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GAZDASAG RENDJE,

Es HocYAN HoZHATJUK

lErne

Bevezet6

0.1 Jozan 6sszel!
K6rjuk a Tisztelt Olvasot, tiz percre felejtse el, hogy valaha is hallott szocializmusrol
6s kapitalizmusrol, GDP-r61, modernizdciorol, Eur6pai Uniorol 6s minden eff6l6r6l, 6s
gondoljuk v6gig egyutt a kovetkez6, nagyon egyszerfi dolgokat:
Egy elkepzelt PELDA-MEGYE lakossdga 300 ezer lelek. Eletrik els6 harmaddt a
noveked6snek, felk6szul6snek, m6sodik harmaddt a munkdnak szentelik, a harmadik
harmad pedig a kedvtel6s 6s a nyugalom id6szaka. Ebb6l kovetkez6en 100 ezer ember
gondoskodik a lakosok 6letszuks6gleter6l. Jozan becsl6s szerint 80 ezer ember
szorgalmas, de nem trilfeszitett munkdval gondoskodik mindenr6l, ami a 300 ezres
kozosseg tisztes meg6lhet6s6hez szuks6ges, ennival6rol, fed6lr6l, ruhdzalr6l, a nevel6seg6szsegugyi rendsze116l, az
oktatds, tudom6nyos kutatds rendszer6r6l,
energiaell6tds6rol, a kozleked6si rendszerrol, a kozbiztonsdgr6l, a kozigazgatSsrol, a
kulturSlis 6letr6l. 20 ezer munkablro ember marad olyan term6kek-szolg6ltat6sok
el66llit6sdra, ami6rt cser6be behoznak a megy6be a helyi forrdsok folott sziiks6ges
energidt, gy6gyszereket, t6v6-k6szul6keket 6s szdmit6g6peket, szem6ly- 6s teheraut6kat,
autobuszokat 6s vonatszerelv6nyeket, 6s minden m6st, ami fontos.
P6lda-megy6nkben teh6t minden lakos sz1mdra biztosftva van minden, ami
alapvet6en a l6t6hez szuks6ges, megpedig ugy, hogy az alapvet6 6lelem, ruhival,lakhatds
6s az energia jo r6sze tekintet6ben gyakorlatilag fuggetlenek a multiktol 6s a nemzetkozi
p6nzvil6gtol, 6s fgy biztons6gban 6lhetnek, n6lkuloz6s, koldul6s es hajl6ktalansdg ndlkul,
k6 nyszerU korhdzi 6 gycsokkent6se k 6s iskol a be z1r1sok n 6 kri l.
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AKKOR HAT MIERT NEM TUD TISZTESSEGESEN MEGELNI
A MAGYAR TARSADALOM TULNYOMO RESZE?
Ezt a k6rd6st kieg6szithetjiik azokkal a k6rd6sekkel, amelyeket Fuzes Oszkdr tett fel
a N6pszabadsSg ,,Alldspont" rovat6ban (2004.10.21.) ,,Ha n5 a nemzeti j\vedelem, akkor
mieri csdkken az eny6m? Ha tuddsgazdasdgra t1rekszilnk, akkor miert veszik el a
kozp6nzt az oktatdstol 6s a kutat1stol? Ha ilyen sok ad6t fizetek, akkor miert nem jut t6bb
1tra, korhdzra 6s parlagffire? Annyi (tldozat utan miert nem kdzelitjuk gyorsabban a nyugati
eletszinvonalat?... Hogyan lett megint hdrom millio szeg6ny, 6s mi6ft kell rettegnie mdsik
hdrom milli6nak az elnyomorodastot?" Es m6g egy k6rd6s: Mi6rt csoddtkozunk, hogy

elviselhetetlen m6rt6krt a korrupci6, amikor a nyugati vdllalatok 6vente 80 millidrd
dolldrt kiSltenek megvesztegetfsre - kiSriilbelill annyit, amennyi az ENSZ szerint a
szegdnys6g felszdmoldsdhoz kellene? (GAIA 2000.1 2.15.)

-Halljuk a szok6sos v6laszt: ,,Ez romantikus antikapitalizmus!" De arra k6rjuk az
Olvas6t, ne mentse fel mag6t ilyen olcson - egy cimke felragaszt6sSval - a iozan, on6ll6
gondolkod6s emberi-polg6ri kotelezetts6ge al6l. Inkdbb tartson veltlnk, prob6ljunk
valamilyen val6snak tfin6 vSlaszt keresni erre a k6rd6sre (1. fejezet);
- majd prob6ljuk megrajzolni egy olyan - a jozan 6sz alapjSn megval6sithatonak
v6lhetcj - magyar tdrsadalom k6p6t, amelynek minden tagja nemcsak, hogy tisztess6gesen
meg6l, de mag6val, embertdrsaival 6s a term6szeti kornyezettel a jelenlegin6l 6rezhet6en
nagyobb harmoniSban 6l (2. fejezet);
- vegul arra a k6rd6sre keressunk egyfajta v6laszt, hogyan indulhat el a magyar
t6rsadalom mai 6llapotdb6l egy ilyen kiv6natos 6llapot ir6nydba vezet6 0ton (3. fejezet).
Jozan 6sszel nbzzink szembe azzal, hogy a ,,l6tbiztonsdg 6s tisztes meg6lhet6s"
nem lehet azonos a nyugati tdrsadalmak pazarlo, fenntarthatatlan 6letmodj6val. Evekkel
ezel6tt N6metorsz6gban tartottak egy Eiszak-Del konferenci6t, ahol szak6rt6k 6s politikusok
t6rgyaltak arrol, hogyan lehetne a Foldon ,,a nyomort enyhiteni". (Megszuntet6sr6l szo
sincsl) A n6met t6v6 tudosrtott az esem6nyr6l, aminek sor6n megszolitottak egy ir6ni
rijs6giron6t. Amikor a riporter foltette a szokdsos, semmitmondo k6rd6seket, az ujs5giron6
visszak6rdezett: ,,Tudja-e 6n, hogy mennyi k6olajat, gdzt, ac6lt 6s szenet haszndlfdl 1vente
egy n6met atlampotgar?" Ahogy ez lenni szokott, a riporter nem tudta. A holgy megmondta
neki. Azt6n igy folytatta: ,,Mdra a m(iholdas tev6 6s az amerikai filmek revdn ezt a faita
jol1tet az eg6sz vit€rg megismerte. Ma miu egy irdni es egy kinai polg1r is, s6t a Fold
minden tak6ja ugyanotyan jol szeretne elni, mint a n6metek. Szorozza meg a n6met
fogyasztdst, hogy az IJSA-I ne is emlitsilk, az emberiseg lAtszdmaval 6s v1laszolion: vane a Fotd1n annyi olaj, annyi 96z, annyi ac6l 6s annyi sz6n? Ugye nincs? Akkor mirSl
besz6tl)nk?"M6ghozziltehette volna: van-e annyi leveg6 6sviz? Le kell teh6t szogeznunk:
elmrilt az az id6, amikor m6g lehetett a filmekb6l ismert 0n. amerikai tipus0 ,,fogyaszt6i"
joletr6l Slmodozni. Az ottani t6kozl6 fogyaszt6s jelenlegi szintje, ha folytat6dik, m6g akkor
is elpusztitja a foldi 6letet, ha csak egyetlen orsz6gban, az USA-ban valosult is meg.
Kunszabo Ferenc jegyezte meg (,,Es 69 az ottdr'), hogy K6roly Agostnak, SzdszWeimar nagyherceg6nek minisztere, egy bizonyos Johann Wolfgang von Goethe, olyan
k6nyelmifelt6telek kdzott 6lt, amilyeneket manaps6g egy takariton6 felhdborodva utasitana
vissza.
A valodi gond MagyarorszSgon: a nyilvdn sem tartott mertekU munkan6lkulis6g, 3
millio, teljesen nyomorban 616 ember, a fennmaraddshoz nem elegend6 szulet6sszdm,
milli6k szAmilra az eg6szs6gugy mag6nosit6sa 6s irzlett6 t6tele miatt az ell6t6sb6l valo
kiszorul6snak, 6s a nyugdij nelkuli id6skornak a fenyeget6se, a hajl6ktalanok f6lelmetes
tomege. Ez6rI a rendszervSlt6s korm6nySnak Magyarorszdgon nem azt kell ig6rnie, hogy
k6tszeres6re novekszik a gepkocsik sz6ma. A feladat az elszeg6nyed6s meg6llit6sa 6s a
nyomor felszdmoldsa. Ez pedig csak 0gy megy, ha nem a nemzetkozi versenyk6pessegtink
fokozdsa, hanem bels6 er6forr6saink felhaszn6ldsSval a hazai alapell6tds javit6sa lesz a
korm6nyzati c6l. Nem a mezlgazdas6g t6nkret6tele az EU elv6r6sok szolgai teljesit6se
6rdek6ben, hanem a belsci mezSgazdasdgi piac v6delme 6s a bels6 fogyaszt6s novel6se.
Ma Magyarorszdgon nem aut6p6lydkat kell 6piteni az EU ig6nyeire, hanem fel0jitani a
megl6v6 utakat, rendbe szedni a roskadozo t6rsashdzakat, mfikod6k6pess6 tenni 6s
korszerfislteni az olcs6 privatizSlhat6sSg 6rdek6ben lerobbantott k6rh6zakat. Egy ketkezi
dolgozo a tdrsasSgi 6let ir6nti ig6ny6t ne csak a kocsm6ban el6githesse ki, ifjtisdgunk a
teljes kil5t6stalans6g miatt ne az italban 6s a drogban keressen feled6st, orom6t ne a
mdss6gban 6s cinizmusban, hanem a hitben, rem6nyben 6s szeretetben, a munk6ban, a
kulturSban, a tudom6nyban, a sz6ps6gben, 6s mindenekelStt az eg6szs6ges, jov6r6l
gondoskod6 ,,csal6dos" csal6di 6letben lelje fel. Es munkahelyeket kell letesiteni, ahol nem
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a vil6gpiac6rt, hanem egym6s6rt dolgozunk. Es a jov6re gondolva rendbe kell szedni az
efhanyagolt iskolSkat, 6s nevelni, nevelni, nevelni 6s k6pezni azt a csek6ly l6lekszdm0
ifjus6gunkat, amelynek vil6gra jovetelet nem tudta megakadSlyozni a libero-kommunista
abortusz"kultura", mert nagyon, nagyon neh6z feladat v6r r6juk ebben az eloregedett
tdrsadalomban. Nem ,,noveked6sre" van szuks6gunk, hanem l6tbiztonsdgra, lak6sra 6s
munkdra, 6s a legfontosabbra: az ember megbecsul6s6re.

