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ELŐSZÓ 

 

 

 

 

A dolgozat abból a szempontból vizsgálja a magyar társadalom EU - csatlakozási érettségét, 

hogy szemügyre veszi azokat a magatartásmintázatokat, amelyek a közjavakra vonatkozó 

döntési láncolat során felmerültek. Az a feltételezésem, hogy minden társadalom rendelkezik 

olyan sajátos érték- és érvelő rendszerrel, amelyek mélyebben beágyazottak, mint a 

mindenkori jogrend által előírt intézmények. Feltevésem szerint ezek a cselekvés és 

reakciómintázatok évszázadok folyamán szinte láthatatlanul fejlődnek ki, és egy politikai 

közösség tagjai azt sajátítják el, hogy adott külső változást miként kell a szokásoknak 

megfelelően kezelni, vagyis megtanulják a társadalmilag elismert és tiltott módjait az érdekek 

érvényesítésének.  

 

Az irodalomból jól ismert, hogy bár formailag igen hasonló a 21. század elején az amerikai, a 

német, a japán és az indiai alkotmányos berendezkedés, valójában azonos díszletek előtt 

gyökeresen eltérő játszmákat játszanak a résztvevők. Amikor hazánk belép az EU-ba, akkor 

azt a magatartásmintázatot viszi magával, ami az elmúlt évtizedeket is jellemezte. Semmiképp 

sem lenne szerencsés olyan címkékkel élni, hogy az egyik társadalom alapvetően versenyelvű, 

míg a másikban az alkudozás a meghatározó forma, vagy az egyik társadalom harsányan az 

individuumra épít, míg a másik a relátumra (japán társadalomtudósok kifejezése az ottani 

viszonyokra), ameddig fel nem tárjuk részletesen ezeknek a fogalmaknak a tartalmát. A 

dolgozat hangsúlyosan arra törekszik, hogy bemutassa, az EU csatlakozásunkat követően is 

milyen hazai magatartásformák maradnak - nagy valószínűséggel - változatlanok, mivel az 

egy évezred során kialakult értékvilág a külső jogi keretek változására csak keveset változik.  

 

A dolgozatban ezért részletekbe menően feltárjuk, hogy a közjavak három (+1) típusa esetén 

milyen volt a döntéshozatal módja, és megkíséreljük a „hazai közös vonások” bemutatását a 

történetileg különböző időszeletekben is. Az alapszituáció vagy 120 éve változatlan, 

nincsenek és nem voltak olyan gazdasági hatalommal rendelkező, egymással rivalizáló 

meghatározó érdekcsoportok, amelyek egyúttal a politikai folyamatokat is markánsan 

befolyásolták volna. Ezért egy sajátos érdekegyeztetési folyamat alakult ki, ami szinte 

bármely területen megfigyelhető volt, annyi egyeztetési kísérlet történt a különféle kérdések 

esetén, amíg csak a hatalomból aktuálisan kiszorult csoport maga is azt nem mondta, hogy 

sok szempontját figyelembe vették, csak hagyják már abba az egyeztetések végtelen 

láncolatát. 

 

Nevezhetjük ezt „konszenzust imitáló egyeztetésnek” is, de talán jobban járunk a fordított 

megközelítéssel. Ha valamelyik csoport eltért a bevett egyezkedési formulától, akkor ezért a 

legitimáció meggyengülésével fizetett, és viszonylag hamar háttérbe szorult.  

 

 

 

2002, október 28. 

 

 



 3 

 

 



 4 

Tartalom: 

 
1. Bevezetés, javak és intézmények ................................................................................... 6 

1.1 A dolgozat terve, téma és módszer ................................................................. 6 

1.1.1. A dolgozat főbb részei ...................................................................................... 6 

1.1.2. Gazdaságtörténet, mint termeléstörténet és szabályozástörténet ..................... 8 

1.2. Jószágfajták és intézmény-típusok .................................................................... 10 

1.3. Globalizáció és intézményi gazdaságtan ........................................................... 14 

 

2. Hatékony szükséglet-kielégítés: egy kis növekedéselmélet, ............................................ 16 

1890-2000. ............................................................................................................................ 16 

2.1. Az 1890-2010 közötti egy főre jutó magyar GDP növekedési pályája ............. 16 

2.1.1. Az adatsor helyreállításáról ............................................................................ 17 

2.2. Trendek és ciklusok a növekedésben ................................................................ 22 

2.2.1. A trendekről .................................................................................................... 23 

2.2.2. A ciklusokról .................................................................................................. 24 

2.2.3. Még egyszer az adatokról, história és prognosztika ....................................... 25 

2.3. A trendek és ciklusok együtteséről .................................................................... 29 

 

3. Magánjavakat kvázi közjavakként kezelő intézményrendszer 1968-78 között ............... 31 

3.1. Esettanulmány 1977-ből .................................................................................... 31 

 

4. Közös készletű javakat kezelő intézményrendszer 1978-88 között ................................. 39 

4.1. A tervkészítési folyamat  bemutatása ................................................................ 39 

4.1.1. A  makrogazdasági háttér ............................................................................... 39 

4.1.2. A miniszteriális szervek szerepe .................................................................... 40 

4.1.3. Alkutechnikák ................................................................................................ 46 

4.1.4. A megyék szerepéről ...................................................................................... 48 

4.1.5. A város szerepe .............................................................................................. 51 

4.1.6. A tanácsi tervezési folyamat elméleti összegzése .......................................... 53 

4.2. Az önkormányzati (tanácsi) gazdálkodás története 1970-83. ........................... 58 

4.2.1. Az alaptendenciák bemutatása ....................................................................... 58 

4.2.2. Ágazati problémák, arányok és alágazatok .................................................... 60 

4.2.3. Területi problémák, megyék és régiók ........................................................... 63 

4.2.3.1. Összes fejlesztések ...................................................................................... 63 

4.2.3.2. Lakásfejlesztések és nem lakásfejlesztések ................................................. 74 

4.2.3.3. Kulturális és szociális fejlesztések .............................................................. 78 

 

5. Közjószág termelésének intézményrendszere 1990-94 között ......................................... 86 

5.1. Az 1990-93 évi monetáris politika gyors áttekintése ........................................ 86 

5.1. Az elemzés kerete .............................................................................................. 86 

5.1.2. Éves célkitűzések és teljesülésük a monetáris politikában............................. 89 

5.1.2.1. Az 1990. évi célok és teljesülésük értékelése ............................................. 90 

5.1.2.2. Az 1991. évi monetáris politika értékelése ................................................. 91 

5.1.2.3. Az 1992. évi célok és teljesülésük értékelése ............................................. 92 

5.1.2.4. Az 1993. évi célok és teljesülések értékelése .............................................. 93 

5.1.3. Az egyes évek átfogó értékelése .................................................................... 96 

5.1.3. 1. Értékelési szempontok ................................................................................ 96 

5.1.3. 2. Terveltérési részarányok, a reagálás rugalmassága .................................... 98 



 5 

5.1.3. 3. A monetáris politika céljainak értékelése ................................................... 99 

5.1.4. Az egyes évek kvalitatív értékelése ............................................................. 100 

5.2. Stop-go szabályozás a monetáris irányításban 1993-94. I-III. negyedév ........ 103 

5.2.1. Az 1993. évi monetáris politikai változások ................................................ 103 

5.2.1.1. Az 1993. év eseménytörténete .................................................................. 105 

5.2.2. Az 1994. I-III. negyedévi monetáris politika általános értékelése ............... 106 

5.2.2.1. A monetáris politika 1994. évi céljai: ....................................................... 107 

5.2.3. Az 1994 I-III. negyedévi monetáris politika teljesülésének értékelése ........ 110 

 

6. Díjfizető javak  termelésének intézményrendszere. ....................................................... 119 

6.1. Privatizációs kihívás és válasz a rendszerváltást követően ............................. 119 

6.1.1. MATÁV privatizáció ................................................................................... 120 

6.2. A szabályozásról ............................................................................................. 123 

6.2.1. Díjfizető javak szabályozásának általánosabb kérdései ............................... 123 

6.2.2. Hagyományos externália - kezelési mód a vezetékes szolgáltatásoknál: 

Magyarország ......................................................................................................... 125 

6.2.3. Törekvés a modern externália - kezelési technikák megvalósítására: EU 

szabályozás ............................................................................................................. 127 

 

Mellékletek ......................................................................................................................... 136 

 

A) Pártok, csoportok és közösségi döntések ...................................................................... 136 

A/1. Kik mennek el szavazni? ................................................................................ 136 

A/2. A társadalom politikai szerkezetéről .............................................................. 143 

A/3. Mire szavaz, aki elmegy? ............................................................................... 146 

 

B) Megtakarítás és kamatpolitika ....................................................................................... 148 

B/1 Fejlett gazdaságok megtakarításai ................................................................... 150 

B/2. Magyar háztartások vagyonpályája 1989-1999 .............................................. 151 

B/3. Miként lehetne pontosítani az MNB által publikált megtakarítási rátát? ....... 157 

 



 6 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. Bevezetés, javak és intézmények 
 

 

Az olvasó gazdaságtörténeti munkát kap a kezébe, olyant, amilyent közgazdász írt. Ez jár 

előnyökkel és hátrányokkal is. Előnye a szigorú modellszerű gondokozásra való törekvés, 

minden tény egy elmélet vonatkoztatási rendszerében jelenik meg. Hátránya ugyanez, bár a 

dolgozat tagolja az időt, de ami nem fér valamelyik jól felvázolható modell kereteibe, az 

könnyen elsikkadhat ilyen megközelítésben. Bírálóim kell eldöntsék, hogy termékeny volt – e 

a megközelítés, amit alkalmaztam, nekem nemigen volt választásom, előképzettségem 

szemüvegét két és fél évtized után nem tudtam levenni, az ténylátásom részévé vált.  

 

1.1 A dolgozat terve, téma és módszer 

 

A jelen bevezetőben megkísérlem felvázolni a dolgozat egészének tervét, majd az egyes 

fejezetekben közlöm a bizonyító jellegű adatokat.  

 

1.1.1. A dolgozat főbb részei 

 

A dolgozat elején tisztázni kell, hogy mi az infrastruktúra, ám ez a látszólag egyszerű feladat 

is megköveteli, hogy a fogalmi háló egészét vázoljuk, vagyis a mikróökonómia, az intézményi 

gazdaságtan és a közösségi döntések elméletének kulcsfogalmait kell bemutatnunk. Egészen 

röviden, a 19-20 század fordulóján világszerte igen kicsiny volt a közösségi döntések 

hatókörébe vont termelés, az erőforrások vagy a házi gazdaságban (agrárszféra) voltak 

lekötve, vagy piaci kapcsolatokban állították elő a magánjavakat, és a közösségi javak nem 

tették ki a GDP 5-10%-át sem. A 20-ik század folyamán azonban a korábbi természet adta 

közösségek (családok, falvak, nemzettségek) szétbomlottak, a nagyvárosban élő, nagyiparban 

dolgozó háztartások igen sok externális jószággal kerültek kapcsolatba, amit a piaci szervezet 

nem képes kellő mennyiségben rendelkezésre bocsátani. E javak alapjellemzője, hogy eltér 

egymástól az individuális és a társadalmi költség (haszon), és akár a termelői, akár a 

fogyasztói externália esetén valamiféle közösségi beavatkozás szükséges ahhoz, hogy 

csökkentsék a szuboptimális kínálatból fakadó hátrányokat. A társadalmi veszteség 

csökkentésének egyik (szélsőséges) módja, hogy az állam maga nyújtja ezen szolgáltatásokat 

saját vagyonában tartva ezen eszközöket és saját jövedelméből finanszírozza előállításukat, 

miközben saját foglalkoztatottjai végzik a transzformációs és tranzakciós költségeket okozó 

szolgáltatásokat. A GDP 50-60%-át is volt ahol elérte az állami költségvetés aránya a GDP-

ből, és csak az 1970-es évek vége felé indult meg a visszarendeződés, állt meg a növekedési 

dinamika, és kezdődött meg a privatizáció kora az externális területeken. A privatizáció azt 

jelenti, hogy a szolgáltatás szervezése, finanszírozása, eszközeinek tulajdonlása kevésbé 

állami mint korábban, azaz a privatizáció egy sokdimenziós (Savas szerint ötdimenziós) 

kifejezés, így nem lehet csak a költségekkel mérni a privatizáció fokát. 
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Miért olyan fontos az infrastruktúra, túl azon, hogy itt termelik a GDP közel felét, és ide 

irányul a beruházások 2/3-a. A válasz abban rejlik, hogy a GDP maradék része is az 

infrastruktúra által megszabott keretekben történik, a gazdaságtörténet fontos periodizációja 

egybeesik az infrastruktúra fejlődési szakaszaival. A közgazdaság – szigorú értelemben véve - 

nem tudja, hogy mitől bővül a gazdaság, mitől nő az egy főre jutó termelés. Úgy gondolja, 

hogy az emberek évente okosabbak lesznek (úgy 2%-kal), ami termékké válik, ha 

megtakarításokkal elég tőke is rendelkezésre áll, valamint elosztási lobbyk nem szívják el a 

fejlődés elől a pénzt. A növekedés mindig valamilyen munkamegosztás bővülést is jelent, 

aminek viszont a piac szab határt. A nehezen elmondható hipotézis szerint: a magánjavak 

keresletének bővülése teszi lehetővé a munkamegosztás olyan hatékonyságot emelő 

növekedését, ami alacsony monopolizáltság, kellő megtakarítás esetén, infrastrukturálisan is 

támogatott szolgáltatások felhasználásával, terméktöbbletben jelenhet meg. Mi már most az 

infrastruktúra pontos szerepe mindebben? 

 

A javakat 2*2 dimenzió alapján csoportosítva azt kapjuk, hogy: A) van olyan jószág, ahol 

ugyanannak a jószágegységnek a fogyasztása egyszerre történik anélkül, hogy ezzel egymást 

zavarnák (A/a), és van ahol ez nem lehetséges (A/b). B) van olyan jószág, ahol kifizetődő 

adott technikai színvonalon megvalósítani, hogy csak az használja a szolgáltatást, aki 

megfizeti (B/a), és van ahol ez nem lehetséges (B/b). A tiszta magánjavak (A/b B/a) esetén a 

piac elvégzi a szükséges koordinációt. Tiszta közjavak (A/a B/b) esetén a piacnak majdnem, 

hogy semmi szerepe nincs (honvédelem, igazságszolgáltatás) a mérték meghatározásában, azt 

a közösségi választások szerint döntik el valamilyen mechanizmust használva erre a célra; a 

közös készletű javak (A/b és B/b) esetén (környezetvédelem, tengeri halak) a tulajdonjog 

értékesítése a megoldás kulcsa sok esetben;  végül (A/a és B/a) a szűken vett infrastruktúra 

(út, vasút, víz, gáz, elektromos áram, stb…) az un. vezetékes szolgáltatások, vagy díjfizető 

javak.  

 

A szűken vett infrastruktúra tehát olyan természetes monopóliumot jelent, ahol egyetlen 

vállalat olcsóbban képes kielégíteni a keresletet, mintha több lenne a piacon. Ez abból adódik, 

hogy ugyanazt a terméket többen veszik igénybe, egyetlen vezeték sok áramot képes 

szolgáltatni, egyetlen csatornán sok hajó haladhat, egyetlen sínpályán igen sok vonat 

szállíthat. A keresletek ilyenkor, szakszóval úgy mondják, vertikálisan összegződnek, így a 

vállalat költségfüggvényére az jellemző, hogy ott találkozik a keresleti görbével, ahol átlag- 

és határköltség-görbéje is csökkenő szakaszában van. Mindebből következik, hogy a 

vállalkozásnak érdeke, hogy mélyen kapacitásai alatt bocsásson ki magas áron, mivel ekkor 

maximalizálhatja profitját. Az állam pedig valamiképpen rá akarja venni a termelőt, hogy 

olcsóbban többet adjon el. Ehhez az állam vagy valamilyen ármaximálást alkalmaz, vagy 

mostanság arra kényszeríti a termelőt, hogy költségalapú áron bérbe adja a kapacitásait más 

szolgáltatóknak.  

 

Kondratyev orosz statisztikus figyelt fel arra, hogy a gazdaság növekedési ütemében 

nagyjából fél évszázados ciklusok figyelhetők meg a francia forradalom óta. Eredményeit 

Schumpeter úgy értelmezte, hogy azok infrastrukturális ciklusok, eleinte a vízi szállítás, 

később a vasúti szállítás, azután elektromos áram és útpályák kiépítése, mostanság az 

internetes világháló kifejlesztése az, ami a munkamegosztást magasba emeli. a dolgozatban 

látni fogjuk, hogy ez a ciklus egyre csökkenő hosszú, ami előrebecslésre is használható lehet. 
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Most már tudjuk, hogy mi miatt ciklizál a gazdaság, de nem tudjuk, hogy mi körül ciklizál. 

Az emberiség tudása évről – évre fejlődik. A leggazdagabbnak számító USA 1890-1990 

között évi 1,73%-kal növelte az egy főre jutó kibocsátást. Az induláskor jóval elmaradottabb 

Japán ennek éppen a dupláját (3,45%) produkálta. Az európai országok – melyek induláskor 

Japán és az USA közötti szinten álltak - jelentős része 1,9 – 2,5% közötti évszázados 

növekedési ütemet mutatott. Mi a helyzet Magyarországgal? A tanulmányban amellett 

érvelek, hogy a meglévő statisztikák, nemzetközi összehasonlítások alapján a magyar 

gazdaság növekedési pályája évi 2,3%-os volt 1890-1990 között, ehhez azonban ki kellett 

szűrni az 1946-68 közötti KSH felülbecsléseket. Gazdaságtörténeti dolgozatom első 

eredménye, hogy egy kezelhető adatsort szolgáltat 1890-1990-re vonatkozólag. 

 

A dolgozat alapkérdése az, hogy milyen intézményi környezetben történt a magánjavak és a 

közjavak termelése 1968-98 között Magyarországon.  

 

 Az első évtized (1968-78) volt a reform időszaka, megvizsgálunk egy tipikus 

fogyasztási cikket, (egy tiszta magánjószágot) és azt elemezzük, hogy miként 

sikerült azt - a mindent közjószágként termeltető - államszocializmusban 

előállítani.  

 

 A második időszakban egy kvázi – közjószág, közös készletű jószág (általános 

iskola létesítése Nógrádban) előállítását, illetve annak döntési rendszerét vesszük 

szemügyre. Megvizsgáljuk azt is, hogy az első másfél évtizedben milyen volt az 

infrastruktúra függése a nemzeti jövedelemtől, pontosabban hogyan kapcsolódtak 

ezek az elemek egy olyan négyes késleltetési modellbe, ahol a termelő beruházás, 

a termelés, az infrastrukturális beruházás és a közjavak termelése kölcsönösen és 

dinamikusan meghatározta egymást. Kitérünk arra is, hogy mely megyék  voltak 

az infrastrukturális verseny vesztesei és győztesei, és miért. ismertetjük a gazdaság 

ellehetetlenülésének történetét. számot adunk a területi gazdálkodás átalakításának 

kísérleteiről, majd az ellehetetlenülő gazdaságban milyen tulajdonosi szerepet 

lehetett volna szánni a városoknak falvaknak a tulajdonlásban. 

 

 A harmadik évtized a demokrácia évtizede volt (1988-98), Megvizsgáljuk egy 

tiszta közjószág (a jegybankpénz) teremtésének kérdését, és – a mellékletben 

megvizsgáljuk azt is, hogy miként történik a közjavak tágabb keretfeltételének 

alakulása, vagyis az országgyűlési választásokon, ki szavaz és miért szavaz. Az 

1990-es évek választásainak gazdasági elemzését adjuk meg. 

 

 Áttekintjük a vezetékes szolgáltatások 1988 utáni hazai és európai szabályozását, 

és értékeljük a különbségeket és hasonlóságokat. Ezzel az utolsó jószágféle 

(magánjavak, közös készletű javak, közjavak és díjfizető javak) intézményi 

bemutatását is elvégeztük, vázlatát adjuk a későbbi munkáknak. 

 

 

1.1.2. Gazdaságtörténet, mint termeléstörténet és szabályozástörténet   

 

A gazdaság-történetnek sokféle tárgya lehet, legdurvábban két csoportra oszthatjuk ezeket.  

 Lehet a gazdaságtörténet egyfajta termeléstörténet. Ez nagyon izgalmas és gyakran 

érdekes eredményeket hozó megközelítés. Mennyivel nőtt a termelés a 

textiliparban a 19. század végén X országban, hány orsót használtak, hány tonna 

vasat termeltek, mennyien dolgoztak, milyen volt a reálbérek alakulása, gyakoriak 
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voltak – e a sztrájkok, jellemző volt – e a gyermekmunka, kihasználták – e a 

komparatív előnyöket, stb…  

 Lehet ugyanakkor egyfajta intézménytörténet is. Ez elég jelentősen különbözik az 

előbbitől, és olyan dolgokra kérdez rá, hogy milyen volt a szokásrend, milyen volt 

a jogrend, milyen módon alakultak a piaci kapcsolatok automatizmusán keresztül a 

dolgok, és mikor lépett be szabályozó erőként az állam, vagy más szervezet. Max 

Weber gazdaságtörténete ilyen, de ebbe az irányba tartozik M. Olson elmélete is, 

szakszervezetek, korporációk, állam miként térítik el a piaci folyamatoktól az 

egyéneket és szervezeteket egy kis járadék kedvéért, stb… 

 

A jelen dolgozat ebbe a második főirányba tartozik. Alapvetően nem azt vizsgálja, hogy sok 

vagy kevés utat építettek –e, hanem azt, hogy miért? Milyen intézményi elrendezés gátolta a 

dolgokat, hogy jól alakuljanak az ügyek. a közgazdaságtan minden jószágról mond valamit 

erre vonatkozólag. Ha valamelyik jószág esetén teljesül, hogy a társadalmi- és magánhaszon, 

a társadalmi- és magánköltség között nincs jelentős különbség, akkor azt a közgazdaságtan 

ajánlása szerint a piaci allokáción keresztül magánjószágként célszerű előállítani. Más esetben 

– mondjuk a rés méretének függvényében – valamilyen piacon kívüli koordinációt 

(jellemzően egyféle állami beavatkozást) ír elő a tan. 

 

A 20-21 századi modern társadalomban felszaporodtak az externális természetű javak, vagyis 

azok, ahol a magánhasznok és társadalmi hasznok, továbbá a magánköltségek és társadalmi 

költségek nem esnek egybe, a közöttük lévő különbség tetemes. A marxi közgazdaságtan 

jórészt erről szólt, vagyis ha a különbség jelentős, akkor a piac nem képes hibátlanul betölteni 

erőforrás allokáló szerepét, helyette a közösségi döntési folyamat kell benyomuljon a 

szabályozásba. A modern közgazdaságtan észlelte, hogy a javak csoportosíthatók externális 

tulajdonságuk relatív mérete szerint, és megkísérelte az egyes javakat adekvát szabályozó 

formákba terelni. A hagyományos intézményfelosztás, amely tervet, piacot, önellátást és 

reciprocitást tételezett fel, (Polányi integrációs sémái), mostanra finomításra szorult. A 

hetvenes években Savas vállalkozott arra, hogy kicsit részletezőbb tipológiát dolgozzon ki 

aszerint, hogy adott jószágnak ki legyen a termelője, a szervezője és a finaszírozója, és elég 

sok  kombinációs módot határozott meg. Ez nem csekély előrelépés a többi intézményi 

listázáshoz képest, ezért kicsit mélyebben kell ismertetnünk. A tipológia empirikus 

megalapozottságával tér el a többi kísérlettől, mivel végre nemcsak olyan általánosságról szól, 

hogy a fogyasztót a piac védi meg a termelőtől (Friedmann), hanem azt is bemutatni 

szándékozik, hogy milyen típusú és mértékű piacosítás mennyire védi meg a fogyasztót a 

termelőtől. Természetesen tisztába kell lenni avval, hogy ha ismernénk is az optimális 

intézményi elrendezést, akkor sem szavatolná semmi, hogy éppen az valósuljon meg a 

világban, mivel mindig vannak járadékvadász csoportok, amelyek képesek saját hasznukra 

átrajzolni az intézményi térképet. Bár a nemzetek közötti versengés végső soron fékként 

szerepel a torz átrendeződésekkel szemben (a nem adekvát intézményi hálót alkalmazó ország 

előbb utóbb lemarad a fejlődésben, a mobil erőforrások pedig kivonulnak a térségből) azért 

elég hosszú a visszacsatolási folyamat, a társadalmi holtteher veszteség bámulatosan nagy 

lehet. 

 

Amelyik jószágfajta joggal piacosodik, az nem kap külső (adminisztratív) szabályozást. Ha 

azonban valamilyen jószág valami külső szabályozást kap, az lehet demokratikus vagy sem. 

Logikailag tehát az alábbi kategóriák lehetnek:  

1. OPTIMÁLIST KÖZELÍTŐ VILÁG: aminek piacosodnia kell az piacosodjon, 

aminek nem kell, ott demokratikusan döntsenek róla,  (magánjószágot 

magánjószágként, közjószágot demokratikus közjószágként fogják fel)  
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2. NEM OPTIMÁLIS VILÁG: 

 aminek piacosodnia kellene, az ugyan nem piacosodik, de 

legalább demokratikusan döntenek róla (korlátlan beleszólása a 

népnek) KOMMUNA 

 aminek nem kellene piacosodnia, az is piacosodik (korlátlan 

piacuralom) PIACMITOSZ 

 magánjószágot magánjószágként, de közjószágot diktatórikus 

közjószágként kezelik FASIZMUS 

 aminek piacosodnia kellene, az sem piacosodik, és a döntést 

sem demokratikusan hozzák meg. (magánjószágot és 

közjószágot egyaránt diktatórikus közjószágként termelik) 

SZOCIALIZMUS 

 

 

1.2. Jószágfajták és intézmény-típusok  

 

A 20-ik század sajátossága az volt, hogy 3-5%-ról 40-50%-ra nőtt a költségvetés aránya a 

finanszírozásban  a GDP %-ában. A jóléti kiadások 1990-es évek elején az OECD-ben a 

GDP 28%-át tették ki, 9% időskorúak + 8% nem időskorúak  transzferei,  + 6% oktatás + 5% 

egészségügy. (Ezen belül a liberális USA kb 20%-ot, míg a szociáldemokrata Svédország  

40%-ot költött, az eltérés döntőrészt a nem időskorúak transzferéből származik.) A 20-ik 

századi felfutásáért az állami finanszírozásnak sokféle okát keresik, így azt, hogy a 

nagyvárosi lét megszüntette a közvetlen szomszédsági segítségnyújtást, vagy a 

jövedelemnövekedés mellett megnőtt az átlagos várható élettartam és több időskorú több 

támogatást igényelne akkor is, ha nem alkotnának harcias korosztályi lobbit. A 

szociáldemokrata rezsimekben a nők és fiatalok munkapiaci esélyeinek növelése költséges 

intézményrendszer működtetését követeli meg.  Röviden: a gazdasági fejlődéssel és a 

politikai demokrácia kiteljesedésével egyre több olyan kereslet formálódik, aminek hatékony 

kielégítése piacon kívüli intézményrendszer alkalmazását követeli meg.  

 

A javak sokféleképpen csoportosíthatóak, most egyféle csoportosítás mellett kötelezzük el 

magunkat, mégpedig Emmanuel S. Savas tipológiáját fogjuk használni egy egyszerű ok miatt. 

Savas a Reagan –kormány helyettes államtitkáraként feltérképezte, hogy az USA egyes 

városaiban milyen módszerekkel vonulhat ki optimális módon az állam a közjavak, kvázi 

közjavak teljes körű előállításából, és vizsgálatait hatalmas empirikus anyagon végezte. A 

Nobel – díjas Stigler 1964-es elnöki beszédében az Amerikai Közgazdasági Társaság 

közgyűlésén szomorúan ismeri be, hogy a közjavakról már nem keveset írtak, de 

gyakorlatilag semmilyen empirikus vizsgálatot nem végeztek. Savas fordít a kérdésen, nem 

elméleti tételekből von le új és új teoretikus következtetést, hanem azt nézi, hogy ténylegesen 

milyen jószág esetén melyik kezelési mód az optimális.  

 Felrajzol tehát egy 2*2-es jószágtérképet, elhelyezi benne a világ minden jószágát 

aszerint, hogy a jószág fogyasztása egyénileg vagy közösen történik – e, illetve, hogy 

ki lehet – e bárkit ésszerűen zárni a jószág fogyasztásából vagy sem. (Kilenc 

jószágfajtát kapunk, ha mindkét dimenzióban erős, közepes, gyenge fokozatot  

különítünk el és kombináljuk azokat.) 

 Felvázolja három szempont (szervezés, finanszírozás, tulajdonlás – irányítás – 

üzemeltetés termelés) alapján, hogy milyen típusú intézményi kombináció adódhat 

javak biztosítására. 
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 Végül többszáz amerikai város empirikus tapasztalata alapján megvizsgálja hogy a 

kilencféle jószág esetén a kilencféle intézményi elrendeződés közül melyik adja az 

optimális (költséghatékonyan, kellő méretben elvégzett) megoldást.  

 

 Savas komoly előrelépést tett, mivel  három dimenziós óriástáblája (jószágtípus * 

intézménytípus = a feladatelvégzés potenciális hatékonysága) lehetővé teszi, hogy 

megállapítsuk melyik jószágféle melyik intézményi struktúrában állítható elő optimálisan az 

1980-as évek Amerikájában. Kövessük ezt a gondolatmenetet előbb, és csak utána 

fogalmazzuk meg esetleges fenntartásainkat. 

 

Savas jószágtipológiája szerint: 

 azon javak, amelyek esetén a fogyasztásból a nem fizetők könnyen kizárhatók és a 

jószág fogyasztása egyénileg (vagyis nem párhuzamosan) történik, a magánjavak, 

amelyekre példaként hozza az élelmet, a ruhát, a lakást, a palackozott vizet, a halakat, 

a nem életmentő sebészetet, a felsőoktatást.  

 azon javak a közjavak, ahol a kizárás nem valósítható meg és a fogyasztás pedig 

ugyanazon jószágra irányul sok embertől, példa erre a honvédelem, TV műsorszórás, 

bűnözők bebörtönzése, világítótorony, védőoltás, rendőrjárőr, tűzoltóság. 

 azon javak a kizárás megvalósítható, de a fogyasztás közösen történik a díjfizető 

javak, amelyekre példák: a kábel- és műholdas Tv, telefon, vezetékes víz, elektromos 

áram, tömegközlekedés, színház, stadion, könyvtár. 

 azon javak ahol a kizárás nem megvalósítható, de a javak fogyasztása egyénileg 

történik, a közös készletű javak, példák ezekre: levegő, tengeri hal, ásványok az 

óceánban, tavak és folyók. 

 azon javak, amelyek mindkét szempontból közbenső helyzetet foglalnak el, legyenek 

közbenső javak, példák erre: orvosi ellátás, alapfokú oktatás, szemételhordás városi 

környezetben, utcai parkolás. 

 kizárható, részben közös fogyasztású javak: taxi, vendéglő, szálloda, parkolás, 

levélkihordás, biztosítás. 

 nem kizárható, részben közös fogyasztású javakra példa a vallási szertartás. 

 egyénileg fogyasztható és részben kizárható javak: szemétgyűjtés falusi környezetben, 

halastóban lévő hal, nyílt legelő. 

 közösen fogyasztható és részben kizárható javak: nemzeti parkok, Centrál Park, 

súlyok és mértékek, épületek felvonók ellenőrzése. 

 

Savas intézménytipológiája három fő funkciót különít el, a szolgáltatás szervezését, 

előállítását és finanszírozását. Mindhárom szerepet elvileg betöltheti az állam (Á), a 

magánvállalkozás (V) és a háztartás (H). Ezzel egy hatalmas logikai táblát írhatunk fel, ahol 

sorrendben az egyes betűk azt jelölik, hogy ki a szervező, az előállító és a finanszírozó. A piac 

olyan intézmény, ahol a háztartás szervez, a magánvállalkozás állítja elő a szolgáltatást, és a 

háztartás finanszírozza a szolgáltatást. Az un. állami szolgáltatás olyan intézményi forma, 

ahol az állam szervez, az állam állítja elő a szolgáltatást, és az állam fizet érte. Ez az 

intézménytipológia, ha nem lennének benne üres elemek, elvileg 3*3*3=27 intézményfélét 

hozhat. Mindebből Savas 12 félét gondolt megfelelőnek úgy, hogy a szereplők számát 

kiegészítette részben az önkéntes társaságokkal, részben lehetővé tette, hogy állam 1 és állam 

2 is szerepeljen, valamint az ismeretlen szereplő is felvétetett a listába.  

 A szervező rendeli egymáshoz a fogyasztót és a termelőt. közjavak esetén a szervező 

veti ki és szedi be a hozzájárulásokat általában többségi döntés alapján. Eldönti, hogy 

milyen szolgáltatásra van szükség, milyen szinten kell azt biztosítani, és mekkora 

ráfordítással. 
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 A szolgáltató esetén helytelen egyetlen dimenzióba tömöríteni a szolgáltatásnyújtást, 

mivel a tulajdon – irányítás – üzemeltetés alkategóriák mentén ez tovább hasad állami 

és magán elemekre 2*2*2=8 alesettel. (ÁÁÁ, ÁVÁ, ÁÁV, VÁÁ,  VÁV,  VVÁ, 

VVV) 

 A finanszírozó fizet a szolgáltatásért. 

 

Végül is Savas erősorrendje a piacitól az államiig - leegyszerűsítve - így jellemezhető, ahol a 

betűk sorban a szervező, szolgáltató és finanszírozó szerepre vonatkoznak: 

 piac HVH, önkéntes HHH, önkiszolgáló HHH, 

 koncesszió ÁVH, 

 utalvány HVH, 

 szubvenció ÁVÁ 

 szerződés ÁVÁ,  

 állami értékesítés HÁH, 

 kormányközi egyezmény ÁÁÁ, 

 állami szolgáltatás ÁÁÁ. 

 

Privatizáció ebben a gondolatmenetben olyan folyamat, ahol valamely dimenzióban 

elmozdulunk az inkább állami megoldástól valamelyik kevésbé állami megoldás felé. A 

legalkalmasabb formát a magánjavak és díjfizető javak esetén a piaci és utalványos formában, 

míg közös készletű javaknál az önkéntes és utalványos megoldásokat, végül a közjavaknál az 

önkéntes és szerződéses megoldásokat találta Savas a legjobb megoldásoknak. elméleti 

megfontolásokból.  

 

Nézzük ezután a mátrixot milyen lehetőségek vannak például a városi szemétgyűjtésre? Az 

utalványos megoldáson kívül mindegyik intézményfajta szerepet kapott. Empirikus példák 

bizonyítják, hogy a városi szemétgyűjtés esetén, ha a város maga vállalkozik erre, akkor 

monopolistaként viselkedve igen költségesen gyűjti a szemetet, míg szerződés melletti 

verseny erősen leszorítja az árakat, háromszor hatékonyabban gyűjti be a szemetet. Számtalan 

más területen is végzett vizsgálatot vagy 1000 várost megkérdezve, az összkép elég hasonló 

volt, legyen az utcaseprés, vízellátás, városi buszközlekedés, posta, vagy közbiztonság, ahol a 

versenyt kiküszöbölték, ott kicsi volt a hatékonyság.  

 

Vizsgáljuk meg Barr tipológiáját is. Barr szerint az állam négy módon avatkozik be a 

gazdaságba: a szabályozás, a finanszírozás, a termelés, és jövedelemtranszferek formájában. 

A finanszírozás és a termelés esetén nagyjából ugyanazt mondja, amit Savas, a szabályozásnál 

és a jövedelemtranszferek esetén viszont új elemeket is hozzátesz az eddigiekhez. Az állami 

beavatkozás Barr szerint hatékonysági szempontból akkor indokolt, ha nem teljesül a 

tökéletes verseny, ha piaci kudarcok lépnek fel és ha nem tökéletes az informáltság.  

 A tökéletes verseny ebben a felfogásban azt jelenti, hogy a döntéshozók mind árelfogadók 

kell legyenek és egyenlő hatalommal kell rendelkezniük. Az árelfogadás feltétele a szabad 

be és kilépés a piacra, így ha ez monopolpozíció miatt nem teljesül, akkor ármaximálással 

vagy másféle versenyszabályozással kell beavatkozni a folyamatba az államnak.  

 Piackudarcok lépnek fel: tiszta közjavak, extern hatások, növekvő hozadék esetén. Tiszta 

közjavak három jellemzővel rendelkeznek, a fogyasztásuk nem rivalizál, nem lehet senkit 

sem a fogyasztásból kizárni és nem lehet a fogyasztást visszautasítani (ez utóbbi új 

Savashoz képest). Externhatások  kiküszöbölhetőek tárgyalással, ha a tulajdonjogok 

egyértelműen tisztázottak, ám túl magas tranzakciós költségek esetén a szabályozás lehet 
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hasznos. Növekvő volumenhozadék esetén szubvenció vagy közösségi termelés kell 

ahhoz, hogy megfelelő mértékű legyen a kibocsátás. 

 Informáltsági probléma a minőség, az ár és a jövő megítélésének kapcsán merülhet fel. Ha 

csekély a fogyasztók informáltsága, és költséges azon javítani, valamint a meglévő 

információt is nehéz értelmezni és magasak a rossz választás költségei, akkor indokolt 

lehet a közösségi termelés és elosztás. Az árak esetén is lehet szabályozni, a jövő 

bizonytalansága elleni biztosításnál ismét előtérbe kerülhet a közösségi termelés. 

 

Az eddigiek könnyen összefoglalhatóak. A javak jelentékeny mértékben eltérnek egymástól 

aszerint , hogy megvalósítható-e bárki kizárása a fogyasztásból (illetve menekülhet – e bárki a 

fogyasztástól negatív hatás esetén), valamint a jószágot egy időben többen közösen 

fogyasztják – e  avagy individuálisan. A szükséglet-kielégítés folyamata szerint szintén sok 

intézményfajtára kiterjedő tipológiánk van, a szervező - szolgáltató (tulajdonos, irányító, 

üzemeltető) – finanszírozó szerepeket betöltheti az állam, a háztartás és a vállalkozó, mindez 

bőséges elrendeződést tesz lehetővé. Ha adott jószág megfelelő intézményrendszerrel 

kezelődik, akkor javul a hatékonyság, ellenkező esetben növekedési veszteség lép fel.  

 

Mi az intézményi iskola rejtett kérdése? Fogalmazzuk át egy kicsit Savast, és mondjuk azt, 

hogy ötdimenziós intézménye csak duális párokból épül fel, azaz a háztartás, a 

magánvállalkozás és az önkéntes szervezet mindhárom privát és P-vel jelöljük, míg az állam 

legyen az egy vagy kettő, nemzeti vagy szövetségi vagy helyi, az csak állam és jele Á. Ha 

rendre a szervező, tulajdonos, irányító, üzemeltető és finanszírozó szerepeket Á-val vagy P-

vel töltjük be, akkor PPPPP-től ÁÁÁÁÁ-ig összesen 32 intézményi elrendeződés található 

fel. Ha a javakat 2*2-es mátrixban szemléljük, akkor 4 – féle jószág van. Ha figyelembe 

vesszük azt, hogy ezeknek a dimenzióknak finomabb megosztása is értelmes, akkor kicsit 

változik a kép.  

 Legyen a közös fogyasztási dimenzió olyan, hogy a szélső ponton csak egyetlen személy 

fér bele, míg a másik ponton a nemzet minden tagja. Közbenső kategóriák a fiskalizmus 

kategóriái szerint lehet egy klub jószág esetén kevés számú személy, ami még 

koalícióképes, vagy lehet egy városnyi ember, vagy egy régiónyi ember. Tegyük fel, hogy 

éppen 8 fokozata van a közös fogyasztásnak aszerint, hogy hányan fogyasztják.  

 Nézzük a másik dimenziót, vagyis a kizárhatósági dimenziót, ami azt jelenti, hogy adott 

technika mellett megéri – e az, hogy jó valószínűséggel kizárjuk a nem fizetőket a 

rendszerből, itt tehát valószínűségről van szó, ami 100%-tól terjedhet 0%-ig. Bontsuk itt a 

szakaszt 25%-onként részekre és racionális kizárási övezeteket kapunk.  

 

Ha a javak térképét így alkotjuk meg, akkor 32-féle jószágfajtánk és 32-féle 

intézménytípusunk van. Az intézményi gazdaságtan egyik kérdése az, hogy van – e egy – egy 

értelmű megfeleltetés jószágfajta és intézménytípus között. A jószágmátrix bal alsó eleme 

tehát olyan amit nagyon sok ember használ párhuzamosan és tökéletesen megvalósítható a 

kizárás. Ennek intézményi megfelelője valószínűleg olyan sorozat, ami ????P taggal írható le. 

Az intézményi iskola rejtett kérdése, hogy elképzelhető – e javak és intézmények 

szigorúan hatékony egymáshoz rendelése? Létezik-e olyan jószág- és intézménytipológia, 

ami esetén egy-egyben megfeleltethető adott jószágféle és a hozzátartozó hatékony 

intézményi elrendeződés? 
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Jószágfajták mátrixa, 

vízszintesen a racionális kizárhatóság valószínűsége bal 100 %-tól, jobb 0 %-ig, 

függőlegesen az egyidejű fogyasztók száma  fent egy fogyasztó, lent mindenki 

 

tiszta magánjavak   közös készletű javak 

    

    

    

    

    

    

díjfizető javak   tiszta közjavak 

 

 

Intézménytípusok mátrixa, 

bal felső: PPPPP, azaz szervező, tulajdonos, irányító, működtető, finanszírozó magán, 

jobb alsó ÁÁÁÁÁ, azaz szervező, tulajdonos, irányító, működtető, finanszírozó állami. 

 

PPPPP   ????Á 

    

    

    

    

    

    

????P   ÁÁÁÁÁ 

 

Ha megtalálnánk azt az intézményi felosztást, ami a jószágfelosztásra egy az egyben 

ráhúzható, vagyis minden jószágfajtához hozzárendelhetnénk az azt leghatékonyabban 

kezelő intézményi megoldást, akkor beteljesítettük a közgazdaságtan feladatát. Erre csekély a  

remény, így kisebb feladatokkal kell birkóznunk. Néhány alapjószágnál részletezően leírni az 

intézményrendszert az elmúlt időből, ez teljesíthető vállalásnak tűnik, ez a jelen dolgozat 

tárgya is. Mivel azonban túl hosszú időszakot ölel fel az írás, miközben a nemzetállami 

keretekben működő ipari társadalom globalizálódó informatikai társadalommá van 

alakulóban, kénytelenek vagyunk jelzésszerűen rögzíteni, hogy mit takarnak ezek a modern 

fejlemények. 

 

 

1.3. Globalizáció és intézményi gazdaságtan  

 

Az elmúlt egy-két évtizedben jelentősen átalakult a világ, míg az ötvenes – hatvanas években 

a jóléti állam kiépülése, a hetvenes – nyolcvanas években világszerte a szélesen értelmezett 

privatizáció volt a jellemző, addig a kilencvenes éveket és az ezredfordulót a globalizáció 

jellemzi. A globalizáció bonyolult kérdésköre lényegében 4 alapkérdésre redukálható: 

 

 A korábbi tőke-munka termelési kulcstényezők a bekövetkező tőkebőség és kimerülő 

energiakészletek mellett átadták helyüket az energia-információ kulcstényezőknek. Az 

információ korábban a vállaltok költségeinek csak kicsiny részét tették ki, jelenleg viszont 

nem ritka az sem, ha eléri az összköltségek 40-50%-át. Mivel az információ nem a 
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termékszám függvénye, így általános költségként terheli a vállalatot. Ebből következően a 

költséggörbe minimumpontja a korábbiaknál sokkal nagyobb termékszám mellett teljesül, 

ami maga után vonja az óriás, országhatárokon is túlnyúló vállalatbirodalmak, stratégiai 

szövetségi rendszerek kialakulását. 

 

 A modern életforma jó részét olyan szolgáltatások elégítik ki, amelyeket vezetékes 

szolgáltatásoknak, díjfizető javaknak, természetes monopóliumoknak hívunk. (Vasút, 

telefon, víz-és szennyvíz, gáz, elektromos energia, stb…) Jellemzőjük a hatalmas 

tőkeigény, és az, hogy egyetlen vállalat olcsóbban ki tudja elégíteni a keresletet, mint 

több. A hagyományos módja annak, hogy a monopolista vállalat ne éljen vissza 

helyzetével az volt, hogy az állam maximálta az árait, ezzel nagyobb kibocsátásra 

késztette a termelőt. A globalizáció korában viszont általánossá vált az eszköz nélküli 

verseny, amikor bármely természetes monopolista arra van kötelezve törvényileg, hogy 

költségalapú árak mellett bérbe adja potenciális versenytársának az eszközöket. 

 

 A harmadik összetevő a vezetékes szolgáltatások helyett az un. kassza javakra vonatkozik, 

mint a nyugdíj- vagy egészségbiztosítás. A hagyományos megoldás az, hogy a térbelileg 

létező  állam felosztó-kiróvó rendszeren keresztül ara kötelezi a fiatalokat 

(egészségeseket), hogy a mindenkori öregek (betegek) ellátásához szükséges erőforrásokat 

átadják. A globálizálódó világ lényeges eleme, hogy az állam csak a kereteit szabja meg 

az öngondoskodásnak, így mindenki évtizedeken keresztül gyűjt magának nyugdíjat a 

versengő nyugdíjpénztárak valamelyikében, miközben a nyugdíjpénztárak egyúttal a 

tőketulajdonosi funkciókat is betöltik a termelő vállalatok egy részénél. A fejlett 

informatika, a bőséges tőkeképződés mellett így a tér részben átadja helyét az időnek, az 

állam egy része így szabadon és individuálisan választhatóm szabályrendszerré válik. 

 

 A negyedik összetevő az, hogy míg az ipari társadalom esetén a termelési kerülőutak 

voltak jellemzőek, addig a modern informatikai - globális társadalomban a megtakarítási 

kerülőutak válnak alapvetően lényegessé, a banki mérleg-főösszegek meghaladják a 

vállalkozói vagyontömeget, a derivátumok és értékpapírok pedig a többszörösét érik el. 

Mindez azonban azt célozza, hogy csökkenjen a termeési kockázat, vagyis az energiával 

való takarékosság információteli eszközének tekinthető. 

 

A világ gyorsan változó struktúrájának ez az új elrendeződése napjainkban, a szemünk láttára 

alakul ki. A magyar világot is érinti mindez. A szocialista formáció gazdasági 

ellehetetlenülésének egyik oka volt, hogy az innovációidegen berendezkedés a hangsúlyosan 

informatika orientált világközegbe került. A szocialista országok némelyike eladósodott, 

némelyike a nagyobb nyomor mellett elkerülte az eladósodást, de a termelés hatékonysága 

mindenhol megbízhatóan romlott. A megsemmisült (vagyoni értékét tekintve 

megnegyedelődött) termelési bázis helyén a fenti multinacionális cégek jelentek meg, jelenleg 

a hazai banktőke kétharmadát tulajdonolják, de nem különbözik lényegesen a helyzet a 

vállalkozói tőke egészét tekintve sem. A magyar gazdaság utolsó három évtizede tehát a 

világméretű informatizáció - privatizáció – globalizáció időszakában telt el. A dolgozatban 

azonban ez csak külső keretként jelenik meg, a tárgyalás nem erre irányul, hanem alapvető 

jószágfajtákat kulcsidőszakokban kiszolgáló intézményfélék leírására. 
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2. Hatékony szükséglet-kielégítés: egy kis növekedéselmélet,  

1890-2000. 
 

Az eddigiekben arra jutottunk, hogy javak termelése csak akkor lehet sikeres, ha minden 

jószágot abban az intézményrendszerben kezelnek, ami vele adekvát. Eleget tudunk – e ezzel 

a növekedés feltételrendszeréről? Semmiképp, legkevesebb amit tehetünk, az az, hogy 

ismertessük a modern növekedéselmélet csontvázát, a solowi és az olsoni modelleket. A 

növekedés feltételeinek kielégítéséről eszerint akkor beszélhetünk, ha biztosítjuk, hogy 

elégséges mértékű köztudás keletkezik, megfelelő mértékű fizikai tőke jön létre részben 

háztartások megtakarításából, részben vállalkozások megtakarításából, részben állami 

megtakarításból, részben külföldi megtakarításból. Mindemellett biztosítani kell azt is, hogy 

járadékvadász termelői és korosztályi, valamint egyéb csoportok meg ne csapolják a 

növekedés forrásait, ne élhessenek vissza monopol - pozíciójukkal. Ennek megfelelően 

elemeznünk kell a magyar növekedési trendet, a ciklikus mozgások esetleges kiváltóit, a 

lakossági megtakarítások pályáját. 

 

 
2.1. Az 1890-2010 közötti egy főre jutó magyar GDP növekedési pályája 

 

A következőkben megkíséreljük helyreállítani a magyar gazdasági növekedés 1890-2000 

közötti idősorát oly módon, hogy az 1946-68 közötti időszak adatait (a torzult árarányok 

melletti stabilizációtól a piaci viszonyokat mellőző közvetlen tervviszony időszakának 

végéig) éves 3,15%-os ütemmel korrigáljuk. Ezt követően a trendek és ciklusok 

felhasználásával elemezzük, hogy a következő évtizedben várhatóan milyen útra kel a magyar 

gazdaság.  

 

Miért fontos ez a munka? Gazdaságtörténet és előrejelzés kéz a kézben tud csak előre haladni. 

Ha nem ismerjük múltunkat nem tudjuk, hogy hová vezet jövőnk, és nem tehetünk semmit a 

csapdák elkerülése érdekében sem. Úgy gondoljuk azonban, hogy az elmúlt száz év hazai 

statisztikai gyakorlata végzett annyi munkát, hogy adataik újraélesztve megvilágíthassák 

múltunkat.   

 

A bevezető sorokban felvázoljuk e fejezet általános megközelítését.  

 Erlich meghatározott három pontot, aminek értelmében Magyarországra egy főre jutó 

GDP-je az  USA  arányában nézve: 1937: 21,1%, 1960:21,1% és 1980:31,7% volt. Az 

USA növekedési ütemét jól dokumentálták, így ezen időszakok hazai magyar 

növekedési ütemei is jól számszerűsíthetők. 

 Bródy felhasználva Varga-Matolcsy számításait és a KSH adatait létrehozott egy 

1926-91 közötti indexsort, ami értelemszerűen nem illeszkedik Erlich adataihoz, mivel 

a szocialista gazdaság alatt az adatok felfelé torzultak, de belső hullámzásuk 

valószínűleg használható. 

 Tarján kiegészítette Jánossy 1890-1965 közötti USA trendjét (évi 1,74%-os 

növekedés), 1991-ig meghosszabbítva azt. 

 Berend – Ránki írásaiból ismert, hogy az 1890-1915 közötti magyar fajlagos GDP évi 

2,3%-os növekedést mutatott. 

 

A feladatot az jelentette, hogy Bródy adatsorát úgy diszkontáljuk megadott időszakban azonos 

mértékkel, hogy az illeszkedjen Erlich három keresztmetszeti méréséhez, és sehol ne lépje túl 

az 1890-ben induló magyar trendvonalat. Mint később látni fogjuk, ha a forint bevezetésétől a 
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közvetlen tervviszony megszűnéséig (1946-68) tartó bő két évtizedes szakasz minden évét 

„diszkontáljuk” 1,0315 vonatkozó hatványával, úgy a fenti feladat elvégezhető.  

 

A magyar gazdaság 1915 után egyetlen alkalommal közelítette meg trendjét (1978-80), de ha 

számításaink helyesek, akkor 4,5%-os növekedés mellett 2012-ben ismét elérheti a 

trendvonalat.  

Csak illusztrációképp: ha a későbbiekben rásimul a trendjére, akkor 

2190-ben a szintén trendjén haladó USA-t beérheti. Ha 2012-ben is 

képes lenne gazdaságunk folytatni az évi 4,5%-os növekedést, akkor 

2049-ben érné utol az USA-t Magyarország. A pozitív forgatókönyv 

szerint tehát fél- vagy két évszázad kell a felzárkózáshoz a világ élére. 

A realistább megközelítés azt mondja, hogy mennyi mindent kell 

megtennünk annak érdekében, hogy egy évszázados kimaradás után 

ismét trendre kerülhessünk. (Alacsony a megtakarítási hajlandóságunk, 

csekély a felsőfokú képzésben résztvevők aránya, kiépítetlen a 

szennyvíz és úthálózat, monopolstruktúrák alakultak ki szolgáltatási 

területeken, stb…) 

 

2.1.1. Az adatsor helyreállításáról 

 

A magyar közgazdasági irodalom meglehetősen régóta foglalkozik a magyar gazdaság hosszú 

adatsorának összeállításával. A régebbi irodalomban Fellner tett kísérletet arra, hogy az I. 

világháború előtti és utáni adatsorokat egybe forrassza, majd az újabb irodalomban többek 

között Bródy vállalkozott erre. A jelen cikk a legkisebb beavatkozás elvét követi, mindazt 

átveszi a korábbi munkákból, amit csak lehet, és csak ott rak bele szakértői 

(gazdaságtörténeti, gazdaságstatisztikai, közgazdasági) becslést, ahol a korrekció 

elengedhetetlen volt.  

 

Miért is kell ilyen munkát végezni? A felfele torzított adatok a szocializmus első időszakából 

(az 1946-os torzított stabilizációs árszorzóktól a piaci kontroll 1968-os valamiféle 

újraengedélyezéséig) olyan gazdasági növekedésről adtak hírt, ami rettentő távol van a 

valóságtól. Ugyanakkor bármit mértek is ebben az időszakban a KSH-ban, az a mérés relatíve 

nem volt túlságosan torz abban az értelemben, hogy ha mindig mindent éppen kétszer olyan 

nagynak mértek, mint volt, akkor utólag elég a centit újrakalibrálni. Miként oldható meg a 

feladat? 

 

Kiindulópontunk Erlich (KSZ 1990/1) cikke, amelyben a magyar és amerikai fajlagos GDP 

értékek összehasonlítása is szerepel. Ha a magyar GDP/fő 1937-1986 között az amerikai érték 

többé - kevésbé fix aránya, akkor az amerikai fajlagos GDP növekedés trendje egyszerűen a 

magyar növekedés párhuzamos trendjének tekinthető. (Nem gondoljuk ugyanakkor, hogy az 

Erlich – féle megközelítés olyan eredményei is, mint hogy a SZU 1980-ban meghaladta a 

magyar fejlettségi szintet, könnyen elfogadhatóak lennének, de minden számításnak vannak 

vadhajtásai, és alávethető olyan keresztpróbának, amin látszólag megbukik. Röviden, az 

elfogadhatóság lakatosi kritériumát helyesebbnek véljük, mint a popperit.) 

 

Ha a Jánossy – féle trend már megvan, akkor csak a legmagasabb utasokat (legjobban teljesítő 

éveket) kell ráültetni erre a trendre, vagyis a belső hullámzás fenntartására ügyelvén, úgy kell 

évről évre az 1946-68 közötti hazai adatokat visszakorrigálni, hogy a torz árarányok hatásától 

megszabaduljunk. Kezdjük a trenddel: a magyar gazdaság Erlich szerint 1937-ben az egy főre 

jutó GDP tekintetében az USA 21,1%-át, míg 1980-ban 31,7%-át érte el. Jánossy 1870-től 
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1960-ig 2%-osra teszi az USA trendjét, Erlich 1960-80 között 2,1%-ot mért. A magyar 

gazdaság trendje tehát valamennyivel 2% felett van, de nem sokkal. Különféle értékekkel 

próbálkozva a 2,3%-os trend tűnt a legjobb illeszkedésnek.  

 

 A kezdeti időszakról (1890-1915) Berend – Szuhay, és Berend – Ránki is 3,2%-os 

jövedelemnövekedést és 0,9%-os népességgyarapodást  mond, ami 2,3%-os egy főre jutó 

növekedést jelent. 1916-ig így a trenden haladt az ütem, a nehézséget a háború vége 

jelentette. Feltételeztem, hogy az 1919 évi mélypont az 1916 évi értéknek a 2/3-át adta, 

hasonlóan a jobban dokumentált II. világháború utáni helyzethez, ahol az 1945-ös érték az 

1943-as érték 69 %-a volt. Az 1919 évi mélypontról – feltevésem szerint - évi 6 %-os 

növekedéssel igyekezett a gazdaság magára találni 1925-ig.   

 

 1925 után a helyzet egyszerűbbé vált, mivel Varga – Matolcsy részletekbe menő 

számításokat végzett a következő 12 évre, számításaik közül az un. „unpaid” változatot 

választottam.  

 

 A következő időszakban 1937-60 közötti számokat alapanyagként Bródi KSZ 1992/10 

- et használtam. Alapanyagként azt jelenti, hogy 1946 – 60 közötti időszakot 

diszkontáltam, miként az 1960-68 közötti időszakot is.  

 

 Az 1960 – 2000-es adatokat részben Bródytól, részben közvetlen a KSH-tól vettem át 

alapanyagként. 

 

 A 2000-2010-es előrebecslést úgy végeztem, hogy a 2000 évi értéket évi 4,5%-kal 

növeltem addig, amíg csak a trendet el nem értem, ott viszont abbahagytam a 

prognózisgyártást.  

 

A manipulált adatok tehát az 1946-68 közötti adatok voltak, amikor a piac és a piaci árak nem 

mértek semmit, minthogy a piacmentes hiánygazdaság erre nem adott lehetőséget. Mégis mi 

vezette a diszkontálási megfontolásokat? Két egyszerű szabály: Egyfelől Erlich 

összehasonlító számításai szerint az egy főre jutó magyar növekedés 1937-60 között évi 

1,64% volt, míg 1960-80 között 4,18%. másrészt olyan diszkonttényezőt választottam, amely 

minden évben ugyanannyit vett vissza az ütemből, azaz 1,0315-tel osztottam el az 1946 évi 

adatot, majd 1,0315 négyzetével a következő évi adatot, egészen 1967-ig. Az 1,0315-ös 

diszkont-tényező mellett 1937-60 között Erlich évi 1,64%-át 1,65% mellett, 1960-80 közötti 

4,18%-ot 4,06%-nak hozta a számítás.   
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A magyar gdp/fő  valamint az évi 2,3 %-os növekedési ütem 

alakulása 1890-2010 között

1,00

10,00

1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

 

Nézzük a végeredményt. A gazdaság teljesítményét logaritmikus skálán ábrázoltam, mivel az 

azonos ütemű dinamika itt egyenesként jelenik meg. Mennyit ér 2,3%-os növekedési ütem? 

Ha a 70 -es számot elosztjuk a növekedési ütemmel, akkor megkapjuk, hogy hány év alatt 

duplázódik meg a gazdasági teljesítmény. 2,33% esetén 70/2,33=30, vagyis közel olyan 

pályán mozgunk, aminek 30 év a duplázódási értéke, vagyis az induláskori 1890-es 1-es érték 

1920-ban 2, 1950-ben 4, 1980-ban 8 és 2010-ben 16 lesz.  Becslésünk szerint valamikor 2012 

körül jutunk vissza a trendpályára, akkori jövedelmünk az induló 1890-es érték közel 16 

szorosa lesz. Milyen követelményeknek felel meg az ábra? 

 Az ábra teljesíti azt a feltételt, hogy a gazdaság sehol se lógjon a trendvonal fölé, 

mivel a gazdaság maximális teljesítményét fejezi ki a trendvonal. 

 A két világháború között nem éri el a trendvonalat a gazdaság, éppúgy mint a német 

vagy olasz, de 1928, 39, 43-ban viszonylag jól közelíti.  

 Az 1919-es visszaesés az ábrán meredekebbnek tűnik, mivel nem 0-ról hanem 1-ről 

indul a skála, valójában az 1919-es érték az 1916-os nak 2/3-a, ezt a logaritmikus 

beosztást nem ismerők nehezebben látják be. 

 Az 1937-60-as szakasz lassúbb, mint az 1960-80-as időszak.  

 A gazdaság 1978-ban futólag megérintette a trendvonalat, hogy azonnal vissza is 

pattanjon róla, de az 1989-es rendszerváltásig a közelében maradt. 

 Az ábráról nem látszik eléggé, de az új gazdasági pálya eleinte legalább akkora 

visszaesést mutatott, mint a két világháború, vagy a 30-as évek válsága. 

 



 20 

A magyar gdp/fő  valamint az évi 2,3 %-os növekedési ütem alakulása 

1890-2010 között
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év gazdaság 1,023-as  év gazdaság 1,023-as 

1890 1,000 1,00  1957 2,936 4,59 
1891 1,023 1,02  1958 3,020 4,69 
1892 1,047 1,05  1959 3,127 4,80 
1893 1,071 1,07  1960 3,343 4,91 
1894 1,095 1,10  1961 3,400 5,03 
1895 1,120 1,12  1962 3,492 5,14 
1896 1,146 1,15  1963 3,602 5,26 
1897 1,173 1,17  1964 3,636 5,38 
1898 1,200 1,20  1965 3,550 5,50 
1899 1,227 1,23  1966 3,689 5,63 
1900 1,255 1,26  1967 3,972 5,76 
1901 1,284 1,28  1968 4,194 5,89 
1902 1,314 1,31  1969 4,466 6,03 
1903 1,344 1,34  1970 4,663 6,17 
1904 1,375 1,37  1971 4,947 6,31 
1905 1,406 1,41  1972 5,243 6,45 
1906 1,439 1,44  1973 5,613 6,60 
1907 1,472 1,47  1974 5,946 6,75 
1908 1,506 1,51  1975 6,329 6,91 



 21 

1909 1,540 1,54  1976 6,551 7,07 
1910 1,576 1,58  1977 6,995 7,23 
1911 1,612 1,61  1978 7,303 7,40 
1912 1,649 1,65  1979 7,414 7,57 
1913 1,687 1,69  1980 7,414 7,74 
1914 1,726 1,73  1981 7,636 7,92 
1915 1,766 1,77  1982 7,859 8,10 
1916 1,806 1,81  1983 7,908 8,29 
1917 1,500 1,85  1984 8,130 8,48 
1918 1,400 1,89  1985 8,105 8,67 
1919 1,192 1,93  1986 8,216 8,87 
1920 1,252 1,98  1987 8,549 9,08 
1921 1,327 2,02  1988 8,549 9,29 
1922 1,406 2,07  1989 8,574 9,50 
1923 1,491 2,12  1990 8,216 9,72 
1924 1,580 2,17  1991 7,834 9,94 
1925 1,767 2,22  1992 7,601 10,17 
1926 2,015 2,27  1993 7,543 10,40 
1927 1,972 2,32  1994 7,776 10,64 
1928 1,998 2,37  1995 7,892 10,89 
1929 2,113 2,43  1996 8,009 11,14 
1930 2,084 2,48  1997 8,387 11,39 
1931 1,978 2,54  1998 8,824 11,66 
1932 1,854 2,60  1999 9,221 11,92 
1933 1,804 2,66  2000 9,636 12,20 
1934 1,981 2,72  2001 10,070 12,48 
1935 1,992 2,78  2002 10,523 12,77 
1936 2,136 2,85  2003 10,996 13,06 
1937 2,295 2,91  2004 11,491 13,36 
1938 2,319 2,98  2005 12,008 13,67 
1939 2,461 3,05  2006 12,549 13,98 
1940 2,461 3,12  2007 13,113 14,30 
1941 2,390 3,19  2008 13,703 14,63 
1942 2,485 3,26  2009 14,320 14,97 
1943 2,556 3,34  2010 14,964 15,31 
1944 1,893 3,41  2011 15,638 15,67 
1945 1,775 3,49  2012 16,342 16,03 
1946 1,835 3,57     
1947 1,935 3,66     
1948 1,984 3,74     
1949 2,090 3,83     
1950 2,452 3,91     
1951 2,770 4,00     
1952 2,647 4,10     
1953 2,899 4,19     
1954 2,685 4,29     
1955 2,846 4,38     
1956 2,456 4,49     
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Az egy főre jutó GDP  éves változási üteme és 

annak trendje Magyarországon 1910-2000 között
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2.2. Trendek és ciklusok a növekedésben 
 
 
A hosszú távú növekedés kérdése a közgazdászok számára nem egyszerű feladat, mivel amit 
mérni akarunk (növekedés időben), ahhoz adataink eléggé megbízhatatlanok, amihez pedig 
van bőven adatunk (keresztmetszeti adatok 150 országra), az meg keveset mond. Az 
elgondolásokat azonban csoportosíthatjuk. 
 

A) Referencia ország trenden halad, mit csinálnak a többiek? 
 Referencia ország trendje a másik ország trendje is, csak most másik ország 

éppen leszakadt erről a trendről, de majd előbb – utóbb visszatér rá. 
 Referencia ország trendje másik országnak nem trendje. Másik ország saját 

trendje referencia ország trendje alatt, azzal csaknem párhuzamosan fut, másik 
ország éppen saját trendje alatt van, de, ha minden jól megy, akkor visszatérhet 
saját trendjére, így azonos ütemmel, de más szinten fejlődnek.  

 Párhuzamos trendeken haladnak (például a késői indulás okán), de adott ország 
nem köthető hozzá egy trendhez, hanem ha ügyes, akkor trendet válthat felfele, 
ha meg ügyetlen, akkor lefele. 

 
B) A trendek alá vannak vetve a félévszázados (Kondratyev) ciklusnak, azaz bár 

párhuzamosan haladnak a vonalak felfelé, de valamiféle szabályos szinusz hullámon, 
(vagy pedig a trendek zsugorodó periódus hosszú hullámzásnak alávetetten) haladnak 
előre, ami egy infrastrukturális pókháló - ciklust takar. 
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2.2.1. A trendekről 
 
Mit gondolunk Magyarország sorsáról, és ennek megfelelően a jelenlegi magyar évi 4-5%-os 
növekedés várhatóan 5-10 évig tart, vagy ellenkezőleg 20-25 évig? Vizsgáljuk meg előbb 
csak a hullámmentes trendek lehetőségeit.  

 Bár valószínűtlennek tartjuk, hogy Magyarország és az USA közös trendvonalon 
haladna, azért számíthatunk ilyen pályát. Ha 1989-ben az USA trendjét tekintve éppen 
3-szor volt fejlettebb hazánknál, és évi 1,74%-os trenden halad, akkor kb 40 év múlva 
(2029-ben) megduplázza fejlettségét, és az 1989 évi magyar érték 6-szorosát mutatja. 
Hazánk évi 4,5 %-kal haladva (ez kicsivel kevesebb, mint az elmúlt négy év 
megvalósult 4,8%-os átlagos magyar dinamikája) 15,55 évenként duplázza meg 
fejlettségét, így 2049-ban egy szinten állna a két ország.  

 Ha a magyar trend az évi 2,3%, amit eddig néztünk 1890-2000 között, akkor ezt évi 
4,5%-os pályán haladva 2012-ben érné el az ország, és innét saját 2,3%-os pályán 
menne tovább, akkor 2189-ben érnénk utol az USA-t. 

 Kicsit elemezzük a trendváltás kérdését. Ha jól értem, akkor valami olyanban 
gondolkodik Tarján, Simon – Darvas, hogy a magyar gazdaság még azelőtt átugrik az 
osztrák trendvonalra, mielőtt a saját 2,3%-os trendjén egy kicsit is haladna. Talán 
másként gondolják, lehet, hogy úgy vélik: a magyar trend az osztrák szint 70%-án 
húzódik, (mivel már egyszer jártunk arra), és így a valódi magyar trend nem évi 2,3% 
hanem 2,6-2,8% lehet. Ez esetben évi 4,5%-os ütemmel haladva 2018-2022 között 
térnénk vissza a magasabb ütemű trendre, onnét 2,6-2,8%-kal folytatva utunkat 2140-
ben behozzuk az USA-t.  

 
Az eddigi gyors számítások közös halmaza az a biztató eredmény, hogy még a pesszimistának 
tekinthető 2,3%-os évszázados magyar trend elérése is további 11 év 4,5%-os növekedést tesz 
lehetővé. A trendek további számítása helyett célszerű néhány szót szólni arról, hogy mi 
határozza meg a trendet referencia országban és követő országban, valamint a fejlődő és a 
lemaradó országban. Referencia országnak alapvetően az USA-t tekintjük, követő 
országoknak számítanak az OECD tagjai, a fejlődő ország alacsony jövedelemszinttel, de a 
világátlagot meghaladó egy főre jutó növekedési ütemmel rendelkezik, a lemaradó ország 
pedig alacsony jövedelemszint és alacsony növekedési ütem együttesével jellemezhető 
 
A termelékenység kínálati és keresleti tényezőit előbb elkülönítve, majd együtt vizsgáljuk. 
a/ A növekedéselmélet a humántőke bővülését szereti kulcstényezőnek tekinteni, amihez  
különböző módokon lehet hozzájutni.  

 A követő országban főként humántőke termelésével, ami kiterjedt (általában államilag 
is támogatott) oktatást és kutatást jelent. Ha a fizikai tőke/GDP aránya egy országban 
2-3 közötti értéknek felel meg, akkor (feltéve, hogy a GDP 5-6%-át fordítják ilyen 
célokra, és az iskolából kikerültek 40 évig dolgoznak) a humántőke/GDP aránya is 2-3 
közötti érték. A megnövekedett tudás részben termelékenyebb gépek gyártásában, 
illetve azok jobb kihasználásában valósul meg. (Hangsúlyozzák a kereseti differencia 
szerepét is, ha szétnyílik a végzettség szerinti kereseti olló, akkor többen hajlandók 
továbbtanulni.) 

 A referencia országban a szükséges humántőke nem csekély része agyelszívás 
segítségével ingyen áll rendelkezésre, vagyis aminek költségeit a kibocsátó országok 
fizetik meg.   

 A követő- és főként a fejlődő ország a termelékenységet adó tudáshoz részben az okos 
gépek megvásárlásával és működtetésével jut hozzá. 

b/ A szociológiai növekedéselmélet (Olson) arra vezeti vissza az országok közötti növekedési 
különbséget, hogy milyen mértékben szaporodtak el az élősdi elosztási koalíciók, a termelői 
lobbik, a szakszervezetek, a korosztályi járadékosok, a korporációk, akik vagy transzfereket 
húznak az állami költségvetéstől, vagy büntetlenül alkalmaznak monopolpozícióból származó 
előnyöket, és így megcsapolhatják a növekedést szolgáló erőforrásokat. Sok lobbi – kicsi 
növekedés.  
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c/ Schumpeter innováció fogalma a fenti két elem kombinációjaként is felfogható, a 
humántőke biztosítja az innovációs kínálatot, ami azonban csak lobbi-mentes 
versenykörnyezet keresleti viszonyai között válik a termelékenység valódi forrásává. 
 
Ha ezeket egybevetjük a trendekről mondottakkal, akkor azt kapjuk, hogy igen sok egymással 
párhuzamos trend létezik, a szintet meghatározza a humántőke kínálata és annak hasznosítási 
fokát szabályozó versenyerősség, (ami terjedhet az output- és inputpiacon a monopóliumtól a 
tökéletes versenyig). A trendtől való lemaradás múlhat a megtakarítás elégtelen voltán, és így 
a csekély fizikai tőkével való ellátottságon, de ez - elvileg – viszonylag könnyebben 
pótolható. (Mankiw szerint az USA alacsony megtakarítási rátája felelős azért, hogy hosszú 
időn keresztül is növekedése elmarad a lehetségestől.) 
 
Mindebből miként következik a trendváltás? Ha egy országban az innovációs kereslet vagy 
kínálat tartósan megváltozik, akkor az trendváltást eredményezhet. Az adott gazdaság egy 
másik szinten fog haladni az univerzális 2%-os termelékenységi pályán. Könnyen lehet, hogy 
kis országok számára a külkereskedelmi gátak lebontása a versenyintenzitás növekedését 
okozza, és ezzel trendváltókká léphetnek elő. Más esetben az oktatási kiadások növelése lehet 
jó indikátora az innovációs potenciál növelésének. A trendszintet váltó országok két csoportja 
így a verseny - szívott és az oktatás – tolt országok köre.  
 
Sajátos alakzatot mutatott a szocialista országok koraszülött jóléti állama, amely egyszerre 
igyekezett az oktatás-tolt erőfeszítéssel trendugratásra, miközben a rendszer lényegéből 
fakadó versenykorlátozással meg is akadályozta ennek valósággá válását. A megtakarítások 
esetén a háztartások és a vállalkozások megtakarítása tipikusan 0 volt, az állam megtakarítása 
az 1970-es évek közepéig jelentékeny volt, utána a külföldi megtakarítások tartották fenn még 
egy ideig a növekedést.  
 
A magyar gazdaságra mindez a trendek nyelvén úgy foglalható össze, hogy vélhetően 10-12 
év múlva visszanyerjük a trenden haladás jogát, és innét kell elszakadni egy magasabb 
trendpályára, amiben segítséget nyújt az EU nagyobb piaca melletti versenyintenzitás 
növekedés a gazdaság nagyobbik részét kitevő szolgáltatások területén is, valamint a kor 
követelményeitől jelenleg teljesen elmaradó oktatás fejlesztése, ami jelenti a középfokú 
oktatás teljes körűvé tételét, és a felsőoktatatás korszerűsítését és tömegessé tételét. 
Mindemellett elkerülhetetlen a mai rendkívül alacsony háztartási megtakarító-képesség 
erősítése, az elmúlt évtizedben a háztartások a GDP kevesebb mint 3%-át takarították meg.  
 
2.2.2. A ciklusokról   
 
A közgazdaságtan ismer néhány ciklusfélét, ezek közül most csak az un Kondratyev ciklusról 
lesz szó, ami a gazdaság hosszú hullámzását mutatja. A Kondratyev ciklust Bródy a 
következő periodizációban ismerteti (Schumpeter, Burns, Mitchell után): 
 
 kezdete tetőpontja vége  tartalma 
első ciklus 1793 1815 1849 56 év          (6*9) 
második ciklus 1849 1873 1896 47 év          (6*8) 
harmadik ciklus 1896 1920 1938 42év           (6*7) 
 
A legelső dolog, amit észreveszünk az az, hogy az időtartam szisztematikusan csökken, 
mégpedig, ha jobban megnézzük, akkor a periódushossz közelítőleg kifejezhető mint 6*9, 
6*8, 6*7 (némi kerekítéssel azt is mondhatjuk, hogy 2**k képlet szerint alakul, ahol is k 
rendre: 9, 8, 7.) A zsugorodó periódushossz viszont a közgazdaság legkedvesebb fogalmainak 
egyikét idézi, a pókháló modellt, amikor is egyre kevésbé tér el az egyensúlytól a kereslet és 
kínálat, végül 0 utat kell megtenni az utolsó fordulóban, kereslet és kínálat igazodik 
egymáshoz. Mi lehet a kereslet és kínálat, aminek igazodnia kell egymáshoz mintegy fél 
évszázadonként. Ez a társadalom azon externális hatású vezetékes alapinfrastruktúrája, ami 
egybeszervezi a különféle helyeken termelő termelőket, azaz biztosítja a korszerű térbeli 
munkamegosztást. 1793-1849 között ez a kocsiút és folyami csatornahálózat volt, 1849-
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1996 között épült ki a vasúti hálózat, 1896-1938 között az elektromos áramvezeték rendszer 
és a telefonhálózat kiépítése volt soron. A nagy tőkeigényű infrastruktúra kiépítése rengeteg 
pénzt igényel, a háztartások megtakarító képessége nem mindig elégséges ehhez, így fél 
évszázadba is beletelik egy – egy alapinfrastruktúra váltás. Az EU szóhasználatában ezek az 
általános érdekű gazdasági szolgáltatások, vagy vezetékes szolgáltatások, vagy természetes 
monopóliumok, amelyek esetén a releváns keresleti tartomány egészében csökkenő az átlag- 
és határköltség. 
 
