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1. A téma indoklása 

A téma jelentőségét az állami szerepvállalás XXI. századi átalakulása, aktualitását az egyes 

állami, ezen belül helyi kormányzati és önkormányzati tevékenységek, feladatcsoportok fi-

nanszírozhatóságának nemzetközi és hazai szinten egyaránt jelentkező, egyre súlyosabb prob-

lémái adják. A finanszírozási probléma egyaránt érinti a perifériális helyzetű, fejlődő orszá-

gok államháztartásait, illetve a világ fejlett gazdaságait. A témaválasztás sajátossága és újdon-

sága, hogy az értekezés a viszonylag jól definiálható pénzügyi kockázatok helyett egy új koc-

kázat típus, a hitelintézeti szektorban gyakorlati szempontok alapján lehatárolt működési koc-

kázat államháztartási bevezetésére, elméleti meghatározására, az alkalmazható módszertan 

kiválasztására, továbbá a gyakorlati alkalmazhatóság feltételeinek statisztikai eszközökkel 

történő ellenőrzésére vállalkozik. 

Az Egyesült Államok, Kína, Európa mediterrán országai, Oroszország egyaránt a helyi kor-

mányzati szint finanszírozási gondjaival néz szembe, és ezek az országok csak a legkirívóbb 

példák a világban. Az Egyesült Államokban a tagállami szinten kiegyensúlyozatlanul gazdál-

kodó nyugdíjalapok (elhíresült New Jersey esete és értékpapír-felügyeleti vizsgálata), egyes 

csődöt jelentő városok (Detroit példája) jelentenek problémát. Kínában a gazdasági válság 

ellensúlyozása miatt helyi szinten végrehajtott infrastruktúrafejlesztés hatalmas méretű lokális 

adósságállományt okozott. A spanyol tartományi kormányzatok fizetésképtelensége, az 

oroszországi régiók pénzügyi egyensúlyi problémái az előbbiekben felsorolt jelenségekkel 

együtt mutatják: a helyi kormányzatok működési döntéseinek sokasága jelentős, összhatásá-

ban makroszinten is értékelhető kockázatot hordoz. 

A témaválasztás olyan problémakörre irányul, amelynek a felszínén jelentkeznek a kü-

lönféle állampénzügyi egyensúlyhiányok. A probléma hátterében az állami döntési mec-

hanizmusok sajátosságait, a döntéshozókra ható környezeti tényezőket azonosíthatjuk. 

A problémafelvetés a szerteágazó állami működés vonatkozásában rendkívül távoli tématerü-

letek összekapcsolását és értékelését igényli, mind elméleti, mind módszertani vonatkozásban. 

A megválaszolható kutatási kérdések kialakítása érdekében egy nagyon leszűkített tématerüle-

tet, valamint egy lényegesen leegyszerűsített problémát kellett azonosítanunk. Ez a probléma 

a működési egyensúlyhiány. A leegyszerűsített problémához rendelhettük hozzá a bonyolult 
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elméleti háttér egyes elemeit. Ennek további feltétele volt, hogy a válaszadások egyértelműen 

megfogalmazott, mérésekkel eldöntendő kérdésekre történjenek, valamint a lehatárolt témával 

összefüggő állítások falszifikálhatóak legyenek. 

Ennek érdekében kutatásunkat az állam makroszintű szerepvállalása és működési kockázata 

helyett a mezo szintre, a szubnacionális kormányzatok rendszerére irányítottuk. A probléma-

területet ezzel a megközelítéssel a mikro szinten jelentkező, mezo szintre általánosítható je-

lenségek vizsgálatára határoltuk le. 

A helyi költségvetésekben pénzügyi kényszerként jelentkezik a helyi adóztatás és a helyi köz-

kiadási programok összhangjának megteremtése, a fiskális ekvivalencia elve. A szabályszerű-

ség érvényesülését a helyi kormányzatok működési költségvetéseinek jelentős számú, adott 

állam keretei között homogénnek tekinthető sokaságán, statisztikai eljárásokkal vizsgálhattuk. 

A viszonylag nagy számosságú sokaság, illetve az adott állam helyi kormányzatainak homo-

genitása nagy előnyt jelentett a különféle államberendezkedésű országok államháztartásainak 

leíró jellegű, összehasonlító vizsgálatához képest. A szubnacionális szint elemzésével lehető-

vé vált, hogy az elméleti keretből formálisan levezetett állításokat statisztikai érveléssel tá-

masszuk alá. 

A magyarországi önkormányzatokról széleskörű, kellően részletezett szekunder adat állt ren-

delkezésre. Az adatok alkalmassá tehetők arra, hogy az elméleti megközelítés szerinti adat-

csoportokba rendezzük őket, illetve alkalmas statisztikai változókat definiáljunk (Sándorné 

2009, 2014). Ezért az empirikus kutatást a hazai sokaságon végeztük el. 

2. A kutatás célja és elméleti alapjai 

A kutatás célrendszerének meghatározása, valamint az elméleti referencia-keret kialakítása 

során a közgazdaságtudomány eredményeinek széles köréből válogathattunk. A szerteágazó 

kutatási téma feldolgozására olyan megközelítést, illetve módszertani-logikai keretet alkal-

maztunk, amelyben az irodalom egységesen, következetes gondolatmenettel, újdonságot hor-

dozó tézisekké formálható az államháztartás, illetve a helyi kormányzatok működési kockáza-

tai tekintetében. 

Figyelembe kellett vennünk a pénzügytan, a pénzelmélet, a közgazdaságtudomány, a közszek-

tor közgazdaságtana, az állampénzügyek kutatási eredményeit, át kellett tekintenünk a kap-
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csolódó legjelentősebb munkákat (Allen-Tommasi 2001, Báger 2006, Báger et al 2012, Barr 

2009, Botos 2014, Feldstein 1995, Musgrave-Musgrave 1989, Sivák-Vigvári 2012, Stiglitz 

2001, Vigvári 2005, 2008, 2009, 2010). 

A kockázat elméleti tárgyalása jelentős, szinte robbanásszerű fejlődést mutatott a nyolcvanas, 

kilencvenes években. A modern pénzügytan elméleti, valamint a rendkívüli sebességgel fejlő-

dő pénzgazdaság gyakorlati igényei a XX. századi matematika eredményeinek váratlan hasz-

nosítását hozták, amelyhez a közgazdaságtudomány legnagyobb gondolkodói biztosítottak 

teoretikus hátteret. F. A. von Hayek, valamint E. Fama feltételezése az esetlegesen, véletlen-

szerűen, de mégis tökéletesen meghatározódó árakról nagy hatást gyakorolt a kockázattal 

kapcsolatos elméleti és módszertani munkákra (Fama 1965, 1970, Fama-French 2002). 

A kockázatkerülést egyaránt értelmezi a neoklasszikus és a viselkedés közgazdaságtani iskola. 