0.2 Term6szetes gazdas6gi rend

A 2. 6s 3. fejezetben vlzolt

program egy term6szetes gazdasdgi rend

megval6sit6sdnak programja, melyben a gazdasdgi tev6kenys6gnek nem az a c6lja, hogy
a ,,legugyesebbek" a nagy tobbs6g rovdsdra meggazdagodjanak, hanem a l6tbiztonsdg 6s
harm6nia mindenki sz1m1ra; harmonia az egy6nek 6s a kozoss6gek kozott, harmonia a
term6szeti kornyezettel. Jogrendje a term6szetjognak van aldrendelve, amely semmilyen
n6pszavaz6ssal vagy diktatummal nem 6rv6nytelenithet6. Ennek a magyar tortenelemben
kialakult alrendszere a Szentkorona-tan, amely - ennek megfelel6en - ugyancsak folotte all
az emberi akaratnak; mint a klasszikus megfogalmazlsban olvashato: ,,Sen? valasztott,
sem kinevezett hatalom nem hatarozhatja meg sem a hatalomnak, sem a n4pnek a Szent
Koron1hoz valo viszonydt". A term6szetes t6rsadalom erkolcse a szeretet-erk1lcs, amely
kozos csaknem minden 6si vall6sban, de a legtisztdbb, legkovetkezetesebb az
Evang6liumban olvashato krisztusi megfogalmaz6sa. Jogiformdba ontve ez a term6szetjog
l6nyege.
a term6szetes gazdasdgi renddel:
nagy m6rt6kben 6rv6nyesiti a t6rsadalmi igazsdgossSgot, azaz az 6let jogdn
rdszorulokon kfvul mindenkin6l a tdrsadalmilag hasznos teljesitm6nyhez koti a javakb6l
val6 r6szesed6st; megsztinteli az er6forrSsokhoz erkolcstelen el6nyok r6v6n val6
hozzAf 61 6sl, azaz ki kuszobol i a kizs6 km6nyol6st;
mindenki szdm6ra l6tbiztonsSgot teremt;
kiegyensllyozza a kozoss6gi 6s az egy6ni 6rdekeket;

*

A term6szetes t6rsadalmi rend

-

- koz6ppontj6ban

-

*
.
* megvalositja 6s fenntartja az anyagi fogyaszt6s tisztes szintj6t, osszhangban a
eltarto-kepess6g6vel
*Foldanya
megvalositja 6s fenntartja az egylni es kozoss6gi onrendelkez6s - a szabads6g ;

anyagi alapjait.

Sokan mondj6k majd, hogy mindez nagyon sz6p, de az ad6srabszolgasdgbol, a
p6nzuralom alol val6 kiszabadulds megvalosfthatatlan ut6pia. E ketelked6k figyelmebe
aj6nljuk Argentina peldajat. Mint az olvasok majd l6tni fogjak, a kil6bal6snak a 2. 6s 3.
fejezetben kidolgozott modszere nagym6rt6kben egybeesik azzal a gazdasdgpolitik6val,
amelyet Argentfna nep6t szolgSlo korm6nya sikeresen megvalosit. Kub5ban pedig azt
l6thatjuk, hogy milyen eg6szs6ges, a fenntarthatos6got is szolgSlo l6p6sekkel lehet
kiv6deni egy 6vtizedes embargot.

0.3 Az argentin p6lda
(Szabo Anna ,,Talpra 6llt a tango hazaja - Gazdas1gi felemelkedds a Nemzetkdzi Valuta-alap
vdlsdgreceptje nelkill"cim( - Magyar Nemzet 2005.1 .20. - cikke, kis roviditessel.)

