások és a 
jövőcentrikus nevelés-oktatás módszerei, már az óvodától kezdődően. Az érintettek 
véleményét is figyelembe vevő jövőalternatívák kimunkálásában való részvétel erő-



 

 

síti az emberek közösségi tudatát és növeli a jövőért érzett felelősségét. Így remél-
hetjük, hogy a válság nem lehúz, hanem felröpít. 
 
Kulcsszavak: világválság, változás, jövőformálás, participativitás. 
 
JEL osztályozás: I00 
 



 

 

1. Az ember lényeglátó képessége és a változásokhoz való viszonya 
 
Az általunk ismert lények közül csak az ember képes arra, hogy felismerje – gon-
dolkodva következtesse, és érzelmileg átélje –, hogy lényeges változásokra szükség 
és lehetőség van. A gyermek elképzeli, hogy majd felnőtt lesz, a serdülő elképzeli, 
hogy családja, munkaköre és felnőtt szerepe lesz. Az egészséges fiatal felnőtt arról 
ábrándozik, hogy milyen élete lesz, amikor középkorúvá válik. 
A változások tudomásul vétele és a változtatások meghozatala azonban nem könnyű. 
Gyakran kiábrándultan szembesülünk a megvalósult változásokkal, azokat túl gyor-
san vagy éppen túlzottan lassan bekövetkezőnek érzékeljük, és sokszor nem olyan-
nak, mint amilyennek elképzeltük. Nem tanultuk meg eléggé azt sem, hogyan kell a 
változásokhoz alkalmazkodni, illetve hogyan kell/lehet a változásokat a társadalom 
(és benne saját magunk) javára fordítani. 
Az ipari társadalmakban ritkává vált, hogy a családok különböző korosztályokhoz 
tartozó tagjai együtt éljenek. Természetessé vált, hogy a fiatalok és a középkorúak 
nem szembesülnek azzal, hogy idősek is vannak a világon, várhatóan ők is lesznek 
idősek, és ezért nem eléggé készülnek fel időskori életükre.  
Az emberek változásokhoz való viszonya tehát ambivalens. 
 

1.1. A válság felismerésének nem tudatos és tudatos elhárítása 
 
Az ember – mint minden élőlény – kellemesebbnek érzi a megszokottat, a változat-
lant és a könnyen kiszámíthatót. Amit pedig nem érez kellemesnek, arra először nem 
tudatosan úgy reagál, hogy nem veszi tudomásul. Ezt Sigmund Freud már első mun-
káiban felismerte. Az elhárító mechanizmusokra vonatkozó elmélet részletes kidol-
gozása Anna Freud nevéhez fűződik. Az egyik legfejlettebb elhárítási mód az elfoj-
tás, amelynek során az egyén arra törekszik, hogy az ösztönkésztetéseket és a velük 
összefüggő képzeteket a tudattalanba szorítsa, mivel azok kielégítése veszélyes az 
én számára (Freud, A., 1960). Újabban ugyan felvetik, hogy ez az elmélet megdőlt, 
mert azt tapasztalták, hogy nagy katasztrófák után az ember nagyon is élénken, fo-
kozottan emlékszik a történtekre. Ez csak felszínes összekeverése különböző nem 
tudatos reagálásoknak. Az elfojtás a nem kívánt jelenségekkel kapcsolatban jelent-
kezik, amelyeknek jövőbeli bekövetkezésére az egyén ésszerűen következtethet, 
amit nyilvánvalón fel kell ismernie, valamint akkor, ha valakinek olyan élménye 
volt, amelyet szörnyűségnek tart, de fizikai károsodással nem jár. Nem akkor, ami-
kor fizikai fájdalommal, károsodással, szörnyű megaláztatással járó élményei van-
nak. 
Jelentős a nem tudatos és a tudatos ellenállás a krízis tudomásulvételével szemben, 
annak tudatos titkolása. Akármennyire látja már mindenki, hogy az időjárás nem 
olyan, mint régen, és olvashatunk a tudományos adatokról, láthattuk Al Gore 2006-
ban írt könyvét és filmjét a „Kellemetlen Igazság”-ról, miszerint földünk éghajlata 
melegszik, és az emberi élőhelyek jelentős részét el fogja önteni a víz. Erre is elfoj-



 

 

tással reagál ma még a többség, a bulvár sajtó és néhány tudós is, akikre nyilvánva-
lóan hatnak azok, akik el akarják hitetni, hogy az ipari társadalmak fenntarthatóak. 
 

1.2. Az irreális jövővíziók készítésének nem tudatos és tudatos okai 
 
Józan gondolkodással első megközelítésben nem könnyen érthető az, hogy az ember 
általában érdekesebbnek érzi azt, ami mindennapi tapasztalatai alapján meglepő. 
Már az ősközösségekben élők is azokra hallgattak, azoktól fogadtak el életviteli ta-
nácsokat, akikről hitték, hogy valamilyen csodálatos, de nem érthető kapcsolatban 
vannak az általuk nem értett okozóval/okozókkal. Sámánok, az életvezetésre vonat-
kozóan tanácsokat adók azok lettek, akikről elhitték, hogy különleges kapcsolatuk 
van az égiekkel. A barlangrajzok is ilyen módon értek el mágikus és ugyanakkor 
megnyugtató hatást. A barlangrajzokra olyan rajzolási sajátosságok jellemzőek, mint 
amilyenek a kábítószeresek rajzain megfigyelhetőek – amely szerek szintén meg-
nyugtató hatásúak is (Frecska, 2007). 
A valóságban nem tapasztalt lényekkel benépesített mesék az embereket már gyer-
mekkortól fokozottabban érdeklik, mint a valós történetek. Ennek az lehet a nem 
tudatos oka, hogy a szervezetünk a szokatlan ingerekre az adrenalin szint növekedé-
sével és élénkséggel válaszol. Ez jobb közérzetet okoz, mint a reálisan várható je-
lenségeken való gondolkodás. A fantasztikus történeteknek az is előnye, hogy a reá-
lis történetekhez viszonyítva kevesebb vitát váltanak ki. Az emberek valóságos ta-
pasztalatai különbözőek. Ha valaki reális történetet mond el, azt a hallgatók többsé-
ge vitatni fogja, mert ő másként tapasztalta az összefüggéseket. A fantasztikus tör-
ténetet mesélővel viszont nem vitatkoznak, mert ő nem is állítja és nem is kelti azt a 
benyomást, hogy az, amit mesél, valóságos. 
A jövőről szóló történetek közzétevői közül sokan tudatosan is szívesebben támo-
gatják a fantasztikus történeteket, mint a reálisakat. Ennek egyik oka nyilvánvalóan 
az, hogy tapasztalják: azok jobban eladhatóak az előzőekben ismertetett nem tudatos 
okok miatt. Nem tartjuk kizártnak, hogy az irreális sci-fi alkotásokat megrendelők és 
készítők szándékosan kívánják elterelni a figyelmet arról, hogy változtatni kell a 
világon. Rövidlátó szemléletükkel arra törekszenek, hogy meglévő anyagi előnyei-
ket így tovább megtarthassák, és nem gondolnak arra, hogy később ez nekik is, de 
utódaiknak még biztosabban kedvezőtlen lesz. 
 