A neoklasszikus irányzat a hasznosságfüggvények elemzési keretei között maradva, a derivált 

hasznosságfüggvény paramétereivel modellezi és magyarázza a kockázatkerülés, illetve a 

kockázatkedvelés jelenségét. A modell nagyon fontos előfeltétele a döntéshozó szilárd és nem 

befolyásolható preferencia rendszere. A közömbösségi görbesereg elhelyezkedése fejezi ki a 

döntéshozó lehetséges preferenciáit, amelyek alapján magatartása következetesen kockázat-

kedvelő, kockázatsemleges, valamint kockázatkerülő lehet. A preferenciák alapján meghatáro-

zott hasznosságfüggvény alakja (konvex, illetve konkáv volta) szintén, matematikai pontos-

sággal fejezi ki a kockázathoz való viszonyt. Olyan váltakozva konvex és konkáv hasznosság-

függvény is konstruálható, amely a jövedelem szintjének növekedésével a folyamatosan vál-

tozó kockázati attitűd neoklasszikus keretek között maradó magyarázatára alkalmas (Fried-

man–Savage 1948). A közgazdaságtan főárama alapvetően a vagyonváltozáshoz fűzött hasz-

nosság elemzését helyezi a középpontba, bár ettől eltérő megközelítések is megjelentek, de 

nem léptek túl a hasznosságfüggvények által kínált lehetőségeken (Arrow 1976, Markowitz 

1952, Samuelson 1963). 

Az A. Tversky és D. Kahneman által alapított viselkedés közgazdaságtani irányzatban a hasz-

nosság fogalmát a pszichológiai érték fogalma váltja fel. A viselkedés közgazdaságtan kocká-

zatértelmezésének kulcsa a kilátáselmélet értékfüggvénye, amely a jövedelemhez kapcsolódó 

hasznosságfüggvénnyel szemben, negatív értékeket is felvehet. Nem a vagyonban beállt vál-

tozást és a kialakult állapotot vizsgálja ugyanis, hanem a döntéshozó által érzékelhető relatív 

változást: a nyereséget és a veszteséget. A vagyon állapotát a döntéshozó rendszeresen fi-
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gyelmen kívül hagyja, ezért a jelenség nagyon összetett. Ha nagy vagyonnal rendelkezünk is, 

egy hosszúra nyúló, kellemetlen veszteségsorozat kockázatkedvelővé tehet minket. A kilátás-

elmélet értékfüggvénye a veszteségtartományban felülről konvex, hajlandóak vagyunk többet 

kockáztatni, hogy kijussunk a rossz periódusból. A nyereségek azonban kockázatkerülővé is 

tehetnek bennünket, a kilátáselmélet értékfüggvénye a nyereségtartományban felülről konkáv. 

A jelenség független a vagyoni állapottól, a jövedelmi helyzettől, illetve a döntéshozó beállí-

tottságától is, nem feltételezzük szilárd és befolyásolhatatlan preferenciáit. Alapvetően a dön-

tési környezet számít, az események időbeli lefolyásának iránya és értéktartalma. Egy adott 

eseménysorozat referenciapontokat kínál: ahová eljutottunk, például egy jövedelem maxi-

mumhoz, viszonyítási ponttá válik a továbbiakban. A nyereséget és veszteséget nem az objek-

tívnek tekinthető állapotunkhoz, például a hosszútávon felhalmozott vagyonhoz, hanem az 

események rövidtávú alakulásához viszonyítva állapítjuk meg (Benartzi–Thaler 1995, Hámo-

ri–Komáromi 2005, Kahneman-Tversky 1979, Kahneman-Thaler 2006, Kahneman 2013, Kő-

szegi–Rabin 2007, Rabin–Thaler 2001, Thaler et al. 1997). 

Az értekezésben előnyben részesítettük a viselkedés közgazdaságtan által kínált elemzési kere-

tet a következő okok miatt: 

 A működési kockázatok elemzése során elvetettük a vagyon elemzésének szükséges-

ségét, mivel a működési kockázati események bekövetkezési esélye, lehetséges hatása 

független a vagyon pénzügyi méretétől, azonban döntően függ a működési környezet 

változásaitól, amelynek leírására a kilátáselmélet értékfüggvénye alkalmas elemzési 

keretet biztosít (Benartzi–Thaler 1995, Chernobai et al. 2007 p.16, Kahneman-Tversky 

1979, McNeil et al. 2005 pp.468-470, Thaler et al. 1997). 

 A modern állam kockázati közösségét nem vagyoni alapúnak tekintettük, ezért a külső 

és belső környezet referenciapontjaihoz viszonyított nyereség és veszteség fogalma al-

kalmasabb az állampénzügyi döntési folyamatok leírására (Benartzi–Thaler 1995, 

Kahneman-Tversky 1979, Kahneman-Thaler 2006, Post et al. 2008, Thaler et al. 

1997). 
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 Az állam kockázati közössége nem önkéntes, ebből következően bizonyos veszteségek 

felvállalása elkerülhetetlen, biztos esemény. A biztos veszteséget is tartalmazó helyze-

teknek a magyarázatára a kilátáselmélet értékfüggvénye kézenfekvő és alkalmas elem-

zési keretet kínált (Kahneman-Tversky 1979, Post et al. 2008). 

A fogalmak értelmezése során, a viselkedés közgazdaságtan által kínált lehetőségek mellett, 

mindig figyelembe vettük a neoklasszikus hasznosság fogalmakból következő magyarázato-

kat is (Arrow 1976, Friedman–Savage 1948, Markowitz 1952, Samuelson 1963). 

Az eltérő axiomatikus alapok ellenére a közgazdaságtan hasznosságfogalmával magyarázott 

veszteségkerülés, illetve viselkedés közgazdaságtan értékfüggvényével elemzett döntési mo-

dellek az empirikus alkalmazási lehetőségek tekintetében nem állnak messze egymástól. A 

modellek párhuzamos alkalmazása mellett hasonló eredményeket kaphatunk, azonban a kilá-

táselmélet előrejelző képessége, egyes kísérletek szerint, szignifikánsan jobb (Post et al. 

2008). 

A kockázatkerüléssel kapcsolatos elméleti eredményeket az államháztartási döntésekre alkal-

maztuk. A vizsgált tématerület elméletileg pontos lehatárolása érdekében a közszektor köz-

gazdaságtana, továbbá az állampénzügyek elméleti tételeiből kettőt alkalmaztunk: 

 Az első a Wagner-törvény, amely történeti adatsorokra építve, az állami szerepvállalás 

fokozatos növekedését, lényegében a modern jóléti állam szerepét határozza meg. A 

tétel körül élénk tudományos és pénzügy-szakmai vita bontakozott ki. Az éles kritikák 

jelzik, hogy mind elméleti alapon, mind a gyakorlatban az állami szerepvállalás, va-

lamint a piaci mechanizmusok határai, átfedésekkel, esetlegesen alakuló döntésekkel 

jönnek létre (Barr 2009, Erős 2008, Hetényi 2006, Stiglitz 2001). 

 A második a fiskális decentralizáció fogalma, amely a makroszintű pozíciót elfoglaló 

központi kormányzat, valamint a mezo- és mikroszinten tevékenykedő helyi kormány-

zatok, illetve önkormányzatok közötti feladatmegosztás és finanszírozás esetleges és 

bizonytalanságot hordozó határterületére irányul (Allen-Tommasi 2001, Sivák-

Vigvári, 2012, Vigvári 2005, 2008a, Musgrave – Musgrave 1989). 