Kiheverte az argentin gazdas6g a hdrom 6wel ezel6tti penzugyi osszeomlSst; a
recessziot felvSltotta a GDP noveked6se, 6s szinte az osszes gazdas6gi mutato javulSsdt

(lMF) adossdg6gy sikerult el6rnie a d6l-amerikai 6llamnak, hogy a Nemzetkozi Valutaalap
,iiratiaor kerult orsz6g nem volt hajland6 alkalmazni az IMF v6ls6greceptjet. A tobbi latina 70-es
amerikai orsz1ghozhaJonloan Argentina eladosod6sa is az elsd olaj6rrobban6s ut6n,
kerttlt a
6vekben kezd6dott el, 6s tiz 6v leforg6sa alatt a p6nzugyi rendszer teljes fuggesbe
kamatait
'.. az
kulfoldi bankoktol. Miut6n a 80-as 6vekben az IMF drasztikusan megemelte
a felvett
orsz6g ad6ss6g-spir6lba kertrlt; hi6ba fizetett egyre tdbbet ad6ssdgszolg6latk6nt,
hitelei osszege egyre csak novekedett, s 2001 v6g6re el6rte a kamatokkal szdmitott 141
t6rt6nelm6nek
milli6rd doll6rt, ametyet Argentina m6r nem tudott fizetni. Ekkor az orszlg
legsulyosabb krizis6i 6lte meg: emberek milli6i veszitett6k el munk6jukat, befagyasztott6k
politikai vdlsSghoz vezetett'
a banksz6ml6kat, utcai zavarg6sok tortek ki, 6s a helyzet srilyos
A v6lsdgot 6thidal6 [Fbb kolcsonok foly6sit5s6t az IMF a ,,szok6sos" minta szerint
nem
koltsegvet6si megszorfto int6zked6sek bevezet6sehez kototte, Buenos Aires azonban
beruhdz6sokkal
ezl az utat v6lasztotta. S6t, megtagadta a hitelek visszafizet6s6t, 6llami

6s a hazai v6llalatok segit6s6veimunkahelyeket teremtett, 6s a belfiildi fogyaszt6st
6l6nkitve pr6b6lt meg kiLibatni a v6ls6gb6l- (A mi kiemelesilnk - S'l')
azota sem torlesztett hatalmas 6llamad6ss6g leir6s6ra, gyakorlatilag adoss6gv6ltott ki a hitelez6k
elenged6sre a kozelm6ltban tett v6gleges javaslat 6ri6si felh6borod6st

Az

N6sfor Kirchner vezette korm6ny hosszas alkudoz6sok ut6n a
majdnem 40
befektet6seknek alig 40 sztnallkAt hajland6 csak kifizetni. ... A legtdbben,

kor66en, mivel

a

6llampolg6rok a hitelez6k, a kulfoldiek nagyreszt olaszok, svdjciak,
n6metek 6s amerikaiak. A pbrul j6rt 6llamkotveny-v6s6rlok most d6nthetnek: vagy
javaslatban szerepl6
elfogadj6k a felajSnlott csekely, de biztos rendez6st, vagy v5rnak a
pereskednek. "'
Z0+S-ig,amikorra teljes eg6sz6ben visszakaphatjdk a p6nzi.iket - avagy
sz6zal6kbrn,

,rg"nin

0.4 "Kuba alkot6 vSlasza a neh6z id6kre"
(Third world Resurgence, No. 1711172, p.10. - id6zi Gaia XXll. evf. 399. sz.)
,,Aszocialista orsz5gok tdmogat6s6nak a megszfin6se, de m6g ink6bb a kilencvenes
6vekben szigorodo amerikli embargo neh6z helyzet el6 6llitotta a szigetorszdgot: romlott
az 6lelmiszer- 6s gy6gyszerell6t6s, az izemanyag 6s az alapvetd felszerel6sek hianya
pedig szinte az or{zag napi mfikodes6t is lehetetlenn6 tette. De mds, hasonl6 helyzetbe

t<eri:it orsz6gokkal szemben (pl. lrak) Kuba nem kerult v6gleges v6lsdgba, hanem [j,
onelldto telt6Oesl pitlyiua allitotta az orszilgot, amely a fenntarthat6sSg szempontjSbol
m6sok szilmdra is pelda ertekU lehet.
A fosszilis er6forrAsok, els6sorban az olaj hi6nydnak potl6sAra a 90-es 6vek elej6n
egymilli6 ker6kpdrt import6ltak Kin6b6l, ami 6talakitotta a vSrosi kdzleked6st. Lovak,
oiiveret 6s okrok tenyeszt6s6be fogtak a foldmUvel6s szuks6gleteinek kielegit6s6re- Az
energiaelldt6sban szerepet kaptak a meg0julo forrdsok, a nap, a sz6l 6s a viz' A nemzeti
oktat-6si program keret6ben l6trehozott kozoss6gi "TV-termek" egy r6sz6t napenergia
mgkodteti, a Sierra Maestra-ban pedig mini-vfzier6mfiveket 6pitettek. Hossz0 t6von Kuba

teljes energiaell5tSsdt a meg0jul6kra kfvSnja 6piteni'
Az 6lelmez6s ter6n a kies6 vegyszereket az alternatlv, fenntarthat6 gazd6lkoddsi
m6dszerek intenzlv kutat6s6val 6s terjeszt6s6vel p6tolt6k. A kor6bbi monokultilr6s
cukorndd ultetv6nyek hely6n helyi fogyaszt6sra sz6nt 6lelmiszer-nov6nyeket kezdtek
termeszteni, integ16lt nov6nyv6delemmel, vegyes kultri16kkal, teraszos mUvel6ssel,
csepegtet6 ontoz6ssel, szerves tr6gydval (1. lovak) 6s egy6b, szel[d, termel6si m6dszerek
alkalmazds6val. Emellett haszn6latba vont6k a vdrosi 6s v6roskorny6ki szabad teruleteket
is, ahol kozoss6gi kerteket alakitottak ki. lly m6don ffid, pl. Havanna zolds6g- 6s
gyumolcsellftSsdnak g3o/o-eta v6ros hatdrain belul termelik meg.
4

Az eg6szs6gugyi ellStds terulet6n is s0lyos probl6m6kat okozott a gy6gyszerhi6ny,
amit intenziv sajdt kutat6sok 6s magas szinvonal0 k6pz6s r6v6n sikerrilt megoldani. Ma
Kub5ban 225lakosra jut egy oryos (az USA-ban 450-re), s6t, m6g m6s fejl6d6 orszdgokba
is tudnak kuldeni bel6luk. A 13 alapvet6 v6d6olt6s tekintet6ben az orszilg onellSto (a
beoltottsdg gyakorlatilag 100%-os), s6t, krilfoldon is keresett anyagokat sikerult
kifejleszteni, pl. a hepatitis-B ellen."

1. A

vil6gv6ls6g

E fejezet forr6sait l6sd a fejezet v6g6n!

MADACH: ,,Mi.verseny ez, hol egyik kardosan
All a mezetlen ellennek
szem6ben?

Miftiggetlens$g, szdz hol 6hezik,
Ha az egyes jarmdba nem hajol?
Kutyaknak harca ez egy konc
felett.'
KEYNES: ,,Annak a rendszernek, amelyben eltink,
fd hibdja, hogy nem tud teljes foglalkoztatast
biztositani, tovdbb1, hogy 6nk6nyes 6s

igazsagtalan benne

a

vagyon es jovedelem

eloszt1sa."
1989-90-ben sokunkban 6lt olyan illuzio, hogy mivel a vil6gba rdkos daganatk6nt
ekel6dott be a minket is bekebelezS Szovjet Birodalom, osszeoml6sa utdn nincs m6s
dolgunk, mint hogy betagolodjunk a - most mdr eg6szs6ges - vilSgba, 6s akkor minden jora
fordul. Azota keselesen tapasztaljuk, hogy ez nem fgy van. Az a vitdg, amely
kiSriilvesz benniinkel srtlyos, 6s egyre srtlyosbodo vdlsdgban van, 6s m6g csak nem
is l{tszik a f6ny az ahgfi v6g6n.
VALSAGTUruETCX