Ha a zsugorodó periódushossz magyarázatát keressük, akkor az lehet, hogy növekedett a 
jövedelem, azaz könnyebb volt finanszírozni az újabb vezetékeket, nőt a népesség száma is, 
azaz hasonló méretű vezeték már több ember keresletét elégíti ki. Ha folytatjuk a zsugorodó 
periódushosszú hullámok felvázolását, akkor a következő képet kapjuk: 
 
 
 kezdete tetőpontja vége  tartalma 
negyedik ciklus 1938 1956 1974 6*6 év 
ötödik ciklus 1974 1989 2004 6*5 év 
hatodik ciklus 2004 2016 2028 6*4 év 
 
A negyedik ciklus során építették az autópályákat mai formájukban, az ötödik ciklus részben 
a repülőterek elterjedése, de jellemzően az Internet és más távadat-hálózatok kiépítésének 
kora. A hatodik ciklusról semmit sem tudunk. Mindenesetre meggondolkoztató, hogy éppen 
1974 a ciklusvég, így nem sok meglepő van benne, hogy ekkor lassult le a gazdasági 
dinamika, hogy azután 1989-ben gyors ütemben feltámadjon, és az USA a clintoni évek gyors 
növekedését produkálja, átmenetileg 10000 feletti Dow Jones értékekkel. A trend és a ciklus 
nem zárják ki egymást, hanem a trend éppen a ciklus megfelelő pontjaival találkozik. A 20. 
századi angol, holland, spanyol, amerikai és japán adatok interpretálhatók úgy (Tarján 
KSZ/1994/10), hogy ezen országok 1896-1920-ig lassan, 1940-ig gyorsan, 1956-ig lassan, 
1974-ig gyorsan, majd 1989-ig lassulva fejlődtek, hogy utána 2004-ig ismét gyorsan 
haladjanak.  
 
A magyar adatok 1920 és 1938 között gyors növekedést mutatnak, majd 1938-56 között 
stagnálást, 1956-78 között gyors fejlődést, 1978 – 89 újbóli stagnálás, 1989 utáni nagy 
visszaesést követően beinduló növekedés már ötödik éve tart; nem tudjuk azonban, hogy a 
2004-től várhatóan lassuló világnövekedés erre miként fog hatni.  
 
2.2.3. Még egyszer az adatokról, história és prognosztika 
 
Megvizsgáljuk, hogy ha az USA 1,0174 –es és Magyarország 1,023-es trenden haladt, és igaz, 
hogy 1980-ben a magyar fajlagos GDP az amerikai érték 32% volt, akkor a trendek szerint 
mekkora lehetett az induló arány 1890-ben és mikor fog a két trend találkozni?  
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A magyar per capita GDP az USA %-ában

 (11 becslés és átlaguk) 
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Mit mondhatunk a „fixpontról”, vagyis 1980-ban 32% volt-e a valódi érték. Ezt úgy tudjuk 
könnyen megvizsgálni, ha figyelembe vesszük, hogy 1985, 89, 90 évekre rendelkezünk 19 
becsléssel. Ha 1980-ben Magyarország 32%-on állt és a magyar GDP 1985-ig az 1985 éves 
érték 1,09 -szorosára, míg az USA GDP/fő-je ennek1,11 –szorosára bővült, illetve 1980-hoz 
képest  1989-ben 1,16 illetve 1990-ben 1,12 volt a (KSH 1998-as évkönyve szerint) magyar 
növekedés (amit az évtizedes kb összesen 1% körüli népességfogyással még korrigálni kell), 
és az USA GDP/fő-je (elnöki jelentés számadatait használva) 1989/1980 között 1,24-, míg 
1990/1980 között 1,25–szorosára bővült, akkor az erlichi becslés a következő értékeket 
eredményezné 1985-ben: 0,32*1,09/1,11=0,31, 1989-ben: 0,32*1,16/1,24=0,30 és 1990-ben: 
0,32*1,12/1,25=0,29. 
 
Ez a 19 becslés által kifeszített mezőben a 30%-os vonal környezetében helyezkedik el.         
helyezkedik el, mégpedig ide esik 12 becslés és távolabb van további 7 becslés. (A CIA 
becslés tévedése vélhetően abból fakad, hogy annál több pénzt remélhetett a Kongresszustól a 
hírszerzés, minél erősebbnek mutatták a Szovjetuniót.)  
 
Elfogadhatjuk az 1980 évi 32%-os értéket fixpontnak, de mi következik belőle? Jánossy 
1,74%-ot számított 1885-1965 közötti szakaszon, ezt Tarján tovább vitte 1991-ig, és 
megerősítette az értéket.  A következő ábra tehát úgy készült, hogy az 1980 évi USA 
trendérték =1 és a magyar trendérték = 0,32. Az 1981 –es USA érték 1,0174*1, az 1982 évi 
1,0174*1,0174 és így tovább. A magyar értékek 1981-ben 0,32*1,02, 1982-ben 
0,32*1,02*1,02 stb….  
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A magyar egy főre jutó GDP növekedési üteme 1890-2000 között 

számított értékek, 2000-től 4,5%-os dinamika elemzése, valamint az 

évszázados trendek (magyar ütem évi 2,3%, USA ütem 1,74%)
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 Az ábráról leolvasható, hogy 2190-ben találkozik a két görbe. (Vagyis ha mindkét 
ország a saját trendjén halad, akkor csaknem 200 évre van szükségünk az USA 
behozásához.) 

 Induláskor a magyar/USA egy főre eső GDP aránya 19% volt.  
 1937-ben a két trend aránya éppen 0,25 volt, Erlich mérése szerint a két ország 

tényleges (trendtől eltérő) aránya 0,22 volt. Ebből nem az következik, hogy a magyar 
1937-es GDP csaknem elérte a trendvonalát, hanem az, hogy majdnem annyira 
megközelítette a trendvonalát, mint az USA a válság után a sajátját. (Az USA 
elmaradása ekkor trendjétől 10% feletti volt.) 

 
 
A trendek után a ciklusokról kell röviden szólni. Először nézzük a (kicsit rosszul periódizált) 
tényszámokat, majd a Kondratyev -  ciklus szerinti 20. századi fázisokat. 
 

Bruttó hazai termék 

 USA ÉSZAK-NYUGAT 

EURÓPA 

1890-1913 3,82 2,16 

1919-1929 3,42 3,33 

1929-1938 -0,59 1,49 

1947-1973 3,94 4,83 

1973-1990 2,62 2,26 
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Népességszám    

 

 USA ÉSZAK-NYUGAT 

EURÓPA 

1890-1913 1,88 0,85 

1919-1929 1,48 0,61 

1929-1938 0,73 0,53 

1947-1973 1,48 0,80 

1973-1990 0,98 0,28 

 

 

Egy főre jutó GDP 

 

 USA ÉSZAK-NYUGAT 

EURÓPA 

1890-1913 1,94 1,31 

1919-1929 1,94 2,72 

1929-1938 -1,31 0,96 

1947-1973 2,43 3,98 

1973-1990 1,63 1,98 

 

 

Egy munkaórára jutó GDP 

 

 USA ÉSZAK-NYUGAT 

EURÓPA 

1890-1913 2,2 1,60 

1919-1929 2,78 3,54 

1929-1938 1,55 1,35 

1947-1973 2,74 4,55 

1973-1990 1,15 2,35 

 

Kondratyev-lassú periódusok   1896-1920,                    1938-56,                                  1974-89,  

Kondratyev-gyors periódusok                       1920-38,                             1956-74. 
 
Az adatok nem cáfolják és nem is erősítik meg kellőképp a ciklusok létezését, érdemes 
azonban egy pillantást vetni a következő ábrára, ami ciklusok és trend együttes képét mutatják 
– fiktív adatokkal. A ciklus a trend mozgásformája. A közgazdászok egy része úgy véli, hogy 
az adatok meggyőzően bizonyítják, hogy létezik hosszú hullámzás, amit éppen a vezetékes 
infrastruktúra működtet. Az a feltevés, hogy eleinte a belvízi csatorna, később a vasút, 
majd a közút, végül az internetes infosztráda az, ami képes egybekapcsolni a térben 
különböző helyen élőket, és a munkamegosztás hatókörét kitágítva gyors termelékenység 
bővülést előidézni a gazdaságban. A szállítási, kommunikációs útvonalak kiépítése azonban 
rendkívül költséges és munkaigényes, így az meglehetősen sokáig tart. Ahogy előrehaladnak 
viszont tényleges többleterő áramlik a gazdaságba. A munkamegosztásnak így a piac nemcsak 
közvetlenül, hanem a vezetékes infrastrukturán közvetve is határt szabhat. Ezzel a növekedési 
tényezők kiegészülnek: humántőke + fizikai tőke (háztartási, vállalkozói, állami, külföldi 
megtakarítások) + versenyintenzitás (elosztási koaliciók és monopóliumok sem csapolják meg 
az erőforrásokat) + vezetékes infrastruktúrák kiépítettsége a kor szintjén. 
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Töréspontok Kondratyevnél: 1793,1815,1849,1873, 1896, 1920, 1938, 1956, 1974, 1989, 2004
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2.3. A trendek és ciklusok együtteséről  
 
A gazdaság hosszú távú növekedését vizsgáltuk, és néhány egyszerű kijelentést tehetünk 
(jórészt az irodalommal összhangban).  

1. Az országok saját trendvonalukhoz ütköző Kondratyev ciklusokon keresztül haladnak 
előre, ciklusonként valamilyen vezetékes szolgáltatást biztosító alapinfrastruktúrát 
építve ki. A ciklus első felében halmozódnak fel a találmányok, a második felében 
pedig e találmányok és főként az új vezetékes szolgáltatás beruházásra kerülnek, az 
eredmények gyors ütemű fejlődésben mutatkoznak meg, majd kimerül a technika 
többlethozama, és ezzel új kör kezdődik.  

2. Trendvonaluk meredeksége jórészt azonos, az évi 2% körüli termelékenységet fejezi 
ki, szintje azonban függ az ország innovációs teljesítményétől, amit alapvetően két 
tényezőtől függ: az oktatásban és kutatásban keletkező humántőkétől, valamint a 
gazdaság általános versenyintenzitásától, (ami az input- és output piacon egyaránt a 
szabályozatlan monopóliumtól a tökéletes versenyig terjedhet).  

3. Bármely ország csak akkor képes nem leszakadni a trendvonaláról, ha  a szükséges 
fizikai tőkét ehhez biztosítja, ennek feltétele a kellő megtakarítási hajlandóság. Ha 
valamely okból leszakad az ország a trendvonaláról, akkor a helyreállítási periódus 
alatt oda gyorsan visszatérhet. A fizikai tőke felhalmozása azonban nem segít a 
trendnél gyorsabb előrehaladásban, a túlfelhalmozás csak a fogyasztási lehetőséget 
csökkenti az optimum alá. 

4. Evvel szemben a humántőke bővítéssel párosuló növekvő versenyintenzitás jó esélyt 
ad arra, hogy adott ország elhagyja korábbi trendjét, és másik, magasabb szintű 
trenden haladjon előre az évi 2%-os „vegetatív” termelékenységgel. A magyar 
kérdések ennek alapján tárgyalhatóak. A cikk első felében megkíséreltük a 
trendvonalat meghatározni, és a különféle teszteknek alávetett adatmanipulációt 
hajtottunk végre az 1946-68 közötti KSH torzított adatokon, hogy képet kapjunk 
helyzetünkről.  

5. Legvalószínűbb elgondolásnak azt találtuk, hogy ha minden jól megy, akkor 10-15 
éven át még évi 4,5%-kal fejlődik az ország, és ekkor visszatalálhat trendjére. Ehhez 
azonban nem lesz elég az 1990-es évtized 3%-os háztartási megtakarítási rátája, annak 
növelését a kamatláb emelésével is elő kellene segíteni.  
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6. Feltehetően a visszaszerzett trendvonalon néhány évet el kell tölteni ahhoz, hogy 
felkészüljön a gazdaság egy esetleges trendugrásra. Feltevésünk szerint az 
összesűrűsödött innovációs potenciál veti ki a gazdaságot a maga trendvonaláról, és 
dobja fel (vagy le) egy párhuzamos másik pályára, amin haladhat a vegetatív 
termelékenység 2%-os ütemével, ha a kellő szintű megtakarítás is rendelkezésre áll.  

 
 
 
Ez a fejezet a legnehezebb a nem közgazdász előképzettségű olvasók számára, megkísérlem 
ezért most kevésbé szabatosan elmondani a fejezet tartalmát. A magyar gazdaságstatisztika 
indokolatlanul magas értékeket mutatott a nemzeti jövedelem tekintetében a szocialista 
korszak egy részében. Az adatokba azonban nem lehet önkényesen belenyúlni, mivel nem 
rendelkezünk azokkal a részadatokkal, aminek újraegyesítése mellett visszamenőleg helyes 
adatokat nyerhetnénk. Így a feladat akkor válik megoldhatóvá, ha hosszú idősor segítségével 
buktatjuk ki a helytelen adatokat, végezzük el közelítő korrekciójukat. Persze a hosszú 
idősoros adatok sincsenek meg egy  helyen összegyűjtve, hanem különféle részadatok vannak. 
Gazdaságtörténeti munkákból egy főre jutó éves átlagra vonatkozó számításokkal 
rendelkezünk  az 1890-1911  közötti időszakra, később (1924-36) 12-13 évre van jó, bár több 
változatban készült becslés Varga – Matolcsy szerzőpárostól, azután  Bródy András 
egybekulcsolta a háború előtti és utáni adatsort a KSH adatbázisán, végül napjaink GDP 
adatai is rendelkezésre állnak. Vannak lukak is, így 1911-24 évek hiányoznak, ezt gazdasági 
megfontolásokkal kíséreltem meg áthidalni. Végül két segítőeszközt alkalmaztam, az egyik a 
Jánossy-féle elmélet, ami azt mondja ki, hogy egy-egy ország vagy 100 éven át is 
ugyanakkora ütemű maximális növekedésre képes, csak meg kell találni a megfelelő ütemet. 
Nem kevés országra rendelkezett ilyen adatokkal, az USA 1,74%-kal növekedett évente több 
mint száz éven át, míg Japán 3,5%-kal. A trendvonalat nem lehet átlépni (illetve csak 
kivételes esetben), így akármekkora is volt a magyar trend az feltehetőleg eleinte egybeesett 
az induláskori értékekkel, majd később a tényadatok lefelé eltértek ettől.  A lehetőségek 
végtelenjéből Erlich számításai mutatták meg a kivezető utat, mivel 1937-re, 1960-ra és 1980-
ra összehasonlító számításokat végzett Magyarország és az USA fejlettségére vonatkozólag, 
amiből már időszaki növekedési ütemek is keletkeztek. Ez együtt a Jánossy-féle 
trendelmélettel és a meglévő adatrészekkel lehetővé tette, hogy egybeszerkesszem az 
adatokat. Mivel a 120 éves időszak során összefüggő 22 éves periódust jelentett 1946-67 
amikor a piaci viszonyokat még a fogyasztási cikkek esetén is kizárták a kontroll eszközök 
közül, így valószínűnek tünt, hogy ezen időszak adatainak korrekciójával juthatok el egy 
trendhez símuló, a nemzetközi adatokkal egyező hazai idősorhoz. Azt találtam, hogy ha 1945-
67 időszakát évi 3,15%-kal végigosztom, akkor éppen a kívánt eredményt kapom, és az 
évszázados magyar fejlődési trend évi 2,3%-osnak adódott. (Közgazdász ilyenkor nem képes 
elleplezni prognosztikai hajlamát, és megnéztem, hogy mikor térünk vissza a trendre, ha az 
elmúlt évekre jellemző 4-5% körüli ütemmel haladunk? válaszul 2011-et kaptam, tehát az 
várható, hogy addig tatjuk ezt a 4-5%-os  ütemet. Ha tovább is tartanánk és az USA saját évi 
1,73-1,74%-os ütemével haladna, akkor 50 év alatt behoznánk az USA-t. Ha 2011-től csak 
saját trendünk növekedési ütemével haladnánk, akkor csaknem 200 év kellene ehhez.) 
 
A növekedés trendje nem ad magyarázatot arra, hogy miért és miként térünk el a trendtől. 
Kondratyev ciklus szerint durván félévszázados gyorsulási lassulási hullámok figyelhetők 
meg. A ciklusok hosszait áttekintve szabályosságot láttam azok rövidülésében, ami ismét 
prognosztikai jelentősséggel bírhat. Schumpeter szerint a ciklus magyarázata, hogy a 
közlekedési, szállítási, hírközlési infrastruktúra kiépítése igen költséges és elhúzódó 
vállalkozás, ám ha kiépítették, akkor gyorsan megnöveli a hatékony piacméretet és ezzel a 
termelékenységet bővíti. A ciklusok egymásutánjában belvízi csatornák kiépítése, 
vasúthálózat lefektetése, autóutak kialakítása, információsztráda lefektetése szerepeltek. 
 
A trend és ciklus fogalmának ismeretében rátérhetünk a növekedést meghatározó tényezőkre. 
A növekedés függ attól a tudásanyagtól, amit jelentős részben a közoktatás közvetít, és közös 
készletű javakként áll rendelkezésre (4. fejezet), a vezetékes infrastruktúra kiépítettségétől (6. 
fejezet), a szükséges megtakarításoktól, amit a jegybank befolyásol (5 fejezet és függelékek). 
Dolgozatunk e növekedési tényezők intézményi hátterét vizsgálja 1968-98 között. 
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3. Magánjavakat kvázi közjavakként kezelő intézményrendszer 

1968-78 között 
 

Mi határozta meg a fogyasztási cikkek kínálatát az 1968 – as reform utáni magyar 

gazdaságban? A nyereségük maximalizálására törekvő, ám az ár befolyásolására egyenként 

képtelen eladók kínálata a piacon kialakult ártól (és csak attól ) függ a mikróökonómiai 

tankönyvek világában. A következő esettanulmány viszont éppen azt mutatja, hogy az 1968 

utáni magyar gazdaságban nem nagyszámú profitorientált, árérzékeny kistermelő követte a 

fluktuáló árakat, és a piacon nem egyszerűen a vevők és eladók igyekeztek kölcsönösen 

alkalmazkodni egymáshoz, hanem kisszámú, (gyakran egyetlen), nem (vagy csak részben) 

profitorientált, árérzéketlen nagytermelő hagyta figyelmen kívül a nem fluktuáló árakat azon a 

piacon, amelyeken a vevők  és eladók kölcsönös alkalmazkodását a központi 

gazdaságirányítás igen jelentős (néha meghatározó) mértékben befolyásolta. Az ismertetésre 

kerülő 1977 évi gyermekzokni hiány jól modellezi a magánjavak kínálatának 

szabályozását.  

 

3.1. Esettanulmány 1977-ből 

 

1. 1976 nyarán kezdődtek meg az egyeztető tárgyalások a ruházati cikkeket 

forgalmazó nagykereskedelmi és a gyártó könnyűipari vállalatok között az 

1997 évi ellátásra vonatkozóan. A nagykereskedelmi vállalatok a meglevő 

készleteik, forgalmi statisztikák, illetve megszerzett „piaci” tapasztalataik 

alapján alakították ki keretigényeiket az egyes ruházati cikkcsoportokra. A 

keretszámok alapján egy, a vállalatok igazgatóiból álló testület, az ún. kartell 

tárgyalt az egyes termelővállalatokkal. (A kartellen belül munkamegosztás 

érvényesült. Voltak gyárfelelősök, azaz mindenki hagyományosan ugyanazzal 

a néhány vállalattal tárgyalt, ugyanazzal a néhány cikkcsoporttal foglalkozott.) 

A gyárak a gyárfelelősökön keresztül közölték a nagykereskedelemmel, hogy 

milyen terveik vannak, körülbelül mennyit és milyen összetételben akarnak 

szállítani az egyes cikkcsoportokból, illetve mennyire tartják reálisnak az 

igényeket, és milyen mértékben tudják kielégíteni. Ezeknek az előzetes 

tárgyalásoknak az eredményeként ún. emlékeztetőket írtak alá az igények és a 

várható szállítások körülbelüli nagyságáról. A hazai előtárgyalásokkal 

párhuzamosan a rendelkezésre álló dollár-keretek és a szocialista államközi 

szerződésekben rögzített kontingensek alapján a külkereskedelmi vállalatok 

közvetítésével a nagykereskedelem az importlehetőségeket is felmérte. 

 

2. A folyamatos tárgyalások, egyeztetések eredményeképpen az év folyamán az 

árucikkek egy jó részére vonatkozóan létrejöttek a megállapodások, 

megkötötték a szerződéseket. A függőben maradt ügyeket a belkereskedelmi, 

illetve a könnyűipari tárca vette kézbe; minisztériumi szinten próbáltak 

egyeztetni, a vállalati emlékeztetőben rögzített számok alapján. A gyakorlatban 

általában, ha az eltérés az igény és a szállítási ajánlat között nem nagyobb 1-

2%-nál, már előadói szinten sikerült összeigazítani a vállalti szándékokat. 

Ennél nagyobb eltérésé esetén főosztályvezetői, sőt esetleg miniszteri szintre is 

átkerülhetett a döntés. A belkereskedelem és a könnyűipar közötti egyeztető 

tárgyalások nyomán létrejött megállapodásokról végül is a két tárca egy közös 

tájékoztatót adott ki, amely deklarálta az egyes árufőcsoportokban meglévő 

egyensúly – hiányt, illetve a két tárcának a megoldás irányában teendő lépéseit.  
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3. Az 1976. évi egyeztetések nyomán kiderült, hogy 1 millió pár 

gyermekharisnya hiány van. A két tárca által kiadott tájékoztató is kimondta 

ezt, és megállapodás született , hogy a Könnyűipari Minisztérium termelő, a 

Belkereskedelmi Minisztérium pedig import után néz. A hiányzó 1 millió pár 

gyermekharisnya az átlagos évi forgalom (7-8 millió pár) kb. 15%-át tette ki, 

tehát az eltérés túl nagynak bizonyult ahhoz, hogy könnyen összeigazíthatták 

volna a tervszámokat. A két ágazat kapcsolatában persze semmiképp sem 

számított különleges esetnek az egyensúlyhiány. Az azonban, hogy a 

megoldást mindkét érintett fél egyformán szorgalmazta, egy nagyon fontos 

tényező következménye. Nevezetesen: a gyermekzokni kiemelt termék volt, 

szociálpolitikai szempontból lényeges kérdésnek tekintették a gyermekáruval 

való kielégítő ellátást, a népesedéspolitikai határozat nyomán elsőrendűen 

fontossá vált többek között a gyermekharisnya is. A termék kiemelt voltát az 

alábbiak igazolják: A Belkereskedelmi Minisztérium által minden évben 

megfogalmazott kereskedelmi üzletpolitikai koncepció kiemelt jelentőséget 

tulajdonított a gyermekruházati cikkekből való ellátásnak. A teljes női-, férf-, 

gyermekharisnya –ellátáshoz hiányzó kb. 2 millió párból a Belkereskedelmi 

Minisztériumvégül is csak az utóbbit szorgalmazta mindenáron. A 

Könnyűipari Minisztériumban is a népesedéspolitikai határozatra hivatkozva 

támogatták a belkereskedelem törekvését. 

 

4. A terven felüli gyártáshoz szükséges nagy túlórázás miatti vállalati 

bérpreferencia-kérelem elbírálásánál a Könnyűipari Minisztérium, Munkaügyi 

Minisztérium, Pénzügyminisztérium és Országos Tervhivatal döntésében is 

szerepet játszott, hogy a terméket szociális szempontból fontosnak ítélték. A 

Fővárosi Tanács áruforgalmi osztálya, amely a tanácsi felügyelet alá tartozó 

kiskereskedelmi hálózat zavartalan ellátását igyekezett különböző csatornákon 

keresztül biztosítani (Belkereskedelmi Minisztérium igazgatói és szakmai 

értekezletei; Fővárosi Tanács, Budapesti Pártbizottság ülései stb.), „kemény” 

cikként kezelte a gyermekárut, a kiskereskedelmi vállalatok havonta tételesen 

tájékoztatták, hogy milyen az ellátás az egyes gyermekruházati termékekből. 

 

5. A két tárca megoldásra irányuló törekvései azonban nehézségekbe ütköztek. 

Az importból való beszerzés lehetőségei eleve nagyon szűkösek voltak. A 

tőkés piacon való beszerzés gyakorlatilag lehetetlennek bizonyult, ugyanis a 

harisnya-zokni árak elég magasak voltak ahhoz, hogy csak nagy ártámogatás 

mellett lehessen az importárut a hazai árszintbe beilleszteni. Így a gyakorlat az 

volt, hogy a belkereskedelem rendelkezésére álló dollárkeretet nem is 

fordították ilyen célra. Az import beszerzése hagyományosan a szocialista 

országokból történt. A gyermekharisnya két szállítója Csehszlovákia és az 

NDK volt a korábbi években. A belkereskedelem a KONSUMEX-en keresztül 

lépéseket tett az 1 millió páras hiány megszüntetésére, azonban nem jöttek létre 

szerződések sem az NDK-val, sem Csehszlovákiával és nem sikerült bevenni a 

gyermekharisnyát a magyar-szovjet választékcsere-akcióba sem.1 Végül 1976 

                                                 
1 Az NDK 1976 nyarán bemutatót tartott ruházati cikkekből és keretszámokat adott meg az egyes termékek 

eladására. Ezután jött létre a szerződés 0,8 millió pár gyermekharisnya szállításáról. Az 1 millió pár hiány 

azonban ezt a tételt is figyelembe véve állt fenn. Pótlólagos szállítás leszerződésére nem volt lehetőség, 

tekintettel arra, hogy a partner sokkal kedvezőbb exportpiaca (NSZK) jó elhelyezési alkalmat kínált. 

Csehszlovákia 1977-ben kiesett a lehetséges szállítók köréből, ugyanis ott csak 3-4 évenként állnak rá a 
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novemberére véglegessé vált, hogy importból lehetetlen pótolni a hiányt, így a 

Könnyűipari Minisztérium korábbi elkötelezettségének (a közös tájékoztatóban 

rögzítetteknek) megfelelően vállalta az ügy megoldását, kereste a hazai 

termelés lehetőségét. 

 

 

6. A gyermekharisnya egyetlen hazai gyártója a Budapesti Harisnyagyár, így 

hozzájuk fordult a Könnyűipari Minisztérium termelési és fejlesztési 

kérdésekért felelős egyik szakmai osztálya, a Ruházati Osztály. (Itt jegyezzük 

meg, hogy ezek a szakmai osztályok egyeztetnek rendszerint a 

Belkereskedelmi Minisztérium megfelelő osztályaival.) A Harisnyagyár, 

miután felkérték a teljesíthetőség vizsgálatára, közölte, hogy elvállalja a terven 

felüli gyártást, de azt csak túlórában tudja elvégezni. A gyermekharisnya 

veszteséges volt a vállalat számára. Az 1977-ben érvényes árszabályozás 

szerint a vállalat által gyártott két fő termékcsoport, az ún. finomáru és az ún. 

durvaáru (ez utóbbiba tartoztak a gyermekcikkek) között elég nagy 

jövedelmezőségi különbség állt fenn.2 Jól mutatja, hogy a vállalat nemcsak a 

jövedelmezőség szempontját érvényesítette, hogy a veszteségessé vált 

gyermekharisnyát nem iktatta ki a gyártási programjából (indokként a várható 

politikai nyomást, illetve a vállalat szocialista voltát hozták fel). A gyár 

terveibe állított annyi gyermekharisnyát, amit a kapacitásai rendes 

munkaidőben való kihasználásával elő tudott állítani. Abban, hogy a vállalat 

végül is teljesíthetőnek találta a kérést, valószínűleg szerepet kapott az is, hogy 

a visszautasítás minisztériumi ellenőrzést vonhat maga után, és esetleg 

termelési utasítást. (Bár, mint a Könnyűipari Minisztérium Ruházati 

Osztályának egyik előadója mondta: „a minisztérium olyat nem kér, amit nem 

lehet teljesíteni”.) A gyermekharisnya túlórában való gyártása tehát veszteséget 

jelentett a vállalat számára. Az 1977-re vonatkozó pénzügyi kalkulációikban 

kimutatták, hogy a túlórázás „elviszi” a részesedési alapjukat, így kérték a 

minisztériumot, hogy támogassa a Munkaügyi Minisztériumhoz benyújtandó 

bérpreferencia-kérelmüket. A Könnyűipari Minisztérium a terven felüli 

szállítás biztosítása érdekében elígérkezett a preferencia megszerzésére. A 

terven felüli túlórázás kb. 75000 munkaórát és 1,7 millió forint bérköltséget 

jelentett a vállalat számára. A Harisnyagyárra ebben az időszakban a relatív 

bérszintszabályozás volt érvényben. Az 1,7 millió forint többlet-bérköltség 

mintegy 1,7%-os bérszínvonal-emelkedést jelentett. Ez a részesedési alap 

tervezett felhasználását lehetetlenné tette.3 A vállalat kérelme az ún. feltétel 

                                                                                                                                                         
gyermekharisnya termelésére, és nagy készleteket halmoznak fel – a folyamatos ellátás ezekből történik. 

Exportra csak a gyártás után közvetlenül kerül sor. 
2 A durvaáru az ún. 3-as árformába tartozott, azaz a rögzített árcentrumtól maximum 10%-kal térhetett el a 

termelő vállalat és a nagykereskedelem együtt. Ez a 10%-os rés szolgált arra, hogy az 1973-as bázishoz képest 

bekövetkezett esetleges költségnövekedést érvényesíteni lehessen az árakban. A Harisnyagyár számára 

bekövetkezett költségemelkedés viszont olyan mértékű volt, hogy a durvaáru nyereségszintje 2,2% volt, míg a 

finomárué, amely a szabad árformába tartozott, 23,9%. 
3 Az eredetileg előirányzott 5-5,5%-os bérszínvonal-emelkedés adómentes lett volna, így azonban: 1. fizetni 

kellett a részesedési alapból a 6%-nál magasabb átlagbérnövekedés miatti lineáris bérfejlesztési adót; 2. mivel a 

gyermekharisnya veszteséges a vállalat számára, a túlórázás mindössze körülbelül 0,5%-kal növelte a 

bérfejlesztési mutatót, így az előidézett bérszintnövekedés kb. 1,5%-kal túllépte a mulató által megengedett 

mértéket – és ezt a részesedési alapból fizetendő progresszív adó terheli (amely a vállalat által tervezett 5-5,5%-

os bérszintnövekedés mellett különösen magas lett volna); 3. a bérfejlesztési befizetések megnövekedése miatt 

az R-alap – amely után szintén progresszív adót kell fizetni – átcsúszott volna egy magasabb adósávba. 
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nélküli bérpreferencia4 kategóriájába tartozott. A Munkaügyi Minisztérium az 

évi 500 millió forintos össz-bérpreferencia keretből kb. 170-180 millió forintot 

osztott el ezen a címen. Ennek az összegnek azonban csak egy részét – kb. 100 

millió forintot – használták fel az eredetileg kitűzött célra, hogy kisegítsék 

azokat a vállalatokat, amelyeknél a bérszabályozási rendszer automatizmusai 

„vállalaton kívüli objektív okok” miatt nem biztosítják a kívánatos 

bérnövekedést. A többit egyéb célokra (például éppen a rendkívüli túlórák 

hatásának ellensúlyozására) használták fel. 

 

7. 1977 februárjában végül a Harisnyagyár megkezdte a terven felüli túlórákat, 

miközben bérpreferencia-kérelme „útjára indult”. A kérelmet a Könnyűipari 

Minisztérium Munkaügyi Osztályához kellett először benyújtani. Itt ezt – 

ismerve a vállalat tervszámait és a túlórázás várható következményeit, 

valamint a szakmai osztály (Ruházati Osztály) véleményét a termelési feladat 

teljesítésének fontosságáról – jogosnak találták, és továbbították a Munkaügyi 

Minisztériumhoz.5 A feltétel nélküli bérpreferencia-igényeket a Munkaügyi 

Minisztérium csak a félévi tényszámok alapján bírálta el. Tekintve, hogy a 

vállalatok nemritkán „aláterveznek” (alacsony bérfejlesztési lehetőséget 

mutatnak ki), a minisztérium a félévi részbeszámolók ismerete alapján döntött. 

Ezzel egyúttal megvolt a lehetősége, hogy az egyébként egyenként érkező 

kérelmeket összehasonlítsa. A Munkaügyi Minisztérium a kérelmet hivatalosan 

csak júliusban bírálta el, viszont az üggyel foglalkozó előadó – akinél még a 

kérelem hivatalos továbbítása előtt érdeklődött a Könnyűipari Minisztérium 

Munkaügyi Osztálya – közölte, hogy várhatóan elutasítják. Eközben a vállalat 

tervezett szállításai és a megkezdett, terven felüli túlórázás következtében a 

kereskedelem erősen szétzilált induló készletei valamelyest feltöltődtek. Ez azt 

jelentette, hogy a húsvét körüli időszakot – amikor a kereslet mindig 

„megugrik” – sikerült átvészelni. Ez persze egyáltalán nem jelentett zavartalan 

ellátást, ugyanis áruválaszték szempontjából a szállítások kis részét kitevő 

NDK zoknik összehasonlíthatatlanul jobbak voltak, mint a Harisnyagyáréi. A 

minőségi hiány valószínűleg nagy szerepet játszott, hiszen kiélezte a helyzetet. 

A vásárlók erősebben érezték az áruhiányt, és a kereskedelem számára is 

erősebben érződött a szállítások egyenetlensége. A bérpreferencia várható 

megtagadása azonban óvatosság tette a vállalatot. A húsvéti program után 

leálltak a terven felüli túlóráztatással. Ezt közölték is a Könnyűipari 

Minisztérium Ruházati Osztályával, jelezve, hogy nagy gondot jelent számukra 

a bérpreferencia esetleges megtagadása. A leállás a továbbiakban erősen 

éreztette hatását. A „kartell” illetékes gyárfelelőse többször jelezte a 

                                                                                                                                                         
A vállalat ennek az 1,7 millió forintnak a bérköltségen kívüli elszámolását kérte (tehát, hogy ez ne emelje a 

bérszínvonalat). 

Megoldást jelenthetett volna, ha a vállalat mérsékli alapbér-növelési törekvéseit. Ebben az időszakban azonban 

belső bérarány-rendezés folyt, 1976. év folyamán is éppen korábbi bérfejlesztési tartalékaikat felhasználva kb. 

9%-os átlagbérnövelést hajtottak végre. Egy esetleges 1977. évi, nagyon alacsony, 3-4% bérfejlesztési lehetőség 

keresztülhúzta volna ezeket a terveket. 
4 A bérpreferenciát kétfajta módon adják. Vagy az érvényes bérfejlesztési mutató által lehetővé tett béremelésen 

túli emelést adómentesítik, vagy az ún. báziskorrekcióval, azaz a béremelés viszonyítási alapját jelentő előző évi 

bértömeg vagy bérszint megemelésével. 
5 A bérpreferencia-kérelmeket az ágazati minisztériumokon keresztül kellett benyújtani, és ezek már csak az 

általuk reálisnak tartott kérelmeket juttatták el a Munkaügyi Minisztériumba. A Munkaügyi Minisztérium egyik 

előadója nem hivatalos becslése szerint 100 vállalati kérvényből a minisztériumok csak kb. 30-at továbbítottak, 

és ezekből a Munkaügyi Minisztérium további 15-18-at elutasított. 
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Belkereskedelmi Minisztérium Ruházati Főosztályának, hogy nincs meg a 

folyamatos ellátás. Teljessé tette a kialakult „patthelyzetet”, hogy júliusban 

megérkezett a Könnyűipari Minisztériumba a bérpreferencia-kérelem immár 

hivatalos elutasítása.6 A Könnyűipari Minisztérium a döntést megfellebbezte. 

Egyrészt azért, mert a belkereskedelem sürgette a további szállításokat, és az 

ellátásért való felelősség legalább annyira terhelte, mint a Belkereskedelmi 

Minisztériumot; másrészt, mivel erősen elkötelezte magát a vállalat felé. (Erre 

utal az a tény is, hogy a vállalattól, noha személyes kapcsolataik az érintett 

fórumokkal megvoltak, a preferencia-kérelem benyújtása után egyszer sem 

érdeklődtek.) Végül az ügy kimozdult a holtpontról. Egy államtitkári szintű 

levélváltás nyomán a bérpreferenciát részben (1 millió forint bérszínvonalon 

kívül való elszámolása – 1,7 millió forint helyett) megkapta a vállalat. A 

zökkenőmentes ellátás fontossága (népesedéspolitikai határozat stb.) miatt a 

Munkaügyi Minisztérium álláspontja „fellazult”. A jó ellátás kiemelt 

fontosságára, valamint a Könnyűipari Minisztérium elkötelezettségére való 

tekintettel álltak rá a preferencia megadására. Így októberben megérkezett a 

vállalathoz az engedély 1 millió forint bérszínvonalon kívüli elszámolására. 

Ezzel párhuzamosan a második félévi szállításokra vonatkozó 

belkereskedelmi-könnyűipari minisztériumi tárgyalások során ígéret hangzott 

el arról, hogy a tervezett szállítások mellett az év végéig a plusz 1 millió párat 

is leszállítja a Harisnyagyár. pótolva eddigi lemaradásait is. 1977 végéig a 

Harisnyagyár – teljesítve a terven felüli kötelezettségét – leszállított plusz 1,5 

millió pár gyermekharisnyát. A belkereskedelemben csak az év végi ellátást 

tartották jónak, de az éves mennyiséget utólag összességében még így is a 

kelleténél alacsonyabbnak tartották. 

 

8. A „munkaügyi vonalon” folyó egyezkedések persze csak ideiglenes megoldást 

jelenthettek. A Harisnyagyár joggal számíthatott arra, hogy a kereskedelem 

tartósnak ígérkező igénytöbbletét nem lehet mindig ily módon kielégíteni. 

Ezért más irányban is próbálkozott a feszültség hosszabb távra való feloldása 

érdekében. Mint korábban említettük, a vállalat két fő termékcsoportja között 

jelentős jövedelmezőségi olló volt. Ez még az 1975-ös termelői árrendezés 

során alakult ki, mikor is a fogyasztói keresletben végbemenő várható 

eltolódás miatt a korszerűbbnek számító finomárukat nagyrészt a kereslet 

ingadozását követni képes szabad árformába, a durvább pamutárut pedig 

zömmel a diktált nyereségkulccsal rögzített áron forgalmazható termékek közé 

sorolták. A kialakított konstrukciótól várták, hogy mind a kellően kereslet-

orientált vállalati magatartás kialakítására, mind a vállalat 

nyereségpozíciójának „karbantartására” alkalmas lesz. Az időközben 

végbement költségnövekedés (amely ráadásul érzékenyebben érintette a 

rögzített áras termékcsoportot) azonban olyan mérvű jövedelem-

differenciálódást idézett elő, amely feszültségeket okozott. A Harisnyagyár 

1977 folyamán kérte, hogy engedélyezzék jövedelem-nivellálás végrehajtását a 

két fő termékcsoportja között. Egyrészt érvényesíteni akarta emelkedő 

költségeit, másrészt egyforma nyereséget akart kalkulálni a két 

                                                 
6 A kérelmeket a Munkaügyi Minisztérium a Pénzügyminisztériummal és az Országos Tervhivatallal közösen 

bírálta el. A hivatalos indoklás szerint a Harisnyagyár általános pénzügyi helyzete nem tesz szükségessé egyedi 

megkülönböztetést. Kérdésünkre a nem hivatalos indoklás során két kiegészítés hangzott el: 1. a vállalat még 

előző évben számíthatott a túlóráztatásra, mégsem tervezett elég nagy túlórakeretet; 2. nem igaz, hogy pont a 

legfontosabbnak bizonyuló termékcsoportot kell terven felül túlórában gyártani. 
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termékcsoportra. Ezzel egy időre megszüntethette volna azt az áldatlan 

állapotot, hogy a durvaáruk jó részének semmiféle költségviselő képessége 

nincs. 

 

 

9. A vállalati árváltoztatási szándékot általában be kellett jelenteni a Könnyűipari 

Minisztériumnak. Itt az Árosztály és az illetékes szakmai osztály együttesen 

döntött, hogy elfogadják-e a vállalat kezdeményezését és előterjesszék-e az 

illetékes Tárcaközi Árbizottság elé. A vállalatok áremelési javaslatával 

kapcsolatban az Árosztály az érvényes árszabályozási rendelkezések és az 

Országos Anyag- és Árhivatal illetékes szakmai osztályával közösen kialakított 

árszintemelkedési lehetőségek alapján; a szakmai osztály a zökkenőmentes 

termelés és értékesítés szempontjai alapján döntött. Ha a megegyezés nyomán 

a javaslatot előterjesztették az Ár- és Termékforgalmazási Tárcaközi Bizottság 

elé, itt lehetőség nyílott a többi főhatóság szempontjai érvényesítésére. 

(Országos Anyag- és Árhivatal: árszínvonal-karbantartás, PM: forgalmi adó, 

árkiegészítési szempontok, Belkereskedelmi Minisztérium: az áremelés 

kereskedelmi forgalomra, illetve árszintre gyakorolt hatása stb.) A 

Harisnyagyár javaslata találkozott a Könnyűipari Minisztérium érdekeivel. A 

minisztérium ugyanis szorgalmazta a ruházati termékek árainak fokozatos 

átrendezését. A Minisztérium törekvéseit a következők motiválták: 1. A 

könnyűipari rekonstrukció hatásának érvényesülését erősen visszafogta az 

elavult költségbázisra épülő termelői árakban mutatkozó 

jövedelemaránytalanság, a vállalatok sok esetben terjesen érdektelenek voltak 

a korszerű termékek szállításában. 2. 1975-től a korábbi évekhez képest igen 

lelassult a ruházati cikkek belkereskedelmi forgalmának növekedése, sőt 1976-

ban visszaesés következett be. 3. Az 1975-ös termelői árrendezés után 

bekövetkezett jelentős importtámogatás-csökkenés tendenciája 1977-ben ismét 

megfordult és csaknem tizenötszörösére nőtt az előző évhez képest. Mindez 

viszonylag mérsékelt termelői árszintnövekedés mellett megvalósuló jelentős 

árarány-átrendeződést követelt, amit 1978 elején végre is hajtottak és a 

ruházati termékek nagy része (80%-a a korábbi 20%-os aránnyal szemben) 

szabad árformába került. A Harisnyagyár a jövedelemnivellálás várható 

árhatásairól készült kalkulációit 3 változatban is megküldte a 

nagykereskedelemnek. a „kartell” elfogadta a változtatást, így a Tárcaközi 

Árbizottságban az árváltoztatást a Belkereskedelmi Minisztérium támogatta. 

Mivel a nivellációt a vállalat úgy hajtotta végre, hogy az a nyereség 

szempontjából 0-szaldós legyen (azaz a 12%-os nyereségszintje ne változzon, 

csak az összetétel a korábbi: durvaáru – 2,2%, finomáru 23,9% helyett 12-12% 

legyen egyformán); valamint az árváltozások „belefértek” a ruházati 

termékcsoport keretszámaiba – a bizottság engedélyezte a nivellálást. Ennek 

nyomán a gyermekharisnya, noha megmaradt a 3-as árformában, 1978-tól 9%-

os nyereségkulcsot kapott (hatósági, illetve maximált áras kötszövőipari 

termékek egységes kulcsa 7% volt, kivételt a gyermekharisnyával együtt csak 

néhány termék jelentett). Ez lehetővé tette, hogy a cikk nyereséges legyen, sőt 

esetleges további költségemelkedést is viselni tudjon. 

 

10. A gyermekruházati cikkek forgalmazásában egyrészt az Úttörő Áruház, 

másrészt a Ruházati Bolt Vállalat Hófehérkebolt-hálózata kiemelt szerepet tölt 

be. Az akadozó, rossz ellátás (természetesen itt nem csupán a harisnya-zokni 
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árura gondolunk) leginkább a közvetlen forgalmazókat sújtja, hiszen ők 

kerülnek személyes kapcsolatba a vásárlókkal, rájuk nehezedik a legnehezebb 

nyomás (közvélemény, sajtó, politikai testületek). 

 

11. Mivel az Úttörő Áruház a Centrum Nagykereskedelmi Vállalathoz tartozik, 

összehasonlíthatatlanul kedvezőbb helyzetben van, mint a Hófehérke-boltok. 

Rendszeres és közvetlen kapcsolatot tart a gyárakkal, szerződést tud kötni 

velük. Az Úttörő Áruház kiemelt ellátásban részesül, így mind a Centrum, 

mind a Centriköt Nagykereskedelmi Vállalattól soron kívül kap gyermekárut. 

Előnyös pozícióját javítja, hogy a Centrum saját valutakerettel rendelkezik, így 

lehetősége van import révén javítani a kínálatát. Közvetlen áruházi 

csereakciókat bonyolítottak le lengyel és román áruházakkal. Sokszor 

vásárolnak vidéki nagykereskedelmi vállalatoktól, amelyek a csehszlovák, 

jugoszláv, román kishatármenti forgalom révén gyakran jobban ellátottak 

bizonyos cikkekből, mint a Centrum és a Centriköt. 

 

 

12. Ezzel szemben a Ruházati Bolt Vállalat a kiskereskedelemhez tartozik. Ennek 

következtében közvetve, a nagykereskedelemből szerzi be áruit. a 

nagykereskedelemmel sincs szabályos szállítási szerződése, csak a 

keretszerződés; a boltvezetők alkalmi rendelések révén biztosítják az ellátást. a 

vállalatnak nincs valutakerete sem, így az importárut is a nagykereskedelmen 

keresztül kapják. A gyermekáru legfontosabb beszerzési forrása a Centriköt. 

Ez a vállalat osztja el a kiskereskedelmi vállalatok közt az importárut, és tőle 

függ a hiánycikkek szétterítése is. A Ruházati Bolt Vállalat vidéki vásárlásai 

ritkábbak és kevésbé sikeresek, mivel elsősorban hiánycikkek esetén 

próbálkoznak. A központnak 17 bolt kínálatát kell figyelemmel kísérnie, hiány 

egyszerre több üzletben is megjelenik. Ilyenkor a nagykereskedelmi vállalat 

raktárai már rendszerint üresek, ha van áru, akkor a forgalom szerint történő 

boltok közötti szétosztás alig javít a helyzeten. Mindezek miatt a vállalat 

rosszabbnak tartja az ellátását, mint az Úttörő Áruház. A hátrányosabb 

helyzeten a vállalat szocialista szerződések megkötésével próbált segíteni. 

Egyrészt – a gyártó cégtől való „távolságot” csökkentendő – helyi ipari 

szövetkezetekkel kötött szerződést és próbált termeltetni hiánycikkeket.7 Bár a 

szövetkezetek kapacitása elég kicsi, nagy tételekben rendszerint nem tudnak 

szállítani, a megkötött szerződések lehetővé tették a választék színesítését, ami 

esetenként nagyobb segítséget jelentett, mint egy nagyobb tételben való 

szállítás, „szortiment” nélkül. Másrészt a nagykereskedelemmel való kapcsolat 

szorosabbá tételére a Centriköt Vállalattal kötöttek szocialista szerződést.8 Ez 

                                                 
7 Például az egyik Hófehérke-bolt és a DUX Kötőipari Szövetkezet között létrejött szocialista szerződésben a 

bolt vállalta: 1. import-modellek átadását; 2. a vevők észrevételeinek részletes és rendszeres továbbítását; 3. a 

DUX-reklám elhelyezését a boltban. 

Cserébe a szövetkezet 1. lehetővé tette, hogy a bolt eltérjen a szállítási szerződésben lekötött választéktól; 2. az 

új modellek elkészítése során figyelembe veszi a vevők kívánságait. 
8 Például az a Hófehérke-bolt, amelynek szocialista szerződése volt a „DUX”-szal, a Centriköt egyik raktárával 

is kötött szerződést. Ebben a bolt vállalta, hogy 1. ha van raktáron az adott áruból, azokat csak innen szerzik be; 

2. állandó információt nyújtanak a kereslet alakulásáról; 3. segítséget nyújtanak egyes gazdasági feladatok 

megoldásában (ez a homályosan megfogalmazódott szerződési pont például azt is jelentette, hogy a bolt dolgozói 

társadalmi munkában részt vettek a raktár takarításában); 4. elősegítik az új termékek bevezetését. 

Ellenszolgáltatásként a Centriköt raktár vállalta: 1. minden új áru bemutatását; 2. az áruk beérkezéséről való 

rendszeres tájékoztatást, rendszeres áruajánlatot; 3. minden rendelés 24 órán belül történő kiszállítását. 
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gyakorlatilag azt jelenti, hogy mindkét vállalat nagyobb biztonságra számíthat, 

hiszen a Ruházati Bolt hálózat biztos piacot ígért, míg a Centriköt Vállalat 

vállalata, hogy egyes cikkeket kizárólag ebben a bolthálózatban értékesít, 

valamint rendszeresen tájékoztat a beérkező árukról. Ez gyakorlatilag azt 

jelentette, hogy hiánycikkekből előnyben részesítik a Hófehérke-boltokat, 

hiszen aki előbb rendel, annak előbb szállítanak – aki tudja, milyen áruk 

érkeztek be, nagy valószínűséggel előbb adhatja fel a rendelést. Rendszeres 

tájékoztatás híján a véletlenen múlik, hogy sikerül-e „elcsípni” egy éppen 

beérkezett hiánycikk-tételt. A szerződés révén a Ruházati Bolt Vállalatnak 

gyakorlatilag sikerült valamelyest enyhíteni abból származó hátrányát, hogy 

csak alkalmi rendeléseken keresztül juthat áruhoz. A nagykereskedelemmel 

fennálló kapcsolatok szempontjából mind a Ruházati Bolt Vállalat Központja, 

mind a boltvezetők szerint döntő szerepe van a „munkakapcsolatoknak”, azaz a 

hivatalos érintkezéseket átható személyes szálaknak. A Ruházati Bolt Vállalat 

belső intézkedésekkel is igyekezett kedvezőtlen helyzetén enyhíteni: a meglevő 

lehetőségek teljes mozgósítása érdekében rendkívüli munkaverseny-felhívást 

adott ki, melyben a különböző gyermekcikkek forgalmazásának növelését 

tűzték ki célul. A munkaverseny egyébként egy olyan feltételhez kötött 

bérpreferencia-pályázat nyomán indult, melyben feltételként a gyermekcikk-

forgalom növelését írták elő. 

 

Az esettanulmány bemutatta a döntési folyamat szereplőit és motivációit. A lényeg az, 

hogy ebben az időszakban olyan intézményrendszer működött, ami a magánjavakat is 

közjószágként kezelte, ezzel annak nem hatékony kibocsátását érte el. A tiszta magánjavak 

adekvát intézményi kezelése nem igényli azt, hogy az állam tulajdonában álló eszközökön, 

állami irányítás mellett állami alkalmazottak végezzék az eszközök működtetését, semmiképp 

sem indokolt, hogy az állam szervezzen, és világosan a háztartások kell finanszírozzák a 

termelést olyan áron, ami a megfelelő mennyiségben biztosítja a termékek piacra kerülését. A 

jelen esettanulmány éppen azt mutatta be, hogy a tiszta magánjavak kvázi-közjavakként 

nyertek intézményi szabályozást a korszakban. Melyek voltak azok az intézmények, 

amelyekről az intézményi gazdaságtan sem tudósított volna bennünket? Az egyeztető 

tárgyalások, a kartell, a kiemelt termék, a bérpreferencia-kérelem, az ellátási felelősség, a 

munkaverseny mind olyan fogalmak, amelyek ennek a nyelvnek integráns részei. A 

hiánygazdaság körülményei között a kereslet és a kínálat két szaktárca közötti koordinációban 

találkozott. A hiány érzékelésének, komolysági fokba való sorolásának is adminisztratív és 

politikai szempontjai voltak. Feloldási módjait is ugyanezek az adminisztratív játékszabályok 

határozták meg, és biztosítottak hozzá szintén adminisztratív eszközöket, korlátolt 

mennyiségben. A túlzott hiány kiemelt cikk esetén a politikai legitimitást rontotta volna, ezért 

és csak ezért kellett és lehetett viszonylag gyorsan elhárítani a problémát, illetve törekedni 

rövid és középtávon arra, hogy az ne ismétlődjék meg.  

 
A dolgozat fejezetenként az 1968-98 közötti két egész (1968-78) és (1978-88), valamint két 
fél évtized (1988-93) és (1994-98) intézménytörténeti elemzését végzi. A javak négy 
alaptípusát (a magánjavak, a közös készletű javak, a tiszta közjavak és a díjfizető javak) 
illetve azok intézményi elrendeződését vizsgáljuk meg időszakunkban. Korábban felvázoltuk, 
hogy absztrakt tipológia esetén elvileg miként lehet az intézményeket leírni, de az 
intézmények valós leírása ennél sokkal gazdagabb. Erre tettünk kísérletet elsőként a jelen 
fejezetben és folytatjuk a leírást a következő fejezetekben.   

 1968 szabályozott piacgazdaságot hirdette meg ideológiaként, miközben 
egyáltalán nem biztosította a piaci működés feltételeit, azt vizsgáljuk meg 
tehát, hogy egy valódi magánjószág esetén kialakuló hiányszituációban miként 
működik a hiány megszüntetésére, korlátozására törekvő intézményrendszer. 
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4. Közös készletű javakat kezelő intézményrendszer 1978-88 

között 
 

 

Nézzük most meg egy másik jószágtípus kezelését, ami legjobban a közös készletű javak 

fogalmába sorolható, bár az irodalom egy része nem ennek tekinti. A közoktatásról van szó. 

Miért tartozik ez a közös készletű javak csoportjába? Az endogén növekedéselmélet adja meg 

rá a választ. Az endogén növekedéselmélet szerint ugyanis a termelési függvény két elemű 

tőkével rendelkezik, mégpedig fizikai tőkével és humántőkével, amelyet azonban közpénzen 

állítanak elő, és a vállalkozó ezt halássza le, épp úgy mint Savas tipológiájában a halásszák a 

tengeri halat, vagy használják a közlegelőt. A közoktatás tehát közös készletű javakat termel, 

mint Jánossy mondaná, a közoktatás a szakmastruktúra létrehozásának fontos eleme, a 

humántőke felhalmozását segíti elő. 

 

A dolgozat jelen fejezetében arra teszünk kísérletet, hogy bemutassuk, miként működött 

hosszú időn keresztül a tanácsi tervezés, melyek voltak az alkurendszer szereplői, 

milyenek voltak motivációik és érdekérvényesítő képességük. Előbb egy konkrét akciót 

mutatunk be, amely során kialakult Nógrád megye székhelye, Salgótarján hatodik ötéves 

tervéneknek oktatási fejezete, utána forrásértékű adatok segítségével részletesen elemezzük a 

70-es évtized önkormányzati folyamatait. 

 

4.1. A tervkészítési folyamat  bemutatása 

 

4.1.1. A  makrogazdasági háttér 

 

A hatodik ötéves terv készítésének kezdetét az Országos Tervhivatal által 

1977. novemberében kiadott munkaprogram jelentette. Ugyanez év 

októberében született meg az MSZMP Központi Bizottságának a külgazdasági 

stratégiára vonatkozó határozata, amelyet az ötödik ötéves terv módosítása 

követett. A tervidőszak első három évében ugyanis tovább romlott a 

külkereskedelmi mérleg, miközben a beruházás és a készletfelhalmozás 

meghaladta a tervezettet. A külpiaci helyzet javítása érdekében az 1979-80. évi 

népgazdasági tervekben az előző három évhez képest jelentős változások 

figyelhetők meg, többek között a növekedési ütem, a társadalmi közkiadások 

mérséklése, a lakás egészségügyi és kulturális ágazat pénzeinek jelentős 

csökkentése. Erre az időszakra tevődik az ágazati minisztériumok átszervezése, 

de megnyilvánul a változás a tanácsi és vállalati tervezéssel szemben tanúsított 

toleránsabb bánásmódban, a kisvállalkozás támogatásában és fejlesztésében, a 

konvertibilitás követelményének hangoztatásában. 

 

A hatodik ötéves terv készítésekor és tulajdonképpen a terv végrehajtásának 

idejében is meghatározó a bizonytalanul előrelátható külgazdasági helyzet. Így 

például számolni kellett azzal, hogy a KGST-országokból származó energia- és 

nyersanyag-behozatal jelentős mértékben csökken. Végül is a hatodik ötéves 

tervben egy igen mérsékelt fejlődési ütemet fogadtak el. Míg a negyedik ötéves 

tervben, 35,6% volt a nemzeti jövedelem növekedési üteme, addig az ötödik 

ötéves tervre tervezett 30-32%-os növekedés is csak 20%-ra teljesült, a hatodik 

ötéves tervre pedig már csak 14-17%-os nemzeti jövedelemnövekedést 

irányoztak elő. Ennek eléréséhez pedig az ipari termelés 19-22%-os, az 
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építőipari termelés 11-14%-os, a mezőgazdasági termékek termelésének 12-

15%-os, a szállítás-hírközlés teljesítményének pedig 13-15%-os növekedése 

szükséges. A terv a kivitel 37-39%-os, a behozatal és a termelés 18-19%-os 

bővülését irányozza elő. A fogyasztás-felhalmozás aránya a korábbi 76-24%-os 

arányról 82-18%-ra módosul. A terv az infrastruktúra három területét, a lakást, 

az általános iskolai ellátást és az egészségügyi ellátást kezeli kiemelten. E 

három program a nem termelő beruházások több mint felét, 120 milliárd forint 

ráfordítást tett ki. 

 

 

4.1.2. A miniszteriális szervek szerepe 

 

Az Országos Tervhivatal szerepéről csupán néhány szót szólunk. Ez ugyanis az 

egyetlen olyan központi intézmény, amely a tervezésben résztvevő valamennyi 

szervvel - a helyi tanácsok kivételével - állandó kapcsolatban volt. Ezért az OT 

tevékenységét célszerűbbnek látszott a többi tervezőkhöz való viszonyában 

bemutatni. Annyit azonban elöljáróban is el kell mondanunk, hogy az Országos 

Tervhivatal volt a hatodik ötéves terv készítésének fő koordinátora. 1977 

novemberében itt készült a tervezés valamennyi szervére kiterjedő első 

munkaterv. Az Országos Tervhivatal adta ki az első irányszámokat, majd 

később a csökkentésekre vonatkozó információkat is úgy az ágazati 

minisztériumoknak, mint a területi tanácsoknak. 

 

A megyéknek és a minisztériumoknak (legalábbis a Művelődési 

Minisztériumnak) egyaránt egyeztetni kellett tervszámaikat az Országos 

Tervhivatallal. A kétféle egyeztetés jellege azonban ingen eltérőnek látszik. 

Míg a minisztérium felé az OT nemcsak hogy egy ágazati keretszámot adott 

meg, hanem a részletes belső bontásba és annak megyénkénti felosztásába is 

beleszólt, addig a megyék felé - úgy tűnik - sokkal nagyvonalúbb. Igaz, hogy a 

megyék fejlesztési keretét állandóan csökkentette, ezt azonban a területi 

tanácsok, mint szükséges rosszat, tudomásul vették. Interjúinkból kiderül az, 

hogy a megyék hogyan osztják fel fejlesztési alapjukat, már nem különösebben 

érdekelte az Országos Tervhivatalt. Épp ezért a Művelődési Minisztérium és a 

Pénzügyminisztérium, akiknek már nem mindegy, hogy hosszan alakul az 

egyes ágazatok, illetve alágazatok fejlesztési lehetősége, úgy érezték, hogy az 

Országos Tervhivatal egyértelműen a területi tanácsok érdekeit képviselte. Ezt 

látszik alátámasztani az is, hogy a megyék, vagy legalábbis tervosztályaik az 

Országos Tervhivataltól kértek védelmet az ágazati minisztériumokkal 

szemben. Az Országos Tervhivatal egyik főosztályvezetője által készített 

feljegyzésben szerepel a következő mondat: "A megyék többsége... jelezte, 

hogy az ágazati minisztériumok egy részénél tapasztalható - a tanácsi tervezés 

mozgásterét szűkítő - a központi számítások merev kezelésére való törekvés." 

 

A Pénzügyminisztériumban az infrastruktúrára fordítható összegek 

kialakításában és felosztásában három főosztály illetékes, a Közgazdasági és 

Költségvetési Főosztály, a Tanácsi Költségvetési Főosztály. Az első az 

infrastruktúra egészére fordítható összegekről döntött, a második az alágazati 

bontásról, a harmadik pedig a tanácsi felosztásról. A tervezési munkák 1978 

közepén kezdődtek, amikor is három kérdésben kellett dönteni: 1. Mennyit 

lehet társadalmi közkiadásokra összesen tervezni? 2. A nemzeti jövedelem 
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milyen növekedési pályájával lehet ezt elérni? 3. Miként alakult az ágazati 

bontás? Ekkor még finomabb alágazati bontás nem készült. 

 

A hetvenes évek második felében komoly válságba került a népgazdaság 

egyensúlyi helyzete és a Pénzügyminisztérium az elsők között lépett elő az 

egyensúly helyreállításának szükségességével. Az volt a vélemény, hogy a 

társadalmi közkiadósak nemzeti jövedelmet meghaladó mértékű növekedése 

volt az, amely az egyensúlytalanságot okozta. Ebből következően a 

Pénzügyminisztérium előterjesztett egy, a társadalmi közkiadások 

növekedésének visszafogásáról szóló javaslatot. Ezt elfogadva a 

Gazdaságpolitikai Bizottság 1978-ban határozatot hozott a társadalmi 

közkiadások relatív csökkentésére, azaz 2 százalékponttal mérsékelték a 

társadalmi közkiadások növekedését. Ezzel együtt alakult ki az a koncepció, 

amely szerint a társadalmi közkiadások növekedése a hatodik ötéves tervben 

nem lehet nagyobb, mint az ötödikben volt. A csökkentést, illetve a stagnációt 

két módon tervezték, egyrészt takarékoskodással - belső tartalékok 

kihasználása -, másrészt pedig az alapellátás és nem alapellátás 

megkülönböztetésével. 

 

A tényleges tervező munka a Közgazdasági és Költségvetési Főosztályon 

kezdődött, ahol első lépésben becslést végeztek a nemzeti jövedelem egészére, 

majd megszabták a költségvetés egészének összegét, végül pedig ezen belül a 

társadalmi közkiadásokra fordítható összeget. A Szociális, Kulturális és 

Igazgatási Főosztály 1978-tól 1979 tavaszáig, az eddigi tapasztalatok 

figyelembevételével (demográfia, normatívák stb.) minőségi mutatókat 

dolgozott ki, mint például óvodai csoportok átlagos létszáma, férőhely 

kihasználtság, általános iskolai kettős váltás aránya, általános iskolai 

tanulócsoportok átlagos létszáma stb. A főosztály ezeket a számításokat már a 

közkiadások számára megállapított keret ismeretében végezte, majd pedig 

meghatározta az egyes alágazatokra fordítható összeg nagyságát. Megyei 

bontást csak a Tanácsi Költségvetési Főosztály végez. Amíg tehát az Országos 

Tervhivatal a fejlesztéseket, addig a Pénzügyminisztérium a működtetést 

tervezte. Az 1978-79-es időszakban a két központi szerv hatodik ötéves tervre 

vonatkozó elképzelése nagyjából megegyezett, a kijelölt prioritások is 

azonosak voltak. 

 

A Pénzügyminisztérium az Országos Tervhivatal és az illetékes tárcák 

(egészségügy, oktatás, kultúra, lakás) tervkoncepciói 1979. júliusában 

egyszerre kerültek ÁTB elé. E koncepciók összehangoltságáról annyit tudunk, 

hogy az Oktatási- illetve Kulturális Minisztérium az Országos Tervhivatallal 

egyeztette elgondolásait (erre még később visszatérünk), és hogy az Országos 

Tervhivatal előzetesen megküldte koncepcióját a Pénzügyminisztériumnak. 

Arról nem tudunk, hogy akkoriban a Pénzügyminisztérium is tájékoztatta volna 

elképzeléseiről az Országos Tervhivatalt. 1979 végére, 1980 elejére a 

visszatervezésekből (vállalat, ipar, külkereskedelem stb.) kiderült, hogy kevés a 

nyersanyag, az ipar csak a tervezettnél kisebb hatékonysággal tud termelni, és 

emiatt csökkenteni kell az infrastruktúra működési költségeit, és újra kell 

számolni a tervet. Ekkor már sokkal határozottabban megfogalmazódtak a 

takarékossági követelmények. A Pénzügyminisztérium - a XII. kongresszus 

szellemének megfelelően - határozottabban megkülönböztette az alap- és nem 
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alapellátást, és a takarékossági elvet kiegészítette azzal, hogy a nem 

alapellátásból az alapellátásba csoportosított át pénzeszközöket. (A kulturális 

ágazatban csak az általános iskolai oktatás került alapellátásba). 1980 tavaszán 

jöttek először vissza a megyéktől számok, a tanácsi tervkoncepciók. Úgy tűnik, 

ettől kezdve csökkent a központi szervek közötti egyetértés, amelynek az lehet 

az oka, hogy a megyei tervek belső bontása jelentősen eltért a központi 

számításoktól, és míg az Országos Tervhivatalnak elegendő volt, ha a megyék 

a kiemelt célokat visszatervezték, addig a Pénzügyminisztérium költségvetési 

tervét már jelentősen növelhette egy, a központi tervtől eltérő alágazati bontás. 

Például nem mindegy, hogy ugyanezért a pénzért általános iskolai 

osztálytermet, vagy művelődési házat építenek. 

 

A Pénzügyminisztérium, vagy legalábbis a Szociális, Kulturális és Igazgatási 

Főosztály eredeti koncepciója és a jövőhagyott terv között a következő 

lényeges eltérések vannak: 1. kevesebb a társadalmi közkiadások egésze, mint 

1978-ban tervezték, 2. a tervezettnél alacsonyabb a központi intézmények 

kiadása, 3. a tanácsi tervekben az eredetileg tervezettnél magasabb a nem 

alapellátásra, és különösen a kulturális szolgáltatásra fordított pénz, 4. 

magasabb a városokra fordított összeg, mint tervezték. 

 

A hatodik ötéves terv készítésének idején, 1979-80-ban dolgozta ki a 

Pénzügyminisztérium Tanácsi Költségvetési Főosztálya a tanácsi fejlesztési 

források új szabályozási rendszerét. Az ötödik ötéves tervben a Minisztertanács 

bevezette a beruházási színvonal szabályozását, amelynek keretében javasolta a 

megyéknek, hogy a számukra jóváhagyott beruházási keretet ne lépjék túl. 

Mivel ez - a Pénzügyminisztérium illetékes munkatársa szerint - túl sok 

adminisztrációt okozott, olyan szabályozási rendszert kellett kidolgozni, amely 

biztosítja, hogy a tanácsok bevételei a jóváhagyott beruházásoknak 

megfelelően alakuljanak. Ezért végignézték a bevételi forrásokat, "hogyan 

lehet azokat a tervezés szolgálatába állítani." A telekhasználati díj például - 

amely jelentős tétele volt a tanácsok saját bevételének gyakran hozott többet a 

tervezettnél. Így ezt a bevételi forrást bevonták a megosztott bevételek körébe. 

A megosztott bevételekről viszont tudni kell, hogy ha a megyének a tervezett 

összegnél kevesebb a teljesítése, akkor azt a Pénzügyminisztérium kiegészíti 

97%-ra, ha pedig több, akkor lecsökkenti 104%-ra. A nagy bevételi forrást 

jelentő telekhasználati díjnál tehát sikerült megszüntetni a kilengéseket. 

Ugyanakkor szigorították az átvett pénzeszközöket is. A jogszabályban 

tételesen felsorolták, mire nem adhat át a vállalat pénzt a tanácsnak (pl. sport), 

és a tanács mire nem vehet át a vállalattól. Míg korábban az egyéb állami 

beruházási bankhitel terven felüli forrása volt a megyéknek, urast ezt is 

beszabályozták és a tervezett források közé került. Ennek volumene azonban 

nem volt számottevő. Még egy jelentős korlátozás volt, az előző tervidőszakról 

megmaradt állami támogatás maradványát visszavonták a megyéktől. 

 

A későbbi Művelődési Minisztérium a tervkészítés idején még két különálló 

egységből állt, Oktatási Minisztérium és Kulturális Minisztérium, a 

szakmunkásképzés pedig a Munkaügyi Minisztériumhoz tartozott. 1981 végére 

a Munkaügyi Minisztérium már megszűnt, az Oktatási és Kulturális 

Minisztériumot pedig 1980 első felében összevonták. A Munkaügyi 

Minisztérium a szakmunkásképzés irányítását végezte, amely maga is jelentős 
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változásokon ment át az évek során. Tulajdonképpen két szakasz 

különböztethető meg, az egyik 1972-ig tartott, a másik pedig 1972-től 1980-ig. 

1972-ig a szakmunkásképzés nem a megyei tanácsokhoz, hanem a Munkaügyi 

Minisztérium központi irányításához és beruházásához tartozott. A 

tanácstörvény bevezetése után a tanácsok szerepének erősödése következtében, 

a szakmunkásképzés kikerült a minisztérium irányítása alól. A Munkaügyi 

Minisztérium, hogy továbbra is közvetlenül befolyásolhassa az alágazatot, 

szerette volna elérni, hogy a szakmunkásképzés célcsoportnak minősüljön. Ám 

épp ebben az időszakban a célcsoportos beruházások létét a tanácstörvény 

előtti állapotok továbbélésének tekintették, és így a kategória bővítését nem 

hagyták jóvá. (A célcsoport a pénzek legszigorúbb megkötését, át nem 

csoportosíthatóságát jelenti.) Itt kell megjegyeznünk, hogy az ötödik ötéves 

tervben a lakáscélcsoport úgynevezett bruttó lakást jelentett, amely tartalmazta 

a felépülő lakásokhoz szükséges bölcsőde, óvoda, általános iskola, körzeti 

orvosi rendelő beruházási költségeit is. Ám, már ebben az időben is a 

lakáskapcsolódó létesítmények "puhább" célcsoportot jelentettek, és így 

megvalósításuk gyakran át is húzódott a későbbi évekre. Ennek ellenére a 

lakáskapcsolódó fejlesztések még mindig nagyobb mértékben teljesültek, mint 

a tanácsiak. Az ötödik ötéves tervben míg az oktatási célú lakáskapcsolódó 

beruházások teljesítése 107,8%-os volt, addig az egyéb tanácsi oktatási 

fejlesztések csak 95,5%-ban teljesültek. A hatodik ötéves tervben a 

lakáscélcsoportból a kapcsolódó beruházásokat leválasztották (nettósították a 

lakáscélcsoportot) és az összeg felett – feltéve, hogy ezt meg is kapták – már a 

tanácsok rendelkezzenek. Nem sokkal azután, hogy a Munkaügyi Minisztérium 

leadta a szakmunkásképzést, a korábban egységes Művelődésügyi 

Minisztériumot 1974-ben Oktatási Minisztériumra és Kulturális 

Minisztériumra osztották. 1980-ban ismét egyesítették a két tárcát, és 

egyszersmind létrehoztak egy művelődéspolitikai Főosztályt, amely felelős lett 

volna az oktatás- és kulturális politika, és így a tervezés elvi irányításáért is. Az 

egyesített minisztériumban relatíve nagyobb lett a volt Kulturális Minisztérium 

vezetőinek aránya. Egyes vélemények szerint ez érezteti hatását a fejlesztési 

eszközök felosztásán is. 1981. október 15-ével feloszlatták az 1980 

szeptemberében megalakult Művelődéspolitikai Főosztályt. További szervezeti 

változás volt, hogy előadói szinten összevonták a megyei pénzügyi és 

fejlesztési feladatok szakmai felügyeletét, és így egy-egy előadóhoz egy-egy 

alágazat teljes gazdálkodása tartozik. Az összevonás jelentős 

létszámcsökkentést is jelentett. Megszűnt az intézményszintű felügyelet, és így 

a minisztérium dolgozói csak alágazati komplex ellenőrzést gyakorolnak. A 

következőkben külön fogjuk bemutatni a központi beruházások és a tanácsi 

fejlesztések tervének készítését. E két terület a minisztériumon belül is két 

különálló szervezeti egységhez tartozik, külön kapják meg - az egymás között 

át nem csoportosítható - fejlesztési keretet, és míg a központi beruházások 

szinte kizárólag az Országos Tervhivatal és a minisztérium "magánügye", 

addig a tanácsi fejlesztések kialakítása már három oldalú kapcsolatot jelent. 

 

A központi beruházások tervezése 1977-ben kezdődött, 

szükségletszámításokkal, és a megyei igények összegyűjtésével. Először 1978 

őszén adott az Országos Tervhivatal egy keretösszeget, amellyel inkább csak 

tájékoztatta a tárcákat, mire számíthatnak központi beruházásaik tervezésekor. 

Az 1978. októberi ÁTB-t követte az első csökkentés, 1978 decemberében. Ezt 
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követően 1979-ben készült egy létesítmény jegyzék az áthúzódó és beindítandó 

beruházásokról. A pénz szétosztását a gyermekvédelemmel és 

gyógypedagógiával foglalkozó osztály bevonásával végezték, ahol előzőleg 

szükségletet számoltak. A megyei igényekről akkor értesült a minisztérium, 

amikor végiglátogatták a megyéket, hogy a folyamatban lévő beruházásokat 

megnézzék. Az 1978. évi csökkentést 1979-ben egy második követte. Az 

előtere 1980-bon készült el, amikor már 1978 őszéhez képest 25%-kal 

kevesebbel lehetett számolni. Az ekkori tervben már főleg csak a folyamatban 

lévő beruházások szerepeltek. 1981. május 15-re, miniszterhelyettesi 

értekezletre készült el a végleges változat. Az ötéves fejlesztési pénzt az 

Országos Tervhivatal két összegben adta meg, ami végül is újabb csökkentést 

jelentett. 1981-82-re: 2,278 milliárd Ft, 1983-85-re: 4,800 milliárd Ft. 

Közvetlenül azután, hogy jóváhagyták a hatodik ötéves tervet, az Országos 

Tervhivatal az 1981-es tervet 1,070 milliárd Ft-bon határozta meg. Ekkor még 

a minisztérium az 1982 évi tervről úgy gondolta, hogy az 2,278-1,070, azaz 

1,208 milliárd Ft lesz. Ezt azonban az Országos Tervhivatal 1981. 

augusztusában tovább csökkentette, 890 millióra. A csökkentés egyik módja 

volt, hogy a MÜFA-t is bele tették a keretbe, ami önmagában 81 millió Ft (7%) 

volt. A csökkentést az Országos Tervhivatal úgy indokolta, hogy a Művelődési 

és az Egészségügyi Minisztérium pénzét is egyformán 10-10%-kal csökkenti, 

ez azonban a Művelődési Minisztériumnál végül is 26% lett. A minisztérium 

erre a következőképpen reagált. 1. A miniszterhelyettes nem írta alá az 

Országos Tervhivatallal folytatott tárgyalás jegyzőkönyvét, mondván ezzel az 

összeggel még a folyamatban lévő beruházásokat sem lehet biztosítani. 2. A 

Művelődési Minisztérium úgy készítette el az 1982-es tervét, mintha a 

Tervhivatal nem 26%-kal, hanem csak 10%-kal csökkentett volna. Ugyanakkor 

készíteni fognak egy módosított hatodik ötéves tervet - bár ezt az Országos 

Tervhivatal nem kéri, de a minisztériumnak "valahogy fedeznie kell magát". 

Az állandó változtatásoknak köszönhető, hogy az 1981. évi terv csak 1981 

végére készült el. Még egyszer visszatérve a csökkentésre, arról, hogy mit 

hagyjanak ki a tervből, a szakmai osztályok döntenek, ebbe a megyéknek 

semmi beleszólásuk nincs. A megyei tanácsoknak "semmi közük" ahhoz, hogy 

más megyék milyen központi fejlesztéseket kapnak - "mi lenne a 

minisztériummal, ha mindenki belenézhetne mások terveibe" bár valamilyen 

általános tájékoztatást évente egyszer kapnak a megyei tanácselnökök. 