A piac és az állam, valamint a központi és helyi szint közötti feladatmegosztás egy sajátos, 

mátrix-szerű alakzatot eredményez. Két állandóan változó határvonal jelöl ki négy tarto-
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mányt, ezek a tartományok a társadalom és a gazdaság lényeges működési mechanizmusait 

tagolják, határaik jól leírható érdekkonfliktusok terepei. 

A lehatárolható tartományok egyike a helyi kormányzás, amely sajátos viszonyt alakít ki a 

helyi piaccal, a központi kormányzattal, és nem utolsósorban a helyi közösséggel, a választó-

polgárokkal. Választ szeretnénk kapni a következő kérdésre:  

A helyi kormányzati szint hogyan viszonyul bizonytalan működési környezetéhez és a 

szabályozási feltételeket közvetítő központi kormányzathoz, hogyan hoz a működését 

érintő döntéseket pénzügyi-költségvetési kockázatvállalás mellett? 

Egyszerre három kérdést tettünk fel, amelyek a felvázolt mátrix-szerű alakzat helyi kormány-

zati tartományának egyes „határoló felületeire” irányultak. A kérdés összetevőit a követke-

zőkben részletezzük: 

 Megvizsgáltuk az államháztartási működési döntéseket pénzügyi kockázatvállalás 

mellett. Az államháztartási gazdálkodási döntés a költségvetési szabályok betartásával, 

egy adott előirányzat felhasználásáról (kiadások esetében), illetve feltöltéséről (bevéte-

lek esetében) szól. A kérdést általános fogalmak értelmezésének segítségével válaszol-

tuk meg, el kellett jutnunk a kockázat, a pénzügyi kockázat, valamint a működési koc-

kázat pontos államháztartási fogalmi meghatározásáig. Nagyon lényeges feltétel volt 

az elméleti keretek bemutatása során, hogy a működési kockázatra elméletileg tiszta, 

az államháztartás egészében következetesen használható definíciót adjunk. 

 A helyi kormányzat egy összetett, lokális pénzügyi, gazdasági, társadalmi és természe-

ti környezetben fejti ki tevékenységét. Tevékenysége ennek a környezetnek a szerve-

zésére, befolyásolására irányul, célrendszere az adott lokalitáshoz kötődik. Céljai el-

érése érdekében helyi működési környezetének információit gyűjti, értékeli, döntéseit 

ebben a lokális közegben hozza meg. Emiatt a kutatás során az adott helyi kormányza-

ti entitás közvetlen működési feltételeire koncentráltunk, a működési kockázat fogalmi 

meghatározásából ugyanis ez következett. Emiatt vizsgálatunk hatóköréből kizártuk 

azokat a környezeti elemeket, amelyek nem a közvetlen működési feltételekhez kap-

csolódtak, valamint amelyekhez a helyi kormányzati döntéshozó, mint magasabb köz-

igazgatási egység (területi, regionális szerveződési szint) képviselője viszonyulhatott. 

Ezért nem tekintettük a működési környezet részének a fejlesztésre, felhalmozásra, be-

ruházásra, valamint a tágabb környezet elvi szabályozására, továbbá a lokális, illetve a 
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központi erőforrások allokációjára és felhasználásuk koordinálására irányuló helyi 

kormányzati tevékenység elemeit. Költségvetési és pénzügyi oldalról ez egyszerűen 

azt jelentette, hogy a kutatás kizárólag a működési költségvetésekre irányult. A fel-

halmozási bevételek és kiadások, a különféle fejlesztési, beruházási programok, illetve 

a pénzügyi támogatások kockázatait a fogalmi kizárások miatt a kutatás során nem 

vizsgálhattuk. 

 Nagyon érzékeny, kritikus határoló felület a helyi kormányzatok kapcsolata az állam-

háztartás többi szintjével. Magyarországon ez különösen összetett viszonyrendszer, 

egyrészt a központi költségvetésből származó normatív működési támogatások, más-

részt a 2012 júniusáig a helyi önkormányzatok kezelésében lévő kórházak társadalom-

biztosításból származó finanszírozása miatt. Nagyon erős absztrakciót kellett alkal-

maznunk ahhoz, hogy a finanszírozási műveletek hatásmechanizmusát, amely tiszta 

pénzügyi kockázat, a működési kockázatként értelmezett jelenségekről leválasszuk. 

Ezért a központi kormányzat befolyását, mint a normativitást közvetítő információs 

közeget értelmeztük, amelynek egyaránt része a jogalkotás és az informális irányítás, 

továbbá a normatív finanszírozásban rejtetten megjelenő aktuális kormányzati szán-

dék. Emiatt a finanszírozási műveleteket a kutatás tématerületéről ki kellett zárnunk, 

ezek formálisan sem részei a működési költségvetésnek. Azonban teljeskörűen vizs-

gáltuk a finanszírozásba rejtett kormányzati szándékok működési kockázatra ható kö-

vetkezményeit, amelyek a költségvetés folyó költségvetés részének hiányában (a bevé-

teli és kiadási előirányzatok negatív különbözetében) jelentkeznek.  

Az elméleti kérdések rendkívül sok további összetevőből álltak. A kérdések implicit módon 

nagyon sok olyan vonatkozást, elméleti kapcsolódást is tartalmaztak, amelyeket a kifejtés 

során érintenünk és értelmeznünk kellett. A következetes logikai levezetés segítségével kivá-

logattuk azokat az elemeket, amelyek a válaszadáshoz érdemben közelebb vittek (ennek érde-

kében formális logikai levezetést alkalmaztunk), majd empirikus vizsgálat keretében ellenő-

riztük azoknak a lehetséges válaszoknak az érvényességét, amelyek a helyi kormányzás koc-

kázathoz való viszonyát, döntési mechanizmusait feltételezéseink szerint a legjobban jelle-

mezték. 
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3. Az értekezés felépítése és az alkalmazott módszerek 

A téma kifejtése két fő részre, az elméleti keret bemutatására, valamint a magyarországi ön-

kormányzatok körében végzett empirikus kutatás eredményeinek ismertetésére tagolódik. 

Az értekezés részeit tíz-tíz fejezetre osztottuk fel, a fejezetek az első részben a logikai kifejtés 

lépéseinek sorrendjét, a második részben az empirikusan vizsgált változók összefüggéseinek 

logikai sorrendjét követik. Az értékezés második része kitekintéssel fejeződik be, amely a 

bevezetett változók és kockázati indikátorok alkalmazási lehetőségeit foglalja össze a ma-

gyarországi önkormányzatok példáján. Az értekezést rövid összefoglaló zárja, amelynek vé-

gén áttekintjük az elméleti és az empirikus kutatás lehetséges további irányait. 