A v5ls6g tal6n leginkdbb szembet(n6 tunetei: a j6l6ti rendszerek le6p1it6s6nek
irdnyzata,6s az Sllandosult, s6t - ugy latszik - megdllithatatlanul novekv6 munkan6lkulis6g. LStnunk kell azonban, hogy ez egy6ltalSn nem valamif6le gazdas5gi szuks6gszerfis6g. A vilSg gazdags5ga folytonosan novekszik, tehdt megvolna az a p6nz. amib6l a
joleti rendszerek vSltozatlan szinten fenntarthatok lenn6nek, azonban a gazdag kevesek
megsztinv6n a szovjet vesz6ly nem akarnak 6tengedni a nekik jut6 egyre nagyobb
r6szbSl a szeg6nyek jol6t6re annyit sem, amennyi ilyen c6lra eddig rendelkez6sre dllt.
A kev6s gazdag 6s a szeg6ny tomegek kozti szakadek egyre m6lyul. TalSn el6g, ha
az errc utal6 szdmtalan kozk6zen forg6 statisztikai adat-pdrbol itt csak kettdt id6zunk: Mig
a vil6g leggazdagabb 10 szlzal5kanak jovedelme 1950-ben a legszeg6nyebb 10 szilzalek
jovedelm6nek 10-szerese volt, 1995-ben ez az ar6ny mdr 20O-szoros, 6s azota is 6vr6l6vre n6. IBOGARyA] Ugyanez m5s sz6mokkal: 1950-ben vildgviszonylatban a jovedelem
65 sz1zallka jutott a leggazdagabb 20 szdzal6knak es 3 szdzallka a legszeg6nyebb 20
sz{zal6knak, 1995-ben a leggazdagabb 20 szAzal6k r6szesed6se a jovedelmekb6l m6r 87
szdzal{k volt, a legszeg6nyebbek r6szesed6se pedig 1,3 szilzallkra csokkent. [BOGAR/B]
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''K^APITALIZMUS MUNKA NELKU

helyzet meg6rt6s6hez utrich Beck mtrncheni
ir6sa (Der spiegel 1996/20')'
szociorogia professzor- ,,Kapitarizmus munka'n,rkilt'cimr-i globitlis kapitalizmus a magas
3
Beck - kis tomorft6ssei - a kovetkez6ket mondja: ,,"'
io'fte'etmi s-zouetseget a kapitatizmus' a szociitlis
fejlettseg(l orszdgokban ... fetmond "gy
"iemokrecia Europ,ban 6s az tJsA'ban 'munka6s a demokrfucia k6z6tt. A
Fontos segfts6get ad

altam

a kialakult

hogy a demokracia a b6rmunk6ban valo
igy vagy ug!'.ryeg kettett keresnie a kenyer't' hogy
reszvltelre epi)lt. Az illlampolgilrnak, 'rtelemben,
A b6rmunka nemcsak a magdn-' hanem
potitikai szabadsagioian erciel tctlfheJse irg'
Teh6t.egyattal^n nem'csak'a munkanekafi
mindig a politikai egzisztenciat is megakpoztaL
ilttamrot. kotunk, mindnydjunkr6l van szo' A
miiliokror van szo.z, nrris csak a's;zociatis
Anyagi biztonsdg n6lkiil nincs
potitikai szaoaasagil es a demokraciarol Europaban
mindenkit fenyegetnek az 0i es a regi
poritikai szaoaas?g. Teh6t ni19.s deiiiracia, teh6t
g"idarkodgs.i mod csak az anyagi biztons1ggal,
totatitarius urarmak es ideot6giek. .. r) "
k6pes fennmaradni' Aki csak a
a szocialis jogokkal es a delnokraci1val iOlcsOnnat1sban
modot is elpusztftia'"
piacra tesz, a demokrdcittval egytitt ezt a gazdfulkodasi

demokriciak|nt'i6tt

l6tre

-

abban

az

"'

RZ OT.ICVILKOS GLOBALIZMUS

a globalizact6val lehet6v6 vSlt
Ulrich Beck azt is megallapitja, hogy a multiknak
i,eg demokratikus alramok arol. ,,Multinacion(tlis
ad6erkerul6se kih0zza a talajt a tejreitlm,
ki, de
ig;rgitas;i"egysegeket Det-lndidba telepltenek
irja
varatatok menedzserei
circsegy"temekre killdik' Esztikbe sem
gyermekeiket xozpZiiekbdtfinansii"i"tt eurof,ai
alacsony adokat fizetnek' A maguk
jut oda kottozni, ai,hot munkahetyeket tetesiteftek 6s ahol
poritikai, szo.ciaris es porg^ri
sz6m6ra magatot 6rtetSd6en- ig"rioi ie\zik a.dr6ga
megtorpedozzak' Latogatiak a szinhdzakat'
atapjogokat, amelyek koziiteti finanizirozasdt
es blat' Nyilzs1gnek Europa m6g viszonylag
Elvezik a dritga p6nz6rt 6pott term6s;zetet
EN-kozpontu
kriminatitasmenfes ietropoiiszaiban' lJgyanakkor
erdszakhozz(ti1rulnak ahhoz' hogy ez az
gazdasagukkat ds profitorientdlt potitikaiukkalienyegesen
6k vagy gyermekeik 6tni' ha az 6llam 6s a
eur6pai eletforma szfttesik. vaion hot akarnak
demiokracia Europaban nem lesz tov1bb finanszfrozhato?"
a kovetkez6: ,,A kapitalizmus
A leginkabb e|gondo|kodtat6 meg6l|apit6sa azonban
hogy egyre kevesebb munk1val egyre
m6gsem azzat ,ioai" meg saiitt tegit:imacio16t,
tarsaaalmi szen6d6sre irdnyulo
tilbbet termel, hanem azzal, hogy"blokkofiL a1 tti
r6tszik, 6t kert, hogy ertelmezSdiek
kezdemlnyezlseket ...A2, amivegnek es hinyattasnak
amely eszm'k 6s modellek megnyitiak
olyan uj eszm6ket 6s modetleket sziltT korszakk6,
szerz6d6s"A
"tdrsadalmi
az utat a 21 . szdzad 6llama, gazdasdtga es tdrsada-lma.szdmara'"r6tnifogjuk
- eza Rousseau
a 3. fejezetben
re utaro mondatr6szt mi emeitilk ki, mlver- mint
jitszhat a jobb rendszer fel6 vezet6
r6v6n kozismertt6 v6lt fogalom koiponti szerepet

-

-

6s

folyamatban.

vagyon6t a legujabb
sokakat meglepett, hogy soro s Gy\rgy - aki hatalmas
p6nzuralmirendj6tekszab6|yaiszerintszerez|e_ugyancsakebbenaszellemben
szerint a k6ziot azzal lehet a
nyilatkozik: ,,A szabadversenyes kapitatizmus elme.lete
saiat erdekeinek kielegit6s€re'
tegjobban szotgalni, ha minde'nxi xoriatox niltktiltlrekedhet
csakhogy,haeztazetk6pzel6stnemtompitiaazegyilnierdekekfoltttteil6koz6rdek
bdr korantsem t6k6letes, megfelel a
fetismerlse, mostani tfursadalmi rendszeriini - mety
omlani." [Magyar Hirlap
nyilt tilrsadalom kovetelm'nyeinek - et,bb-utobb iSssze fog rendszeriink"
mennyire
tarsadalmi
1gg7.1.25.1 (Azon elgondolkodhatunk, hogy ,,mostani
felel meg a ,,nyilt titrsadalom" Beigson-Popper-Soros 6ltal megfogalmazoll