 

A tanácsi tervek készítése is 1977-78-ban, szükségletszámítással kezdődött, 

amikor is felmérték a fejlesztési igényeket. Az Országos Tervhivatal 1978 

nyarán készített egy infrablokk-koncepciót, amelyet a minisztérium is 

megkapott véleményezésre. A koncepció egy változata 1978 októberében ÁTB 

elé került. Ez tartalmazta a fejlesztési stratégiát, amelynek fő eleme volt, hogy 

nem lehet az igényeket csak új beruházósakkal kielégíteni, hanem egyéb 

fejlesztésekkel is számolni kell. Itt már szó volt az általános iskola prioritásáról 

is. Ekkor még csak naturáliában adták meg a fejlesztendő osztályterem számot, 

de 1978 végére a Tervhivatal már alágazati bontásban konkrét összeget is adott 

a minisztériumnak. Megjegyezzük, hogy az 1978. márciusi, Országos 

Tervhivatal által készített ÁTB előterjesztés tervezet az infraberuházások 

13,5%-át szánja kulturális ágazatra (1972. évi áron). Meglepő, hagy ebben az 

anyagban a lakáságazatról 4 részletező táblázat, az egészségügyről két táblázat, 

amely 24 db 1985-re vonatkozó mutatót tartalmaz) jelent meg, a kulturális 
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ágazatról viszont egyetlen mutató sem állt még rendelkezésre. Ez arra látszik 

utalni, hogy ebben az időszakban a Kulturális, illetve Oktatási 

Minisztériumban még nem túlzottan törődtek a hatodik ötéves tervvel. 

Ugyanakkor az egészségügy - a kultúra "riválisa" -, igen alaposan kidolgozott 

elképzeléseivel feltehetően ténylegesen alakítani tudott a Tervhivatal 

elképzelésein. Az oktatás pedig - ahogy azt információink is alátámasztják - 

csak a "maradék elv" alapján részesedett a farrácokból. Valószínűleg a későbbi 

csökkentéseknél is ezért kerülhetett állandó hátrányba. Miután 1978 végén a 

minisztérium megkapta az Országos Tervhivataltól a főbb számokat, 

megkezdte a központi számítások és a szakmai irányelvek kidolgozását. Az 

Országos Tervhivatal és a minisztérium közötti állandó egyeztetések 

eredményeképp alakultak ki az alágazati arányok és 1979 májusára már egész 

konkrét számokat adott az Országos Tervhivatal Területi, Szociális, Kulturális 

Főosztálya. Az Országos Tervhivatal tulajdonképpen két változatot készített a 

hatodik ötéves tervre. Az egyik kulturális ellátásra a lakossági infra 13,7%-át, a 

másik pedig 14,7%-át szánta. Ez az anyag általános iskolára a következő 

mutatókat számolta: 

 

 

 
1975 1980 várható 1985 terv 

egy osztályteremre jutó tanulók száma 32,2 32,5 32,1 vagy 31,7 

egy tanulócsoportra jutó tanulók száma 25,5 26,7 28,7 vagy 28,3 

a kettős váltás aránya 1,27 1,22 1,12 

 

 

1979. augusztusra készítette el az Oktatási Minisztérium Terv és Közgazdasági 

Főosztálya a „Szakmai irányelvek a tanácsok oktatási ágazatra vonatkozó hatodik 

ötéves fejlesztési koncepciójának kidolgozásához” c. anyagot, amelyben az alábbi 

két mondat található: „Az Országos Tervhivatal által megküldött irányelvek 

tartalmazzák a fejlesztési célkitűzéseket, a koncepció fontosabb mutatóit. Az 

oktatási ágazatra (szakmunkásképző iskolák nélkül) vonatkozó részt az Országos 

Tervhivatal tárcánk javaslata alapján, velünk egyetértésben állította össze, ennek 

megfelelően csak ezek szakmai követelményekkel való kiegészítését tartjuk 

szükségesnek”. Információink szerint a fenti kijelentések nem teljesen fedik a 

valóságot. Bár egyetértés létrejött, korántsem a tárca javaslata alapján. A 

minisztériumnak ugyanis az az érdeke, hogy az ágazatra fordítható pénzt a megyék 

ne egészségügyre, lakásra stb. használják fel. Ezért a központi számítás 

készítésekor a minisztérium szívesebben preferálná azokat a megyéket, amelyek a 

tanácsi fejlesztési alapból az ágazat céljaira relatíve többet hajlandók fordítani. A 

minisztérium ilyen jellegű elképzelései két esetben teljesülhetnének, vagy ha a 

minisztérium - az Országos Tervhivataltól függetlenül - önállóan dönthetne arról, 

hogy melyik megye számára mennyi pénzt tervez, vagy pedig ha a minisztérium 

maga dönthetné el, hogy milyen szükségletszámítási mutatókat használjon a 

tervezésnél. Ebben az esetben ugyanis módja lenne olyan mutatókat találni, 

amelyek az általa fejlesztendőnek ítélt megyék "elmaradását" igazolnák. A 

tervkészítés során azonban az Országos Tervhivatal a megyék közötti nivellálódást 

tartotta elsődlegesnek, és egy 1978 májusában kiadott módszertani előírásban 

valamennyi tervező szerv számára megszabta a szükségletszámítás mutatóit. 
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Interjúink szerint a minisztérium úgy próbálta az ágazat érdekeit védeni, hogy 

eleve kevesebb összeget tervezett azokra a megyékre, amelyek az elmúlt 

tervidőszakban vagy nem hozták vissza a központi számításokat, vagy nem 

teljesítették az éves és ötéves terveket. Az Országos Tervhivatal felé pedig nyíltan 

kiállt a jól teljesítő vagy visszatervező megyék mellett és megpróbálta elérni, hogy 

a számára "rossz" megyék kevesebb pénzt kapjanak oktatásra. Ez viszont, mivel 

ellentétben van az OT elképzeléseivel, hosszas alkuk sorozatát jelenti, mely 

végülis eldönti, hogy egy-egy megye mennyi forráshoz jut hozzá. A minisztérium 

ugyanakkor kevésbé érdekelt abban, hogy az ágazaton belüli arányt hogyan 

tervezik vissza. Ez az egyenlőtlen működtetési költségek miatt csak a 

Pénzügyminisztérium számára érdekes. 

 

 

4.1.3. Alkutechnikák 

 

A központi számítások kialakítása végső soron szükségletszámításokon alapult, ám 

ez utóbbi azt mutatja, hogy optimális körülmények között mire lenne szükség. A 

gyakorlatban - a minisztérium illetékesei szerint - még egyetlen szám sem íródott 

le így. A minisztérium amikor kiválasztotta, hogy hol épüljenek fel a tantermek, a 

már előbb ismertetteken kívül azt is nézi, hol mennyire lehet építési kapacitást 

biztosítani. A sorrend tehát a következő, felmérték hol, mekkora az igény, utána 

megnézték, hol milyen építési technológia van, ennek milyen a költség vonzata, és 

ennek megfelelően osztották szét a pénzt. Tehát ha valamely megye drágább 

építési technológiával dolgozott, akkor ugyanannyi osztályterem létesítésére több 

pénzt kapott, mint az, aki olcsóbb technológiával dolgozott. „Például Fejér megye 

azt állítja, hogy ő csak Clasp technológiával tud építeni, mivel a Fejér megyei 

építőipari Vállalat csak ezzel a legdrágább technikával hajlandó építeni, az 

Országos Tervhivatal ezt az érvet méltányolja, és több pénzt ad nekik általános 

iskola építésére. Végül azután mégis más módszerrel épít, és a pénzt 

átcsoportosítja más ágazatra. De tudomásul kell ezt vennünk.” (Részlet egy 

interjúból). 

 

Tehát így vagy úgy, végülis elkészültek a központi számítások. Ezeket egyrészt 

megküldték az Országos Tervhivatalnak, amely a megyei tervosztályoknak az 

összes kereten belül egy összegben adta meg a kulturális ágazat pénzét. A szakmai 

irányelvek kíséretében a megyei művelődési osztályok is megkapták a saját 

megyéjükre vonatkozó számításokat. A megyei tervosztály két úton kaphatta meg 

az alágazati bontást, vagy az Országos Tervhivatal informálisan közölte vele, vagy 

pedig saját szakosztályától kérte el. Gyakran megesett, hogy a tervosztály inkább 

fordult az Országos Tervhivatalhoz, mint saját művelődési osztályához. Ennek az 

az oka, hogy a Művelődési Minisztérium a tervosztályokkal vívott „harcában”, a 

megyei szakosztályokat tekintette szövetségesének. Sajátos viszony alakult ki. A 

minisztérium ügy érezte, hogy a megyék azért terveztek kevesebbet vissza, mert a 

megyei művelődési osztály nem képes kellően harcolni az ágazat érdekeiért. Ezért 

a minisztérium úgy próbálta központi számításait realizálni, hogy felhívta a 

szakosztályok figyelmét arra, hogy megyéjük az országos átlagtól mennyire 

maradt el, így ösztökélve őket, hogy saját tervosztályuktól a központi számítások 

mind nagyobb mérvű visszatervezését követeljék. A megyei művelődési osztályok 

azonban épp azzal a céllal mentek fel a minisztériumba, hogy az, az Országos 

Tervhivatalon keresztül próbáljon a megyének több pénzt juttatni. A minisztérium, 
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bár csak információval segíti a művelődési osztályokat, ez is igen hiányos volt. 

Azt, hogy más megyékre milyen központi számokat dolgozott ki, illetve, hogy a 

központi fejlesztésekből ki, milyen arányban részesedett, már nem volt hajlandó 

közölni. Úgymond „ebben az esetben vége-hossza nem lenne a vitáknak.” 

 

A megyéknek 1980 márciusáig kellett elkészíteni a tervkoncepciót, és már ezt is 

megelőzték a minisztérium és a megye közötti tárgyalások. 1979 őszén, vizsgált 

megyénkben a tervosztály egészségügyért és oktatásért felelős dolgozója, és a 

művelődési osztály beruházási előadója jött fel az Oktatási és Kulturális 

Minisztériumba. Ahogy az interjúkból kiderül, a felutazók beosztása azt jelzi, hogy 

viszonylag nagy volt az egyetértés a megye és a szakminisztérium között. Az 

Egészségügyi Minisztériumba például már a tervosztályvezetőnek és az 

egészségügyi osztályvezetőnek kellett felutazni, miként az Építésügyi és 

Városfejlesztési Minisztériumba az építési osztályvezetőnek és a 

tervosztályvezetőnek. Ez utóbbi területeken ugyanis a megyei és ágazati 

elképzelések komoly mértékben eltértek egymástál. Ebben az időszakban az 

ágazati minisztériumok képviselői is gyakran látogatták a megyéket. 1980. 

márciusára tehát, már egyeztetések után, a megyék elküldték koncepcióikat az 

Országos Tervhivatalnak. A Művelődési Minisztériumot azonban csak arról 

tájékoztatta az Országos Tervhivatal, hogy a kulturális összegeket alágazati 

bontásban miként tervezték vissza a megyék. Arról tehát nem volt semmilyen 

információjuk, hogy melyik más ágazat javára vagy rovására csökkent vagy nőtt az 

ágazat pénze. Ekkor derült ki először, hogy jelentős eltérések vannak a megyei és 

minisztériumi számítások között. Bár még a tervjavaslat elkészítéséig további 

konzultációkra is sor került, úgy tűnik, a minisztérium egyre passzívabb szerepet 

játszott a tervkészítésben. Feltehetően a minisztérium tanácsi része a későbbiekben 

nem érzékelte kellően a tanácsok és általában az infrablokk fejlesztési 

lehetőségeinek romlását. Míg az Országos Tervhivatal a tervkészítés során 

állandóan csökkentette a tanácsok egyéb állami beruházásait, addig a minisztérium 

továbbra is az 1979-ben készített központi számításainak visszatervezését várta a 

megyéktől. 

 

A megyék ágazati terve 1981. szeptemberében újra napirendre került. Ennek 

előzménye a következő volt. Az ötödik ötéves tervben az Oktatási Minisztérium 

kérésére a Minisztertanács felülvizsgálta a tanácsi terveket és utasította a 

megyéket, hogy az erőforrásokat a központi számításoknak megfelelően 

csoportosítsák vissza. A megyék azonban ennek ellenére, eredeti elképzeléseik 

szerint használták fel beruházási keretüket. Ennek következménye, hogy a hatodik 

ötéves tervben az Országos Tervhivatal, közvetlenül a megyei tervek beérkezése 

után, jelentést készített a Minisztertanácsnak a visszatervezésről. Nézzük meg 

most mi is, mennyire térnek el az egyes tervvariánsok a központi számításoktól. 

Az ágazat egészét tekintve az egyeztetések eredményesnek tekinthetők, hisz végül 

a megyék 95%-ban visszahozták az ágazat pénzét. Az alágazatok közötti eltérés 

azonban már igen jelentős. Az általános iskola a hatodik ötéves tervben, ahogy ezt 

valamennyi központi szerv koncepciója, irányelve, javaslata stb. hangsúlyozza, 

prioritást élvez. A minisztérium illetékes vezetője szerint a megyei 

visszatervezésnél is szinte csak az általános iskolát nézték. Ha ez rendben volt, a 

többivel már nem is nagyon törődtek. Mindezek ellenére sem sikerült elérni a 

százszázalékos visszatervezést. Kiugróan alacsony a középiskolai fejlesztés aránya 

és az alágazat az egyes tervvariánsok között is nagy eltérést mutat. Óvodára és 
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kulturális szolgáltatásra viszont a minisztériumi számításoknál jóval nagyobb 

összeget fordítanak a megyék. Az óvodai „túlfejlesztést” az Országos Tervhivatal 

értékelése azzal magyarázza, hogy az elmúlt 5-10 év feszítő elhelyezési gondjai 

után a tanácsok még nem érzékelték általánosan, milyen igény jelentkezik a több, 

mint 100 ezer fővel csökkenő óvodáskorú létszám mellett. Az óvodai fejlesztések 

nagyságához minden bizonnyal hozzájárult az is, hogy ezen a területen lehetett 

leginkább a vállalatok, szövetkezetek segítségére számítani. A központi 

számítások és a jóváhagyott tervek megyénkénti összehasonlítása már az ágazati 

teljes keret visszatervezésében is igen nagy eltéréseket mutatott. Míg két megye 

több mint 30%-kal meghaladja a központi számítást, addig van amelyik 20%-kal, 

„Újvár” pedig 15%-kal elmarad attól. A legnagyobb szóródást a kulturális 

beruházások mutatták. Míg négy megyében a ráfordítások összege több mint 

másfélszerese volt az előirányzatnak, addig három megyében a 20%-át is alig érte 

el. Az általános iskolai fejlesztés visszatervezése kisebb szórást mutatott. Azonban 

itt is van egy-két kiugróan „renitens” megye amely közel 40%-kal haladja meg a 

központi számítást, vagy olyanok, amelyek 20%-kal elmaradtak attól. Gondoltuk, 

hátha az ellátottsági mutatók megmagyarázzák az eltéréseket. Megnéztük az egy 

tanulócsoportra jutó tanulók száma és az egy osztálytermi helyiségre jutó 

tanulócsoport száma alapján mely megyék maradnak el az országos átlagtól, és 

ezek milyen mértékben tervezték vissza a központi számításokat. Az első mutató 

szerint nyolc megye marad el az 1980. évi országos átlagtól. Közülük öt az 

átlagosnál kisebb mértékben tervezte vissza a központi számokat. Hasonló a 

helyzet a másik mutató esetében is. 

 

 

4.1.4. A megyék szerepéről 

 

Megyei szinten a tervkészítés legfontosabb szereplője a megyei tanács 

tervosztálya. Vizsgált megyénkben ez a tervosztály különböző technikákkal tovább 

próbálta javítani relatív pozícióját mind a helyi tanácsokkal, mind pedig a 

társosztályokkal szemben. Megyetanácsi rendelettel a helyi tanácsok ágazati 

osztályai jogkört és státust kaptak a tervezési munkában való részvételre, amely 

valójában nem erősítette tervező munkájukat, viszont gyengítette a tervosztályt és 

ezzel relatíve javította a megyei tervosztály pozícióját. A megyei tervosztály másik 

eszköze volt, hogy saját szakosztályaink csak a kötelező információkat adta át, és 

feltehetően szerepe volt abban is, hogy erre az időre esett a szakosztályok 

átszervezése, amelynek többek között az volt az eredménye, hogy a művelődési 

osztály gazdasági csoportja két főre csökkent. A szubjektív vélemények, mind a 

tervosztály, mind pedig a többi osztály dolgozóié, igazolni látszanak a tervosztály 

központi szerepét. Mint az egyik osztály vezetője említette, „mi csak bedolgozunk 

a tervosztálynak, sameszok, rabszolgák vagyunk”. Ugyanakkor a tervosztály 

dolgozói szerint az egész tervezés az ő vállukon nyugodott, csak ők törekedtek a 

tervezés egész folyamatának áttekintésére. Élő kapcsolatot tartottak fenn a 

beruházókkal és ezáltal sokkal jobban ismerik a beruházási lehetőségeket, mint 

akár a helyi tanácsok, akár pedig a szakmai osztályok. 

 

A tervkészítés tulajdonképpeni menete négy szakaszra tagolódik: 1. 1979. 

augusztusig - ekkor kapták meg az első keretszámokat, 2. 1979 augusztusától 

1980. márciusig, a koncepció elkészültéig, 3. 1980. márciusától 1980. 

szeptemberéig, a tervjavaslat elkészültéig, 1980. szeptembertől 1981. júniusig, a 
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terv jóváhagyásig. A megye tervkésése 1978 elején, közepén kezdődött, amikor a 

szakosztályok szakmapolitikai irányelvek alapján, „szabadjára engedett 

fantáziával” kezdtek tervezni. A szakmapolitikai irányelvek tartalmazták a főbb 

normatívákat és a kiemelt feladatokat, ami a kulturális ágazatban, mint tudjuk az 

általános iskolai fejlesztés volt a hatodik ötéves tervben. A megyei művelődési 

osztály szükségletfelmérő munkáját kellene, hogy segítse a Megyei Művelődési 

Bizottság is, amely pedagógusokból, párt- és KISZ aktivistákból, illetve 

tanácstagokból tevődik össze. A valóságban azonban az általános információ szűke 

miatt az ő tevékenységük csak formális volt. Javaslataikat, a különben igen 

kevéssé tájékozott művelődési osztály is könnyen megvétózza. „Ők nem igen 

javasolnak semmit. Ha mégis, azt mi megalapozottan visszautasítjuk” - mondja 

például a művelődési osztály egyik dolgozója. Úgy tűnik, hogy az általunk vizsgált 

megyei művelődési osztály különben is a tervezés gyenge láncszeme volt. 

Következik ez egyrészt az ágazat általános helyzetéből, az egészségügyhöz és 

lakáságazathoz viszonyított gyengébb pozíciójából is. Megyénkben azonban a 

szakosztály gazdasági dolgozói még saját osztályuk többi dolgozójától is 

szeparáltak voltak, alapvető információkhoz nem jutnak hozzá, nem ismerték a 

megye és a többi ágazat fejlesztési lehetőségeit, nem tudják, hogy az ágazatra 

vonatkozó csökkentésekkel párhuzamosan a megye fejlesztési lehetőségei nőttek-e 

vagy csökkentek. „Mi nem tudtunk arról, hogy kevesebb lett az ágazat pénze, de ez 

nem is ami feladatunk. Nem tartozik ránk.” - mondja a művelődési osztály 

beruházási felelőse. A helyi tanácsokkal ellentétben nem volt közvetlen 

kapcsolatuk az ágazatot támogató vállalatokkal sem. A szükségletfelmérésben 

részt vesznek a helyi tanácsok szakosztályai is, akik ebben az időben a várható 

saját bevétel alapján terveznek. A szakosztályok munkáját a tervosztály 

koordinálja, majd a szükséglet-számítás eredményeit, amelyhez módszertani 

útmutatót az Országos Tervhivatal adott, 1979 nyarán felküldték az Országos 

Tervhivatalnak. Még ezen a nyáron az Országos Tervhivatal előzetes beruházási 

keretszámokat küldött a megyéknek és augusztusban a Művelődésügyi 

Minisztérium is megküldte központi számításait. Augusztus 24-én az Országos 

Tervhivatal levélben közölte, hogy szeptember 7-én az Építésügyi és 

Városfejlesztési Minisztérium és az Országos Vízügyi Hivatal képviselőivel együtt 

lemennek a megyébe, értékelni az eddigi tervező munkát és egyeztetni az 

elképzeléseket. Ezzel a látogatással kezdődött meg a két évig tartó egyeztetések és 

ide-oda utazások sora. A szeptember 7-i értekezleten kiemelkedően jónak ítélték a 

megye eddigi tervező munkáját, amire a tervosztály dolgozói igen büszkék voltak. 

 

1979 nyara és 1980 februárja között az Országos Tervhivatal képviselői 

valamennyi megyét végigjárták és szóbeli javaslatot tettek a fejlesztési eszközök 

felosztására. A megyék szintén elmondták gondjaikat, elképzeléseiket és 

beszámoltak a várható ellátottsági szintről. A tárgyalásokon megyei részről az 

osztályvezetők és az illetékes előadók, az Országos Tervhivataltól a 

főosztályvezetők vagy helyetteseik és a megfelelő szakértők vettek részt. A 

problémás területeken az ágazati minisztériumok képviselői is ott voltak, az 

Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium pedig majdnem minden tárgyaláson 

részt vett. Időnként a Tanácsi Hivatal dolgozói is elkísérték őket. Az Országos 

Tervhivatal először 1980 februárjában csökkentette a megyei pénzeket. Mivel a 

rendelkezésre álló fejlesztési keret nagysága állandóan változott, ezért az ágazati 

bontásról is csak a szóbeli konzultációkon tájékoztatta a megyéket. 1980 

márciusára elkészültek a tervkoncepciók, amiket valamennyi megye beküldött a 
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Tervhivatalnak. A koncepciók értékelése után újabb konzultációkra került sor, 

ekkor azonban már a megyék képviselői utaztak fel Pestre. Augusztusban újabb 

számszerű és egyéb információkat közöltek a megyékkel, ami természetesen újabb 

csökkentést jelentett. Szeptemberben készültek el a tervjavaslatok, amelyeket 

decemberben újabb információk - újabb változtatások alig érintették az 

egészségügyet, pénzét csupán két millióval – 1%-kal - csökkentették, az ötödik 

ötéves tervhez képest pedig több mint kétszeresére nőtt az ágazat fejlesztési 

lehetősége. A tervkészítés során növekedett még a vízgazdálkodási, közlekedési és 

a közigazgatási ágazat aránya, a kereskedelemé pedig felére csökkent. 

 

Láttuk tehát, hogy 1980. márciusa és 1981. júniusa között a megye összes tanácsi 

beruházása több, mint 300 millióval – 18%-kal - nőtt, az oktatás és kulturális 

ellátás pedig 110 millióval - több mint 20%-kal - csökkent. A következőkben 

nézzük meg, hogy ágazaton belül hogyan oszlik meg ez a 20%-os csökkentés. 

 

 

Megnevezés Koncepció Javaslat Jóváhagyott terv 

 M Ft % M Ft % M Ft % 

Óvoda 45 100,0 49 108,9 47 104,0 

Általános iskola 187 100,0 159 85,0 160 85,0 

Középiskola 43 100,0 32 74,4 45 104,6 

Szakmunkásképző 89 100,0 87 97,7 65 73,0 

Oktatás összesen 364 100,0 327 89,8 317 87,1 

Kulturális szolgáltatás 

összesen 
193 100,0 172 89,1 124 64,2 

Együtt 557 100,0 499 89,6 441 79,2 

 

 

Tudjuk, hogy a hatodik ötéves tervben az általános iskolai oktatás prioritást élvezett, 

és az ágazaton belül egyedül ezt sorolták az alapellátás körébe, azaz a központi 

irányelvek szerint elsősorban az általános iskolai fejlesztésre kellett koncentrálni az 

erőket. Épp ezért meglepő, hogy megyénkben ezen a területen volt az egyik 

legjelentősebb csökkentés. Interjú-alanyaink ezt két okkal indokolták. Az egyik, a 

megye jó oktatási ellátottsága, amiért az ötödik ötéves terv végén a megye külön 

minisztériumi dicséretben is részesült. A megye fontosabb ellátottsági mutatóiból 

azonban kiderül, hogy csupán a napközi ellátottság és a váltott rendszerű oktatás 

aránya az, amiben a megye valóban jó helyet foglal el az országos rangsorban, összes 

többi mutatója viszont meglehetősen rossz ellátottságra utal. A Művelődési 

Minisztérium, bár elsősorban abban érdekelt, hogy a megyei tanácsok az ágazatra 

szánt pénzeket valóban az ágazatban is használják fel, mégis „elnézőbb” volt azokkal 

szemben, akik legalább naturáliákban hozták a központi számításokat. Így a megyei 

művelődési osztály elsősorban arra törekedett, hogy a naturális mutatókat teljesíteni 

tudja és - legalábbis benyomásaink szerint - számára érdektelen, hogy az ágazat 

hogyan részesül a megye tanácsi fejlesztéseiből. „A helyi tanácsoknak naturáliákat 

kell teljesíteni az, hogy hogyan vagy miből, új építéssel vagy egyéb módon, minket 

nem érdekel. Az a fontos, hogy a naturáliákat hozzák. A minisztérium is ezt várja 
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tőlünk”. (részlet egy a megyei művelődési osztályon készített interjúból). Az általános 

iskola visszafogását még egy okkal magyarázzák a megyében, mégpedig azzal, hogy 

ebben a tervidőszakban a minisztérium már a gimnáziumot is kiemelten 

fejlesztendőnek tekinti. Erről azonban a minisztérium illetékesei nem tudnak. Az 

adatokból mindenesetre kitűnik, hogy míg a javaslatban a koncepcióhoz viszonyított 

legnagyobb csökkentés a középiskolai fejlesztésben volt, addig a jövőhagyott tervben, 

az óvodai ellátás mellett, ez az egyetlen terület, ahol a koncepcióhoz képest nőtt a 

felhasználható pénzösszeg. Legnagyobb arányú csökkentés - a központi 

útmutatásoknak megfelelően - a kulturális szolgáltatásban volt. 

 

 

4.1.5. A város szerepe 

 

A megyeszékhelyen a tervezés előkészítő munkái 1978-79-ben kezdődtek ellátottsági 

mutatókon alapuló szükségletszámítással. A tervkészítésben meghatározó volt a 

lakásépítés mértéke. Ez azt jelenti, hogy például az általános iskolai osztályterem 

számot a lakásszámból számítják ki, valójában tehát „visszabruttósítják” a lakást. 

Mindebből következik, hogy a városi művelődési osztálynak elhanyagolható szerepe 

volt a művelődési terv készítésében, annak ellenére, hogy - ahogy arról már korábban 

írtunk - megyetanácsi rendelet értelmében az ágazati osztályok létszámot és jogkört 

kaptak az ágazati fejlesztések tervezéséhez. 

 

Így a megyeszékhely fejlesztési alapja - a célcsoportos és a felsőbb tanácsi 

hozzájárulást leszámítva - a következőképp változott: 

 

 

 1980 

augusztus 

Jóváhagyott 

terv 

Jóváhagyott terv 

az aug. 

 millió Ft %-ában 

Saját bevétel 70 40 57 

Átvett eszközök 169 132 78 

Lakáshitel 119 119 100 

Egyéb hitel 70 25 36 

Megosztott források 178 89 50 

Összesen 606 405 67 

 

 

(Városi Tanács, Terv- és Pénzügyi osztályának számítási anyagai) 

 

A saját bevétel csökkenésének az oka, hogy az 1980. évi jogszabályváltozás 

miatt megszűnt a földjáradék adó. Az átvett eszközöket azért kellett 

csökkenteni, mert a város nem tudott hozzájárulni az ÁFÉSZ-áruház és a 

gyógyszertár építéséhez, és ezért vissza kellett utasítani az „átadókat”. OTP-

PM rendelet értelmében közműberuházásra nem lehet hitelt felvenni, ez az oka 

az egyéb hitel csökkenésének. A megosztott bevételeknek pedig a korábbinál 

kisebb hányadát adta át a megye, a községek megtartó-képességének fokozása 

érdekében. Így például az „Újvár” megyei vízmű emészt fel sok pénzt, ugyanis 



 52 

némely faluban egyáltalán nincs iható víz. A városi pártbizottságon arra a 

kérdésünkre, hogy hogyan vélekednek a megyeszékhely fejlesztési alapjának 

csökkentéséről, azt a meglepő választ kaptuk az illetékesektől, hogy ők 

nincsenek tisztában „ezekkel a százalékos dolgokkal”, másrészt pedig „azért 

indokolt, hogy a város sok pénzt kapjon, mert megyeszékhely, munkásváros, 

kulturális központ”. 

 

A jóváhagyott terv az 1980. augusztusihoz képest az alábbi főbb tételekben 

mutat részleges vagy teljes csökkentést: 

 

kultúra 1. „Barnabás” úti általános iskola kb. 50 millió 

 2. „Csehov” úti óvoda kb. 20 millió 

 3. „Duna” úti általános iskola kb. 20 millió 

egészségügy 1. „Duna” úti bölcsőde kb. 15 millió 

Víz-csatorna 1. „Csehov” lakótelep kb. 25 millió 

 2. „Déli főgyűjtő” kb. 40 millió 

 3. „Miklós” akna kb. 10 millió 

szállítás 1. „Ostrom” úti lakótelep kb. 10 millió 

lakótelepi energia kb. 10 millió 

 

Két kérdésről részletesebben kell szólnunk, a „Duna” úti lakótelep iskolájáról 

és bölcsődéjéről, illetve a „Barnabás” úti iskoláról. Eddigi ismereteink szerint 

korántsem véletlen, hogy a lakáságazat nettósításának első áldozatai közé 

került a „Duna” úti lakótelep. Itt ugyanis kolóniapótló lakások épültek, azaz a 

régi lerobbant bányászkolónia lakói kerültek ide. A telepnek, lakói alacsonyabb 

társadalmi presztízse miatt, városszerte igen rossz híre van, az itt lakók közül is 

sokan próbálják elcserélni lakásukat, ám senki sem hajlandó ideköltözni. 

 

A „Barnabás” úton a harmadik ötéves tervben szerettek volna általános iskolát 

építeni. A terület azonban ingen kedvezőtlen volt építkezésre, először 400 

mártírsírhelyet kellett áttelepíteni, amit „eleinte kegyeleti szempontból nem 

lehetett megengedni”. Végül megkezdődött az építkezés a hegyoldalon, 

azonban hamarosan le kellett állni, mert csúszott a hegy. 1980-ban a város újra 

tervbe vette az iskola megépítését és az augusztusi változatban 50 millió Ft-ot 

irányzott elő erre a célra. A megyei tanács azonban, állítólagos minisztériumi 

ösztönzésre, úgy vélte, hogy most már a középiskolai fejlesztést kell előtérbe 

helyezni, és ezért a megyeszékhelynek nem általános iskolát, hanem 

gimnáziumot kell építeni. A megyei és városi tanács hosszadalmas vitája végül 

is a megye javára dőlt el. A döntés pedig úgy született meg, hogy a megye csak 

azzal a feltétellel adta át a pénzt a városnak, hogyha abból gimnáziumot 

építenek. Végül, az ágazat fejlesztési lehetőségeinek csökkentése 

következtében az egész beruházás eltolódott a tervidőszak végére, és a 

jóváhagyott tervben csak 9 millió Ft szerepel az építés megkezdésére. 1981 

októberében újra napirendre került az Arany János úti iskola. A város most 

azzal próbálkozik, hogy társadalmi összefogással előrehozza a beruházást úgy, 

hogy amíg a demográfiai hullám tart, addig általános iskolának, majd pedig 

gimnáziumnak használják. 

 

A tervkészítés során tehát a megyeszékhelyen a legkomolyabb Veszteséget a 

kulturális ágazat szenvedte. 1980. szeptembere és 1981. júniusa között az 
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ágazat fejlesztési lehetősége közel felére csökkent, 198 millió Ft-ról 103 millió 

Ft-ra, és így a város fejlesztési alapján belüli aránya 18%-ról 10%-ra csökkent. 

Az ágazaton belül is a „prioritást élvező” általános iskolai fejlesztéstől vették el 

a legtöbb pénzt az 1980. augusztusi 92 millió Ft helyett csupán 7 millió Ft-ot 

kap, és így gyakorlatilag a hatodik ötéves tervben a megyeszékhelyen nem épül 

általános iskola. 

 

4.1.6. A tanácsi tervezési folyamat elméleti összegzése 

 

Az ötéves tervek készítése a tanácsi fejlesztéseknél mintegy 4-5 évet vett 

igénybe. Az Országos Tervhivatal 1977-ben kezdte meg a VI. ötéves terv 

tanácsi részének kimunkálását, és a helyi tanácsok tervének jóváhagyása 1981 

nyarán történt meg. 

 

A Tervhivatal Közgazdasági Főosztálya egyetlen számot adott a Területi 

Főosztálynak, amely szám a teljes tanácsi fejlesztések leendő ötéves tervi 

összegét jelentette. A Területi Főosztály az elosztás két elvét fogalmazta meg, 

melyeket röviden úgy nevezhetünk, hogy a) az egyenlő feszültségek elve, b) a 

relatív arányok elve. Az egyenlő feszültségek elve (melyet tekinthetünk az 

igazságosság elve tervezői konkretizálásának) azt jelenti, hogy a tervezésnek 

szükségletszámításon kell alapulnia, és a fejlesztéseket ügy kell elosztani, hogy 

a megvalósult fejlesztések nyomán az egyes területeken a kielégített 

szükséglet/összes szükséglet aránya egyenlő legyen. (Egyszerűbben: legyen 

minden megyében a 100 óvodáskorú gyerekre jutó óvodai férőhelyek száma 

60). 

 

A relatív arányok elve (melyet a racionalitás elvének tervezői szemléletű 

konkretizálásának tekinthetünk) azt mondja ki, hogy ha a teljes fejlesztés 

100%, akkor ebből például a lakásfejlesztés legyen x%, a szociális fejlesztés 

y%). 

 

Ez a két elv önmagában még kevés a fejlesztések tervezéséhez, ezért a főbb 

ágazatokat alágazatokra kell bontani, mint pl. a kulturális ágazatnál, óvodai 

fejlesztések, általános iskolai fejlesztések, középiskola, szakmunkásképzés, 

művelődés. Ezt az alágazati súlyozást végezheti a Művelődési Minisztérium 

vagy maga az Országos Tervhivatal. 

 

Miután mintegy 20 alágazatot sikerült elkülöníteni, szükségessé válik azoknak 

megyékre való lebontása. Ehhez szükségletszámítást kell végezni, azaz 

megfelelő ellátottsági mutatókat kell kiválogatni. Ilyen lehet például: 

mennyiségi lakáshiány = családlétszám–lakásszám, vagy 100 óvodáskorú 

gyermekre jutó óvodai férőhelyek száma, vagy az általános iskolai kettős 

váltások aránya. Az egyenlő feszültségek elve (és az egy létesítményre jutó 

beruházási költség becslése) alapján már most szét lehet osztani 

megyearányosan a fejlesztési forrásokat. Amikor a 20 megye x 20 alágazat = 

400 cella megtelt, akkor megyénként összegezni lehet a fejlesztési összegeket, 

és a megyét erről (és a 20 alágazati összegről) értesíteni. 

 

A megye az alá tartozó mintegy 100 tanács között a „cellák egyenlő 

feszültségének elve” alapján szétosztja az összeget - természetesen figyelembe 
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véve az olyan jogszabályi kötöttségeket, hogy pl. fogorvosi széket csak nagy 

Községekben és városokban szabad létesíteni stb. - és így a 20x100-as mátrixot 

kitöltvén lehetősége nyílik, hogy az egyes helyi tanácsokat értesítse, mennyi 

lesz a fejlesztése összesen és azt milyen alágazati bontásban költheti el. Itt 

érkeztünk el a jelenlegi tervezési rendszer kritikus pontjához. Két eset 

lehetséges. Az egyik lehetőség az, hogy a helyi tanács beleegyezik a számára 

elrendelt fejlesztési struktúrába. De mi is történik ekkor? A központ úgy vélte, 

hogy az ország lakosságának „mindenirányú” szükségletét tekintve az általános 

iskolákra kétszer olyan szükséglet van, mint közművelődési könyvtárakra. Az 

egyenlő feszültségek elve alapján történő szétosztáskor pedig az is 

konkretizálódott, hogy mennyi legyen az adott településen a fejlesztendő 

osztálytermek száma és a könyvtárfejlesztés mértéke. De ebből a lebontott és 

arányolt szükségletekből egyáltalán nem kell hogy következzék az, hogy az 

adott településen élők szükségletstruktúrája ezzel megegyezzék. Ezer és ezer 

apró momentum befolyásolja egy település „individuális” szükségletét 

(gondoljunk a korösszetételre, a hagyományokra, pályaképre, a munkahelyek 

opusára, falu esetén a várostól való távolságra stb.) melyet nem is lehet egy 

felülről vezérelt tervezésben figyelembe venni. 

 

Miként a jegyrendszer nem szolgálja a fogyasztó szükségleteinek optimális 

kielégítését, éppúgy az iskolajegy, pormentes útjegy stb. sem képes erre. 

Vizsgáljuk meg a fogyasztási görbék nyelvén is ezt a kérdést. 

Legyen x és y két a tanácsi fejlesztés körébe eső jószág. 

 T az adott település jövedelem-fogyasztási görbéje  

 B a makroszámításokból derivált büdzsé 

 Z a makroszámításokból derivált fejlesztési szerkezet  

 F a B büdzsé és a T jövedelem fogyasztási görbe metszéspontja 

 Z a B büdzsé és a Z egyenes metszete 

 J az F ponton keresztül haladó közömbösségi görbéje az adott 

településnek 

 K a Z ponton keresztül haladó közömbösségi görbéje az adott 

településnek. 

Az ábrán ezeket az összefüggéseket láthatjuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha tehát arra kényszerítik az adott tanácsot, hogy Z (a központi elvekből 

dedukált) struktúrában fejlesszen F helyett, akkor azt csak úgy teheti, hogy egy 

kisebb hasznot jelentő K közömbösségi görbén lévő ponton fog fogyasztani a 

K 

X 

Y 

Z 

T 

B 

F 
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magasabb hasznot jelentő J görbe helyett. (A J görbén lévő F pont és a K 

görbén lévő Z pont költsége azonos, csak haszna eltérő). Azaz a felülről 

elrendelt fogyasztási szerkezet haszoncsonkuláshoz vezet. 

 

A másik lehetőség az, hogy a tanács az önkormányzati jogra hivatkozva 

mégiscsak F mellett szeretne dönteni. Ám ez a tervezés logikáját (és később 

látjuk bizonyos fokig gyakorlatát is) tekintve lehetetlen, hiszen azért és csak 

azért kapott a tanács B büdzsét, mivel az ágazati preferenciák elve (és a cellák 

egyenlő feszültségének elve) alapján számára ez osztódott le. Ha a tanácsok 

összessége az individuális F-t valósítaná meg, ókkor nemcsak hogy egészen 

más ágazati makroarányokat kapnánk, hanem (feltéve, hogy több mint 5 évig 

lehetne egy ötéves tervet készíteni - ami abszurdum) ezen ágazati 

makraarányok a cellák egyenlő feszültségének elve alapján a helyi tanács 

számára már nem is B büdzsét szabnának meg. A rendszer logikája, amely 

tehát Z struktúrából (és a cellák egyenlő feszültségének elvéből) indul ki, nem 

teszi lehetővé, hogy az elveiből dedukált B büdzsé valamely más pontja 

realizálódjék, úgy, hogy a cellák egyenlő feszültségének elve fennmaradjon. 

Másképpen a racionalitás igazságosság, demokratizmus (amely a tervezés 

három elve) logikailag szükségképp ellentmondásban állnak együttes 

megvalósításukat tekintve a tanácsi tervezés mai rendszerében. 

 

Az elvont séma után - a fogalmi keret birtokában - röviden megnézzük, hogy 

miként alakult a valóságban a tervezés folyamata a VI. ötéves terv készítése 

folyamán. 

 

 

A tervezésnél 4 fő ütemet különböztetünk meg: 

 

1. A központi számítások kialakulása 1977-1979 augusztusa 

2. A tanácsi (megyei tanácsi) koncepció kialakulása 1979. augusztus 1980. 

március 

3. A tanácsi javaslat kialakulása 1980. március - 1980. szeptember 

4. A jóváhagyott tervek elkészítése 1981. június 

 

A tervezés első üteme többé-kevésbé a logikai séma szerint zajlott. Az OT 

Közgazdasági Főosztályán 77-ben számítások készültek az infrastruktúrára 

fordítható fejlesztési összegekről, és a Területi-Szociális-Kultúrális 

Főosztályán egy hosszú távú (20-30 éves) igénylista és a fejlesztési keret 

ütköztetésével 78 közepére ~ kialakult egy un. „infrablokk” koncepció. Ebben 

a szakaszban az ágazati minisztériumok még csak informálisan kapcsolódtak 

be, attól függően, hogy a) milyen mértékben mérték fel annak lehetőségét, 

hogy ha kidolgozott ágazati elveik vannak, az sokat segíthet a keretösszeg 

ágazati szétosztásánál, b) személyi-szervezeti kérdések mennyire tették ezt 

lehetővé számára. Ebben a szakaszban az Egészségügyi Minisztérium igen 

aktív volt, az Oktatási Minisztérium belső zavaraival elfoglalván kívül maradt 

az eseményeken. 

 

1978 októberében ÁTB elé került az anyag, amely a főbb arányokat a későbbi 

meghatározta. 
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Ezután következett az ágazatok és az OT 1979 augusztusáig tartó munkája, 

amikor a konkrét alágazati és megyei számokat kimunkálták. Ez a szakasz nem 

volt zavarmentes. Az Oktatási Minisztériumnak például az általános iskoláknál 

6000 osztálytermet kellett 20 megyére lebontani, és a lebontáshoz 

szükségletszámítási mutatót alkalmazni. 

 

A szükségletszámítási mutatók alkalmazása két szempontból problematikus. 

Az egyik, hogy egy jelenséget számtalan különböző mutatóval lehet jellemezni 

és ezek igen messzire eshetnek egymástól (két tanulmányt - amelyek 78 

település infrastrukturális ellátottságát voltak hivatottak megvizsgálni 22, ill. 

30 mutató alkalmazásával - összehasonlítottunk és ugyanarra az időpontra 

nézve a települések e két infrastrukturális sorrendje között mindössze 0,5-ös 

rangkorrelációt találtunk). A másik, hogy a mutatók statisztikailag igen 

bizonytalanok. Az általános iskoláknál a kettősváltások arányát kívánták az 

osztálytermek szétosztásánál felhasználni, de nem világos, hogy mi az 

osztályterem, az ahol tanítanak, vagy amely osztályterem céljára készült. A 

mutató másik eleme a megye népességszámának ismerete. A népszámlálási 

adatokból világossá vált, hogy a tervkészítés idején meglehetősen pontatlanul 

ismerték a megyék lélekszámát. 

 

Nemcsak technikai nehézségek, hanem érdekütközések is voltak a tárcák 

között. Az ágazatok azokat a megyéket preferálták volna a keretek 

szétosztásánál, akiktől korábbi tapasztalataik alapján azt várták, hogy majd 

visszatervezik a rájuk szánt összegeket és nem csoportosítják azt át a 

konkurens ágazatokba. A Tervhivatal érdekei viszont a nivellációhoz 

kapcsolódtak. A megyékre lebontott keretek 79 augusztusára elkészültek és a 

Tervhivatal célcsoportos, nem célcsoportos beruházás bontásban megküldte a 

megyei tervosztályoknak a keretet, míg az ágazatok és ágazati osztályoknak az 

alágazati bontást. 

 

Említést érdemel két tény. Az egyik, hogy a pénzügyeknek semmilyen 

szerepük nincs a fejlesztési források elosztásánál. 

 

Az említett módon elkészült tervek pénzigényét oly módon elégítik ki, hogy 

amennyivel kevesebb a megyei tanács saját és megosztott jövedelme mint az 

odatervezett fejlesztési összeg, azt a Pénzügyminisztérium állami 

hozzájárulásként kiegészíti. 

 

A másik, hagy a lakás célcsoport pénzek szétosztásánál semmilyen elvre nem 

sikerült bukkanni. Sem statisztikai módszerekkel, sem a tervezési 

szakemberekkel (OT, ÉVM) való interjúzás nem fedett fel valamilyen elvet. Az 

elosztási mechanizmust itt az irányította, hogy - mint a tervező említette - a 

kapott összegek legyenek arányban a megyék harcolóképességével. 

 

A tervezés második ütemét a logikai séma nem tárgyalta. Ekkor kerül 

kidolgozásra a megyei tervkoncepció és körvonalazódnak a helyi tanácsok 

elképzelései. A megyei tervkoncepció kidolgozása minden irányban kiélezi a 

feszültségeket. Az ágazatok a megyék ágazati osztályaira próbálnak hatni, 

hogy hozzák vissza a központi számításokat. A megyei tervosztályok néhol az 
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OT védelmét kérik az ágazatokkal szemben. A városi tanácsok és a járási 

hivatalok fokozott aktivitást tanúsítanak, ám a megyei tervosztály néhol nem 

tekinti partnereknek azokat, miként a Megyei Tanácsi Művelődési Bizottságok 

véleménye is formális marad. A tervezésnek ebben az ütemében igen gyakori 

volt a le-fel utazgatás, a megyei és központi tervezők álláspontjának közelítését 

megkönnyítendő. A megyei koncepciókat végül a Tervhivatal igen részletesen 

értékelte. 

 

A tervezés harmadik üteme a megyei tanácsi tervjavaslatok készítésének ideje. 

Ekkor csökkentek a beruházási keretek, három alkalommal. 

 

Erre az időszakra esik a helyi tanácsok tervének összeállítása is. Az időszak 

közepén (80 június) újabb egyeztetések történtek a megyék és a központi 

tervező szervek között, ahol a tárgyalásokon minden a tervezésben résztvevő 

központi szerv képviseltette magát. Úgy tűnik, hogy még a koncepció 

készültének folyamán inkább az ágazati-alágazati arányok voltak a vitapontok, 

most a falu-város viszony, azaz a helyi tanácsi részesedések. 

 

A helyi tanácsok tervkészítése többszörösen is behatárolt, mind a megye, mind 

közvetve a központi szervek felől. A megye az esetek többségében igen 

keményen beleszól a helyi tanácsok terveibe, jóval durvább eszközökkel, mint 

azt a központ teszi a megyével szemben. 

 

A helyi tanácsok és a lakosság kapcsolatot példázhatja az állami lakások 

(tanácsi, bér, és tanácsi értékesítésű lakások) elosztási mechanizmusa. A 120 

településből, ahol tanácsi lakások szétosztása folyik, mindössze 40-ben volt 

érvényben lakáspontszám rendszer. Máshol a lakosság által nem ellenőrizhető 

csatornákon keresztül történt a lakások elosztása. 

 

A tervezés negyedik ütemében a népgazdasági terv jóváhagyása után 

megtörtént a megyei tanácsi tervek jóváhagyása, majd ezután kerültek 

elfogadásra a helyi tanácsok tervei is. 

 

 

 

A második esettanulmány a magánjavak után a közös készletű javak intézményi kezelését 

mutatta be. A folyamat szereplői, motivációik, az alkalmazott alkutechnikáik elég pontosan 

követhetőek. Nem ilyen egyszerű azonban az a kérdés, hogy miként lehet általánosítani az 

általános iskola fejlesztési döntéshozatali eljárását. A következőkben ezt fogjuk megvizsgálni, 

de nem egy esemény mikroszkópikus kibontását végezzük, hanem nagymennyiségű 

számszerű információ olyan elemzését végezzük el, ahol a számok beszédessé válnak, mivel a 

fenti esettanulmány alapján elég jól értjük, hogy mit jelentett a terv, a tervek és tények 

eltérése, a tervek függése a korábbi tényektől, és korábbi tervektől, valamint fordítva: a 

tények miként függnek a korábbi tényfolyamatoktól, illetve a tervezői elgondolásoktól.  

 

A valóságos szereplők motivációinak ismeretében képesek vagyunk arra, hogy jól értsük a 

statisztikai táblákban lévő számszerű változások okait, és hatásait is. 
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4.2. Az önkormányzati (tanácsi) gazdálkodás története 1970-83. 

 

A Pénzügyminisztérium Tanácsi gazdálkodási Főosztályának raktárszobájában hevertek a 

tanácsi kiadások kézzel írott nagy táblái, kötetei az 1980-as évek elején. Ezek az eredeti 

dokumentumok azóta megsemmisültek, magam még éppen idejében 1982 végén kigyűjtöttem 

ezeket az adatokat. Ismereteim szerint ez az egyetlen munka ami közli a kiadási adatokat 

hiteles forrásból. éppen ezért a szokásosnál több adatot mutatok be, hogy azt kutatók 

forrásmunkaként használhassák  

 

4.2.1. Az alaptendenciák bemutatása  

 

A tanácsi kiadások (TK) két részből állnak = tanácsi fejlesztési kiadások (TFK) + tanácsi 

működési kiadások (TMK). A tanácsi kiadások népgazdasági súlyát legegyszerűbben úgy 

jellemezhetjük, ha a nettó nemzeti termékkel (NNT) vetjük egybe. 

adatok milliárd Ft-ban ill. %-ban! 

 1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

NNT 295,5 323,8 351,8 389,0 406,5 426,6 465,7 512,0 552,2 597,4 628,3 

TFK - 14,7 16,9 19,1 22,8 27,4 26,8 32,2 32,2 35,5 34,3 

TMK - 22,5 24,5 27,0 32,2 36,7 37,4 40,0 46,1 50,1 57,4 

TK - 37,2 41,4 46,1 55,0 64,1 64,2 72,2 78,3 85,6 91,7 

TK 
NNT 

%  12% 12% 12%5 14% 15% 14% 14% 14% 14% 15% 

 

A tanácsi kiadások részaránya a nettó nemzeti termékben a 70-es évtizedben növekvő volt, 

míg a IV. ötéves tervben ez a részarány átlagosan 13% volt, addig az V-ben 14%. 

 

Vizsgáljuk meg most külön-külön a tanácsi kiadások két elemét. Kezdjük a tanácsi fejlesztési 

kiadásokkal (TFK) és vessük egybe a népgazdasági nettó felhalmozással (NF). A következő 

táblázatban a forintértékek mellett a növekedési ütemeket és a gyorsulási irányokat is 

feltüntettük. 

 

 

Év 

Nettó 

felhalmozás 
Növekedési ütem 

Tanácsi 

fejlesztés 
Növekedési ütem 

Md Ft % Gyors. Md Ft % gyors 

1971 96,2 -  14,7 -  

1972 83,4 37  16,9 115  

1973 85,8 104 + 19,1 113 - 

1974 116,0 135 + 22,8 119 + 

1975 127,0 110 - 27,4 120 + 

1976 128,9 102 - 26,8 98 - 

1977 147,4 114 + 32,2 120 + 

1978 183,4 125 + 32,2 100 - 

1979 149,9 85 - 35,5 110 + 

1980 128,0 85 0 34,3 97 - 

 

Átlag = 105% Átlag = 110% 

Szórás = 17% Szórás = 8% 
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A táblázat alatt lévő relatív szórás értékek arról tájékoztatnak, hogy mennyire volt egyenletes, 

vagy egyenetlen a növekedés, azaz milyen volt a növekedési ütemek relatív szórása. 

 

A fentiek alapján azt mondhatjuk, hogy a tanácsi fejlesztések átlagos növekedési üteme (10%) 

nem csak, hogy kétszer olyan magas volt, mint a népgazdasági nettó felhalmozásé (5%), 

hanem ez a növekedés jóval kiegyensúlyozottabb is volt, hiszen, míg a népgazdasági nettó 

felhalmozás évről-évre való ingadozása 17%-os relatív szórást mutatott, addig a tanácsi 

fejlesztések 8%-os relatív szórással jártak együtt. 

 

Néhány kiegészítést hozzá kell fűznünk ehhez: 

 

1.) A fenti számításban (mint végig az egész tanulmányban) nomináladatokat használtunk. 

Nem ismerjük, hogy milyen az inflációs ráták eltérése az összes beruházás és a tanácsi 

beruházás között. (Ilyen számítást lehetne ugyan végezni, de meglehetősen munkaigényes 

lenne). 

 

2.) A tanácsi fejlesztéseknél néhány % plusz csak feladatátadásnak tulajdonítható. (Az 

elemzett időszak folyamán kerültek át a Munkaügyi Minisztérium kezeléséből a 

szakmunkásképző intézetek a megyei (majd a városi) tanácsok kezébe). 

 

De mindez nem változtat azon a tényen, hogy a 70-es évtizedben a tanácsi fejlesztések 

erőteljesebbek és időben egyenletesebbek voltak, mint a népgazdasági összes fejlesztések. 

 

 

A tanácsi működési kiadásokat a nettó nemzeti termékhez hasonlítjuk. 

 

 

Év 

Nettó nem-

zeti termék 
Növekedés 

Tanácsi mű- 

ködési kiadás 
Növekedés 

Md Ft % Gyors. Md Ft % gyors 

1971 323,8 -  22,5 -  

1972 351,8 109  24,5 109  

1973 389,0 111 + 27,0 110 + 

1974 406,5 105 - 32,2 119 + 

1975 426,6 105 0 36,7 114 - 

1976 465,7 109 + 37,4 102 - 

1977 512,0 110 + 40,0 107 + 

1978 552,2 108 + 46,1 115 + 

1979 597,4 108 0 50,1 109 - 

1980 628,3 105 - 57,4 115 + 

 

Átlagos növekedés = 108 Átlagos növekedés = 111% 

Relatív szórás = 2 Relatív szórás = 4% 

 

 

A tanácsi működési kiadások évi átlagos nominális növekedése 11%-os volt, magasabb, mint 

az NNT 8%-os növekedése. Viszont az NNT növekedése jóval egyenletesebb volt (relatív 

szórás = 2%), mint a TMK-é (4%-os relatív szórás). Az, hogy a TMK növekedési üteme 
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magasabb, mint az NNT növekedési üteme, másképp úgy is fogalmazható, hogy a társadalmi 

szolgáltatások (a tanácsi területe) jövedelem rugalmasak voltak a 70-es évtizedben. 

 

(Bár jövedelemrugalmassághoz reáladatokkal kellene számolnunk, de az intézményi kiadások 

inflációs mértékét hazánkban sehol sem mérik). A társadalmi szolgáltatások világszerte 

jövedelem rugalmasak voltak a 60-as, 70-es években. Megnéztük a TMK, illetve az NNT 

(nominális) növekedési ütemeink trendegyenleteit is (TMK = 11 + 0,2 t; NNT = 8 - 0,04 t) és 

azt találtuk, hogy amíg az NNT növekedési ütemeinek trendje a 10 év során gyakorlatilag 

stabil volt (évente 0,04%-kal csökkent a növekedési ütem), addig a tanácsi működési kiadások 

növekedési üteme évente 0,2%-kal növekedett. 

 

Mindezek hatására a TMK/NNT arány az évek során a következőképp alakult: 

 

TMK az NNT százalékában a 70-es évtizedben 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

7 7 7 8 9 8 8 8 8 9 10 

 

 Ciklikusság vizsgálat a tanácsi kiadások területén. Vizsgáljuk meg ismét a gyorsulási 

pályákat, van – e összefüggés az elemzett négy tényező között? Befolyásolja –e a 

nemzetgazdasági felhalmozás a nettó nemzeti termék alakulását, és a tanácsi fejlesztési 

kiadások alakulását, és ha igen, akkor miért? Befolyásolja –e a bettó nemzeti termék 

hullámzása a tanácsi működési kiadások hullámzását, és ha igen, akkor miért? Az éves 

nominális gyorsulási adatok tanulmányozása egy meglepő következtetésre vezet: a tanácsi 

fejlesztési kiadások a népgazdasági felhalmozási kiadásokat egy évvel követték, míg a nettó 

nemzeti termék három éves késéssel reagált a nettó felhalmozás növekedésére. A tanácsi 

működési kiadások egy évvel később növekedtek, mint a nettó nemzeti termék növekedése, és 

három évvel követték a tanácsi fejlesztési kiadásokat. Ez másképp azt jelenti, hogy a 

fejlesztések három év elteltével értek be, ekkor termelnek jövedelmet, illetve ekkor lépnek fel 

működési költségek iránti igényekkel a tanácsi szektorban.   

 

 

4.2.2. Ágazati problémák, arányok és alágazatok 

 

Ebben a pontban kicsit „mögé nézünk” az adatoknak. Mit is takar a tanácsi fejlesztések, vagy 

a tanácsi működési kiadások kategóriája. Milyenek az ágazati arányok? Miként változott 

súlyuk egymáshoz képest? 

 

A fejlesztésnél a PM csoportosítását követve 3 fő ágazatot különböztetünk meg: 

 

1.) Kommunális ágazgat 

Lakásberuházás és lakásgazdálkodás 

Szállítás és hírközlés 

Kereskedelem 

Vízgazdálkodás 

Személyi és gazdasági szolgáltatás 

 

2.) Szociális ágazat 

Ennek képezi részét az egészségügy. 



 61 

 

3.) Kulturális ágazat 

Ennek képezi részét az oktatás. 

 

A fenti három ágazat a teljes fejlesztés 95-99%-át jelentette a 70-es évtizedben. A maradékot 

a Közigazgatás és egyéb szolgáltatás ágazat, illetve a Pénzügyi lebonyolítási ágazat jelentette, 

melyeket csekély súlyuk miatt nem elemezzük. 

 

Meg kell még jegyeznünk, hogy azon adatokat, melyeket a következő táblázatban közlünk, 

csak részben egyeznek meg a PM csoportosításával. A IV. és V. ötéves tervben a 

lakáscélcsoport ún. bruttó lakást tartalmazott, aholis a lakás mellett lakáshoz kapcsolódó 

beruházásokat is találunk (általános iskola, bölcsőde, óvoda, stb.) A lakáshoz kapcsolódó 

kulturális beruházásokat a kulturális ágazatban, a lakáshoz kapcsolódó szociális 

beruházásokat aszociális ágazatban tüntettük fel, míg a kommunális ágazatból levontuk ezeket 

az értékeket. 

 

 

Fejlesztési kiadások és növekedési ütemek 

 

Év 

Kommu-

nális 

Md Ft 

Láncindex 

% 

Szociális 

Md Ft 

Láncindex 

% 

Kulturális 

Md Ft 

Láncindex 

% 

1971 12,0   0,9   1,5   

1972 13,7 114  1,0 111  1,9 127  

1973 15,2 111 - 1,2 120 + 2,4 126 - 

1974 18,4 121 + 1,3 108 - 2,8 117 - 

1975 21,7 118 - 1,7 131 + 3,7 132 + 

1976 20,9 96 - 1,7 100 - 3,4 92 - 

1977 24,3 116 + 2,4 141 + 4,4 129 + 

1978 23,4 96 - 2,7 113 - 4,9 111 - 

1979 25,4 109 + 3,1 115 + 5,6 114 + 

1980 25,2 99 - 3,5 113 - 6,0 107 - 

 Átlag = 109%  Átlag = 117%  Átlag = 117%  

 Szórás = 10%  Szórás = 10%  Szórás = 10%  

 

 

A kommunális ágazat, mely a tanácsi összefejlesztések átlagosan durván a 80%-át tette ki 

jóval alacsonyabb fejlődési ütemet (évi átlag 9%-ot) mutatott, mint a szociális (17%) vagy a 

kulturális (17%) ágazat. (Ez utóbbi kettő egymáshoz viszonyított súlyával később 

foglalkozunk). Figyelemre méltó tény, hogy mindhármójuk ingadozása 10%-os relatív szórás 

értéket mutatott, míg a tanácsi fejlesztések összesen csak 8%-os relatív szórás értéket adott. A 

működési kiadásoknál három ágazatot vizsgálunk meg kicsit részletesebben, a gazdasági, a 

kulturális és a szociális ágazatot, melyek együtt a tanácsi működési kiadások durván 80%-át 

teszik ki. (A maradék a pénzügyi lebonyolítás (kb. 10%), az igazgatási (kb. 6%), rend és 

jogbiztonsági ágazat (kb. 2%). 
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A szociális és a kulturális ágazat működési költségei 

 

Év 
gazdasági 

Md Ft 
% 

szociális 

Md Ft 
% 

Kulturális 

Md Ft 
% 

1971 3,5   6,9   7,7   

1972 3,8 109  7,5 109  8,6 112  

1973 4,3 113 + 8,2 109 0 9,7 113 + 

1974 4,8 112 - 8,9 108 - 12,3 127 + 

1975 5,7 119 + 9,8 111 + 14,1 115 - 

1976 5,6 98 - 10,5 107 - 15,1 107 -- 

1977 6,1 109 + 10,9 105 - 16,4 109 + 

1978 7,0 115 + 12,5 114 + 19,3 118 + 

1979 7,6 109 - 13,9 111 - 20,5 108 - 

1980 8,8 116 + 15,6 112 + 23,4 114 + 

1981 10,8 123 + 17,7 114 + 26,5 114 0 

  112%   110%   113,5%  

 

 

A kulturális működési kiadások (KMK) növekedési ütemeinek trendértéke KMK = 13,5 – 0,4t 

volt, amely azt jelenti, hogy a kulturális ágazat működési kiadása évente átlag 13,5%-kal 

növekedett, de ez a növekedési ütem évente 0,4%-kal csökkent. Ezzel szemben a szociális 

ágazat működési kiadásai (SMK) növekedési ütemeinek trendértéke SMK = 10 + 0,5 t volt, 

azaz a szociális ágazat működési kiadásai évente átlag 10%-kel növekedtek és ez a 

növekedési ütem évente 0,5%-kal nőtt. A kulturális ágazat tehát magasabb átlagos növekedési 

ütemmel bírt, de ez csökkenő volt, míg a szociális ágazat alacsonyabb átlagos növekedési 

ütemmel bírt, de az növekvő volt. 

 

E fejezet lezárásaként megnézzük, hogy mely alágazatok voltak „felelősek” azért, hogy az 

évtized folyamán a KMK/SMK arány 110%-ról 150%-ra növekedett. Ehhez sorrendbe állítjuk 

az évi átlagos növekedési ütem szerint a kulturális alágazatokat, és megnézzük melyek 

mutattak magasabb növekedési ütemet, mint a 10%-os szociális ágazat. 

 

A növekedési ütem mellett annak is szerepe van a KMK/SMK arányban, hogy mekkora volt 

az egyes ágazatok volumene, ezért az 1976. évi súlyukat is közöljük. Nem foglalkozunk 

minden alágazattal, csak azzal, amelynek súlya legalábbis megközelítette az 1%-át a KMK-

nak. Kihagyjuk az elemzésből a szakmunkásképzést és a sportot, mivel ott nemcsak valóságos 

kiadásnövekedés történt, hanem feladatátadásból (központi keretből  tanácsi keretbe) is 

származott növekedés. Nélkülük a KMK évi 13%-os növekedést mutatott fel. 
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Néhány kulturális alágazat évi átlagos növekedési üteme és relatív súlya a 70-es évtizedben. 

Megnevezés Évi átlagos növekedés 1976 évi súlya az ágazatban 

1.  Gimnázium 107 4 

2.  Nevelőotthonok 108 3 

3.  Általános iskola 110 25 

4.  Színházak 110 1 

5.  Általános iskolai diákotthon 113 1 

6.  Gyógyítva nevelő 113 1 

7.  Közművelődés 113 7 

8.  Ált. iskolai napközis otthon 114 10 

9.  Középiskolai diákotthon 115 4 

10. Óvoda 116 14 

11. Szakközépiskola 121 5 

 

A KMK/SMK arány a 70-es években megváltozásában tehát a legkomolyabb szerepet az 

óvoda alágazat felfuttatása játszotta. (Míg 1971-ben csak 192 ezer gyermek járt óvodába, 

addig 1980-ban már 432 ezer óvodás volt). Ez a szociális ágazatot meghaladó teljes 

növekménynek 1/3-át magyarázza. A másik harmadát a szakközépiskola és az általános 

iskolai napközi otthonok fejlődése adta. (A szakközépiskolai tanulók létszáma 54 ezerről 100 

ezerre nőtt 1971-ről 1980-ra, míg az általános iskolai napközisek száma az 1971 évi 218 

ezerről 1980 évi 443 ezerre nőtt). 

 

 

4.2.3. Területi problémák, megyék és régiók 

 

4.2.3.1. Összes fejlesztések 

 

A területi problémáknak mindig központi kérdése volt a „ki kap többet?” Ez vizsgálható 

régiószinten, megye szinten, város-község viszonylatában, szerepköri szinten. A régiónak 

sokjelentésű szó. Ha közigazgatási célokból regionizálunk, akkor az a feladat, hogy az 

országot olyan egyenlő lakosságszámú és területű darabokra vágjuk, ahol minden régiónak 

közigazgatási centruma van, melyet a régiólakosok könnyebben elérhetnek mint bármely más 

régióközpontot. (Bibó István 1975-ben 6 lehetséges regionalizálási módot dolgozott ki. A 

változatokban 6-tól 90-ig terjedt az egységek száma.) A régió másik értelme bizonyos 

gazdaságföldrajzi – tájföldrajzi értelemben vett felosztása az országnak, mint Alföld - 

Dunántúl - Észak Magyarország, vagy ezeknek finomítottabb felosztása. Közös eleme mind 

ennek, mind az előzőnek, hogy „a térképen nem lehet luk”. Az a felosztás, amelyet  

ellátottsági régiónak nevezek, azt a célt tűzi ki, hogy olyan egységeket válasszon le, amelyek 

hasonló mértékű tanácsi fejlesztést realizáltak, lehetőleg közel essenek térbelileg egymáshoz, 

számuk tegye lehetővé, hogy még könnyedén áttekinthessük őket (ez a pszichológia szerint 

maximum 6 egység). A meghirdetett célokat természetesen csak kompromisszummal lehet 

megvalósítani. A cél a leginkább elfogadható kompromisszum megtalálása. Először is 

közöljük az 1 főre jutó fejlesztési kiadásokat. A táblázatban a Ft értékek alatti érték %-ban 

közli, hogy az az átlag hány százalékát jelenti. 
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Az 1 főre jutó fejlesztési kiadások és százalékuk az átlagban 

 

adatok Ft-ban ill. %-ban! 

 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 70-80 

Baranya 1115 1970 1897 1765 2392 1972 3118 3099 358112 3078  

 78 121 104 92 92 78 103 108 96 96 96 

Bács 1028 1099 1155 1465 1315 1605 2551 2145 2404 2265  

 72 68 63 67 50 63 84 71 73 71 68 

Békés 776 641 874 1085 1339 1473 2058 1515 1611 1820  

 55 40 48 50 51 58 68 50 49 57 53 

Borsod 1711 2040 2337 2558 3832 3351 3554 3310 3488 3008  

 120 126 128 117 147 132 117 110 105 94 120 

Csongrád 1373 1629 1996 2989 2790 2589 4113 4033 4115 4103  

 96 100 109 137 107 102 136 134 124 128 117 

Fejér 1930 2086 2198 2797 3143 2609 3294 3174 2910 2657  

 139 128 120 128 121 103 109 105 88 83 112 

Győr 1566 1657 1743 1880 2234 2654 2970 2874 3044 3372  

 110 102 95 86 86 105 98 95 92 105 97 

Hajdú 1596 1541 1639 2052 2692 2412 2463 2803 3007 2741  

 112 95 90 94 103 95 81 93 91 86 94 

Heves 1215 1249 1351 1644 1991 1823 2400 2338 1888 1917  

 85 77 74 74 76 72 79 78 57 60 73 

Komárom 1909 2029 2203 2491 3080 2721 3276 3464 3536 3019  

 134 125 120 114 118 108 108 115 107 94 114 
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 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 70-80 

Nógrád 983 962 1247 1528 1651 1732 2063 2225 2480 2397  

 69 59 68 70 63 68 68 74 75 75 69 

Pest 725 910 995 1194 1426 1236 1882 1764 1841 1737  

 51 56 54 55 55 49 62 59 56 54 55 

Somogy 1132 1176 1330 1836 1989 1344 2681 2061 2756 2344  

 80 72 73 85 76 93 89 68 83 73 79 

Szabolcs 1060 1205 1254 1312 1559 1537 1775 1848 1876 1899  

 74 74 69 60 60 61 59 61 57 59 63 

Szolnok 1129 889 1240 1429 2097 1625 2139 1886 1917 1935  

 79 55 68 66 80 64 71 63 58 60 66 

Tolna 1230 1397 1179 1335 2113 1712 2225 1992 2046 1958  

 91 86 64 61 81 68 73 66 62 61 71 

Vas 1345 1223 1828 2133 2711 2557 3317 2759 2668 2253  

 95 75 100 98 104 101 109 92 81 70 93 

Veszprém 1650 1858 1993 1813 2031 2068 2757 2851 1993 2371  

 116 114 109 83 78 82 91 95 60 74 90 

Zala 1222 1348 1767 1828 1977 2266 2814 2374 3060 2240  

 86 83 97 84 76 90 93 79 92 70 85 

Budapest 2015 2495 2853 3560 4114 4284 4453 4979 6158 6246  

 142 154 156 163 158 169 147 165 186 195 164 

Összesen 1424 1625 1830 2179 2608 2531 3031 3015 3315 3202  
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Vizsgáljuk meg a táblázat utolsó oszlopát. Ez oly módon készült, hogy az adott megye 

évenkénti százalékos adatait átlagoltuk. 

 

Ez az adat természetesen csak akkor lenne képes híven kifejezni a megye tényleges tanácsi 

fejlesztési mértékét, ha minden évben egyforma lett volna a tanácsi fejlesztések reálértékének 

üteme. Ez, mint ismert, nem állt fenn. A számításnál alternatív lehetőség az lett volna, ha a 

fejlesztési reáladatokat használtam volna, de ez – tekintve, hogy megyénként eltérő volt a 

fejlesztési szerkezet – megoldhatatlan lett volna. Így az előző megoldás mellett maradtam. 

 

Állítsuk sorba a százalékos értékek alapján a megyéket. 

 

Százalékos alapon sorba rendezett megyék az átlagos egy főre jutó 

fejlesztési forrás szerint 1971-80-ban 

1.  Budapest 164 11. Zala 85 

2.  Borsod 120 12. Somogy 79 

3.  Csongrád 117 13. Heves 73 

4.  Komárom 114 14. Tolna 71 

5.  Fejér 112 15. Nógrád 69 

6.  Győr 97 16. Bács 68 

7.  Baranya 96 17. Szolnok 66 

8.  Hajdú 94 18. Szabolcs 63 

9.  Vas 93 19. Pest 55 

10. Veszprém 90 20. Békés 53 

 

A csoportosításnál, mint fentebb már szó volt a regionális kérdések elemzésénél, úgy nevezett 

ellátottsági régiókat konstruáltam, hat ilyen képzeletbeli régiót alkottam, aminek lényeges 

jellemzője, hogy az egyik régió csak virtuális régiónak tekinthető, mivel földrajzilag nem 

határosak egymással. Az olvasó a későbbiekben meggyőződhet arról, hogy volt-e értelme 

ilyen szokatlan felosztást  végezni. A virtuális ellátottsági régiók a következők: 

 az első egység Budapest (Bp).  

 A következő az 5 megyei várossal rendelkező megye (5. m. v.), Baranya, Borsod, 

Csongrád, Győr, Hajdú.  

 A harmadik csoport valamelyest vitathatóbb, miszerint Komárom, Fejér és Veszprém 

mellett helye van-e Vas megyének, mint Észak-Dunántúli megyének, mely a tanácsi 

fejlesztési kiadások szintje szerint is ide tartozik. Komoly ellenérv viszont, hogy míg 

Fejér - Komárom - Veszprém hangsúlyozottan nehézipari megye, addig Vas megye 

könnyűipari megye. Végül csak a 3 Észak-Dunántúli (3ÉD) megyét tettem egy 

csoportba.  

 A 4 Dél-Dunántúli megye (4 DD) Tolna, Vas, Zala, Somogy.  

 A 2 Észak-Magyarországi megyei (2ÉM) Heves és Nógrád.  

 Az 5 alföldi megye (5AL) pedig Bács, Békés, Pest, Szabolcs, Szolnok. 

 

Nézzük ezután a százalékok súlyozatlan átlagát ellátottsági régiónként. 
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Ellátottsági régiók súlyozatlan százalékos átlaga 

 Százalékos átlag Sorrend 

Bp. 164% 1. 

5 m. v. 105% 2-3. 

3 ÉD. 105% 2-3. 

4 DD. 78% 4. 

2 ÉM 71% 5. 

5 AL. 61% 6. 

 

Az eredményt nem tekinthetjük különösebben meglepőnek. Többé-kevésbé azokat az 

ismereteket „hozza vissza”, melyeket a hétköznapi tudatban különben is tárolunk. Érdekesebb 

kérdés viszont az, hogy miért ez a sorrend? Ezt a kérdést két másik kérdésre transzformáljuk. 

Az elsőre most kísérlünk meg válaszolni. A másodikra csak később. Az első kérdés úgy 

hangzik, hogy ha ok-okozati kérdést nem is tudunk vizsgálni, de különböző alternatív 

lehetőségek közül ki tudjuk választani azt, amely leginkább együttmozog a fejlesztési 

kiadások sorrendjével. Három nézetet fogunk megvizsgálni: 

 

1.) a városi lakások aránya a döntő 

2.) a nehézipari dolgozók aránya a döntő 

3.) a keresetek mértéke a döntő 

 

(A második kérdés – melyet a következő fejezetben vizsgálunk – az, hogy miként alakulnak 

ki a megyék közötti arányok a tervezés folyamatában?) 

 

A három nézet indoklása a következő: 

 

1.) A városi lakosság aránya a döntő, mivel a tanácsi fejlesztések mintegy 60-65%-a 

lakáságazati fejlesztés, márpedig lakást csak a városokban lehet adni (illetve középfokú 

vagy részleges középfokú szerepkört betöltő nagyközségben – de ez utóbbiban sokkal 

kevesebbet). Középfokon aluli falvakban pedig gyakorlatilag semennyi lakást sem. A 

pénz 60%-a azután maga után vonzza a maradék 40%-ot is. 

 

2.) A nehézipari lakósság aránya a döntő, és nem az, hogy városban lakik vagy sem. Pl. 

Komáromban is a megyei foglalkoztatottaknak jó része nehézipari dolgozó (1978-ban az 

anyagi ágakban dolgozók 44%-a volt nehézipari, és míg a városlakókon belüli arányuk 

megegyezett az országos átlaggal, addig éppen a falusi lakosságon belüli arányuk volt 

kiugró). Nem az urbanizáltság a lényeg, hanem a „vas és acél”. 

 

3.) A kereset a döntő tényező. A szocializmusban is hat az értéktörvény, ha a bérszabályozás 

miatt nincs is meg a szükséges bérdifferenciáció, akkor a természetbeni juttatásoknál kell 

annak megjelennie. Annál nagyobb kell, hogy legyen a tanácsi fejlesztés minél magasabb 

a kereset. 

 

Az egész 70-es évekre úgyis a keresetek differenciájának összenyomása volt a jellemző. Amíg 

1972-ben a keresetek relatív szórása 48,3% volt, addig 1977-ben már csak 39,7% volt. Ez a 

csökkenés minden népgazdasági ágazatban, mind férfiakra, mind nőkre és minden beosztásra 
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igaz. (A keresetek színvonala, szóródása és kapcsolata a családi jövedelemmel 1972 és 1977 

években KSH 1981. 122-123. oldal.) 

 

Logikai szempontból mindhárom tétel védhető, és nem csak védhető, hanem a fenti mutatók a 

megyei tanács által befolyásolhatóak.  

 

I. A városi népesség arányának növelésére két mód van: 

 

a.) Nagyközségek várossá nyilvánításához szükséges 23 kritérium teljesítése a megyei 

fejlesztési források összpontosításával 

 

b.) A falvak elhanyagolása által a népesség városba költözésének elősegítése 

 

II. A nehézipari munkásság részarányának növekedése. A megyei tanács a 70-es években 

előszeretettel árusította el a tanácsi vállalatokat gépipari nagyvállalatok számára. A 

nehézipari munkásság aránya azután a minisztériumokkal, OT-vel folytatott tervalkukon 

komoly érv volt. 

 

III. A keresetek színvonalának növelése azáltal, hogy a megye elősegíti a vidéki 

ipartelepülést. Ez igen gyakori volt a 70-es években. 

 

Felírható tehát egy regressziós összefüggés, ahol is 

 
 

1 főre jutó fejlesztési alap = városi népesség részaránya 

 + 1 főre jutó kereset 

 + nehézipari dolgozók részaránya 
 

 

Ezt az összefüggést megvizsgáljuk 1977. évben – egy meglehetősen egyszerű módszerrel – 

hogy milyen összefüggés volt a fenti 4 tényező között. Az általam alkalmazott módszer: a 

rangkorreláció. Ha a kapott érték + 1, az azt jelenti, hogy teljesen megegyezik a két sorrend, 

ha -1, akkor terjesen ellentétes, és ha 0, akkor nincs kapcsolat a kettő között. 