2. Törekvés a válság hátrányainak megelőzésére és előnyeinek hasznosítására 
 
 2.1. A válság hátrányainak megelőzése 
 
A válság – mint tapasztaltuk – átmenetileg óhatatlanul hátrányokkal is jár. Ez min-
denkiben okoz szorongást, ami az egészséges emberekből fokozottabb óvatosságot 
vált ki. Erre szükség van. Azok viszont, akiknek az agyában az újhoz alkalmazko-
dást végző rendszer károsodott, a nehézségekre, a számukra hátrányos helyzetekre 



 

 

sokszor igen kellemetlen szorongásos kórképekkel reagálnak. Ezeket a kórképeket a 
19. század hatvanas éveiben leírók ritkán észlelték olyanoknál, akik tartós általános 
vérkeringési zavaros állapotokon estek át – amelyek az újhoz alkalmazkodás agyi 
területeit, a többszörös vérellátású thalamust és környékét károsítják. A 20. század-
ban már gyakorivá lettek az ilyen kórképekkel jelentkezők. Részben azért, mert 
gyakoribb a szorongást kiváltó helyzet. De bizonyára azért is, mert több az olyan 
ember, aki súlyos, egész testre terjedő vérkeringési zavar, esetleg átmeneti szívmeg-
állás után életben marad. Még többen vannak azok, akik oxigén-hiányos környezet-
ben nőttek fel, és agyukban a fokozottan biztosított vérellátási területek – ahol az új 
helyzethez való alkalmazkodást segítő agyi rendszerek vannak – károsodtak. A 20. 
században bajaikat elsősorban lelki okúnak tartották, és kezelésük ritkán volt ered-
ményes. A szorongásos kórképek az életüket meghatározóak voltak. Kezelésükben 
ma azok érnek el viszonylag jó eredményeket, akik tudják, hogy nekik szervi bajuk 
van, amin nem tudnak uralkodni. Nem méltányos olyanokat mondani nekik, hogy 
uralkodjanak magukon! Nincs értelme bajuk mélylélektani alapjait keresni. Család-
jukat, környezetüket megértő viselkedésre késztetve viszont lehet segíteni őket. 
Megszokott, védett környezetben általában képesek teljesíteni a feladatokat, és job-
ban is érzik magukat (Kappéter, 1998). Ha a szorongásos kórkép igen súlyos életvi-
teli nehézséget okoz, célzott agyműtétekkel csökkentik a rögzült kóros védekezési 
reakciók lehetőségét (Pataki É. et al., 2002). 
Toffler (1970), a pszichológus jövőkutató író bizonyította, hogy a szokatlan, nagy és 
az egymás után gyorsan következő változások akkor is súlyosan megterhelik az em-
bert, ha azok kellemesek. Ezt a jelenséget jövősokknak nevezte. Ma a globalizáció 
akkor is kiváltja sokakból a jövősokkot, ha a változásokban nincsenek túlsúlyban az 
illető számára kellemetlenek. A jövősokk érthetővé teszi, hogy hazánkban ma a 
nagy többség anómiás (hiszi ugyan, hogy felismeri, mi lenne helyes, de az a hozzá-
állása, hogy ő egyedül semmit sem tud megoldani, ezért inkább nem is tesz semmit 
az emberiségért) és sokan depressziósak (Kopp, Skrabski, 1992). 
 

2.2. A válság várható előnyeinek felismerése 
 
A globalizáció számos előnnyel jár, amelyek felismerését érdemes tudatosítani. A 
világon pl. együttműködve határozottan javíthatjuk az információs technológia fej-
lődését és felhasználását a legkülönbözőbb területeken. Megismerhetjük az ősi és a 
legújabb kultúrák eredményeit, és egymástól átvehetjük a jól használható elemeket, 
pl. életvezetési szokásokat. Együttműködéssel segíthetjük a katasztrófák megelőzé-
sét, az elkerülni nem tudott katasztrófák ellensúlyozását. Különböző államok szociá-
lis és egészségügyi ellátásában együtt jobban alakíthatjuk a megelőzést és az elke-
rülni nem tudott bajok ellensúlyozását is. Együttműködve optimálisan alakíthatjuk a 
vízzel és a táplálékkal való gazdálkodást is a legkülönbözőbb területeken. A külön-
böző államok egymástól megtanulhatják a bűnmegelőzés, bűnüldözés módszereit és 
összefogással mind jobb eredményeket érhetnek el. Még a sportolás, a szórakozás 



 

 

lehetőségei is az egész földgolyónkon egymástól tanulva, egymással versengve job-
ban alakulhatnak, mint külön-külön. 
A globalizáció erősítheti a kedvet és a bizalmat új életstílus elsajátításához. A mo-
dern média eszközei ezt azzal segítik, hogy sok információt közölnek, és minden 
gondolkodó ember számára lehetővé teszik, hogy mindenki kiválaszthassa azt, ami a 
számára a leghasznosabb gondolkodásának fejlesztésében. Sajnos, a média ezt sok-
kal kevésbé teszi, mint amennyire tehetné. 
 