kovetelm6nyeinek, hiszen egy 1993-ban v6gzett ENSZ-vizsg6lat szerintaz emberis6gnek
csak 10 sz|zal6ka sz6lhat bele a sors6ba. [N6pszabads6g 1993.19.] Mindazon6ltal Soros
j6slata nagyon is figyelemre m6lt6.)
NyilvSnvalo teh6t, hogy a mai s0lyos v6lsAgtrineteknek nem az az oka, hogy kiuriilt
a Fold 6l6skamr6 ja, (ezunok6ink probl6mdja lesz, ha nem sikerul id6ben meg6llitani a vil5g
n6pess6gnoveked6s6t), hanem 6ppen ellenkez6leg: a tudom6ny 6s a technika 6ltal
l6trehozott lehets6ges b6s6g kerul egyre 6lesebben szembe a jelenlegi vilSgrenddel.
CENTRUM-PERIFERN
lmmanuelWallerstein amerikai kozgazdAsz professzor hfres le[16 modellje szerint a
vil6g fejlett, gazdag centrumra 6s szeg6ny, elmaradott perif6riSra tagolodik. (A perif6ria 6s
a f6lperif6ria kozti krilonbsegtev6st most elhanyagoljuk.) A centrum: transznacion6lis
er6kozpontok (gazdasdgi tdrsas6gok 6s veluk osszefonodott politikai csoportok) hSlozata.
A centrum dont6en hat a vildggazdasdg valamennyi allapotvSltoz{s1ra, 6s hatalmdval
egyre jobban 6ttor minden tev6kenys6g6t korldtozo foldrajzi 6s eszmei hat6rt. Ennek
a perif6ria egyre ni5veivSkiszolgdttatottsdga 6s kizsdkmdnyotdsa. igy a
"i"Orenye
gazdag kisebbs6g egyre gazdagabb, a szeg6ny tobbs6g egyre szeg6nyebb lesz.
iXOnffNlA centrum-perif6ria rendszer stabilit6sdt mutatja, hogy 93 megvizsgSlt 6llamb6l
ba ltafosok szerint 94 szAzalek) 1975-83 kozott ugyanott volt, mint 1938-50 kozott.

lszrGETlI
Els6 kozelft6sben 0gy tUnhet, mintha a mai vil6grendszer centrum'orszdgokbol 6s
periferia-o rszitgokbot 6llna. Valojdban a gazdag orsz5gokon belul is van ,,perif6ria" r5s a
szeg6ny orsz6gokon belul is van ,,centrum", azaz vannak tdrsadalmi r6tegek, amelyek
eletmin6s6guk 6s 6rdekeik alapjdn a centrumhoz illetve a perif6ri5hoz tartoznak. A gazdag
orsz6gok,,perif6ri6ja" a lakoss6g egyharmada. E bels6 perif6ria ardnya a lakoss6gon beltil
6vr6l-6vre n6. A szeg6ny orszdgok ,,centruma" a komprddor-elit, amely anyagi 6s hatalmi
kivalts6gok6rt - sajat n6pe ellen - egyuttmukodik a nemzetkozi centrummal. A sajto 6s a
szakirodalom ddt-amerikai tipusI orszhgrol besz6l, ha lal a komprddorok arSnya a
n6pess6gben kozelebb van az 1 szitzal6khoz, mint a 10 sz1zal6khoz, lbl a koz6pr6teg
hi6nyzik, vagy csek6ly szdmri, lcl a ndp zome n6lkuloz 6s m6rol-holnapra 61. Ezen ism6rvek
alapjan meg5llapithatjuk, Magyarorszdg ma mar ddl'amerikai ti pu s0 orszdg.

A PENZHATALoM DIKTALTA GMDASAGPOLITIKA SEHOVA SEM VEZET6 CELJAI

*
*
*

Unos-untalan azt halljuk, olvassuk, hogy a gazdas6gpolitika kovetend6 c6ljai:
a (GDP-vel mert) gazdasdgi noveked6s,
az export, 6s ennek 6rdek6ben a vilSggazdasSgi versenyk6pess6g novel6se,
a t6ke egyre szabadabb 6ramldsa 6s menn6l tobb kulfoldi t6ke becsSbitdsa.

Csakhogy e c6lok kiSvet6se nem vezet jol6thez 6s ldtbiztonsdghoz. Hamis
feltev6sek 6llnak mogottuk, 6s kovet6suk a gazdagok tovSbbi gazdagodSsdt 6s a
szeg6nyek tovdbbi szeg6nyed6s6t, eg6sz6ben a v5ls6g m6lyul6s6t eredm6nyezi.
Az elsS hamis feltev6s az, hogy az ltllando gazdasdgi noveked6s (amit tevesen a
GDP-vel, a ,,brutt6 hazai termtik"-nek nevezett mutat6val m6rnek) lehets6ges, 6s az eg6sz
emberis6g 6letkorulm6nyeinek allando javulSs6t eredm6nyezi. Valojdban az 1llando
gazdas6gi noveked6s nem lehets6ges, hiszen a v6ges Fold egyik alrendszere sem
novekedhet vdgtelentil, ez6rl a pAnzhatalom dltal diktdlt (,,f65ram0') gazdasdgpalitika
iSkokatasztrofdhoz vezet. A gazdasdg niSvekedisg vagy akdr min6s6gi feil6dise is
csak akkor lehets6ges, ha megdllftjuk a termdszetet pusztf'to folyarnatokat, 6s csak

olyan niSvekeddsUfejlSd6st val6sltunk ffieg, amelyhez kiziir6lag meg0jul6

erSforrdsokat, visszaforgatott vagy (tjratermel6d6 nyersanyagokat haszndlunk fel, 6s
nem bocsdtunk ki tiibb szennyezS anyagot, mint amit a termdszet folyamatosan
drtalmatlanftani tud.
Az 6lland6 noveked6s nem csak fenntarthatatlan, de - az elmult 50 ev ENSZstatisztik6inak tanus6ga szerint - nem kozelit az 6ltal6nos jol6thez, ellenkez6leg, a nagy
tomegek nyomora egyre fokozodik. Ez,6rt ez a gazdasdgpolitika vildgmdretfi szocidlis
katasztrofdhoz, a ti5megek ldzaddsdhoz, ,,vildg-polgdrhdborrthoz" vezet, melynek
kiiv etkez m 6 ny ei bel 6th atatl a n o k.
Ehhez k6pest m6sodlagos jelent6s6gU, hogy a GDP hamis mutat6ja a tdrsadalmi
osszteljesitmdnynek. A mi Sz6chenyi lstv6nunk m1r a GDP ,,feltaldl6sa" el6tt megirta, hogy
ha Ssunk egy nagy godrot, 6s a kovetkezS 6vben betemetjuk, az nyilvAnvaloan nem
tekinthet6 gazdasdgi teljesitm6nynek, holott a GDP-I mind a ki6s6s, mind a betemet6s
kolts6ge noveli. Ez arra is rdmutat, hogy az okologiai korl6t valoj6ban nem a GDP
noveked6s6nek szab korldtot, hanem
,,megfoghato term6kek" mennyis6gi
noveked6s6nek. A GDP noveked6se tehSt onmag6ban nem j6, csokken6se onmagdban
nem rossz, hiszen p6ldaul a GDP noveked6se mellett csokkenhet a szem6lyes fogyaszt6s,
6s fordltva.
Tovdbbi hamis dllftiis az, hogy a t6ke (a befektetdsre szdnt p6nz) szabad
dramldsa tidvi5s. Ennek az a felt6telez6s az alapja, hogy ha ket 6llam gazdas6ga kozul
mindegyik azon term6kekre osszpontosft, amelyiket a m6sikn6l hat6konyabban tud
el66llitani, 6s e term6keket kicser6lik, ez mindk6t gazdas6g, mindk6t t5rsadalom jav6ra
szolg6l. Ezazonban csak akkor igaz,ha a t6ke nem mozoghat szabadon. Korunkban ennek
az ellenkez6je 6ll fenn. Ezt egy gondolatkis6rlettel szemleltetjuk. K6pzeljunk el egy
orsz6got, amely mindent, amire a lakosoknak szuks6guk van, maga 6llit elci, 6s hat6rait
lezilrja azAruk 6s a t6ke 6raml6sa elol. igy a kindlat kielegiti a keresletet, a gazdas6g
egyens0lyban van. Ha a munkamegosztds 6sszerU 6s m6lt6nyos, akkor mindenki annyit
dolgozik, amennyire szuks6g van, 6s senki nem szfikolkodik. Most nyissuk meg a
hatdrokat, 6s t6telezzirk fel, hogy p6lda-orszdgunk valamennyi termek6t m5s orszdgokban
olcsobban tudj6k el66llitani, olyan olcson, hogy m6g a szdllit6si kolts6g szdmit6sba
v6tel6vel is meg6ri p6lda-orsz6gunkba szdllitani. Mondjuk, Magyarorszdg a p6ldaorszdg, 6s mondjuk, ndmet c6gek Kinifrba telepitett tizemeikben minden iparcikket
olcs6bban tudnak elSdllitani, mint a magyarorszdgi ilzemek, 6s mondjuk, francia