Az értekezés első részében a működési kockázat fogalmát a hitelintézeti alkalmazásokból 

általánosítjuk, felhasználva a modern pénzügytan elméleti eredményeit, majd az általánosított 

meghatározásokból következetes logikai rendszerben vezetjük le az államháztartási, ezen be-

lül helyi önkormányzati alkalmazási lehetőségekig. Az értékezés a következő gondolatmene-

tet követi: a hitelintézetek működési kockázatainak kezelését tekintjük át, majd a modern vál-

lalati pénzügyek kapcsolódó elméleti és módszertani megoldásait. Értelmezzük a kockázat, 

illetve a működési kockázat fogalmi különbözőségeit a hitelintézeti környezetben, majd szek-

tor semleges módon általánosítjuk a működési kockázatot (2.1-2.2 fejezetek). Ezt követően az 

általánosított fogalmat a közszektorra alkalmazzuk (2.3 fejezet), illetve megadjuk az állam-

háztartásra vonatkozó pénzügyi kockázatértelmezést (2.4 fejezet). A kockázat értelmezését 

elhelyezzük az állampénzügyi döntéshozatal fogalmi keretében: bevezetjük a diszkrecionális 

és a normatív állampénzügyi döntések fogalmát, valamint meghatározzuk azok kockázati tar-

talmát (2.5 fejezet). Egyensúlyi feltételeket fogalmazunk meg, amelyek segítségével értelmez-

zük a működési kockázatot, illetve megkülönböztetjük az állam pénzügyi kockázatvállalásától 

(2.6 fejezet). Az állampénzügyi döntéseket a neoklasszikus, illetve a viselkedés közgazdaság-

tan döntéselméleti modelljeinek segítségével értelmezzük (2.7-2.8 fejezetek), majd kiegészít-

jük az empirikus vizsgálat keretében tesztelhető változókat az előző fejezetek eredményei 

alapján (2.9 fejezet). Az empirikus vizsgálat eredményeinek ismertetését megelőzően, a logi-

kai levezetést kiegészítve, áttekintjük a helyi kormányzásra vonatkozó releváns közgazdasági 

elméleti megközelítéseket (2.10 fejezet). 

Az értekezés második részében az elméleti levezetés végkövetkeztetéseit teszteljük a magyar-

országi önkormányzatok 3166 elemű, lényegében teljes sokaságán, tízéves időszakot felölelő 
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longitudinális vizsgálat mérési eredményei alapján. A 3.1-3.3 fejezetekben mutatjuk be az 

empirikus kutatás kérdéseit és módszertanát, az adatforrásokat és az adattisztítási folyamat 

eredményét, valamint a statisztikai elemző eljárásokhoz szükséges nullhipotéziseket. A 

nullhipotézisek részletes teszt eredményeit a 3.4-3.8. fejezetek tartalmazzák. A statisztikai 

elemzés eredményeit a kutatási kérdések alapján összefoglalóan értékeljük a 3.9. fejezetben. A 

3.10. fejezet a már említett kitekintést tartalmazza a bevezetett változók és kockázati indikáto-

rok alkalmazási lehetőségeiről. 

A statisztikai elemző eljárásokhoz szükséges nullhipotéziseket a következő logikai rendszer-

ben állítottuk fel: 

 Az elméleti keret bemutatása során statisztikai mérésre alkalmas változókat vezettünk 

be, amelyekkel összefüggésben konkrét, az empirikus vizsgálat keretei között tesztel-

hető állításokat fogalmaztunk meg. 

 Általános nullhipotézisként fogalmaztuk meg valamennyi sokasági változóra, valamint 

sokasági arányaikra, hogy az időszakban mért mennyiségi elmozdulásai véletlensze-

rűek. 

 Ha a véletlen változásra vonatkozó feltevés cáfolható, a determinisztikus összefüggést 

a priori ismeretek, valamint párhuzamos kutatási eredmények alapján, pénzügy-

szakmai feltételezésként fogalmaztuk meg. 

 Az empirikus vizsgálat során tíz év teljes helyi önkormányzati sokaságának adatait 

(változónként 31 660 megfigyelés) dolgoztuk fel számítástechnikai programok segít-

ségével. Az eljárás deduktív jellegű volt, az elméleti következtetéseket viszonyítottuk 

a teljes sokaságban mérhető sokasági jellemzőkhöz. A működési kockázati módszer-

tan tesztelése során azonosított determinisztikus változások, továbbá pénzügy-szakmai 

feltételezések mellett, az adatsorok olyan mintázatait is azonosítottuk, amelyek a vizs-

gált időszak ismert makrogazdasági, pénzügyi, illetve mezoszintű átalakulási folyama-

taival összefüggésbe hozhatók. A feltárható azonosságok miatt a módszertan lehetsé-

ges gyakorlati alkalmazásának bemutatására rövid kitekintést tettünk. 

A nullhipotéziseket rendszerezi a következő táblázat, ahol g: működési kiadások, T: működési 

bevételek, mg: dologi kiadások, mT: helyi adók, OR: abszolút működési kockázat, mOR: 
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diszkrecionális abszolút működési kockázat, ROR: relatív működési kockázat, mROR: diszk-

recionális relatív működési kockázat: 

H0 H1 H0 H1

I. A sokasági változókra vonatkozó feltételezések

1.

A működési kiadásokkal leírható 

folyamatok összhatásukban 

véletlenszerűen alakultak.

g  véletlen változó
g determinisztikus 

tulajdonságú változó
mg  véletlen változó

mg  determinisztikus 

tulajdonságú változó

2.

A működési bevételekkel leírható 

folyamatok összhatásukban 

véletlenszerűen alakultak.

T  véletlen változó
T  determinisztikus 

tulajdonságú változó
mT  véletlen változó

mT  determinisztikus 

tulajdonságú változó

II. A normativitás és diszkrecionalitás hatásmechanizmusának sokasági arányaira vonatkozó feltételezések

3.

A működési kiadásokon belül a dologi 

kiadások aránya véletlenszerűen 

változott.

mg/g  véletlen változó
mg/g  determinisztikus 

tulajdonságú változó

4.
A működési bevételeken belül a helyi 

adók aránya véletlenszerűen változott. 
mT/T  véletlen változó

mT/T  determinisztikus 

tulajdonságú változó

III. A működési kockázati indikátorokra vonatkozó feltételezések

5.
A kockázatos események 

véletlenszerűen következtek be.
n(OR)  véletlen változó

n(OR)  determinisztikus 

tulajdonságú változó
n(mOR)  véletlen változó

n(mOR) 

determinisztikus 

tulajdonságú változó

6.

Az abszolút  működési kockázat a 

környezeti hatások összhatásaként 

vélelenszerűen változott, az elméleti 

előfeltételezés szerint.

OR  véletlen változó
OR  determinisztikus 

tulajdonságú változó
mOR  véletlen változó

mOR  determinisztikus 

tulajdonságú változó

7.

A relatív  működési kockázata 

környezeti hatások összhatásaként 

vélelenszerűen változott, az elméleti 

előfeltételezés szerint.

ROR véletlen változó
ROR  determinisztikus 

tulajdonságú változó
mROR  véletlen változó

mROR  determinisztikus 

tulajdonságú változó

IV. A normatív és diszkrecionális döntésekből adódó működési kockázat sokasági arányaira vonatkozó feltételezések

8.