3. A válsághoz való közösségi alkalmazkodás szükségessége 
 
Régebben egy-egy család különböző korosztályai együtt laktak és sokszor együtt 
dolgoztak. Az ipari termelésben és az ipari jelleggel megszervezett egyéb munkák-
ban a család együttdolgozása már ésszerűtlenné vált. A rabszolgatartó és a feudális 
társadalmakban a szülők, az idősebbek, a főnökök bántóan viselkedtek a fiatalokkal. 
A későbbi társadalmakban is sokan megkérdőjelezték a szülők, az idősebbek vezető 
szerepének ésszerűségét. A nők egyenjogúsága jobban érvényesülhetett, mert a fér-
fiak testi erejére nincs többé szükség a külső kellemetlen hatások megelőzésére, ki-
küszöbölésére. A gyermekek egyenjogúsága is sokaknak tetsző eszme lett. Ez a má-
sik véglet. Helyesnek tartjuk, amit Sztehlo Gábor intézeteiben valósítottak meg: a 
gyermekek közössége maguk közül választott vezetőket, ők dönthettek a legtöbb 
felmerülő kérdésben. Az intézmény vezetője általában úgy szólt hozzá a kérdések-
hez, hogy irányítsa, segítse a fiatalok önálló gondolkodását (Merényi, 1993). 
Kappéter István és munkatársai hasonló elvek szerint próbálták alakítani a beteg-
önkormányzatot a tápiógyörgyei pszichiátriai otthonban. Egyszer előfordult azon-
ban, hogy egy kóros személyiségű beteg meg tudta győzni a betegtársak egy részét, 
hogy őt el kell fogadniuk vezetőjüknek, mert ő majd megvédi őket az ápolók fölé-
nyes parancsolgatásától. Durva módon, nem ritkán bántalmazással megfélemlítette a 
többséget, hogy érezzék: nem ajánlatos vele szembefordulni. Így választatta meg 
magát az önkormányzat vezetőjének. Az otthon vezetősége kénytelen volt kimonda-
ni, hogy a dolgozókat is megszavaztatják, hogy vajon elfogadják-e őt. A dolgozók 
leszavazták és így megakadályozták, hogy a kóros személyiségű beteg legyen a ve-
zető. 
 
4. Kiút keresése a válságból 
 
 4.1. A modern jövőkutatás szemléleti keretei 
 
A jövőkutatók nem azzal segítenek a válságból való kilábalásban, hogy megmond-
ják a biztos utat és módot, hanem azzal, hogy erősítik a távlatos szemléletet, az egy-
idejűleg több oldalról közelítő komplexitást, a participativitást, a hatáselemzések 
készítésének fontosságát, a felelős jövőorientált gondolkodásmódot és az alternatív 
szemléletet (Nováky, 2010). Ezeknek a jövőkutatás-metodológiai elveknek az al-



 

 

kalmazása nemcsak azért szükséges, hogy a tudósok jobban megértsék a bizonytalan 
helyzeteket, hanem azért is, hogy a jövő körvonalazása és tervezése közelebb kerül-
jön a laikusokhoz, a nem-szakértőkhöz, hogy együtt olyan jövőváltozatokat készít-
hessenek, amelyeket az adott helyen érdekelt szélesebb lakossági rétegek is elfogad-
hatónak ítélnek, és a tudósok is megvalósíthatónak tartanak. 
A komplexitás elvének szellemében arra törekszünk, hogy a valóság minél több te-
rületét vonjuk be a vizsgálódásba. A kutatás és előrejelzés tárgyát sok oldalról, kü-
lönböző tudományterületek felől közelítjük meg annak érdekében, hogy megbízható 
képet kapjunk a jelen valóságáról és a jövő lehetséges alternatíváiról. Napjainkban a 
komplex megközelítés tartalma kibővült: növekvő jelentőségű az ún. gyenge jelek 
figyelembevétele és vizsgálata, amelyek részét képezik a komplex rendszernek, de 
felismerésük különös érzéket, tudást feltételez. A jelenben megfigyelhető gyenge 
(nem egyértelmű) jelek jelentőségének érzékeltetéséhez látni kell (Veigl, 2010), 
hogy minden folyamat, amely jelentős a jelenben, már a múltban is létezett és 
megfigyelhető is volt, csak kevésbé volt egyértelmű, hogy hova fejlődik ki. A 
gyenge jelek potenciálisan kibontakoznak, vagyis elképzelhető, hogy kifejlődnek, de 
az is, hogy elhalnak. Ilyen gyenge jel volt például a mobil-telefon 1960-ban, amikor 
kevesen gondolták óriási mértékű elterjedését. A gyenge jelek néha nem 
egyértelműen mutatják azt, hogy melyik jövőre utalnak, ez is okozhatja a 
gyengeségüket. Magukban hordozzák tehát a bizonytalanságot, de éppen a 
bizonytalanságuk miatt olyan lehetőséget rejtenek magukban, amelyet a gyors 
változások világában lehetőségként kell kezelnünk. 
A participativitás elvének alkalmazása esetén a lehetséges jövőalternatívák kimun-
kálásában mindazok részt vesznek, akiknek a jövőjével foglalkozunk, akiktől várha-
tó, hogy közreműködnek majd a megvalósításban, és akik várhatóan élnek majd ab-
ban a világban, amelyet közösen alakítunk ki. A jövő forgatókönyveit és az egymás-
tól lényegesen eltérő jövőalternatívákat ilyenkor a jövőkutatók nemcsak szakértők 
közreműködésével, hanem a laikusokkal is együttműködve dolgozzák ki. Jelentős 
társadalmi változások esetén a laikusok széles körű aktivizálása különösen fontos, 
mert ilyen esetekben a társadalmi-gazdasági folyamatok instabilak. Ekkor az egyé-
nek és a közösségek egyaránt felismerik, hogy minél aktívabban részt kell venniük 
saját jövőjük formálásában, alakításában. Ma már mind többen vállalják, sőt követe-
lik a részvételt (pl. mozgalmak formájában), és mind többen vállalják az ezzel járó 
fáradozást is. A participatív jövőkutatás alkalmazása új válasz az instabilitás okozta 
változások keltette kihívásokra. 
A participatív jövőkutatás azt üzeni, hogy nem célszerű olyan jövőtanulmányokat 
kidolgozni, amelyek csak szakértői véleményekre épülnek, és amelyekben nem tük-
röződnek a lakossági vélemények. A lakosság (a nem szakértők, a laikusok, az érin-
tettek) értelmezi és értékeli azt, hogy milyen helyzetet idéznek elő a nemzetközi és a 
hazai társadalmi, gazdasági és környezeti makrofolyamatok és változások. Többé-
kevésbé befolyásmentes helyzetelemzésre építve – amennyire lehet, előítélet-
mentesen és kreatívan – a laikusok képesek a jövőnek a hivatalos véleménytől eltérő 