 

Nézzük meg az 1977 évi adatokat 

 

Megyei sorrendek 1977-ben (legnagyobb érték = 1) 

 

 Kereset 

Városi 

lakosság 

részaránya 

Nehézipari 

dolgozók 

aránya 

70-80 fejl. 

Sorrend 

t. fejl. 9V. 

ötéves 

sorrend 

77. évi 

sorrend 

Baranya 4 3 9 7 7 7 

Bács 11 11 17 16 13 12 

Békés 18 10 16 20 19 17 

Borsod 9 9 2 2 3 3 

Csongrád 10 2 14 3 2 2 

Fejér  3 12 5 5 6 4 

Győr 6 4 11 6 5 8 

Hajdú 12 6 13 8 9 13 

                                                 
9 Számítási módszer = öt év kiadása/78 évi lakosságszám. 
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Heves 16 15 7 13 15 14 

Komárom 2 5 1 4 4 6 

Nógrád 8 17 4 15 14 18 

Pest 5 20 10 19 20 19 

Somogy 17 16 20 12 11 11 

Szabolcs 19 19 19 18 18 20 

Szolnok 15 7 12 17 17 16 

Tolna 20 18 18 14 16 15 

Vas 14 13 15 9 8 5 

Veszprém 7 8 3 10 12 10 

Zala 13 14 8 11 10 9 

Budapest 1 1 6 1 1 1 

 

 

A tanácsi fejlesztéseknél 3 sorrendet is feltüntettem a 77 évi sorrendet, az V. ötéves sorrendjét 

és a 70-80 közötti sorrendet. Ezek a sorrendek nem túl távol esnek egymástól a 

rangkorrelációs érték 

70-es évek és V. ötéves között = 98% 

70-es évek és 1988 között = 93% 

V. ötéves és 1977 között = 94% 

 

Így a három közül érdemesnek látszik a bizonyos éves mozgásokat is kifejező, de a hosszabb 

időszakhoz is jól kötődő V. ötéves fejlesztési sorrenddel vizsgálódni. 

 

Az eredmények táblázatos formában a következőek: 

 

Rangkorrelációs értékek az 1977 évi adatok alapján 

 Kereset Városlakók Nehézipari V. ötéves 

Kereset 1    

Városlakók 0,52 1   

Nehézipari 0,72 0,30 1  

V. ötéves tény. 0,60 0,72 0,42 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az eredmények sehol sem adnak elég erős korrelációs értéket, de evvel együtt annyi 

megállapítható, hogy az urbanizáltság sokkal fontosabb, mint a nehézipari dolgozók aránya, a 

Nehéz ipari 

dolgozók 

Tanácsi 

fejlesztés 

Városlakó

k 

Kerese

t +0,72 

+0,42 

+0,30 
+0,72 

+0,60 
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kereset pedig valahol félúton található a kettő között. (Pusztán érdekességképp jegyzem meg, 

ha Pest megye kereseti sorrendje nem térne el a többi mutató szerinti sorrendjétől, akkor a 

kereset és tanácsi fejlesztés közötti rangkorreláció lenne a legerősebb.) 

 

A fenti adatok alapján megkockáztatható az a hipotézis, hogy a nehézipari dolgozók és tanácsi 

fejlesztések közötti kapcsolat csekély mértékét az magyarázza, hogy a nehézipari dolgozók 

nem szignifikáns mértékben városlakók. 

 

Még egy lényeges összefüggést leolvashatunk az ábráról. Ha tanácsi bevételek progresszív 

jövedelemadóból származnának, akkor megközelítőleg hasonló megye sorrendeket kapnánk. 

Ha pedig fejenkénti egységes központi támogatást kapna a tanács úgy, hogy a város 

egységesen x-szeresét a faluénak, de bármely két város (vagy két falu) ugyanakkor fejenkénti 

összeget kapna, akkor ismét ezt a sorrendet hoznánk vissza. 

 

 

 

 

Vizsgáljuk meg kicsit részletesebben a 70-es évtizedet. A negyedik és az ötödik ötéves tervet 

fogjuk összehasonlítani. Le kell mondanunk valamelyest az adatkezelés eddigi technikájáról, 

miszerint az egyes évek fejlesztési adatait osztottuk az aktuális megyei népességszámmal, 

mivel a tényadatokat tervadatokkal akarjuk összevetni, és ehhez egységes módszerrel kell 

képeznünk az egy főre jutó fejlesztési értékeket. Ezután tehát az öt évre tervezett, (illetve 

kiadott) összeget osztjuk a tervidőszak középső évének megyei népességszámával. Ezen 

sorrendi értékek a következők voltak. 

 

1 főre jutó tanácsi fejlesztési kiadások sorrendjei (legnagyobb: 1) 

 IV. terv IV. tény V. terv V. tény VI. terv 

Baranya 9 9 4 7 2 

Bács 18 18 13 13 17 

Békés 20 20 19 19 20 

Borsod 3 2 3 3 4 

Csongrád 5 5 2 2 6 

Fejér  2 3 6 6 5 

Győr 7 10 7 5 10 

Hajdú 8 6 5 9 3 

Heves 11 13 15 15 11 

Komárom 4 4 8 4 7 

Nógrád 16 17 11 14 12 

Pest 19 19 20 20 19 

Somogy 14 12 17 11 9 

Szabolcs 15 16 14 18 13 

Szolnok 17 15 18 17 18 

Tolna 13 14 16 16 16 

Vas 10 8 10 8 19 

Veszprém 6 7 9 12 8 

Zala 12 11 12 10 14 

Budapest 1 1 1 1 1 
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A rangkorrelációs értékek a következők: 

 
 +0,87 +0,87 

IV. terv  V. Terv  VI. Terv 

 

 

 
+0,90 

IV. Tény  V. Tény 

 

Mindegyik kapcsolatot erősnek vagy nagyon erősnek lehet tekinteni. Ugyanakkor az is 

megfigyelhető, hogy az időszak folyamán gyengült a terv-tény kapcsolat két szempontból is. 

Mind a terv és megvalósulása közötti, rangkorrelációs érték csökkent (IV.=0,97  V.=0,91) 

mind pedig a terv készítés időszakában folyó tanácsi munka és az új tervarányok közötti 

kapcsolat vonatkozásában. (IV. tény V. terv = 0,88  V. tény VI. terv = 0,80) Az ábrán lévő 

nyilaknak a következő interpretáció adható. Ha arra kérdezünk, hogy a terv alapvetően az 

előző időszaki tervekhez igazodik, vagy pedig azok megvalósításához (vagyis a tervkészítés 

időszakának a tényeihez), akkor azt mondhatjuk, hogy a terv inkább tervfüggő mint 

tényfüggő. 

 

A tény – következő időszaki terv kapcsolat akkor erős, amikor a terv – tény kapcsolat is erős, 

tehát a tény tervtükörként szolgál. Ha viszont a terv-tény kapcsolat ereje csökken, akkor a 

tény-következő időszaki terv kapcsolata is csökken, mivel a tény már nem tölti be tervtükör 

funkcióját. A terv-terv kapcsolat viszont mind IV. terv – V. terv, mind V. terv – VI. terv 

egyformán erős maradt. Vizsgáljuk ezután önmagában a terv  tény rangkorrelációt. 

 

Közgazdász körökben gyakran elhangzó vélemény, hogy nem érdemes oly sokat bíbelődni a 

tervezéssel (például a VI. ötéves terv mintegy 4 és fél éven át készült, mivel végül a 

megvalósult tény alig emlékeztet a tervre. A fenti terv-tény rangkorrelációs adatok alapján 

megkíséreljük, hogy szembeszálljunk evvel a vélekedéssel. Lehet, hogy a hosszas tervviták 

során, melyet a megyék a szakminisztériumokkal folytattak, kialkudott ágazati arányokat a 

megyék nem tartják be (például az V. ötéves tervidőszakban az oktatás pénzét művelődésre 

fordították). Lehet, hogy nagyobb szakadék támad város és falu között, mint azt a megyei 

tanácsi tervek leszögezték. Az is lehet, hogy a tanácsi összberuházások egyik évben nagyon 

elszaladnak a tervhez képest, míg a másikban jóval a terv alatt maradnak. De a IV. terv – IV. 

tény = 0,97, illetve az V. terv – V. tény = 0,91 rangkorrelációs adatokból úgy tűnik, hogy a 

tervezésben elfogadott megyei sorrend igen kevéssé változik. Lehet, hogy a tervezés alapvető 

funkciója nem más, mint a sorrend elfogadtatása (kialakítása) a megyékkel. (Tehát az, hogy 

Békés beletörődjön, hogy ő a sor végén kullog, míg Komárom elől jár.) 

 

Az összesség jellemzése után most nézzük meg ellátottsági régiónként a sorrendeket kifejező 

értékeket. 

+0,91 +0,88 
+0,97 +0,80 
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Ellátottsági régiónkénti átlagsorrendek 

 IV. terv IV. tény V. terv V. tény VI. terv 

Budapest 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

5 m. v. 6,4 6,4 4,2 5,2 5,0 

3 ÉD. 4,0 4,7 7,7 7,3 6,7 

4 DD. 12,3 11,3 13,8 11,3 13,5 

2 ÉM. 13,5 15,0 13,0 14,5 11,5 

5 AL. 17,8 17,6 16,8 17,4 17,4 

 

Ellátottsági régiónkénti sorrendek 

 IV. terv IV. tény V. terv V. tény VI. terv 1971-80 tény 

Budapest 1 1 1 1 1 1 

5 m. v. 3 3 2 2 2 2-3 

3 ÉD. 2 2 3 3 3 2-3 

4 DD. 4 4 5 4 4 4 

2 ÉM. 5 5 4 5 5 5 

5 AL. 6 6 6 6 6 6 

 

 

Az ellátottsági régiónkénti képet V. tényből kiindulva kísérlem meg kommentálni. V. tény IV. 

tényhez képest annyiban változott, hogy a megyei városokkal rendelkező megyék megelőzték 

a 3 észak-dunántúli megyét. Ez a változás tervszerű volt (terv szerinti) és tartós (VI. tervre is 

kiterjed). Egyetlen változás figyelhető meg ezenkívül még, ez a tervező szervek törekvése 

volt, hogy a 2 észak-magyarországi megye megelőzze a 4 dél-dunántúlit. Ez a törekvés 

kudarccal járt, (az V. tényben a korábbi tendencia érvényesült), de a tervezők a reményt fel 

nem adva VI. tervbe ismét Észak-Magyarország előrelépését állították be. (A tervek 

tervfüggőek).  

 

Vizsgáljuk meg, milyen „individuális” megyesorsok húzódnak meg a régiókon belül. Egy 

kétdimenziós táblázatban fogjuk összefoglalni az eseményeket. A táblázat egyik dimenziója 

azt tartalmazta, hogy hány lépés előre vagy hátraugrást terveztek V. tervben IV. tényhez 

képest az egyes megyékre, míg a másik dimenzió azt nézi, hogy hány valóságos lépcsőt 

ugrottak előre vagy hátra IV. tényhez képest V. tényben az egyes megyék. A táblázat 

szerkezetéből az következik, hogy akik sorsát a terv határozta meg, azok a főátlóban 

helyezkednek el, akik „elügyetlenkedték” a terv nyújtotta preferáltságot, azok az átló alá 

kerültek, és akik „ügyesek” voltak, azok az átló felé. A peremeken pedig a másik változótól 

független megjelennek a változási mértékek.  
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V. tény a IV. tényhez képest 
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A főátlóban 10 megye található, azaz a megyék fele odament, ahová a terv küldte. A 

tervhatást felerősítő megye kettő volt: a nagy győztes Győr (amely a három tervezett 

előrelépés helyett ötöt lépett előre) és a nagy vesztes Veszprém (amely a tervezett kettő 

helyett ötöt lépett vissza). A tervhatást öt megye mérsékelte. Baranya és Nógrád nem lépett 

annyit előre mint a terv lehetővé tett volna, míg Komárom, Vas és Szolnok teljesen vagy 

részben képes volt kivédeni azt, hogy a terv diszpreferálta őket. A tervhatást 4 megye 

kompenzálta túl, mégpedig Somogy és Zala, amely a tervdiszpreferálás ellenére előre lépett, 

és Hajdú és Szabolcs, amely a tervpreferáltság ellenére hátra lépett. 

 

Ellátottsági régiónkat jellemezve a helyzetet a következő megállapításokat tehetjük: 

 

 Budapest helyzetét semmi sem kérdőjelezte meg, első volt, első maradt, első lesz, 

elsőnek is tervezték mindig.  

 

 Az öt megyei várossal rendelkező megyecsoport előrelépett, megelőzve a 3 észak-

dunántúli megyét. De ez inkább múlott a terven, mint a megyei városos megyéken. 

Ami rajtuk múlott az inkább visszalépés volt semmint előre.  

 

 Az Észak-Dunántúl három megyéje rendkívül érdekesen viselkedett. Minél erősebb 

volt a terv törekvés a visszanyomásra, annál inkább hárított. (Komáromot akarták a 

legerősebben visszanyomni (4 lépcsővel), de ő teljesen kivédte ezt, Veszprémet 

akarták a legkevésbé visszanyomni, ő viszont még rátett erre, Fejér pedig elfogadta a 

közepesen erős visszanyomási szándékot és közepesen erősen vissza is ment.) 

 

 Dél-Dunántúl 4 megyéjét akarták Észak-Magyarország mögé kényszeríteni, de ő ezt 

nem hagyta. Egyik megye sem „tett rá” a tervdiszpreferenciára. Tolna annyit lépett 

vissza, amennyit a terv előírt a számára. Vas teljes mértékben kivédte a 

diszpreferáltságot. Somogy és Zala pedig ellentétesen, előre lépett, szemben a terv 

hátraléptetési elképzelésével. 

 

 Észak-Magyarország 2 megyéje nem tudott élni a tervpreferáltsággal. Míg Heves 

elfogadta a terv által reá rótt 2 lépcsős visszalépést, addig Nógrád nem tudta 

kihasználni a hatalmas mértékű tervpreferáltságot. 

 

  Az öt alföldi megye a sorrend végén volt, végén maradt. Helyzete – ellenkező 

előjellel – épp oly stabil, mint Budapestté. 

 

Vizsgáljuk meg ezek után a fontosabb ágazatok helyzetének alakulását! 

 

4.2.3.2. Lakásfejlesztések és nem lakásfejlesztések 

 

Tekintsük az 1 főre jutó megyei tanácsi fejlesztéseket két „ágazatra” szeletelve. Az egyik 

ágazat lesz a felnettósított lakás (azaz a lakáságazatból  levontam a kapcsolódó általános 

iskola, óvoda bölcsőde, körzeti orvosi rendelő, gyógyszertár adatokat), a másik ágazat pedig a 

Nem-lakás ágazat. 

 

A következő táblázatban ezeket az adatokat szerepeltetem. 
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Egy főre jutó fejlesztések megyénkénti alakulása Ft-ban 

 IV. összes Lakás Nem-lakás V. összes Lakás Nem-lakás 

Baranya 9150 5382 3768 14386 9088 5298 

Bács 6060 2146 3914 10965 5138 5827 

Békés 4716 1503 3213 8474 3344 5130 

Borsod 12484 8555 3929 16717 11580 5137 

Csongrád 10793 6831 3962 18909 12238 6671 

Fejér  12231 8988 3243 14615 8587 6028 

Győr 9094 5512 3582 14856 7769 7087 

Hajdú 9518 6082 3436 13447 8794 4653 

Heves 7453 3815 3638 10372 4295 6077 

Komárom 11743 7733 4010 15979 10348 5631 

Nógrád 6368 2376 3992 10907 4856 6051 

Pest 5265 2502 2763 8440 3345 5095 

Somogy 7469 3000 4469 12153 4839 7314 

Szabolcs 6394 3177 3217 8951 4322 4629 

Szolnok 6789 2985 3804 9478 3836 5642 

Tolna 7254 3044 4210 9963 4672 5291 

Vas 9239 4977 4262 13549 6365 7184 

Veszprém 9316 5552 3764 11909 6605 5304 

Zala 8139 3162 4977 13167 4932 8235 

Budapest 15108 8966 6142 26009 17917 8092 

Átlag 9681 5503 4178 15074 8870 6204 

 

 

A sorrendi táblázat pedig a következő: 

A megyék sorrendje összes fejlesztés és két ágazat tekintetében 

 IV. összes Lakás Nem-lakás V. összes Lakás Nem-lakás 

Baranya 9 9 12 7 5 14 

Bács 18 19 10 13 11 10 

Békés 20 20 19 19 20 17 

Borsod 2 3 9 3 3 16 

Csongrád 5 5 8 2 2 6 

Fejér  3 1 17 6 7 9 
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Győr 10 8 15 5 8 5 

Hajdú 6 6 16 9 6 19 

Heves 13 11 14 15 17 7 

Komárom 4 4 6 4 4 12 

Nógrád 17 18 7 14 13 8 

Pest 19 17 20 20 19 18 

Somogy 12 15 3 11 14 3 

Szabolcs 16 12 18 18 16 20 

Szolnok 15 16 11 17 18 11 

Tolna 14 14 5 16 15 15 

Vas 8 10 4 8 10 4 

Veszprém 7 7 13 12 9 13 

Zala 11 13 2 10 12 1 

Budapest 1 2 1 1 1 2 

 

A rangkorrelációs értékek pedig táblázatos formában a következők: 

 

Rangkorrelációs értékek alakulása 

 
IV. 

összes 

IV. 

lakás 

IV. 

nem-lakás 

V. 

összes 

V. 

lakás 

V. 

nem-lakás 

IV. összes 1 0,96 0,35 0,90   

IV. lakás  1 0,14  0,84  

IV. nem-lakás   1   0,68 

V. összes    1 0,95 0,45 

V. lakás     1 0,23 

V. nem-lakás      1 

 

Rangkorrelációs értékek alakulása 

 

 0,90 

 IV. összes V. összes 

 

 0,96 0,95 

 0,35 

 IV. L. 0,84 V. L. 0,45 

 

 0,14 0,23 

 0,68 

 IV. N. L. V. N. L. 
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A fenti módszertani fejtegetések ismeretében nem meglepőek az eredmények az összes és 

részei tekintetében. A nagyságrendeket illetően a lakáságazat a IV. ötéves tervidőszakban az 

összes fejlesztések 57%-át, az V-ben az 59%-át tették ki, de nem ez az, amely az erős pozitív 

korrelációt magyarázza a lakás és az összes között, hanem az, hogy a lakáságazatnak nagyobb 

volt a szórása, mint a nem-lakás ágazatnak 

 

Amit a fenti korrelációs táblázatból inkább érdemes megemlíteni, az az, hogy a lakáságazat és 

a nem-lakás ágazat egészen más utakon haladt. Jól mutatják ez akár a IV. időszak Lakás – 

Nem-lakás = 0,14, akár a V. tervidőszak Lakás – Nem-lakás = 0,23 rangkorrelációs értékei. A 

két ágazat azonban nemcsak, hogy semmilyen kapcsolatban nem áll egymással, hanem ezek 

az eltérő (de nem ellentmondó) utak időben stabilak is. Jól jelzi ezt a IV. lakás – V. lakás = 

+0,84, illetve a IV. Maradék – V. Maradék = 0,68 értékek. 

 

Nézzük meg ezután ellátottsági régiónként időszakonként és ágazatonként az adatokat. 

 

 

Ellátottsági régiónkénti átlagsorrendek 

 IV. ötéves tervidőszak V. ötéves tervidőszak 

 Lakás Nem-lakás Lakás Nem-lakás 

 átlagsorrend átlagsorrend 

Budapest 2 1 1 2 

5 megyei v. m. 6,2 12,0 4,8 12,0 

3 Észak-Dunántúl 4,0 12,0 6,7 11,3 

4 Dél-Dunántúl 13,0 3,5 12,8 5,8 

2 Észak-Magyarország 14,5 10,5 15,0 7,5 

5 Alföld 16,8 15,6 16,8 15,1 

 

 

 

Ellátottsági régiónkénti sorrendek 

 IV. lakás IV. nem-lakás V. lakás V. nem-lakás 

Budapest 1 1 1 1 

5 megyei v. m. 3 4-5 2 5 

3 Észak-Dunántúl 2 4-5 3 4 

4 Dél-Dunántúl 4 2 4 2 

2 Észak-Magyarország 5 3 5 3 

5 Alföld 6 6 6 6 

 

 



 78 

Mind a 2 ágazatban mind a 2 időszakban Budapest volt legelöl, és az Alföld leghátul, ez a 

stabil elem. Mind a 2 időszakra igaz, hogy Dél-Dunántúl a lakás tekintetében a 4. helyen 

végzett, de a nem-lakás fejlesztések tekintetében Budapest után állt Észak-Magyarország egy 

lépcsővel lejjebb, de ugyanazt mutatta mint Dél-Dunántúl, azaz mindkét időszakban az 5. volt 

lakás tekintetében, de a 3. a nem-lakás fejlesztések tekintetében. 

 

Az 5 megyei várossal bíró megye és a 3 Észak-Dunántúli megye egyaránt lakáspárti volt, 

dinamikáját tekintve pedig az 5 megyei várossal bíró megye a IV. ötéves tervi 3. lakás 

helyezésről a 2. lett, magamögé utasítva a 3 Észak-Dunántúli megyét, ugyanakkor a nem-

lakás fejlesztés tekintetében az Észak-Dunántúliakkal megosztott 4-5 helyről az 5. helyre 

kerül, míg Észak-Dunántúl lett ebben a 4. 

 

Ha most összevonjuk a két időszakot, úgy azt mondhatjuk, hogy a sorrend a következő volt. 

 

 

Ellátottsági régiók szerinti fejlesztési sorrend a 70-es évtizedben 

Összesen Nem-lakás Lakás 

1.  Budapest Budapest Budapest 

2. Megyei vár. 

 É-Dunántúl 

Dél-Dunántúl 

Észak-Magyarország 

Megyei vár. 

Észak-Dunántúl 3. 

4. Dél-Dunántúl Észak-Dunántúl Dél-Dunántúl 

5. Észak-Magyarország Megyei városok b. m. Észak-Magyarország 

6. Alföld Alföld Alföld 

 

 

 

 

4.2.3.3. Kulturális és szociális fejlesztések 

 

A nem-lakás ágazatot kicsit tovább elemzendő megvizsgáljuk a kulturális és szociális 

ágazat alakulását is. 

 

A kulturális ágazat a IV. ötéves tervidőszakbak a teljes tanácsi fejlesztések 12%-át, az V. 

ötévesben pedig 15%-át jelentették. A szociális ágazat fejlesztési részaránya a IV-ben 6%, az 

V-ben 8% volt.  

 

A nem-lakás fejlesztésekben a kulturális és szociális ágazaton kívüli összeget „Maradék 

ágazatnak” nevezzük. Ez az ágazat tehát a Szállítás és hírközlés, Kereskedelem, 

Vízgazdálkodás, Személyi és gazdasági szolgáltatások, továbbá a Közigazgatási és egyéb 

szolgáltatások és a Pénzügyi lebonyolítás ágazatot tartalmazza. Az utolsó két ágazat 

kivételével a többit elnevezhetjük Gazdasági ágazatnak is, és ez az elnevezés igen hasznosnak 

fog bizonyulni, amikor a működési kiadásokkal vetjük egybe, ahol is épp ez a kör képviseli a 

gazdasági ágazatot. A fejlesztéseknél maradva a Maradék ágazat tehát a gazdasági ágazat és 

„még egy kicsi”. 

 

Vizsgáljuk meg hát ezen ágazatok súlyát a fejlesztési kiadásokon belül a IV. és V. ötéves 

tervidőszakban. 
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A fejlesztési kiadások ágazati összetétele megyénként (%-ban) 

 IV.K. IV.Sz. IV.L. IV.”M” IV.Össz V.K. V.Sz. V.L. V.”M” V.Ö. 

Baranya 12 5 59 24 100 14 7 63 16 100 

Bács 18 15 35 32 100 16 18 47 19 100 

Békés 20 7 32 41 100 23 13 40 24 100 

Borsod 9 5 68 17 100 13 5 69 13 100 

Csongrád 10 5 63 22 100 11 4 65 20 100 

Fejér  11 3 74 11 100 22 6 59 13 100 

Győr 13 5 61 21 100 17 12 52 19 100 

Hajdú 14 5 64 17 100 19 6 65 10 100 

Heves 13 5 51 31 100 19 20 41 20 100 

Komárom 10 5 66 19 100 14 5 65 16 100 

Nógrád 16 8 37 39 100 20 6 45 29 100 

Pest 16 6 48 30 100 25 15 40 20 100 

Somogy 14 10 40 36 100 23 8 41 29 100 

Szabolcs 19 11 50 20 100 27 10 48 15 100 

Szolnok 16 9 44 31 100 20 11 40 29 100 

Tolna 15 10 42 33 100 21 8 47 24 100 

Vas 14 6 54 26 100 19 11 47 23 100 

Veszprém 11 6 60 23 100 17 7 56 20 100 

Zala 19 15 39 27 100 27 8 38 27 100 

Budapest 9 5 59 27 100 9 7 69 15 100 

 12 6 57 25 100 15 8 59 18 100 

 

K = Kulturális, Sz = szociális, L = Lakás, „M” = maradék, Ö = összes 

 

 

A százalékos adatok azt mutatják, hogy az V. ötéves tervidőszakban legjobban a „maradék” 

ágazatok részarányai estek vissza (25%-ról 18%-ra), mégpedig szinte kivétel nélkül. (Egyedül 

Zala volt, ahol változatlan maradt az arány). 

 

A Maradék ágazat csökkenését magyarázzák a következő adatok: 

 

 

Az összfejlesztés százalékában néhány ágazat IV. ötéves V. ötéves 

Vízgazdálkodás 12% 8% 

Személyi és gazdasági szolgáltatás 6% 2% 

Közlekedés 4% 4% 

Kereskedelem 2% 1% 

 22% 15% 
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Ezzel szemben szinte mindenhol emelkedett a kulturális fejlesztések részaránya (átlagosan 

12%-ról 15%-ra). (Változatlan maradt Budapesten, és csökkent Bács megyében.) A szociális 

fejlesztések részarányainak változása már nem mutatott ennyire egységes képet. (Országosan 

6%-ról 8%-ra emelkedett.) Két megyében – Borsod és Komárom – változatlan maradt a 

részarány, hatban visszaesett – Csongrád, Nógrád, Szabolcs, Somogy, Tolna, Zala; míg 12 

megyében növekedést mutatott a szociális fejlesztések részaránya. A lakáskiadásoknál már 

teljesen vegyes a kép, 10 megyében előretört a lakásrészarány, míg 10 megyében visszaesett, 

miközben országosan 57%-ról 59%-ra nőtt az országos lakásrészarány. „Lakásnövelő” 

megyék: Baranya, Bács, Békés, Borsod, Csongrád, Hajdú, Nógrád, Somogy, Tolna, Budapest. 

„Lakáscsökkentő” megyék: Fejér, Győr, Heves, Komárom, Pest, Szabolcs, Szolnok, Vas, 

Veszprém, Zala. Nézzük meg kicsit részletesebben is, milyen kapcsolat található a 4 ágazat 

Lakás, kulturális, Szociális, Maradék között. Mivel az összes fejlesztés és a lakásadatokat már 

közöltem, így most csak a Kulturális, Szociális és Maradék ágazat 1 főre jutó fejlesztési 

adatait ismertetem. 

 

Három ágazat 1 főre jutó fejlesztési adatai Ft-ban 

 IV. ötéves tervidőszak V. ötéves tervidőszak 

 Kulturális Szociális Maradék Kulturális Szociális Maradék 

Baranya 1096 497 2175 1912 970 2416 

Bács 1087 883 1944 1790 1970 2067 

Békés 950 313 1950 1903 1120 2107 

Borsod 1163 604 2162 2108 792 2237 

Csongrád 1085 496 2381 2068 797 3806 

Fejér  1278 345 1620 3162 936 1930 

Győr 1168 451 1963 2466 1783 2838 

Hajdú 1345 455 1636 2577 786 1290 

Heves 970 364 2304 2014 2054 2009 

Komárom 1151 603 2256 2194 827 2610 

Nógrád 988 504 2500 2144 691 3216 

Pest 850 310 1603 2117 1271 1707 

Somogy 1066 772 2631 2799 953 3562 

Szabolcs 1218 706 1293 2444 859 1326 

Szolnok 1076 630 2098 1913 1032 2697 

Tolna 1079 707 2424 2124 804 2363 

Vas 1256 526 2480 2557 1461 3166 

Veszprém 1065 552 2147 1974 831 2499 

Zala 1542 1178 2257 3484 1090 3661 

Budapest 1391 696 4055 2338 1902 3852 

Országos 1183 587 2408 2277 1267 2660 
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Három ágazat 1 főre jutó fejlesztésének sorrendi adatai 

 IV. ötéves tervidőszak V. ötéves tervidőszak 

 Kulturális Szociális Maradék Kulturális Szociális Maradék 

Baranya 10 13 10 18 10 11 

Bács 11 2 16 20 2 15 

Békés 19 19 15 19 7 14 

Borsod 8 8 11 13 18 13 

Csongrád 12 14 6 14 17 2 

Fejér  4 18 18 2 12 17 

Győr 7 16 14 6 4 7 

Hajdú 3 15 17 4 19 20 

Heves 18 17 7 15 1 16 

Komárom 9 9 9 9 15 9 

Nógrád 17 12 3 10 20 5 

Pest 20 20 19 12 6 18 

Somogy 15 3 2 3 11 4 

Szabolcs 6 5 20 7 13 19 

Szolnok 14 7 13 17 9 8 

Tolna 13 4 5 11 16 12 

Vas 5 11 4 5 5 6 

Veszprém 16 10 12 16 14 10 

Zala 1 1 8 1 8 3 

Budapest 2 6 1 8 3 1 

 

Vizsgáljuk meg a szokásos módszerrel az ellátottsági régiónkénti ágazati átlag és abszolút 

sorrendeket. 

 

Három ágazat ellátottsági régiónkénti átlagsorrendje 

 IV. ötéves tervidőszak V. ötéves tervidőszak 

 Kulturális Szociális Maradék Kulturális Szociális Maradék 

Budapest 2,0 6,0 1,0 8,0 3,0 1,0 

5 megyei v. m. 8,0 13,2 11,5 11,0 13,6 10,6 

3 Észak-Dunántúl 9,7 12,1 13,0 9,0 13,7 12,0 

4 Dél-Dunántúl 8,5 4,8 4,8 5,0 10,0 6,3 

2 Észak-Magyarország 17,5 14,5 5,0 12,5 10,5 10,5 

5 Alföld 14,0 10,6 16,6 15,0 7,4 14,8 



 82 

 

 

Három ágazat ellátottsági régiók szerinti sorrendje 

 IV. ötéves tervidőszak V. ötéves tervidőszak 

 Kulturális Szociális Maradék Kulturális Szociális Maradék 

Budapest 1 2 1 2 1 1 

5 megyei v. m. 2 5 4 4 5 4 

3 Észak-Dunántúl 4 4 5 3 6 5 

4 Dél-Dunántúl 3 1 2 1 3 2 

2 Észak-Magyarország 6 6 3 5 4 3 

5 Alföld 5 3 6 6 2 6 

 

 

Elemezzük a 70-es évtized egészére vonatkozólag is az ágazatokat, és nézzük meg az 

összevont ágazatokat is. 

 

 

A 70-es évtized sorrendi adatai 

 Összes Lakás Nem lakás Kulturális Szociális Maradék 

Budapest 1 1 1 1 1 1 

5 megyei v. m. 2-3 2-3 5 3 4-5-6 4 

3 Észak-Dunántúl 2-3 2-3 4 4 4-5-6 5 

4 Dél-Dunántúl 4 4 2 2 2 2 

2 Észak-Magyarország 5 5 3 5-6 4-5-6 3 

5 Alföld 6 6 6 5-6 3 6 

 

 

A táblázat korántsem könnyen áttekinthető. Valamelyest csökkenteni kell a 

dezaggregáltságán. Összevonjuk a kulturális és a szociális ágazat adatait. Erre az 

összevonásra elméleti és statisztikai alapunk is van.  

 

E két ágazat intézményekben fejti ki tevékenységét. A kórház vagy az 

iskola hasonlít egymáshoz annyiban is, hogy a tevékenység közvetlenül 

az egyénre irányul (gyógyítás, illetve tanítás) míg az úttestet 

tetszőlegesen sokan használhatják, vagy a belvízkárok megelőzése is 

kevéssé egyénre orientált stb. A statisztikai érv, hogy evvel a 

felosztással két közel egyenlő részre sikerült felbontani a nem 

lakáságazatot, amely technikailag is megkönnyíti az elemzést. 

 

 Nézzük a kulturális és szociális összevont ágazat viselkedését. 
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Három ágazat 1 főre jutó fejlesztésének sorrendi adatai 

 IV. ötéves tervidőszak V. ötéves tervidőszak 

Baranya 15 17 

Bács 3 7 

Békés 19 11 

Borsod 9 16 

Csongrád 16 18 

Fejér  12 4 

Győr 13 2 

Hajdú 6 10 

Heves 18 5 

Komárom 10 12 

Nógrád 17 19 

Pest 20 9 

Somogy 5 8 

Szabolcs 4 13 

Szolnok 11 14 

Tolna 7 15 

Vas 8 6 

Veszprém 14 20 

Zala 1 1 

Budapest 2 3 

 

 

Írjuk fel ezek után a 70-es évtized, illetve a két tervidőszak sorrendi tábláit.  

 

 

Ágazati sorrendek ellátottsága régiónként 

 Kulturális-szociális ágazat Maradék ágazat 

 IV. V. 70-80 IV. V. 70-80 

Budapest 1 1 1 1 1 1 

5 megyei v. m. 5 6 6 4 4 4 

3 Észak-Dunántúl 4 4-5 4 5 5 5 

4 Dél-Dunántúl 2 2 2 2 2 2 

2 Észak-Magyarország 6 4-5 5 3 3 3 

5 Alföld 3 3 3 6 6 6 
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Mindkét ágazatnál mindkét tervidőszakban első volt Budapest és második Dél-Dunántúl. Az 

időbeli stabilitás (azaz, hogy a IV. ötéves tervidőszaki sorrendje az ágazatnak megegyezik a 

V-ével) fennáll még az Alföldi megyékre, ahol viszont nagy a két ágazat közötti különbség. 

Míg a kulturális-szociális fejlesztések tekintetében a harmadik helyen áll, addig a maradék 

ágazatnál az utolsó helyen. Észak-Dunántúl az Alföld „szendvicse”, egy lépcsővel áll 

alacsonyabban a kulturális-szociális fejlesztések tekintetében, de egy lépcsővel magasabban a 

maradék ágazati fejlesztések tekintetében, miközben az időbeli stabilitása a sorrendeknek 

majdnem azonos erős, mint az Alföldnek. 

 

A kulturális-szociális kiadásokat tekintve a megyei városokkal bíró megyék az utolsó előtti 

helyről az utolsó helyre kerültek, míg az Észak-Magyarországi megyék az utolsó helyről az 

utolsó előtti helyre kerültek fel. (Észak-Magyarország nemcsak a kultúra tekintetében van egy 

lépcsővel a megyei városos megyék felett, hanem a maradék ágazat tekintetében is.) 

 

 

 

Összefoglalva: 

A közoktatás az endogén növekedéselméletek szerint közös készletű javakat teremt, mivel a 

képzett szakembereket bármely magáncég anélkül alkalmazhatja, hogy a képzésért fizetnie 

kellett volna. A közoktatás finanszírozása világszerte vitatott. Milton Friedmann az apostola 

az oktatási csekkek bevezetésének, ám a Nobel-díjas tudós ezt harminc év alatt sem volt képes 

keresztülverekedni az USA-ban. Friedmann úgy érvel, hogy amikor nem volt kötelező az 

oktatás a 19. századi Amerikában a szülők akkor is sokat áldoztak erre, mivel jól tudták, hogy 

ez megtérülő befektetés. Azután a tanár lobbi kiharcolta a kötelező oktatást, amit állami 

intézményekben végeznek a tanárok nemtörödöm módon, lelketlenül, mivel a teljesítmény 

teljesen független a fizetésektől. Ha fontos, hogy sok iskolában sok gyereket tanítsanak jó 

minőségben, akkor változtatni kellene a tanárok ösztönzöttségén. minden iskolaköteles gyerek 

családja kapjon egy oktatási csekket, amit csak ilyen célra lehet használni, és döntse el a 

gyerek, hogy hol akar tanulni. Szabad iskolaválasztása kiterjed az állami iskolák mellett a 

magániskolára is. Ha az egyik magániskolában 3X USD a tandíj és a csekk értéke minden 

díák kezében X USD-t ér, akkor ez a diák egyharmad részt csekkel fizessen és kétharmad 

részt a szülők saját forrásaikat vessék be. Legyen X értéke akkora, hogy az állami 

intézményekben folyó oktatást fedezni tudja. ez esetben rákényszerülnének a tanárok, hogy 

jól oktassanak, különben otthagynák a diákok. ez az oktatási csekk ötletének lényege, amit a 

tanárok lobbija évtizedeken keresztül megakadályozott, hogy bevezessék.  

 

Miként történt a hetvenes években az oktatással való ellátottság Magyarországon? Az 

esettanulmány bemutatta a szereplőket és motivációikat, hogy a tervezési folyamatban miként 

alakult az, hogy valamelyik település jutott – e új iskolához vagy sem. a 70-es évtized tanácsi 

fejlesztési és működési kiadásainak elemzése azután átfogó képet igyekezett erről rajzolni, 

bemutatva, hogy a nemzetgazdasági ciklikusságnak alávetetten miként jutnak erőforrásokhoz 

a tanácsok., miként alakult a fő ágazatok helyzete ebben az időben. Milyen volt a régiók és 

megyék helyzete, mennyire tudtak szembeszegülni a tervezési folyamattal, mi kellett ahhoz, 

hogy többleterőforrásokhoz jussanak? A Kornai kifejezésével szólva koraszülött jóléti állam 

kelet-európai változatának részletező leírása után lépjünk tovább a tiszta közjavak irányába, 

nézzük meg most a rendszerváltás utáni gazdaságpolitika egyik szereplőjét a független 

jegybank tevékenységét.  
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A dolgozat fejezetenként az 1968-98 közötti két egész (1968-78) és (1978-88), valamint két 
fél évtized (1988-93) és (1994-98) intézménytörténeti elemzését végzi. A javak négy 
alaptípusát (a magánjavak, a közös készletű javak, a tiszta közjavak és a díjfizető javak) 
illetve azok intézményi elrendeződését vizsgáljuk meg időszakunkban. Korábban felvázoltuk, 
hogy absztrakt tipológia esetén elvileg miként lehet az intézményeket leírni, de az 
intézmények valós leírása ennél sokkal gazdagabb. Erre tettünk kísérletet a jelen fejezetben is. 
 

 1978-ban tudatosult a gazdaság irányítóinak fejében elsőként, hogy a 
rendszer hatékonyan többé nem működik. Ekkor szűnt meg a szocializmus 
fölényét hirdető vezércikkek gyakorlata, és a rendszer vezetői innét kezdve a 
végső győzelem helyett a talpon maradás lehetőségeit keresték. Más lett az 
önállóság fogalmának a tartalma is. Ebben az évtizedben így a gazdasági 
növekedés szempontjából kulcsfontosságú jószág, az oktatatás tervezésének 
gyakorlatát vizsgáljuk. az oktatás a modern gazdaságban közös készletű 
jószágként funkcionál, mivel az állam állítja elő, de minden gazdasági szereplő 
lehalászhat magának oktatott egyént a kívánt mennyiségben. 1978-88 közötti 
felismerés, hogy, mint Hetényi István pénzügyminiszter mondta 1985-ben a 
tanácsi rendszer korszerűsítésével összefüggésben az állami pénzügyekről 
szóló törvény módosításával kapcsolatban: „Lényegesen javítjuk a helyi 
önállóság anyagi hátterét, a jövőben döntő részben a helyi tanácsok 
rendelkezzenek a működési és fejlesztési eszközökkel, és a kiadások nagyobb 
részét normatív juttatások, pályázati úton elnyerhető céltámogatások és a helyi 
bevételek fedezzék együttesen. Másodszor: szűnjön meg a tanácsi 
gazdálkodással kapcsolatos központi kötöttségek nagyobb része. Növekedjék 
ezzel a megyei és helyi tanácsok felelőssége döntéseikért és a lakosság 
felelőssége a helyi feladatok kijelölésében és megvalósításában.” A megoldás 
irányának felismerése másfél évtizede megtörtént, de még ma sem sikerült 
megoldani a települési önkormányzatok hatékony gazdálkodásának 
feladatát. Azóta több reform is történt, de amíg a saját bevételek az 
összbevételek kisebb részét alkotják, odáig nem fog sikerülni a kérdés 
megnyugtató rendezése. 

 

 

 

A magyar ipar hatékonysága két évtizeden keresztül mind kevésbé 

emelkedett, 1998-ban már trendjét tekintve  csökkent is
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5. Közjószág termelésének intézményrendszere 1990-94 között 
 

A vizsgált közjószág a rendszerváltást közvetlen megelőzően létrejött kétszintű bankrendszer 

jegybanki résében terem, és nem más, mint egy fontos szabályozási jel, vagyis a 

jegybankpénz-mennyiség, ami egyúttal közvetlen meghatározója az  irányadó kamatlábnak. 

Mitől közjószág a jegybankpénz (vagy az irányadó kamatláb)? Attól hogy, an nem más mint a 

monetáris hatóság rendelkezése, ami szabályozza a bankok hitelképességén keresztül a 

gazdasági életet, erősíti vagy gyengíti a konjunktúrát, (mérsékli a dekonjunktúrát). Az 1990-

94 közötti monetáris politika bemutatása több szempontból is tanulságos, egyrészt bemutatja 

azt a tanulási folyamatot, ahogy a gazdaságirányítás új eszközéhez viszonyult, vagyis miként 

sajátította el az új technikát. Másrészt arról tudósít, hogy a helytelen kamatpolitika milyen 

károkat okozott a gazdaságnak, mi előzte meg a „Bokros-csomag” kialakulását, aminek még 

évek múltán is komoly hatása volt gazdasági, társadalmi és politikai szinten egyaránt. A 

mellékletekben részletesebben is érvelünk amellett, hogy a kamatláb-politika meghatározó 

jelentőséggel bír a háztartások megtakarítására, a vállalati hitelfelvételre és ezzel az inflációra 

illetve a fizetési mérleg helyzetének alakulására, valamint azt is elemezzük, hogy a 

beavatkozás korántsem semleges egy demokratikus politikai intézményrendszerben sem. 

mindazon által óriási különbség van az előző két évtized („ha nagyon muszáj, kicsit 

demokratizálok az autoriter berendezkedés nem fontos komponensein”), és az 1989 utáni idők 

intézményrendszerein („kihasználom demokratikus újraválasztásom érdekében a 

gazdaságpolitikai lehetőségeket, még akkor is, ha az a gazdaság helyzetét nehezíti”). 

 

 

5.1. Az 1990-93 évi monetáris politika gyors áttekintése 

 

Az alábbi összeállítás az 1990-1993-as időszakra vonatkozóan foglalja össze a 

pénzpolitika fő törekvéseit, jellemzőit, mindenekelőtt arra összpontosítva: milyen célokat, 

azoknak milyen sorrendjét határozta meg a pénzpolitika, s ezek milyen mértékben teljesültek. 

Természetesen a pénzpolitika nem értékelhető pusztán önmagában, ezért szükséges a fiskális 

politika néhány vonatkozására is kitérni. Az elemzést 3 fázisban végezzük e1.  

 

Elsőként elméleti kategóriák alkalmazásával megkonstruáljuk az összefüggéseknek a 

jelen elemzés által gondolt tényleges rendszerét, számos olyan tényezőt elhanyagolva, melyet 

fontosnak tekintettek a monetáris politikai döntéshozók és néhány olyan elemet bekapcsolva, 

amelyeknek működéséről vélekedésűk szerint az időszak egészét tekintve nem teljes körű 

ismeretekkel rendelkeztek. Ezután bemutatjuk az éves célkitűzéseket és teljesülésüket, ahogy 

a döntéshozók ténylegesen látták, i11ető1eg gondolták az összefüggésrendszert, azaz a 

kihívások és válaszok olyan bemutatását kívánja az elemzés ezen része reprodukálni, ahogy 

az a mindennapi döntéshozatal során felmerült. Ezt követően az előző két megközelítés 

tapasztalatait is felhasználva további szempontokat viszünk az elemzésbe, nemcsak a 

teljesülést mérjük a tervekhez, de a terveket is értékelni kívánjuk a lehetőségek függvényében.  

 

 

5.1. Az elemzés kerete 

 

A pénzügyi politika értékelését célszerűen úgy végezhetjük e1, ha megvizsgáljuk, 

hogy: milyen célok elérését volt indokolt az elmúlt időszakban kitűzni; milyen eszközök 

alkalmazására nyílott mód; milyen mértékben sikerült az eszközöket a célok elérése 

érdekében mozgósítani. 
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Az eszközök számát úgy határozhatjuk meg, ha az egymástól lényegében független 

eszközcsokrokat tekintjük egy-egy eszköznek. Így: 1. eszköz a költségvetési (államháztartási) 

hiány alakulása, amely a belföldi kereslet befolyásolásán keresztül hat a pénzpolitika fő 

céljainak teljesülésére. 

 

A költségvetési hiány a GDP-hez mérten a következőkén alakult: 

 

Adatok %-ban Költségvetési hiány/GDP 

1990 

1991 

1992 

1993 

- 0,10 

- 4,90 

- 7,00 

- 6,00 

 

A relatív költségvetési hiány együtt emelkedett a munkanélküliségi rátával. 

 

Adatok %-ban Munkanélküliségi ráta 

1990. jan. 

1990. dec. 

1991. jan. 

1991. dec. 

1992. jan. 

1992. dec. 

1993. jan. 

1993. dec. 

0 

1,8 

1,9 

7,5 

8,2 

12,3 

13,3 

12,2 

 

 

A költségvetési hiány növekedése úgy interpretálható, mint a viszonylag magas – 

növekvő – munkanélküliségi rátával jellemzett alacsony kapacitáskihasználtság mellett előállt 

kereslethiány az adott központi kiigazítás. Mivel a gazdasági szereplők összkereslete 

csökkent, ezt igyekezett a fiskális politika többletkereslettel ellensúlyozni, s ezzel a jórészt 

strukturális tényezőkkel magyarázható visszaesést tompítani. 

 

Problematikusabb ennél, hogy milyen (2. eszköz) reálkamatláb párosult a magas 

költségvetési hiányhoz. Ha ugyanis a növekvő költségvetési hiány már feloldotta az 

alulfoglalkoztatottsággal együtt járó kereslethiányból származó feszültségeket akkor a 

reálkamatlábak alacsony szintjének nem lehet további keresletnövelő szerepe anélkül, hogy az 

inflációt vagy folyó fizetési mérleg hiányt ne eredményezzen. Az 1-2 hetes bankközi 

kamatláb fogyasztói árindex-el deflált értékét reálkamatlábnak10 tekintve azt látjuk, hogy ez a 

reálkamatláb évről-évre csökkent, és mind negatívabbá vált. 

 

                                                 
10 A reálkamatláb értelmezésével kapcsolatban számos módszertani megfontolás merül fel: indokol-e a 

"visszatekintő" inflációs rátával deflálni, vagy pedig az "előretekintő" inflációs rátát kell alapul venni; milyen 

kamatot tekintünk irányadónak (bankközi, piaci, jegybanki); hogyan értelmezzük és kezeljük a termelői és a 

fogyasztói árak huzamosabb ideig fennálló eltéréseit, stb. A jelen összeállításban a könnyebb kezelhetőség 

érdekében vettük a bankközi kamatot, mint olyant, amely végső soron jó közelítését adja a jellemző piaci betéti 

kamatoknak. 
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Adatok %-ban Bankközi reálkamatláb 

1990 

1991 

1992 

1993 

+ 3,32 

- 0,57 

- 1,33 

- 4,93 

 

Ha a költségvetési hiány növekedése nem ellensúlyozta volna a munkanélküliség 

növekedésével párhuzamosan növekvő kereslethiányt, akkor a növekvő mértékben negatív 

kamatlábak nem okoztak volna komolyabb pénzügyi egyensúlyi feszültségeket. Az elmúlt 

négy évben azonban úgy tűnik, bizonyos értelemben a pénzügypolitika túlreagálta a 

kereslethiány okozta feszültséget, és mind a költségvetési hiányt, mind a negatív 

reálkamatlábakat "bevetette" – ha nem is előre elhatározottan – annak érdekében, hogy 

bővítse az összkeresletet. (A negatív bankközi reálkamatlábakat oly módon lehet 

előidézni, hogy az állampapírok elfogadható maximális nominál-kamatlábát 

alacsonyabbra állítják be, mint azt a közönség (bankok, vállalatok, háztartások) helyesnek 

tartanák, és/vagy a refinanszírozási hitellehetőségek kamatlábát az indokoltnál 

alacsonyabban szabják meg.) 

 

Nem az volt tehát az elmúlt négy év pénzügyi politikájában a problematikus, hogy a 

fiskális politika, illetőleg a monetáris politika a kereslethiányt saját eszközeivel oldani 

kívánta, hanem ezek mértéke volt helytelen. Ha a folyamat egésze során 0% lett volna a 

reálkamatláb, akkor a költségvetési hiány mértéke megfeIe1ő lett volna, illetőleg ha a 

költségvetés kiegyensúlyozott lett volna (0 Md Ft hiány), akkor – az utolsó évet leszámítva –

többé-kevésbé helyesen beállítottnak lehetne minősíteni a reálkamatlábak mértékét. Ezzel 

szemben a pénzügyi politika duplán reagált a felmerülő kereslethiányra, és ezzel jelentős 

feszültségeket okozott. Ezen feszültségek megmutatkoztak mind a GDP arányos kereskedelmi 

mérleg romlásában, mind az infláció alakulásában. 

 

Adatok %-ban Keresk. mérleg/GDP Havi pénzromlás üteme 

1990 

1991 

1992 

1993 

1,66 

1,10 

-0,22 

-7,73 

- 1,94 

- 2,52 

- 1,73 

- 1,70 

 

 

A fenti táblázat jelzi, hogy milyen egyensúlytalanságok következtek be a 

gazdaságban. Az árfolyampolitika, mint a költségvetési hiány és a reálkamatláb mellett a  

3. eszköz önmagában nem alkalmas arra, hogy előbbi eszközök hatását ellensúlyozza. 

Ellenkezőleg, az árfolyampolitika lehetőségei – leegyszerűsítve – csak a költségvetési és 

kamatláb politika által gerjesztett feszültségeknek a "szétosztására" terjednek ki az infláció 

illetőleg a külső egyensúlyhiány között. 

 

Összességében az 1990-93. közötti pénzügyi politika úgy jellemezhető, mint 

irányában, fő törekvéseiben helyes politika, amely a pénzügyi egyensúly fenntartása mellett 

az átalakulási időszakra jellemző belföldi kereslethiányt, illetve az ebből adódó visszaesést 

próbálta tompítani. Az irányzatában helyes törekvések valóra váltása azonban igencsak 
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felemás eredményekre vezetett. Ez főként azzal magyarázható, hogy a két alrendszer (fiskális 

és monetáris) között hiányzott a kívánatos összhang, mindkét alrendszer önmagában kívánta 

megállítani a gazdasági visszaesést, miközben abban bízott, hogy a külső-belső egyensúlyhoz 

szükséges makroszintű megtakarításban a másik fél jelentősebb szerepet fog vállalni. (Javuló 

költségvetési mérleg az állami megtakarítások, emelkedő reálkamatok pedig a vállalati-

lakossági megtakarítások bővülését eredményezhette volna.) A következő ábra összefoglalóan 

jelzi a probléma okát és mértékét. Mint az a későbbiekben megvilágításra kerül, az 1992 

végére alacsony szintre, negatív tartományba lenyomott reálkamat mellett a külső egyensúlyi 

pozíciók vészesen romlani kezdtek. A negatív reálkamattal választási élénkülést kívánt 

teremteni a gazdaságpolitika, amihez a nem éppen független jegybank partner volt. Mindez 

egyik oka lett az 1995-ös Bokros – csomagnak. Nézzük meg először madártávlatból, majd 

részleteiben is, mi történt 1990-94 között? 

 

 

5.1.2. Éves célkitűzések és teljesülésük a monetáris politikában 

 

A monetáris politika minden évben ősszel-télen elkészítette a következő évre szóló 

pénz- és hitelpolitikai irányelveit és azt az Országgyűlésnek megküldte. Az előző év 

tapasztalatairól pedig tavasszal beszámolt az Országgyűlésnek. Alapvetően ezen 

dokumentumok felhasználásával készült az egyes évek részletesebb értékelését tartalmazó 

jelen fejezet. 
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5.1.2.1. Az 1990. évi célok és teljesülésük értékelése 

 

Célok Az 1990. év különösen bonyolult időszaknak számított, mivel nemcsak a politikai 

rendszerváltás, hanem a gazdasági rendszerváltás évének is tekinthető volt, és a két 

bizonytalansági tényező együttesen állította feladat elé a Jegybankot. 

 

Döntő kérdésnek minősült, hogy a külgazdasági kérdésekben sikerül-e megőrizni az 

egyensúlyt. Ezt ekkoriban még nem lehetett a folyó fizetési mérleg aktívum követelményére 

redukálni, mivel a konvertibilis viszonylatú külkereskedelem mellett, ahol a cél az 

exporttöbblet növelése volt, a nem konvertibilis relációban éppen a többletexport kialakulását 

kellett elkerülni, tekintettel arra, hogy ez utóbbi bizonytalan megtérülésű áruhitelnyújtásnak 

felelt meg. Az irányelvek ezért (az előző évihez képest igen erősen mérséklődő) 550 m USD 

konvertibilis folyó fizetési mérleg passzívum, illetőleg kb. 0 m USD értékű nem konvertibilis 

relációjú folyó fizetési mérleg pozíció elérését tűzték ki. A monetáris politika másik 

kulcskérdésének számító területe az infláció kezelése, itt a célkitűzés (az előző évi 17%-os 

növekedéshez képest) a pénzromlás igen csekély további gyorsulása volt, azaz a 19,0-19,5%-

os infláció. A monetáris politika eszköztárában az árfolyampolitika deklarált célja az volt, 

hogy "biztosítsa a belső és külső urak összhangját", azaz reál értelemben szinten tartó legyen. 

Kamatpolitikában 17%-os alapkamatot kívántunk érvényesíteni a refinanszírozási hiteleknél, 

és 21%-ot a likviditási hiteleknél. A megtakarítások ösztönzését segítette elő, hogy 26%-ra 

emelték az éven túli lakossági betéteknél a kamatplafont. Ezen kívül 5 Md Ft-ban maximálták 

az állam hitelnövekményének jegybanki finanszírozását. 

 

 

Teljesülés   A kiélezett külső egyensúlyi helyzet (a deviza tartalék rendkívül alacsony szintre 

csökkent) átalakította a monetáris politika prioritási sorrendjét, s végső soron az inflációs cél 

nem teljesülése mellett sikerült a külső egyensúlyi helyzetet stabilizálni. Számszerűen: az 

infláció 19-19,5% helyett 29%-osra emelkedett. Ezt alapvetően az akkori költségszint 

emelkedésével járó árarány átalakulás és a támogatások leépítése okozta. Sikeresnek 

bizonyult a külső egyensúly helyreállításában a monetáris politika, mivel -550 m USD helyett 

+127 m USD lett a folyó fizetési mérleg. (Nem konvertibilis viszonylat esetén viszont a 

tervezett 0-va1 szemben +250 m USD nemkívánatos aktívum alakult ki.) Jól vizsgázott a 

kamatpolitika, a likviditási hitelek kamatlábát a tervezett 21%-ka1 szemben 28%-ra emelték, 

a refinanszírozási hitelek esetén a tervezett 17%-ka1 szemben 22%-ot érvényesítettek. 

 

Az állami költségvetés hiánya nagyjából a tervezett szinten maradt. A pénz forgási sebessége 

mindössze kb. 1%-kal emelkedett. A jövedelemtulajdonosok bankrendszerrel szembeni nettó 

pozíció változása a következőképp alakult: 

 

 

Adatok Md Ft-ban Terv Tény 

Nettó külföldi forrásnövekedés 

Lakossági nettó megtakarítás 

Államháztartás nettó hiteligénye 

Vállalkozások nettó hiteligénye 

40-90 

25-30 

10-15 

50-60 

- 68,8 

+ 79,4 

2,4 

13,5 
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5.1.2.2. Az 1991. évi monetáris politika értékelése 

 

 

Célok Az 1991. évi monetáris politika céljai elég markáns megfogalmazásban első 

helyre a külső egyensúly megőrzését, az ország fizetőképességének fenntartását, második 

helyre az infláció gyorsulásának erőteljes fékezését tették. Számszerűsítve ez 34-36%-os 

fogyasztói árszínvonal emelkedést és 1,2 Md USD folyó fizetés mérleghiányt jelentett. 

Figyelembe vették, hogy a GDP 3-4%ka1 csökken, a költségvetési hiány 70-80 Md Ft lesz. 

 

Az infláció mérséklése érdekében pozitív reálkamatokat, a forint-reál effektív 

álfolyamának szinten tartását tervezték. Tudomásul vették a magas nominális kamatszintet. A 

bankrendszer nettó belföldi hiteleinek 18-20%-os, a széles értelemben vett pénzállomány 24-

26%-os bővülését tervezték. A nettó pénzügyi pozíciók alakulásánál: 

 nettó külföldi forrásbevonás 80-90 Md Ft 

 lakosság nettó megtakarítása 80-90 Md Ft 

 vállalkozók nettó hitelfelvétele 110-120 Md Ft 

 államháztartás nettó eladósodottsága 50-60 Md Ft. 

 

Törekvés mutatkozott, hogy a refinanszírozási hitelek elosztása normatívvá váljon, a 

likviditási hiteleknél a kamat meghatározásban a piac szerepét kívánták növelni. A lakossági 

betéteknél a kamatplafon eltörlését szorgalmazták, amennyiben a lakásfinanszírozási rendszer 

megfelelően változik. A korlátozott devizapiac kiépítését az év második felére tervezték. 

 

 

Teljesülés Az 1991. évi célok figyelemre méltóan teljesültek az infláció tekintetében, 

a tervezett 34-36%-os sáv közepét találták el, azaz 35% lett a fogyasztói áremelkedés. A folyó 

fizetés mérleg a tervezett -1,2 Md USD hiánnyal szemben +267 m USD többlettel zárt. Ezzel 

szemben a GDP a tervezett csekély visszaeséssel szemben több, mint 11%-ka1 csökkent. A 

központi költségvetés hiánya a kb. 78 Md Ft-os előirányzattal szemben 114 Md Ft lett. 

 

A bankrendszerrel szembeni nettó pozícióváltozás a következőképp alakult: 

 

Adatok Md Ft-ban Terv Tény 

Államháztartás eladósodás 

Vállalkozói szektor eladósodása 

Lakosság megtakarítása 

Külföldi forrásbevonás 

Egyéb eszközök 

50-60 

110-120 

80-90 

80-90 

 

118,6 

24,3 

324,5 

- 142,0 

+ 39,7 

 

 

A szélesen értelmezett pénzmennyiség a tervezett 24-26%-os mértékét meghaladóan, 

28%-ka1 bővült. A lakossági nettó megtakarítások tényleges növekedése jóval felülmúlta a 

prognosztizáltat, miközben a bruttó megtakarítások reálértékben, így is 1,5%-ka1 csökkentek. 

 

A reál effektív árfolyamindex az eredetileg meghirdetett szinten maradással szemben 

jelentős, 10%-ot meghaladó felértékelődést mutatott. A jelentős reál felértékelődés vezetett 

főként oda, hogy az 1991-ben is folytatódó költségátrendeződés és piacváltás körülményei 

között az infláció 40% alatt tetőzött. A ténylegesen bekövetkezettnél nagyobb leértékelés 
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ugyanis az egyébként is pozitív fizetési mérleget lényegesen nem javította volna, ezzel 

szemben lökést adott volna az inflációnak. 

 

Az események utólagos értékelése tehát azt mondatja, hogy az inflációhoz képest 

alacsonyra becsülték a lakossági megtakarításokat. A tervkészítéskor várt infláció lényegében 

bekövetkezett. A lakossági megtakarítások 324 Md Ft-os állományát részben magyarázza, 

hogy az ún. régi lakáshitelek elengedésével kb. 82 Md Ft állami vagyonjuttatásban részesült a 

lakosság, másfelől az, hogy a pénzügypolitikai döntéshozók az állampapírok piacain igen 

magas kamatlábat érvényesítettek. Ez felnyomta a banki kamatlábakat, amely erősen 

hozzájárult a lakossági megtakarítások növekedéséhez, illetőleg a vállalati hitelfelvételek 

csökkenéséhez. 

 

 

5.1.2.3. Az 1992. évi célok és teljesülésük értékelése 

 

Célok Az 1992. évi prioritások megváltoztak, első helyre az infláció mérséklése került, a 

külső egyensúly megőrzése a második helyre szorult vissza. Feltételezték a GDP csekély 

növekedését, az államháztartás hiányának 60-70 Mrd Ft-ra való mérséklődését, a fogyasztói 

infláció 20-25%-ra való csökkenését, a folyó fizetési mérleg 0-500 millió USD-os 

passzívumát. (Valamint 1-1,5 Md USD működőtőke beáramlást.) Úgy vélték, hogy a 

szélesebb értelemben vett pénzmennyiség 20-26%-ka1 bővül, a forgási sebesség nem 

változik. 

 

Főbb jövedelemtulajdonosok nettó pozíciójának alakulásakor a külföldi forrásbevonás 

70-80 Mrd Ft-os csökkenésével, a lakossági megtakarítások 130-140 Mrd Ft-os bővülésével, a 

vállalkozók 40-50 Mrd Ft-os eladósodásával, ezenkívül 25-30 Mrd Ft egyéb nettó 

forrásgyarapodással, valamint az állam esetén 35-40 Mrd Ft-os e1adósodás növekedéssel 

számoltak. Az irányelv jelzi, hogy a jegybank a fentieknél jóval kisebb jegybanki forrásokból 

történő állami finanszírozást látott volna helyesnek, de a dokumentum leszögezi, hogy végül 

is kompromisszumosnak tekinthető az e kérdésben elfogadott álláspont. 

 

A szabályozási eszközök közül a tartalékráta nem rövidtávú célokat hivatott szolgálni, 

míg a refinanszírozási hitelek minimálisra zsugorodtak (rövid lejáratú refinanszírozás kb. a 

sarját tőke 5% volt 1991 végére, jelentős növelése nem indokolt.) Nagy szerepet szán az 

irányelvek a nyíltpiaci műveleteknek (30 és 90 napos diszkont-kincstárjegy heti aukciói), és 

nő a likviditási követelmények létesítésének fontossága (5%-os likvid eszköz/korrigált 

mérlegfőösszeg napi betartása). A kamatláb-politikában eltörölték a lakossági betétplafont a 6 

hónapnál hosszabb lekötésű megtakarításoknál is, és a lakossági hiteleknél is piaci 

kamatlábak érvényesítését tartották jónak. A pénzintézetekkel kapcsolatos műveleteknél 

(devizabetét-csere, visszavásárlásos konstrukció) olyan piaci kamatlábakat kívántak 

alkalmazni, amely kifejezésre juttatja az erősen csökkenő inflációs várakozásokat is. A 

preferenciális kamatlábak körét nem kívánták bővíteni. Az alapkamatot 22%-on változatlanul 

szándékoztak hagyni. Az árfolyam-politika esetén a reáleffekív árfolyam csekély mértékű 

felértékelődésével, szinten tartásával számoltak, amelytől antiinflációs hatást, külső egyensúly 

javulást, hatékonyság növekedést vártak. 

 

Teljesülés A gazdaság a tervezett csekély növekedéssel szemben 4-6%-os zsugorodást 

mutatott. Az infláció mértékét tekintve a tervezett célok teljesültek, az elgondolt 20-25%-os 

sáv közepén, 23%-on realizálódott a fogyasztói javak áremelkedése. A tervezettel szemben 

ismét jobban sikerült a folyó fizetési mérleg, az elgondolt 0-500 m USD passzívum helyett 
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324 m USD aktívum jött létre. A működő-tőke beáramlása 1300 m USD volt, a tervezettnek 

megfelelő. Az államháztartási hiány az elgondolt 60-70 Md Ft-nál jóval magasabb lett, a 

központi költségvetés hiánya 197 Md Ft lett, az államháztartás nettó jegybanki finanszírozása 

86 Md Ft volt, mintegy duplája a tervezettnek. A szélesebb értelemben vett pénzmennyiség a 

tervezett 20-26%-ka1 szemben 27%-ka1 bővült, miközben a forgási sebesség kb. 7%-ka1 

lassult, a tervezett szinten maradással szemben. 

 

A főbb jövedelemtulajdonosok bankrendszerrel szembeni pozícióváltozása, korrigálva 

a hitelkonszolidációval, az MNB-nél lévő rubel követelések állami vásárlásával: 

 

Adatok Md Ft-ban Terv Tény 

Külföldi forrásbevonás 

Lakosság megtakarítása 

Vállalkozók eladósodása 

Állam eladósodása 

Egyéb források 

- 70-80 

130-140 

40-50 

35-40 

 + 25-30 

- 76,0 

258,7 

138,5 

234,5 

- 86,7 

 

 

A terv és teljesülés kapcsolatát igen nehéz értékelni, mivel a „külföldön” kívül az 

eltérés terv és tény között a táblázat sorrendjében (abszolút értékben): 125 Md Ft, 185 Md Ft, 

190 Md Ft, 110 Md Ft. Ha tehát a tervezés pontosságát kívánjuk jellemezni, akkor a táblázat 5 

tételét tekintve átlagosan kb. 120 Md Ft-tal tért el a tervérték a tényértéktől és az összes 

eltérés kb. 600 Md Ft, a GDP 20%-át meghaladó érték. 

 

Az 1992-es évet alapvetően azért nehéz értékelni, mivel az év két fele markánsan 

különbözött egymástól. Amíg az I. félév az 1991. évi kőkemény monetáris szigorát idézte, 

addig a II. félév az 1993. évi igencsak laza monetáris politikát előlegezte meg. 1992. nyarán 

igen rövid idő alatt tért át a kamatpolitika a (90 napos kincstárjegyek fogyasztói árindexével 

deflált értékét tekintve) a pozitív reálkamatokról a negatív reálkamatokra, az év közepén 2 

hónap alatt +4%-ról –4%-ra váltottak át. Ezt a folyó fizetési mérleg illetőleg a 

külkereskedelmi mérleg drámai romlása követte kb. 3 hónap elteltével. (Negyedév az 

időigénye annak, hogy az állampapírok alacsony kamatozását a kereskedelmi bankok saját 

betéti kamatlábcsökkentésekkel ellensúlyozzák.) Így a május-júliusi kamatváltás (8% 

reálkamat esés) hatása csak szeptembertől mutatható ki. Míg az első négy hónapban 108 Md 

Ft a lakosság nettó megtakarítása, a következő négy hónapban 93 Md Ft, addig az utolsó négy 

hónapban 70 Md Ft volt ez az összeg. 

 

A 90 napos kincstárjegyek átlagos éves hozama az első negyedévben 30% feletti, a 

második negyedévben 26% körüli, a harmadik negyedévben kb. 18%, míg az utolsó 

negyedévben kb. 15,5% volt. A kereskedelmi mérleg az első négy hónapban havonta 100-200 

m USD aktívumot mutat a következő öt hónapban billen át +30 m USD-ból -30 m USD-ba, 

végül az utolsó negyedévben havonta gyorsulva romlik 100 m USD-ral a már negatívvá vált 

kereskedelmi mérleg (október -112, november -217, december -320 m USD). 

 

 

5.1.2.4. Az 1993. évi célok és teljesülések értékelése 

 

Célok Az elsődleges célkitűzés az infláció mérséklése, a másodlagos a külső egyensúly 

őrzése volt. Közbülső célkitűzésként a kamatpolitika primátusát hirdette meg, és leszögezte, 
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hogy amíg az infláció mérséklése és a külső egyensúlyi célok megvalósítása nem 

veszélyeztetett, addig a jegybank mennyiségi célokat nem követ. Háttérszámításként a 

pénzmennyiség 22-26%-os bővülését, a forgási sebesség további mérséklődését 

prognosztizálta. 

 

Adatok Md Ft-ban Terv Tény 

Külföldi forrásbevonás 

Lakosság megtakarítása 

Vállalkozók eladósodása 

Állam nettó eladósodása 

Egyéb nettó 

-110-120 

170-190 

40-50 

100-105 

0 

-6,4 

146,9 

2,3 

235,9 

-93,7 

 

A fogyasztói áremelkedést 14-18%-osnak gondolták, a folyó fizetési mérleget -200 és 

+200 m USD közöttinek. (A működőtőke beáramlását 1 Md USD-nek tervezték.) Az 

árfolyampolitikában a "követő, de nem megelőző, kisebb mértékű nominál leértékelések 

módszerét" látták célravezetőnek. 

 

A monetáris politika fő céljai (elsődlegesen az infláció mérséklése, másodlagosan a külső 

egyensúly megőrzése) abba a makrogazdasági környezeti feltételrendszerbe illeszkedtek, 

amely 1993. évi várható alakulását a Kormány gazdasági prognózisa vázo1t. Eszerint a 

gazdaság bár csekély mértékben, de növekedni fog. Az exportorientált növekedés együtt jár a 

belföldi beruházás kereslet emelkedésével is, miközben a továbbra is jelentős mértékű 

költségvetési hiány keresletélénkítő tényezőként segíti a recesszió megfékezését. A 

prognózisban a kereskedelmi mérleg csekély romlását és a költségvetési deficit belföldi 

forrásokból való finanszírozhatóságát vették alapul. 

 

A monetáris politika 1993-ban a kamatpolitikai célkitűzések realizálására kívánt 

hangsúlyt fordítani. Úgy vélte, hogy a nyíltpiaci műveletek korszerű technikáinak megfelelő 

alkalmazásával képes lesz elérni, hogy miközben a nominálkamatok összességükben is 

süllyednek, aközben a belső struktúrája oly módon változik, hogy a hosszabb távú 

befektetések ösztönzöttsége erősödik. 

 

Teljesülés Az év elején a monetáris politika a nomális kamatszintek határozott, de 

folyamatos leszorítását tartotta helyesnek, eszközként az állampapírok elfogadható maximális 

kamatszintjének csökkentését jelölte meg. Tekintettel arra, hogy 1992 második felében 

jelentős likviditásbőség alakult ki, amelyet tovább táplált a magas kamatozású likviditási 

kincstárjegy konstrukciójának 1993. február 1-i megszűnése. Az erős likviditásbőség 

hozzájárult a kamatlábak jelentős mértékű csökkenéséhez. A bankközi kamatláb az 1-2 napos 

ügyleteknél (amely általában a bankközi forgalom kétharmadát jelenti) az előző év végi kb. 

15%-ról február márciusban 6-8%-ra mérséklődött. Az előző év azonos időszakához képest az 

első három hónapban még nominálisan is csökkent a központi költségvetés hiánya. 

 

Ilyen körülmények között a döntéshozók számára ésszerűnek tűnt a feltételezés, hogy 

a kincstárjegy aukciókon fokozatosan mérsékeljék az elfogadható maximális éves hozamot. 

Az elfogadható maximális éves hozam a 90 napos diszkont kincstárjegyek esetén 1992 

tavaszán 30%, nyarán 23%, ősszel 17%, decemberben 15% volt. 1993. március közepéig ezt 

13,5%-ra sikerült úgy leszorítani, hogy a teljes felkínált mennyiséget megvásárolta a 

közönség. (Többé-kevésbé hasonló volt a helyzet a 30, 180 és 360 napos kincstárjegyek és az 

államkötvények esetén is.) A monetáris irányítás elgondolása az volt, hogy a kamatlábak 
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csökkenése az inflációs várakozások mérséklődését fogja eredményezni, amely elősegíti a 

gazdasági fellendülést is. Az év tavaszán több kedvező jel volt erre vonatkozólag, az ipari 

termelés márciusra meghaladta az előző évi szintet, a munkanélküliségi ráta növekedése 

megállt és egész kicsit csökkent is. 

 

A komoly gondok a háztartások megtakarításaiban jelentkeztek. A bankok az előző év 

novemberéhez képest – összhangban az állampapírok kamatmérséklésével – március 2-3%-

kal csökkentették a betéti kamatokat. Eközben az infláció kevéssé csökkent (január-

márciusban átlagosan 3%-ot meghaladó volt az áremelkedés), így a negatív reálkamatlábaktól 

való félelem következtében a háztartások mérsékelték megtakarításukat. Összehasonlító áron 

csak a fele-kétharmada volt az első negyedévben a nettó lakossági megtakarítások reálértéke 

az előző év első negyedévi átlagának. A csökkenő megtakarítások miatt a bankok egyre 

kevésbé kívántak állampapírt vásárolni, sőt hosszú idő után a vállalkozói nettó hitelkereslet is 

lassú növekedésnek indult, amely tovább mérsékelte a bakok érdeklődését az állampapírok 

iránt. 

 

A kereskedelmi mérleg a mérséklődő reálkamatokkal összhangban egyre nagyobb 

passzívumot mutatott. Az 1-2 hetes bankközi kihelyezések fogyasztói árindexszel deflált 

reálkamata az 1992. júniusi közel 0%-hoz képest drámaian mérséklődött, 1993 márciusára kb. 

–11% volt. Az év eleji átmeneti túllikviditás eltűnésével a nyomott nominál kamatszint 

mellett az (éves szinten 1992-93-ban) közel változatlan mértékű költségvetési hiány 

(hiány/GDP) külső finanszírozást igényelt. Az 1992. júniusi-júliusi egyensúlyi kereskedelmi 

mérleg rendkívül gyorsan romlani kezdett, márciusra -322 M USD volt a hiány. A monetáris 

politika eleinte úgy vélte, összhangban a kormányzattal, hogy az exportorientált 

termelésélénkülés már közelít, csak ki kell várni az eredményeket. Az inflációellenes 

célkitűzések következtében a leértékelés eszközéhez csak igen mértékletesen nyúltak, májusig 

mindössze 4,8%-kal értékelték le a forintot. Nyár közepére világossá vált, hogy jelentős 

mértékben eltérnek a folyamatok a tervezettől. Március 24 és július között pl. a felkínált 38 

Md Ft 90 napos diszkontjegyből mindössze 24 Md Ft-ot vásárolt meg a közönség. 

 

Az év közepi változás három tényezőben ragadható meg. Emelik az állampapírok 

nominálkamatát, ettől elmaradóan emelkedik a repo kamatokat, végül erőteljesen leértékelik a 

forintot. Az utóbbi hatása egyértelmű, a június-szeptember közötti 9,4%-os leértékelés (amely 

duplája a január-májusi leértékelésnek) hatására lefékeződött a kereskedelmi mérleg romlása 

(a március-július közötti havi átlagos 287 M USD-ról augusztus-októberben 213 M-ra 

mérséklődött a passzívum), miközben az infláció meglódult (a március-júliusi havi 

áremelkedés átlagos 0,6%-ról 1,7%-ra emelkedett augusztus-decemberben). 