a

c6gek Alg6ri6ban minden dlelmiszert olcs6bban tudnak megtermelni, mint a
magyarorszdgi gazdiik. Ebben az esetben az EU-tag Magyarorszdgon mindenki
munkan6lktili lesz, 6s a munkabiro emberek felkerekedhetnek, hogy egy olyan orsz6got
talSljanak, ahol munkaer6-kereslet van. De hol van ilyen orszlry? Es ha lenne, mi lesz
Magyarorszdgb6l, ezer6ves kuftrtrdnkb6l, a csalddi-bardti kapcsolatokb6l? Ez nem
elfogadhat6 ji5v5k6p, egyik n6p szdmdra sem.
Ugyancsak hamis a kdvetkezS tdtel: Az a gazdasdgpolitika vezet jolAthez,
amelynek f5 szempontja a viliigpiaci versenyk6pess6g. M5s oldalrol n6zve amlg
l6teznek nemzetgazdasdgok - a c6l a min6l tobb kivitel, pontosabban: a min6l nagyobb
kiviteli tobblet, tekintet n6lktil a hazai fogyasztok 6rdekeire. Holott a krilforgalom erkolcsos
c6lja nyilvSnvaloan nem ez, hanem a hazai t6rsadalom jolete. (Az erkolcstelen kiviteli
politika tragikus tort6nelmi peld6ja volt, amikor az irorszdgi nagy burgonyav6sz idej6n az
angol foldesurak exportSltdk a megtermett kev6s krumplit, mikozben az irek tomegei 6hen
haltak, vagy - akik tudtak - kivdndoroltak Amerikdba.) Az is nyilvdnvalo, hogy valamennyi
nemzetgazdasdgban nem lehet kiviteli tobblet, hiszen minden kiviteli tobbletet mds
nemzetgazdasdgok beviteli t6bblet6nek kell kiegyenlltenie.

-
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KiNA

A korkep hidnyos lenne, ha nem 6llapitan6nk meg, hogy b5r monopolt6k6s
globalizmusrol besz6lunk, ez a vildgrend m6gsem a vildg eg6sz6re n6zve 6rv6nyesUl, a
kontinentSlis KIna ugyanis nem egy6rtelm[ien r6sze ennek a vil6grendnek. Az a Kina, ahol
az 6llam az emberis6g egynegyedenek elet6t ellen6zi, szervezi 6s irdnyitja, m6gpedig a
gazdasdgi mutatok tekintet6ben olyan - imm6r tobb mint 6vtizedes - sikerrel, ami pdratlan
a modern gazdasSgtort6netben. Es ez nem csak a statisztikdk sz6msoraiban mutatkozik
meg, mert t6ny, hogy Kindban mdr Mao idejeben megvalosult az 6hhalaltol valo biztons6g,
amely a legrijabb-kori Azsi6ban igen nagy vivm6ny.
A Kin6ban kialakult m6sfajta gazdasdgi rendet egy saj6tos r6tegez6d6s jellemzi.
Elktllonfthet6 a gazdasdgnak a l6tfontossdg0 javakat 6s szolgdltat5sokat el65llit6,
forgalmazo es fogyaszto r6tege
nevezzik alapretegnek -, amely stabil, 6s nincs
globalizmus
kiszolgdltatva a monopolkapitalista
hatalmassdgainak; 6s kulon elemezhet6 a
gazdasdg
ehhez k6pest luxuscikkeket termel6, 6rt6kesftS 6s fogyaszt6 r6tege
nevezzuk kiegeszit6 r6tegnek -, amely ma m6r jelent6s, 6s 6vr6l 6vre jelent6sebb r6sze a
vildggazdasdgnak. Az alapr6teg legfontosabb elemeit abban l6thatjuk, hogy a vdrosi
n6pess6g ell6tiis6t rizsb6l, olajb6l 6s hasonlo alapvet6 cikkekb6l dllami fekigyelet 6s
tdmogat6s biztosltja, a lakossdg 70-75 szdzaliklt kitev6 parasztsdg pedig - minthogy nem
soprik le a padl6s6t szrilofoldj6n maga termeli meg l6tfontoss6g0 fogyasztdsi cikkeit.
Emellett - kieg6szit6 r6tegkent - mffkodik egy mintegy feler6szben Sllami, feler6szben ma
mdr mag6nc6gekb6l 6llo, rohamosan moderniz6l6d6 ipar, amely er6teljesen betagolodik a

-

-
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vilSgpiacba. (Megjegyezhetjuk, hogy a japdn gazdasdgban is megtaliilhatok a
k6tr6tegfis6g elemei, hiszen fenntartja 6s v6di drdga rizstermeldsft, kem6nyen v6di
bels6 piacdt, 6s korldtozza a jen konvertibilitdsdf. Hasonl6 a helyzet az EU-ban is,
amely a multik nyom6sa ellen6re egyel6re m6g - fenntartja 6s v6di dr6ga
mezlgazdasagdt.)
A VALSAG ALAPVETo OKA ...

... a kamatoz6 magdnp6nzrendszer 6s a korldtlan tulajdonlds rendszere, amelyek
folytdn kialakultak 6s egyre novekednek a kevesek kezeben a nagyvagyonok, mert ezek
kapzsi, szfik l6t6ki5rfi urai mindent aldrendelnek hatalmuk

gyarapitiisdnak, mdg az emberis6g fennmaraddsdt is.

is

vagyonuk

A PENZURALOM KOZHATALMA: A PARLAMENTARIS PARTURALoM
Ez a Nyugat orsz6gaiban mfikod6 politikai rendszer, amit,,demokrdcia" n6ven a vil6g
tobbi orszitgflra is 16 akarnak er6ltetni, nagyon alkalmas arra, hogy a felszines szeml6l6

sz1mdra a n6puralom latszat6t keltse, val6j6ban pedig a p6nzhatalom t6nyleges uralmdt
szolgdlja. Technikdjdnak ismertet6s6t az olvaso megtal6lja A Szent Korona nepe kelet es
nyugat kozott cimfi fuzetben, de roviditve itt is megism6teljuk: Gyakorlatilag minden feln6tt
allampolgSr - dltaliiban n6gy6venk6nti
szavazat6val r6szt vesz a kozhatalmi szerepl6k
kivdlasztSsdban, illetve - a form6lis jog szerint - vSlaszthato is ilyen szerepre. A folyamat
szervezoi a politikai p6rtok, sajnos, gyakorlatilag ezek vezet6s6ge jeloli ki azokat, akik kozul
a kozhatalmi szerepl6k vSlaszthat6k, 6s terjeszt programokat, jelszavakat a vdlaszt6k el6,
majd a megv6lasztottaknak a peirtfegyelem alapj6n esetr5l-esetre megszabja, hogyan
,,dontsenek". Az flllampolg6roknak negy 6ven keresztril gyakorlatilag nincs lehet6seguk a
megv6lasztottak ellen6z6s6re, szdmon k6r6s6re, visszah[vds6ra.