Az abszolút működési kockázat 

diszkrecionalitás/normativitás szerinti 

aránya véletlenszerűen változott.

mOR/OR  véletlen változó

mOR/OR 

determinisztikus 

tulajdonságú változó

9.

A realtív működési kockázat 

normativitás/diszkrecionalitás szerinti 

aránya véletlenszerűen változott.

ROR/mROR  véletlen 

változó

ROR/mROR 

determinisztikus 

tulajdonságú változó

V. Az eredendő kockázatra vonatkozó feltételezés

10.

A relatív működési kockázat a 

diszkrecionális döntések esetében az 

elméleti előfeltételezések  szerint az 

eredendő kockázat szintjén vagy felett 

alakult, a normatív döntések hatására 

viszont alatta maradt. 

ROR<IR ROR>=IR mROR >= IR mROR<IR

Megjegyzések

1. A nullhipotéziseket a sokasági átlagokra fogalmazzuk meg, kivéve az események számát (5. és 12. nullhipotézis esetében).

2. A sokasági arányok a változók átlagainak arányai. 

3.

Az empirikus kutatás nullhipotézisei

A normativitás hatásmechanizmusára vonatkozó 

feltételezések (a)

A diszkrecionalitás hatásmechanizmusára 

vonatkozó feltételezések (b)

A nullhipotéziseket matematikai-statisztikai program segítségével teszteljük. A tesztelés módszertana (ATC) az autokorreláció jelenségének alkalmazására épül. 

Az eljárás során az egymást követő évek adatai közötti tényleges korrelációs kapcsolatot kifejező koefficienst vetjük össze a lehetséges elméleti értékek 

intevallumával. A módszertan szerint, amennyiben a koefficiens nem hagyja el a konfidencia intervallumot, a véletlenszerűségre vonatkozó feltételezést a 

számítás megerősíti. A vizsgált tíz év nyolc láncszerű összevetési lehetőséget (time lag) tartalmaz. Ha a véletlenszerűség feltételezése cáfolható, a változót 

determinisztikus tulajdonságokkal jellemezhetőnek tekintjük. Az alkalmazott program számítási eredményeit az egyes változókra vonatkozó hipotézisek 

tesztelésére vonatkozó fejezetekben, táblázatos formában ismertetjük.  
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4. Az értekezés főbb eredményei 

A működési kockázatok hitelintézetekben kialakított módszertani elemzési kerete több ponton 

különbözik az üzleti kockázatok vizsgálatára kifejlesztett modellektől. A hatáselemzés közép-

pontjában nem kizárólagosan a profitmaximalizálás, illetve a vagyon növelésére irányuló 

szándék áll. A működési kockázat értelmezéséhez ugyanis nem kell feltételeznünk egy, a va-

gyon gyarapítását célzó üzleti stratégiát, amely lépésenként vállal fel újra és újra, különféle 

valószínűségekkel súlyozható kimeneteleket. A működési kockázat értékelése során az üzleti 

folyamat lefolyásától függetlenül keresünk olyan veszteséget okozó tényezőket, amelyek töké-

letesen véletlenszerűen következnek be. Az analitikus értékelés során nem érdekes a kiinduló 

vagyon értéke, a középpontban a lehetséges veszteség mértéke áll, amely adott esetben az in-

duló vagyont sokszorosan meghaladhatja. 

A hitelintézetek működési kockázatkezelésének szempontjai átültethetők az államháztartás 

pénzügyi-gazdálkodási döntéseinek elemzésére. 

A hitelintézeteket speciális, vagyoni alapú kockázati közösségként azonosítottuk, ahol a hitel-

intézet, mint magánvállalkozás, alapvető üzleti tevékenységein (befektetés, hitelezés) túlme-

nően jelentős társadalmi felelősséget vállal bizonyos jószágcsoportok rendelkezésre állásáért, 

például fizetési rendszerek zavartalan üzemeltetéséért vagy a betétek kifizetéséért. Ez a fele-

lősségvállalás a gazdasági környezet irányában olyan nagymértékű lehet, amely egyes hitelin-

tézeteket sajátos helyzetbe hozhat, a hitelintézeti vállalkozás közvetlen érintettjein kívülre 

kiterjesztett kockázati közösséget hozva létre. Adott esetben a hitelintézetek túl nagy pénz-

ügyi méretet képviselnek a gazdaságban ahhoz, hogy alaptevékenységeikben tartós működési 

zavar keletkezhessen („too big to fail”), ezért széleskörű társadalmi érdek fűződik megmenté-

sükhöz. 

Hasonló helyzetet azonosíthatunk az állam egyes intézményeinél, az állami tulajdonú vállal-

kozásoknál, különösen természetes monopóliumok esetében, és végső soron magánál az álla-

mi működés egészénél. 

A továbbiakban a működési kockázat fenti általánosítását az államra, majd az állami működés 

helyi szintjére alkalmazzuk, amely a hitelintézetekhez hasonlóan, speciális működési kocká-

zati környezetben fejti ki tevékenységét. 
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1. tézis: a hitelintézetek működési kockázatokkal összefüggő elméleti és módszertani 

megközelítése jól alkalmazható a modern állam környezete irányában tett felelősség-

vállalásának és kötelezettségvállalásainak elemzésére. Ez az általános felelősségválla-

lás rendkívül összetett, konkrét kötelezettségvállalások sokasága: a társadalmi, gazda-

sági, pénzügyi, illetve természeti környezeti folyamatok stabilizálását, illetve ezek irá-

nyában bizonyos jószágcsoportok előállítását és közszolgáltatások fenntartását jelenti. 

Feltételeztük, hogy egy-egy működési bevételi és működési kiadási előirányzat tökéletesen 

kifejezi az adott célterület intézményeinek és környezetének állapotát, illetve információtar-

talma felbontható az adott tématerület hatásfaktorai szerint.  

A fenti feltételezéssel a működési kiadási előirányzat, mint tervszám (eredeti előirányzat), 

illetve mint tényleges kifizetés (teljesítési adat) egyaránt a környezeti információk teljességét 

hordozza. A tervadat az időszak elején (t-1 időpontban) létrejövő érdek-egyensúly informá-

ciótartalmát tükrözi, a teljesítési adat (t időpontban) magában foglal minden információt, 

amely a tervtől való eltérést magyarázza, illetve az érdekeltek pozícióváltozásából ered. A 

működési bevételekre a fenti feltételezés alapján ugyanez az állítás fogalmazható meg. A mű-

ködési bevételekre és működési kiadásokra megfogalmazott állításokból következik: 

2. tézis: a működési környezet hatásai együttesen az állampénzügyi folyamatokban, a 

működési költségvetésben tükröződnek. Ez a megközelítés alkalmas információt bizto-

sít az államháztartás pénzügyi-gazdasági döntései működési kockázatainak top-down 

értékelésére. 