 

Nem ilyen egyértelmű a kamatpolitikai eszköztár alkalmazásának hatása. Jelentősen 

felemelték ugyan az állampapírok kamatlábát. (Pl. a 90 napos kincstárjegy átlaghozama 

áprilisban 10,5% volt, míg decemberben 24,4%.) Nem hagyták azonban, hogy ez a kereslet 

visszafogásában is érvényesüljön, mivel a növekvő állampapírhozamokhoz a hozzájuk képest 

alacsony kamatszinten beállított repo források felhasználásával is hozzájuthattak. Míg 1993 

júniusában a repo kamatok kb. 7,5%-kal haladta meg a 90 napos kincstárjegy átlaghozamát, 

addig szeptemberben ez a kamatkülönbözet negatívvá alakult át (-1,40%), ami decemberben 

már elérte a -2,40%-ot. A negatív spread hozzájárult ahhoz, hogy az állampapírok kamatláb 

emelkedése csak kevéssé változtasson a lakossági megtakarításokat ösztönző kamatlábakon, 

így az év utolsó negyedévében is a lakossági nettó megtakarítások reálértéke csak a fele volt 

az egy évvel korábbi hasonló értéknek. 
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Az 1993. év vitatható gazdasági eredményeinek egyik lehetséges magyarázata az, 

amely az elméleti feltevések téves voltára helyezi a hangsúlyt, eszerint a fiskális és a 

monetáris politika döntéshozói 

 

- az indokoltnál valamelyest zártabbnak ítélték meg a magyar gazdaságot, azaz úgy 

vélték, hogy a keresletélénkítés jóval nagyobb mértékben realizálódik majd 

termelés élénkülésben mint inflációban és importtöbbletben; 

 

- nagyobb szerepet tulajdonítottak a termelői árak alakulásának a reálkamat 

számítások esetén, mivel úgy gondolták, hogy a kamatjelzések alapvetően a 

gazdálkodók tevékenységét befolyásolják; 

 

- jelentős mértékben kamat-érzéketlennek vélték a háztartások megtakarítási 

hajlandóságát. 

 

Összességében: A folyamatok a vártnál kedvezőtlenebb alakulása, (mindenekelőtt a 

külső pénzügyi helyzetünk nagymértékű romlása, valamint az iparon kívüli területeken a 

termelés visszaesésének folytatódása, az export lehetőségek beszűkülése, az állami 

költségvetés hiányának szinten maradása) és a monetáris politika kívántnál lassúbb reagálása, 

időnként helytelen irányban való elmozdulása, azt eredményezte, hogy a termelés további 

csökkenése mellett az infláció nem lassult, miközben a GDP arányos külkereskedelmi mérleg 

az előző évi -0,22%-ró1 kb. -7,7%-ra romlott. Mindez szükségessé tette, hogy 1994-ben a 

korábbiaknál nagyobb figyelmet szenteljen a pénzügyi politika a keresletszabályozásnak. 

 

 

5.1.3. Az egyes évek átfogó értékelése 

 

Részleteiben áttekintve az elmúlt négy év monetáris politikáját, az egyes éveket a 

következőképp jellemezhetjük: 

 

- 1990: rugalmasan reagáló sikeres monetáris politika; 

- 1991: az indokoltnál valamelyest szigorúbb, a külső egyensúlyt szolgáló politika; 

- 1992: átmenet a szigorú pénzügyi politikából a laza pénzügyi politikába; 

- 1993: viszonylag laza monetáris politika és laza fiskális politika, a külső egyensúly 

nagymértékű romlása. 

 

 

 

5.1.3. 1. Értékelési szempontok 

 

A monetáris politika hatékonyságának elemzésekor néhány módszertani kérdéssel is számolni 

kell. 

 

a) Minősíteni kell magukat a terveket! Reálisak voltak-e a tervek vagy ellenkezőleg túl 

feszíttettek illetőleg túlságosan lazák? A túlságosan laza terv, vagyis az alultervezettség 

hiányossága az, hogy megvalósítható célokról mond le, vagyis pazarol, elszalaszt fontos 

lehetőségeket, holott mód nyílna elsődleges céljai (kü1ső egyensúly, stabil vásárlóértékű 

forint, nem zsugorodó, növekvő gazdaság) megvalósítására. Az utólagos elemzés számára 

azonban alig-alig megoldható feladat, hogy a terveket úgy minősítsük, hogy túl kényelmes 

volt-e a terv, hacsak nem a teljesülés szempontjából. (Tú1 laza volt a terv akkor, ha minden 
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célja jobban sikerült, mint tetvezték, vagy akkor, ha volt néhány olyan célja, amely 

tervértéken realizálódott, de más céljai terv-érték fölött teljesültek. Ha az év során jelentős 

váratlan külső tényező nem jelentkezett, tehát ekkor, de csakis ekkor a terv túl kényelmes 

volt, más szóval alultetvezték a monetáris politikát. A tipikus helyzet azonban az, hogy 

részben váratlan külső események, problémák merülnek fel, részben egyes célok úgy 

teljesülnek túl, hogy közben más célok alulteljesülnek. Ha adott évben pl. a folyó fizetési 

mérleg egyenlege 1 Md USD-vel jobban alakult a tervezettnél, de ugyanakkor az infláció 

10%-kal meghaladta a tervezett szintet, akkor a terv alul vagy felültervezett, – esetleg éppen 

megfelelő –, módját csak úgy ítélhetjük meg, ha ki tudjuk számítani, hogy 10%, infláció 

többlet miként vethető egybe 1 Md USD fo1yó fizetési mérleg többlettel.) A felültervezés, 

vagy a túltetvezés kérdése legalább ilyen bonyolult. Röviden, ez esetben az okozza a 

problémát, hogy a túl ambiciózus terv elfogadását követően a rendelkezésre álló központi 

erőforrásokat ennek megfelelően osztják e1, és mire kiderül, hogy tévesek voltak a 

tervelképzelések, addigra – a folyamat időigénye miatt – már jelentős károkat szenvedett az 

ország. (Pl. túl ambiciózus terv, mely lassuló inflációval, növekvő GDP-vel, egyensúlyi folyó 

fizetési mérleggel számol könnyen megpróbálhatja, hogy alacsony nominál kamatlábakat 

állapítson meg az állampapírok esetén, reálfelértékelő árfolyam politikát alkalmazva, és 

magas költségvetési hiányszintet engedjen meg.) A túltervezés veszélye a magyar 

gazdaságpolitikai gyakorlatot évtizedek óta kíséri, számos balul végződő élénkítési kísérlet 

okának tekinthető. 

 

b.) A tervek – melyek tehát lehettek alultervezettek, reálisak, vagy túltervezettek – 

mellet értékelni kell a megvalósítás módját, mely lehet összességében tervarányos, illetőleg 

tervtől eltérő arányokat mutató, illetőleg más szempont szerint tervet meghaladó intenzitású, 

tervet el nem érő intenzitású. Tervarányos a megvalósulás, ha pl. az egyes céloktól azonos 

mértékben marad el, ha 1-2%-kal magasabb infláció, 0,2-0,5%-ka1 kisebb GDP és 100-200 M 

USD-dal alacsonyabb a tervnél a teljesülés, akkor tervarányos, tervet el nem érő intenzitású 

teljesülésről beszélhetünk. Ha az infláció 10%-ka1 magasabb, de a folyó fizetési mérleg 

egyenlege 500-600 M USA dollárral jobb és a GDP 2%-kal nagyobb a tervezettnél, akkor 

tervvel azonos intenzitású, de nem tervarányos a monetáris politika. 

 

c.) A fentieknek megfelelő értékelési szempontok azonban kiegészülnek azzal, hogy 

ha valóban a terv készítésekor – előle nem látható körülmények merültek fel a megvalósítás 

során, akkor arra rugalmasan vagy az eredeti elképzelésekhez érthetetlenül nagyon 

ragaszkodó reagálásról van-e szó. Az eddigiek alapján tehát a tervek - tények értékelését 4 

szempont szerint lehet elvileg elvégezni: 

- A tervek: alultervezettek – reálisak – túltervezettek voltak-e? 

- A váratlan eseményekre történő reagálás: merev vagy rugalmas volt-e? 

- A teljesülési értékek arányosak voltak-e a tervben lefektetett értékekkel, vagy nem? 

- A teljesülés intenzitása tervet meghaladó vagy a tervvel egyező, vagy tervtől 

elmaradó volt-e? 

 

Az értékeléshez a meglévő adatokat kicsit át kellett alakítani. A tervadatok sávosságát 

meg kellett szüntetni (erre mód nyílik, mivel a háttérszámításokban fellelhetőek), és az egyéb 

kategóriát ki kell küszöbölni. Ahol ez nem okozott problémát, ott az egyéb adatokat a külföld 

mellé illesztettük. 
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5.1.3. 2. Terveltérési részarányok, a reagálás rugalmassága 

 

A bankrendszerrel szembeni netto pozíciók alakulását pozitív és negatív értékek jelzik, 

ahol a negatív érték az eladósodás növekedését jelzi. Ennek alapján folyó áron Md Ft-ban a 

következő adatokat nyerjük. 

 

Adatok 

Md Ft-ban 

1990 1991 1992 1993 

terv tény terv tény terv tény terv tény 

Állam -14,0 -2,4 -55,0 +118,6 -46,3 -230,5 -109,0 -235,9 

Vállalat -59,0 -13,5 -115,0 -24,3 -45,2 +138,9 48,5 -2,3 

Lakosság +28,0 +79,4 +85,0 -324,5 +134,8 +254,1 180,7 +146,9 

Külföld, egyéb +45,0 -63,5 +85,0 -181,7 -43,3 -162,5 -120,2 +91,3 

 

A fenti adatsor azonban önmagában csak kevéssé értékelhető. Ahhoz, hogy a 

tervarányos – tervaránytalan kategóriákat alkalmazzuk, ki kell egészíteni az adatsort a GDP 

folyóáras értékeivel. Mind a terv mind a tényadatokat a tény GDP értékeivel osztottuk. A 

következő táblázatban szereplő értékek tehát százalékok, segítségükkel ragadhatók meg a 

tervek és tények átlagos eltéréseinek mértéke. (A számítás tehát vektorok távolságát méri, és 

ezt az abszolút értékben megadott számot átlagos eltérésnek nevezzük.) 

 

Adatok 

%-ban 

1990 1991 1992 1993 

terv tény terv tény terv tény terv tény 

Állam -0,7 -0,1 -2,4 -5,1 -1,7 -8,2 -3,3 -7,1 

Vállalat -2,8 -0,6 -5,0 -1,1 -1,6 -5,0 +1,5 -0,1 

Lakosság 1,3 3,8 3,7 14,1 +4,8 +9,1 +5,4 +4,4 

Külföld, egyéb 2,2 -3,0 -3,7 -7,9 -1,5 -5,8 -3,6 +2,8 

Átlagos         

eltérés – 6,8 – 16,3 – 11,1 – 7,7 

 

A táblázat utolsó sora tehát a tervek és tények arányosságáról tájékoztat minket. Azt 

mondhatjuk, hogy az időszak elején és végén a teljesülés tervarányosabb volt (6,8% és 7,7% 

az átlagos eltérés) mint az időszak két közbenső évében (16,3 illetőleg 11,1%). Az 

arányosságot tehát a nettó pozíciók terveinek és tényeinek átlagos el téréseivel mérjük, de ez 

keveset mond arról , hogy a tervek és tények eltérése a váratlan eseményekre való rugalmas 

reagálásnak köszönhető e, avagy egyszerűen rosszul valósították meg a jó vagy rossz terveket. 

Az mindenesetre gyanakvást kelt, hogy egyetlen évben nem sikerült 5% alá kerülni az átlagos 

eltérések tekintetében. Minden évben nem igen jöhet váratlan esemény, valószínűbb tehát, 

hogy vagy a tervek nem vo1tak túl jól megalapozottak, vagy az eszközöket működtették nem 

tökéletesen. Értékelésünk ezen a pontján célszerű úgy fogalmazni, hogy a terv és tény arányok 

állandóan magas eltérése ugyan rugalmasságot tükröz, de ez nem a külső környezet váratlan 

változására adott válasz rugalmasságaként, hanem a korlátozottan helyes célkitűzések miatti 

kényszerű reagálások rugalmasságaként értékelhető. 



 99 

 

 

5.1.3. 3. A monetáris politika céljainak értékelése 

 

Most nem a belső arányok eltérését, hanem a három alapvető mutató 

megvalósulását kell megvizsgálnunk. Ez a három célmutató a GDP alakulása %-ban, a 

fogyasztói áremelkedés szintén %-ban, illetőleg a külső pozíció alakulása. (Ez utóbbi 

olyan mérőszám mely a folyó fizetési mérleg és a működő tőke összegzett értékét adja. Ha 

egy vállalatot eladunk, vagy "exportálunk" az sok tekintetben hasonlít ahhoz, mint ha ezen 

vállalat gépeit, épületeit előállító vállalatok termékeit exportálnánk.) Az értékelésnél azzal 

a módszertani nehézséggel kell szembenéznünk, hogy százalékos értékeket kell dollár 

értékekkel egybevetnünk, illetőleg megfelelően kell az értékelési előjeleket valamint a 

nagyságrendeket megválasztanunk. A következő értékelés részben kvantitatívnak, részben 

kvalitatívnak tekinthető. Néhány egyszenű mutatószám segítségével értékeljük a tervek és 

tények eltérését az 1990-93 közötti gazdaságpolitikai céladatok segítségével. 

 

 Nemzeti jövedelem (GDP) tervezettől való eltérése 

 

Adatok %-ban: Terv Tény Eltérés értékelés 

1990 -5,5 - 4,0 +1,5  + 

1991 -3,5 -10,0 -6,5 – 

1992 +1,0 -5,0 -6,0 – 

1993 +1,5 -1,0 -2,5 – 

 

 

 

Infláció eltérése a tervezettől 

 

Adatok %-ban: Terv Tény Eltérés értékelés 

1990 19,5 29,0 9,5 – 

1991 35,0 35,0 0 0 

1992 22,5 23,0 0,5 0 

1993 16,0 22,5 6,5 – 

 

 

Folyó fizetési mérleg + működő tőke összegének eltérése a tervezettől 

 

Adatok %-ban: Terv Tény Eltérés értékelés 

1990 -0,6 +0,7 1,3 + 

1991 -0,7 +1,8 2,5 + 

1992 +1,0 +1,6 0,6 0 

1993 +1,3 -1,1 -2,4 – 
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Ezek után az értékelő táblák összegzése a következő eredményt hozza: 

 

 Értékelés Összegzés 

1990 

1991 

1992 

1993 

+ - +  

- 0 +  

- 0 0  

- - -  

+  

0  

-  

- - -  

 

A gazdaság fő paraméterei szempontjából összességében tehát 1990-ben a tervezettnél 

jobban, 1991-ben azonos módon, 1992-ben kicsit rosszabbul, míg 1993-ban sokkal rosszabbul 

alakultak az eredmények. Értékelési szempontjaink így azt mutatják, hogy az 1990-es terv 

talán kicsit alultervezett volt, az 1993-as pedig túlontúl ambiciózus, vagy erősen túltervezett, 

míg közöttük folyamatos volt az átmenet. Érdekes jelenség, hogy míg az előző alfejezetben 

1990 és 1994, mint a tervarányos évek szerepeltek, addig a jelen alpontban épp ezen éveket 

tekintettük úgy, mint amelyek alul- illetőleg túltervezett éveknek tekinthetőek. 

 

 

5.1.4. Az egyes évek kvalitatív értékelése 

 

Ebben az alfejezetben nem témánként, hanem évenként törekszünk egyfajta 

értékelésre, és végül e szempontból értékeljük újra az eredményeket. 

 

.1990. évi tervek és tények A táblázatból látható, hogy ez évben jobban alakult a folyó fizetési 

mérleg egyenlege és a GDP mint tervezték, miközben az infláció jelentősen meghaladta az 

eredetileg elgondolt értéket. A jövedelemtulajdonosok nettó pozícióját ez úgy érintette, 

hogy az állami nettó eladósodás megközelítőleg a tervezett szinten alakult, miközben a 

vállalati nettó hitelfelvét kb 50 Md Ft-tal elmaradt a tervezettől és a lakossági nettó 

megtakarítás kb. ugyanennyivel haladta meg a tervezettet. Ez a kb. 100 Md Ft-os nettó 

érték mutatkozott meg a folyó fizetési mérleg kb. 1 Md USD a tervezettől való eltérő 

javulásában. Ha kvantifikáljuk a változásokat, akkor a költségvetés és a GDP értékeinek 

tervtől való eltérését jelentéktelennek tekintjük (a GDP 2%-ánál kisebb érték), így az a 

kérdés, hogy „a folyó fizetési mérleg erős javulása infláció emelkedéssel” milyen 

eszközök hatására jöhetett létre. Valószínűsíthetően ez a tervezettet meghaladó leértékelés 

és az állampapírok (és refinanszírozási hitellehetőségek) nominál kamatának ezt 

meghaladó emelésével következet be. Kamatemelés nélküli leértékelés ugyanis nem hatott 

volna a vállalati lakossági pozíciók alakulására, míg leértékelés nélkül a vállalati-

lakossági pozíciók fenti alakulása a tervezettnél erősebb jövedelemcsökkenésben kellett 

volna megnyilvánuljon. (a fenti érvelés feltételezte, hogy a tervek megalapozottak voltak.) 

 

1991. évi tervek és tények A folyó fizetési mérleg kb. +1,5 M USD-val haladta meg a 

tervezettet, az infláció tervszerűen növekedett és a GDP a tervezettet igen erősen 

meghaladóan csökkent. A költségvetés nettó hiánya 40 Md Ft-tal haladt meg a tervezettet, az 

államháztartása nettó eladósodása pedig 60 Md Ft-tal. A lakossági megtakarítások 

ugyanakkor 240 Md Ft-tal multák felül a tervezett szintet, míg a vállalati nettó hitelfelvét kb. 

90 Md Ft-tal volt az elgondoltnál kevesebb. Abban az esetben, ha úgy véljük, hogy az 

inflációs prognózis kellően megalapozott volt, akkor a leértékelési politikát alapvetően 
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igazodó típusúnak értékelhetjük, és az aktív kamatpolitikát kell magyarázó tényezőnek 

tekintenünk, amely a GDP erős, (a tervezettet jelentősen meghaladó) zsugorodása mellett 

kierőszakolta a külső egyensúly javítását. (A költségvetési hiány, az állami nettó hitel 

változása, valamint a lakossági megtakarítások kb. 80 Md Ft-tal korrigálhatóak lennének a 

lakáshitelek részbeni elengedése miatt, ez azonban mondanivalónk lényegén nem sokat 

változtatna.) 

 

1992. évi tervek és teljesülés Ez évben ismételten jobban sikerült a folyó fizetési mérleg a 

tervezettnél, ez alkalommal kb. 600 M USD-dal, az inflációs prognózis ismét célba talált, a 

GDP viszont megint csak kb. 6%-kal kisebb lett a tervezettnél. Ez évben a költségvetési hiány 

kb. 130 Md Ft-tal meghaladta a tervezettet, ez részben magyarázható a tervezettnél 

alacsonyabb nemzeti jövedelemmel, részben a költségvetési többletköltekezéssel. A lakosság 

kb. 120 Md Ft-tal takarított meg többet, illetve a vállalatok 90 Md Ft-tal kevesebb hitelt vettek 

fel a tervezettnél. Ismételten követő árfolyampolitika, aktív kamatpolitika kapcsolatáról kell 

beszélnünk, ha a tervezéskor helyesen mérték fel az összefüggéseket. Hogy helyes tervek 

téves kivitelezése, vagy túl ambiciózus terveket fokozatosan korrigáló monetáris politika a 

valóság helyes értelmezése az 1992-re vonatkozólag nehezen eldönthető kérdés. 

Legvalószínűbbnek az tűnik, hogy 1992. év közepén hirtelen átlendült a monetáris politika a 

szigorúból a lazába, egy-két hónap alatt kb. 8%-kal csökkentette – az NMB javaslatára is a 

Pénzügyminisztérium – az állampapírok kamatlábát, és a következő évi tervkészítéskor már a 

minden „területen” előre kívántunk haladni, ilyen elképzeléseknek adott teret az új tervanyag. 

 

Az 1993. évi tervek és teljesülések Az 1993. évi tervek egyszerre tűzik ki az infláció igen erős 

lassítását (23%-ról 16%-ra), a gazdasági növekedés beindulását, a fizetési mérleg egyensúlyát. 

A valóságban ebből semmi nem realizálódott. A folyó fizetési mérleg 3,4 Md USD-s hiánya 

az előző 3 év összesített pozitív egyenlegét messze meghaladóan volt kedvezőtlen. az infláció 

nem mérséklődött, a GDP tovább csökkent. A költségvetési hiány csekély mértékben haladta 

meg a tervezettet, a leértékelés nem volt olyan, hogy a reálsemleges árfolyamtól való erős 

eltéréssel lenne jellemezhető. Így az 1993. évi monetáris politikát a kamatpolitika évének 

tekinthetjük. Egy pozitív reálkamatot megcélzó politika esetében a lakossági és vállalati 

megtakarítások valószínűleg lehetővé tették volna az elgondolt egyensúlyi fizetési mérleg 

jobb megközelítését. 

 

Összegzés  Az 1990-93. évi pénzügyi politikát olyannak tekinthetjük, amelynek három célja 

volt (folyó fizetési mérleg, infláció, GDP kívánatos szintjének elérése) és három eszköze 

(költségvetési hiány, leértékelés, állampapírok és refinanszírozási lehetőségek nominál 

kamatlábának meghatározása). A gyakorlatban követett célok esetén jelentős változás történt: 

az időszak során a folyó fizetési mérleg cél fokozatosan háttérbe szorult, míg az anti inflációs, 

illetve növekedést gerjesztő cél mindinkább előtérbe került. Az eszközöknél ilyen váltás nem 

volt megfigyelhető, a munkanélküliség mértékének megugrásával párhuzamosan a 

költségvetési hiány GDP arányos szintje 6-7%-os szinten stabilizálódott, a leértékelés pedig 

az enyhén reálfelértékelő árfolyam-politika kívánalmaihoz igazolódott. A valóságos monetáris 

politikai eszköz a kamatpolitika volt, annak helyes vagy helytelen alkalmazásával 

szabályozták a gazdaságot. A két szélső állapot egyfelől az 1991-es gyorsan zsugorodó GDP, 

erős külső aktívummal, másfelől az 1993-ban történtek, amikor is a külső egyensúlyi pozíciók 

feláldozásával fogyasztás és beruházás ösztönzés valósult meg, igen enyhén lassuló infláció 

mellett. a következő tábla együttesen mutatja a tervek és tények alakulását. 

 

 

 



 102 

 

 

MONETÁRIS POLITIKAI CÉLOK, KERETFELTÉTELEKRE VONATKOZÓ VÁRAKOZÁSOK, KÖZBENSŐ ÉS 

OPERATÍV CÉLKITŰZÉSEK, VALAMINT EZEK TELJESÜLÉSE 1990-1993-BAN 

 

 

 

 

 
1990 1991 1992 1993 

 
Terv Tény Terv Tény Terv Tény Terv Tény 

Folyó fizetési mérleg egyenlege 

- konvertibilis (m USD) 

 

- nem konvertibilis (m USD) 

-550 

 

0 

+127 

 

+250 

-1200 

 

– 

+267 

 

– 

-500-0 

 

– 

+324 

 

– 

-200-+200 

 

– 

-3400 

 

– 

Fogyasztói árak emelkedése (%) 19-20 29 34-36 35 20-25 23 14-18 2235 

Szélesen értelmezett pénzmennyiség(%) 12-14 29 24-26 28 20-26 27 22-26 16,4 

Pénz forgási sebességének vált. (%) nő 1   0 -7  -4 

Belföldi hitelállomány (nettó) alakulása (%) 8-10 10,5 18-20 9 11 12 9,5 8,5 

Költségvetési hiány (Md Ft) 10 2,4 70-80 114 60-70 197 185 199 

GDP változás (%) -5 - -6 -4 -3 - -4 -9 - -11 0-2 -4 - -6 0-3 -1 

Működőtőke beáramlás (m USD)  340 500 1500 1250 1300 1000-1500 2300 
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5.2. Stop-go szabályozás a monetáris irányításban 1993-94. I-III. negyedév 

 

Ebben az alfejezetben rövidebb időszakot vizsgálunk meg, mintegy húsz hónapot, a 

korábbiaknál kicsit részletezőbben. Ismét végigfutunk az 1993 évi eseményeken, de mást 

nézünk meg, előkészítjük vele az 1994 évi események vizsgálatát. Az 1994 évi 

folyamatokat ősztől nem elemezzük, ez már az új kormány hezitálásának időszaka, ami 

végül is 1995 márciusában a Bokros – csomagot hozta. Innét kezdve a gazdaságpolitikai 

és ezen belül monetáris szigor alkalmazását a szakirodalom már kellőképpen feltárta, 

ahhoz újabb elemet nem tudok hozzá tenni.  

 

A jegybank olyan esetleges törekvése, hogy likviditás növelés mellett csökkenjenek a 

nominál kamatlábak csak igen rövidtávon lehet sikeres. A bankszféra ugyanis érzékelve, 

hogy a kihelyezési lehetőségek nem eléggé vonzóak, úgy reagál, hogy forrásköltségeit 

csökkentve mérsékli forrásait és szűkíti likviditását. (Amíg ez a folyamat végbemegy (kb. 

3 hónap) addig kénytelen belemenni abba, hogy csekély kamatláb mellett is állampapírt 

vásároljon, de az átmeneti periódus végén az új egyensúly alacsony mértékű  forrásai 

eszközei mellett alakul ki.) Amennyiben a költségvetési hiány nem csökken, és a bankok 

az alacsony kamatszint mellett az állampapírokat nem kívánják megvásárolni, úgy a 

jegybank kénytelen ezzel megnövelni eszközállományát. A növekvő jegybanki 

eszközállomány ugyanekkora forrásállomány növekedést vált ki, amely vagy a nettó 

külföldi adósság növekedésében vagy a pénzbázis bővülésében valósul meg, azaz fizetési 

mérleg passzívum vagy (nagyfokú leértékelés esetén) gyorsuló infláció lesz az eredmény. 

Ha valamely okból a jegybank az állampapírok kamatlábánál olcsóbb repo lehetőséget 

kíván biztosítani, akkor formálisan nem a jegybank finanszírozza az államot, de a 

növekvő refinanszírozási hitelállomány inflációgyorsító, fizetési mérleg rontó hatása 

ugyanolyan mint az állam közvetlen jegybanki meghitelezésének. 

 

5.2.1. Az 1993. évi monetáris politikai változások 

 

Az év elején csökkentették a kötelező tartalékrátát 16%-ról 14%-ra, és egyúttal 

megváltoztatták a tartalékolás rendjét is, nevezetesen a két hetes mérési periódus alapján 

megállapított tartalékkövetelményt kellett az azt követő két hét átlagában teljesíteni. A 

devizaforrások esetén a tartalékkövetelmény csökkenthetővé vált a kereskedelmi bankok 

külföldről szerzett forrásaival avagy az MNB-nél elhelyezett forrásaival. Általánossá vált, 

hogy a kereskedelmi bankok rövid lejáratú refinanszírozása fedezett jegybanki hitelnyújtás 

formájában valósult meg, ahol a repo ügyleteknél jegybankképes értékpapír, swap ügyleteknél 

deviza szolgált fedezetként. (A repo kamat szabályozta a swap kamatok szintjét is.) Ezért 

elégségesnek tűnik annak vizsgálata, hogy a jegybanki kamatlépések (repo kamatok illetőleg 

állampapírok maximális elfogadható kamatainak a Pénzügyminisztériummal való együttes 

meghatározása), továbbá a leértékelések együttesen miként alakították azt az erőteret, amelyre 

a bankok betét- és hitelkondícióknak megváltoztatásával válaszoltak, aminek következtében 

új és új egyensúlyi helyzetek alakultak ki.  

 

A szabad likviditás alakulását nem egyszerű mérni, a fogalomhasználat sem 

kikristályosodott, az adatok sem mindig egyértelműek. Leegyszerűsítve a kérdést úgy 

tekintjük a szabad likviditást mint az összes tartalék és kötelező tartalék különbözetét, és „A 

monetáris politikai eszköztár továbbfejlesztése” c. MNB igazgatósági előterjesztésben, illetve 

a januári hitelmérlegben szereplő adatokat használva a következő képet nyerjük: 
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 Adatok Md Ft-ban ill. %-ban! 

 
1992. 

dec. 

1993. 

márc. 

1993. 

jún. 

1993. 

szept. 

1993. 

dec. 

Szabad likviditás = összes 

tartalék – kötelező tartalék 
326 317 325 380 412 

szabad likviditás 
100% 97% 100% 117% 126% 

 

Az adatok értékelésénél figyelembe kell venni, hogy a nominális adatokat csak 

deflálva szabad értelmeznünk, a deflátor megválasztása viszont további eltérő értelmezéseket 

követel meg. Ha abból indulunk ki, hogy betéteket döntőrészt a lakosság képez, akkor nem 

jogosulatlan fogyasztói árindexszel deflálni az adatokat. Ebből az következik, hogy a szabad 

likviditás reálértékben többé-kevésbé változatlan maradt az év során. Mindez alátámasztja azt 

a feltevést, hogy növekvő likviditási lehetőséget a kereskedelmi bank képes ledolgozni, 

mégpedig a forráskamatai mérséklése és így forrásainak mérséklése segítségével. 

 

A következő ábra amellett szolgál érvvel, hogy a bank annak függvényében változtatja 

forráskamatait, hogy miként változnak az állampapírok kamatlábai. Az ábra az OTP éves 

lekötésének kamatlábát és a 90 napos kincstárjegy kamatlábait átvizsgálja. Jól látható, hogy a 

kincstárjegy kamatok 1991. októberéről 1992. februárra kb. 8%-kal csökkentek, de az OTP 

csak februárban kezdte meg a jelentős kamatmérséklést. A kincstárjegy kamatzuhanás 1992. 

novemberében befejeződött és 1993. márciusában fejeződött be és 1993. augusztus után 

emelkedtek kamatok. 
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A változó lakossági kamatok hatására a lakossági megtakarítások is változnak. 

Számításaink szerint a lakossági megtakarítások és a reálkamatok közötti összefüggés 1991. 

július és 1993. szeptembere között (1993. év végi árszinten mérve) olyan volt, hogy a 

reálkamat 1%-os emelkedése 1,5 Md Ft-tal emelte a havi megtakarítások reálértéket. 

 

A fentiek következtében a kérdés arra redukálódik, hogy bemutassuk milyen 

kamatlábakat (repo és kincstárjegy) és leértékelést alkalmazott a jegybank és ennek milyen 

hatása volt a folyó fizetési mérlegre és az inflációra. 

 

1993. év 

90 napos 

diszkont 

kincstárjegy 

hozam 

Repo 

kamatláb 
Leértékelés Infláció 

Fizetési 

mérleg Md Ft 

Január 14,6 20,0 - 25,9 -11,32 

Február 14,6 20,0 1,9 24,7 -24,71 

Március 13,7 20,0 2,9 23,4 -41,31 

Április 10,5 15,0 - 22,8 -16,22 

Május 12,2 17,5 - 21,3 -32,35 

Június 12,6 20,0 1,9 20,9 -33,76 

Július 16,7 20,0 3,0 21,3 -22,89 

Augusztus 16,9 20,0 - 22,3 -14,09 

Szeptember 21,9 20,5 4,5 23,0 -24,82 

Október 24,2 22,0 - 22,0 -16,83 

November 24,4 22,0 - 21,0  

December 24,3 22,0 - 21,1  

 

 

5.2.1.1. Az 1993. év eseménytörténete 

 

Az év elején a monetáris politika a nominális kamatszintek határozott, de folyamatos 

leszorítását tartotta helyesnek, eszközként az állampapírok elfogadható maximális 

kamatszintjének csökkentését jelölte meg. Az év közepéig ezt 13,5%-ra sikerült úgy leszorítani, 

hogy a terjes felkínált mennyiséget megvásárolta a közönség.  A komoly gondok a háztartások 

megtakarításaiban jelentkeztek. A bankok az előző év novemberéhez képest – összhangban az 

állampapírok kamatmérséklésével – márciusra 2-3%-kal csökkentették a betéti kamatokat. 

Eközben az infláció kevéssé csökkent (január-márciusban átlagosan 3%-ot meghaladó volt az 

áremelkedés), így a negatív reálkamatlábaktól való félelem következtében a háztartások 

mérsékelték megtakarításukat. Összehasonlító áron csak a fele-kétharmada volt az előző 

negyedévben a nettó lakossági megtakarítások reálértéke az előző év első negyedévi 

átlagának. A csökkenő megtakarítások miatt a bankok egyre kevésbé kívántak állampapírt 

vásárolni, sőt hosszú idő után a vállalkozói nettó hitelkereslet is lassú növekedésnek indult, 

amely tovább mérsékelte bankok érdeklődését az állampapírok iránt. A kereskedelmi mérleg a 

mérséklődő reálkamatokkal összhangban egyre nagyobb passzívumot mutatott.  



 

 

106 

 

Az év közepi változás három tényezőben ragadható me:. emelik az állampapírok 

nominálkamatát, ettől elmaradóan emelik a repo kamatokat, végül erőteljesen leértékelik a 

forintot. Az utóbbi hatása egyértelmű, a leértékelés hatására lefékeződött a kereskedelmi 

mérleg romlása, miközben az infláció meglódult. Nem ilyen egyértelmű a kamatpolitikai 

eszköztár alkalmazásának hatása. Jelentősen felemelték ugyan az állampapírok kamatlábát. 

Nem hagyták azonban, hogy ez a kereslet visszafogásában is érvényesüljön. A repo kamatok 

eleinte kb. 7,5%-kal haladták meg a 90 napos kincstárjegy átlaghozamát, addig 

szeptemberben ez a kamatkülönbözet negatívvá alakult át (-1,40%), ami decemberben már 

elérte a –2,40%-ot. A negatív spread hozzájárult ahhoz, hogy az állampapírok kamatláb 

emelkedése csak kevéssé változtasson a lakossági megtakarításokat ösztönző kamatlábakon, 

így az év utolsó negyedévében is a lakossági nettó megtakarítások reálértéke csak a fele volt 

az egy évvel korábbi hasonló értéknek. 

 

5.2.2. Az 1994. I-III. negyedévi monetáris politika általános értékelése 

 

Célok és eszközök konzisztenciája A monetáris politika a gazdaság-politika részeként, azzal 

összhangban működik, megőrizve függetlenségét bizonyos eszközökkel önállóan törekszik 

acélok elérésére. A gazdaságpolitika három célja: adott jövedelemtermelési szint elérése, 

külső egyensúlyi pozíció elérése, (fogyasztói) áremelkedés adott mértékének elérése. A 

gazdaságpolitika három eszköze: költségvetési hiány adott szintjének rögzítése, reál effektív 

árfolyam szintjének beállítása, refinanszírozási kamatszínvonal meghatározása. A fenti 

eszközök nem egyenként hatnak a célokra, hanem mindegyik eszköz mindegyik célra 

befolyással van. Mivel a döntéshozóknak igen gyorsan kell elemezni, hogy adott időszakban 

(hét, hónap, negyedév) mi történt a gazdaságban – szükséges-e valamelyik eszköz 

működtetése a pályakorrekció érdekében? – Erre csak akkor képesek, ha kellően kidolgozott 

prognózissal rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a gazdasági időről-időre milyen célértékek 

mellett veszi fel az éves tervben kitűzött végcélokat. Mindebből két feladat származik. Az 

egyik az, hogy az éves prognózis célértékeinek olyanoknak kell lenniük, amelyek reálisak. A 

túlfeszített tervek sajátossága, hogy a döntéshozókat bizonytalan helyzetbe hozza, ha 

valamelyik paraméter nem látszik teljesülni. Mivel eleve nem is gondolták komolyan, hogy ez 

teljesülhet, így nem is egyértelmű, kell-e valamilyen intézkedéssel visszakorrigálni a 

folyamatokat az eredetileg dokumentáltan elgondolt pályára. A megvalósítható, míg 

konzisztens terv készítése a gazdaságszabályozás alapja, az elnagyolt, eleve túlfeszített, 

„szép” tervek – mint amilyen pl. az 1993. évi volt, - ekkor infláció csökkenést, gazdasági 

növekedést és fizetési mérleg egyensúlyt prognosztizáltak – a bekövetkező kudarc szinte 

biztos tényezői. A másik követelmény, hogy célértékek pályája az év egészére vonatkozóan ki 

legyen jelölve, azok szemmel tartására bármely időpontban lehetőség legyen, ne csak akkor, 

amikor az éves folyamatok már többé-kevésbé kicsúsztak a még korrigálható sávból. A 

bármely időpont nem azt jelenti, hogy minden napra tervvel kell rendelkezni, hanem, ha pl. 

havi részletezettségű a terv, akkor január végére is jól lebontható prognózis kell rendelkezésre 

álljon. 

 

Mindez 1994-re vonatkozóan azt jelenti, hogy amennyiben a költségvetési hiány 

tervezett értékét a jegybanki szakértők túlzottan magasnak tartották, és szakmai 

megbeszéléseken ettől az állásponttól nem lehetett fiskális politikáért felelősöket eltéríteni, 

úgy a független jegybanknak a vonatkozó magatartásszabályok értelmében a nyilvánossághoz 

kellett volna fordulnia, jelezve milyen kockázattal jár a túlzott költségvetési hiány vállalása. 

 



 

 

107 

Amennyiben végül is elfogadhatónak ítélte az MNB a kitűzött három célt, és a kívülről 

rögzített költségvetési hiányt, mint eszközt, úgy ezen adottságok mellett kellett elkészíteni a 

monetáris tervet, amelynek időszakokra kellően lebontott változata lehetett volna a 

mindennapi cselekvés fő mutatója. (Az 1994. február 7-én döntés született, hogy dekádonként 

kell lebontani a monetáris programot. A február 18-án készített következő emlékeztetőben ezt 

módosították úgy, hogy egyelőre a havi bontást kell célul kitűzni. Határidőt a feladat 

elvégzésére nem szabtak. Május 9-i ülésen üdvözli a Bizottság, hogy a monetáris program is 

szerepel a teljesítéseket bemutató grafikonon. Innét kezdve értékelik folyamatosan a 

programtól való eltérést.) 

 

5.2.2.1. A monetáris politika 1994. évi céljai: 

 

A célokat az 1994. februárban megjelent az Országgyűlés részére asz 1994. évi 

monetáris politikai irányelvekről készített 14814. sz. tájékoztató alapján ismertetjük. (A célok 

módosulásáról később lesz szó bővebben.) Ennek értelmében: a monetáris politika két fő, a 

külső egyensúlyra és az infláció további fékezésére vonatkozó célt követ, elsődleges prioritást 

adva a külső egyensúly 1993. évi kedvezőtlen folyamatai visszafordításának; a folyó fizetési 

mérleg jövő évi hiánya 1,5-2,0 Md USA dollárnál nem lehet több. (Később ez 2,6 Md USD-ra 

módosult.) A monetáris politika azzal számol, hogy a GDP belföldi felhasználása stagnál, a 

végső fogyasztás üteme –2-0% között alakul, a nemzetgazdasági beruházások 0-5% közötti 

ütemben nőnek, a GDP termelése kb. szinten marad. A fogyasztási árak 16-22, a termelői árak 

11-13%-os növekedési ütemével számol a kormány gazdaságpolitikája, a monetáris politika a 

sávon belül a kisebb mértékű növekedés megvalósulására törekszik. A konszolidált 

költségvetés deficitje 340 Md Ft körülire várható. A háztartások nettó pénzmegtakarítása 240 

Md Ft körülire várható. A Jegybank szigorú monetáris politikát folytat. A folyamatok állandó 

figyelése mellett a Jegybank csak akkor enyhíti politikáját, ha a kedvező irányú változások 

tartósnak bizonyulnak. Amennyiben a prognózishoz alapul vettek megvalósulása nem 

tapasztalható, akkor a jegybank kezdeményezi a fiskális politikában is megfelelő kiigazító 

lépések megtételét. A szélesebb értelemben vett pénzmennyiség növekedési üteme 17-18%. A 

nettó belföldi hitelek állománya 10%-kal nőhet, ezen belül a konszolidált költségvetés 

bankrendszerrel szembeni hiánya 14%-kal, a vállalakozók belföldi hiteleinek állománya 9-

10%-kal bővül. (Kisvállalkozók hitelei 29-30%-kal; külső vállalati források tőkebeáramlással, 

közvetlen hitelfelvétellel ennél gyorsabban nőnek és a belföldi tőkepiacról is forráshoz 

jutnak.) Lakosság hitelei is növekednek. Összességében: bankrendszer nettó külföldi 

forrásbevonása szinten marad; lakosság bankrendszerrel szemben nettó megtakarítása 190-

200 Md Ft körül alakul; a vállalkozási szektor 1994-ben 10-20 Md Ft-tal adósodik el a 

bankrendszerrel szemben; bankrendszer egyéb nettó forrásai szinten maradnak, kismértékben 

nőnek; állami szektor bankrendszerrel szembeni nettó eladósodása 173 Md Ft, ezen belül a 

konszolidált költségvetése 190 Md Ft. A jegybanki eszközök és források alakulása: Források: 

Ország nettó adósságállománya nő, de a bankrendszer nettó külföldi tartozása szinten marad, 

a vállalati szektor nettó külföldi hitelfelvétele és a működőtőke beáramlás következtében. 

Kereskedelmi bankok külföldi nettó adóssága változik, így a jegybank nettó külföldi forrásai 

szinten maradnak. Bankjegy-és érmeállomány 60-70 Md Rt-tal nő. Kereskedelmi bankok 

jegybanki betétei 20-30 Md Ft-tal nőnek.  Eszközök:  Költségvetés nettó finanszírozása 30-40 

Md Ft-tal nő. Kereskedelmi bankok finanszírozása 40-50 Md Ft-tal nő. A kereskedelmi 

bankok kihelyezés növekményéből állami szektor nettó finanszírozása 140-150 Md Ft, 

vállalkozói hitelek 70-80 Md Ft. 
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Monetáris politika közbülső célrendszere: az árfolyam-politikának a reálárfolyam stabilitását 

kell kitűzni, mennyiségi célok szigorú betartása a pénzmennyiség esetén káros 

következményekkel is járhat. Kamatpolitika igen fontos, komplex, bonyolult eszköz. A 

monetáris politika jelzőrendszere: nagyon szűk pénz-aggregátum, pénzpiac, devizapiac, 

tőkepiaci figyelemmel kísérése. Jegybank belföldi kibocsátása, állam finanszírozása 4%-os 

felső korlát betartásával történhet (ezt módosította az 1993. CXI. törvény 80 Md Ft hitel és 

értékesítési garancia nyújtására). 

 

A gazdaság, természetéből következően, olyan változás 

sorozaton keresztül alakul, amely során három célértékéből egyet-egyet 

szinte mindig képes túlteljesíteni, azon az áron, hogy a többi célt 

elhanyagolja, illetőleg azok terhére teljesíti céljait. Ha például az 

inflációt akarja leszorítani minden áron akkor erős felértékelő 

árfolyampolitika magas refinanszírozási reálkamatok, költségvetési 

szufficit mellett az bizonyosan lehetővé válik, de ennek ára az, hogy 

erősen romlik a folyó fizetési mérleg, gyorsan zsugorodik a 

jövedelemszinvonal. Hasonlóképp lehetséges a fizetési mérleg 

javításának mindenáron való erőltetése zuhanó termelés, gyorsan 

növekvő infláció mellett. Végül az is lehetséges, hogy oly módon bővül 

a termelés, amikor az infláció gyorsul és a folyó fizetési mérleg hiány 

emelkedik. Mind a három lehetséges forgatókönyvet mint a nem tartós 

javulást, a kibontakozást elodázó ideiglenes javulást írhatjuk le. az 

„esélyrontó” javulás „forgatókönyvét célszerű elkerülni, ezért 

készülnek a gazdaságpolitika célok és fiskális-monetáris eszközök 

leírását tartalmazó dokumentumok. Az 1994. évi első félévi folyamatok 

tömören talán úgy jellemezhető, hogy az elgondolást erősen meghaladó 

termelésbővülés valósult meg, az infláció tervezett szintje mellett, a 

folyó fizetési mérleg – tervezettet jóval meghaladó – romlása árán. A 

növekedés beindulását tehát esélyrontó javulásnak és nem a javuló 

esélyhelyzetnek nevezhetjük. Számszerűen célszerű megvizsgálni, hogy 

miként alakult ki ez az állapot. Túl sok volt-e a tervezethez képest a 

költségvetési hiány, helytelen volt-e a leértékelési politika mérete, 

ütemezése, a refinanszírozási kamatlábak megállapítása volt-e téves, 

vagy ezek mellett, ezeken túl történtek-e egyéb tévedések is? 

 

4. A termelésnövekedés tervezett éves 0%-kal szemben az I. félévben jelentősen 

emelkedett, az ipari termelés bővülése 8,1%-os, az építőiparé 22%-os. a folyó fizetési mérleg 

hiánya megközelítette a 2 Md USD-t, ami elérte az eredetileg éves szintre elgondolt hiány 

sávjának felső értékét, a módosított éves érték közel 80%-át. A fogyasztói árak az I. félévben 

17,5%-kal emelkedtek, júniusban az előző év júniusához képest 19%-kal voltak magasabbak 

az árak. A központi költségvetés hiánya 184 Md Ft volt, amely elérte az éves előirányzat 

56%-át. A leértékelések következtében a forint reáleffektív árfolyama a tervezett reálsemleges 

árfolyamtól az I. félévben valamelyest eltért, reálfelértékeltté vált, ha kamatparitással 

definiáljuk az egyensúlyi árfolyamot. A refinanszírozási konstrukciók kamatlábai (repo, swap, 

középlejáratú devizabetét csere) a befektetési lehetőségeket reprezentáló – 90 napos 

kincstárjegy hozamához képest úgy alakultak, hogy amíg a repo és swap konstrukciók 

kamatai mindvégig a kincstárjegy hozama felett helyezkedtek el, addig a középlejáratú 

devizabetétcsere kamatlába átlagosan kb. 2%-kal a kincstárjegy hozam alatt volt. 
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Első megközelítésben – feltételezve, hogy a terv konzisztens volt – azt mondhatjuk, 

hogy a termelés felfutása a fizetési mérleg hiányának terven felüli emelkedését okozta, 

tervezett mértéknél valamelyest kisebb infláció mellett, amely cél konzisztencia eltérés annak 

következtében jött létre, hogy a költségvetés hiánya a vártnál valamelyest magasabb lett, a 

(kamatkülönbözet alapjain mért) reáleffektív árfolyam némileg felértékelővé vált és a 

kamatpolitika egy szelete lazább lett, mint azt a terv (prognózis) tartalmazta.  

 

 A vállalkozók hitelkereslete, a lakosság megtakarításai, a bankok külföldi 

hitelfelvétele:  A vállalkozók hitelállománya az I. félévben 75,1 Md Ft-tal nőtt, 

betétállományuk 4,8 Md Ft-tal szűkült, így 80 Md Ft-tal növekedett a bankrendszer felé való 

eladósodásuk. Tekintettel arra, hogy a (Tájékoztató 17. oldalán) célkitűzés mindössze 10-20 

Md Ft volt éves szinten, ez a kb. 70 Md Ft-os többletigény soknak mondható. (A tervezet 

hitelváltozás 73 Md Ft, ebből kisvállalkozói 24 Md Ft, a tervezett betét + értékpapír 

növekmény 57 Md Ft, ebből a kisvállalkozóké 14,9 Md Ft volt, az év egészére strukturálisan 

is eltérnek a tervek a tényekről, mivel félév alatt a kisvállalkozók hitelei csak 6 Md Ft-tal 

nőttek, ami kb. 8%-a növekménynek felelt meg, miközben a tervezet 34%-kal számolt.) A 

hitelnövekmény 40%-a a vállalkozói hitelpiac mintegy egyötödét finanszírozó 

vegyesbankoktól származott; ezen belül szinte kizárólag folyószámla és egyéb éven belüli 

nem kisvállalkozók számára nyújtott, forinthitelből. A tisztán hazai tulajdonú bankok által 

adott 46 Md Ft hitelnövekményen belül az éven túli hitelek aránya kétharmados. Más 

szempontból tekintve a 75 Md Ft-os hitelállomány bővülésből 71 Md Ft éven belüli és éven 

túli forgóeszköz hitelnövekmény volt, 5 Md Ft-ot meghaladóan bővült a mezőgazdaság, a 

könnyűipar, a gépipar, építőipar, kereskedelem, szállítás és a pénzügyi tevékenységek 

ágazata. A hitelélénkülés különösen a II. negyedévben következett be, míg az első 

évnegyedben 25, addig a második évnegyedben 50 Md Ft-os volt a hitelbővülés. a hazai 

bankokkal szemben a vállalkozási devizabetétek jobban növekedtek, mint a devizahitelek. 

 

A vállalkozói nettó hitelnövekmény alakulása magyarázatra szorul, mivel a 

kamatlábak 1994. I. félévében nem voltak alacsonyak, 25-26%-osak voltak az éven belüli 

hitelek kamatlábai, miközben az ipari termelői árindex 9-10%-os. Mivel a 15% körüli 

reálkamat igencsak magas, a hitelaktivitás viszont jól dokumentálható (1993. január-

augusztusban a vállalkozói szféra nettó eladósodása 37,1 Md Ft-tal, 1994. január-

augusztusában 108 Md Ft-tal növekedett), így vizsgálnunk kell, hogy mi okozhatta az idei 

hitelnövekedést. A félév során vállalkozók nettó belföldi hitelei 80 Md Ft-tal növekedtek, a 

lakossági nettó megtakarítások azonban ettől elmaradóan (40 Md Ft-tal) bővítették a banki 

forrásokat, a vállalkozói hitelek növekedését lehetővé tevő tényezőket logikailag a 

refinanszírozási hitelek és vásárolt állampapírok állomány-különbözeteként, illetőleg a saját 

vagyon növekedésével, valamint külföldi forrásbevonással magyarázhatjuk. 

 

A refinanszírozási hitelek közül az állampapírokhoz képesti magas kamatlábak miatt 

gyorsan csökkentek a (nettó) repo és swap források, félév alatt állományok kb. 100 Md Ft-tal 

mérséklődött. Dinamikusan bővült viszont a hosszú lejáratú kedvezményes hitelek állománya 

(egzisztencia, MRP, reorganizációs, start, japán) 15 Md Ft-tal, és a repohoz, swaphoz képest 

igen kedvező kamatozású középlejáratú devizabetét-csere állománya 67 Md Ft-tal. A bankok 

gyors ütemben, 44 Md Ft-tal, kevesebb, mint a felére csökkentették kincstárjegy 

állományukat. Az állami tőkeemelés 1994. I. félévében (alárendelt kölcsöntőkével együtt) 23 

Md Ft-tal bővítette a banki forrásokat. A bankok külföldről származó nettó forrásai döntően a 

külföldre történt kihelyezések csökkenésével összefüggően kb. 25 Md Ft-tal bővültek. 
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A konszolidált költségvetési hiány egészét a jegybank fedezte, a lakosság nettó 

megtakarítása azon állampapírokban csapódott le, amelyet a kereskedelmi bankok nem 

újítottak meg. A kereskedelmi bankok jelentősen növelték a vállalkozók hitelellátását, mivel 

az olcsónak tekintett állampapírok helyett új vállalati hitelek kerültek portfoliójukba. a 

viszonylag drága Repo és Swap helyett olcsó középlejáratú devizabetétcsere, illetőleg 

speciális refinanszírozási hitelek képezték forrását a hitelexpanziónak. A végső eredmény 

mintegy 10%-os termelésbővülés és 2 Md USD fizetési mérleghiány viszonylag alacsony I. 

félévi áremelkedés mellett. Kérdésünkre válaszolva, tehát a hitelexpanzió valószínű oka, hogy 

a kereskedelmi bankok voltak azok, amelyek az állampapírok helyett a jobb feltételeket 

mutató vállalati hitelezést választották. A kincstárjegy hozamot meghaladó repo, swap 

kamatok mellett nem látszott nyereségesnek állampapírt vásárolni, ugyanakkor a 

középlejáratú betétcserével nyert olcsó forrás a vállalati hitelezésben nagyobb haszonnal 

kecsegtetett. Feltehetőleg magasabb középlejáratú betétcsere kamatkondíciók esetén 

mérsékeltebb lett volna a vállalatok eladósodása, magasabb kamatozású állampapír kínálat 

esetén nagyobb lett volna a háztartások megtakarítása is, így összességében alacsonyabb 

termelés, alacsonyabb fizetési mérleg hiány együttese valósulhatott volna meg. 

 

5.2.3. Az 1994 I-III. negyedévi monetáris politika teljesülésének értékelése 

  

A jegybanki mérleg alakításával kívánta a monetáris politika alapvető céljait elérni. 

Ennek lényeges eleme volt azon törekvése, hogy a kereskedelmi bankok nettó 

refinanszírozása 65 Md Ft-tal csökkenjen az I. félévben. (Magát a 80 Md Ft éves, illetőleg a 

65 Md Ft féléves célkitűzés vitathatónak – csekélynek – tűnik, mindazonáltal mindvégig nem 

sikerült a félév során betartani azt.) a következő táblázat 1993. december 31-től vizsgálja, 

hogy miként alakult a swap, az aktív és passzív repo, a devizabetét csere és a középlejáratú 

devizabetét csere, valamint ezek együttes állománya. Kiegészítésként a határidős 

forintkibocsátások adatai mellett feltüntettük a konverziós értékeket is, valamint egy új 

összegző oszlopot, amely a konverziós változások és a határidő forint kibocsátások állományi 

adatait helytelenül, közvetlenül veti egybe. 

 

KONVERZIÓVAL NÖVELT HATÁRIDŐS FORINTKIBOCSÁTÁS 

 

Dátum 

Swap 

állo-

mány 

Betét 

csereál-

lomány 

Közép-

lejáratú 

betét 

csereál-

lomány 

Aktív 

Repo 

Passzív 

Repo 

Nettó 

Repo 

Összesen Konver-

zió 

Összesen 

konverzió

val együtt 

1993. dec. 31. 61,0 0,0 14,4 121,5 0,0 121,5 197,0 8,9 187,5 

94. jan. 31. 49,0 0,0 18,9 110,7 0,0 110,7 178,6 8,9 187,5 

94. febr. 28 39,2 0,0 24,8 90,7 0,0 90,7 154,7 5,1 159,8 

94. márc. 31. 38,6 0,0 34,2 109,4 0,3 109,1 181,9 -31,4 150,5 

94. ápr. 29. 26,5 0,0 64,4 97,1 13,5 83,5 171,5 3,2 177,6 

94. máj. 31. 31,9 0,0 76,1 73,8 20,6 53,2 161,2 -20,1 141,1 

94. jún. 30. 25,6 0,0 81,2 49,9 1,1 48,8 55,5 -23,8 131,8 

94. júl. 29. 75,6 0,0 88,8 98,6 0,0 98,6 263,0 -60,0 103,0 

94. szept. 1. 22,7 0,0 98,0 36,5 0,6 35,9 156,7 109,1 265,7 
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Ha ezen utóbbi adatokat egybevetjük az 1993. december 31. értékkel, akkor azt látjuk, 

hogy a konverzióval növelt határidős forintkibocsátás kommulált változása a következő: 

 

1994. január -10,8 Md Ft 

1994. február -38,3 Md Ft 

1994. március -48,4 Md Ft 

1994. április -20,9 Md Ft 

1994. május -58,6 Md Ft 

1994. június -66,8 Md Ft 

1994. július -5,3 Md Ft 

1994. augusztus +67,8 Md Ft 

 

Ez az adatsor önmagában semmit sem mond, változási és állományi adatokat 

egybemos. Helyesebb ezért ha közöljük az állományváltozási határidős forint-kibocsátási 

adatokat, mellette a konverziós adatokat, illetve ezek összegét. 

 

 Határidős 

változás 

Konverzió Együtt Kumulált 

1994. január -18,3 +8,9 -9,4 -9,4 

1994. február -23,9 +5,1 -18,8 -28,4 

1994. március +27,2 -31,4 -4,2 -32,4 

1994. április -7,5 3,2 -4,3 -36,7 

1994. május -13,2 -20,1 -33,3 -70,0 

1994. június -5,6 -23,8 -29,4 -99,4 

1994. július +107,4 -60,0 +47,4 -52,0 

1994. augusztus -106,4 +109,1 +2,7 -49,3 

 

Ezen táblázat utolsó oszlopa szerint a határidős és konverziós forintkibocsátás 

együtteseként június végéig összességében közel 100 Md Ft-tal mérséklődött a 

forintállomány. Megvalósult-e a tervezett szűkítés vagy sem, szigorú volt-e a monetáris 

politika? Az államháztartás nettó jegybanki finanszírozása, amely a hiteleken, forgóalap 

csökkenésen és likviditási hitel nyújtásán alapult, de nem tartalmazta sem a 

forintátértékelésből, sem az abból állományi kötvénnyé alakított állományt 1994. június 30-án 

145 Md Ft-tal haladta meg az év elejei szintet. Ebben a megközelítésben azt mondhatjuk, 

hogy mintegy 45 Md Ft-tal növekedett a költségvetés nettó hiteleinek változása és határidős + 

konverziós forintkibocsátás kumulált változásának eredményeként beáramló forintösszeg. 

További szempontot jelenthet, ha a pénzintézetek MNB-nél lévő nettó 55 Md Ft-os 

betétnövekményét egybevetjük az államháztartás fentebb említett 145 Md Ft-os nettó 

jegybanki hitelnövekményével, ez esetben 90 Md Ft-os növekményét állapíthatjuk meg a 

pénzintézetek és államháztartás nettó jegybanki finanszírozásának. Végül, ha a pénzintézetek 

nettó forint refinanszírozását tekintjük, akkor a devizahitelektől-betétektől eltekintve, 

körülbelül nem változtak a pénzintézetek pozíciói a félév során, így újabb értéket 

konstruálhatnak, amely a monetáris politika feszességeiről tájékoztat. 
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A konverzióról. Az  értékeket célszerű motívumaik szerint négy összetevőre bontani.: 

 Kényszerkonverzió, az esetben fordul elő, amennyiben a törvényes előírások nem 

teszik lehetővé, hogy adott bank nyitott pozíciója valamilyen érték fölé kerüljön. 

 Kereskedelem finanszírozási konverzió, amennyiben az ügyfelek többet 

importálnak, mint exportálnak, akkor előbb-utóbb az adott bank arra kényszerül, 

hogy az import-többlet fizetése érdekében forintot devizára konvertáljon. 

 Reálfelértékelő árfolyam esetén, trend szerint tekintve, kialakul olyan 

kamatkülönbözet, amely érdekeltté teszi a bankot abban, hogy állandó jelleggel 

devizát adjon el forintért. Szélsőséges példán illusztrálva, 20% infláció esetén 

20%-os az állampapírok kamatlába, ha a külső infláció 4 és a hazai 20% 

különbözeteként nem 15%-kal, csak 10%-kal értékelik le a forintot, akkor érdemes 

4%-ért 1 USD dollárhitelt felvenni a banknak, konvertálni 100 Ft-ra, abból 

állampapírt vásárolva év végén 120 Ft-ot kap vissza, amely 10% leértékelés esetén 

kb. 1,1 USD-t ér. Ha ebből kifizeti a 4% dollárkamatot. akkor 0,06 USD-t nyer az 

üzleten. Ebből következően nem is szükséges a 0,06 USD-nek megfelelő összeget 

is dollárra konvertálnia, elég 0,94 USD-t. a reálfelértékelő árfolyampolitika mellett 

állandóan növekszik a nettó forintkibocsátás ezen az ágon. 

 Reálsemleges árfolyam esetén, amennyiben nem a napi leértékelések gyakorlatát 

követik, úgy a leértékelési várakozások erősödése idején forintért devizát 

vásárolnak, illetőleg közvetlen leértékelés után (ha az nagymértékű volt és így 

rövid távon újabb leértékeléssel számolni nem kell) a felhalmozott 

devizatartalékaikat konvertálják forintra. 

 

A fenti négy tényezőt egybevetve az mondható, hogy időnkénti leértékelések melletti 

rögzített árfolyam esetén, amennyiben trend szerint reálfelértékelő politikát folytatnak, az 

részben import többletet eredményez, ami forint kiszívással jár; részben nettó 

forintkibocsátást eredményező akciókat; részben a leértékelési várakozások körüli ciklikus 

mozgást . Az indokolt leértékelések halogatásának hatására halasztják az export bevételek 

befogadását, gyorsítják az import kifizetéseket, azaz a késleltetett leértékelés rövid távú 

felértékelési politikának is tekinthető, ami a ciklikusságot fokozza. A valódi problémát az 

jelenti, hogy  0 reálkamat esetén nehéz megjósolni, hogy felértékelő-árfolyampolitika hatására 

létrejön-e konverzió vagy sem. Ha a reálkamat növekszik, akkor a fizetési mérleg javulása 

mellett nem, vagy kevésbé kell az importtöbblet kifizetése végett forintot devizára 

konvertálni, miközben a megnőtt kamat-különbözet mellett várhatóan gyorsabban áramlik be 

a deviza és ezzel együtt a devizának forintra történő konverziója. 

 

Az 1994. évi I. félévi helyzetet ez részben magyarázza, a nagyfokú forint kiszívás 

május-június-júliusban 20+24+60=104 Md Ft, illetőleg az augusztusi 109 Md Ft-os forintra 

történő konverzió illeszkedik a 8%-os leértékelésre való várakozás logikájához. Feltehetőleg 

ütemesebb kismértékű leértékelési lépéssekkel ez kikerülhető lett volna. A fizetési mérleg 

hiánya a január-áprilisi kumulált nettó 14 Md Ft-os forintnak devizára való konverzióját 

bőségesen magyarázza, így például január-áprilisban a trade balance egyenlege rendre –389, -

147, -25, -321 m USD passzívumra terjesült, azaz kb. 90 Md Ft-nyi dollárigény keletkezett, 

amely teljesítések egyik módja a konverzió. 

 

A jegybanki mérleg megfelelő keretet nyújtott-e a tervezéshez, illetőleg a folyamatok 

nyomon követéséhez? A probléma komoly, hiszen az események utólagos értékelése ez 

esetben bizonyos tekintetben egybeesik a jövőbeli cselekvések meghatározásával. A kérdés 

összetett, mivel az 1994. évi monetáris politikai irányelvek jó része már nem szolgált 

orientációs keretként a monetáris politika számára mire 1994. év beköszöntött. Az 1994. 
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februári dátummal kiküldött tájékoztató Összefoglalója néhány szám tekintetében tudósít 

arról, hogy alapvető változások történtek az irányelvek törzsszövege, táblái és az összefoglaló 

elkészítése között, de a tájékoztató számításaiban ez nem került átvezetésre. 

 Jelzi az Összefoglaló, hogy a folyó fizetési mérleg hiány kisebb kell legyen mint 

1993-ban, a mértékét nem rögzítik, a 2,6 Md USD (szemben az eredetileg elgondolt 

1,5-2,0 Md USD-dal) érték később jelenik meg. 

 Csak verbálisan jelzi: kamatpolitikájában arra fog törekedni, hogy a belföldi 

hiteligényt minél nagyobb arányban belföldi megtakarítások fedezzék, a mérték nem 

kerül megfogalmazásra. 

 Szól az Összefoglaló (5. pont) arról, hogy a jegybank belföldi kihelyezésének 

szabályozására nagy súlyt kell fektetni. Említi, hogy a jegybanktörvényt felülírva – 80 

Md Ft hiányt finanszírozó állampapír jegybanki állománynövekedését és értékesítési 

garancia nyújtását rendelte el a költségvetési törvény, kvalitatíve jelzi, hogy ezt 

ellentételezendő csökkenteni kell a novemberben elkészített prognózishoz képest a 

kereskedelmi bankok nettó refinanszírozását, számértéket nem közöl. 

 Arról is tájékoztat az összefoglaló, hogy 1993. december végére a működőtőke 

beáramlás végül is 2,2 Md USD lett, azaz kiugró mértékű, valamint arról is, hogy az 

államháztartás hiány kedvezőbb lett a novemberben prognosztizáltnál. 

 

A problémát ilyen feltételek mellett igazából az okozza, hogy innét kezdve 

kiismerhetetlenné válik, mi az ami még „él” az Irányelvekben foglalt számszerű előírásokból? 

Ha a novemberi háttérszámításokhoz képest megváltozotta megcélzott folyó fizetési mérleg 

pozíció; a jegybank számára nyújtandó hitelek mértéke; a forgóalap év elejei szintje; a nettó 

refinanszírozási hitelek tervezett nagysága, akkor kérdéses, hogy az összesen kb. 100 oldal 

terjedelmű irányelvek bármely kvantitatív megállapítása használható-e? Pontosítva a kérdés 

úgy hangzik, hogy mely időponttól rendelkeztek a döntéshozók az éves monetáris terv céljait 

kvantitatíve tartalmazó információkkal, valamint a (később) elkészült monetáris terv 

konzisztens volt-e? 

 

A dekádonként rendelkezésre álló monetáris prognózis nem tekinthető az 1993. 

decemberi irányelvek lebontásának, hanem csak egy attól eltérő, feltehetőleg annál 

valamelyest lazább monetáris politika vezérfonalának. Konkrétabban, a költségvetés – a 

MATÁV privatizációjával összefüggésben 1993. decemberében megnövekedett – forgóalapot 

gyors ütemben leszívta. a január 1-i 95,2 Md Ft forgóalap állomány január végén 95,7 Md Ft, 

február végén 45,6 Md Ft, március végén 18,2 Md Ft volt. Amelyik állapot (március 31) a 

monetáris politikai terv alapját képezte, az már a forgóalap felélésen túli állapot volt. Ez 

egyszersmind azt is jelenti, hogy a monetáris prognózis jelentős korrekciója lenne szükséges 

ahhoz, hogy azt az irányelvekben megfogalmazott szigorú monetáris politika térképeként 

lehessen használni. Bár kockázatos dolog utólag tervszámokat készíteni, de ha a novemberi 

számítások helyesek voltak, akkor a költségvetés nettó hitelei 38 Md Ft-tal nőttek volna, 

ehhez képest a költségvetési törvény 80 Md Ft-ot írt elő, amihez képest egy nem tervezett kb. 

70 Md Ft forgóalap többlet mérséklődés párosult, ez együttesen kb. 110 Md Ft nettó 

hiteltöbbletet jelent, már az év elejétől, első negyedétől számítva. Valószínűsíthetően 65 Md 

Ft tervezett nettó refinanszírozás csökkentés ezt csak részlegesen tudta volna közömbösíteni. 

A fizetési mérleg emelt hiánya félév során kb. 40 Md Ft-ot jelenthet, ha az az MNB 

mérlegében csapódik le. A feladat bonyolultságát az adja, hogy a tervezés során nem 

elhanyagolható az a tény, hogy ha a jegybanki forrásokat 5 és fél hónapon keresztül az 

elgondoltnál jobban használják, akkor az folyamatosan többlet pénzkiáramlásban 

(mesterséges kereslet gerjesztésben) nyilvánul meg. Ha tehát a 65 Md Ft-os szűkítési cél 

helyes volt a félévre nézve, akkor nem kizárt hogy már az első negyedévre nézve is azzal 
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kellett volna számolni, tekintettel a költségvetés „mohóságára” A probléma tehát nemcsak az, 

hogy a félév során sosem teljesült a monetáris prognózis (az eltérés március-júliusban 70-80 

Md Ft körül volt), hanem még ha teljesül, az is – időbeni lefutása miatt – valószínűleg laza 

lett volna. Röviden: az első három hónapban nem rendelkezett tervvel a monetáris irányítás, a 

második évnegyedben pedig nem tudott érvényt szerezni tervének, mint később látni fogjuk, 

vonakodó kamatpolitikája miatt. Közbevetőleg a tervváltozatok időbeli dinamikáját közlöm: 

 

A február elején készült, a monetáris politikai eszköztár továbbfejlesztése 1994-ben c. 

előterjesztés úgy fogalmaz, hogy „konkrét, pontosan meghatározott, a jegybank mérlegének 

részét képező mennyiségi célt rövidtávon nagyon nehéz meghatározni, mivel a jegybanktól 

független tényezők rövid idő alatt is jelentősen megváltoztatják a jegybankmérleg egyes 

tételeit és ehhez folyamatosan kell hozzáigazítani a jegybanki nettó pénzkibocsátást. További 

elemző munkát, illetve rendszerváltoztatást igényel, hogy meghatározzuk a jegybank által 

követendő közbülső mennyiségi célokat és képesek legyünk azokat elérni.” 

 

A márciusban készült, a monetáris politika aktuális kérdései c. anyag, amelyet az MNB 

Igazgatósága mint Jegybanktanácsi előterjesztést kapott meg, mellékleteiben tartalmazza az 

1994. évi monetáris program (negyedévenkénti) célkitűzéseit. Ismerteti a megtett, megteendő 

intézkedéseket: kötelező tartalékráta március 1-én, május 1-én való 1%-os csökkentése, 

devizaforrások (bankközin kívüli) tartalék kötelezettsége, és a tartalékok után térített 

jegybanki kamatok 11%-ról 18%-ra való emelése, repo lehetőség 3 hónapra való kurtítása, és 

a hónapon belüli repo kamatok szintje legyen a legmagasabb refinanszírozási kamat. Az 1 

napos, 1 hetes repo mellett bevezették az 1 hetes passzív repot, előbb 15%, majd 21%-os 

kamatlábbal. Az 1994. évi monetáris politikai mozgástér meghatározásakor a folyó fizetési 

mérleghiányt 2,6 Md USD-ra tervezték, a működőtőke beáramlás 1,3 Md USD, közvetlen a 

vállalati és kormányzati külső forrásbevonás 0,8 Md USD. A bankrendszer külső eladósodása 

30 Md Ft, ebből az MNB-é minimális. Az államháztartás nettó jegybanki finanszírozását 120 

Md Ft-ra becsülik. Így a kereskedelmi bankok nettó refinanszírozását éves szintet 80, 

félévben 65 Md Ft-tal indokolt szűkíteni. (Ehhez a nettó repoegyenleg 55 Md Ft-os 

mérséklése kell, mivel 10 Md Ft tartalékszint növekedésével számolnak). A kereskedelmi 

bankok a jegybanknál tartott devizabetéteiket csökkentik, vagy ha a nembankok további külső 

forrásokat vonnak be, akkor az MNB-nek tovább kell csökkenteni a belföldi finanszírozást. 

Pénzmennyiség 14%-kal, banki értékpapírok félévkor 20, év végén 30%-kal növekednek. 

Nettó belföldi hitelállomány év végén 11%-on belül kell legyen, vállalati hitelállomány 

növekedési üteme 8-13%. Alapkamat enyhe emelését javasolják. Reál effektív árfolyam 

számítását ipari termelői árindexszel végezze az árfolyam a helyén van, további leértékelés 

csak inflációt okoznak, a kosarat viszont célszerű változtatni. 

 

A márciusi igazgatósági anyag táblázatait egybevetve a tényekkel, a jövedelem tulajdonosok 

bankrendszerrel szembeni pozícióváltozása a következő volt: 

Féléves tervek és tények Terv Tény Eltérés 

Állami, nettó -95,8 -94,1 -1,7 

K. költségvetés -115,0 -93,3 -21,7 

Helyi 11,3 0 +11,3 

Egyéb 7,9 -0,8 +8,7 

Vállalkozások, nettó -42,0 -69,1 +27,1 
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Hitel -33,3 -76,8 +43,5 

Betét + készpénz + értékpapír 8,7 7,7 16,4 

Ebből: kisvállalkozások, nettó -1,2 -0,2 -1,0 

Hitel -4,8 -3,9 -0,9 

Betét + készpénz + értékpapír 3,6 +3,7 -0,1 

Lakosság, nettó 85,9 102,1 -16,2 

Hitel 9,7 -11,6 +21,3 

Betét + készpénz + értékpapír 76,2 113,7 -37,5 

Külföldi, nettó 47,9 127,9 -80,0 

Egyéb tételek, nettó 4,0 -66,8 +70,8 

 

A félév során az állam nettó banki pozíciója a márciusi tervekkel összhangban alakult, 

az eltérés összességében csekély volt. A konszolidált költségvetés az elgondolthoz képest 

kevésbé finanszírozta magát a bankszférából, míg a helyi önkormányzatok és nonprofit 

intézmények kevesebb betétet helyeztek el a vártnál. A vállalakozók bankrendszerrel 

szembeni nettó eladósodása 27 Md Ft-tal meghaladta a vártat, ez a tervezetten felüli 43,5 Md 

hiteltöbblet és 16,4 Md Ft betéttöbblet hatására jött létre. (A kisvállalkozóknál nem volt 

jelentős eltérés.) A lakosság nettó elmozdulása a tervezethez képest 16,2 Md Ft 

többletmegtakarításra utal. A nettó külföldi pozíció viszont 80 Md Ft-tal magasabb, a 

tervezettnél, ez kb. 0,8 Md USD-ot jelent. Az összehasonlításba nagyfokú bizonytalanságot 

visz az egyéb nettó tételek 70,8 Md Ft-os eltérése. Kvalitatíve értékelve a márciusi tervek és 

tények eltérését a vállalati szféra jelentékeny hitel igénybevétele okozhatta a tervezeten felüli 

külföldi forrásbevonást. 

 

Az MNB mérlege a márciusi igazgatósági anyag terve és a tények szerint: 

 

 Terv Tény Eltérés 

Állam nettó hitelei 104,0 157,2 -53,2 

Átértékelés nem tervezett 67,5 – 

Államadóssági kötvény nem tervezett 59,1 – 

Állam összesen nem tervezett 283,8 –- 

Pénzintézetek nettó forrásai 38,1 65,4 25,3 

Bankjegy és érme 16,4 20,8 – 

Külföldi nettó 27,0 234,7 80,0 

Egyéb forrás, elszámolás -14,0 -37,1 – 

 

Az értékelést közvetlenül nem lehet elvégezni, mivel a tervszámok rögzített, a 

tényszámok folyó árfolyamon lettek feltüntetve. Ezzel együtt valamilyen értékelés mégis 

mondható. Az állam (átértékelési és abból elkülönített államadóssági kötvényei nélkül) nettó 

hitelei a tervezett 104 Md Ft helyett 157,2 Md Ft-tal terhelték a jegybanki mérleget. A 
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bankjegy-és érmekibocsátás a tervezetthez közeli szinten alakult. Ha a külföld tényadatait 

korrigáljuk az átértékelési+államadóssági kötvény tételekkel, 108,1 Md Ft-ot kapunk, ez az 

eredeti 27 Md Ft tervezett nettó hiteltől mintegy 80 Md Ft-tal tér el. A végleges értékelés itt is 

az egyéb források számbavételével történhet, durva értékelésként az mondható, hogy a túlzott 

jegybanki nettó hitel igénybevétel következtében ugrottak meg a tervet jóval meghaladóan a 

külföldi nettó adósságtételek. A márciusi tervek és tények egybevetése egyaránt ahhoz a 

következtetéshez vezet, hogy a tervezettet meghaladó nettó jegybanki hiteleit az 

államháztartásnak csak a refinanszírozási lehetőségek és ezzel a vállalkozó hitelkereslet igen 

erős visszafogásával lehetett volna elérni. Az indokoltnál kb. 3%-kal alacsonyabb repo és 

alapkamat került alkalmazásra, aminek következtében alakult ki a folyó fizetési mérleg 

erőteljes romlása, egyfajta gazdaságélénkülés mellett. 

 

Ami a nettó refinanszírozás félév során tervezett értékeit jelenti, ott célszerű annak 

részletező feltárása a 12. oldali tábla segítségével. Határidős ügyleteken keresztül kiáramlott 

pénz mennyisége 1993. december 31-től június 30-ig (197 Md Ft-ról 156 Md Ft-ra) 41 Md Ft-

tal csökkent. Ezen belül 105 Md Ft-tal csökkent a nettó repo és a swap állomány, míg 67 Md 

Ft-tal növekedett a középlejáratú betétcsere. A repo és swap kamatok az időszak során a 

reprezentatív befektetési lehetőséget jelentő kincstárjegy hozama felett voltak. (1 hónapos 

repo kamatlábak és 30 napos diszkont kincstárjegy kamatok: 1994. március 28-ig repo 23%, 

míg az 1 hónapos kincstárjegy átlagos éves kötvény egyenérték hozama január 5-től hetente 

aukciónként a következőképp alakult: 22,68; 22,43; 21,17; 21,80; 21,54; 21,17; 20,92; 20,54; 

20,41; 21,04; 23,19; 22,93%. Március 28-tól május 17-ig repo 24%, míg a diszkontjegy 

aukciós értékek: 22,68; 23,56; 23,56; 23,44; 23,56; 23,31; 23,44%. Május 17-től június 8-ig 

repo 24,50%, míg a diszkontjegy értékek: 23,69; 23,94; 23,44; 23,69. június 8-tól július 

közepéig 26,50% repo, és a kincstárjegy aukciós értékek 23,87; 24,21; 29,93%.) 