 

 

új folyamatait, eseményeit és összefüggéseit feltárni. A participatív jövőkutatásban 
résztvevő érintettek ezért megújíthatják a jövőről való vélekedést, és konkrét formá-
ba önthetik azokat a tevékenységeket, amelyeket ők maguk is hajlandóak lennének 
megtenni. 
Az alternativitás elvében gondolkodva arra kell törekedni, hogy az egymástól minő-
ségileg eltérő forgatókönyvek és jövőalternatívák minél szélesebb körét feltárják. 
Ezzel elősegíthető, hogy az alternatív célok és a hozzávezető alternatív utak sokszí-
nű választ adjanak a jövőproblémákra. Ily módon a társadalom lehető legtöbb tagja 
számára más-más, egyéni adottságainak, vágyainak leginkább megfelelő életpályát, 
karrierpályát lehet felkínálni. 
 

4.2. Reális jövőelképzeléseket! 
 
A jövőhöz való valóságos, participatív viszonyt indokolt segíteni, amit leginkább a 
lakosság jövőorientáltságának fokozásával lehet elérni. 1991 óta értelmezzük a jö-
vőorientáltságot és vizsgáljuk a magyar lakosság jövőorientáltságát (Nováky, Hideg, 
Kappéter, 1994). A jövőorientáltság (a jövő iránti érdeklődés, a jövőről való gon-
dolkodás, a jövőre vonatkozó reményekkel és félelmekkel való foglalkozás, és a 
jövő alakítása érdekében tervezett tettek) egyénenként, időnként változik. Az 1995-
2006 közötti összehasonlító vizsgálat (Hideg, Nováky, 1998; Hideg, Nováky, 2008) 
azt mutatta, hogy a jövőről való gondolkodás az ezredforduló után szélesebb körben 
észlelhető, mint azt megelőzően. Nőtt a jövővel tudatosan foglalkozók száma, 
ugyanakkor drámaian csökkent a jövőért tevékenységet végzők aránya az összlakos-
ságon belül. A család mint közösségi megtartó erő háttérbe szorult. 
Ha azt várjuk, hogy a jövő alakításában minél többen vegyenek részt, akkor szüksé-
gesnek tartjuk, hogy minél több ember minél kifejezettebben legyen jövőorientált. A 
jövő iránti érdeklődés fejleszthető, ha lebilincselő, érdekes olvasmányok, filmek 
szólnak a jövőről. Nyilvánvaló azonban, hogy olyan jövőkkel foglalkozni, amelyek 
biztosan soha nem valósulhatnak meg, vagy csak több emberöltő után remélhető 
megvalósulásuk, elveszik az időt a reálisan megvalósítható jövővel való foglalko-
zástól, és a jelenbeli élet ésszerű alakításától is. Reális jövőelképzelésekkel foglal-
kozva viszont közelebb lehet kerülni a sokak által elfogadhatónak ítélt jövőváltoza-
tok mind részletesebb kimunkálásához. 
A jövőelképzelések realitását az is fokozza, ha a jövőkutatók a globalizáció nyújtot-
ta kapcsolatok előnyeit felhasználva, nemzetközi együttműködésben végzik munká-
jukat. Az így megfogalmazott jövőalternatívák többoldalú rálátással készülnek, és 
ezért nagyobb az esélye annak, hogy azok az érdekeltek számára is releváns jövőket 
jelentsenek. Ilyen jövőalternatívákkal az embereket a minél önállóbb gondolkodásra 
és tevékenységre lehet lelkesíteni és késztetni. Nem az a kívánatos, hogy biztosnak 
higgyenek valamit. Legyenek tudatában annak, hogy nem lehetünk bizonyosak ab-
ban, hogy mi lesz. Mindenkinek arra kell törekednie, hogy annak tudatában fejtse ki 
aktivitását, hogy a jövőbeli történések lehetséges alakulása alternatív. Mindenkinek 



 

 

lehetősége és feladata, hogy amennyire tudja, a számára legkedvezőbbnek tartott 
lehetőség megvalósulását segítse elő, de, ha az nem lehetséges, képes legyen alkal-
mazkodni olyan megvalósulásokhoz, amelyek, ha az ő számára nem is a legvonzób-
bak, de elviselhetőek.  
 