Az értékelés kulcsa az államilag fenntartott, illetve társadalom részéről igényelt kapacitások 

mérlege. A kapacitásmérlegek a környezetből levezethető értékfüggvényekkel, illetve az in-

tézményi kapacitások azonos változókat tartalmazó értékfüggvényeivel írhatóak fel. A kapaci-

tásmérlegeket feltételes várható érték formulákkal fejeztük ki. Együtt szemlélve a bevételi 

oldal és a kiadási oldal kapacitásmérlegeit, a kiadási oldalon jelentős társadalmi, gazdasági és 

természeti környezeti problémák maradhatnak ellátatlanul abban az esetben, ha az állam kia-

dásait az optimális méretű szabályozott adóalapokból, illetve az optimális adómértékekből 

származó bevételhez igazítja. Ekkor az állam a bevételi döntésénél felhasznált minden infor-

mációt, azonban a kiadási oldalon számos igényt figyelmen kívül hagyott. Fordítva, a kiadási 

oldalon felhasználva minden információt, vagyis a lehetséges igényekhez közelítve az intéz-
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ményi kapacitásméretet, a lehetséges adóalapok túlterhelése, illetve a szabályozott adóalapok 

túladóztatása jelenik meg társadalmi, gazdasági hátrányként. 

3. tézis: a költségvetési egyensúly mellett a környezeti-intézményi kapacitásmérlegek 

majdnem biztosan nem lesznek egyensúlyban. Az egyensúly a bevétel oldali és kiadás 

oldali kapacitás mérlegek egyezőségéből következne, amelyek a fenti feltételezések 

következményeként tökéletesen véletlen változók, ezért különbségük szintén véletlen 

változó, emiatt a működési egyensúly véletlenszerűen állhat fenn. 

A 2. és 3. tézisben foglalt állítások szerint a modern állam pénzügyi kockázatvállalása a kör-

nyezet irányában tett általános felelősségvállalásából, illetve széleskörű kötelezettségvállalá-

saiból fakad, a működési kockázat pedig ennek következménye. 

A modern állam pénzügyi kockázatvállalását ezért megkülönböztettük működési kockázatvál-

lalásától, a működési kockázat az államháztartást terhelő környezeti kötelezettségvállalások 

pénzügyi kockázatának következménye. 

A működési kockázat az állami intézményrendszer belső egyensúlyát, intézményeinek a kör-

nyezet igényeivel arányos és fenntartható állapotát fejezi ki. A működési egyensúly a környe-

zettől elvont erőforrások, illetve a környezet számára kibocsátott javak között áll fenn. A mű-

ködési kockázat jelenléte, statisztikai ingadozása, illetve meglepetésszerű véletlen változása, 

speciális működési feltételeket, állandó alkalmazkodási kényszert jelent az államháztartás 

számára. A modern állam ezért belső szabályozórendszert tart fenn, amellyel biztosítja műkö-

désének fenntarthatóságát. A szabályalapú működés, a normativitás fékezi a rendszert érő 

külső hatások befolyását. 

A pénzügyi kötelezettségvállalásból fakadó külső környezeti hatás a diszkrecionális, a műkö-

dési egyensúlyt biztosító belső hatásmechanizmus a normatív állampénzügyi döntésekben je-

lenik meg. 

A költségvetési pénztáregyenlet tökéletes információtartalommal felruházott elemeit, a bevé-

teli és a kiadási előirányzatokat a kilátáselmélet értékfüggvényébe helyettesítettük be. Ezzel 

elértük, hogy a veszteségkerülésre, illetve a kockázatkerülésre vonatkozó viselkedés közgaz-

daságtani kutatási eredmények az állampénzügyi döntések elemzése során is alkalmazhatók 

legyenek. Ezzel a megközelítéssel a diszkrecionális döntések működési kockázatának elméleti 
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értékét határoztuk meg, amelyet eredendő kockázatnak neveztünk (IR), továbbá empirikus 

vizsgálat során megfeleltettünk a tapasztalati értékekkel.  

4. tézis: A diszkrecionális döntések eltérő referencia-keretbe helyezhetők bevételi és kia-

dási oldalon. A kockázatos helyzetekben hozott döntések hasznossági axiómákkal, il-

letve a pszichológiai érték fogalmi keretében egyaránt elemezhetők. A viselkedés köz-

gazdaságtan pszichológiai megközelítését a modern állam működési rendszerének tu-

lajdonságai miatt előnyben részesítettük. 

5. tézis: az empirikus vizsgálat során IR elméleti értékét meghaladó, azonban ahhoz kö-

zelítő, a diszkrecionális döntésekből származó működési kockázatot azonosítottunk a 

magyarországi helyi önkormányzatok teljes sokaságán, tízéves idősoron. 

Az elméleti levezetés során változókat definiáltunk, az empirikus vizsgálat céljaira. A válto-

zókból működési kockázati indikátorokat vezettünk le. 

6. tézis: az abszolút működési kockázati indikátor (OR) – a működési bevételek és kiadá-

sok különbsége – pénzegységalapú, véletlen változó. Alkalmas a sokaság kockáztatott 

értékének kifejezésére. 

7. tézis: a relatív működési kockázati indikátor (ROR) – a működési bevételek és kiadá-

sok különbségének és a működési kiadásoknak az aránymutatója – tiszta viszonyszám, 

szintén véletlen változó. Alkalmas a kockázati kitettség kifejezésére. 

OR és ROR véletlenszerűségét és alkalmazhatóságát empirikus vizsgálattal támasztottuk alá, 

magyarországi sokaságon, tízéves (2003-2012) idősoron. 

A meghatározott kockázati indikátorok tovább bonthatók. Az empirikus vizsgálat során a so-

kaság diszkrecionális döntésekre alkalmazható részhalmazait, illetve az ezekre meghatároz-

ható kockázati indikátorokat különböztettük meg. 

A működési költségvetések keretében tervezett és elszámolt dologi kiadásokat, valamint a 

jogszabályi keretek között szabadon kivethető helyi adókat, azonban a helyi önkormányzati 

működési költségvetések diszkrecionális döntésekkel irányítható részének tekintettük: 
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 A dologi kiadások a magyarországi kincstári elszámolási rendszerben lényegében ma-

radvány elven képződtek. Az egyes ágazati költségvetések nem személyi, illetve nem 

felhalmozási kiadási tételei gyűltek össze a kincstári beszámoló vonatkozó adatsorai-

ban. A magyarországi helyi önkormányzatok számára tervezési és elszámolás-

technikai mozgásteret kínált a dologi kiadások sajátos összetétele. Mindezek miatt a 

tervezett és elszámolt dologi kiadásokat a működési kiadások rendszerének diszkreci-

onális döntéshozatalt feltételező elemeként kezeltük, önálló statisztikai változóként. 

 A helyi adók rendszerének diszkrecionális jellege kézenfekvő a települési gyakorlat-

ban, ezért a tervezett és elszámolt helyi adóbevételeket szintén önálló statisztikai vál-

tozónak tekintettük az elemzés során. 

A véletlenszerűség általános nullhipotézisét valamennyi változóra és működési kockázati in-

dikátorra teszteltük.  