 

A repo és swap ügyletek tehát mérséklődést mutattak, összhangban a kincstárjegy és a 

repo közötti réssel. A nettó refinanszírozás többek között azért haladta meg az eredetileg 

kívánatosnak tartott szintet, mivel a középlejáratú devizabetétcsere konstrukció kamatlába 

igen kedvező volt, a jegybanki alapkamathoz kötődött az időszak nagy részében, ami pedig 

június 15-ig csak 22%-os volt, majd utána 25%-ra emelkedett. Amennyiben a jegybanki 

alapkamatláb elérte volna a repo színvonalát, valószínűleg kisebb lett volna a középlejáratú 

devizabetét csere volumene. (A középlejáratú devizabetétcsere konstrukció megváltozott. 

Április 26-tól 15 hótól – 3 évig terjedő lejáratra devizabetétcsere esetén a kamatláb az utolsó 

négy 90 napos kincstárjegyaukción kialakult hozamuk számtani átlagával egyező. Míg a 36 

hónapon túli lejáratú devizabetétcsere esetén az alapkamat számít kamatlábnak.) 

 

A dekádonként rendelkezésre álló monetáris prognózis több tízmilliárdos 

nagyságrendben eltér az irányelvekben foglaltaktól. Az eredeti irányelvek célkitűzésének 

teljesítése megkövetelte volna, hogy vagy néhányszor tíz Md Ft-nyi államkötvényt dobjon 

piacra az MNB (vállalva az árfolyamveszteséget is), de ezt a lehetőséget a költségvetési 

törvény kizárta, vagy a jegybanki kamatok év elejei emelését, hogy ezzel a bankrendszer 

refinanszírozását megfelelően szűkítse. (Feltehetően nem javítja tisztánlátásunkat, ha a 

konverziós forintkibocsátással bővítjük értékelésünket, mivel a leértékelések okozta ciklikus 

elemeken túl, hatásuk többé-kevésbé kioltják egymást, míg a ciklicitást inkább jövedelmi 

kategóriának tekinthetjük, a késlekedő leértékelések politikája jövedelemveszteséget okoz a 

jegybankon keresztül az államnak.) Két témakörre – melyet korábban már említettünk – még 

vissza kell térnünk. A laza monetáris politika hatására is megugró beruházások és a csekély 

lakossági megtakarítások ügyére. 
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A beruházások kérdésének megítélése 1994-ben igen bonyolult. Maga a mérték 

meghökkentően magas, nominálisan 58%-os. Árak hiányában a fogyasztási és termelési árak 

kombinációjaként becsülve 13-15%-os beruházási árindexszel számítva 35-40%-os 

reálbővülést kapunk. Különösebb közgazdasági megfontolások nélkül is belátható, hogy 35-

40%-os beruházás élénkülés 15%-os reálkamat esetén arra utál, hogy a beruházások 

jelentékeny része nem piaci elveket követve cselekedett. A közvetlen állami beruházásokon 

túl (a nem anyagi ágakban mintegy megduplázódott a beruházások volumene), valószínűleg 

nagy szerepet játszott az állami garanciák sajátos rendszere. Ennek mértékét nem ismerjük, 

törvényi szabályozása sem egyértelmű, azt sem tudjuk, hogy mekkora a kiadott garanciákból 

a kül- és belföldi devizahitelre és a forinthitelekre jutó összeg. Mindössze annyit lehet sejteni, 

hogy ennek mértéke több tízmilliárd forintot tett ki. A kérdés ugyanaz, mint ami a jegybanki 

mérleg elemzésekor is felmerült, ha elfutott a kamatérzéketlen beruházás, akkor a jegybank 

feladatát képezi-e a kamatérzékeny beruházások visszafogása. Ha fontos a jegybank számára 

az irányelvekben foglalt első számú célkitűzés, hogy a folyó fizetési mérleg pozíciót erősen 

javítani kell, akkor ebből következik, hogy akár a repo, és alapkamat emelésével, akár a 

jegybanki eszközök között lévő állampapírok eladásával (amennyiben azt körvényes előírások 

nem zárják ki), a kamatszint emelkedésére kell törekedni, ellensúlyozva ezzel az állami 

beruházási aktivitását. 

 

A lakossági megtakarítások esetén nyílhatott volna lehetőség arra, hogy kamatláb 

emelésével serkentség azt. Az 1994. I. félévi nettó megtakarítások struktúráját az jellemzi, 

hogy 1993. I. félévében a nettó pénzügyi megtakarítások 97 Md Ft-os értékéből a 

pénzintézeteknél csaknem pontosan akkora összeg realizálódott mint 1994. I. félévében a 

nettó pénzügyi megtakarítások 149 Md Ft-os értékéből. A lakosság készpénzállománya 35 

Md Ft-tal bővült. Az állampapírok, vállalati értékpapírok lakossági vásárlása jelentősen 

javítottak a helyzeten. A 47 Md Ft pénzintézeti szférán kívüli értékpapírállomány-

változásából 32 Md Ft kincstárjegy és 7,4 Md Ft államkötvény adják a jelentősebb tételeket. 

(Szakértői becslések szerint körülbelül 20-25 Md Ft-tal több állampapírt lehetett volna az 

1994. I. félévi kondíciók szerint elvonni, ha sűrűbb lett volna – a részben ellenérdekelt banki 

eladóhelyeken túl – az eladóhelyek hálózata.) 

 

További vizsgálat tárgyát képezheti, hogy magasabb kamatlábak esetén mekkora 

többlet megtakarítás keletkezett volna. Az 1991-1993. Évi bázison havi adatokkal számolt 

megtakarítási összefüggések szerint a reálkamatok 1%-os növekedése 1,5-2 Md Ft-tal emeli a 

havi nettó megtakarítások állományát. Ez azt jelenti, hogy – egyébként változatlan feltételek 

között – 3%-kal magasabb átlagos kamatszint elérése esetén 35-40 Md Ft-tal bővültek volna a 

lakossági megtakarítások. A vállalkozói hitelfelvétel esetén (1990. január és 1993. December 

közötti időszak tapasztalatai alapján) megközelítőleg hasonló kamatérzékenységgel 

számolhatunk. Így összességében a mérséklődő vállalati hitelek és növekvő lakossági 

megtakarítások mellett körülbelül 70-80 Md Ft-tal több belföldi forrás finanszírozta volna a 

költségvetés hiányát, így nettó módon becsülve azt nyerjük, hogy 3% kamatemelkedés 

esetében a folyó fizetési mérleghiány az I. félévben megközelítőleg a módosított 

irányelveknek megfelelő szint maradt volna, félévben kb. 1,3 Md USD hiányt mutatott volna. 

Amennyiben a később megvalósult kamatlépéseket az év elején végrehajtották volna, úgy a 

monetáris politika 1994. I. félévi célkitűzése valószínűleg teljesült volna. 

 

Végső összefoglalásként azt mondhatjuk, hogy a költségvetés hiánya 1994-ben magas, 

de mértéke az év első felében kevéssé lépte túl a tervezettet. A gazdaság túlzott felpörgése (a 

tervezett szintenmaradással szembeni 10% termelésnövekedés, az ehhez társuló 27%-os 

átlagos nettó nominálkereset bővülés), részben annak volt betudható, hogy a fiskális politikai 
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lépéseket a monetáris politika nem törekedett saját eszköztára alkalmazásával közömbösíteni, 

a túlkeresletet visszafogni. A jegybanki függetlenséget csorbító költségvetési törvény miatt az 

MNB passzív maradt az államháztartás nettó jegybanki finanszírozásának állampapírok 

eladásával történő visszaszorításában, viszont az MNB felelőssége, hogy a kamatpolitikájában 

lehetővé tette, a később megvalósult kamatlépéseket az év elején végrehajtották volna, úgy a 

monetáris politika 1994. I. félévi célkitűzése, hogy az alacsony jegybanki alapkamatok mellett 

túlzott mértékű refinanszírozás áramoljon ki jellemzően a középlejáratú devizabetétcsere 

konstrukció kapcsán. A fiskális politika kétségtelenül megnehezítette az eredményes 

monetáris cselekvések megtételét, (ennek egyik formája az állami beruházások, a 

hitelgaranciák nyújtása), de úgy tűnik a monetáris politika túl könnyen belenyugodott ebbe, 

saját tervét észrevétlenül módosítva megfosztotta magát a cselekvésére való eltökéltségtől is. 

A végeredményt, a magas fizetési mérleghiányt, gyorsuló inflációt nem kompenzálja a GDP 

szerény növekedése. A monetáris politika 1994 évi kamatleépítéseit a késlekedés jellemezte. 

A 3%-os kamatlábemelést – amely számításaink szerint szükséges lett volna, ugyancsak némi 

késéssel kitűzött kvantitatív célok megvalósításához – végül is megcselekedte. A problémát 

az okozza, hogy az első negyedév során fennálló 1 hónapos 23%-os repo kamatláb csak június 

8-tól lett 26,5%-os, illetőleg az év elejei 22%-os alapkamat csak június 15-én emelkedett 

25%-ra. Az időbeni tervkészítés és az indokolt kamatlépések késlekedés nélküli megtétele 

biztosította volna, hogy a gazdaság egyensúlyi pályán kezdjen növekedni. A nyár közepén 

végrehajtott kompenzáló lépések, 30% feletti repo kamat, 8%-os leértékelés az utólagos 

szabályozás jegyeit viselve, egyféle egészségtelen rángatást visznek a rendszerbe. 

 

* 

 

 

A tiszta közjavak fejezet összefoglalásaként az mondható, hogy a  monetáris politika 

veszélyes szerszám. Erről szól a konstitucionalista közgazdaságtan, amikor azt írják, hogy 

pénzügyi alkotmányozással kell elejét venni annak, hogy a monetáris politika a stabil pénz 

megteremtésén kívül más célokat is felvállalva ad hoc intézkedéseivel összezavarja a 

gazdasági folyamatokat. Az 1993-94 évi események bemutatása jól jelzi, hogy mennyire 

helyénvaló ez a megközelítés. 1994 után az előre bejelentett csúszó leértékelések árfolyam 

rendszerével a monetáris politika kiszámíthatóvá vált, az 1995 évi kiigazítást követően 1997-

től a gazdaság a trendhez felzárkózás évi 4-5%-os ütemű pályájára lépett. A II. fejezet 

fejtegetései értelmében 2012-ig vélhetően ott is marad.  

 
A dolgozat fejezetenként az 1968-98 közötti két egész (1968-78) és (1978-88), valamint két 
fél évtized (1988-93) és (1994-98) intézménytörténeti elemzését végzi. A javak négy 
alaptípusát (a magánjavak, a közös készletű javak, a tiszta közjavak és a díjfizető javak) 
illetve azok intézményi elrendeződését vizsgáljuk meg időszakunkban. Korábban felvázoltuk, 
hogy absztrakt tipológia esetén elvileg miként lehet az intézményeket leírni, de az 
intézmények valós leírása ennél sokkal gazdagabb. Erre tettünk kísérletet a jelen fejezetben is. 

 1988-ban kezdődött a gazdasági rendszerváltás. Nagy reményt fűztek ahhoz, 
hogy a tervekkel való szabályozás után a pénzmennyiséggel való szabályozás 
domináns állami tulajdon esetén is hatékony lehet. A bemutatott fél évtized (ez 
a SLIP periódus, vagyis stabilizáció – liberalizáció – intézményfejlesztés – 
privatizáció) azt mutatja, hogy az új eszköz birtokbavétele nem volt 
problémamentes. A jegybankpénz, mint tiszta közjószág 1995 után már 
csaknem problémamentesen működik, röviden vázoljuk, hogy mi maradt fenn 
megoldandó feladatként a későbbiekre.  
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6. Díjfizető javak  termelésének intézményrendszere.  
 

 

Dolgozatunk struktúrája értelmében az általános kérdések tárgyalását valamely részterületen 

illusztráljuk. Ez alkalommal a távbeszélő (Matáv) privatizálásán, szabályozásán keresztül 

mutatjuk be, hogy miként törekedett az állam ennek a jószágfajtának szabályozására. Ezt 

követően szélesebb kitekintésben újra megvizsgáljuk a kérdést. 

 

 

6.1. Privatizációs kihívás és válasz a rendszerváltást követően 

 

1991 évi folyóáras GDP 2500 mrd Ft volt, Pitti – Varga a nemzeti vagyont erre az évre 

13000-15000 mrd Ft körüli értékre becsli, vagyis a nemzeti vagyon/GDP értéke szokatlanul 

magas 6,5-es értéket közelítene. Ebből az állami vagyon 7000 mrd Ft (4750 kincstári + 2250 

vállalkozói) + 3500 önkormányzati +egyéb 4000 (3000 magán + 700 tb + 300 egyéb civil). 

Mihályi becslése szerint 13580 = termőföld erőkkel 1600 + közutak 1000 + önkormányzatok 

3000 + hadsereg 1000 + lakások és fogyasztási cikkek 2800 + minisztériumi vállalatok 

(vezetékes szolgáltatások) 1500 + állami vagyonkezelők tulajdonában lévő vállalati vagyon 

2600. A 2600 mrd Ft állami vállalkozói vagyon nagyjából 2000 vállalatot jelentett. A 

privatizáció nettó bevétele azonban ennek legfeljebb a töredékét érhette el, mivel ekkoriban a 

nettó államadósság 1700 mrd Ft + önkormányzatokat megillető 8-12%-os tulajdoni hányad + 

egyéb kötelezettség nagyobb volt mint az eladások várható ellenértéke. Kárpótlásra 140 mrd 

Ft jegyet nyomtattak és kb 150 mrd egyházi ingatlan visszaadására vállaltak kötelezettséget. 

A privatizáció eleinte az AVÜ, majd megkettőződése után AVŰ és ÁV Rt, végül ezek 1995 

eleji összevonásakor ÁPV Rt-ben indult meg komolyabban.  

 

1995-ben privatizálásra várt a vagyon nagyobb része, 30-40 cég, ami az energiatermelés, 

telekommunikáció, nehézvegyipar és aluminiumvertikum, a bankok és biztosítók, a 

tömegközlekedés és áruszállítás, a vízgazdálkodás vállalatait érintették. (270-320) végül is 

1990-ben 42 mrd USD volt az állami vagyonkezelők vagyona, ami 1997 végére 3 mrd USD-

re csökkent, 10 mrd USD részben más vagyonkezelőkhöz került (4 mrd USD), részben 

bevételként realizáltak (6 mrd USD).  

 

Hová tünt az állami vagyon 2/3-a, 28 mrd USD?  Mihályi 10 magyarázatot ad, aminek 

nagyjából az a logikai struktúrája, hogy amit lassan kellett volna eladni, azt gyorsan adták el, 

(és fordítva), amit az elején kellett volna eladni, azt a végén adták el (és fordítva), amit így 

kellett volna, azt úgy csinálták… vagyis a kérdés nem nyert kellően részletező 

megválaszolást.  Összegző válaszunk persze van. Amiről úgy gondoltuk, hogy 2-3000 mrd Ft-

ot ér, az csak adott külpiacok és termelési struktúra mellett ért volna annyit, ha a termelési 

struktúra és a külpiaci rendszer nem ment volna csődbe. De csődbe ment, ami a számvitel 

nyelvén a vállalati vagyon leértékelődésében mutatkozott meg, amit részben a 

bankkonszolidációban fizetett meg a költségvetésen keresztül az ország, részben tíz évi 

stagnálásba került, amíg az új pályán a régi szintre visszavergődött a gazdaság. 

 

 

Nézzük meg most a külföldi tőke beáramlásának hatását a magyar gazdaságra. 1997 végéig 

nagyjából 22 mrd USD működőtőke áramlott be, ennek hatására hogyan változott a 

termelékenység? 
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A vállalkozások részesedése a termelési tényezőkből,  

tényleges és elvárt (0,75L+0,25K mellett) jövedelemtermelésük,  

hatékonyságuk a külföldi tulajdoni hányad függvényében 1995-ben 

 

Külf. tul. % Munka %  (L) Tőke % (K) GDP tény 

(Yt) 

GDP becs.  

(Yb) 

Hatékonyság 

= Yt - Yb 

0 74,1 58,5 57,1 70,2 -13,3 

1-10 1,2 1,3 0,8 1,2 -0,4 

11-30 2,6 6,4 4,9 3,5 1,3 

31-50 4,5 8,9 6,9 5,6 1,3 

51-75 4,8 9,3 8,5 5,9 2,6 

76-99 6,0 7,4 9,5 6,3 3,2 

100 6,8 8,3 12,3 7,1 5,1 

Együtt 100 100 100 100 0 

 

A tábla számított oszlopa az utolsó kettő. feltételeztük, hogy a termelési függvényben a 

munka kitevője ¾ és a tőkéje ¼, és ezzel kiszámoltuk, hogy a vállalkozások GDP-jéből az 

egyes tulajdoni osztályoknak hány százalékkal kellene részesülniük, ezt tartalmazza a „GDP 

becsült” oszlop. Egybevetettük ezt a tényleges GDP részarányokkal, és különbözőségüket 

hatékonyság előnyként, illetve hátrányként interpretáltuk. A táblázat első és utolsó oszlopát 

egybevetve azt láthatjuk, hogy minél magasabb a külföldi tőke részaránya, annál nagyobb a 

többlethatékonyság. (megvizsgáltunk más súlyokat és megvizsgáltuk a feldolgozóipart 

önmagában is, és hasonló értékeket találtunk.) Egyszóval, 1995-ben a gazdálkodó szervezetek 

annál hatékonyabbak voltak, minél magasabb volt bennük a külföldi tőke részaránya.  

 

 

 

6.1.1. MATÁV privatizáció  

 

Vizsgáljuk meg ezek után a vezetékes szolgáltató vállalatok közül a Matáv privatizációját, 

valamint az árszabályozást és a szabad hozzáférés szabályozását. (Főként Mihályi, Major 

könyvei alapján)  

 

A hiányok felhalmozódása a rendszerváltásig: 

 

 A magyar távközlés a két háború között nemzetközi viszonylatban gyenge-közepes 

szintűnek tekinthető, ami a későbbiekben sokat romlott. 

  Legdurvább mérőszámként a 100 lakosa jutó fővonalak számát tekintjük, akkor szinte 

mindig tízszer volt sűrűbb az európai országokban és az USA-ban az ellátottság, mint 

Magyarországon. (1960-ban 20 vs. 2, 70-ben 40 vs. 4, 80-ban 60 vs. 6) és csak 1990-

ben értük el a 10-es értéket. Ekkor 600-700 ezer bejelentett telefonra várakozót 

tartottak számon, a kielégítetlen összigényt pedig 1,5 millióra becsülték.  

 A telefon-ellátottsági hiányra való szervezeti védekezésként zártcélú hálózatokat 

hozott létre magának a MÁV, az OKGT, a BM, a HM, az OVH, stb… 

 

 

A kínálati piac – keresleti piaccá törtnő átalakulásának lépései: 
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 1990-től a megalakuló Matáv élére fiatalokból álló dinamikus vezetés került, amely 

hozzálátott a digitális távbeszélőközpontokra és optikai kábelekre épülő országos 

távbeszélő gerinchálózat kiépítéséhez, amihez világbanki és EBRD hiteleket is 

igénybe vettek.  

 

 1990-93 között a fővonalak száma 50%-kal bővült. A Matáv belső szerkezete 

megváltozott, önálló profitcentrumokként kezdtek működni a területi igazgatóságok.  

 

 

 1997-re a 100 lakosra jutó fővonalak száma elérte a 30-at, ami az 1960-70-es évek 

európai értékeinek felel meg. A mobil telefonok előfizetői tekintetében már 1997-ben 

az európai élvonalba került Magyarország.  

 

 

 

A privatizáció három fázisa: 

 

 Előkészületi fázis. A Matáv 1990 januárjában vált szét a Postától, de csak 1991 

december 31-én alakult át rt-vé, (58,2 mrd Ft alaptőkével és 56,1 mrd Ft 

eredménytartalékba kerülő tartalékvagyonnal). Az ÁVÜ ez esetben eltért attól a 

szabálytól, hogy a jegyzet tőkén felüli vagyon nem lehet több mint a jegyzett tőke 

10%-a, mivel a rendezetlent telekkönyvi helyzet nem tette lehetővé, hogy az 

ingatlanokat beapportálva szembeállítsák a jegyzett tőkével.  A távközlés 

koncesszióköteles tevékenység volt. 1993-as távközlési törvény 54 körzetre osztotta az 

országot. 25 körzetben a  minisztérium koncessziós pályázatot írt ki, ebből 15-ben 

helyi LTO-k alakultak, amelyek kedvezményes áron (a könyvszerintinél olcsóbban) 

eszközökhöz jutottak. 1990-ben megalakult vállalat esetén azt tervezték, hogy még az 

évben előbb zárt majd nyitott rt-vé alakulnak és külföldi stratégiai befektetőket vonnak 

be, ez végül is némi késedelmet szenvedett. Külföldi tanácsadója volt a Matávnak is 

(Solomon Brothers) és a kormánynak is (Rotschild). 1992 végéig alá akarták írni a 

befektetőkkel a szerződést, ám ez is húzodott. Közben forrásproblémák is akadtak, 

mivel az áremelés mértéke 1993-ban infláció alatti volt, miközben a vállalat 35%-os 

garantált kamat mellett lakossági kötvényeket bocsátott ki, hogy fejlessze kapacitásait. 

Végül is 400 m USD hitelt kellett felvegyen hazai és külföldi pénzintézetektől a cég.  

 

 A privatizáció első szakasza 1993-ban kezdődöt, amikor is  kétfordulós pályázatot 

írtak ki. Az előminősítésre 13-an jelentek meg, a második fordulóra (november 5-re)  

4 ajánlat érkezett: német – amerikai konzorcium, francia – amerikai konzorcium, olasz 

– amerikai konzorcium és egy spanyol. Árajánlatot december 14-én három cég adott 

be (a spanyol kiszállt), December 17-én az ÁV Rt és KHVM eredményt hirdetett, a 

Matáv  részvényeinek 30,14%-át 875 m USD-ért a német-amerikai konzorcium 

szerezhette meg. (Ebből 400-at tőkeemelésre visszakapott a Matáv, 133,25 m USD-t  

pedig koncessziós díjként a KHVM, a többit kapta az AV Rt.) A szerződést 1993 

december 22-én aláírták és még év vége előtt be is fizették, mivel csak akkor jár 

ötéves adómenetesség a cégnek, ha 1993-ben befejeződik a tranzakció. 

 

 

  A második szakasz 1994 végén indult, a kormány döntött a privatizáció folytatásáról, 

a tartós állami tulajdon részarányát 25%+1-re szállította le 505+1-ről, határidőnek 

1995-96-ot jelölte meg. A vállalat 200 mrd Ft-os saját vagyona és 120 mrd Ft-os 
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árbevétele mellett 1994-ben és 1995-ben is csak 0,2 mrd Ft-os adózás előtti eredményt 

produkált,  így a stratégiai partner MagyarComnak voltak érvei a tőzsdei bevezetés 

ellen (bár becslések szerint 325-375 USD-t lehetett volna kapni részvényenként) , és 

további stratégiai partnert a már meglévő miatt nem lehetett volna bevonni. Végül is a 

MagyarCom 37%-ot vásárolt 825,7 m USD-ért, ezt zártkörű értékesítésnek deklaráltak 

kormányhatározatban. 1995-97 között a Matáv tulajdonosi szerkezetében 28,14% volt 

az APV Rt-é, 33,68-33,68% a MagyarCom két tagjáé (DT és Ameritech), 0,99% IFC, 

1,97% EBRD, 1,55% alkalmazottak, önkormányzatok, kisbefektetők.  

 

 1997 novemberében (harmadik szakasz) történt a Matáv tőzsdei bevezetése, az APV 

Rt az alaptőke 13-19%-át, a MagyarCom pedig 7-8%-át vonta be a tranzakcióba, 

november 11-én zárult a hazai jegyzés, és három nap múlva megtörtént az amerikai 

bevezetés is. a részvényeket háromszorosan túljegyezték, értéke meghaladta az 1 mrd 

USD-t.  

 

A szabályozásról. A későbbiekben részletesebben is lesz róla szó, röviden annyit, hogy a 

hagyományos szabályozás olyan áron keresztül történő hatósági szabályozás, ahol a hatóság 

azért, hogy a monopólium vissza ne éljen helyzetével, és ne magasan áron keveset 

szolgáltathasson (maximalizálva ezzel profitját) a hatóság olyan árat szab meg, ami nagyobb 

teljesítményre ösztönzi a monopolvállalatot. Ha az induló árak rendben vannak, akkor price 

cap típusú árszabályozás mellett a szolgáltató csaknem annyival emelheti árait amekkora az 

infláció, egy X  %-kal kevesebb lehet azonban az áremelés, hogy valamilyen hatékonysági 

kényszerrel a monopolvállalatnak is számolni kelljen, azaz a hatékonyságnövekedés 

gyümölcsét ossza meg a monopolvállalat is a fogyasztókkal. Ha az induló profitszint túl 

magas, akkor azt előbb rendbe kell hozni, és csak utána szabad price cap technikával élni a 

hatóságnak. baj az, ha ezzel szemben folytonosan kedvezményeket adnak a monopóliumnak, 

koncessziós jogokat, azután adókedvezményeket, azután elfelejtik a profitszintet méretre 

szabni, azután lemarad az X %-os hatékonysági kényszer. A modern szabályozás tudja, hogy 

árszabályozással csak verseny szimuláció érhető el, ezért mostanság a valódi 

versenyösztönzést alkalmazza, arra kényszeríti a tulajdonost, hogy bármely eszközök nélküli 

versenytársának köteles legyen költségalapú árak mellett bérbe adni eszközeit, hogy az 

szolgáltathasson rajta. a monopolista vállalat értelemszerűen mindent megtesz annak 

érdekében, hogy ilyen törvényi szabályozás ne legyen, vagy ha van, akkor ne alkalmazzák, 

vagy ha mégis, akkor csak időlegesen.  
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6.2. A szabályozásról 

 

 

6.2.1. Díjfizető javak szabályozásának általánosabb kérdései 

 

1. A javak nagy része tartalmaz externális hatásokat, vagyis egyéni és társadalmi hozamuk 

és költségeik eltérnek egymástól, ezért egyszerű piaci módon való termelésük 

megkárosítaná a társadalmat. Ha azokat a javakat piaci allokációval kezeljük, amelyeknél 

az externális hatás mértéke meghaladja az internális hatást, akkor a piaci kudarcok miatt 

társadalmi veszteséget szenvednénk; de ugyanez igaz fordítva is, ha azokat a javakat sem 

piacilag allokálnánk, amelyeknél az externális hatás csekély az internális hatáshoz képest, 

akkor bekövetkezik a kormányzati kudarc. Nézzük elméletileg és gyakorlatilag is, hogy 

hol a helyes arány.  

 

2. Vizsgáljunk keresztmetszeti adatokat, hasonlítsuk össze a gazdasági növekedés 1990-95 

évi átlagos ütemét a jóléti kiadás/GDP adatokkal. Eredményül azt kapjuk, - bár a 

korreláció nem túl erős - hogy mind a túl kicsi, mind a túl nagy jóléti hányad fékezi a 

gazdasági növekedést, az optimális szint (10% - 40% között ) középtájon, 25% környékén 

található A magyarázat egyszerű, ha a javak egynegyedénél erősebb az externális hatás az 

internálisnál, akkor a javak egynegyedét kell nem piaci módon allokálni. Aki eltér a 

szabálytól bármelyik oldalon is, az rajtaveszt. Az állami beavatkozásnak nem egyetlen 

formája a finanszírozás, mivel ehhez hasonló az állami tulajdonláson alapuló 

szolgáltatásnyújtás, és a (konstitucionalista, valamint a közvetlenebb formában történő) 

szabályozás. A javak externális hatásának kezelése az elmúlt két évtizedben megváltozott 

vagy változóban van, erről szól az előadás.  

 

3. Ha a javakat mint csoportok tagjait akarjuk tipizálni, akkor megkülönböztetjük a tipikusan 

individuálisan használható árukat a jóval bonyolultabb szolgáltatásoktól, majd a 

szolgáltatások két nagy csoportját különítjük el: az individuális érdekű szolgáltatásokat és 

az externális jellegű szolgáltatásokat. Ez utóbbi jellemzője, hogy eltér egymástól az 

egyéni és társadalmi költség, valamint az egyéni és társadalmi haszon. Ennek folytán e 

javakat a piac nem bocsátja optimális mértékben a társadalom rendelkezésére, valamit 

tennie kell az államnak. Bontsuk tovább az externális hatású szolgáltatásokat – követve az 

EU terminológiáját – nem-piaci szolgáltatásokra, általános érdekű gazdasági 

szolgáltatásokra és hatósági szolgáltatásokra. Ez utóbbiak a rend és jogvédelemmel 

függnek össze, adóból finanszírozzák, működésüket törvény (gyakran az alaptörvény) 

szabályozza, a szolgáltatást állami alkalmazottak nyújtják. A nem – piaci szolgáltatások 

közé tartoznak az egészségügy, a szociálpolitikai szolgáltatások és transzferek, valamint 

az oktatási szolgáltatások. Jellemzőjük, hogy az állam az elégtelen mértékű kibocsátást 

megelégelte, és sok helyen államilag szabályozott, államilag finanszírozott, és államilag 

nyújtott szolgáltatássá nyilvánította. Az általános érdekű gazdasági szolgáltatásokkal 

hasonló volt a helyzet, a vízművek, vagy a vasút gyakran állami tulajdonba került. 

 

4. Röviden, az extern javak kezelésének hagyományos formája az volt, hogy a nem piaci 

javakat állami jövedelemből finanszírozták, az általános érdekű gazdasági javakat gyakran 

állami tulajdonban tartották, a hatósági javak állami tulajdonban voltak és az államilag is 

finanszírozták. Mindhárom esetben a szabályozást közvetlen állami aktussal végezték 

(éves költségvetés, miniszteri árrendelet, leszólnak telefonon az állami vállalat elnökének, 

stb…). A harmadik évezred fordulójára megváltozott a helyzet, rájöttek, hogy a lobbi 

könnyű zsákmánya lehet az államigazgatás és a szavazógépezet, ezért az állam akkor jár 
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el legbölcsebben, ha Odüsszeuszként kikötözteti magát az árbochoz, így nem mozdul a 

lobbyk szirénhangjára. A modern felfogásban a közvetlen szabályozás helyett a 

konstitucionalista vagy stratégiai szabályozást végzi, és kivonul a taktikai szabályozásból.  

 

Externális javak kezelése Hagyományos módszer Korszerű módszer 

Nem-piaci szolgáltatások 

(nyugdíj, szociálpolitika, 

egészségügy, oktatás) 

 Finanszírozás: adóból 

 Szolgáltatás: köz 

alkalmazottak végzik 

 Szabályozás: éves 

költségvetési normatívák, 

apparátusi vezérlés  

 Finanszírozás: kötelező 

befizetés saját számlára 

 Szolgáltatás: versengő 

szervezetek 

magánalkalmazottai 

 Szabályozás: erős 

kereteken belüli választási 

szabadság, nincs kézi 

vezérlés 

Általános érdekű gazdasági 

szolgáltatások 

(vezetékes szolgáltatások: víz, 

csatorna, vasút, út, repülés, 

telefon, áram, stb…) 

 Finanszírozás: adóból és 

díjakból 

 Szolgáltatás: részben 

állami tulajdonú 

vállalatok alkalmazottai 

 Szabályozás: költségvetési 

alkuk, állami díjszabás, 

utasítás  

 Finanszírozás: díjakból és 

zárt alapokból 

 Szolgáltatás: természetes 

monopóliumok 

eszköznélküli versenye 

 Szabályozás: független 

szabályozó hatóság,   

Hatósági szolgáltatások 

(honvédelem, rendvédelem, 

igazságszolgáltatás,…) 

 Finanszírozás: adóból, 

bakok feláldozott keresete 

 Szolgáltatás: részben 

sorozás, részben profi 

hadsereg, toboroz a seriff 

baj esetén 

 Szabályozás:  

 Finanszírozás: adóból 

 Szolgáltatás: profi 

hadsereg, rendőrség 

szolgáltat, magánbörtönök 

és választott bíróság 

 Szabályozás 

 

5. A nem – piaci javak közül a nyugdíjbiztosításnál tisztábban, az egészségbiztosításánál 

kevésbé jól látszik az elmozdulás iránya. A felosztó-kirovó rendszerről a tőkefedezeti 

rendszerre áttérve az állam konstitucionalista szabályozást hajt végre, minden polgárát 

kvázi-alkotmány erejű szabállyal kötelezi, hogy jövedelmének adott százalékát fizesse be 

az általa választott pénztárban lévő egyéni számlájára. A jövedelmeket tehát nem 

transzferálja az állam az egyik korosztálytól a másikhoz és nem dönt évről évre a 

mértékekről, az állam kivonul a jövedelemtulajdonosi szerepből és a közvetlen 

szabályozásból.  

 

6. Az általános érdekű gazdasági szabályozásnál hasonló a helyzet, nem akarja továbbra is 

állami tulajdonba tartani a hálózatos szolgáltatások vagyontárgyait, nem akar maga 

szolgáltatni, eladja azokat. Kivonul tőketulajdonosi szerepéből. Monopóliumként működő 

hálózatos szolgáltatások esetén nem kíván piac-szimulációs módszerekkel élni, hanem 

azokat a szabályokat rögzíti le, amelyek még ezen a speciális területen is valódi versenyt 

képesek létrehozni. A megmaradó operatív szabályozást viszont független szabályozó 

hatóság kezébe teszi le, aminek prototípusa a független jegybank, a maga előre 

meghirdetett monetáris szabályaival. A magyar és az EU gyakorlat összevetése azért 

érdekes, mivel a magyar szabályozás még alapvetően a régi típusú közvetlenséget tartotta 

meg, míg az EU szabályok már a posztmodern világ szabályait hirdetik. Nézzük ezt 

részleteiben is.  
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6.2.2. Hagyományos externália - kezelési mód a vezetékes szolgáltatásoknál: 

Magyarország 

 

7. A vezetékes szolgáltatásokat természetes monopóliumok nyújtják, ami leegyszerűsítve azt 

jelenti, hogy ha már egyszer csatornáztak egy falut, vagy kiépítették a vasúthálózatot, 

akkor nem várható, hogy valaki könnyedén még egy párhuzamos hálózatot kiépítsen. A 

monopolista törekvése, hogy kevés szolgáltatást nyújtson magas áron, a közösség részéről 

nem tűrhető, vagyis hagyományos felállásában az állam árat szabályoz ezen a területen, 

árcsökkentéssel – szimulálva a versenyt - kényszeríti a termelőt a nagyobb kibocsátásra.  

 

8. A természetes monopóliumok felbukkanása illetve megerősödése a 19 század végén 

következett be. Természetes monopóliumok általában valamiféle hálózatos (vezetékes) 

szolgáltatásoknál lépnek fel, ott ahol a ráfordítások növekedését meghaladja a kibocsátás 

növekedése. Ezek a vezetékes szolgáltatások teljesen behálózzák életünket, ilyen a víz, a 

szennyvíz, az áram, a telefon, a vasút, a közút, a repülés, a postai szolgáltatás, és még 

lehetne folytatni a sort. Először az erős, egytermékes természetes monopóliumokat 

vizsgáljuk, az erős monopóliumot úgy határozzuk meg, hogy a keresleti görbe a 

határköltséggel annál a kibocsátási szintnél találkozik, ami jelentősen a technikai optimum 

alatt található.  

 

9. Első kérdésünk, hogy miért fordul elő ez a helyzet? Nagy valószínűséggel abból fakad ez, 

hogy a közjavak iránti kereslet nem horizontálisan összegződik, hanem vertikálisan, mivel 

a te sztráda iránti igényed és az én sztráda iránti igényem nem eredményez két sztráda 

iránti keresletet, legfeljebb azt, hogy miként oszoljon meg a sztráda adóára közöttünk. A 

vertikálisan összegzett keresleti görbék ott találkoznak a határköltséggel, ahol az még 

alacsonyabb az átlagköltségnél.  

 

10. Az alapdilemma tehát az, hogy miként szabályozzon az állam, ha a határköltség melletti 

kínálat ugyan elég jelentékeny méretet biztosít, de az erős természetes monopólium esetén 

garantáltan veszteséget okoz a vállaltnak, ami így támogatásra szorul. Egyszerű 

matematikai eszközökkel kimutatható azonban, hogy a határköltségnek megfelelő 

kibocsátás esetén a fogyasztói járadék és termelői járadék összegeként felfogott társadalmi 

jólét maximális lesz, azaz vidáman vállalhatja a költségvetés, hogy néhány területen 

fizetnie kell.  

 

11. Nagyobb dilemma azonban az, hogy ha egyszer a határköltség esetén maximális a jólét, 

akkor miért nem miden vezetékes szolgáltatás esetén ez az irányadó. A helyzet az, hogy a 

keresleti görbét kicsit át kell rajzolnunk, mivel korántsem olyan, mint azt a tankönyvekből 

megszoktuk. Nincs egy egyenes vonal a zérus mennyiség magas ár ponttól a zérus ár nagy 

mennyiség tengelyig, hanem egy olyan kétszer megtört keresleti görbénk van, aminek 

csak a középső szakasza „él”, vagyis hasonlít a tankönyvi görbére, míg előtte egy 

vízszintes és utána egy függőlege szakaszra torzul. Az állam ezért kénytelen a kereslet 

árrugalmasságát figyelembe véve más és más árral való szabályozással kísérletezni.  

 

12. A szabályozatlan monopólium esetén a határbevétel és határköltség görbék találkozása 

jelöli ki a maximális profit mellett előállítható mennyiséget, valamint a hozzá tartozó piaci 

árat. Az irodalom outputszabályozásnak azt a mennyiséget nevezi, ami nagyobb mint a 

szabályozatlan monopólium által előállított mennyiség, de kisebb mint a profitmentes 

mérték. A profitmentes mértéket adó termelést profitszabályozásnak nevezzük, ekkor az 
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átlagköltség és a keresleti görbe találkozása jelöli ki a termelési szintet. Az árszabályozás 

ennél is magasabb mennyiséget eredményez, ez a keresleti görbe és a határköltség görbe 

által meghatározott mérték.  

 

13. A magyar adatok vizsgálata odavezet, hogy 

  a víz keresleti árrugalmassága nagyjából –3, ami azt jelenti, hogy az élő szakasz 

végéig minden további nélkül le lehetne nyomni a víz árát. Tarthatatlan az a helyzet, 

hogy tíz év alatt harmadával csökkent az ivóvízfogyasztás, hogy félig kihasznált 

kapacitások mellett a falusiak újra kutat furatnak, a megoldás itt egyszerűen a hatósági 

árcsökkentés lehet. A vízművek nyeresége ettől nem nagyon csökkenne, de többet 

kellene dolgozniuk érte. 

 A távolsági autóbuszok szolgáltatásai iránti keresleti árrugalmasság jóval kisebb, 

nagyjából –0,5, míg a profitjuk éppen zérus körüli, ahogy azt az elmélettől várjuk is. 

Itt többé kevésbé rendben lennének a dolgok, ha nem tudnánk, hogy nemsokára nagy 

versennyel kell szembenézniük külföldi buszok részéről, most kellene erre felkészülni.   

 A vasút keresleti árrugalmassága –0,1 és éppoly veszteséges, ahogy azt várnánk. Nem 

az a baj, hogy veszteséges, ha az a határköltség melletti árból fakad. Valószínű 

azonban, hogy az árak még ezt a szintet sem érik el. Némi áremeléssel el kellene érni a 

határköltség szintjét.  

 

Versenyszimulálás árakkal, 

ennek eredményei a 90-es 

években Magyarországon 

Termelési kényszer, mi a 

hatóság társadalmi célja? 

Keresleti rugalmasság, 

miként sikerült a célt elérni? 

Szabályozatlan monopólium Ár maximális profitot biztosít a 

vezetékes monopóliumnak, 

kihasználatlan kapacitások, 

holtteher veszteség a 

társadalomnak, ott termel, ahol 

MC=MR, azaz Határköltség = 

határbevétel 

Telefon esetén gyanúsan 

magasak a profiteredmények, 

árkarbantartást hatékonysági 

követelménnyel csak helyes 

induló árak mellett lehet jól 

csinálni.  

Outputszabályozás  Hatósági árszabályozás miatt az 

ár alacsonyabb, mint a 

szabályozatlan monopóliumnál, 

némi profit elérését lehetővé 

teszi, kapacítások jelentős 

mértékben kihasználatlanok. 

Víz (ivóvíz) keresleti 

árrugalmassága = -3. 

Csökkenő vízfogyasztás, 

vidéken újra kutakat fúrnak, 

hatósági árcsökkentés lenne 

indokolt. 

Profitszabályozás  Hatósági árszabályozás az 

átlagköltségig nyomja le az 

árat, zérus profit P=AC 

Távolsági busz keresleti 

árrugalmassága = -0,5; fel 

kellene készülni a 

piacnyitásra 

Árszabályozás  Hatósági árszabályozás 

határköltségre nyomja le az 

árat, P=MC, itt veszteséges a 

vállalat, de itt maximális jóléti 

szempontból a kibocsátás, 

Jólét=profit+fogyasztói többlet  

MÁV személyszállításánál 

keresleti árrugalmasság=-0,1; 

elmaradt az árkarbantartás, 

árak a határköltséget sem 

fedezik, némi korrekciós 

áremelés kellene.  

 

Az árral való versenyszimulálás mindig problematikus, a termelők rendelkeznek az 

információval és félrevezethetik a hatóságot, ami maga is kétlelkű, legalább annyira akarja 

védeni a termelők érdekeit mint a fogyasztókét. Célszerű áttérni a valódi versenyösztönzésre! 
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6.2.3. Törekvés a modern externália - kezelési technikák megvalósítására: EU 

szabályozás 

 

14. Az EU szabályozási koncepciója tartalmilag úgy szól, hogy versenyszimulálás helyett 

versenyösztönzés kell a vezetékes szolgáltatások esetén is. Hogyan gondolkodik a 

rendeletekből és irányelvekből kivehetően az EU?  

 

15. Az ismertetett EU-rendeletek és -irányelvek a légügyi, vasúti, távközlési, postai és 

villamosenergia-szolgáltatások szabályozására terjednek ki. Mivel a költségek 

csökkentésének legjobb módja a verseny fokozása, ezért azt kell szemügyre vennünk, 

hogy mekkora ebben a szabadságfoka az egyes területeknek. A vasút esetén különféle 

minőségű szolgáltatásokat nyújthatnak különféle vasúttársaságok, és a pálya működtetése 

szétválik a fuvarozói szolgáltatástól. A villamos energia esetén több erőműtől vehetnek 

ugyanolyan minőségű áramot a kereskedők és adhatják el eltérő szezonális és mennyiségi 

tarifák alapján. A vízszolgáltatásnál csak egyetlen közműtől lehet vásárolni és a kereskedő 

szabadsága csak a tarifák, tarifacsomagok megállapításában van. A repülőtéri szabad 

hozzáférés lényegében azonos a vasútival. A távközlés hasonlít a vasúthoz mivel sokféle 

szolgáltatást tesz lehetővé.  

 

16. Az EU megfelelő jogszabályainak tömör ismertetése 

Légügy 

Résidő 

 Hozzáférést kell biztosítani a repülőtéri létesítményekhez objektív, átlátható és 

diszkriminációmentes módon díj fizetésével vagy anélkül. A hozzáférést koordinátor 

biztosítja, aki a tagállam által kinevezett természetes vagy jogi személy. 

 A koordinátor a résidőket semleges, átlátható és diszkriminációmentes módon osztja 

ki, elsőbbséget adva a menetrendszerű járatoknak és tiszteletben tartja az elsőbbségi 

szabályokat. Ha nem tudja a kért résidőt adni, akkor indokol és jelzi, hogy mi a 

legközelebbi adható résidő. Ad hoc résidő kérelmeket a tartalékidő terhére kielégíti. 

Átlátható módon a fuvarozók cserélgethetik a résidőket, ennek működőképességét a 

koordinátornak meg kell erősítenie. 

Útvonal 

 A tagállamoknak biztosítaniuk kell a közösségi légi fuvarozók számára a szabad 

hozzáférést a Közösségen belüli útvonalakhoz, 1997. április 1-jét követően a kabotázs 

(saját területén belüli két pont közötti kereskedelmi célú repülés) jogokat is beleértve. 

Jelentős zsúfoltság és/vagy környezeti problémák fennállása esetén három évet meg 

nem haladó, korlátozott időtartamra — a fuvarozó nemzeti hovatartozása és kiléte 

szempontjából diszkriminációmentesen, versenysemlegesen és a probléma 

megoldásához szükséges lehető legkisebb mértékben — a tagállam feltételekhez 

kötheti, megtagadhatja vagy korlátozhatja a szabad hozzáférést, különösen olyan 

esetben, amikor az egyéb közlekedési módok is kielégítőek lehetnek. 

 Általános szolgáltatási kötelezettség írható elő, biztosítva az olyan kielégítő légijáratot 

a periférikus, vagy fejlődő régiót kiszolgáló repülőterekre, amely folyamatos, 

rendszeres, megfelel a kapacitás és árképzés rögzített normáinak, és amit légi fuvarozó 

kereskedelmi érdekeit tekintve magától nem vállalna fel. 

 

Vasút 

 Vasútvállalatok igazgatás, adminisztráció és ellenőrzés tekintetében önálló státussal 

rendelkezzenek, államétól elkülönített vagyonnal, költségvetéssel és elszámolással 

gazdálkodjanak. Szabadon alakíthassanak csoportokat a többi tagállamban bejegyzett 
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vasútvállalatokkal. Szét kell választani a fuvarozási, vasúti infrastruktúra kezelésének 

elszámolását, az egyik területre nyújtott támogatás máshová nem vihető át. 

 A szabad hozzáférés az EU-ban két lépcsőben valósul/valósult meg. A vasúti 

infrastruktúra kezelőjével a vasúttársaságoknak meg kell kötni a szükséges 

adminisztratív, műszaki és pénzügyi megállapodásokat, diszkriminációmentesen, a 

forgalmi ellenőrzés és biztonsági intézkedések szabályozása érdekében. 

 1. 1993-tól a nemzetközi csoportosulások tagjainak meg kell adni a vasúti 

infrastruktúra igénybevétel és tranzit jogát a csoportot alkotó vállalatok bejegyzési 

államában, és a tranzitjogot a többi tagállamban. Nemzetközi kombinált fuvarozók 

másik tagállamban tranzitjogot is kapnak. 

 2. 1997-től a vasúti szektorban is érvényes a szolgáltatások nyújtása szabadságának 

alapelve, ami egyrészt jelenti vasútvállalatok szabad létrehozását, másrészt e 

vállalatok általános szabad hozzáférését a vasúti infrastruktúrához. A tagállamoknak 

kellő rugalmasságot kell biztosítaniuk az infrastruktúra-kapacitás elosztásában, hogy 

lehetővé tegyék annak hatékony felhasználását. A vállalatok alapításánál és a 

hozzáférés biztosításánál azonban figyelembe kell venni a vasút sajátos jellemzőit. 

 A pályaelosztó testületnek az infrastruktúra kapacitást igazságosan, 

diszkriminációmenetesen és hatékonyan kell elosztania. Az infrastruktúra díjak 

tartalmazhatnak hozamot is, a díjak nem lehetnek diszkriminatívak, a díj-megállapítási 

szabályokat rögzíteni kell, a díjak a szolgáltatás jellege, ideje, a piaci helyzet, a kopás 

okozta értékcsökkenés típusa és mértéke szerint kell megállapítani. A díjat az 

infrastruktúra kezelőinek részére kell megfizetni. 

 Az infrastruktúra-kapacitás elosztásánál elsőbbséget szükséges biztosítani a 

közszolgáltatásoknak, valamint a speciális szolgáltatásoknak a kifejezetten számukra 

épített pályákon (nagysebességű, illetve teheráru vonalak). 

 Lehetővé kell tenni különleges jogok (special rights) biztosítását a vasúti 

infrastruktúra-kapacitás elosztásában, amennyiben ezek különösen fontosak a 

megfelelő szállítási szolgáltatások biztosításához, illetve az újonnan létesítendő 

infrastruktúra finanszírozásához. 

 Garantálni kell, hogy a vasútvállalatok egy független testület előtt megfellebbezhessék 

az infrastruktúra-kapacitás elosztásáról és az infrastruktúra díjakról hozott döntéseket. 

 

Távközlés 

 Nyílt hálózatok biztosítása objektív, egyértelmű és diszkriminációmentes kell legyen, 

mindez 8 szolgáltatási területen: bérelt vonal, csomagkapcsolt hálózati 

adatszolgáltatás, ISDN, távbeszélő, telex, mobil (későbbiekben), data over voice és 

egyéb intelligens funkciók, széles sávú hálózati hozzáférés. Meglévő szolgáltatások 

esetén meglévő interfaceket kell alkalmazni, új szolgáltatásnál amíg lehet a meglévőt, 

majd ráerősítést, illetve új interfaceket kell kijelölni. Árak objektívek, költségalapúak 

legyenek és tegyék lehetővé mindenki számára az általános szolgáltatások biztosítását. 

 A még nem teljesen liberalizált vagy monopolkörülmények esetén is lehetővé kell 

tenni a szabad hozzáférést mindenkinek, az újonnan piacra lépőknek is. A tarifák 

költségalapúak és nyilvánosan ellenőrizhetőek, objektív alapokon nyugszanak, a 

könyvelési rendszert a hatóság hagyja jóvá, esetenként a tarifaszerkezet is 

meghatározásra kerül. Az univerzális szolgáltatások miatti terheket a közcélú 

távközlők egymással megosztják, kiegészítő díjként fizetik és a kedvezményezettektől 

független testület adminisztrálja, az univerzális szolgáltatások nettó költségeinek 

számítását szabályozó hatóság auditálja.  
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Posta 

 Egyetemes szolgáltatók fenntartott szolgáltatásokat nyújthatnak, nem fenntartott 

szolgáltatások nyújtásának is vannak kritériumai, az egyetemes szolgáltatások díjai 

átláthatóak, és minőségi szabványai vannak, melyeket harmonizálni kell, független 

szabályozó hatóság is kell. Hetente legalább ötször egyszeri gyűjtést és kézbesítést, 

legfeljebb 2 kg küldemény, legfeljebb 10 kg csomag gyűjtése, feldolgozása, szállítása, 

kézbesítése. Fenntartható szolgáltatások ára legfeljebb ötszöröse lehet a leggyorsabb 

kézbesítési szabvány közszolgáltatási díjának. 

 

Villamos energia 

 A tagállamoknak gondoskodnak a diszkriminációmentes piaci versenyről, és 

közszolgáltatási kötelezettségeket róhatnak ki, tekintettel az ellátás biztonságára, a 

minőségre, a kínálati árakra, a környezetvédelemre. Új kapacitásoknál az 

engedélyezés (vagy a tenderkiírás) szempontjai: a rendszer biztonsága, 

környezetvédelem, ingatlanhasználat, közterület használata, energiahatékonyság, az 

elsődleges források természete, technikai, pénzügyi, gazdasági paraméterek. Az 

elektromos energia vállalatoknak külön könyvelést kell vezetniük az energia 

kitermelése, szállítása és elosztása tekintetében. Lehetővé kell tenni az 

áramtermelőknek a szolgáltatóknak és a jogosult fogyasztóknak hogy (függetlenül 

attól, hogy a rendszer területén belül vagy kívül vannak), rákapcsolódhassanak a 

rendszerre önkéntes kereskedelmi szerződések révén. Nyilvánosságra kell hozni az 

indikatív árakat a hálózat igénybevételéért. 

 

Vízgazdálkodás 

 A vízszolgáltatással összefüggő, évek óta formálódó európai uniós elképzeléseket 

1997-ben (COM(97)49final) fogalmazták meg először úgy, hogy abból átfogó vízügyi 

szabályozás képe bontakozzon ki. Korábban több irányelv is szabályozott egyes 

részfolyamatokat, az 1997-es javaslat azonban, az addigi szabályozásokat is 

integrálva,  a vízügy minden lényegesebb területét érinti és keret-irányelvként 

működne. Az 1999. februárjában megfogalmazott és megszavazott további javaslatok 

beépítésével készült el a jelenlegi változat (COM(99)271final).  

 A keret-irányelv fő törekvései a problémák koherens kezelése irányába mutatnak. Az 

irányelv arra az alapelvre épül, hogy a vízügy egyetlen használható irányítási, 

felügyeleti kerete a politikai, adminisztratív határoktól független vízgyűjtő terület. 

Erre a területre részletes irányítási, intézkedési tervet kell kidolgozni, amelyet 

hatévente felülvizsgálnak. Ezek eredményeként 2010-re el kell érni a vízminőség „jó” 

minősítését minden vízkészletnél. A különböző típusú vízkészletek különböző típusú 

védelmét koordináltan kell megoldani. Az irányelv lényeges eleme, hogy a felszíni és 

felszín alatti vízkészleteket egységes vízgazdálkodás keretében képzeli el. A vízgyűjtő 

területekben való gondolkodás lehetővé teszi a célok koordinálását. A nyilvánosság 

erejét felismerve az irányelv információnyújtást és konzultációt ír elő a tervkészítés 

elejétől kezdve. Az irányelv végül előírásokat fogalmaz meg a vízhasználattal 

összefüggő díjszabások alapelveire vonatkozóan. Az integráló, koordináló 

szemléletmód, a vízgyűjtő terület alapegységként való meghatározása, a nyilvánosság 

szerepének felismerése és felhasználása, a teljes költség visszanyerését biztosító árak 

alkalmazása, a hatékony közgazdasági értékelés és eszközrendszer megteremtése, a 

gazdasági ösztönzők felhasználása az irányelv kulcselemei. 
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EU irányelvei, rendeletei 

arról, miként kell biztosítani a  

kapacitásokhoz való a szabad 

hozzáférést az általános 

érdekű gazdasági 

szolgáltatások esetén 

Irányelvek, rendeletek címe Kulcsszavak az Uniós  

irányelvekben, 

rendelkezésekben 

Repülés 96/67/EGK irányelv A közösség repülőterein a 

földi kiszolgálási piacra 

jutásról; A létesítményekhez 

való hozzáférés 

Koordinátor diszkrimináció 

menetesen kiosztja résidőket, 

menetrendszerű járatoknak 

elsőbbsége van, fuvarozók 

Repülés 95/93 EGK tanácsi 

rendelet  

A résidő – kiosztás egységes 

szabályairól a közösségi 

repülőtereken 

cserélgethetik a résidőket, 

hozzáférés lehet ingyenes 

vagy fizetéses, fejlődő régiót  

Repülés 2408/92 EGK, 

Tanács rendelete 

A közösségen belüli légi 

útvonalak közösségi légi 

fuvarozók számára való 

hozzáférhetőségről 

kiszolgáló periférikus 

repülőtereknél általános 

szolgáltatási kötelezettség 

írható elő. 

Vasút 91/440 EGK irányelv A közösségi vasutak 

fejlesztéséről 

Vasutak államtól elkülönült 

vagyonnal, költségvetéssel 

gazdálkodjanak. Pályaelosztó 

Vasút 95/19 EK irányelv A vasúti infrastruktúra – 

kapacitás felosztásáról és az 

infrastruktúra – díjak 

felszámításáról  

testület kapacitást hatékonyan 

és diszkrimináció mentesen 

kell elossza.  

Távközlés 90/387 EGK 

irányelv 

A távközlési szolgáltatások 

belső piacának a nyílt 

hálózatok rendelkezésre 

bocsátásával történő 

megteremtésével 

Az újonnan piacra lépők 

számára is biztosítani kell a 

szabad hozzáférést, a tarifák 

költségalapúak legyenek, a 

könyvelési rendszert hatóság 

Távközlés 97/33/EK irányelv A nyílt hálózati hozzáférés 

elvének alkalmazásáról 

hagyja jóvá, egyetemes 

szolgáltatási terhet távközlők 

egymással megosztják.  

Posta 97/62 Európai 

Parlament és a Tanács 

irányelve 

A közösségi postai 

szolgáltatások belső piacának 

fejlesztésére és a szolgáltatás 

minőségének javítására 

vonatkozó közös szabályokról 

Fenntartható szolgáltatás díja 

max 5-szöröse lehet a 

leggyorsabb kézbesítési 

szabvány közszolgáltatási 

díjának. 

Szennyvíz 91/271/EEC 

irányelv 

A települési szennyvizek 

kezeléséről 

 

Vízszolgáltatás COM (97)49 

final, COM (99)271 final,  

Keretirányelv a 

vízszolgáltatás szabályozására 

Teljes költség visszanyerését 

célzó árak alkalmazásáról 

Elektromos energia 96/92/EK 

Tanács irányelve 

Az elektromos energia belső 

piacának egységes 

szabályozásáról  

Tagállamoknak 

gondoskodniuk kell a verseny 

megteremtéséről. 

 

17. A közérdek érvényesítése az állam feladata volt, mióta csak ez a szervezési forma 

létrejött, sőt éppen ennek biztosítására jött létre. . Nem közömbös azonban, hogy miként 

törekszik arra, hogy ezt a feladatot ellássa. Manapság az általános gazdasági érdekű 

szolgáltatások esetén az állam azt is kinyilvánította, hogy célszerű lenne azokat egyetemes 

szolgáltatásként nyújtani, ami röviden annyit jelent, hogy mindenki számára ésszerű áron 



 

 

131 

lehetővé kell tenni a szolgáltatás igénybevételét Eredendően (19. században) a közérdek 

érvényesítését az állami tulajdonlás és közvetlen állami szerepvállalás mellett kívánta 

ellátni, jelenleg azonban a szélesen értelmezett privatizáció különféle formáit keresi, ettől 

remélve versenyképességének növelését. Az államtalanodás további eleme, hogy bár 

törvényeket továbbra is a Parlament alkot, de a napi szabályozást nem az államgépezet 

végzi, nehogy a gazdasági érdekcsoportok a politikai gépezeten keresztül előnyöket 

szerezzenek. A humánberuházások (kasszák) és a közforgalmú hálózatos infrastruktúra 

szabályozására egyaránt független szabályozó hatóságok alakultak. Egy-egy független 

szabályozó hatóságnak főként az angolszász országokban a következő jellemzői vannak:  

 nem a kormány alá rendelt testület, hanem attól független hatalom nevezi ki tagjait 

(általában a Parlament vagy a köztársasági elnök),  

 önálló normatív módon begyűjtött jövedelme van a szolgáltatóktól,  

 rendeletet alkot és bíráskodik,  

 alaptevékenysége az  

 engedélyezés,  

 árszabályozás,  

 a hatékony és diszkriminációmentes kapacitás-szétosztás ellenőrzése, valamint  

 a fogyasztóvédelem (általában és konkréten a panaszok elbírálásával is). 

 

A vonatkozó EU-s jogszabályok és a természetes monopóliumok közgazdasági jellemzői 

egyaránt azt tűzik ki szabályozási fő szempontként, hogy az eszköznélküli verseny 

lehetőségét is biztosítsuk. Mindez azt jelenti, hogy: 

 Törvény kötelezze a tulajdonost, hogy bizonyos feltételek esetén köteles legyen 

bérbe adni a tulajdonában levő vezetéket. Ez biztosítja, hogy az infrastruktúra 

újbóli teljes kiépítése nélkül megfelelő versenytársak léphessenek színre, és 

hatékony szolgáltatást nyújthassanak. Mindez lehetővé fogja tenni, hogy a verseny 

nyomása alatt felfedezzék azokat a lehetőségeket, amelyek kihasználásával adott 

szolgáltatási keresletet gazdaságosabban lehet kielégíteni. Ennek hiányában csak 

azok termelhetnének, akik rendkívüli tőkeerővel rendelkeznek, márpedig a 

megszerzett monopolpozíció gyakran nem tesz érdekeltté a teljesítmény 

növelésében.  

 A bérleti díj költségalapú legyen, a számítási módot hatóság előírja és ellenőrzi. A 

hálózat bérleti díját azért kell költségalapon meghatározni, mivel ellenkező esetben 

a hálózattulajdonos könnyen kísértésbe esne, hogy olyan bérleti díjat kérjen, ami 

az eszköznélküli versenyzőt elriasztaná a részvételtől. Tapasztalati tény, hogy még 

a költségalapú árképzésre kötelezett távbeszélő-szolgáltatók is lehetőség szerint 

megkísérlik a kiskapukat alkalmazni és időről–időre eltérni a kötelező sémától. 

Ezért fontos, hogy a szabályozó hatóság mind a számítási módszert, mind a 

számítás végeredményét ellenőrizze. 

 A szűkös kapacitást önálló kapacitástulajdonlás esetén a független szétosztó ossza 

el (ha a kapacitástulajdonos egybeesik a szolgáltatóval, akkor a tulajdonos, de 

hatóságnál van jogorvoslat) világos szabályok alapján, diszkriminációmentesen és 

hatékonyan. A vasúti pályakapacitás és a repülőtéri résidő szétosztásnál kívánatos, 

hogy független kapacitáselosztót alkalmazzanak, akinek főtevékenysége, hogy 

világos, írásban rögzített elvek alapján végezze a szétosztást és gondoskodjon 

arról, hogy a szétosztás során lehetőség szerint minden igénybevevő hozzájusson 

az igényelt kapacitáshoz. Nem lenne azonban értelme annak, hogy azokban az 

iparágakban is független elosztó jöjjön létre, ahol általános az, hogy a tulajdonos 

maga is szolgátat, például a távközlés esetén. Ott a elosztás semlegességét a 

szabályozó hatóságnál való jogorvoslat segítheti.  
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 A kapacitások elosztásánál a közszolgáltatást is végző vállalkozás elsőbbséget 

élvez. Pontosabban nemcsak a közszolgáltatást nyújtó élvez prioritást (ez az 

egyetemes szolgáltatási megfontolásból nyilvánvaló, hanem az a szolgáltató is, aki 

menetrend szerint rendszeresen végzi a szóban forgó tevékenységet. 

 A tartalékkapacitást is szét kell osztani. Természetes, hogy minden rendszer 

tartalékokkal dolgozik, de ezek a tartalékolási igények nem mehetnek a 

szolgáltatás rovására, épp ezért a repülőterek résidő szétosztásánál külön kiemeli a 

direktíva, hogy minden racionálisan szétosztható tartalékkapacitást szét kell 

osztani a preferenciarendezésben hátrébb szoruló szolgáltatók között. Feltehetőleg 

a vasút kapcsán ugyanezek a kérdések megjelennek. 

 Akinek elutasították az igényeit, annak indoklást kell kapnia, és jelzést, hogy 

mikor jut kapacitáshoz. A szolgáltatónak tudnia kell, hogy miért került elutasításra 

a kérelme, azért mert másokat objektív okokból preferáltak, és ha ez pl. a 

járatsűrűség, akkor javíthat-e a járatsűrűsége emelésével a  helyzetén vagy sem. A 

tervezése akkor válik megalapozottabbá, ha azt is tudhatja, hogy jelenlegi 

pozíciójában mikor számíthat kapacitásra, ekkor mérlegelheti, hogy aktív vagy 

passzív piaci lépéssel javítson helyzetén. 

 A kapacitást lehetőség szerint ki kell használni, csak kihasznált kapacitást lehet 

bővíteni, a bővítés fokozatait szabályozni kell. Alapvetően a távközlésből 

származó elv valószínűen máshol is javíthat a helyzeten. Többletkapacitások 

kiépítése egy ideig helyeselhető, amikor az általános hálózatsűrűség csekély. 

Később azután egyre nagyobb szerepet kap az, hogy a túlzott vezetéklétesítés 

társadalmi szempontból erőforrás-pazarlást jelent, mind a hálózat mind az általa 

elfoglalt ingatlan, légtér stb. szempontjából. 

 

18. Néhány további feltétel: 

A) Az állam kizárólagos tulajdonában ne legyen kapacitás, mert az torzítja a 

gazdálkodást. A tapasztalatok szerint az állam kizárólagos tulajdonlása minden 

egyes területen feleslegesnek és károsnak bizonyult a verseny szempontjából. 

Először a villamos energia-rendszer átalakításakor kellett kivenni az eszközöket a 

kizárólagos körből, a vízügyi ágazatokban jelenleg tekintik e tulajdoni formát 

olyannak, mint ami zavarokat okoz, míg a vasúti reform kapcsán is világossá vált, 

hogy a reformfolyamat egyik kerékkötője a kizárólagos állami tulajdon. Az állam 

tulajdonosi pozíciója nem sérülne, ha mindenhol 100%-os társasági állami 

tulajdonná alakulna át a mai kizárólagos tulajdon, ugyanakkor ez kellő 

rugalmasságot adna a feladatok ésszerű végzéséhez szükséges átalakulásoknál. 

B) A közszolgáltatási kötelezettség jól körülírtan kiróható, a szolgáltatásvégző 

hátrányát azonban kompenzálni kell: vagy a többi szolgáltató által fizetett alapból,  

vagy a szolgáltatáshoz kapcsolódó állami bevételi forrásból (elkülönített költségvetési 

alapból), vagy a szolgáltató részére fenntartott monopoltevékenység díjából 

(keresztfinanszírozás), vagy a központi költségvetésből közvetlen módon. 

 

A közszolgáltatási kötelezettség kompenzálást igényel, mert definíció szerint az a 

közszolgáltatási kötelezettség, amit a köz akar, de profitorientált vállalkozó egyedül a 

saját érdekét nézve nem szolgáltatná. Jelentős különbséget fed, hogy a közszolgáltatási 

(egyetemes szolgáltatási) kötelezettség egy alapvetően jövedelmező ágazatban jelenik-

e meg (ahol a kötelezettség a teljes bevétel kicsiny részét fedi le, és ezért a többi 

szolgáltató képes a saját jövedelméből alapot összehozni, vagy ellenkezőleg (pl. vasút) 

az egész jórészt veszteséges, és ezért az államnak kell támogatni a jelentős 

környezetvédelmi szempontokat is jól teljesítő vasutat. A közút a két eset között 
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található, mivel könnyen megnevezhető az a termék (üzemanyag), amit a közúti 

közlekedésnél használnak, és világszerte elterjedten az útalap konstrukciójában fedezi 

az útépítést, útfenntartást. 

 

C) A független szabályozó hatóság felállítása alapvető, jellemzői: 

 parlament felügyelete alatt áll,  

 felügyeleti díjat szed, rendelkezik és bíráskodik,  

 engedélyez, árszabályoz és fogyasztót véd. 

 Teendők az európai modell alkalmazása érdekében 

1 Törvény kötelezze a tulajdonost, hogy bizonyos feltételek esetén köteles legyen bérbe 

adni a tulajdonában levő vezetéket. 

2 A bérleti díj költségalapú legyen, a számítási módot hatóság előírja és ellenőrzi 

2 A szűkös kapacitást önálló kapacitástulajdonlás esetén a független szétosztó ossza el 

(ha a kapacitástulajdonos egybeesik a szolgáltatóval, akkor a tulajdonos, de hatóságnál 

van jogorvoslat) világos szabályok alapján, diszkriminációmentesen és hatékonyan. 

4 A kapacitások elosztásánál a közszolgáltatást is végző vállalkozás elsőbbséget élvez. 

5 A tartalékkapacitást is szét kell osztani. 

6 Akinek elutasították az igényeit, annak indoklást kell kapnia, és jelzést, hogy mikor jut 

kapacitáshoz 

7 A kapacitást lehetőség szerint ki kell használni, csak kihasznált kapacitást lehet 

bővíteni, a bővítés fokozatait szabályozni kell 

8  Az állam kizárólagos tulajdonában ne legyen kapacitás, mert az torzítja a gazdálkodást 

9 A közszolgáltatási kötelezettség jól körülírtan kiróható, a szolgáltatásvégző 

hátrányát azonban kompenzálni kell:  

 vagy a többi szolgáltató által fizetett alapból,  

 vagy a szolgáltatáshoz kapcsolódó állami bevételi forrásból (elkülönített 

költségvetési alapból), 

 vagy a szolgáltató részére fenntartott monopoltevékenység díjából 

(keresztfinanszírozás),  

 vagy a központi költségvetésből közvetlen módon. 

10  A független szabályozó hatóság. 

 parlament felügyelete alatt áll,  

 felügyeleti díjat szed, rendelkezik és bíráskodik,  

 engedélyez, árszabályoz és fogyasztót véd. 

 

19. Az externális (külső gazdasági) hatású szolgáltatások nyújtásánál a piaci allokáció sok 

esetben csődöt mond, ezért kísérleteztek azzal, hogy ezeket a politikai piacon keresztül 

közjavakként nyújtsák. Az elmúlt évszázad utolsó évtizedei azonban arról győzték meg a 

szakembereket, hogy az a megoldás, amit az állam nyújt a közérdek biztosításában, 

újabb problémákat hoz magával. Az állami kudarcok szakirodalma ma már csaknem olyan 

hosszú, mint a piaci kudarcok kérdésivel foglalkozó. Ami megoldásként újabban 

kínálkozik az externális jószágok kezelésére, az – jövedelem- és tőketulajdonosi 

szerepekből való kimászáson túl - olyan szabályozó hatóság létesítése, amely nincs 

alávetve a parlamenten keresztül lobbizó érdekcsoportoknak. A két véglet között (állami 

tulajdonú közszolgáltató – kormányzati szabályozással, illetve a szabályozatlan 

magánmonopólium) megtalált harmadik forma — versenynek kitett magánmonopólium 

független szabályozással — ígéretesnek tűnik.  

* 
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A dolgozat fejezetenként az 1968-98 közötti két egész (1968-78) és (1978-88), valamint két 
fél évtized (1988-93) és (1994-98) intézménytörténeti elemzését végzi. A javak négy 
alaptípusát (a magánjavak, a közös készletű javak, a tiszta közjavak és a díjfizető javak) 
illetve azok intézményi elrendeződését vizsgáljuk meg időszakunkban. Korábban felvázoltuk, 
hogy absztrakt tipológia esetén elvileg miként lehet az intézményeket leírni, de az 
intézmények valós leírása ennél sokkal gazdagabb. 

 1993-ban induló fél évtized a korábbiakhoz képest más sajátosságokat mutat. 
A hálózatos infrastruktúrához tartozó díjfizető javakat privatizálták, ami 
helyeslendő lépés, de ezen vállaltok adekvát szabályozását még nem sikerült 
megtalálni. sem az árral való szabályozás nem használta ki a lehetőségeket, 
sem a szabad hozzáférésen alapuló eszköznélküli verseny keretfeltételeit nem 
alakították ki. Hiányzik sok esetben a független szabályozó hatóság, nem 
dolgozták ki a költségalapú árak képzésének elveit.  

 

Ezzel befejeztük a magyar gazdaság három évtizedes intézménytörténetének azt a 

megközelítést valló bemutatását, ami szerint intézménytörténet a négy alapjószágot kezelő 

intézményrendszer olyan leírásával lehet megtenni, ami dinamikus folyamatokon keresztül 

mutatja be a működési mechanizmusokat a komolyabb változások előtti időszakban. A 

magyar gazdaság harminc év alatt (újólag) bejárta azt a pályát, amit a fejlettebb országok 

háromszáz év alatt tettek meg. A magánjavak köréből az állami szabályozás a céhes 

törvények hatályon kívül helyezésekor már kivonult. Az önkormányzati közjavak esetén is 

elég régóta nagy a távolság állam és polgárai között. A monetáris politika eltiltása az állam 

kiszolgálásától már újabb fejlemény, a hatvanas évek keynesiánus – monetarista vitáiban, 

azaz vagy fél évszázada jutottak erre. végül az elmúlt évtized felismerése az, hogy díjfizető 

javaknál versenyszimuláció helyett csak versenyösztönzéssel lehet eredményt elérni. Nem 

lenne helytelen, ha az alapjavak modern hazai intézménytörténetét valaki oly módon dolgozná 

fel, hogy legalább minden jószágtípust 1968-98 között végigvinne. Bár intézményi 

értelemben túl sok izgalmasat nem találna, aki a fogyasztási cikkek gyártásáról akar írni a 

piacgazdaságban. Az önkormányzatoknál 1983-85 közötti vitákban a szakma már eljutott a 

felismerésig, csak a megvalósulás vár lassan huszadik éve, azaz nincs önkormányzati 

önállóság anélkül, hogy a domináns bevétel saját bevétel ne lenne, de olyan jó dolog azt 

bürokratikusan alakítgatni, hogy a valódi önkormányzati reform mindig egy kicsit arrébb 

tolódik. A monetáris politika 1988-ig semmilyen értelemben nem létezett, és gyors változások 

után 1995-től meg is nyugodott. A díjfizető javak intézményi szabályozása ettől eltérő. Annak 

érdekes részei áthúzódnak 1998 utáni évekre  is. Itt még marad bőven kutatni való. 
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Befejezés 

 

A dolgozat intézményi fotókat kívánt rajzolni az 1968-98 közötti Magyarországról. Képet 

adni arról, hogy miként történt az 1968-78 közötti időszakban a magánjavak szabályozása, 

illetve 1970-es és 80-as években a közös készletű javak előállítása. A rendszerváltás 

évtizedében lefelé haladtunk és a tiszta közjavak és díjfizető javak intézményrendszeréről 

festettünk a korábbiaknál kicsit vázlatosabb képet. Alaptörekvésünk, hogy a 4 alapvető 

jószágtípusról illetve az azokat meghatározó intézményi elrendeződésről képet fessünk, még 

ha az a kép vázlatos is marad sok helyen, teljesült. 

 

Végül is mit kapott az olvasó a pénzéért, rááldozott idejéért? 

 Az első fejezetben azt a hipotézist, hogy az intézményi gazdaságtan ki nem mondott 

alapfeltevése, hogy lehet úgy csoportosítani a jószágféléket és az intézménytípusokat, 

hogy optimális elrendeződés esetén éppen a fenntartható növekedés pályájára 

vezérlődik a gazdaság. 

 A második fejezetben részben kísérletet tettünk arra, hogy helyreállítsuk a magyar 

gazdaság 100 éves idősorát, részben felvetettük a zsugorodó hosszúságú Kondratyev – 

ciklusok lehetőségét, rámutattunk ennek az infrastruktúrák elérhetőségének 

növekedésével való hipotetikus kapcsolatára. 

 A harmadik fejezetben megvizsgáltuk, hogy az az egyszerű modellszerű kijelentés, 

hogy „hatékonysági hátrányt okoz, ha magánjószágot nem piaci intézmények mellett 

termelünk” helyett magát a folyamatot írjuk le, akkor mennyivel teljesebb képet 

kapunk. Dinamikus leírás mellett kaphatunk képet az intézmények valódi 

strukturájáról. 

 A negyedik fejezet a közös készletű javakként felfogott közoktatás szabályozásának 

részletes leírását adta, intézményi beszámoló és idősoros elemzés mutatta, hogy 

szemben a bevett vélekedéssel, nem a pénzhiány okozta az önkormányzati 

gazdálkodás alapvető problémáit a 80-as években, és ma is maradt e téren megoldandó 

kérdés. 

 Az ötödik fejezet azt mutatta, hogy a közjószágként felfogott jegybankpénz termelése 

milyen gazdasági problémák okozója lehet, ha a konstitucionalista közgazdaság 

eszméjét száműzzük a közösségi választások megoldási módjai közül, azaz 

lehetőséget biztosítunk, hogy a monetáris szabályozás a politikai ciklus logikájához 

igazodhasson. 

 A hatodik fejezet tárgyalta a hagyományos és korszerű formáit a díjfizető javak 

külföldi és hazai szabályozásának, bemutatta a hazai távközlés privatizációjának és 

árszabályozásának buktatóit. 

 Az egyik melléklet a közösségi választások kérdését (ki szavaz és mire szavaz) 

elemezte a magyar társadalom nagy csoportjait vizsgálva. 

 A másik melléklet bemutatta, hogy a háztartások megtakarítások serkentése miként 

vall kudarcot a kamatelőny szerepének lebecsülése miatt. 

 

Hatalmas fába vágtam fejszémet, az olvasó tisztje eldönteni, hogy az alkalmazott mozaikelvű 

megközelítés sikeres volt – e vagy sem? Magam könnyű helyzetben voltam, egyszerűen nem 

láttam más utat, amit járni tudtam és több esélyt kínált volna arra, hogy eredményre jussak. 
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Mellékletek 
1. sz melléklet  

 

A) Pártok, csoportok és közösségi döntések 
 

A következő fejezet két kérdést tekint át, a racionális döntések elméletének logikáját 

felhasználva megkísérlem valószínűsíteni, hogy kik mennek el szavazni, és durván miként 

jellemezhető egy olyan egydimenziós modell-társadalom politikai struktúrája, amelynek tagjai 

csak a pénzben (adózással elvett vagy transzferekkel megszerzett közpénzben) gondolkoznak. 