 4.3. Jövőcentrikus nevelést-oktatást! 
 
Ahhoz, hogy a válságból megtalálhatóak legyenek a kiutak, a legfontosabb, legsür-
gősebb feladat a nevelés-oktatás jövőközpontúvá alakítása. Hazánkban ez ma külö-
nösen aktuális. 
Etikus, jövőcentrikus nevelési-oktatási módszerek kidolgozása és az annak elterjesz-
tése nehéz feladat. A jövőkutatók közül Eleanora Masini és Richard Slaughter (a 
World Futures Studies Federation 1981-1990 és 2001-2005 közötti elnökei) tettek a 
legtöbbet azért, hogy az állami vezetők elfogadják és előírják a jövőcentrikus okta-
tási módszerek iskolarendszerű alkalmazását. Ausztrália élen járt ebben. A 
jövőcentrikus nevelésnek-oktatásnak ma már nagy irodalma (Kappéter, 2003) van. 
Jennifer Gidley, ausztrál jövőkutató, a WFSF jelenlegi elnöke is régen foglalkozik a 
kérdéskörrel. Újabban munkacsoporttal szervezi e munka koordinálását és fejleszté-
sét világszerte. 
Nekünk is jó tapasztalataink vannak arról, hogy hazai egyetemisták, de látogatóként 
középiskolások között is sok fiatalt találunk, aki képes megérteni, hogy önállóan, 
előrelátóan gondolkodva is lehet fejleszteni a tudást, és megtalálni a sokféle lehetsé-
ges életvezetési mód közül a számára boldogabbat. 
A jövőcentrikus neveléshez-oktatáshoz jelentős segítséget nyújthatnak a nevelésben 
a konstruktív agresszió alkalmazásának emberséges módszerei (Kappéter, 2007). 
Sokan elhivatottan hiszik, hogy a gyermekeket, sőt a nagyon rossz útra tért felnőtte-
ket is tiltás nélkül, konstruktív agresszió nélkül lehet és egyedül emberséges nevelni. 
Azt hiszik, hogy nem az általuk is elfogadott tetszetős elvek felelősek azért, hogy 
erkölcstelen lett az emberiség nagy többsége, hanem hiszik, hogy rosszul alkalmaz-
ták az ő szép elveiket, és azért vannak bajok. 
A jövőcentrikus nevelést-oktatást csak szerény, példamutató nevelőkkel és tanárok-
kal lehet megvalósítani. Ők sokat tehetnek azért, hogy általánossá váljon az önálló, 
jövőről való gondolkodás, ami a családért és a másokért érzett felelősséget éppúgy 
fejleszti, mint a saját jövőért érzett felelősséget. Ezzel mérsékelhető az egyéni önzés 
és a mások iránti szeretetnélküliség. 
Hazánkban Vizi E. Szilveszter, amikor a MTA elnöke volt, elindította a Mindentu-
dás Egyetemét. A sokak számára jelentős élményt adó, modern ismereteket terjesztő 
előadások komoly segítséget jelentettek abban, hogy mind többen felismerjék: lehe-
tőség van arra, hogy sokan bekapcsolódjanak a 21. század alakításába. Fontosnak 
tartjuk, hogy az újraélesztett műsor ne csak a természettudományos műveltséget fo-
kozza, hanem segítse a társadalomtudományi, főleg a jövővel foglalkozó tudomá-
nyos eredmények megismertetését is. 



 

 

5. Mit kell tenni tehát, hogy a válság felröpítsen? 
 
Mindenekelőtt a válságot úgy célszerű értelmezni, mint ami lehetőséget ad a változ-
tatásokra, az új, előremutató jövőlehetőségek valóra váltására. A válságból való po-
zitív kimenetel előfeltétele a gondolkodásbeli és cselekvésbeli változtatások mi-
előbbi elkezdése. Már most fel kell térképezni, hogy melyek azok a területek, ahol 
képesek vagyunk beavatkozni, amelyekre van hatásunk. Világosan kell látnunk, 
hogy milyen változásokkal számolnak a szakértők ezeken a területeken – azaz mi-
lyen szakértői előrejelzések ismeretesek –, és azt is, hogy a nem-szakértők hogyan 
viszonyulnak a várható változásokhoz ezeken a területeken. A változtatással nem 
szabad késlekedni, a változásokat már most be kell indítani. A jövőre felkészülést 
már ma el kell kezdeni. Mert lehet, hogy holnap már késő! 
A legfontosabb, hogy mindenkinek gondolkodnia kell, és másként kell gondolkod-
nia, mint eddig tette. Amennyire lehet, egyénien, de az egymás tiszteletét és a közös-
ségi gondolkodást szem előtt tartva. Gondolkodásunkban és szemléletmódunkban a 
jövő felé való nyitottság legyen a meghatározó. A jövőtudatos, a jövőről gondolkodó 
és a jövőért tenni akaró és tenni képes, jövőorientált ember törődik szűkebb és tá-
gabb környezetével, a természeti környezettel és embertársaival, és hosszú távra 
tervezve él. Mindent megtesz azért, hogy a pozitív előrejelzések valóra váljanak, és 
elkerülhetőek legyenek a negatív, társadalmi és/vagy természeti katasztrófa bekö-
vetkezésével számoló előrejelzések. 
A másként gondolkodás és másként cselekvés eredménye általában a közeli és a 
távoli jövőben egyaránt érzékelhető. Minél későbbi időpontban várható a változás és 
a változtatás (kézzel fogható) eredménye, annál inkább hajlamosak vagyunk a válto-
zás elkezdésének halogatására. Pedig történelmi tapasztalatok azt igazolják, hogy a 
halogatás nem jó tanácsadó. A teendőket ezért nem szabad Pató Pál módjára, vagy a 
jövőtől való félelem miatt halogatni. „A változás nehéz, de a változatlanság végze-
tes” – hangsúlyozza Peter Bishop, a Houstoni Clear Lake University Jövőkutatási 
Központjának professzora. Fogadjuk meg a tanácsát! 
A lineáris gondolkodást remélhetőleg mihamarabb felváltják a rendszerelméleti 
gondolkodás különböző formái, mindenekelőtt a körkörös, visszacsatolásokat érzé-
kelő és figyelembe vevő szemléletmód. Csak ennek birtokában vagyunk képesek 
arra, hogy döntéseink, cselekedeteink következményeit, azok elsődleges, másodla-
gos (esetleg harmadlagos) hatását is le tudjuk írni, előre tudjuk jelezni. A rendszer-
ben gondolkodás segít abban is, hogy figyelembe vegyük a visszahatásokat is. Ez a 
megközelítés a mindennapi gondolkodás és tudatosság részévé emeli a jövőért fele-
lős gondolkodást. A jövőért érzett felelősség mindenki feladata: nincs mi és ők, nem 
lehet arról szó, hogy ez mások feladata.  
Vissza kell állítani az ipari társadalmak korában egyéb preferenciák miatt háttérbe 
szorult erkölcsöt. A családi, nemzeti összefogáson, és a tekintélyek tiszteletén alapu-
ló erkölcs gyakorlása mellett elő kell segíteni egy új típusú, a modern kor kihívásai-
nak megfelelő erkölcs kifejlesztését is. Lehet, hogy ez lesz a legnehezebb feladat, de 