-
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eszkiize van 6rdekei 6rv6nyesit6sre. Az egyik: a
rendelkez6se alatt itllo ti5megt1jdkoztatds is a vele egybefon6d6 tt5megsz6rakoztatds
(televizio, mozi, ujs6g, radi6) r6v6n nagymdrt6kben meghatdrozza, hogy a vdlaszt6k
kikre szavaznak A m6sik: a pdrtoknak sok pfinzre van szitks6gitk mffkod6si kolts6geikre,
rekl6mra, a ,,meg6lhet6si politikusoknak" valo juttat5sokra; e kiSlts6gek fedezet6t kiiliSnbiSzS rtbn-modon - a p6nzhatalomtol kapjdk. Ennek fej6ben gondoskodnak r6la,
hogy a ,,kozhatalmi dont6sek" l6nyeg6ben egybeessenek a p6nzhatalom dont6seivel. Ha
,,homok kerirl a fogaskerekek koz6", akkor jon a puccs, a katonai diktatfra, a politikai

A p6nzhatalomnak k6t f6

gyilkossdg, vagy a ,,megel6z6 csap6s", aminek r6v6n a ,,rend" helyreSll, 6s vissza lehet t6rni
a szok6sos ,,demokratikus" technikdkhoz. (L6sd: Lumumba, Allende, a k6t Kennedy 6s az
USA folyamatos terrorizmusa.)
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B/,,T6tek 6s es6lyek" Magyar Nemzet 1995'4'12KORTEN, Ddvid C.: T6k6s t6rsas6gok vil6guralma" Kapu 1996.
PETH6 Tibor: ,,Gyilkos kapitalizmus" Magyar Nemzet 1996.2.24'
PLENTER J6nos: ,,'Szalt6 mort6le'a bizonytalanba" Magyar Nemzet 1995.8.2.
SZIGETI P6ter:,,VilSgrendszern6z6ben" N6pszabadsdg 1993.2.13.

2. Jobb jov6nk alapja:
a term6szetes gazdasAgi rend
2.1 Aterm6szetes gazdas6gi rend alapelvei
6s a Szent Korona-tan
Az alkotmdnyos rendszervdlt6s sordn kialakitando gazdasdgpolitik6nak igazodnia
kell azokhoz a tdrsadalomszeruezlsi alapelvekhez 6s emberi alapjogokhoz, amelyek a
term6szetjogbol (az evang6liumi erkolcsb6l, a humSnumb6l) kovetkeznek. Ezeket a
kovetkez6kben fogalmazzuk meg:

ERrErneNo:
al Ad emberek kozotti viszonyt szab1lyozo, a t6teles jogot megel6z6 erkolcsi elvek kozul a
legmagasabb rendfi a szeretet evang6liumi parancsolata, aminek az 6w6nyesuleset
szuks6gesnek 6s elengedhetetlennek tartjuk a l6t minden terttlet6n, tehdt a politikaban 6s
a gazdasdgban is.
b/ A legnagyobb 6rt1k az 6let, ami alatt nemcsak az egyeni emberi eletet 6rtjuk, hanem a
foldi 6let minden egy6b formaj6t is: az emberi fajnak 6s a tSrsadalomnak, valamint a foldi
teljes el6vildgnak az 6let6t 6s annak meg6z6s6t. Tisztdban leven azokkal a vesz6lyekkel,
amelyek a globaliz6l6do vilSgban az emberis6g 6s az 6l6vilag l6t6t fenyegetik, ktilonosen
fontosnak tartjuk azokat a tev6kenys6geket, 6s azoknak a szempontoknak az
6rv6nyesit6s6t, amelyek c6lja a foldi 6let fenntartdsa 6s az azt fenyeget6 vesz6lyek
kikuszobolese.
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c/ J6 minden, ami az 6letet seglti, v6di, gy6gyftja 6s gazdagrtla, 6s rossz minden, ami
6rtelmetleniil pusztftja, k6rosftja.
d/ A tdrsadalom alapegys6ge a csal6d, ezdrt a t6rsadalomnak minden rendelkez6s6re 6llo
eszkozzel segitenie kell a csalSdok stabilit6s6t, kiemelten kell m6lt6nyolnia a jov6
nemzed6k felnevel6se 6rdek6ben v6gzett munk6jdt, 6s annak 6rtek6t a t6rsadalom minden
tagj6ban tudatositania kell. A tdrsadalom legnagyobb kincse, a jov6 z{loga az ifjus6g, ez6rt
jov6je
annak a nemzet erkolcsos, kimtjvelt, szakmailag k6pzett, a tdrsadalom tobbi tagjai 6s
ir6ntifelel6ss6get 6rzo 6sv6llalo, ontudatos polgdr6vd nevel6se a t6rsadalom legfontosabb
feladata.

el Egyeb kiemelt ert6kek: Az evang6liumi felebarSti szeretet parancs6bol

ugyan
szuks6gesnek
tekintettel
jelenlegi
tort6nelmi viszonyokra
egyertelmfien kovetkezik, de a
etnikum, vall6s, nem, vagyoni helyzet, p6rt6ll6s
minden
tarijuk kijelenteni, hogy elutasftunk
szerinti hetr6nyor megkulonboztet6st, mindenfajta kizsdkm6nyol6st 6s gyarmatositdst.
Szem6lyeket 6s kozoss6geket nem meghirdetett elveik, hanem a tetteik alapj6n mintisitunk

azit

rogzrtett elveink tukr6ben.

TARSADALOMSZERVEZESI ALAPE LVEK:

al Az emberi szem6ly meltositgdnak elve'. az ember 6rteke nem k6pess6geib6l vagy

teljesitm6ny6b6l, hanem kizdrrolag l6teb6l szilrmazik, 6s jogai is ezen az alapon illetik meg'
Minden emberi szem6ly egyedi 6s potolhatatlan, 6s mint ilyen, kepessegeit6l 6s
teljesitm6nyet6l fuggeilenul azonos m6ltos6ggal 6s jogokkal rendelkezik, ez6rt egyetlen
embert sem 6ldozhat fel senki ak6r egy m6sik ember, akAr a kozoss6g jav{ra hivatkozva,
6s mindenki, aki b6rmilyen okb6l rSszorul a kozgondoskoddsra, t6rsadalmi helyzet6t6l 6s
elismerts6g6t6l fuggetlenul jogosult r5.

bl A szotidarit|s elve: az egy6n kozoss6gben, a kozoss6g 6ltal es a kozoss6g6rt

Az
egy6n feladata, hogy tev6kenys6g6vel a kozoss6g, vagyis embert6rsai hasznSra legyen, az
emberi kozoss6get az azl alkoto egy6nek javilra folyamatosan 6pftse 6s fejlessze, a
kozoss6g c6lja 6s feladata pedig az, hogy az 6t alkoto egy6nek boldogul6s6t segftse.
61.

cl A szubszidiaritas e/ye: minden egy6nt 6s kozoss6get teljesit6k6pess6ge a16nydban kell
6s szabad terhelni, 6s nem szabad megvonni t6le a dont6s 6s a megval6sitds jog6t olyan
ugyekben, amelyek v6ghezvitel6re on6lloan k6pes.