A második részben ezt a korlátot feloldom, és a többdimenziós társadalom politikailag 

releváns csoportjait keresem, valamint kapcsolataikat pártjaikkal. A befejező részben 

megkísérlem egyesíteni a két szemléletet.  

 

 

A/1. Kik mennek el szavazni? 

 

1. A közösségi döntések elmélete szerint a politika a piackudarcok korrigálására hivatott, 

ám gyakorta azt kormányzati kudarcokkal tetézi. A politika döntően a közpénzügyeket 

jelenti, ahol is döntenek arról, hogy milyen mértékben csapolják meg (főként adó 

formájában) az egyéni jövedelmeket, és a begyűjtött pénzt részben transzferekre, 

részben közjavak nyújtására fordítják. Azt, hogy milyen legyen a bevételi - kiadási 

struktúra, a politikai választásokon dől el, amit hazánkban négy évente tartanak. Az 

első kérdés, hogy kik a szavazók a választásra jogosultak közül, a második kérdés, 

hogy mire szavaznak a szavazók? A közösségi döntések elmélete röviden úgy 

fogalmaz, hogy a politika feladata azon közjavak (beleértve a transzfereket is) 

biztosítása, amire az egyének önként nem hajlandóak. A közjavak és transzferek 

biztosítása csak úgy lehetséges, ha az állam adót vet ki az egyénekre, és ezt költi el 

közjavakra. A politikusok feladata, hogy feltárják az egyének közjavakra vonatkozó 

preferenciáit, a bürokraták feladata, hogy a keresletnek megfelelő közjavakat kínálják 

cserébe a választópolgárok szavazataiért illetve a lobbik által nyújtott 

kampánypénzért. A politikusok célfüggvénye újraválasztási esélyeik növelése, míg a 

bürokraták hivatali hatalmukat kívánják növelni azzal, hogy mind több közpénz felett 

kívánnak diszponálni.  

 

2. A közösségi döntések elmélete első kérdése az, hogy racionális egyének miért mennek 

el választani, amikor egyenként csak igen kis mértékben járulnak hozzá ahhoz, hogy 

az általuk várt kimenettel végződjön a választás. Ha például egy egyén számára 0,8 

millió Ft különbséget jelent, hogy az „A” vagy „B” párt győz a választáson (ennyit 

nyerhet mondjuk adócsökkentő párt hatalomra kerülésével), akkor biztosan elmenne 

választani, ha az ő szavazata döntené el a választások kimenetelét. De 8 millió 

választópolgár van, így annak esélye, hogy épp az ő szavazata lesz az, ami eldönti a 

választás kimenetelét, meglehetősen kicsi, 1/8 millió. Mivel pedig a teljes nyereménye 

mindössze 0,8 millió Ft lenne, így az esélyekkel súlyozott nyeremény mindössze 10 

fillérre tehető. Ha pedig csak 10 fillérnyi részvételének hatása az eredményekre, akkor 

érdemesebb otthon maradni, vagy kirándulni, mint szavazni menni. Az emberek 

jelentős része azonban mégiscsak elmegy szavazni, miért? Ezt hívják szavazási 

paradoxonnak. Máshogy megközelítve a kérdést valamit hozzá tudunk fűzni a 

kérdéshez.  
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3. Ha a választás a közpénzekről szól, akkor logikusnak hangzik, hogy minél inkább 

érintett valaki a közpénzekben, annál inkább elmegy szavazni. Kétféleképp lehet 

valaki érintett, vagy sok adót fizet a jövedelméhez képest, vagy jövedelmének jelentős 

része származik jóléti transzferekből. A választásra jogosultak közül nagyobb 

arányban mennek el szavazni azok, akik jövedelme nagyobb mértékben függ 

közpénzektől (akár adók, elvonások, akár támogatások formájában). 

 

  Ha megvizsgáljuk azokat az országokat ahol nem büntetik az urnáktól való 

távolmaradást, és összevetjük a transzferek – beli arányával, akkor azt kapjuk, hogy 

minél nagyobb a transzferek részaránya, annál nagyobb adott ország polgárainak 

szavazási hajlandósága. Legyen „k” a transzferek aránya a GDP-ben és nézzük meg 

azon országokban a szavazási részvételt, ahol nem szankcionálják a távolmaradást. 

(Olaszországban, Ausztráliában, Görögországban, Costa Ricában, Belgiumban, 

Uruguayban, Venezuelában bírságok, büntetések és speciális adók kilátásba 

helyezésével eredményesen ösztönzik részvételre a polgárokat, mi nem ezekkel az 

országokkal foglalkozunk.) A következő táblázat 1958-76 közötti átlagos választói 

részvételt veti egybe a (kicsit későbbi) jóléti kiadások arányával, és azt látjuk, hogy 

van kapcsolat a két tényező között.  

 

Ország neve Választói részvétel %-ban Jóléti kiadások/GDP %-ban 

USA 59 19 

Franciaország 70 33 

Japán 71 16 

Kanada 71 26 

Nagy - Britannia 74 29 

Írország 75 26 

Norvégia 82 34 

Finnország 84 33 

NSZK 84 27 

Svédország 86 40 

Dánia 87 36 

Ausztria 89 30 

 

Az alacsony részvételt mutató hat országban az átlagos részvétel 70% és 25%-os a 

jóléti kiadások részaránya, míg a magas részvételt mutató országok részaránya 85% és 

33%-os a jóléti kiadások részaránya. Akik vonzódnak az empirikus szabályszerűségek 

kereséséhez azok a nemzetközi adatok figyelembevételével úgy definiálhatnák a 

választói részvétel arányát, hogy a társadalom egyötöde mindenképp elmegy szavazni, 

felette pedig minden % jóléti kiadás 2% szavazásra jogosultat visz az urnához, vagy 

azért, hogy több transzferre vagy azért hogy kisebb elvonásra voksolhassanak.  

 

Magyarországon az 1. fordulós részvételi arányok az igazán érdekesek, ezek így 

alakultak: 1990-ben 65%, 1994-ben 69%, 1998-ban 56%. Az előbbiek szellemében azt 

mondhatjuk, hogy 1994-ig növekedett a jóléti kiadások részaránya a gyorsan csökkenő 

GDP mellett, majd a Bokros-csomag hatására visszaeső jóléti kiadáshányad 

csökkentette a szavazási hajlandóságot.  

 

 Nemcsak országok között igaz ez a kijelentés, de országon belül is. Elmennek 

szavazni a nyugdíjasok, akiknek jövedelme teljes mértékben a transzferektől függ, 

elmennek szavazni igen nagy számban a középkorú módosabbak, akik jövedelméből 
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sokat lecsíp az adó, és csekély mértékben mennek el azok, akiktől sem el nem vesznek 

és nem is kapnak túl sokat jövedelmükhöz képest, ezek a fiatalabb és/vagy kisebb 

jövedelemmel rendelkező munkavállalók. Jelöljük „k” –val az egyéni jövedelem 

közpénzhányadát. 

 

4. Nem a jóléti kiadási hányad az egyetlen meghatározója a szavazási hajlandóságnak. 

Feltevésem szerint helyes a közösségi döntések elméletében, hogy a potyautas 

magatartással magyarázza, hogy miért nem érdemes elmenni szavazni az egyéneknek, 

de nem vizsgálja azt, hogy mennyire potyautas valaki. Ezt úgy is értelmezhetjük 

Aronson nyomán, hogy minél kevesebben vannak egy adott szituációban annál 

nagyobb a felelősségük a csoportért. A szavazás tehát olyan tevékenység, amit el is 

lehet bliccelni, lehet potyautasként viselkedni. Állításom szerint annál potyautasabb 

valaki, minél többen tartoznak abba a csoportba, amelynek ő is tagja. Ha valaki olyan 

csoportba tartozik amibe a potenciális szavazók negyede, akkor inkább elmegy 

szavazni mint aki olyan csoport tagja, amibe a szavazókorúak harmada tartozik. Jelölje 

„a” a relatív csoportméretet, így szavazékonysága (1-a) függvényében változik. 

(Amerikai elemzésekből tudjuk, hogy számos kisebb csoportban magasabb a szavazási 

hajlandóság mint a nagyobb csoportokban. USA-beli empirikus eredmények jelzik pl, 

hogy a spanyolajkú szavazók, a csekélyszámú agrár-népeség, kisvárosi körzetek, stb… 

esetén jóval magasabb a részvételi arány, mint nagycsoportok esetén.) A későbbiekben 

(II. rész) kísérletet teszek arra, hogy a magyar társadalom 6 releváns csoportját 

azonosítsam, egyelőre azonban csak ad hoc példákat hozok, mivel ebben a fejezetben 

döntően azt vizsgáljuk, hogy ki a szavazó, és nem azt, hogy mire szavaz. 

 

Hipotézisem szerint minden egyénhez egy egyszerűen számítható „v” szavazási 

valószínűség rendelhető, azaz v=k*(1-a), vagyis minden egyén attól függően megy el 

szavazni, hogy jövedelme milyen mértékben függ a közpénzektől, illetve csoportja 

relatív méretéből következik a potyázás ellentételének megfelelő fizető-utassága. 

Természetesen v értéke 0 és 1 közötti szám. (Nézzünk két illusztrációt is! Ha a 

nyugdíjas jövedelme teljes mértékben a közpénzektől függ, akkor k=1, míg a 

nyugdíjasok szavazó korúakon belüli létszámaránya a=0,25, így annak valószínűsége, 

hogy a nyugdíjas szavazni megy v=1*(1-0,25)=0,75. Ha az agyontámogatott amerikai 

farmert vizsgálnánk, akinek jövedelmének k=80%-a függ az agrártámogatásoktól, és 

az agrárnépesség aránya az összlakosságon belül a=3%, akkor farmer 

szavazékonysága v=k*(1-a)=0,8*(1-0,03)=0,78.) Később ezt a képletet gazdagítjuk.  

 

Feltevésünk szerint a választási hajlandóság v=k*(1-a), azaz annál valószínűbb, hogy 

egy adott csoport tagja elmegy szavazni minél jobban függ jövedelme a közpénzektől, 

valamint minél kisebb annak a csoportoknak a mérete amihez tartozik az egyén. A „v” 

értéke 0-1 közötti értékeket vehet fel, miként mindkét szorzó is. Példaképp nézzük 

meg, hogy a magyar nyugdíjasoknál mekkora szavazási hajlandóság várható? Ha 

nyugdíjas jövedelme teljes egészében közpénzből származik, akkor k=1, és 2 milliós 

létszámuk a 8 millió választó egynegyedét alkotja, azaz „a”=0,25. Így v=k*(1-

a)=1*(1-0,25)=0,75. Az 1990-es választásoknál 100 nyugdíjasból 74 ment el szavazni, 

így ez elég jó eredmény. Jól magyarázható az is, hogy a fiatalok azért nem nagyon 

mennek el szavazni, mivel esetükben k viszonylag kicsi, mivel alacsony jövedelemhez 

kisebb jövedelemadó társul. Hasonlóképpen a középkorú, jól keresők magas arányban 

mennek el szavazni, mivel esetükben „k” magas értékkel bír.  
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5. Tovább bővíthetjük modellünket a szavazási költségekkel, ami azt jelenti, hogy 

mekkora erőfeszítést kell tenni az állampolgárnak, hogy kiismerje magát a pártok 

kampányszövegében. Minél magasabb az iskolázottsága a családfőnek annál 

könnyebben igazodik el a politikai információs dzsungelben a szavazó. Nem 

tekintettük eddig a képzettséget, mint szavazati tényezőt. A szavazás költségei között 

szerepel a tájékozódásra szánt idő. Minél magasabb a végzettsége valakinek annál 

kisebb költséget jelent számára a tájékozódás. Ha ilyen tényezőt is figyelembe 

akarnánk venni, akkor az alkalmas szorzótényező lehet az elvégzett iskolai évek 

számának és a szavazónépesség által átlagosan elvégezett iskolai évek számának 

hányadosa. (Legyen az átlagérték 10 év, így ha szavazónk érettségizett, azaz 12 évet 

végzett, úgy „i” értéke i=12/10=1,2.) Ezzel a szavazói valószínűség így alakul: 

v=k*(1-a)*i.  
 

6. Nézzük ezután, hogy szociológiai érdekhelyzetük alapján hányan és mire szavaznak a 

tehetősebbek illetve a kevésbé tehetősek. Ha leegyszerűsítve nézzük az országokat, 

akkor népességük 1/3-a gazdagabb, 2/3-a szegényebb, de a kisebb egységekből álló 

gazdagabbak azonos közpénzhányad esetén inkább elmennek szavazni, míg az aktív 

szegényebbek alacsony közpénzhányad és a nagycsoport miatti potyázó magatartással 

nem mennek el szavazni, így az urnák előtt végül csaknem egyforma létszámú az 1/3-

os gazdag és a 2/3-os szegény körből érkező szavazók száma. (Tegyük fel, hogy a 

gazdagoknál az átlagos k=0,33, a=1/3 így v=0,33*(1-1/3)=2/9 és ez a szavazók 

számával szorozva megadja a gazdagpárt szavazói hányadát, vagyis GP=av=2/27. 

Szegénypártnál k=0,33 mellett SZP=av=ak(1-a)=0,33*0,66*(1-0,66)=2/27 adódik 

szintén.) Azaz a két párt azonos számban vesz részt a választáson, bár egyikük 

potenciális hívei éppen kétszer annyian vannak, mint a másiké. Illusztráló példánkban 

azonosnak tekintettük k értékét, ami a gazdagoknál adókulcsot míg a szegényeknél 

támogatáskulcsot jelent. (A II. részben bővebben visszatérünk a potyautas kérdésre, 

egyelőre k értékére koncentrálunk.)  

 

7. Példával illusztrálva: álljon a társadalom 10 gazdagból, akik adózatlan jövedelme 

fejenként 100, és 20 szegényből, akik adózatlan jövedelme 25. A nemzeti jövedelem 

Y=10*100+20*25=1500. Könnyen kiszámítható, hogy melyik k lesz az az érték 

amelyik azonos abszolút értékkel bír mindkét tábornál. Jelen példánkban k=1/3 os 

arány esetén a gazdagok 25/(100-25) elvonási aránya megegyezik a szegények 

12,5/(12,5+25) támogatási arányával. (A k értéket úgy számítjuk, hogy a számlálóban 

az az összeg szerepel, amit adóként befizet, vagy transzferként megkap az egyén, míg 

a nevezőben a piaci jövedelmét csökkentjük vagy növeljük a számlálóban álló 

összeggel, hogy a felhasználható jövedelmet megkapjuk.) Alapvető fontosságú 

megmagyaráznunk, hogy – a siker esélyével - miért nem törekszik a gazdag arra, hogy 

minimalizálja az adórátát, míg a szegény arra, hogy maximalizálja a támogatási rátát. 

 

8. Hipotézisünk az, hogy ha egy egyensúlyinak tekinthető k adó- vagy transzferrátától 

eltérve a pártok kampányuk során ennek szavazóik érdekét kifejező változást 

hirdetnek, akkor ez a program kevésbé aktivizálja saját híveiket, mint az ellenfélét, 

vagyis marad minden a régiben. Nézzünk erre egy példát: ha tehát túl radikálisan 

akarja gazdagpárt támogatni híveit – mondjuk megszünteti a jövedelemadó 

progresszivitását, mint az Hayek javasolta – akkor ezzel az urnákhoz vonzza azokat a 

szegényeket, akik éppen ebből az adóhányadból kaptak korábban támogatást. 

(Természetesen a szegénypárt hívja fel a szegények figyelmét erre, de van mire 

felhívni a figyelmet.) Előző számpéldánk szerint megnézzük a választási kimenetelt, 
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ha k adó- illetve transzferráta az eredeti k=1/3 helyett a kampányban javasoltan 

(szegénypárti javaslat) k=1/2, illetve (gazdagpárti javaslat) k=1/4 lesz.  

 

 Ha a szegénypárt azt javasolja, hogy a gazdagok k=1/2 –es részt adózzanak, akkor 

333/(1000-333)=1/2=k miatt a szegények támogatásokban megnyilvánuló 

közpénzhányada (333/20)/((333/20)+25)=0,42 lesz. Miként mozgósítja ez a 

potenciális választókat? A szavazók száma így alakul: GP=av=ak(1-a)=1/9, míg a 

szegények esetén SZP=ak(1-a)=0,84/9 lesz, azaz szegény párt javaslata az adók 

emelésére csak azt okozta, hogy a gazdagok nagyobb számban mennek el szavazni 

mint a szegények, vagyis a gazdagok az adóemelést leszavazzák.  

 

 Ugyanez fordítva miként nézne ki az adócsökkentés esetén? Ha k=1/4, akkor 

200/(1000-200)=1/4 miatt a szegények előbbi módszerrel számított 

közpénzhányada (200/20)/((200/20)+25)=0,29 lesz, így a szavazáson GP=0,5/9 és 

SZP=0,58/9 lesz, azaz az adócsökkentési terv a szegényeket jobban mozgósítja, 

így azok a gazdagok adócsökkentési elképzelést leszavazzák.  

 

9. A fenti példa azt mutatta, hogy mi történik, ha 1/3 és 2/3 gazdag és szegény részekből 

álló társadalomban, ahol a gazdagok redisztribuciós jövedelme a szegények 

jövedelmének négyszerese, és valamelyik párt el szándékozik térni attól a k értéktől, 

ami mindkét tábor esetén a közpénzhányadot jelentette. A példát általánosíthatjuk, ha 

a gazdagok részaránya (a), akkor a szegényeké (1-a), és szavazáskor mindkét párt 

hívei azonos számban vonulnak az urnák elé, mivel GP=ak(1-a) és SZP=(1-a)ka! Ha 

ettől el akarna térni valamelyik párt, akkor ezzel az ellenfél táborát jobban aktivizálná 

mint a sajátját, így végül minden marad változatlan formában, vagyis a „k” egyensúlyi 

értéknek tekinthető, és értéke könnyen kiszámítható, ha ismerjük „a” értéket, valamint 

a redisztribúció előtti (j) jövedelemhányadost, azaz a gazdagember és a szegény ember 

elvonás- és támogatásmentes jövedelmeinek arányát. Egyszerű számítással nyerjük, 

hogy ez esetben k=(ja-(1-a))/(ja+(1-a)) az a k érték, ami körül ingadozik az adókulcs, 

ha a piaci egyenlőtlenség mértéke j, és a gazdagok részaránya a népességben „a”. Ha 

j=4 és a=1/3, akkor k=1/3 mint fentebb megvizsgáltuk.  

 

10. Történeti kérdések. Ha a piaci jövedelemkülönbség, vagyis j megnő, akkor ez maga 

után vonja k növekedését is, valamint, ha a középosztály (a gazdagok) részaránya (a) 

megnő, ez is maga után vonja k növekedését. Ezzel előttünk van az elmúlt évszázad 

története, mivel a piacosodás egyre növelte j-t, és a gazdagodás bővítette (a)-t, így 

folyamatosan nőtt k, vagyis az implicit adókulcs, az 1900-as évek 3-5%-os mértékéről 

napjaink 30-40%-os mértékéig.  

 

11. Az eddigiekben azt próbáltuk meg bizonyítani, hogy egyensúlyban a gazdagok 

transzfercélzatú adórátája éppen megegyezik a szegények transzfer-rátájával, 

amennyiben demokratikus társadalmak e két csoportból állnak. A további 

előrehaladáshoz néhány speciális (amerikai és magyar) társadalmi csoport kérdését 

kell megvizsgálnunk, mégpedig a farmerekét, a nyugdíjasokét, a köztisztviselőkét, a 

közalkalmazottakét, a vállalkozókét.  

 Az amerikai farmerek támogatásával kapcsolatban Friedmann álláspontja az, volt, 

hogy ne a farmereket mint agrártermelőket támogassák, hanem csak úgy, mint 

szegényeket. Ezt azonban a republikánus párti politikusok visszautasították, mivel 

a farmerek szavazatát úgy lehetett olcsón megvásárolni, ha agrártámogatást kaptak. 

Ha ugyanis minden szegény kapna támogatást, akkor azt a gazdagoknak kellene 
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adóból megfizetni, és ez öngól lenne. Ha viszont egy kis csoport olyan címen 

juthat sok támogatáshoz ahogy mások nem kaphatnak ilyent, úgy biztosított, hogy 

olcsón sok agrárszavazatot kapjanak a republikánusok. 

 A nyugdíjasok sajátossága, hogy felosztó-kirovó rendszer esetén „k” értéke 1, így 

empirikusan elemezhető, hogy függ – e a nyugdíjasok szavazási hajlandósága 

attól, hogy felosztó – kirovó rendszer, vagy tőkefedezeti rendszer van – e 

érvényben adott országban, valamint, hogy a nyugdíjas társadalom részarányának 

növekedése csökkenti vagy növeli – e a nyugdíjasok szavazási aktivitását. Ebből a 

szempontból nézve a nyugdíjrendszereket azt mondhatjuk, hogy ha adott 

társadalomban áttérnek a felosztó – kirovó rendszerről a tőkefedezeti rendszerre, 

akkor csökken az áttérő nyugdíjasok „k” értéke és „v” szavazási hajlandósága, 

viszont jelentősen nő a tőkefedezeti rendszerben maradók szavazati hajlandósága, 

mivel csoportméretük lecsökkent.  

 A köztisztviselők szintén teljes egészükben jövedelmük közpénzfüggő, és 

létszámarányuk nem túl nagy (1-2%), így várható, hogy 98%-uk szavazni megy. 

(Az amerikai hadsereg hívatásos tagjainak szavazati aránya magas, szavazati 

irányultsága azonban ellentétes a köztisztviselőkével, mivel – mint látni fogjuk – 

csökkenő adót, kisebb államot hirdető republikánusok a vagyon védelmében a 

katonai kiadások növelését szorgalmazzák, ami több fegyveres erőbeli 

munkahelyet, magasabb fizetést jelent, ezért a katonák tipikusan republikánus 

szavazók.) 

 A közalkalmazottak száma ennél jelentősen nagyobb, jövedelmük csak a helyi 

önkormányzat áttételével függ a közpénzektől. Jövedelmük csekély, így az 

adóhányad nem játszhat benne túl nagy szerepet. Vélhetően 70-80%-os lehet 

szavazási hajlandóságuk. 

 A vállalkozók az adókon és elvonásokon keresztül kapcsolódnak az állami 

költségvetéshez, így nagyságrenddel kisebb a szavazékonyságuk, ezen belül is a 

jólmenő vállalkozók valószínűsíthetően nagyobb mértékben jelennek meg, mint a 

kényszervállalkozók, tekintettel az adórendszer progresszivitására.  

 A magánalkalmazottak esetén a multik alkalmazottai valószínűleg nagyobb 

keresettel és magasabb adókkal bírnak, így magasabb lehet szavazati 

hajlandóságuk, mint a kis-és középvállalkozások magánalkalmazottai.  

 

12. Volt szó eddig a ki szavaz kérdéséről, valamint arról, hogy szociológiailag mi a 

szavazó érdeke, de nem volt arról szó, hogy milyen a szavazó lelke, miket mérlegel az 

urnánál? Lényeges azonban, hogy az egyéneknek nem egyrétegű a lelkük, hanem 

három, hogy Berne felosztását alkalmazzuk, vagyis könnyen lehet, hogy donor létére a 

transzferpártra, vagy transzferélvező létére a donorpártra szavaz. Ez azon is múlhat, 

hogy a szabadságjavak és szent értékek dimenziójában mit mond az egyik vagy a 

másik párt.  

 A szabadságjavak és szent értékek esetén transzferpárt inputbefolyásolást és 

outputtabut hirdet, míg donorpárt inputtabu - outputbefolyásolásban utazik. Az 

abortusz inputbefolyásolás, a halálos ítélet és a szabad fegyverviselés 

outputbefolyásolást jelent. Donorpárt inputtabuban utazik, vagyis a pénzt a piac 

kell adja és ne a redisztribúció, a baba sorsáról az isten döntsön ne az anya. 

Transzferpárt outputtabuban utazik, lehet sőt indokolt az inputot szabályozni 

abortusszal és redisztribucióval, viszont halálos ítéletet hozni vagy szabad 

fegyverviseléssel mások életét veszélyeztetni tilos.  

 A meghiúsult szerepálmok azt jelentik, hogy véleményét kérik a zsebén és testén 

kívüli dolgokban is, pl Milyen erős legyen az amerikai hadsereg, legyen – e 
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globális hatalom vagy sem? Meg kell – e védeni az esőerdőket vagy a Dunát? 

Támogatni kell – e az én nemzedékem rovására a másik nemzedéket?  

 

13. Ha a zsebkérdések a felnőttet foglalkoztatják, akkor az életszabályozás kérdései a 

szülőt, míg a szerepálmok a gyereket. Donorpártba gazdagok tartoznak, akik számára 

nem előnyös adni, nem szabad belemenni a születés-szabályozásba, ha belemenne a 

távlatosabb kérdések vizsgálatába, akkor tudná, hogy ennek adóárát inkább neki 

kellene megfizetni, így azt nem túlságosan szorgalmazza. Amerikában például a 

demokraták szegényebbek, abortuszpártiak, fontosabbnak tartják a környezetvédelem 

ügyét, vagyis a transzferpártiak A háromrétegű lélek közbülső tengelye tűnik a 

legszilárdabbnak, vagyis k*(1-a)*i, és k előjele adni vagy kapni határozza meg főként, 

hogy melyik pártra szavaz valaki. Lehet azonban, hogy zsebellenesen szavaz anyagi 

szolidaritás, abortusz vagy világbéke miatt a gazdag. Vagyis a szociológiai helyzet 

annak valószínűsítésében jobban segíthet, hogy milyen valaki szavazékonysága, de 

kevésbé segít annak meghatározásában hogy melyik pártra szavaz.  

 

 Jobboldali szavazó,  

a teljes népesség 1/3-a, 

WASP-ok és többségi nemzet 

tagjai, tulajdonosok, 

a gazdagpárt, vagy donorpárt 

potenciális szavazója 

Baloldali szavazó,  

a teljes népesség 2/3-a, 

etnikai kisebbségek, 

tulajdonnélküliek 

a szegénypárt, a transzferpárt 

potenciális szavazója 

Sokallja vagy kevesli 

a közpénzhányadot 

Sokallja, mert ő fizeti a nagy 

adót és kevés támogatást kap, 

gazdagok, jó módú 

vállalkozók 

Kevesli, mert ő kapja a 

támogatást, és kaphatna 

többet is, szegények, 

eltartottak, nyugdíjasok. 

Élet eleje vagy vége 

szabályozható az 

ember által, melyik az 

élet szent vége? 

Elutasítja az abortuszt, mert 

nem rendül meg léthelyzete 

még egy eltartottól, 

felakasztatja a rablógyilkost, 

hogy a bűnözőknél példát 

statuáljon 

Támogatja az abortuszt, mert 

a mostani élete is épp hogy 

csak menedzselhető, senkit 

nem akasztat, mivel soha 

sincs kizárva a tévedés, és az 

ember megjavulhat. 

Abszolút vagy relatív 

erejű a kötés 

korosztály, nemzet, 

természeti környezet 

esetén 

Az én korosztályom, az én 

nemzetem, az én élővilágom 

abszolút értékű. Ne az én 

pénzemből védjék a 

környezetet, de védjék erős 

fegyverekkel a hazát.  

Fontos a környezetvédelem, 

(esőerdők, bölénycsordák), 

világbéke, esélyegyenlőség. 

 

A fenti képlet nem tökéletes, a dimenziók illeszkedése nem hézagmentes, a megfestő 

alapszín a hatalmi beágyazottság, vagyis van – e tulajdona, uralma, presztizse, illetve 

kiszolgáltatott – e. Ha kiszolgáltatott, akkor személyében is támogatásra szorul, de 

örömmel szavazza meg a másik csoport adóinak emelését. Mivel csoportja nagy, így 

potyázik, ha teheti. A donorok gondolkodása fordított. Az ellentmondás mindazonáltal 

nem antagonisztikus, a piaci tökéletlenségeket kompenzáló politika lehetővé teszi, 

hogy egyszer az egyik, míg másszor a másik erő győzzön. Az utolsó két pont már 

szétfeszítette az elemzési kereteket, indokolt ezeket a kérdéseket módszeresebben is 

megvizsgálni a II. részben és a befejezésben. 
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A/2. A társadalom politikai szerkezetéről 

 

14. A társadalom olyan szerkezetét indokolt keresni, ami egyúttal annak politikai 

tagoltságát is segíti megmagyarázni. Erre teszünk most kísérletet: 

 Legyen alapvető dimenzió, hogy induló tőkehelyzete szerint valaki lent van, vagy 

fent van. A tőke lehet fizikai, humán vagy kapcsolati tőke egyaránt. Az induló 

helyzet azt jelenti, hogy valaki személyes pályája elején mivel rendelkezett. (A lent 

vagy fent statisztikai elhatárolása úgy történhet, hogy azt a határszemélyt kell 

megtalálnunk, aki a társadalom azon x%-ának legkevesebb tőkével rendelkező 

embere, aki a társadalom tőkéjének (1-x)%-át birtokolja. Felette lévő egyének a 

fent, alatta lévők a lent tagjai.) 

 Személyes életpályája során az egyén vagy ott marad, ahonnét indul, vagy 

valamely irányban elmozdul. Ha lentről indul, akkor lentről lent, vagy lentről fenn 

helyzetbe kerülhet. Ha fentről indul, akkor fentről fent, vagy fentről lent helyzetbe 

kerülhet.  

 Ha a fentről fent pozícióban van, akkor ismét további kérdés, hogy mennyire van 

benn a fentben, azaz a pozícióhoz illő presztízs-jószágok dolgában mennyire bírja 

az uralkodói helyzetet. 

 Hasonlóképpen, ha lentről lent helyzetben van, akkor a domináns városi munkások 

vagy falusi és agrárius helyzetben van. 

 

15. A fenti tipológia szerint tehát hat társadalmi csoportot különböztetünk meg:  

 Parvenűk (lentről fenn) jellemezőjük, hogy minden társadalmi szabályt felesleges 

kötöttségnek tekintenek, (gyakran indokoltnak érzik az ósdi és ásatag 

magatartásszabályok lerombolását), politikailag harciasan jobboldaliak, mivel örülnek, 

hogy eljutottak lentről fentre, és büszkék is rá, hogy eljutottak. 

 Patríciusok (fentről fent, fő) nem izzadtságszagú a pozíciójuk, már beleszülettek az 

elegáns társadalmi helyzetbe, nálunk katolikus és református urak, az USA-ban a 

WASP-ok tartoznak ide. Jobboldali konzervatívok, de betartják a játékszabályokat, 

mivel az elit a szabálykövetéséről és szabályalkalmazásáról ismerszik meg. 

 Polgárok (fentről fenn, al) általában a gazdasági vagy a kulturális dimenzióban 

érvényesülnek tradicionálisan, nálunk zsidók, ateisták és kisegyházak tagjai tartoznak 

ide, az USA-ban egyéb etnikumok gazdaságilag sikeres tagjai, Latin –Amerikában 

meszticek, Malayziában a gazdag kínai kereskedők. Jellemzően baloldali szavazók. 

 Piacvesztesek (fentről lent), jobb tőkeadottságokkal indulnak, mint ahová saját 

erejükből tartozni tudnak; mindezért a méltatlan piaci versenyt okolják, legyen a külső 

globalizmus vagy a belső idegenek a lecsúszásuk okozói, alapvetően a verseny 

adminisztratív kiküszöbölését tartják elengedhetetlennek. Politikailag jobboldaliak, 

mivel oda szeretnének tartozni, annak ellenére, hogy méltatlan körülmények között 

onnét kikerültek. 

 Proletárok (lentről lent, fő) Maradtak ahol voltak, elfogadják a szabályokat amikben 

élnek. Baloldali szavazók, így gyakran éppen a polgárokkal működnek együtt. 

 Parasztok (lentről lent, al) Kicsiny részét foglalják el a társadalom egészének, de még 

a lentnek is. Mivel kevesen vannak és közös jellemzőjük a faluhoz és földhöz tapadás, 

ezért általában a jobboldal különféle kormányzati kiadásokkal megvásárolja 

szavazataikat.  
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16. Nem nehéz felfedezni, hogy ez a társadalomképp a II világháború utáni európai, 

amerikai társadalom durva képének tekinthető, de jelentős különbség van az országok 

között abban, hogy arányos vagy többségi választási rendszert érvényesítenek.  

 Ha többségi választási verseny van érvényben, akkor a proletárok és polgárok együtt a 

(baloldali) demokrata pártra szavaznak, míg a másik négy csoport tagjai a (jobboldali) 

republikánusokra. Ha kétpárt rendszer van, akkor független attól, hogy többen vagy 

kevesebben vannak a proletárok és polgárok mint a másik négy csoport tagjai, éppen 

50%-os a demokraták esélye a hatalomra jutásra. (Ezt támasztja alá az elmúlt 100 év 

amerikai története is.) 

 Ha arányos választási rendszer van, akkor általában mind a hat párt megjelenik a 

törvényhozásban. (Hazánkban: parvenű Fidesz, patrícius MDF, polgár SZDSZ, 

piacvesztes MIÉP, paraszt Kisgazda, proletár MSZP)  

 

 Nézzük meg, hogy mire enged következtetni a két évvel ezelőtti választás adatsora. 

Megyesoros korrelációt néztem az 1998-as választásoknál és a következő legjobb 

korrelációkat találtam.  

 Minél magasabb egy megyében az egy főre jutó GDP, annál nagyobb az 

SZDSZ szavazók részaránya. (Nem az következik belőle, hogy ezek a 

szavazók lennének gazdagok, csak az, hogy a gazdagok között élnek.) 

 A Fidesz szavazók esetén - gyengébb korrelációval mint az SZDSZ-nél - 

szintén azt kaptam, hogy minél gazdagabb egy megye annál nagyobb a 

Fidesz szavazók részaránya.  

 Minél nagyobb a megyében a mezőgazdasági művelésbe vont földterület 

aránya, annál nagyobb a kisgazda szavazók részaránya. 

 Minél magasabb az eltartottak aránya a keresőkhöz képest, annál nagyobb 

az MSZP szavazók részaránya. 

 

 A regionalitásról: az ország egy X betűvel jellemezhető, nyugatról bejövünk az M1-en 

és lejövünk Szegedre az M5-ön, majd délen kerülve egyet az M7-esen eljutunk az M3-

ra és megérkezünk Miskolcra. A Győr – Szeged tengelyen lévő gazdagabb megyék 

szeretnek szavazni és a jobboldalra szavaznak, a Pécs – Miskolc tengelyen a 

szegényebbek laknak, kevésbé szeretnek szavazni, és a baloldalra szavaznak. 

 

 Próbáljuk megbecsülni a társadalmi rétegek nagyságát is. Legegyszerűbben úgy járunk 

el, ha egy olyan számot keresünk, ami mind a három dimenzió (tőke, presztízs, 

mobilitás) leírásához jól használhatónak tűnik.  

 Ha ¼  - ¾ értékeket veszünk, akkor induló tőkehelyzetben lent van a 

társadalom ¾-e és fent az ¼-e. (Nem nagy tévedés, ha a modern társadalmak 

tőkemegoszlásáról azt feltételezzük, hogy a lakosság egynegyede rendelkezik a 

tőke háromnegyedével.) Legyen tehát a kevés tőkével bírók részaránya t=3/4. 

 A mobilitási számok szintén illusztrálhatók úgy, hogy a társadalom 

háromnegyede nem mozdul, míg egynegyede le- vagy felfelé mobil. (Ezt a 

számot amerikai és brit mobilitási vizsgálatok támogatják az 1970-es évekből.) 

Legyen a mobilok részaránya m=1/4. 

 Végül a fő/al dimenzió szintén a többséget választja el a kisebbségtől, és a 

háromnegyed / egynegyed érték nem tűnik rossznak. Legyen a nem mobil  

csoportokban f a nagyobbik (relatív presztizs-többlettel rendelkező) csoport 

részaránya, azaz f=3/4.  
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 Természetesen megfelelő szociológiai felmérés esetén valós t, m, f értékekekt 

használhatnánk, és ekkor például a patricius csoport mérete nem egyszerűen a 

társadalom ¾*3/4*3/4 részével lenne egyenlő, hanem részaránya t, 1-m, f valós 

arányok szorzataként állna elő. vagyis a megfelelő érték; a patríciusok = t*(1-m)*f, 

egyelőre azonban a becsült értékek hatását vizsgáljuk. (Még tovább bonyolítható a kép, 

ha feltételezzük, hogy más a felfelé irányuló mobilitás, mint a lefelé irányuló mobilitás; 

valamint ha az életmódstruktúrát tekintve más arányt kapunk fent és lent esetén fő/al 

vonatkozásában.) Ha jelenleg szükségképp eltekintünk a bonyolító és pontosító 

tényezőktől, úgy t=m=f=3/4, és evvel  kiszámíthatjuk egy – egy csoport nagyságát. 

Folytassuk a sort a  parvenűvel! Két értéket kell összszoroznunk, mivel lentről jött, és 

induló tőkehelyzete alapján a társadalom ¾-e ide tartozik, így az első szorzó értéke ¾; 

mivel a mobil/nem mobil dimenzióban a mobilok közé tartoznak, és a társadalom ¼-e 

mobil, ezért a másik szorzótényező értéke ¼, vagyis: parvenű=3/4*1/4=3/16=12/64, 

Nézzük most meg a proletárokat, az első szorzótényező az induló tőkehelyzet, a 

proletárok a társadalom tőkével kevésbé ellátott 3/4-éhez tartoznak; a második 

dimenzió szerint nem mobilak, hanem lent maradnak, így a második szorzótényező 

értéke ¾, végül a rendi jelleget tekintve a főáramlathoz tartoznak, aminek szorzó 

tényezője ¾. Nézzük sorban mind a hat csoportot:  

 patrícius=1/4*3/4*3/4=9/64, 

 polgárok=1/4*3/4*1/4=3/64,  

 piacvesztesek=1/4*1/4=1/16=4/64,  

 paraszt= ¾*3/4*1/4=9/64,  

 proletár=3/4*3/4*3/4=27/64. 

 parvenű=3/4*1/4=3/16=12/64 

 Társadalmi csoport szintjén (ez még nem a választók száma) célszerű megvizsgálni, 

hogy végül is aktuálisan hányan vannak fent illetve lent (milyen a gazdagok és 

szegények aránya)? 

 fent található a parvenű+patrícius+polgár=24/64,  

 lent található proletár+paraszt+piacvesztes=40/64. 

 Vagyis fent/lent=(24/64):(40/64)=3/5. másképpen a szegények csaknem kétszer annyian 

vannak mint a gazdagok.  

  Politikai irányultságát tekintve pedig a  

 jobboldali csoport: parvenű + patrícius + piacveszítő + paraszt = 34/64,  

 baloldali csoport = polgár + proletár = 30/64.  

Vagyis jobb/bal=34/30. 

  Fontos kérdéshez érkeztünk, ezt – tévesen - osztályszavazásnak is nevezik, vagyis 

annak esélye, hogy valaki fentről jobboldali legyen (parvenű+patrícius)/fent=21/24, 

míg annak esélye, hogy valaki lentről baloldali legyen proletár/lent=21/40. (Empirikus 

felmérések szerint például az 1980-as években Svédországban a fentről jobbra aránya 

80% feletti, míg a lentről balra aránya 60% volt.) 

 Modell társadalmunkban a fent összesen 35-40%-át alkotja a társadalomnak, míg a 

jobboldali csoportok durván az 55%-ot adják. Finomabb elemzés nélkül is arra 

következtethetünk, hogy ahol arányos képviseleti rendszer érvényesül, ott a jobboldal 

többször kerülhet hatalomra mint a baloldal, holott a fent – csoport a társadalomnak 

csak kisebbik részét alkotja. A nem többségi elvre épülő választási rendszerekben a II 

világháború után az esetek durván 60%-ában alakított a jobb-, és 40%-ában a baloldal 

kormányt. Ezt kicsit részletesebben is megvizsgáljuk. 
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17. A választásokon nem egyszerűen következik a támogatói csoport számából a 

szavazatok száma, mivel jelentős hatása lehet a potyautasoknak. Minél nagyobb egy 

csoport, egyébként azonos feltételek mellett, annál kisebb százalékuk kíván elmenni 

szavazni. Többségi választási rendszerben, ha a demokraták támogatói csoportja a 

társadalom 60%-a és a republikánusoké 40%, akkor az várható, hogy a demokratáknak 

csak 40%-a megy el szavazni, míg a kisebb republikánus támogatóknak 60%-a, így a 

választásokon részt vesz a társadalom 48%-a, mivel 60%*40%+40%*60%=48%. Ez 

az érték nem esik távol az USA elnökválasztások szavazati részarányától, ugyanakkor 

azt is magyarázza, hogy - független a támogatói részaránytól - miért igaz hosszabb idő 

átlagában, hogy nagyjából 50% a demokraták győzelmi esélye. 

 

18. A potyautasság azonban arányos választói rendszerben ennél bonyolultabb, mivel 

minden csoport esetén külön – külön ki kell számolni a résztvevők számát. Ha a 

csoportméret b, akkor ennek a csoportnak az (1-b)-ed része megy el a választásra a 

potyautas magatartást figyelembe véve. (Aronson szociálpszichológiai kísérleteiből 

tudjuk, hogy ahogy nő a csoport létszáma, úgy mentik fel magukat az egyének a 

felelősség alól. Ha egyedül volt a kísérleti személy és balesetre utaló zajt hallott, akkor 

kiment segíteni; ha ketten voltak, akkor vagy kimentek vagy sem; ha hárman voltak, 

akkor szinte sosem mentek ki.) Parvenűk a társadalom 12/64-ed részét adják, így 

feltevésünk szerint 1-(12/64)=52/64-ed részük megy el szavazni, azaz összesen 

elmegy parvenű=(12/64)*(52/64)=15%, ugyanígy polgár=4%, piacvesztes=6%, 

patrícius=12%, paraszt=12%, proletár=24%. Ez esetben a társadalom 74%-a jelenik 

meg az urnáknál.  

 

19. Ha minden mandátumot lista szerint osztanának ki (nem lenne egyéni képviselői 

rendszer is), akkor a pártok mandátumeloszlása a következő lenne: MSZP=33%, 

Fidesz=21%, MDF=16%, Kisgazda=16%, MIÉP=8% és SZDSZ=6%. Ez a baloldali 

érzelműek számára elég kellemetlen, mivel a baloldal csak a mandátumok 

33%+6%=40%-át szerzi meg. A 40%-os érték dinamikájában úgy interpretálható, 

hogy 5 választásból 3-at a jobboldal és 2-t a baloldal nyer. (Az egyéni képviselőknél 

azonban a helyzet érvényes, amit a kétpártrendszerről mondtunk, így összességében az 

prognosztizálható, hogy hét parlamenti választásból hármat nyer a baloldal és négyet a 

jobboldal.)  

 

20. Érdemes megfigyelni, hogy az 1998-as választásoknál nem túl nagy az eltérés négy 

párt esetén a tényleges szavazatszám és a modell által előre jelzett érték között, (egy 

lényeges különbség, hogy a Fidesz 9%-kal többet, míg az MDF 13%-kal kevesebbet 

kapott, azaz a profi Fidesz vezetés elvitte a lezsáki MDF szavazatait). Lényeges 

azonban, hogy a szavazóknak csak 58%-a ment el szavazni, ami úgy interpretálható, 

hogy egyéni képviselői választások 48%-ot indokolnának, míg a hatpárti arányos 

választói rendszer 74%-ot tenne érthetővé, így a jelen vegyes rendszer a kettejük 

átlagát, vagyis 61% körüli értéket magyaráz. 

 

 

A/3. Mire szavaz, aki elmegy? 

 

A jelen tanulmány bizonyos szempontból új  hipotéziseket állít fel. Ellentmondásosnak tűnhet  

az, hogy az első részben a csoportképző ismérv a gazdag és szegény durván rajzolt alakja, úgy 

vélem, hogy olyan társadalom, ami csak eszerint hasadna részekre, nem létezik, de elemzési 

szempontból célszerű megvizsgálni. A második részben 6 társadalmi csoportot különítek el, 
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és ezek annak függvényében alkotják két vagy hat párt választóit, hogy többségi vagy arányos 

– e a választási rendszer.  

 

Ha már tudjuk, hogy egyes csoportokban hányan vannak, valamint azt is tudjuk, hogy hányan 

mennek el egy – egy pártra szavazni, akkor következik az újabb probléma. Szavazni az megy 

személy szerint, akire v=k*i szerint magas értéket kapunk. De mire fog szavazni? Jelentős 

részük a társadalmi csoportjuk számára kitalált pártra, de nem mindenki. Sokan lesznek 

olyanok, akik elmennek szavazni, de valamilyen véleményvezérlő meggyőzte, hogy ne a neki 

létrehozott  pártra szavazzon. Miként magyarázható ez? 

 

Legyen minden társadalmi csoport 5-10%-a ilyen véleményvezérlő, és minden 

véleményvezérlő legyen képes három-négy embert átvezérelni az ő pártjához a szavazás 

napjára. Mivel várhatólag sok véleményvezérlő a nagyobb csoportban és kevesebb 

véleményvezérlő a kisebb csoportban lesz, így a fenti tipológia akkor is helyes lehet, ha 

némely szavazó „gyenge csoportkötődésű – erősen véleményvezérelt”. A modell tehát durván 

három részből áll, az első rész arra szól, hogy ki megy el szavazni, és ki marad otthon, a 

második rész azt mondja meg, hogy milyen gravitációs erejük van az egyes társadalmi 

csoportoknak, végül a potyautassággal és csoportnagysággal arányos számú pártos 

véleményvezérlő figurája az, aki a szavazékonyokat a pártokhoz rendeli a szavazás napján.  

 

** 
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2. sz melléklet  

 

B) Megtakarítás és kamatpolitika 
 

 

Az ember a megszerzett jövedelmét részben elfogyasztja, részben megtakarítja. Meglehetősen 

elfogadott az az elképzelés, hogy a megtakarítási döntés meghozatalakor szerepet játszanak a 

következő tényezők: reálkamatláb, növekedési ütem, felhalmozott vagyon, életkor. Az 

alkalmazott modellben a fogyasztónak nincs előre meghatározott elgondolása egész életére 

vonatkozóan, mindig csak egy évre lát előre. (Mivel csak egy évre lát előre, így szubjektív 

diszkontrátáját 0-nak tekinthetjük.) Összeveti, hogy mikor jár jobban, akkor ha éves 

jövedelmét elfogyasztja, vagy ha egy részét megtakarítja. Az egyes évek alatt így kialakul 

valamilyen vagyontömeg is. A döntéshozó úgy véli, hogy ha magasak a kamatlábak, akkor 

érdemes többet megtakarítani, mivel a kamattal növelt jövő évi fogyasztási lehetőség ezzel 

nagyobb lesz, mintha most felélné éves jövedelmét, vagy elköltené egész vagyonát. A 

jövedelemnövekedés kapcsán ezzel ellentétes a vélekedése, ha holnap nem lesz jövedelme, 

akkor célszerűbb, ha ma félretesz belőle, hogy a jövő évi és a mostani fogyasztásának 

együttes haszna maximális legyen. A megtakarítások folyamatosan vagyonná alakulnak át, és 

kamattal emelten bővülnek. A döntéshozó látja ezt, és figyelembe veszi döntésének 

meghozatalakor. Végül, nem kíván 45 munkában töltött év után többet megtakarítani, 

vagyonfelélésbe kezd bele. A döntéshozó úgy gondolja, hogy a fogyasztás határhaszna 

csökkenő. (Hasznossági függvényéről feltételezzük, hogy szeparábilis.) 

 

 Röviden a következőkről szólok: 

Leírom a modellt egyszerű formában és megvizsgálom, hogy milyen megtakarítási pálya 

adódik, ha a haszonfüggvény kitevője 1/2. (A függelékben megvizsgáljuk a gyökös 

függvények teljes családját.)  

Rövidem elemzem nemzetközi adatokkal a megtakarítási pályákat, állandó kamatláb és 

növekedési ütemek mellett. 

Ezután feloldom az állandó növekedési ütem és kamatláb feltételezését, és az 1989-1999 

közötti magyar jövedelem és kamat adatokkal léptetem a modellt, vizsgálván, hogy miként tér 

el a modell által adott előrejelzés a tényadatoktól. 

Azután következtetéseket fogalmazok meg arról, hogy a jelenlegi hazai kamatláb mellett 

milyen vagyonpálya kívánatos  a következő öt – tíz évben 

 

A döntéshozó az első évben nem rendelkezik vagyonnal, csak folyó jövedelme van, amit 

egységnyinek tekintek. Az, hogy az első évben nincs vagyon nem ellentétes a tényekkel. 

Nemzeti szinten ez volt a helyzet 1989-ben, amikor a háztartások nettó pénzügyi vagyona 

éppen csak a készpénzállománynak felelt meg. Egyéni szinten sem lehetetlen az elképzelés, a 

pályakezdőnek nincs felhalmozott vagyona. Történetileg visszatekintve az eredeti 

tőkefelhalmozás idején lehetett hasonló a helyzet. Valójában nem nagyon fontos számunkra a 

modell pontos megfeleltetése a valóságnak, csak azt jelezzük, hogy a zérus háztartási vagyon 

nem abszurd.  

Az egységnyi jövedelemmel rendelkező döntéshozó feladata, hogy egybevesse az ez évi és 

jövő évi fogyasztási lehetőségeket, és a két évi összhasznot együttesen maximalizálja. Legyen 

a megtakarítás értéke S, legyen a kamatláb értéke R, valamint a következő évi jövedelem 

értéke G. Az első évben tehát 1 jövedelméből nem fogyaszt el S-t, viszont a következő évben 

ennek az R-szeresét, azaz RS-t kapja vissza. A jövő évben azonban a jövedelem is növekszik, 

így a második évi fogyasztási lehetősége G+SR. A haszonfüggvényéről csak annyit tételezünk 

fel, hogy az valamilyen gyökös függvény, azaz a kitevő lehet ½, vagy 1/3, vagy „1/a”. A 
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függelék vizsgálja az általános alakot, most csak az ½-es kitevőt elemzem. ( A függelékben 

megvizsgálunk egyéb függvényformákat is.) 

 

 

A feladat 

(1-S)+ (G+SR) max! 

megoldható deriválással, és az első évre azt kapjuk, hogy  

 

S=(R2-G)/(R2+R) 

 

A következő évi megtakarítás esetén az egyenlet baloldala kiegészül az előző évi vagyonnal 

(W1=(R2-G)/(R2+R)), a jobboldal pedig ennek a vagyonnak a kamatokkal növelt értékével. A 

jövedelem induló helyzetben G lesz, míg a következő évben G2. A kamatláb nem változik.  

 

(W1+G-GS)+ (W1R+G2+GSR) max! 

 

A deriválás végrehajtása után az éves megtakarítás, valamint a felhalmozott vagyon értéke  

GS=W1(R
2-R)/(R2+R)+G(R2-G)/(R2+R) 

 

W2=RW1+GS=R*(R2-G)/(R2+R)+ W1(R
2-R)/(R2+R)+G(R2-G)/(R2+R) 

 

A vagyont a jövedelemmel osztva a jövedelemarányos vagyon mértani sorozatát nyerjük. 

.  

A függelék részletesen tartalmazza a megoldás matematikai részét, itt csak a vagyonpálya 

eredményét közlöm.  

 

wi =Z(1 - Hi)/(1 - H) 
ahol : 

wi az i-edik évi jövedelemarányos vagyon 

R  (R=1+r) a reálkamat, G  (G=1+g) a növekedési ütem 

Z=(R2-G)/(R2+R), H=(R+(R-1)/(R+1))/G 

  
Az eredmény jobb megértéséhez nézzünk egy – két egyszerű példát. Mekkora lesz a 

jövedelemarányos vagyon, a 2-ik, a tizedik és a harmincadik évben, ha R=1,035, G=1,02 ? 

Ekkor Z= 0,0243  és H=1,032  

 

w2 =0,05 

w10 =0,28 

w44 =2,25 
 

Az értelmezése a w számoknak az, hogy egy vagyontalan pályakezdő a második évben 

megközelítőleg kétheti jövedelemének megfelelő vagyonnal rendelkezik, egy évtizednyi 

munka után negyedévnyi jövedelmet valamelyest meghaladó a vagyona, míg a nyugdíjba 

vonulás időpontjában kicsivel több mint két évnyi jövedelmet ér el a vagyona.  

 

Nem tudjuk azonban, hogy mennyi a társadalom egészében a vagyonarányos jövedelem. 

Ehhez további feltételezésekkel kell élni, egyfelől arra vonatkozólag, hogy a társadalom 

mennyire érett, vagyis mostanában kezdődött csak a háztartások felhalmozása, vagy már több 

mint egy évszázada gyakorolják ezt? Tudnunk kell, hogy a nyugdíjba menetelt követően 
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milyen hamar éli fel a megtakarításait a vagyontulajdonos, azonnal feléli, vagy akár húsz évig 

folyamatosan éli fel?  

 

 Mivel a nemzetközi tapasztalatok szerint általában 1,5 körüli értékre áll be a régóta 

megtakarító háztartásokkal rendelkező gazdaságoknál a háztartások jövedelemarányos nettó 

pénzügyi vagyona (Simon – Darvas KSZ 1999/9), így nem indokolatlan, hogy a függelék 

kivételével csak az ½-es kitevőjű függvényt használjuk. Megvizsgáljuk a már régóta 

megtakarító vagyonfejlett országokat, és azokat a vagyonfejlődő országokat is, akik zérus 

pontról indulva nem jutottak még el egy közel állandó rátához. 

 

B/1 Fejlett gazdaságok megtakarításai   

 

A fejlett gazdaság ebből a szempontból úgy definiálható, mint olyan gazdaság ahol már igen 

régóta rendelkeznek a háztartások nettó pénzügyi vagyonnal, és a jövedelemarányos pénzügyi 

vagyon állandó kamat-, növekedési-, és demográfiai pálya esetén nem változik. Ha mindegyik 

háztartás a 45-ik évben elérte a megtakarítási csúcsot és utána feléli a vagyonát, akkor mennyi 

a társadalom átlagos jövedelemarányos vagyona? Ha a 45-ik évben azonnal feléli vagyonát, 

(elmegy Monte Carloba, elkártyázza a pénzt, és utána főbe lövi magát) akkor a 45 éves 

időszaki átlagos vagyon a csúcsvagyon fele volt. Ha viszont még 15 évig él a csúcsvagyon 

megszerzése után, és egyenletesen éli fel vagyonát, akkor a csúcsvagyon kétharmada lesz a 

jövedelemarányos megtakarítás, mivel (45+15)/2:45=2/3. Inaktív háztartás nem járul hozzá a 

jövedelemtermeléshez, de lehet tőkeőrző funkciója, ez okozza a különbséget. Az is 

következik ebből, hogy ha nő a nyugdíjas korban eltöltött évek száma és a tőkeőrzés is, akkor 

a csúcsvagyon magasabb hányada lesz a jövedelemarányos vagyon. Éppígy, ha nő az aktív 

kor és az inaktív kor is, akkor még nagyobb lesz a ráta értéke.  

 

Nézzük meg ezt egy fiktív példa segítségével, legyen 60 tagja a társadalomnak, a pályakezdő 

jövedelme legyen 1, az egy éve dolgozóé G, a két éve dolgozóé G*G, így tovább a 44-ik éve 

dolgozóé G44. Számítsuk ki minden egyén jövedelmét,  és vagyonát (figyelembe véve, hogy a 

45-ik munkaév után jövedelme 0, és megtakarításait 15 év alatt folyamatosan éli fel az 

egyén.) Ha G=1,02, akkor a háztartások összjövedelme 73 lesz, a 60 háztartás vagyona 

R=1,035 esetén együttesen 120, ezért a háztartások átlagos jövedelemarányos vagyona 

w=1,63, ami nagyjából a w45 értéknek 2/3-a. 

 

Példaképpen megvizsgáltam az 1997-99 évi tényadatokat is, és képeztem az USA, Japán és 

EU átlagos növekedési ütemét, g=1,62% volt és a kötvények (naív várakozással számított) 

reálhozamát, amely r=2,42% volt ezekben az években (forrás KOPINT). Megvizsgáltam, 

hogy ha 0 megtakarítással indulnak ezen országok, akkor 45 év állandó megtakarítás és 15 év 

nyugdíjas vagyonfelélés mellett hová érkeznének meg, és azt kaptam, hogy 0,5-ös kitevő 

alkalmazásával 0,8-as GDP arányos vagyon hányad adódik. (Ha r=3% lett volna a kamatláb, 

akkor 1,27 lett volna a GDP arányos vagyon hányad. Ezek a számok azt mindenképpen jelzik, 

hogy a meglehetősen egyszerű gyökfüggvény nem ad túl rossz becsléseket a való világról.  



 

 

151 

 

 1997 1998 1999 1997-99   
fogyár 2,3 1,6 2,3  usa 
kötvény  5,2 5,8  usa 
reálkötvény 3,6 3,5 3,55 usa 
gdp 4 3,9 3,5 3,7 usa 

      
fogyár 2 1,7 1,5  eu 
kötvény  4,56 4,26  eu 
reálkötvény 2,86 2,76 2,81 eu 
gdp 2,6 2,8 2,1 2,45 eu 

      
fogyár 1,7 0,7 -0,1  japán 
kötvény  1 1,4  japán 
reálkötvény 0,3 1,5 0,9 japán 
gdp 1,3 -2,8 0,2 -1,3 japán 

      
reálkötvény   2,42 nagyok 
gdp    1,62 nagyok 

 

B/2. Magyar háztartások vagyonpályája 1989-1999   

 

1. A hazai helyzet részben egyszerűbb, részben bonyolultabb. 1989-ben szinte nem volt nettó 

pénzügyi megtakarítása a háztartásoknak. Tegyük fel, hogy 1990—ben kezdtek először 

megtakarítani. Tegyük fel, hogy 1990-2000 közötti időszakban nem változott a lakosság 

jövedelme és a reálkamatláb 2%-os volt az időszak egészében. Ha eltekintünk attól, hogy 

az aktív pályát elhagyók abbahagyták a megtakarítást, akkor durva közelítésként G=1, 

R=1,03 mellett 0,5-es kitevővel w10 =0,35 adódik. Mivel nincs akadálya, hogy az első 

részben leírt képletet változó R és G kamatlábakra és növekedési ütemekre alkalmazzuk, 

ezért hozzákezdünk az adatok egyenkénti léptetésével a megtakarítási pálya 

rekonstrukciójához. A változó inflációs környezetben nem könnyű kiválasztani a 

kamatlábat és az inflációt sem, úgy hogy ezek valamilyen jelentéssel is bírjanak, vagyis a 

fogyasztó racionálisan ehhez mérje viselkedését. Ebben a tanulmányban a 90 napos 

diszkont kincstárjegy éves hozamát vizsgálom, és előre tekintő inflációt alkalmazok. 

Nincs olyan kamatláb, ami jó lenne, mivel igen sokféle pénzbeli megtakarítás van és főleg 

volt az évtized egészében, kevés volt olyan, ami mindvégig létező forma volt, és nem 

kevesen vásárolták. A diszkont kincstárjegy főként az évtized elején volt népszerű eszköz, 

de ma is vásárolják. Nem egyszerű a deflátor megválasztása sem, mivel mindenki 

valamilyen várakozással él az infláció természetét illetően, de nem egyértelmű, hogy 

várakozása milyen, naiv vagy racionális. Ebben a tanulmányban feltételezem, hogy 

eltalálta a ténylegesen bekövetkező inflációt, azaz racionális várakozást tételezek fel.  

 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

gdp 0,97 0,88 0,97 0,99 1,03 1,02 1,01 1,05 1,05 1,04 1,05 

vagy/gdp 0,13 0,27 0,30 0,29 0,31 0,32 0,35 0,41 0,43 0,45 0,43 

nv 0,00 0,14 0,03 -0,01 0,02 0,02 0,03 0,05 0,02 0,02 -0,02 

90ndiszk 0,31 0,34 0,21 0,18 0,28 0,32 0,23 0,20 0,18 0,14 0,11 

reálkamat 0,97 1,09 0,99 0,99 1,00 1,07 1,04 1,05 1,07 1,04 1,02 

SSS -0,01 0,14 0,01 0,00 -0,02 0,06 0,03 0,03 0,04 0,02 0,00 
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A táblázat és az ábra mutatja a kiinduló adatokat, a tényleges és a becsült eredményeket.  

 A tábla felső sora tartalmazza a GDP éves változását az elmúlt 10 évben. Az értékek 

összeszorzásával látható, hogy ez év elején még mindig nem értük el az 1989 éves szintet, 

csak 2000 évben haladtuk meg a múlt rendszer csúcsszintjét.  

 A második sor a háztartások nettó pénzügyi vagyona a GDP arányában. Míg az évtized 

elején ez az érték mindössze a GDP 1/8-át tette ki, addig a jelenlegi kb 44%-os érték igen 

szép eredménynek minősíthető. Ha 1990-1999 időszakban a jövedelem összességében 

nem változott, miközben a vagyonarány 3,5-szeresére nőtt, akkor ezt a hatást 

tulajdoníthatjuk a reálkamatlábnak is. Az átlagos GDP arányos nettó megtakarítási ráta 

így évi 3%-osnak adódik, mivel 0,13+10*0,03=0,43. 

 A harmadik sor mutatja a jövedelemarányos vagyon évenkénti változását. A táblázat  

adatai azt is lehetővé teszik, hogy a jövedelemcsökkenés, lassú és gyors 

jövedelememelkedési szakaszokat elkülönítsük és külön – külön vizsgáljuk meg. 

Ránézésre is látható, hogy gyors jövedelemcsökkenés esetén erősen nőtt a megtakarítás, 

míg gyors jövedelememelkedés esetén a megtakarítás mérséklődik.  

 A negyedik és ötödik sor tartalmazza a 90 napos diszkont kincstárjegy nominál- és 

reálhozamát. A kumulált (10 év alatt összeszorzott) reálkamatláb 35% volt, vagy 

átlagosan évente nagyjából 3%. Kicsit leegyszerűsítve úgy jellemezhető az elmúlt évtized 

megtakarítási szempontból, hogy változatlan jövedelem mellett a megtakarítási ráta és a 

reálkamatláb egyaránt 3%-os volt évente. Ha a jövedelem nem változik, akkor a 

kamatlábbal azonos nagyságú a megtakarítási ráta.  

 Végül a hatodik sor nem tényadatot közöl, hanem a modellel előre jelzett értéket, amit az 

ábra is mutat. A két adatsor együttmozgása szembeszökő. ezt részletesebben is 

megvizsgáljuk! 

 

Nézzük meg az alapképlet segítségével, hogy zérus növekedés és 10-12-nél kisebb i 

esetén milyen a megtakarítási pálya? wi =Z(1 - Hi)/(1 - H), ahol Z=(R2-G)/(R2+R) és 

H=(R+(R-1)/(R+1))/G, a következő alakot ölti G=1 esetén w r*i, azaz, ha i=10 és 

r=0,03, akkor wi 30%. Ha ugyanis i kicsi, akkor (1 - Hi)/(1 - H) kifejezés értéke  i, ezért 

g növekedési ütem mellett nyerjük, hogy w (r-g/2)*i, vagyis akkor pozitív a 

jövedelemarányos vagyon értéke, ha a kamatláb meghaladja a növekedési ütem felét. Ha 

tehát az átlagos reálkamat 3% volt, az átlagos növekedési ütem pedig 0, akkor az évtized 

alatt 0,13-as induló vagyonarány mellett 0,13+10*0,03=0,43 - as érkezéskori 

vagyonszintet várunk, ami csaknem egybeesik a tényleges értékekkel. Egyszerű 

számítással: ha 3% reálkamat érvényesült volna 5%-os reálnövekedés mellett, akkor nem 

11-12 év alatt jutottunk volna 0-ról a jelenlegi 0,45-ös szintre, hanem 35 év lett volna 

ehhez szükség. Ha viszont a kamatláb közelítőleg 0%, akkor 5%-os növekedés 10 év alatt 

–0,25-ös vagyon/gdp arányt eredményezne. Végül, ha a kamatláb épp a fele a növekedési 

ütemnek, akkor sem vagyonképződés, sem eladósodás nem jön létre.  
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GDP arányos netto háztartási pénzügyi vagyon és 0,98-as korrelációjú becslése reálkamatláb 

és növekedési ütem felhasználásával 1991-2000 között Magyarországon
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2. Javaslatok 2001-2005 – re alkalmazandó magyar kamatlábra Ha az eddig írtak helyesnek 

bizonyulnak, akkor nincs akadálya annak sem, hogy előre jelezzük, 2005-ben miként fog 

alakulni a jövedelemarányos nettó pénzügyi vagyon. Rövid távon közelítő számításhoz 

jól alkalmazható a jövedelemarányos vagyon változásának becslésére w (r-g/2)*i 

képlet, ahol r a reálkamatláb, g a növekedési ütem és i azon évek számát jelöli, amíg ez a 

helyzet fennáll. 

 Ha 5-%-os növekedési ütem és 0 kamatláb bekövetkeztét tételezzük fel a következő 5 

évre, akkor megközelítőleg 10-12%-kal csökken a jövedelemarányos vagyon értékét, 

azaz 45%-ról 33%-ra zuhan vissza a jövedelemarányos vagyonállomány.  

 Ha el akarjuk érni, hogy a jövedelemarányos vagyon legalább is ne csökkenjen 5%-os 

növekedés mellett, akkor alsó határként 2,5%-os reálkamatlábat kell alkalmazni.  

 

Gazdaságpolitikailag tehát a kormányzatnak dönteni kell arról, hogy most kicsiny 

kamatláb mellett gyors növekedést vagy magasabb kamatláb mellett olyan lassúbb 

növekedést választ, amely mellett lehetségessé válik, hogy folytatódjon a 

vagyonfelhalmozás és infláció-mérséklődés folyamata.  A hosszú távú érdek a „magasabb 

kamatláb - lassabb növekedés” párossal jellemezhető. Ha a kamatláb „lemarad” a 

növekedési ütemtől, akkor ennek hatására a gazdaság sérülékennyé válhat.  
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FÜGGELÉK 

 

Vagyonpálya számítások 

 

 Az egységnyi jövedelemmel rendelkező döntéshozó feladata, hogy – naiv 

várakozással – egybevesse az ez évi és jövő évi fogyasztási lehetőségeket, és a két évi 

összhasznot együttesen maximalizálja. Legyen a megtakarítás értéke S, legyen a 

kamatláb értéke R (R=1+r, vagyis ha az éves kamatláb 5%, akkor R=1,05), valamint a 

következő évi jövedelem értéke G (G=1+g, ha a jövedelemnövekedés g=4%, akkor 

G=1,04). Az első évben tehát 1 jövedelméből nem fogyaszt el S-t, viszont a következő 

évben ennek az R-szeresét, azaz RS-t kapja vissza. A jövő évben azonban a jövedelem 

is növekszik, így a második évi fogyasztási lehetősége G+SR.  

 

 (Haszonfüggvényéről csak annyit tételezünk fel, hogy az valamilyen gyökös 

függvény, azaz a kitevő lehet ½, vagy 1/3, vagy „a”. A modellnél összevetjük a való 

világban található vagyon/jövedelem értékeket a kamat és növekedési ütem 

értékekkel, és ennek megfelelőképp kívánjuk számítással meglelni az empirikusan 

érvényes hatványkitevőt. A modell felépítésekor szemléletessé válik az elgondolás, ha 

az alkalmazott haszonfüggvény esetén előbb 0,5-ös kitevővel számítom a 

vagyonpályát, és csak később térek ki arra, hogy mi történik általános esetben.) 

 

 A feladat 

(1-S)+ (G+SR) max! 

megoldható deriválással, és az első évre azt kapjuk, hogy  

 

S=(R2-G)/(R2+R) 

 

Az egyenlet értelmezése az, hogy a növekvő kamatlábak mellett emelkedik a 

megtakarítás, míg a jövedelem növekedése csökkenti azt. Ha a jövedelmek jobban 

csökkennek mint a kamatláb, akkor negatív reálkamat és jövedelemzsugorodás mellett 

a növekvő megtakarítás nem kivétel, hanem szabály. 

 

 A következő évi megtakarítás esetén az egyenlet gazdagabb lesz, mivel a baloldali tag 

kiegészül az előző évi vagyonnal (W1=(R2-G)/(R2+R)), a jobboldal pedig szintén 

bővül ennek a vagyonnak a kamatokkal növelt értékével. A jövedelem induló 

helyzetben G lesz, míg a következő évben G2. A kamatláb nem változik.  

 

(W1+G-GS)+ (W1R+G2+GSR) max! 

 

A deriválás végrehajtása után az éves megtakarítás, valamint a felhalmozott vagyon értéke  

GS=W1(R
2-R)/(R2+R)+G(R2-G)/(R2+R) 

 

W2=RW1+GS=R*(R2-G)/(R2+R)+ W1(R
2-R)/(R2+R)+G(R2-G)/(R2+R) 

 

A könnyebb eligazodás végett néhány jelölést vezetünk be: legyen ezután  

Z=(R2-G)/(R2+R), és F=(R2-R)/(R2+R), ekkor GS=W1F + GZ, (de W1=(R2-G)/(R2+R)) 

miatt), pedig  GS=ZF+GZ=Z*(F+G) és W2=RZ+GS=Z(R+F+G). 



 

 

155 

 

 A jobb szemléltetés érdekében még egy évet felírunk részletezően, azaz a 3-ik évben: 

 

(W2+ G2 - G2S)+ (W2R+G3+G2SR) max! 

 

amiből deriválás után 

 

G2S=W2(R
2-R)/(R2+R)+G2(R2-G)/(R2+R)=FZ(R+F+G)+ G2Z illetve  

W3=RW2+G2S=RZ(R+F+G)+FZ(R+F+G)+G2Z=Z((R+F+G)(R+F)+G2)= 

 

W3=Z((R+F)2+G(R+F)+G2) 

 

 Ha viszont a jövedelemarányos vagyonra vagyok kíváncsi, akkor a vagyont 

jövedelemmel osztva w 3= W3/G2=Z(1+(R+F)/G+ (R+F) 2/G2), ami egy sorozat első 

három elemét képezi. Nincs akadálya, hogy felírjuk tetszőleges i-re, wi= 

Wi/Gi=Z(1+(R+F)/G+…+ (R+F) i/Gi), amit már fel tudunk írni analitikusan is, azaz 

 

wi =Z(1 - (R+F) i/Gi)/(1 - (R+F)/G),  

 

 Ha most bevezetjük, hogy H=(R+F)/G), és átalakítjuk H=(R+(R-1)/(R+1))/G alakra, 

akkor központi képletünk: 

 

wi =Z(1 - Hi)/(1 - H) 

ahol : 

 wi az i-edik évi jövedelemarányos vagyon,  

 R  (R=1+r) a reálkamat, G  (G=1+g) a növekedési ütem 

 Z=(R2-G)/(R2+R) , H=(R+(R-1)/(R+1))/G 

 

 Felírjuk továbbá egy táblázatban, hogy ha a haszonfüggvény alakja nem 0,5-es 

kitevővel rendelkezik, hanem 1/3-dal, vagy „1/a”-val, akkor mekkora lesz a 

jövedelemarányos vagyon? 

wi =Z(1 - (R+F) i/Gi)/(1 - (R+F)/G),  

Kitevő értéke Z F (R+F)/G 

1/2 (R2-G)/(R2+R) (R2-R)/(R2+R) (R+F)/G 

1/3 (R3-G)/(R3+R) (R3-R)/(R3+R) (R+F)/G 

1/a (R1/a-G)/(R1/a +R) (R1/a -R)/(R1/a +R) (R+F)/G 

 

H-ról visszaugrottunk F-re, mivel csak ½-es kitevőnél tudtuk egyszerűsíteni a számolást, 

máshol erre nincs mód. Az előző számítást megismételve azt látjuk, ha a kitevő 1/2 helyett 

1/3 vagy 1/10 lesz, akkor wi értéke a fenti értékek duplájára vagy éppen tízszeresére ugrik. 

(Ha R=1,0242 és G=1, azaz a jövedelem nem nő, akkor a 44-ik évben a jövedelemarányos 

vagyon 0,5-es kitevőnél: 2,47; 1/3-os kitevőnél: 5,09; és 1/10-es kitevőnél: 203,89, vagyis 

az adatok azt sejtetik, hogy 1/3-nál kisebb kitevő túl nagy megtakarítást ígér.) 

 

 A fenti képletek némi finomítása után, valamint a növekedési ütemek és kamatlábak 

birtokában vállalkozhatunk a haszonfüggvény alakjának (pontos kitevőjének) 

meghatározására. 
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Egyéb függvényformák 

 

Logaritmus függvény esetén a maximalizálandó érték az első évben:  

ln(1-S)+ln(G+SR) max! 

 

Deriválás után S=(R-G)/2R Az egyenlet értelmezése most is az, hogy a növekvő kamatlábak 

mellett emelkedik a megtakarítás, míg a jövedelem növekedése csökkenti azt. Ha a 

jövedelmek jobban csökkennek mint a kamatláb, akkor negatív reálkamat és 

jövedelemzsugorodás mellett a növekvő megtakarítás nem kivétel, hanem szabály. A korábbi 

gyökös függvényhez képest eltérés az, hogy ennél a függvényformánál R=G esetén nem 

keletkezik megtakarítás, míg a gyökös forma esetén R=G mellett az első évi megtakarítás r-

g/2 volt. Ha az egyensúlyi növekedés R=G feltétellel írható le, akkor a logaritmikus függvény 

nem ad megfelelő vagyonpályát. Nézzük tovább: 

 

 A következő évi megtakarítás esetén az egyenlet gazdagabb lesz, mivel a baloldali tag 

kiegészül az előző évi vagyonnal (W1=(R-G)/2R), a jobboldal pedig szintén bővül 

ennek a vagyonnak a kamatokkal növelt értékével. A jövedelem induló helyzetben G 

lesz, míg a következő évben G2. A kamatláb nem változik.  

 

ln (W1+G-GS)+ ln (W1R+G2+GSR) max! 

 

A deriválás végrehajtása után az éves megtakarítás, valamint a felhalmozott vagyon értéke  

GS= G(R-G)/(2R) 

 

W2=RW1+GS==(R+G)(R-G)/2R 

 A jobb szemléltetés érdekében még egy évet felírunk részletezően, azaz a 3-ik évben: 

 

ln(W2+ G2 - G2S)+ ln(W2R+G3+G2SR) max! 

 

amiből deriválás után 

 

G2S= G2(R-G)/2R  

W3=(R-G)(R2+RG+G2)/2R 

 Ha viszont a jövedelemarányos vagyonra vagyok kíváncsi, akkor a vagyont 

jövedelemmel osztva w 3= W3/G2=(R-G)(R2+RG+G2)/2RG2 ami egy sorozat első 

három elemét képezi, mivel w 3= ((R-G)/2R)*(1+R/G+ R2/G2) Nincs akadálya, hogy 

felírjuk tetszőleges i-re, wi= Wi/Gi=((R-G)/2R)*(1+R/G+…+ R i/Gi), amit már fel 

tudunk írni analitikusan is, azaz 

 

wi =((R-G)/2R)*(1 - (R i/Gi)/(1 - R/G),  

 

Ennek a növekedési pályának az a hiányossága, hogy R=G esetén nem képződik vagyon, 

vagyis ha a hasznossági függvény logaritmikus, akkor a gazdaság vagy egyensúlyban van, 

vagy növekszik. A vagyonképződés feltétele most az, hogy a kamatláb meghaladja a 

növekedési ütemet, túl erősnek tűnik. Jobbnak gondoljuk ezért a gyökfüggvényt, ahol a 

kamatlábnak csak a növekedési  ütem felét kell meghaladnia, vagyis R=G mellett is van 

lehetőség vagyonképzésre. Lehet még bonyolultabb (pl CES) függvényt is nézni, de 

myopicus fogyasztónk eléggé korlátolt az előrelátásban, csak egy évre lát előre, és 0 a 

szubjektív diszkontrátája, így nem igényli jól viselkedő függvénytípusok használatát. 
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B/3. Miként lehetne pontosítani az MNB által publikált megtakarítási rátát? 