 

 

nem nélkülözhető. Azt is lehetővé kell tenni, hogy az emberek, akik természetüknél 
fogva szeretnek dolgozni, mind örömmel dolgozhassanak.  
Ha sikerül a jövőorientált felelős gondolkodást és cselekvést mind szélesebb körben 
elterjeszteni hazánkban és a világon, akkor olyan jövő valósulhat meg, amely a kö-
zösségi értékeket és szempontokat állítja középpontba, s azokat értően és jövőtuda-
tosan alkalmazza. Ekkor elfogadható és örömteli életünk lehet a válság után is. Ez 
elsősorban rajtunk múlik. E jobb hazai életre megvan a remény, mert a magyar fiata-
lokban, a jövő generációiban még mindig megtalálható egy olyan egészséges attitűd, 
amely ezt lehetővé teszi. Ezért jöhet felemelkedés hazánkban a válság után. 
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Absztrakt  
 
Munkánkban az elérhetőségi modellezés egy, a hagyományos mutatóktól eltérő 
modelljét, a haszon alapú elérhetőségi modellt kívánjuk alkalmazni konkrét példán 
keresztül. E vizsgálatunkban azt kívántuk elemezni, hogy a hazai belföldi vándorlás 
mennyiben tükrözi az elérhetőségi viszonyokat, illetve mennyiben tér el attól, milyen 
főbb tendenciák mutathatók ki? A vizsgálat előtt az a hipotézisünk volt, hogy a belső 
vándorlási viszonyok mozgatórugója hazánkban elsősorban a gazdasági fejlettségi 
viszonyokban keresendő, ezért a következőkben a haszon alapú elérhetőség és a 
vándorlási viszonyok közötti kapcsolatot elemezzük. 
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Elérhetőség 
 
Egyes megfogalmazások szerint az elérhetőség: „a területi interakció jellegét mutatja”, 
„tevékenységekhez, illetve készletekhez való kapcsolódás lehetősége”, illetve „egy 
csomópont vonzereje, figyelembe véve más csomópontok tömegét és elérésének 
költségét a hálózaton” (Bruinsma–Rietveld, 1998). Az elérhetőség további 
meghatározását lásd Martellato–Nijkamp (1998) és Vickerman (1998). 
Mint arra Fleischer Tamás kétrészes tanulmányában rámutat (Fleischer, 2008 a/b), sok 
külföldi és hazai szerző az elérhetőséget kizárólag közlekedési problémaként kezeli, 
illetve olyan jelenségként, melynek javítása (elsősorban a közúthálózati fejlesztéseken 
keresztül) pozitív dolog, melyre törekedni kell. Márpedig a térben eloszló 
erőforrásokhoz, szolgáltatásokhoz kétféleképpen tudunk hozzájutni, vagyis megfelelő 
szinten elérni. Egyrészt abban az esetben, ha könnyen odajutunk hozzájuk, másrészt 
pedig ha ezek eleve a közelünkben vannak.  
Ez a nézőpont vezet át ahhoz a megközelítéshez, ahol következetesen 
területfelhasználási-problémakörről és rendszerről beszélnek, ezzel is világossá téve, 
értékelhető, szoros és kölcsönös összefüggésrendszerről van szó. Ebben az 
összefüggésben: 
„Az elérhetőség azt adja meg, hogy a területfelhasználási-közlekedési rendszer milyen 
mértékben képes lehetővé tenni egyének (csoportjaik) és áruk számára, hogy elérjék a 
különböző tevékenységeket ill. célpontjaikat a közlekedés segítségével.” (Geurs–
Ritsema, 2001).  
Négy alapvető elérhetőségi mutatócsoportot lehet megkülönböztetni: 
I. Az infrastruktúra-alapú mutatók, a közlekedési infrastruktúra (megfigyelt vagy 

szimulált) teljesítményét, illetve a szolgáltatási szintjét elemzik, mint például a 
zsúfoltság szintjét és az átlagos utazási sebességet az úthálózaton. Ezt a mutató 
típust általában a közlekedéstervezésben használják. 

II. Elhelyezkedésen alapuló mutatók, melyek az elérhetőséget egyes helyszíneken 
elemzik, jellemzően a makro-szinten. A mutatók a térben elosztott 
tevékenységekhez való elérhetőség szintjét mutatják meg, mint például a 
kiindulási helytől a 30 percen belül az utazási időn belüli munkahelyek száma. 
Az összetettebb elhelyezkedés alapú mutatók nyíltan belefoglalják a szállított 
tevékenységi jellemzők kapacitás-megszorításait, hogy ezzel versenyhatásokat 
is tartalmazzanak. Az elhelyezkedésen alapuló modelleket tipikusan városi 
tervezésben és földrajzi tanulmányokban használják. 