8. tézis: A statisztikai elemzés eredménye, hogy a magyarországi helyi önkormányzatok 

a működésüket érintő pénzügyi-költségvetési döntéseket a környezet irányában tett je-

lentős pénzügyi kockázatvállalás mellett hozták meg. A helyi kormányzati szint koc-

kázatkedvelő módon viszonyult bizonytalan működési környezetéhez, a kialakuló koc-

kázati szint a vizsgált magyarországi sokaságon a diszkrecionális döntésekre vonat-

koztatható elméleti érték (IR) felett alakult 2003 és 2012 között. A szabályozási felté-

teleket közvetítő központi kormányzati döntések hatása mérsékelte a relatív működési 

kockázati szintet.  

Az összefoglaló állításokat alátámasztó nullhipotézisek értékelésének eredményét a következő 

oldalon található táblázat tartalmazza. A 3.,4.,8. és 9. nullhipotézis értékelésének tesztered-

ményei alapján pénzügy-szakmai feltételezéseket fogalmaztunk meg. Az adatsorokban mintá-

zatokat azonosítottunk, amelyek alapján, kitekintve a nullhipotézisek által kialakított elemzési 

keretből, a bevezetett működési kockázati indikátorokkal analitikus vizsgálatot végeztünk. Az 

értékezés végén rövid kitekintést adtunk a magyarországi helyi önkormányzati sokaság műkö-

dési kockázati folyamataira. Nagyon fontosnak tartottuk a működési kockázatelemzés refe-

rencia keretének gondos megválasztását, ugyanis a kockázatelemzés célfüggő, deduktív eljá-

rás. A bevezetett módszertani keret segítségével „rule of reason”, illetve „per se” megközelí-

téssel elemeztük 2003-tól 2012-ig a magyarországi helyi önkormányzatok abszolút működési 
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kockázatának gyakoriság és értékösszeg eloszlásait. A gyakorlati kitekintés érzékeltette azt az 

ellentmondást is, amely a helyi kormányzati szintek környezetük irányában tett erőfeszítései, 

illetve működési egyensúlyuk és pénzügyi fenntarthatóságuk között alakult ki.  

A nullhipotézisek értékelését foglalja össze a következő táblázat: 

H0 H1 H0 H1

I. A sokasági változókra vonatkozó feltételezések teljesülése

1.

A működési kiadásokkal leírható 

folyamatok összhatásukban nem 

véletlenszerűen  alakultak.

g  véletlen változó
g determinisztikus 

tulajdonságú változó p
mg  véletlen változó mg  tendenciát mutat p

2.

A működési bevételekkel leírható 

folyamatok összhatásukban 

véletlenszerűen  alakultak, annak 

ellenére, hogy a diszkrecionális 

döntésekkel összefüggő kockázatos 

események nem véletlenszerűek.

T  véletlen változó p
T  determinisztikus 

tulajdonságú változó
mT  véletlen változó mT  tendenciát mutat p

II. A normativitás és diszkrecionalitás hatásmechanizmusának sokasági arányaira vonatkozó feltételezések teljesülése

3.

A működési kiadásokon belül a dologi 

kiadások aránya véletlenszerűen 

változott.
mg/g  véletlen változó p

mg/g  determinisztikus 

tulajdonságú változó

4.

A működési bevételeken belül a helyi 

adók aránya nem véletlenszerűen 

változott. 

mT/T  véletlen változó
mT/T  determinisztikus 

tulajdonságú változó p
III. A működési kockázati indikátorokra vonatkozó feltételezések teljesülése

5.

A kockázatos események 

összességében véletlenszerűen 

következtek be, annak ellenére, hogy 

a diszkrecionális döntésekkel 

összefüggő kockázatos események 

nem véletlenszerűen következtek be.

n(OR)  véletlen változó p
n(OR)  determinisztikus 

tulajdonságú változó
n(mOR)  véletlen változó

n(mOR) determinisztikus 

tulajdonságú változó p

6.

Az abszolút  működési kockázat a 

környezeti hatások összhatásaként 

vélelenszerűen változott, az elméleti 

előfeltételezés szerint.

OR  véletlen változó p
OR  determinisztikus 

tulajdonságú változó mOR  véletlen változó p
mOR  determinisztikus 

tulajdonságú változó

7.

A relatív  működési kockázata 

környezeti hatások összhatásaként 

vélelenszerűen változott, az elméleti 

előfeltételezés szerint. A 

diszkrecionális döntésekkel 

összefüggő működési kockázat 

azonban nem véletlenszerűen 

változott.

ROR véletlen változó p
ROR  determinisztikus 

tulajdonságú változó
mROR  véletlen változó mROR  tendenciát mutat p

IV. A normatív és diszkrecionális döntésekből adódó működési kockázat sokasági arányaira vonatkozó feltételezések teljesülése

8.

Az abszolút működési kockázat 

diszkrecionalitás/normativitás szerinti 

aránya véletlenszerűen változott.
mOR/OR  véletlen változó p

mOR/OR  determinisztikus 

tulajdonságú változó

9.

A realtív működési kockázat 

normativitás/diszkrecionalitás szerinti 

aránya véletlenszerűen változott.

ROR/mROR  véletlen változó 

p
ROR/mROR  determinisztikus 

tulajdonságú változó

V. Az eredendő kockázatra vonatkozó feltételezések teljesülése 

10.

A relatív működési kockázat a 

diszkrecionális döntések esetében az 

elméleti előfeltételezések  szerint az 

eredendő kockázat szintjén alakult, a 

normatív döntések hatására viszont 

alatta maradt. 

ROR<IR p ROR>=IR mROR >= IR p mROR<IR

Az empirikus kutatás nullhipotéziseinek 

értékelése

A normativitás hatásmechanizmusára vonatkozó 

feltételezések teljesülése (a)

A diszkrecionalitás hatásmechanizmusára vonatkozó 

feltételezések teljesülése (b)
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A gyakorlati alkalmazási lehetőségekre vonatkozó kitekintés eredményei a következők voltak: 

A Tiebout-hipotézis analógiájára olyan megközelítést alkalmaztunk a magyarországi helyi 

önkormányzatok mezoszintű működési kockázatának elemzésére, amely a versenygazdaságból 

kölcsönözte a lehetséges elemzési szempontokat. 

A követendő mintánk a versenyszabályozás volt, amely célrendszerében, eszközeiben jellem-

zően kétféle szabályozói, illetve ellenőrzési megközelítést alkalmazhat, a „per se”, illetve a 

„rule of reason” típusú szabályozást, illetve ellenőrzési módszertant: 

 A „per se” típusú működési kockázatértékelés aránytalan működési kockázateloszlást 

mutat be a működési kiadások üzemméret kategóriái szerint. Az önkormányzatokkal 

foglalkozó pénzügyi és közigazgatási irodalom az elmúlt évtizedekben részletesen fel-

dolgozta a rendszer üzemméret problémáit. A helyi önkormányzatok szélsőséges el-

oszlásképe is jelezte számunkra, hogy a helyi önkormányzati rendszer aszimmetriákat 

rejt magában. Az elvégzett „per se” típusú kockázatértékelés szerint a helyi önkor-

mányzatok 7-13%-ában koncentrálódott az abszolút működési kockázat (OR) értékösz-

szegének 64-80%-a 2003-2012 közötti időszakban. 