 

 

Az MNB által számított háztartási megtakarítási ráta szerint a 2000 évi megtakarításokkal 

nincs nagy baj,  5% feletti volt a GDP arányos háztartási megtakarítási ráta. Van olyan 

álláspont, ami szerint, a ráta – bár helyes alapadatokat használ – de vitatható értéket mutat, a 

javasolt érték – mint később látni fogjuk - 2000-ben 2,8% volt. Mi okozza az eltérést, 

számolási tévedés,  vagy fogalom - meghatározási  eltérés?  

 

 Az elszámolást kiiktathatjuk, mivel nemcsak a 2000 évi volt így számítva, hanem az összesé. 

Átlagos megtakarításnak az évtizedre 7,3%-ot adnak meg,  (szemben egy 3-4 %-os értékkel). 

Végezzünk gyors fejszámolást, a 2000 évi GDP reálértéken nagyjából megegyezik az 1990-es 

értékkel. ha 10 éven át 7% feletti lett volna a GDP arányos megtakarítás, akkor indulva az 

1990 évi 13%-os GDP arányos nettó pénzügyi vagyonról, azt 10*7,3%-kal növelve 86%-os 

2000 évi GDP arányos nettó pénzügyi vagyonértéket kellene kapnunk. Ha azonban 

megnézzük a valódi értéket, akkor azt látjuk, hogy mindössze 45 % volt 2000-ben a 

háztartások GDP arányos nettó pénzügyi vagyona. Vagyis az alkalmazott számítási móddal 

van gondunk, amit az MNB számít az talán nem pontosan a  megtakarítási ráta. De miért ne 

mondhatná azt az MNB, hogy szerinte  így helyes  definiálni a megtakarítási rátát? 

 

Vélekedésem szerint a háztartások megtakarítási rátájának ki kell elégítenie egy egyszerű 

szabályt, azaz olyannak kell lennie, hogy ha az 1990 –es GDP arányos nettó pénzügyi 

vagyont, az éves GDP növekedési ütemeket és a megtakarítási rátákat ismerjük, akkor ezek 

felhasználásával el kell jutnunk a 2000 évi GDP arányos vagyonhoz. Ha erre a mutató nem 

alkalmas, akkor valami baj van vele. Nézzük meg, hogy miként lehet megtakarítási rátát 

számítani, és miként lehet azt ellenőrizni? A megtakarítási ráta két elem összegeként alakul 

ki, a mutatónak ezt kell tükröznie.  Nézzünk erre egy egyszerűsített példát is! 

 

 Legyen a GDP arányos nettó pénzügyi vagyon értéke az első évben w0, míg a 

rákövetkező évben w1. (Magyarországon 1999-ben és 2000-ben egyaránt  

megközelítőleg w=45% volt, azaz a GDP – nek  kevesebb, mint felét tette ki mindkét 

évben a háztartások nettó pénzügyi vagyona.) Mivel a gazdasági növekedés 2000-ben 

5,3% volt, így könnyen kiszámítható, hogy a GDP hányad részét kellett megtakarítani 

ahhoz, hogy ne csökkenjen a jövedelemarányos vagyon. Természetesen a GDP 

5,3%*0,45=2,4% - át kellett ilyen célokra használni, különben nem maradhatott volna 

fenn a 45%-os vagyon/jövedelem arány, ha a nevezőben lévő jövedelem 5,3%-kal nő. 

Általánosabban is felírhatjuk ezt, vagyis ha a vagyon / jövedelem értéke nem változik, 

akkor a megtakarítási ráta értéke s=(1+g)w0-w0=g*w0.  

 

 Mi a helyzet a másik szélső esetben, amikor a jövedelem nem változik, de a 

vagyon/jövedelem értéke módosul? Illusztrációként tegyük fel, hogy 1996-ban nem 

nőtt a GDP, miközben a vagyon/jövedelem értéke 32%-ról 35%-ra nőtt. Ha 1996-ban 

nem nőtt a jövedelem és a vagyon/jövedelem értéke 3%-kal nőtt, akkor szükségképp a 

GDP 3%-át kellett erre a célra felhasználni, vagyis állandó jövedelem mellett a mutató 

értéke s=3%=35%-32%=w1-w0. 

 

 Nézzük az általános esetet, változik a jövedelem és változik a vagyon/jövedelem 

aránya is. Ekkor egyszerűen össze kell adjuk a fenti két elemet, azaz s=G*w1-w0. Ha 

például 1998-ban a GDP 5%-kal bővült, vagyis G=1+g=1,05 az 1998 végi 
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vagyon/jövedelem = 43%, az 1997 végi érték =41%, akkor s=1,05*43%-41=4%, és 

nem 7,9%, miként az az MNB-nél szerepel. A teljes időszak MNB számítását, és a 

javasolt  értékeket mutatja a következő táblázat. Durván azt lehet mondani, hogy az 

MNB megtakarítási hányada a javasolt  értéknek megközelítőleg a dupláját mutatja. 

(Az árfolyamváltozások hatását is kiszűrő pontosabb mutatót - adatok hiányában - 

csak 1997-2000-re tudtam kiszámítani, a tisztított mutatók a 2. oldal végén találhatók.) 

 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
gdp növek. t. 0,97 0,88 0,97 0,99 1,03 1,02 1,01 1,05 1,05 1,04 1,05 

megtak. ráta javas. „a” % 10,39 2,25 -1,37 2,86 2,09 3,32 7,30 3,98 4,03 2,77 

megtak. ráta MNB % 12,90 8,90 3,90 6,30 6,50 8,20 7,60 7,90 5,50 5,10 

vagyon/gdp 0,13 0,27 0,30 0,29 0,31 0,32 0,35 0,41 0,43 0,45 0,45 

 

Nézzük meg, hogy mit mutat az MNB megtakarítási adatsora, az általuk képzett mutatóval 

(nevezzük ezt f-nek) náluk f=(W1-W0)/Y1=w1-w0/G(1+p) értéket mérik (ahol W a vagyon 

értéke 0 és 1 időszakban, míg Y1 a  tárgyévi jövedelem, G=1+g a növekedési tényező, p  az 

éves infláció; és Y1/Y0=G(1+p)). Könnyen kiszámíthatjuk f és s eltérését, azaz f-s= w1-

w0/G(1+p)- G*w1+w0wp, vagyis, ha nem túlságosan tér el egymástól w1 és w2, akkor az 

MNB által feltüntetett többlet-megtakarítás egyszerűen a jövedelemarányos vagyon és az 

infláció szorzata. (mivel p 0,3-0,1 közé esett ebben az évtizedben , és w értéke 0,13 – 0,45 

közé, így az MNB által feltüntetett többlet-megtakarítás értéke azaz f-s rátaeltérés tipikusan 

4% volt, ami meghaladta a valódi „s” átlagos 4% -nál kisebb értékét. 

 

Célszerű igazolni, hogy az itt bemutatott s=Gw1-w0 a helyes érték. Ezt úgy tudjuk 

legegyszerűbben bizonyítani, ha felírjuk, miként juthatunk w0-ból w10-be s1, s2, s3 … 

felhasználásával. Mivel a régebbi megtakarítások GDP arányos értékei a frissebb GDP-knek 

csak kisebb hányadát jelentik, így a korábbi idők s értékeit végig kell osztanunk az azóta eltelt 

idők GDP változásával. Csak három év adatát mutatjuk be, de a képlet bármennyi év 

kiszámítására alkalmas. legyen tehát kezdő időponti vagyonhányad w0, az első három év 

GDP növekedése G1, G2 és G3. Ekkor a diszkontált megtakarítási ráták összegének értéke az 

induló állományon túl: 

w0/G1*G2*G3+(w1*G1-w0)/G1*G2*G3+( w2*G2-w1)/G2*G3+(w3*G3-w2)/G3 = w3 , 

vagyis a jövedelemarányos vagyon változása éppen azzal a megtakarítási s értékek diszkontált 

összegével egyezik meg, amit az előzőekben bemutattunk, azaz s1=G1*w1-w0 a megfelelő 

képlete a megtakarítási rátának. 

 

Érdemes még bemutatni, mekkora megtakarítási rátát mutatna az MNB, ha ez évben a valódi 

megtakarítási ráta zérus lenne, vagyis s=0, továbbá a GDP 4,5%-kal emelkedne, 1+g=1,045 és 

az infláció 10% lenne, vagyis p=10% lenne. Mivel s1=G1*w1-w0 és s=0, w0=45%, így 

w1=0,45/1,045=43%  Az MNB metodika szerinti f= w1-w0/G*(1+p), azaz f=43%-

45%/(1,045*1,1)=4%. Vagyis, ha az idei megtakarítás a GDP 0%-át tenné ki, az MNB  4%-os 

GDP arányos megtakarítási rátát számolna. 

 

A megtakarítási rátát eddig azzal a feltételezéssel számítottuk, mintha az árfolyamváltozás 

hatása, miként 2000-ben is, minden évben 0 lett volna. Most feloldjuk ezt a feltételezést. 

Hogyan módosul a megtakarítási ráta „b”, ha a nettó pénzügyi vagyont korrigáljuk az 

árfolyamváltozásból származó átértékelésekkel?  

Ekkor w1 helyére w1-c1 kerül, minden más marad változatlan, vagyis s=G(w1-c1)-w0. 

Legyen az árfolyamváltozás hatásának értéke C  (C értéke 1997-2000 között rendre volt 
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187,8, 61,4, 90,6, 2,8 mrd Ft), és így c=C/Y1 értéke rendre: 2,2%; 0,6%; 0,8%; és 0°%. ekkor 

s1997=5,00%, s1998=3,55%, s1999=3,20%, s2000=2,75%. 
 

Röviden összefoglalva: az MNB olyan megtakarítási rátát számít, amiből helyesen kiszűri az 

(deviza és tőzsdei) árfolyamváltozások hatását, de benne hagyja az inflációs tényezők egy 

részét. Az első táblázat a számítás logikáját illusztrálandó bemutatta, hogy ha eltekintünk az 

árfolyamváltozás hatásától, de nem tekintünk el az infláció maradéktalan kiszűrésétől, akkor  

milyen megtakarítási rátákat kapnánk 1990-2000 között. Ezt követően 1997-2000 közötti 

adatokra kiszámoltam azt a megtakarítási rátát, amelyik mind az infláció, mind az 

árfolyamváltozások hatását kiszűrte. 1990-1996 közötti időszakra az MNB rátája alapján 

durván becsülhető az árfolyamváltozások hatása, és bár ezen adatok bizonytalanok, a teljesség 

kedvéért közlöm az így számított azaz inflációs és árfolyam változási adatoktól szűrt 

megtakarítási rátát („b” változat) 1991-2000 évekre. 

 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

gdp növek. t. 0,97 0,88 0,97 0,99 1,03 1,02 1,01 1,05 1,05 1,04 1,05 

megtak. ráta javas „b” % 7,86 3,85 -1,41 1,76 0,09 2,62 5,00 3,55 3,20 2,75 

megtak. ráta MNB % 12,90 8,90 3,90 6,30 6,50 8,20 7,60 7,90 5,50 5,10 

            

Az MNB által publikált és egy alternatív megtakarítási ráta 1991-2000 között 

Magyarországon
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A két ráta csaknem párhuzamosan halad egymás mellett, eltérésük ránézésre is az inflációs 

mértékkel van összefüggésben.   
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A kutatási feladat 

 

 

A disszertáció a magyar infrastruktúra három évtizedes intézményi történetének olyan 

bemutatása volt, ahol minden vizsgált jószágfajta egy jószágcsoportot reprezentált, vagyis a 

közoktatás, a jegybankpolitika és a hálózatos szolgáltatások szabályozásának története több 

szempontból is interpretálható. Fel kellett építeni ezen alapvető jószágfajták leírásához 

alkalmas fogalom együttest, azután a szabályozási kereteket kellett specifikálni oly módon, 

hogy a minőségében teljesen eltérő három évtizedre egyaránt alkalmazható legyen, végül 

teljesen földközeli leírását kellett adni ezeknek a szabályozási formáknak.  

 

A feladat teljesítése közben ébredtem rá, hogy a 20-ik századi magyar gazdaságtörténet 

vizsgálatánál alapvető problémát okoz, hogy hibás a mérőléc, vagyis a rendelkezésünkre álló 

nemzeti jövedelem statisztikák nagyságrendi hibát tartalmaznak. Ezért mielőtt az 

intézménytörténet tárgyalásába kezdtem, kénytelen voltam rekonstruálni a magyar 

gazdaságfejlődés pályáját, 1880-1990 között. Erre elvileg kétféle lehetőség van, az egyik az 

(amit a dolgozatban alkalmaztam), hogy a meglévő statisztikai információkat összefűzve 

néhány kritikus ponton ellenőrizzük nemzetközi adatok segítségével a gazdaság fejlettségét, 

és egyszerű módon korrigáljuk a hibás időszak adatait. (A másik módszer 100 ország 100 

évnyi adatával korrigál, a megoldás azonban eléggé hasonló eredménnyel szolgál.)  

 

A mennyiségi feladvány elvégzése után (ami a teljes adatkorrekciót 1946-68 közötti időszakra 

hárította) lehetővé vált, hogy az 1968-98 közötti adatokat további belső korrekció nélkül 

használhassuk. Figyelmünket most már a valódi intézményi kérdések felé fordíthatjuk, és 

lehetővé vált, hogy egymás után megvizsgáljam a különféle kvázi közjavak szabályozását a 

kijelölt három évtizedben. Mivel a puha diktatúra – a szétesés – a kialakuló demokrácia 

fogalmait egyaránt használni kellett, így a társadalom politikai tagozódását is be kellett építeni 

a vizsgálandó kérdések közé. Mivel azonban óvni akartam a történeti kérdések elemzését a 

fogalmi (és matematikai) vitáktól, ezért azt a megoldást választottam, hogy a fontosabb 

elméleti kérdéseket részben önálló alfejezetekben, részben mellékletekben helyeztem el.  

 

Mindez  mozaikos jelleget kölcsönöz a munkának, amit azzal igyekeztem áthidalni, hogy 

időről – időre tájékoztattam az olvasót, hogy egy átfogó logika szerint haladva éppen melyik 

idő és logikai síkba érkeztünk. A kutatás alapfeladata tehát az volt, hogy az elmúlt három 
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évtized intézménytörténetét egyetlen átfogó szemlélet keretében tárhassam az olvasó elé, úgy, 

hogy közben mindazokkal a logikai szemüvegekkel ellássam (specializált modellekkel), amik 

lehetővé teszik számára ezt a szemléletet.  

 

A történész szakma sok esetben sikerrel oldotta meg azt a feladatot, hogy a politológiai, 

közgazdaságtudományi, szociológiai kérdéseket implicite kezelve mutassa meg az idő- és 

térbeli változások természetét. Magam ezzel részben ellentétes feladatot tűztem ki, az idő- és 

térbeli változásokkal az alkalmazott modelleket is explicite finomítani akartam, hogy azután a 

pontosabb modelleket alkalmazhassam ezekre az eseményekre. Amennyire meg tudom ítélni 

a modern gazdaságtörténet írás törekvései igencsak hasonlatosak ehhez, azzal a különbséggel, 

hogy általában nem ennyire éles törésű társadalmak alrendszereinek vizsgálatára 

kényszerülnek. 

 

 

 

A kutatás módszere 

 

 

A fentiekből kitűnik, hogy a kutatás módszere fejezetről – fejezetre eltért egymástól. 

Dokumentumelemzés, matematikai modellek konstruálása és fogalomalkotás egyfelől, 

interjús oralhistoryk készítése másfelől, a résztvevő megfigyelő pozíciója azt igényelte, hogy 

csak igen - igen lassan haladjak előre a munkában, és két évtizedes kutatásaimat összegezzem 

egy viszonylag rövid írás keretében. A dolgozat megfelelő részében beszámolok arról, hogy 

az adott terület feltárása érdekében éppen milyen módszert követtem. Található a dolgozatban 

jó néhány olyan táblázat is, amelyet a pénzügyminisztériumi tervezéssel foglakozó dolgozók 

készítettek a 70-es évtizedben, és az eredeti dokumentumok azóta megsemmisültek. Ezeket 

közzéteszem a dolgozatban, mivel megítélésem szerint a korszak egyetlen kutatója sem 

nélkülözheti azokat. 

 

Az interjús módszer esetén valamit változtattam a szokásos eljáráson, nem általános 

kérdéseket tettem fel pl a tervezésre vonatkozólag, hanem egyetlen konkrét ügyet követtem 

végig széltében és hosszában, és amire a döntési lánc egyetlen ügy kapcsán összeállt 

számomra, addigra a döntési láncolat egésze is bemutatásra került, a releváns résztvevők 

érdekeivel, hiedelmeivel, hatalmi technikáival egyetemben. 
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A statisztikai anyag kezelésénél arra törekedtem, hogy azok a tények jelenjenek meg, amelyek 

egyúttal a jelenségkör egyszerű dinamikus modellezését is lehetővé tették. A felhasznált 

modellek persze jóval bonyolultabbak voltak, mint azt egy gazdaságtörténeti elemzés 

megenged, így a részletesebb modellek iránt érdeklődő olvasók a publikációk 

irodalomjegyzékeiben találhatnak további útbaigazítást. Az alkalmazott módszer tehát 

heterogén volt, témafüggő is volt, és az alkalmazott diszciplínától is függött.  

 

Az értekezés fő megállapításai és következtetései 

 

A dolgozat fejezeteinek hipotézisei és fő következtetései: 

 Az első fejezetben azt a hipotézist fogalmaztuk meg, hogy az intézményi gazdaságtan 

ki nem mondott alapfeltevése, hogy lehet úgy csoportosítani a jószágféléket és az 

intézménytípusokat, hogy optimális elrendeződés esetén éppen a fenntartható 

növekedés pályájára vezérlődik a gazdaság. 

 A második fejezetben részben kísérletet tettünk arra, hogy helyreállítsuk a magyar 

gazdaság 100 éves idősorát, részben felvetettük a zsugorodó hosszúságú Kondratyev – 

ciklusok lehetőségét, rámutattunk ennek az infrastruktúrák elérhetőségének 

növekedésével való hipotetikus kapcsolatára. 

 A harmadik fejezetben megvizsgáltuk, hogy az az egyszerű modellszerű kijelentés, 

hogy „hatékonysági hátrányt okoz, ha magánjószágot nem piaci intézmények mellett 

termelünk” helyett magát a folyamatot írjuk le, akkor mennyivel teljesebb képet 

kapunk. Dinamikus leírás mellett kaphatunk képet az intézmények valódi 

strukturájáról. 

 A negyedik fejezet a közös készletű javakként felfogott közoktatás szabályozásának 

részletes leírását adta, intézményi beszámoló és idősoros elemzés mutatta, hogy 

szemben a bevett vélekedéssel, nem a pénzhiány okozta az önkormányzati 

gazdálkodás alapvető problémáit a 80-as években, és ma is maradt e téren megoldandó 

kérdés. 

 Az ötödik fejezet azt mutatta, hogy a közjószágként felfogott jegybankpénz termelése 

milyen gazdasági problémák okozója lehet, ha a konstitucionalista közgazdaság 

eszméjét száműzzük a közösségi választások megoldási módjai közül, azaz 
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lehetőséget biztosítunk, hogy a monetáris szabályozás a politikai ciklus logikájához 

igazodhasson. 

 A hatodik fejezet tárgyalta a hagyományos és korszerű formáit a díjfizető javak 

külföldi és hazai szabályozásának, bemutatta a hazai távközlés privatizációjának és 

árszabályozásának buktatóit. 

 

Részleteiben: 

1. A 19-20 század fordulóján világszerte igen kicsiny volt a közösségi döntések 

hatókörébe vont termelés, az erőforrások vagy a házi gazdaságban (agrárszféra) voltak 

lekötve, vagy piaci kapcsolatokban állították elő a magánjavakat, és a közösségi javak 

nem tették ki a GDP 5-10%-át sem. A 20-ik század folyamán azonban a korábbi 

természet adta közösségek (családok, falvak, nemzettségek) szétbomlottak, a 

nagyvárosban élő, nagyiparban dolgozó háztartások igen sok externális jószággal 

kerültek kapcsolatba, amit a piaci szervezet nem képes kellő mennyiségben 

rendelkezésre bocsátani. E javak alapjellemzője, hogy eltér egymástól az individuális 

és a társadalmi költség (haszon), és akár a termelői, akár a fogyasztói externália esetén 

valamiféle közösségi beavatkozás szükséges ahhoz, hogy csökkentsék a szuboptimális 

kínálatból fakadó hátrányokat. A társadalmi veszteség csökkentésének egyik 

(szélsőséges) módja, hogy az állam maga nyújtja ezen szolgáltatásokat saját 

vagyonában tartva ezen eszközöket és saját jövedelméből finanszírozza előállításukat, 

miközben saját foglalkoztatottjai végzik a transzformációs és tranzakciós költségeket 

okozó szolgáltatásokat. A GDP 50-60%-át is volt ahol elérte az állami költségvetés 

aránya a GDP-ből, és csak az 1970-es évek vége felé indult meg a visszarendeződés, 

állt meg a növekedési dinamika, és kezdődött meg a privatizáció kora az externális 

területeken. A privatizáció azt jelenti, hogy a szolgáltatás szervezése, finanszírozása, 

eszközeinek tulajdonlása kevésbé állami mint korábban, azaz a privatizáció egy 

sokdimenziós kifejezés, így nem lehet csak a költségekkel mérni a privatizáció fokát. 

 

2. Az infrastruktúrában  termelik a GDP közel felét, és ide irányul a beruházások 2/3-a, 

és a  GDP maradék része is az infrastruktúra által megszabott keretekben történik. A 

gazdaságtörténet fontos periodizációja egybeesik az infrastruktúra fejlődési 

szakaszaival. A javakat 2*2 dimenzió alapján csoportosítva azt kapjuk, hogy: A) van 

olyan jószág, ahol ugyanannak a jószágegységnek a fogyasztása egyszerre történik 

anélkül, hogy ezzel egymást zavarnák (A/a), és van ahol ez nem lehetséges (A/b). B) 
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van olyan jószág, ahol kifizetődő adott technikai színvonalon megvalósítani, hogy 

csak az használja a szolgáltatást, aki megfizeti (B/a), és van ahol ez nem lehetséges 

(B/b). A tiszta magánjavak (A/b B/a) esetén a piac elvégzi a szükséges koordinációt. 

Tiszta közjavak (A/a B/b) esetén a piacnak majdnem, hogy semmi szerepe nincs 

(honvédelem, igazságszolgáltatás) a mérték meghatározásában, azt a közösségi 

választások szerint döntik el valamilyen mechanizmust használva erre a célra; a közös 

készletű javak (A/b és B/b) esetén (környezetvédelem, tengeri halak) a tulajdonjog 

értékesítése a megoldás kulcsa sok esetben;  végül (A/a és B/a) a szűken vett 

infrastruktúra (út, vasút, víz, gáz, elektromos áram, stb…) az un. vezetékes 

szolgáltatások, vagy díjfizető javak.  

 

I. BEVEZETŐ KÉRDÉSEK  A 20-ik század sajátossága az volt, hogy 3-5%-ról 40-50%-

ra nőtt a költségvetés aránya a finanszírozásban  a GDP %-ában. A jóléti kiadások 1990-es 

évek elején az OECD-ben a GDP 28%-át tették ki, 9% időskorúak + 8% nem időskorúak  

transzferei,  + 6% oktatás + 5% egészségügy. (Ezen belül a liberális USA kb 20%-ot, míg 

a szociáldemokrata Svédország  40%-ot költött, az eltérés döntőrészt a nem időskorúak 

transzferéből származik.) A 20-ik századi felfutásáért az állami finanszírozásnak sokféle 

okát keresik, így azt, hogy a nagyvárosi lét megszüntette a közvetlen szomszédsági 

segítségnyújtást, vagy a jövedelemnövekedés mellett megnőtt az átlagos várható 

élettartam és több időskorú több támogatást igényelne akkor is, ha nem alkotnának harcias 

korosztályi lobbit. A szociáldemokrata rezsimekben a nők és fiatalok munkapiaci 

esélyeinek növelése költséges intézményrendszer működtetését követeli meg.  Röviden: a 

gazdasági fejlődéssel és a politikai demokrácia kiteljesedésével egyre több olyan kereslet 

formálódik, aminek hatékony kielégítése piacon kívüli intézményrendszer alkalmazását 

követeli meg.  Savas komoly előrelépést tett, mivel  három dimenziós óriástáblája 

(jószágtípus * intézménytípus = a feladatelvégzés potenciális hatékonysága) lehetővé 

teszi, hogy megállapítsuk melyik jószágféle melyik intézményi struktúrában állítható elő 

optimálisan az 1980-as évek Amerikájában.  

 

Savas jószágtipológiája szerint: 

 azon javak, amelyek esetén a fogyasztásból a nem fizetők könnyen kizárhatók és a 

jószág fogyasztása egyénileg (vagyis nem párhuzamosan) történik, a magánjavak, 

amelyekre példaként hozza az élelmet, a ruhát, a lakást, a palackozott vizet, a halakat, 

a nem életmentő sebészetet, a felsőoktatást.  
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 azon javak a közjavak, ahol a kizárás nem valósítható meg és a fogyasztás pedig 

ugyanazon jószágra irányul sok embertől, példa erre a honvédelem, TV műsorszórás, 

bűnözők bebörtönzése, világítótorony, védőoltás, rendőrjárőr, tűzoltóság. 

 azon javak a kizárás megvalósítható, de a fogyasztás közösen történik a díjfizető 

javak, amelyekre példák: a kábel- és műholdas Tv, telefon, vezetékes víz, elektromos 

áram, tömegközlekedés, színház, stadion, könyvtár. 

 azon javak ahol a kizárás nem megvalósítható, de a javak fogyasztása egyénileg 

történik, a közös készletű javak, példák ezekre: levegő, tengeri hal, ásványok az 

óceánban, tavak és folyók. 

 

Savas intézménytipológiája három fő funkciót különít el, a szolgáltatás szervezését, 

előállítását és finanszírozását. Mindhárom szerepet elvileg betöltheti az állam (Á), a 

magánvállalkozás (V) és a háztartás (H). Ezzel egy hatalmas logikai táblát írhatunk fel, ahol 

sorrendben az egyes betűk azt jelölik, hogy ki a szervező, az előállító és a finanszírozó. A piac 

olyan intézmény, ahol a háztartás szervez, a magánvállalkozás állítja elő a szolgáltatást, és a 

háztartás finanszírozza a szolgáltatást. Privatizáció ebben a gondolatmenetben olyan folyamat, 

ahol valamely dimenzióban elmozdulunk az inkább állami megoldástól valamelyik kevésbé 

állami megoldás felé. A legalkalmasabb formát a magánjavak és díjfizető javak esetén a piaci 

és utalványos formában, míg közös készletű javaknál az önkéntes és utalványos 

megoldásokat, végül a közjavaknál az önkéntes és szerződéses megoldásokat találta Savas a 

legjobb megoldásoknak. elméleti megfontolásokból.  A javak jelentékeny mértékben eltérnek 

egymástól aszerint , hogy megvalósítható-e bárki kizárása a fogyasztásból (illetve menekülhet 

– e bárki a fogyasztástól negatív hatás esetén), valamint a jószágot egy időben többen közösen 

fogyasztják – e  avagy individuálisan. A szükséglet-kielégítés folyamata szerint szintén sok 

intézményfajtára kiterjedő tipológiánk van, a szervező - szolgáltató (tulajdonos, irányító, 

üzemeltető) – finanszírozó szerepeket betöltheti az állam, a háztartás és a vállalkozó, mindez 

bőséges elrendeződést tesz lehetővé. Ha adott jószág megfelelő intézményrendszerrel 

kezelődik, akkor javul a hatékonyság, ellenkező esetben növekedési veszteség lép fel.  

 

II. MAGYAR GDP IDŐSOR REKONSRUKCIÓJA Megkíséreltük helyreállítani a magyar 

gazdasági növekedés 1890-2000 közötti idősorát oly módon, hogy az 1946-68 közötti időszak 

adatait (a torzult árarányok melletti stabilizációtól a piaci viszonyokat mellőző közvetlen 

tervviszony időszakának végéig) éves 3,15%-os ütemmel korrigáljuk. Ezt követően a trendek 

és ciklusok felhasználásával elemezzük, hogy a következő évtizedben várhatóan milyen útra 
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kel a magyar gazdaság. A számításnál a következőkből indultunk ki: Erlich meghatározott 

három pontot, aminek értelmében Magyarországra egy főre jutó GDP-je az  USA  arányában 

nézve: 1937: 21,1%, 1960:21,1% és 1980:31,7% volt. Az USA növekedési ütemét jól 

dokumentálták, így ezen időszakok hazai magyar növekedési ütemei is jól számszerűsíthetők. 

Bródy felhasználva Varga-Matolcsy számításait és a KSH adatait létrehozott egy 1926-91 

közötti indexsort, ami értelemszerűen nem illeszkedik Erlich adataihoz, mivel a szocialista 

gazdaság alatt az adatok felfelé torzultak, de belső hullámzásuk valószínűleg használható.  

Tarján kiegészítette Jánossy 1890-1965 közötti USA trendjét (évi 1,74%-os növekedés), 

1991-ig meghosszabbítva azt. Berend – Ránki írásaiból ismert, hogy az 1890-1915 közötti 

magyar fajlagos GDP évi 2,3%-os növekedést mutatott. 

 

A feladatot az jelentette, hogy Bródy adatsorát úgy diszkontáljuk megadott időszakban azonos 

mértékkel, hogy az illeszkedjen Erlich három keresztmetszeti méréséhez, és sehol ne lépje túl 

az 1890-ben induló magyar trendvonalat. Mint később látni fogjuk, ha a forint bevezetésétől a 

közvetlen tervviszony megszűnéséig (1946-68) tartó bő két évtizedes szakasz minden évét 

„diszkontáljuk” 1,0315 vonatkozó hatványával, úgy a fenti feladat elvégezhető. Évi 2,3%-os 

trendet nyertünk 1880-1998 közötti időszakra, és ezzel azt valószínűsítettük, hogy a magyar 

gazdaságnak 2000 után vagy 10-15 jó éve van hátra, amikor is évi 4-5%-os ütemmel haladhat, 

amíg bwele nem ütközik saját trendjébe. Onnét kezdve csak 2,3%-os lesz a továbbhaladás 

átlagos üteme. 

 

III. KÖZOKTATÁS TANÁCSI TERVEZÉSE A 70-ES-80-AS ÉVEKBEN. A közoktatás 

tehát közös készletű javakat termel, mint Jánossy mondaná, a közoktatás a szakmastruktúra 

létrehozásának fontos eleme, a humántőke felhalmozását segíti elő. A dolgozat jelen 

fejezetében arra teszünk kísérletet, hogy bemutassuk, miként működött hosszú időn keresztül 

a tanácsi tervezés, melyek voltak az alkurendszer szereplői, milyenek voltak motivációik és 

érdekérvényesítő képességük. Az ötéves tervek készítése a tanácsi fejlesztéseknél mintegy 4-5 

évet vett igénybe. Az Országos Tervhivatal 1977-ben kezdte meg a VI. ötéves terv tanácsi 

részének kimunkálását, és a helyi tanácsok tervének jóváhagyása 1981 nyarán történt meg. A 

Tervhivatal Közgazdasági Főosztálya egyetlen számot adott a Területi Főosztálynak, amely 

szám a teljes tanácsi fejlesztések leendő ötéves tervi összegét jelentette. A Területi Főosztály 

az elosztás két elvét fogalmazta meg, melyeket röviden úgy nevezhetünk, hogy a) az egyenlő 

feszültségek elve, b) a relatív arányok elve. Az egyenlő feszültségek elve (melyet 

tekinthetünk az igazságosság elve tervezői konkretizálásának) azt jelenti, hogy a tervezésnek 
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szükségletszámításon kell alapulnia, és a fejlesztéseket ügy kell elosztani, hogy a megvalósult 

fejlesztések nyomán az egyes területeken a kielégített szükséglet/összes szükséglet aránya 

egyenlő legyen. (Egyszerűbben: legyen minden megyében a 100 óvodáskorú gyerekre jutó 

óvodai férőhelyek száma 60). A relatív arányok elve (melyet a racionalitás elvének tervezői 

szemléletű konkretizálásának tekinthetünk) azt mondja ki, hogy ha a teljes fejlesztés 100%, 

akkor ebből például a lakásfejlesztés legyen x%, a szociális fejlesztés y%).  Ez a két elv 

önmagában még kevés a fejlesztések tervezéséhez, ezért a főbb ágazatokat alágazatokra kell 

bontani, mint pl. a kulturális ágazatnál, óvodai fejlesztések, általános iskolai fejlesztések, 

középiskola, szakmunkásképzés, művelődés. Ezt az alágazati súlyozást végezheti a 

Művelődési Minisztérium vagy maga az Országos Tervhivatal.   Miután mintegy 20 

alágazatot sikerült elkülöníteni, szükségessé válik azoknak megyékre való lebontása. Ehhez 

szükségletszámítást kell végezni, azaz megfelelő ellátottsági mutatókat kell kiválogatni. Ilyen 

lehet például: mennyiségi lakáshiány = családlétszám–lakásszám, vagy 100 óvodáskorú 

gyermekre jutó óvodai férőhelyek száma, vagy az általános iskolai kettős váltások aránya. Az 

egyenlő feszültségek elve (és az egy létesítményre jutó beruházási költség becslése) alapján 

már most szét lehet osztani megyearányosan a fejlesztési forrásokat. Amikor a 20 megye x 20 

alágazat = 400 cella megtelt, akkor megyénként összegezni lehet a fejlesztési összegeket, és a 

megyét erről (és a 20 alágazati összegről) értesíteni.  A megye az alá tartozó mintegy 100 

tanács között a „cellák egyenlő feszültségének elve” alapján szétosztja az összeget - 

természetesen figyelembe véve az olyan jogszabályi kötöttségeket, hogy pl. fogorvosi széket 

csak nagy Községekben és városokban szabad létesíteni stb. - és így a 20x100-as mátrixot 

kitöltvén lehetősége nyílik, hogy az egyes helyi tanácsokat értesítse, mennyi lesz a fejlesztése 

összesen és azt milyen alágazati bontásban költheti el. Itt érkeztünk el a jelenlegi tervezési 

rendszer kritikus pontjához. Két eset lehetséges. Az egyik lehetőség az, hogy a helyi tanács 

beleegyezik a számára elrendelt fejlesztési struktúrába. De mi is történik ekkor? A központ 

úgy vélte, hogy az ország lakosságának „mindenirányú” szükségletét tekintve az általános 

iskolákra kétszer olyan szükséglet van, mint közművelődési könyvtárakra. Az egyenlő 

feszültségek elve alapján történő szétosztáskor pedig az is konkretizálódott, hogy mennyi 

legyen az adott településen a fejlesztendő osztálytermek száma és a könyvtárfejlesztés 

mértéke. De ebből a lebontott és arányolt szükségletekből egyáltalán nem kell hogy 

következzék az, hogy az adott településen élők szükségletstruktúrája ezzel megegyezzék. Ezer 

és ezer apró momentum befolyásolja egy település „individuális” szükségletét (gondoljunk a 

korösszetételre, a hagyományokra, pályaképre, a munkahelyek opusára, falu esetén a várostól 

való távolságra stb.) melyet nem is lehet egy felülről vezérelt tervezésben figyelembe venni. 
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Másképpen a racionalitás igazságosság, demokratizmus (amely a tervezés három elve) 

logikailag szükségképp ellentmondásban állnak együttes megvalósításukat tekintve a tanácsi 

tervezés rendszerében. 

 

Az elvont séma után - a fogalmi keret birtokában - röviden megnézzük, hogy miként alakult a 

valóságban a tervezés folyamata a VI. ötéves terv készítése folyamán. A tervezésnél 4 fő 

ütemet különböztetünk meg: 1. A központi számítások kialakulása 1977-1979 augusztusa, 2. 

A tanácsi (megyei tanácsi) koncepció kialakulása 1979. augusztus 1980. március, 3. A tanácsi 

javaslat kialakulása 1980. március - 1980. szeptember, 4. A jóváhagyott tervek elkészítése 

1981. június. A tervezés első üteme a fenti séma szerint zajlott. Az OT Közgazdasági 

Főosztályán 77-ben számítások készültek az infrastruktúrára fordítható fejlesztési 

összegekről, és a Területi-Szociális-Kultúrális Főosztályán egy hosszú távú (20-30 éves) 

igénylista és a fejlesztési keret ütköztetésével 78 közepére ~ kialakult egy un. „infrablokk” 

koncepció. Ebben a szakaszban az ágazati minisztériumok még csak informálisan 

kapcsolódtak be, attól függően, hogy a) milyen mértékben mérték fel annak lehetőségét, hogy 

ha kidolgozott ágazati elveik vannak, az sokat segíthet a keretösszeg ágazati szétosztásánál, b) 

személyi-szervezeti kérdések mennyire tették ezt lehetővé számára. Ebben a szakaszban az 

Egészségügyi Minisztérium igen aktív volt, az Oktatási Minisztérium belső zavaraival 

elfoglalván kívül maradt az eseményeken. 

 

1978 októberében ÁTB elé került az anyag, amely a főbb arányokat a későbbi meghatározta. 

Ezután következett az ágazatok és az OT 1979 augusztusáig tartó munkája, amikor a konkrét 

alágazati és megyei számokat kimunkálták. Ez a szakasz nem volt zavarmentes. Az Oktatási 

Minisztériumnak például az általános iskoláknál 6000 osztálytermet kellett 20 megyére 

lebontani, és a lebontáshoz szükségletszámítási mutatót alkalmazni. A szükségletszámítási 

mutatók alkalmazása két szempontból problematikus. Az egyik, hogy egy jelenséget 

számtalan különböző mutatóval lehet jellemezni és ezek igen messzire eshetnek egymástól 

(két tanulmányt - amelyek 78 település infrastrukturális ellátottságát voltak hivatottak 

megvizsgálni 22, ill. 30 mutató alkalmazásával - összehasonlítottunk és ugyanarra az 

időpontra nézve a települések e két infrastrukturális sorrendje között mindössze 0,5-ös 

rangkorrelációt találtunk). A másik, hogy a mutatók statisztikailag igen bizonytalanok. Az 

általános iskoláknál a kettősváltások arányát kívánták az osztálytermek szétosztásánál 

felhasználni, de nem világos, hogy mi az osztályterem, az ahol tanítanak, vagy amely 

osztályterem céljára készült. A mutató másik eleme a megye népességszámának ismerete. A 



 

 

184 

népszámlálási adatokból világossá vált, hogy a tervkészítés idején meglehetősen pontatlanul 

ismerték a megyék lélekszámát. 

 

Nemcsak technikai nehézségek, hanem érdekütközések is voltak a tárcák között. Az ágazatok 

azokat a megyéket preferálták volna a keretek szétosztásánál, akiktől korábbi tapasztalataik 

alapján azt várták, hogy majd visszatervezik a rájuk szánt összegeket és nem csoportosítják 

azt át a konkurens ágazatokba. A Tervhivatal érdekei viszont a nivellációhoz kapcsolódtak. A 

megyékre lebontott keretek 79 augusztusára elkészültek és a Tervhivatal célcsoportos, nem 

célcsoportos beruházás bontásban megküldte a megyei tervosztályoknak a keretet, míg az 

ágazatok és ágazati osztályoknak az alágazati bontást.  Említést érdemel két tény. Az egyik, 

hogy a pénzügyeknek semmilyen szerepük nincs a fejlesztési források elosztásánál.  Az 

említett módon elkészült tervek pénzigényét oly módon elégítik ki, hogy amennyivel 

kevesebb a megyei tanács saját és megosztott jövedelme mint az odatervezett fejlesztési 

összeg, azt a Pénzügyminisztérium állami hozzájárulásként kiegészíti. A másik, hagy a lakás 

célcsoport pénzek szétosztásánál semmilyen elvre nem sikerült bukkanni. Sem statisztikai 

módszerekkel, sem a tervezési szakemberekkel (OT, ÉVM) való interjúzás nem fedett fel 

valamilyen elvet. Az elosztási mechanizmust itt az irányította, hogy - mint a tervező említette 

- a kapott összegek legyenek arányban a megyék harcolóképességével.  A tervezés második 

ütemét a logikai séma nem tárgyalta. Ekkor kerül kidolgozásra a megyei tervkoncepció és 

körvonalazódnak a helyi tanácsok elképzelései. A megyei tervkoncepció kidolgozása minden 

irányban kiélezi a feszültségeket. Az ágazatok a megyék ágazati osztályaira próbálnak hatni, 

hogy hozzák vissza a központi számításokat. A megyei tervosztályok néhol az OT védelmét 

kérik az ágazatokkal szemben. A városi tanácsok és a járási hivatalok fokozott aktivitást 

tanúsítanak, ám a megyei tervosztály néhol nem tekinti partnereknek azokat, miként a Megyei 

Tanácsi Művelődési Bizottságok véleménye is formális marad. A tervezésnek ebben az 

ütemében igen gyakori volt a le-fel utazgatás, a megyei és központi tervezők álláspontjának 

közelítését megkönnyítendő. A megyei koncepciókat végül a Tervhivatal igen részletesen 

értékelte.  A tervezés harmadik üteme a megyei tanácsi tervjavaslatok készítésének ideje. 

Ekkor csökkentek a beruházási keretek, három alkalommal. Erre az időszakra esik a helyi 

tanácsok tervének összeállítása is. Az időszak közepén (80 június) újabb egyeztetések 

történtek a megyék és a központi tervező szervek között, ahol a tárgyalásokon minden a 

tervezésben résztvevő központi szerv képviseltette magát. Úgy tűnik, hogy még a koncepció 

készültének folyamán inkább az ágazati-alágazati arányok voltak a vitapontok, most a falu-

város viszony, azaz a helyi tanácsi részesedések.  A helyi tanácsok tervkészítése többszörösen 
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is behatárolt, mind a megye, mind közvetve a központi szervek felől. A megye az esetek 

többségében igen keményen beleszól a helyi tanácsok terveibe, jóval durvább eszközökkel, 

mint azt a központ teszi a megyével szemben. A helyi tanácsok és a lakosság kapcsolatot 

példázhatja az állami lakások (tanácsi, bér, és tanácsi értékesítésű lakások) elosztási 

mechanizmusa. A 120 településből, ahol tanácsi lakások szétosztása folyik, mindössze 40-ben 

volt érvényben lakáspontszám rendszer. Máshol a lakosság által nem ellenőrizhető 

csatornákon keresztül történt a lakások elosztása. A tervezés negyedik ütemében a 

népgazdasági terv jóváhagyása után megtörtént a megyei tanácsi tervek jóváhagyása, majd 

ezután kerültek elfogadásra a helyi tanácsok tervei is. 

 

AZ ÖNKORMÁNYZATOK TÉNYLEGES HELYZETE A tanácsi kiadások (TK) két részből 

állnak = tanácsi fejlesztési kiadások (TFK) + tanácsi működési kiadások (TMK). A tanácsi 

kiadások népgazdasági súlyát legegyszerűbben úgy jellemezhetjük, ha a nettó nemzeti 

termékkel (NNT) vetjük egybe. 

 

adatok milliárd Ft-ban ill. %-ban! 

 1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

NNT 295,5 323,8 351,8 389,0 406,5 426,6 465,7 512,0 552,2 597,4 628,3 

TFK - 14,7 16,9 19,1 22,8 27,4 26,8 32,2 32,2 35,5 34,3 

TMK - 22,5 24,5 27,0 32,2 36,7 37,4 40,0 46,1 50,1 57,4 

TK - 37,2 41,4 46,1 55,0 64,1 64,2 72,2 78,3 85,6 91,7 

TK 

NNT 
%  12% 12% 12%5 14% 15% 14% 14% 14% 14% 15% 

 

A tanácsi kiadások részaránya a nettó nemzeti termékben a 70-es évtizedben növekvő volt, 

míg a IV. ötéves tervben ez a részarány átlagosan 13% volt, addig az V-ben 14%. Vizsgáljuk 

meg most külön-külön a tanácsi kiadások két elemét.  

 

 

 

Kezdjük a tanácsi fejlesztési kiadásokkal (TFK) és vessük egybe a népgazdasági nettó 

felhalmozással (NF).   
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Év 

Nettó 

felhalmozás 
Növekedési ütem 

Tanácsi 

fejlesztés 
Növekedési ütem 

Md Ft % Gyors. Md Ft % gyors 

1971 96,2 -  14,7 -  

1972 83,4 37  16,9 115  

1973 85,8 104 + 19,1 113 - 

1974 116,0 135 + 22,8 119 + 

1975 127,0 110 - 27,4 120 + 

1976 128,9 102 - 26,8 98 - 

1977 147,4 114 + 32,2 120 + 

1978 183,4 125 + 32,2 100 - 

1979 149,9 85 - 35,5 110 + 

1980 128,0 85 0 34,3 97 - 

  

A fentiek alapján azt mondhatjuk, hogy a tanácsi fejlesztések átlagos növekedési üteme (10%) 

nem csak, hogy kétszer olyan magas volt, mint a népgazdasági nettó felhalmozásé (5%), 

hanem ez a növekedés jóval kiegyensúlyozottabb is volt, hiszen, míg a népgazdasági nettó 

felhalmozás évről-évre való ingadozása 17%-os relatív szórást mutatott, addig a tanácsi 

fejlesztések 8%-os relatív szórással jártak együtt. A 70-es évtizedben a tanácsi fejlesztések 

erőteljesebbek és időben egyenletesebbek voltak, mint a népgazdasági összes fejlesztések 

Év 

Nettó nem-

zeti termék 
Növekedés 

Tanácsi mű- 

ködési kiadás 
Növekedés 

Md Ft % Gyors. Md Ft % gyors 

1971 323,8 -  22,5 -  

1972 351,8 109  24,5 109  

1973 389,0 111 + 27,0 110 + 

1974 406,5 105 - 32,2 119 + 

1975 426,6 105 0 36,7 114 - 

1976 465,7 109 + 37,4 102 - 

1977 512,0 110 + 40,0 107 + 

1978 552,2 108 + 46,1 115 + 

1979 597,4 108 0 50,1 109 - 

1980 628,3 105 - 57,4 115 + 
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A tanácsi működési kiadások évi átlagos nominális növekedése 11%-os volt, magasabb, mint 

az NNT 8%-os növekedése. Viszont az NNT növekedése jóval egyenletesebb volt (relatív 

szórás = 2%), mint a TMK-é (4%-os relatív szórás). Az, hogy a TMK növekedési üteme 

magasabb, mint az NNT növekedési üteme, másképp úgy is fogalmazható, hogy a társadalmi 

szolgáltatások (a tanácsi területe) jövedelem rugalmasak voltak a 70-es évtizedben. 

Ciklikussági és ellátottsági vizsgálat a tanácsi kiadások területén. Az éves nominális 

gyorsulási adatok tanulmányozása egy meglepő következtetésre vezet: a tanácsi fejlesztési 

kiadások a népgazdasági felhalmozási kiadásokat egy évvel követték, míg a nettó nemzeti 

termék három éves késéssel reagált a nettó felhalmozás növekedésére. A tanácsi működési 

kiadások egy évvel később növekedtek, mint a nettó nemzeti termék növekedése, és három 

évvel követték a tanácsi fejlesztési kiadásokat. Ez másképp azt jelenti, hogy a fejlesztések 

három év elteltével értek be, ekkor termelnek jövedelmet, illetve ekkor lépnek fel működési 

költségek iránti igényekkel a tanácsi szektorban.  Ellátottsági régiókat konstruáltam: Budapest 

(Bp), az 5 megyei várossal rendelkező megye (5. m. v.), 3 Észak-Dunántúli (3ÉD) megye, a 4 

Dél-Dunántúli megye (4 DD). A 2 Észak-Magyarországi megyei (2ÉM). Az 5 alföldi (5AL) 

megye. 

 

Ellátottsági régiók súlyozatlan százalékos átlaga 

 Százalékos átlag Sorrend 

Bp. 164% 1. 

5 m. v. 105% 2-3. 

3 ÉD. 105% 2-3. 

4 DD. 78% 4. 

2 ÉM 71% 5. 

5 AL. 61% 6. 

 

Közgazdász körökben gyakori vélemény volt, hogy nem érdemes oly sokat bíbelődni a 

tervezéssel (például a VI. ötéves terv mintegy 4 és fél éven át készült,) mivel végül a 

megvalósult tény alig emlékeztet a tervre. A dolgozatban szereplő  terv-tény rangkorrelációs 

adatok alapján megkíséreljük, hogy szembeszálljunk evvel a vélekedéssel. Lehet, hogy a 

hosszas tervviták során, melyet a megyék a szakminisztériumokkal folytattak, kialkudott 

ágazati arányokat a megyék nem tartják be (például az V. ötéves tervidőszakban az oktatás 
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pénzét művelődésre fordították). Lehet, hogy nagyobb szakadék támad város és falu között, 

mint azt a megyei tanácsi tervek leszögezték. Az is lehet, hogy a tanácsi összberuházások 

egyik évben nagyon elszaladnak a tervhez képest, míg a másikban jóval a terv alatt maradnak. 

De a IV. terv – IV. tény = 0,97, illetve az V. terv – V. tény = 0,91 rangkorrelációs adatokból 

úgy tűnik, hogy a tervezésben elfogadott megyei sorrend igen kevéssé változik. Lehet, hogy a 

tervezés alapvető funkciója nem más, mint a sorrend elfogadtatása (kialakítása) a megyékkel.  

 

IV. MONETÁRIS POLITIKA A 90-ES ÉVTITED ELSŐ FELÉBEN A vizsgált közjószág a 

rendszerváltást közvetlen megelőzően létrejött kétszintű bankrendszer jegybanki résében 

terem, és nem más, mint egy fontos szabályozási jel, vagyis a jegybankpénz-mennyiség, ami 

egyúttal közvetlen meghatározója az  irányadó kamatlábnak. Mitől közjószág a jegybankpénz 

(vagy az irányadó kamatláb)? Attól hogy, an nem más mint a monetáris hatóság rendelkezése, 

ami szabályozza a bankok hitelképességén keresztül a gazdasági életet, erősíti vagy gyengíti a 

konjunktúrát, (mérsékli a dekonjunktúrát). Az 1990-94 közötti monetáris politika bemutatása 

több szempontból is tanulságos, egyrészt bemutatja azt a tanulási folyamatot, ahogy a 

gazdaságirányítás új eszközéhez viszonyult, vagyis miként sajátította el az új technikát.  

 

Adatok %-ban Keresk. mérleg/GDP Havi pénzromlás üteme 

1990 

1991 

1992 

1993 

1,66 

1,10 

-0,22 

-7,73 

- 1,94 

- 2,52 

- 1,73 

- 1,70 

 

A fenti táblázat jelzi, hogy milyen egyensúlytalanságok következtek be a 

gazdaságban. Az árfolyampolitika, mint a költségvetési hiány és a reálkamatláb mellett a  

3. eszköz önmagában nem alkalmas arra, hogy előbbi eszközök hatását ellensúlyozza. 

Ellenkezőleg, az árfolyampolitika lehetőségei – leegyszerűsítve – csak a költségvetési és 

kamatláb politika által gerjesztett feszültségeknek a "szétosztására" terjednek ki az infláció 

illetőleg a külső egyensúlyhiány között. Összességében az 1990-93. közötti pénzügyi politika 

úgy jellemezhető, mint irányában, fő törekvéseiben helyes politika, amely a pénzügyi 

egyensúly fenntartása mellett az átalakulási időszakra jellemző belföldi kereslethiányt, illetve 

az ebből adódó visszaesést próbálta tompítani. Az irányzatában helyes törekvések valóra 

váltása azonban igencsak felemás eredményekre vezetett. Ez főként azzal magyarázható, hogy 
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a két alrendszer (fiskális és monetáris) között hiányzott a kívánatos összhang, mindkét 

alrendszer önmagában kívánta megállítani a gazdasági visszaesést, miközben abban bízott, 

hogy a külső-belső egyensúlyhoz szükséges makroszintű megtakarításban a másik fél 

jelentősebb szerepet fog vállalni. (Javuló költségvetési mérleg az állami megtakarítások, 

emelkedő reálkamatok pedig a vállalati-lakossági megtakarítások bővülését eredményezhette 

volna.) A következő ábra összefoglalóan jelzi a probléma okát és mértékét. Mint az a 

későbbiekben megvilágításra kerül, az 1992 végére alacsony szintre, negatív tartományba 

lenyomott reálkamat mellett a külső egyensúlyi pozíciók vészesen romlani kezdtek. A negatív 

reálkamattal választási élénkülést kívánt teremteni a gazdaságpolitika, amihez a nem éppen 

független jegybank partner volt.  

 

Az 1990. évi célok és teljesülésük értékelése  Döntő kérdésnek minősült, hogy a 

külgazdasági kérdésekben sikerül-e megőrizni az egyensúlyt. Ezt ekkoriban még nem 

lehetett a folyó fizetési mérleg aktívum követelményére redukálni, mivel a konvertibilis 

viszonylatú külkereskedelem mellett, ahol a cél az exporttöbblet növelése volt, a nem 

konvertibilis relációban éppen a többletexport kialakulását kellett elkerülni, tekintettel arra, 
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hogy ez utóbbi bizonytalan megtérülésű áruhitelnyújtásnak felelt meg. Az irányelvek ezért 

(az előző évihez képest igen erősen mérséklődő) 550 m USD konvertibilis folyó fizetési 

mérleg passzívum, illetőleg kb. 0 m USD értékű nem konvertibilis relációjú folyó fizetési 

mérleg pozíció elérését tűzték ki. A monetáris politika másik kulcskérdésének számító 

területe az infláció kezelése, itt a célkitűzés (az előző évi 17%-os növekedéshez képest) a 

pénzromlás igen csekély további gyorsulása volt, azaz a 19,0-19,5%-os infláció. A 

monetáris politika eszköztárában az árfolyampolitika deklarált célja az volt, hogy 

"biztosítsa a belső és külső urak összhangját", azaz reál értelemben szinten tartó legyen. 

Kamatpolitikában 17%-os alapkamatot kívántunk érvényesíteni a refinanszírozási 

hiteleknél, és 21%-ot a likviditási hiteleknél. A megtakarítások ösztönzését segítette elő, 

hogy 26%-ra emelték az éven túli lakossági betéteknél a kamatplafont. Ezen kívül 5 Md 

Ft-ban maximálták az állam hitelnövekményének jegybanki finanszírozását. Teljesülés   A 

kiélezett külső egyensúlyi helyzet (a deviza tartalék rendkívül alacsony szintre csökkent) 

átalakította a monetáris politika prioritási sorrendjét, s végső soron az inflációs cél nem 

teljesülése mellett sikerült a külső egyensúlyi helyzetet stabilizálni. Számszerűen: az 

infláció 19-19,5% helyett 29%-osra emelkedett. Ezt alapvetően az akkori költségszint 

emelkedésével járó árarány átalakulás és a támogatások leépítése okozta. Sikeresnek 

bizonyult a külső egyensúly helyreállításában a monetáris politika, mivel -550 m USD 

helyett +127 m USD lett a folyó fizetési mérleg. (Nem konvertibilis viszonylat esetén 

viszont a tervezett 0-va1 szemben +250 m USD nemkívánatos aktívum alakult ki.) Jól 

vizsgázott a kamatpolitika, a likviditási hitelek kamatlábát a tervezett 21%-ka1 szemben 

28%-ra emelték, a refinanszírozási hitelek esetén a tervezett 17%-ka1 szemben 22%-ot 

érvényesítettek. Az állami költségvetés hiánya nagyjából a tervezett szinten maradt. A 

pénz forgási sebessége mindössze kb. 1%-kal emelkedett.  

 

Az 1991. évi monetáris politika értékelése  Az 1991. évi monetáris politika céljai elég 

markáns megfogalmazásban első helyre a külső egyensúly megőrzését, az ország 

fizetőképességének fenntartását, második helyre az infláció gyorsulásának erőteljes 

fékezését tették. Számszerűsítve ez 34-36%-os fogyasztói árszínvonal emelkedést és 1,2 

Md USD folyó fizetés mérleghiányt jelentett. Figyelembe vették, hogy a GDP 3-4%ka1 

csökken, a költségvetési hiány 70-80 Md Ft lesz. Az infláció mérséklése érdekében pozitív 

reálkamatokat, a forint-reál effektív álfolyamának szinten tartását tervezték. Tudomásul 

vették a magas nominális kamatszintet. A bankrendszer nettó belföldi hiteleinek 18-20%-

os, a széles értelemben vett pénzállomány 24-26%-os bővülését tervezték. A nettó 
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pénzügyi pozíciók alakulásánál: nettó külföldi forrásbevonás 80-90 Md Ft, lakosság nettó 

megtakarítása 80-90 Md Ft, vállalkozók nettó hitelfelvétele 110-120 Md Ft, államháztartás 

nettó eladósodottsága 50-60 Md Ft. Törekvés mutatkozott, hogy a refinanszírozási hitelek 

elosztása normatívvá váljon, a likviditási hiteleknél a kamat meghatározásban a piac 

szerepét kívánták növelni. A lakossági betéteknél a kamatplafon eltörlését szorgalmazták, 

amennyiben a lakásfinanszírozási rendszer megfelelően változik. A korlátozott devizapiac 

kiépítését az év második felére tervezték. Az 1991. évi célok figyelemre méltóan 

teljesültek az infláció tekintetében, a tervezett 34-36%-os sáv közepét találták el, azaz 35% 

lett a fogyasztói áremelkedés. A folyó fizetés mérleg a tervezett -1,2 Md USD hiánnyal 

szemben +267 m USD többlettel zárt. Ezzel szemben a GDP a tervezett csekély 

visszaeséssel szemben több, mint 11%-ka1 csökkent. A központi költségvetés hiánya a kb. 

78 Md Ft-os előirányzattal szemben 114 Md Ft lett.  A szélesen értelmezett pénzmennyiség 

a tervezett 24-26%-os mértékét meghaladóan, 28%-ka1 bővült. A lakossági nettó 

megtakarítások tényleges növekedése jóval felülmúlta a prognosztizáltat, miközben a 

bruttó megtakarítások reálértékben, így is 1,5%-ka1 csökkentek.  A reál effektív 

árfolyamindex az eredetileg meghirdetett szinten maradással szemben jelentős, 10%-ot 

meghaladó felértékelődést mutatott. A jelentős reál felértékelődés vezetett főként oda, 

hogy az 1991-ben is folytatódó költségátrendeződés és piacváltás körülményei között az 

infláció 40% alatt tetőzött. A ténylegesen bekövetkezettnél nagyobb leértékelés ugyanis az 

egyébként is pozitív fizetési mérleget lényegesen nem javította volna, ezzel szemben lökést 

adott volna az inflációnak. 

 

Az 1992. évi célok és teljesülésük értékelése Az 1992. évi prioritások megváltoztak, első 

helyre az infláció mérséklése került, a külső egyensúly megőrzése a második helyre szorult 

vissza. Feltételezték a GDP csekély növekedését, az államháztartás hiányának 60-70 Mrd Ft-

ra való mérséklődését, a fogyasztói infláció 20-25%-ra való csökkenését, a folyó fizetési 

mérleg 0-500 millió USD-os passzívumát. (Valamint 1-1,5 Md USD működőtőke 

beáramlást.) Úgy vélték, hogy a szélesebb értelemben vett pénzmennyiség 20-26%-ka1 bővül, 

a forgási sebesség nem változik. Főbb jövedelemtulajdonosok nettó pozíciójának alakulásakor 

a külföldi forrásbevonás 70-80 Mrd Ft-os csökkenésével, a lakossági megtakarítások 130-140 

Mrd Ft-os bővülésével, a vállalkozók 40-50 Mrd Ft-os eladósodásával, ezenkívül 25-30 Mrd 

Ft egyéb nettó forrásgyarapodással, valamint az állam esetén 35-40 Mrd Ft-os e1adósodás 

növekedéssel számoltak. Az irányelv jelzi, hogy a jegybank a fentieknél jóval kisebb 

jegybanki forrásokból történő állami finanszírozást látott volna helyesnek, de a dokumentum 
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leszögezi, hogy végül is kompromisszumosnak tekinthető az e kérdésben elfogadott álláspont. 

A gazdaság a tervezett csekély növekedéssel szemben 4-6%-os zsugorodást mutatott. Az 

infláció mértékét tekintve a tervezett célok teljesültek, az elgondolt 20-25%-os sáv közepén, 

23%-on realizálódott a fogyasztói javak áremelkedése. A tervezettel szemben ismét jobban 

sikerült a folyó fizetési mérleg, az elgondolt 0-500 m USD passzívum helyett 324 m USD 

aktívum jött létre. A működő-tőke beáramlása 1300 m USD volt, a tervezettnek megfelelő. Az 

államháztartási hiány az elgondolt 60-70 Md Ft-nál jóval magasabb lett, a központi 

költségvetés hiánya 197 Md Ft lett, az államháztartás nettó jegybanki finanszírozása 86 Md Ft 

volt, mintegy duplája a tervezettnek. A szélesebb értelemben vett pénzmennyiség a tervezett 

20-26%-ka1 szemben 27%-ka1 bővült, miközben a forgási sebesség kb. 7%-ka1 lassult, a 

tervezett szinten maradással szemben. Az 1992-es évet alapvetően azért nehéz értékelni, 

mivel az év két fele markánsan különbözött egymástól. Amíg az I. félév az 1991. évi 

kőkemény monetáris szigorát idézte, addig a II. félév az 1993. évi igencsak laza monetáris 

politikát előlegezte meg. 1992. nyarán igen rövid idő alatt tért át a kamatpolitika a (90 napos 

kincstárjegyek fogyasztói árindexével deflált értékét tekintve) a pozitív reálkamatokról a 

negatív reálkamatokra, az év közepén 2 hónap alatt +4%-ról –4%-ra váltottak át. Ezt a folyó 

fizetési mérleg illetőleg a külkereskedelmi mérleg drámai romlása követte kb. 3 hónap 

elteltével. (Negyedév az időigénye annak, hogy az állampapírok alacsony kamatozását a 

kereskedelmi bankok saját betéti kamatlábcsökkentésekkel ellensúlyozzák.) Így a május-

júliusi kamatváltás (8% reálkamat esés) hatása csak szeptembertől mutatható ki.  

 

Az 1993. évi célok és teljesülések értékelése Az elsődleges célkitűzés az infláció mérséklése, 

a másodlagos a külső egyensúly őrzése volt. Közbülső célkitűzésként a kamatpolitika 

primátusát hirdette meg, és leszögezte, hogy amíg az infláció mérséklése és a külső 

egyensúlyi célok megvalósítása nem veszélyeztetett, addig a jegybank mennyiségi célokat 

nem követ. Háttérszámításként a pénzmennyiség 22-26%-os bővülését, a forgási sebesség 

további mérséklődését prognosztizálta. A fogyasztói áremelkedést 14-18%-osnak gondolták, a 

folyó fizetési mérleget -200 és +200 m USD közöttinek. A monetáris politika 1993-ban a 

kamatpolitikai célkitűzések realizálására kívánt hangsúlyt fordítani. Úgy vélte, hogy a 

nyíltpiaci műveletek korszerű technikáinak megfelelő alkalmazásával képes lesz elérni, hogy 

miközben a nominálkamatok összességükben is süllyednek, aközben a belső struktúrája oly 

módon változik, hogy a hosszabb távú befektetések ösztönzöttsége erősödik. 
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 Az év elején a monetáris politika a nomális kamatszintek határozott, de folyamatos 

leszorítását tartotta helyesnek, eszközként az állampapírok elfogadható maximális 

kamatszintjének csökkentését jelölte meg. Tekintettel arra, hogy 1992 második felében 

jelentős likviditásbőség alakult ki, amelyet tovább táplált a magas kamatozású likviditási 

kincstárjegy konstrukciójának 1993. február 1-i megszűnése. Az erős likviditásbőség 

hozzájárult a kamatlábak jelentős mértékű csökkenéséhez. A bankközi kamatláb az 1-2 napos 

ügyleteknél (amely általában a bankközi forgalom kétharmadát jelenti) az előző év végi kb. 

15%-ról február márciusban 6-8%-ra mérséklődött. Az előző év azonos időszakához képest az 

első három hónapban még nominálisan is csökkent a központi költségvetés hiánya. Ilyen 

körülmények között a döntéshozók számára ésszerűnek tűnt a feltételezés, hogy a kincstárjegy 

aukciókon fokozatosan mérsékeljék az elfogadható maximális éves hozamot. Az elfogadható 

maximális éves hozam a 90 napos diszkont kincstárjegyek esetén 1992 tavaszán 30%, nyarán 

23%, ősszel 17%, decemberben 15% volt. 1993. március közepéig ezt 13,5%-ra sikerült úgy 

leszorítani, hogy a teljes felkínált mennyiséget megvásárolta a közönség. (Többé-kevésbé 

hasonló volt a helyzet a 30, 180 és 360 napos kincstárjegyek és az államkötvények esetén is.) 

A monetáris irányítás elgondolása az volt, hogy a kamatlábak csökkenése az inflációs 

várakozások mérséklődését fogja eredményezni, amely elősegíti a gazdasági fellendülést is. 

Az év tavaszán több kedvező jel volt erre vonatkozólag, az ipari termelés márciusra 

meghaladta az előző évi szintet, a munkanélküliségi ráta növekedése megállt és egész kicsit 

csökkent is. A komoly gondok a háztartások megtakarításaiban jelentkeztek. A kereskedelmi 

mérleg a mérséklődő reálkamatokkal összhangban egyre nagyobb passzívumot mutatott. Az 

1-2 hetes bankközi kihelyezések fogyasztói árindexszel deflált reálkamata az 1992. júniusi 

közel 0%-hoz képest drámaian mérséklődött, 1993 márciusára kb. –11% volt. Az év eleji 

átmeneti túllikviditás eltűnésével a nyomott nominál kamatszint mellett az (éves szinten 1992-

93-ban) közel változatlan mértékű költségvetési hiány (hiány/GDP) külső finanszírozást 

igényelt. Az 1992. júniusi-júliusi egyensúlyi kereskedelmi mérleg rendkívül gyorsan romlani 

kezdett, márciusra -322 M USD volt a hiány. A monetáris politika eleinte úgy vélte, 

összhangban a kormányzattal, hogy az exportorientált termelésélénkülés már közelít, csak ki 

kell várni az eredményeket. Az inflációellenes célkitűzések következtében a leértékelés 

eszközéhez csak igen mértékletesen nyúltak, májusig mindössze 4,8%-kal értékelték le a 

forintot.  

 

A gazdaság fő paraméterei szempontjából összességében tehát 1990-ben a tervezettnél 

jobban, 1991-ben azonos módon, 1992-ben kicsit rosszabbul, míg 1993-ban sokkal rosszabbul 
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alakultak az eredmények. A valóságos monetáris politikai eszköz a kamatpolitika volt, annak 

helyes vagy helytelen alkalmazásával szabályozták a gazdaságot. A két szélső állapot egyfelől 

az 1991-es gyorsan zsugorodó GDP, erős külső aktívummal, másfelől az 1993-ban történtek, 

amikor is a külső egyensúlyi pozíciók feláldozásával fogyasztás és beruházás ösztönzés 

valósult meg, igen enyhén lassuló infláció mellett. a következő tábla együttesen mutatja a 

tervek és tények alakulását. 

 

A monetáris politika 1994. évi céljai: A monetáris politika azzal számol, hogy a GDP belföldi 

felhasználása stagnál, a végső fogyasztás üteme –2-0% között alakul, a nemzetgazdasági 

beruházások 0-5% közötti ütemben nőnek, a GDP termelése kb. szinten marad. A fogyasztási 

árak 16-22, a termelői árak 11-13%-os növekedési ütemével számol a kormány 

gazdaságpolitikája, a monetáris politika a sávon belül a kisebb mértékű növekedés 

megvalósulására törekszik. A konszolidált költségvetés deficitje 340 Md Ft körülire várható. 

A háztartások nettó pénzmegtakarítása 240 Md Ft körülire várható. A Jegybank szigorú 

monetáris politikát folytat. A folyamatok állandó figyelése mellett a Jegybank csak akkor 

enyhíti politikáját, ha a kedvező irányú változások tartósnak bizonyulnak. Amennyiben a 

prognózishoz alapul vettek megvalósulása nem tapasztalható, akkor a jegybank kezdeményezi 

a fiskális politikában is megfelelő kiigazító lépések megtételét.  A gazdaság túlzott felpörgése 

(a tervezett szintenmaradással szembeni 10% termelésnövekedés, az ehhez társuló 27%-os 

átlagos nettó nominálkereset bővülés), részben annak volt betudható, hogy a fiskális politikai 

lépéseket a monetáris politika nem törekedett saját eszköztára alkalmazásával közömbösíteni, 

a túlkeresletet visszafogni. A jegybanki függetlenséget csorbító költségvetési törvény miatt az 

MNB passzív maradt az államháztartás nettó jegybanki finanszírozásának állampapírok 

eladásával történő visszaszorításában, viszont az MNB felelőssége, hogy a kamatpolitikájában 

lehetővé tette, a később megvalósult kamatlépéseket az év elején végrehajtották volna, úgy a 

monetáris politika 1994. I. félévi célkitűzése, hogy az alacsony jegybanki alapkamatok mellett 

túlzott mértékű refinanszírozás áramoljon ki jellemzően a középlejáratú devizabetétcsere 

konstrukció kapcsán. A monetáris politika 1994 évi kamatleépítéseit a késlekedés jellemezte. 

A 3%-os kamatlábemelést – amely számításaink szerint szükséges lett volna, ugyancsak némi 

késéssel kitűzött kvantitatív célok megvalósításához – végül is megcselekedte 

 

V. VEZETÉKES SZOLGÁLTATÁSOK, PRIVATIZÁCIÓ ÉS SZABÁLYOZÁS 1990-TŐL 

1991 évi folyóáras GDP 2500 mrd Ft volt, Pitti – Varga a nemzeti vagyont erre az évre 

13000-15000 mrd Ft körüli értékre becsli, vagyis a nemzeti vagyon/GDP értéke szokatlanul 



 

 

195 

magas 6,5-es értéket közelítene. Ebből az állami vagyon 7000 mrd Ft (4750 kincstári + 2250 

vállalkozói) + 3500 önkormányzati +egyéb 4000 (3000 magán + 700 tb + 300 egyéb civil). 

Mihályi becslése szerint 13580 = termőföld erőkkel 1600 + közutak 1000 + önkormányzatok 

3000 + hadsereg 1000 + lakások és fogyasztási cikkek 2800 + minisztériumi vállalatok 

(vezetékes szolgáltatások) 1500 + állami vagyonkezelők tulajdonában lévő vállalati vagyon 

2600. A 2600 mrd Ft állami vállalkozói vagyon nagyjából 2000 vállalatot jelentett. A 

privatizáció nettó bevétele azonban ennek legfeljebb a töredékét érhette el, mivel ekkoriban a 

nettó államadósság 1700 mrd Ft + önkormányzatokat megillető 8-12%-os tulajdoni hányad + 

egyéb kötelezettség nagyobb volt mint az eladások várható ellenértéke. Kárpótlásra 140 mrd 

Ft jegyet nyomtattak és kb 150 mrd egyházi ingatlan visszaadására vállaltak kötelezettséget. 

A privatizáció eleinte az AVÜ, majd megkettőződése után AVŰ és ÁV Rt, végül ezek 1995 

eleji összevonásakor ÁPV Rt-ben indult meg komolyabban.  

 

1995-ben privatizálásra várt a vagyon nagyobb része, 30-40 cég, ami az energiatermelés, 

telekommunikáció, nehézvegyipar és aluminiumvertikum, a bankok és biztosítók, a 

tömegközlekedés és áruszállítás, a vízgazdálkodás vállalatait érintették. (270-320) végül is 

1990-ben 42 mrd USD volt az állami vagyonkezelők vagyona, ami 1997 végére 3 mrd USD-

re csökkent, 10 mrd USD részben más vagyonkezelőkhöz került (4 mrd USD), részben 

bevételként realizáltak (6 mrd USD). Hová tünt az állami vagyon 2/3-a, 28 mrd USD?  

Mihályi 10 magyarázatot ad, aminek nagyjából az a logikai struktúrája, hogy amit lassan 

kellett volna eladni, azt gyorsan adták el, (és fordítva), amit az elején kellett volna eladni, azt 

a végén adták el (és fordítva), amit így kellett volna, azt úgy csinálták… vagyis a kérdés nem 

nyert kellően részletező megválaszolást.  Összegző válaszunk persze van. Amiről úgy 

gondoltuk, hogy 2-3000 mrd Ft-ot ér, az csak adott külpiacok és termelési struktúra mellett ért 

volna annyit, ha a termelési struktúra és a külpiaci rendszer nem ment volna csődbe. De 

csődbe ment, ami a számvitel nyelvén a vállalati vagyon leértékelődésében mutatkozott meg, 

amit részben a bankkonszolidációban fizetett meg a költségvetésen keresztül az ország, 

részben tíz évi stagnálásba került, amíg az új pályán a régi szintre visszavergődött a gazdaság. 

 

A szabályozásról. A későbbiekben részletesebben is lesz róla szó, röviden annyit, hogy a 

hagyományos szabályozás olyan áron keresztül történő hatósági szabályozás, ahol a hatóság 

azért, hogy a monopólium vissza ne éljen helyzetével, és ne magasan áron keveset 

szolgáltathasson (maximalizálva ezzel profitját) a hatóság olyan árat szab meg, ami nagyobb 

teljesítményre ösztönzi a monopolvállalatot. Ha az induló árak rendben vannak, akkor price 
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cap típusú árszabályozás mellett a szolgáltató csaknem annyival emelheti árait amekkora az 

infláció, egy X  %-kal kevesebb lehet azonban az áremelés, hogy valamilyen hatékonysági 

kényszerrel a monopolvállalatnak is számolni kelljen, azaz a hatékonyságnövekedés 

gyümölcsét ossza meg a monopolvállalat is a fogyasztókkal. Ha az induló profitszint túl 

magas, akkor azt előbb rendbe kell hozni, és csak utána szabad price cap technikával élni a 

hatóságnak. baj az, ha ezzel szemben folytonosan kedvezményeket adnak a monopóliumnak, 

koncessziós jogokat, azután adókedvezményeket, azután elfelejtik a profitszintet méretre 

szabni, azután lemarad az X %-os hatékonysági kényszer. 

 

 A modern szabályozás tudja, hogy árszabályozással csak verseny szimuláció érhető el, ezért 

mostanság a valódi versenyösztönzést alkalmazza, arra kényszeríti a tulajdonost, hogy 

bármely eszközök nélküli versenytársának köteles legyen költségalapú árak mellett bérbe adni 

eszközeit, hogy az szolgáltathasson rajta. a monopolista vállalat értelemszerűen mindent 

megtesz annak érdekében, hogy ilyen törvényi szabályozás ne legyen, vagy ha van, akkor ne 

alkalmazzák, vagy ha mégis, akkor csak időlegesen.  

 

20. A nem – piaci javak közül a nyugdíjbiztosításnál tisztábban, az egészségbiztosításánál 

kevésbé jól látszik az elmozdulás iránya. A felosztó-kirovó rendszerről a tőkefedezeti 

rendszerre áttérve az állam konstitucionalista szabályozást hajt végre, minden polgárát 

kvázi-alkotmány erejű szabállyal kötelezi, hogy jövedelmének adott százalékát fizesse be 

az általa választott pénztárban lévő egyéni számlájára. A jövedelmeket tehát nem 

transzferálja az állam az egyik korosztálytól a másikhoz és nem dönt évről évre a 

mértékekről, az állam kivonul a jövedelemtulajdonosi szerepből és a közvetlen 

szabályozásból.  

 

21. Az általános érdekű gazdasági szabályozásnál hasonló a helyzet, nem akarja továbbra is 

állami tulajdonba tartani a hálózatos szolgáltatások vagyontárgyait, nem akar maga 

szolgáltatni, eladja azokat. Kivonul tőketulajdonosi szerepéből. Monopóliumként működő 

hálózatos szolgáltatások esetén nem kíván piac-szimulációs módszerekkel élni, hanem 

azokat a szabályokat rögzíti le, amelyek még ezen a speciális területen is valódi versenyt 

képesek létrehozni. A megmaradó operatív szabályozást viszont független szabályozó 

hatóság kezébe teszi le, aminek prototípusa a független jegybank, a maga előre 

meghirdetett monetáris szabályaival.  
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