III. A személy-alapú mutatók, az elérhetőséget az egyén szintjén elemzik, mint 
például a tevékenységek, amelyekben az egyén részt vehet egy adott időpontban 
". Ennek a mutató típusnak az alapja a tér-idő földrajza Hagerstrand (1970), 
mely vizsgálja (megmutatja), az egyén környezeten belüli cselekvési 
szabadságának korlátozásait azaz a kötelező tevékenységek elhelyezkedését és 
időtartamát, a rugalmas tevékenységek elvégzéséhez szükséges időt az idő 
költségvetés és a közlekedési rendszer által megengedett utazási sebességet.. 



 

 

IV. A haszon-alapú mutatók azt a (gazdasági) hasznot elemzik, mely az egyes 
ember számára jelentkezik azzal, hogy hozzáférnek a térben elosztott 
tevékenységekhez. Ez a mutatócsoport elsősorban a gazdasági tanulmányokból 
származik, s ez utóbbival kívánunk foglalkozni a továbbiakban. 

 
Haszon alapú elérhetőségi mutatók 
 
A haszon alapú elérhetőségi mutatók a véletlenszerű haszon elméletét alkalmazzák a 
közlekedési rendszer különböző használói viselkedésének és az utazásból fakadó nettó 
előnyeik modellezésére a (Ben-Akiva – Lerman, 1985). A véletlenszerű haszon 
elmélete bizonyos összetevőkben hasonlít a hagyományos gazdasági elméletekhez. A 
walrasi gazdasági paradigma ugyanis térfüggetlen, vagyis csak annyiban tartalmaz 
területi összetevőt, amennyiben a vizsgálati területet a külső tértől elválasztja. A 
hagyományos gazdasági elméletek a vizsgálati terület homogenitását is feltételezik. A 
véletlenszerű haszon elmélete mind a két előbb említett összetevőt tartalmazza.  
A véletlenszerű haszon elmélete heterogén gazdasági szereplőket és/vagy heterogén 
javakat is feltételez. Valamennyi gazdasági szereplő a haszna maximalizálására 
törekszik. A hasznosság két összetevőből áll, az első a determinisztikus összetevő, 
mely a modell alapján becsülhető és a véletlenszerű összetevő, mely tükrözi az egyén 
egyediségét, illetve az adott helyzettől, mely a különböző egyének és/vagy javak 
vonatkozásában más és más (Abraham-Hunt, 2007).  
A haszon alapú mutatókban az egyén választása az egyes utazási célok között attól 
függ, hogy az adott út a többi lehetséges úthoz képest számára milyen haszonnal jár. 
Más szóval az egyén által elért fogyasztói többlet az utazás maximális hasznával 
egyenlő. Amennyiben feltételezzük, hogy az egyén egy-egy pontba való eljutása 
esetén az eljutás során minden egyes célterülethez, illetve közlekedési módhoz egy 
hasznossági értéket rendel hozzá, és ezután azt a lehetőséget választja, mely a hasznát 
maximalizálja, így az elérhetőség meghatározható a multinominális logit modell 
(másnéven logsum modell) nevezőjeként (Ben-Akiva – Lerman, 1985; Handy – 
Niemeier, 1997). Az i egyén számára j ponthoz kapcsolódó előnyt a következő logit 
modell számszerűsíti (1): 

cvu ijijij
β−=

 (1) 
Ahol vij az utazás értéke i egyén számára, hogy eljusson j pontba, a cij az a költség, 
mellyel i j-be utazik, β költség érzékenységi paraméter. Tegyük fel, hogy Ci az utazási 
választási lehetőségek meg az i egyén számára. Ekkor az i egyén számára az 
elérhetőség Ai (2) 























∈

= ∑
Cij

ijuelnA i

 (2) 
A hasznossági mutatók számításához valamennyi választási lehetőség tekintetében 
meg kell határozni a célállomások elérésének hasznát, melynek meg kell haladnia az 



 

 

elérés költségeit. A számítások elvégezhetők különböző társadalmi-gazdasági 
jellemzőjű egyénekre, illetve egyének csoportjaira is figyelembe véve azok különböző 
preferenciáit (Handy és Niemeier, 1997). A módszertani jelentősége ellenére a haszon 
alapú mutatóknak több hátránya is van (Martellato et al., 1995). 
 
Ben-Akiva és Lerman (1985) szerint az  
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meghatározható elérhetőségi mutatóként (3), ahol feltételezve, hogy E=0. (logit 
modellről az egyik legrészletesebb összefoglalás De Jong et al. 2005). Ebből 
következően lineáris esetben a következő számítással számolható ki a logit modellben 
szereplő β paraméter: 
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Vagyis az elérni kívánt célok hasznait elosztjuk az eléréshez szükséges költséggel, s a 
hányadosok maximuma jelenti a keresett konstansot (4). 
 
A vizsgálat 
 
Az egyes kistérségekbe való eljutás értékét az adott kistérség egy főre jutó 
jövedelmével számszerűsítettük. A elérhetőségi adatokat a Bauconsult Kft.-tól kaptuk, 
melynek ráterhelő programja képes volt a forrás/nyelő pontok közötti legrövidebb utak 
számítására. A F/Ny pontokat jelen esetben a kistérség központok jelentették. A 
legrövidebb utak (matematikai értelemben) kereshetők: terheletlen (üres), vagy terhelt 
(forgalom alatti) esetben. Az a-ból b-pontba való eljutásra kifejtett erőfeszítés 
kifejezhető távolságban, eljutási időben és eljutási költségben is. Természetesen az 
eljutási távolság a terhelt vagy a terheletlen úthálózaton azonos; - de az eljutási idők és 
az egyéni eljutási költségek tekintetében a terhelt és terheletlen úthálózaton számított 
értékek között már jelentős különbségek vannak. Éppen ezért érdemes a terhelt 
úthálózat adatait használni, hiszen ez alkalmas elsősorban a valós viszonyok 
modellezésére. Az eljutási költséget ebben a számításban a terhelt úthálózaton 
számított költségben (Ft) fejeztük ki, mely magában foglalja az üzemanyag, az 
amortizáció és egyéb költségeket is. 