 A sokaságra „rule of reason” típusú kockázatértékelést is végeztünk. Az abszolút mű-

ködési kockázat (OR) értékösszegének relatív működési kockázati (ROR) kategóriák 

szerinti eloszlása jelentős szerkezeti átrendeződést mutatott a „rule of reason” típusú 

megközelítés mellett. A nagyobb értékösszegű abszolút működési kockázattal (kockáz-

tatott értékkel) rendelkező önkormányzatok elmozdulását érzékeltük a nagyobb relatív 

működési kockázat (kockázati kitettség) irányába. Az elméleti keret alapján bevezetett 

kockázati indikátorok a sokasági elmozdulásokat több dimenzióban, érzékenyen köz-

vetítették számunkra. A folyamat analitikusan tovább részletezhető, illetve eljuthatunk 

az egyes önkormányzatok egyedi kockázatértékeléséig. 

A gyakorlatban a „per se” és a „rule of reason” típusú megközelítések párhuzamosan alkal-

mazhatók. A per se megközelítés a működési kockázatok mérséklésére irányuló központi 

kormányzati beavatkozások, központi finanszírozási döntések, az ellenőrzési programok cél-

területeinek válogatása során alkalmazható. A „rule of reason” típusú megközelítés az ön-

kormányzati feladatok finomhangolására, az egyes kockázati csoportok szerinti differenciálá-

sára, ágazati szabályozások hatásvizsgálatára alkalmas, illetve adekvát ellenőrzési megközelí-
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tés a vizsgálati helyszínek válogatásakor. A lehetséges gyakorlati alkalmazásokon túl a kuta-

tás mind elméleti síkon, mind empirikusan tovább folytatható. 

 Az elméleti kutatási lehetőségek az önkormányzati szektor „határoló felületein” je-

lentkeznek, elsősorban a helyi piac, a helyi társadalom, valamint a helyi természeti ér-

tékek irányában szükségessé váló intézményi kapacitások modellezése tekintetében. 

Milyen mennyiségi és minőségi jellemzőkkel rendelkezik az az optimálisan kialakított 

helyi kormányzati intézményrendszer, amely a lehető legalacsonyabb abszolút műkö-

dési kockázatot generálja mezoszinten? A másik határoló felület a központi kormány-

zattal fenntartott szabályozási, irányítási és finanszírozási rendszer. Lényegében ugya-

nezt a kérdést tehetjük fel, mint az előbb: létezik-e olyan normatív finanszírozási mo-

dell, amely megteremti a lehető legalacsonyabb mezoszintű abszolút működési kocká-

zatot az önkormányzatok körében? A probléma nagyon sokféle irányból közelíthető 

meg. Véleményem szerint egy elméletileg alátámasztott, az információkat „rule of 

reason” szemlélettel kezelő szabályozási és intézményépítési megközelítés, kombinál-

va a finanszírozási rendszernek a stabilitás és a szabályokhoz kötöttség elemeit hang-

súlyozó átalakításával, jelentősen mérsékelheti az önkormányzati rendszer abszolút és 

relatív működési kockázatát. Az értekezésben már bevezetett kapacitásmérlegek in-

formáció-, illetve rendszerelméleti vonatkozásainak feltárása és feldolgozása további 

elméleti eredményeket hozhat, hasznosítható referencia keretet biztosítva a javasolt át-

alakítások elméleti megalapozásához. 

 A kutatást az elméleti keretek továbbfejlesztése mellett módszertani irányban is cél-

szerű elmélyíteni. A már kialakított működési kockázati indikátorok tovább bonthatók. 

A pénzügyi elemzésekben elfogadott mutatószám rendszerek mintájára összetett, rész-

letesen alábontott indikátorok konstruálhatók, amelyekkel a működési kockázati fo-

lyamatok részletes jellemzőit tárhatjuk fel. A hazai sokaságon tovább bonthatjuk a do-

logi kiadásokat, összetevőinek eloszlását a belső és külső környezeti változókkal 

együttesen vizsgálhatjuk. Hasonló elemzési lehetőségeket kínálnak a helyi adók alá-

bontásával létrehozható statisztikai változók, külső környezeti változóként a helyi 

adóalapokat vizsgálhatjuk, összehasonlító elemzési eljárások keretében. 
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 Tekintettel arra, hogy a következő években nem várható a működési kockázatok szint-

jének csökkenése, a progresszív empirikus kutatás hatóköre a jövőben új módszertani 

eszköztár alkalmazásával is bővíthető. Erre a célra hasznos módszertan lehet a Monte-

Carlo szimuláció. A javasolt módszertan a természettudományok körében kialakított 

eljárás, amely a sztochasztikus folyamatok jövőbeni lefolyásának modellezésére és 

tesztelésére (szcenárióelemzés) alkalmas. A szimulációs módszer a modern közgazda-

ságtudományban a trendelemzés determinisztikus megközelítését helyezi valószínű-

ségelméleti, illetve alkalmazott módszertani keretbe. A szcenáriók strukturált Monte-

Carlo szimulációja (SMC) a hitelintézetek kockázatkezelésében már elfogadott eljárás. 

A módszertan hazai, makroszintű trendelemzéshez kapcsolódó bevezetése tekinteté-

ben érdemi előrelépések történtek államháztartási vonatkozásban is (Báger et al 2012). 

A mezo- és mikroszintű kutatási tevékenység az utóbbi módszertani fejlesztési irány-

hoz kapcsolódhat. 

 A nagy, illetve jelentős számú adat (big data) feldolgozására épülő statisztikai eszkö-

zök használata mellett, – azokat kiegészítve – a szintén nagy számban generált, elmé-

leti (SMC) eloszlásképekkel működési kockázat-előrejelzések is végezhetők. Például 

az államháztartási viszonyokra alkalmazható az SMC eszköz használatával a VaR 

(kockázatott érték) kalkuláció hitelintézeti módszertana is. Az elméleti vonatkozások 

tisztázása, a módszertan államháztartási megfeleltetése, a gyakorlati alkalmazási lehe-

tőségek kísérleti tesztelése további hasznos kutatási feladatot jelent a következő évek-

ben. 

 Az értekezésben bevezetett módszertan komplex módon, az egyes államok helyi kor-

mányzati rendszerének empirikus elemzésére is alkalmazható. Az adatforrások váloga-

tása, az adott állam szabályozási rendszerének megismerése, a módszertan alkalmazá-

sához szükséges statisztikai változók azonosítása és tesztelése komoly kihívást jelent. 

Az államháztartás működési kockázatainak nemzetközi összehasonításra alkalmas 

elemzési módszertani kerete, a nagy számban elvégzett szektor szintű vizsgálat tapasz-

talatainak felhasználásával állítható össze. Ez a fejlesztési irány egyaránt bővíti a 

módszertan gyakorlati alkalmazási lehetőségeit, illetve további, előre nem tervezhető 

elméleti és módszertani eredményeket is hozhat. A nemzetközi összehasonlítások el-

végzése elméleti és gyakorlati szakemberek együttműködését igényli, költséges, azon-

ban nagyon ígéretes kutatási irány. 
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