 

 

Mint az 1. ábrán is látható, eredményünk sok tekintetben eltér a hagyományos 
gravitációs analógián alapuló potenciál modellek eredményeitől. Határozottan 
kiemelkedik Budapest és agglomerációjának néhány kistérsége, melyhez csatlakozik 
az M1 és M7 által kedvező helyzetbe hozott kistérségek köre. E szűk csoporthoz 
elsősorban a regionális központok (Debrecen, Miskolc, Pécs) tud csatlakozni, illetve a 
Hévízi, Keszthelyi, Szombathelyi, valamint a Békéscsabai kistérség. Egyértelműen 
kirajzolódik az észak-dunántúli kistérségek kedvező helyzete, illetve az országhatár 
menti és a Duna középső szakasza melletti perifériák.  
A következőben ezen eredményeket a 2000 és 2009 közötti, illetve a 2009-es belföldi 
vándorlási egyenleggel vetettük össze.  

 
 

1. ábra: A haszon alapú elérhetőségi modell 
 
Eredmény 
 
Az összehasonlítás elvégzésénél az Espon (2003) által már elvégzett módszert, illetve 
klasszifikációt követtük. Ez alapján a kistérségek négy csoportba sorolhatók.  
Az első ilyen csoportba azok a kistérségek sorolhatók, ahol az elérhetőség átlag feletti 
és a belföldi vándorlási egyenleg pozitív. 2000 és 2009 átlagában ide sorolható a 
budapesti agglomerációba, illetve annak tágabb környezetébe sorolható kistérségek 
(Budapest kivételével), a Gyöngyösi, Egri, Nyíregyházi, Hajdúhadházi, Szegedi, Pécsi, 
Hévízi, Keszthelyi, Zalaegerszegi, Szombathelyi, Kőszegi, Csepregi kistérségek. Ebbe 
a csoportba a kistérségek kicsivel több, mint 25%-a tartozik. A 2000 és 2009 közötti 
időszakhoz viszonyítva 2009-ben már Budapest is ebbe a kategóriába tartozik, viszont 
a korábbiakhoz képest jelentősen visszaesett a környezetében ebbe a csoportba tartozó 
kistérségek száma, s lényegében leszűkült az agglomerációra. Változást jelent továbbá 
a Debreceni és a Gyulai kistérségek bekerülése is. 



 

 

A második csoportba azok a kistérségek kerültek, melyek elérhetősége az átlagánál 
ugyan kedvezőbb, de elvándorlás jellemzi őket. 2000 és 2009 között ide sorolható 
többek között a Budapesti, Debreceni, Hajdúböszörményi, Polgári, Tiszaújvárosi, 
Miskolci, Kazincbarcikai, Gyulai, Békéscsabai, Szentesi, Csongrádi, Kalocsai, Sárvári, 
Vasvári, Körmendi. A második csoportba a kistérségek 16%-a sorolható. 2009-ben 
ehhez képest annyi változás látható, hogy ez a csoport jelentősen kibővült az 
északnyugat-dunántúli kistérségekkel. Az ide bekerülő kistérségek között kiemelhető a 
Kisbéri, Pannonhalmai, Téti, Móri, Bicskei, stb. 
A harmadik csoporthoz olyan kistérségek tartoznak, melyek elérhetőségi helyzete 
elmarad az átlagostól, viszont vándorlási egyenlegük pozitív. Ebbe a csoportba 
tartoznak a teljes vizsgálati időszak alapján a Mosonmagyaróvári, a Sopron-Fertődi, a 
Kaposvári, a Kecskeméti, Ceglédi, Nagykátai, stb kistérségek. Ez a csoport a legkisebb 
a négyből, mivel ide csak a kistérségek 8%-a tartozik. 2009-ben ehhez képest tovább 
csökkent az ide sorolható kistérségek száma, s néhány közülük a negyedik csoportba 
került. 
Végül a negyedik csoportba olyan kistérségeket soroltunk, melyeknél az elérhetőség 
átlag alatti, s elvándorlás jellemzi őket. Ide tartozik a teljes vizsgálati időszakot 
tekintve a belső és a külső perifériákon található kistérségek java része. A négy csoport 
közül ez a legnépesebb, ide sorolhatjuk ugyanis a kistérségek felét. 
 

 
 

2. ábra: Az elérhetőség és a 2000-2009 közötti belföldi vándorlási egyenleg 
összehasonlítása 

 



 

 

 
 

3. ábra: Az elérhetőség és a 2009-es belföldi vándorlási egyenleg összehasonlítása 
 

 
Összegzés 
 
A belföldi vándorlás és az elérhetőség térbeli képe kapcsán megállapíthatjuk (2-3. 
ábra), hogy alapvetően a két jelenség között alapvetően kapcsolat mutatható ki. A 
fejlett és kedvező elérhetőségű, illetve a fejletlen és kedvezőtlen elérhetőségű régiók 
csoportjai a legnagyobb csoportok. Együttesen e két csoport a kistérségek 75%-át 
teszik ki. Kezdeti hipotézisünk ezzel igazolást nyert, hiszen egyértelmű kapcsolat 
látszik a belföldi vándorlás és a haszon alapú elérhetőség között, vagyis a belső 
migráció mozgatórugója hazánkban egyértelműen gazdasági okokhoz kapcsolható. 
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The aim of our study was to ascertain how the internal migration in Hungary reflect 
the the utility based accessibility and how they differ from each other, what major 
trends can be detected? Before testing our hypothesis was that in Hungary the internal 
migration is especially in connection with the conditions of economic development.  
This initial hypothesis was confirmed, since it seems clear link between the Hungarian 
internal migration and utility-based accessibility, that’s mean that  the driving force in 
our country's internal migration is clearly linked to economic reasons. 
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