A kotetess6g 6s szabadsitg e/ye: Minden ember alapvet6 koteless6ge azon munkdlkodni,
hogy minden embertdrsa szAmlra 6rv6nyesuljenek az e szakaszban ismertetett
t6rsadalomszervez6si elvek (al-el bekezd6sek) es emberi alapjogok (f/-k/ bekezd6sek),
tov6bba minden ember tiszteletben kell, hogy tartsa embertSrsainak cselekv6si 6s
magatart6si szabads6gSt, amelyet a tdrsadalom r6sz6r6l csak az alapvet6 koteless6g
dl

korl6tozhat, 6s kell is, hogy ez a koteless6g korldlozza a szabadsdgot.
el A nemzeti let elve'. Az ember eredend6en, l6nyeg6n6l fogva szabads6gra szuletett, amit
teljess6geben egy nemzet kozoss6geben 6lhet meg, ami politikai kozoss6g 6s szovets6g is
egyben. Az egyes nemzeti kozoss6gek viszony6ban a Fold nemzeteinek a kozoss6g6n
belul - meghat6rozo tendenciakdnt - ugyanazon itt felsorolt 6rt6krendnek, elveknek 6s
jogoknak kell 6rv6nyesiilnirik, mint amelyek a tdrsadalom tagjainak a viszonydt

szab1lyozzik.
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Az EMBERT SZEMELY ALAPJOGAI:
'fl Az 1lethez val6 ybg: Minden embernek joga van ahhoz, hogy a t6rsadalom biztosltsa
szlmfura az 6let elemi felt6teleit (az 6lelmet, a lakhat6st, az egeszs6gtigyi ell6tdst).

gl A termdszet-adta 6letfeltetelekhez 6s a szellemi termekek hasznalatahoz valo jog
k1zkincsek kisajatfthatatlansdg6nak elve): Az 6let term6szet-adta elemi felt6teleit

(a
(a
term6szeti kincseket, a foldet, a leveg6t, a vizel, az energiaforr6sokat) valamint az emberi
szellem alkotdsait - amelyek 16nyegeben tobbezer-6ves kozos szellemifejl6des gyumolcsei
- az eg6sz emberis6g, az emberis6g minden nemzed6ke 6s nemzete adomdnyk6nt kapta.
Ezek el6r6s6re 6s ig6nybev6tel6re minden ember, a jelenlegi 6s minden jovend6 nemzed6k
minden tagja azonos jogokkal rendelkezik. M6s sz6val: nem kerulhetnek mag6ntulajdonba,

megrijulo term6szeti kincsek, fenntartdsukrol a t6rsadalomnak
folyamatosan gondoskodnia kell, a nem meg0jithato term6szeti kincsek felhasznSl6sakor
pedig tekintettel kell lenni a jov6 nemzed6kek 6rdekeire.

nem saj6tithat6k ki

a

hl A sztil6folddn val6 meg6lhet6s (boldogul6s) ioga.
il A tarsadalom javaibol valo r6szestil6s joga (a teljesitm1ny elv): A munkak6pes emberek
csak a t6rsadalom szilmilra v6gzett hasznos teljesitm6nyuk jog5n 6s m6rt6keben
ig6nyelhetnek r6szt a t6rsadalmi osszterm6kb6l. M6s szavakkal: a korukn6l vagy eg6szs6gi
Sllapotukndl fogva r6szorul6kon kfvul senki nem jogosult a tdrsadalom szAm1ra nyujtott
hasznos teljesitm6ny n6lkul r6szesulni a t6rsadalmi ossztermekb6l.

jl Az es1lyegyenlSsAgre valo jog: Minden eg6szs6ges gyermeknek, ifjfnak 6s munkak6pes
embernek joga van arra, hogy fizet6kepess6g6t6l fiiggetlenul, csak k6pessegei Sltal
befoly6soltan, egy6bk6nt a t5rsadalom tobbi tagj6val azonosan, egyenl6 es6llyeljuthasson
hozzA a hivat6sa elsajStitdsdhoz 6s hat6kony gyakorl6s6hoz szuks6ges term6szeti,
gazdas6gi 6s kultur5lis er6forr6sokhoz.
kl A hdtrdnyos helyzetfiek ktil1nleges joga: Atdrsadalom azon tagjainak, akik ak6r szellemi,
ak{r fizikai adotts6gaikb6l ad6doan h5trSnyos helyzetben vannak (csokkent

munkak6pess6gfiek, fogyat6kosok, rokkantak), joguk van arca, hogy sz6mukra a
tdrsadalom es6lyeik fokoz6sSt a mindenkori adotts6gaiknak megfelel6 szinten, a
mindenkori term6szetes (tudom6nyos, anyagi) korldtokon belul, m6lt6nyos felt6telekkel,
kulonleges megold6sokkal is biztositsa.
AZ ALAPELVEK ENVEruYESU LESEIIEK FELTETELE

term6szetes t6rsadalomnak a p6nz- 6s hitelrendszer koz-ellen6z6s6vel, a
tulajdonrendszer 6s az adorendszer megfelel6 kialakit6s6val biztositania kell, hogy ne
johessen l6tre
mag6nvagyonok mert6ktelen felhalmoz6dSsa,
mint
megtapasztaltuk - a tdrsadalom eltozul6s6nak f6 oka.

A

a

amely

OSSZnTIG A SZENT KORONA-TANNAL
Az elSbbiekben ismertetett alapelvek a term6szetjognak, az evang6liumi erkolcsnek

az emberi egyritt6l6sre vonatkoz6 t6telei, 6s mivel a szentkorona-tan nem m6s, mint a
term6szetjognak, az evang6liumi erkolcsnek a magyar tort6nelem koriilm6nyei kozott va16
6rv6nyesul6se, a szentkorona-tannal is teljes osszhangban vannak. A szentkorona{an
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alapt6teleinek rovid osszefoglal1sdt az olvas6 megtal6lja A Szent Korona ndpe kelet es
nyugat kdzott cimfi fiizetben. E t6telek kozril itt kiemeljuk azokat, amelyeknek meghatdrozo
jelent6s6grik van a gazdas1gi rend szempontjSbol:
3. ,,A tdrtAnelmi alkotmdny biztositja a magyarsdg 6s a vele egyiltt elni
kivano n6pek, kozoss6gek 6riik szabadsagdt. (Hungaria semper libera)"
4. ,,Minden tulajdon forrdsa a Szent Korona, amely a magyarsag 6s a vele
egyiltt elni kfvano nepek, k6z6ss6gek mult, jelen es j6vend6 nemzed6keit
fesfesifi meg. (Sacra Corona radix omnium possessionium.)"
5. ,,A Szent Korona erkllcsi, jogi szem6ly, amelynek minden tagjat egy es
ugyanazon szabads1g illeti meg. (Una et eadem libeftas.)"
7. ,,Az alkotmanyos alapt5rueny, a sarkalatos toruenyek, minden
jogszabaly, a t6ru6nyhozo, v6grehajto, biroi es ellenorz1 hatalom
minden intezked6se meg kell hogy feleljen a Szent Korona eszm6nek, a
tortenelmi alkotmdny alapelveinek. (Sub specie Sacrae Coronae.)"

2.2 Az alapelvek a gyakorlatban: tulajdonszerkezet
HAROMFAJTA TULAJDON

A

term6szetjognak megfelel6 tulajdonszerkezet szeryes, fokozatos kialakuldsa
6rdek6ben az 1llamnak torekednie kell arra, hogy optim6lis m6rt6kben 6s gyorsasdggal
megvalosuljon:

a) ember alkotta termel6vagyon eset6ben a csalSdin6l nagyobb v6llalkoz6sok munkds(alkalmazotti), esetenkent kozoss6gi tulajdonl6sa, illetve a mezSgazdasdgi term6keket
feldolgozo 6s forgalmazo vdllalatok eset6ben az alapanyag-terme16k t0lnyom6
tulajdonl6sa;
b) a flldterilletekkozhatalmi tulajdonlSsa, ahol a berl6k olyan helyben lako szem6lyek, vagy
ilyenek tdrsasdga, akik maguk mfivelik a teruletet.l Ez megfelel az emberiseg 6si
tudSsdnak, amely szerint a fold lsten6. A Bibliiiban olvassuk: ,,lsten mondja n6p6nek: ne
adidtok el a f6ldet i5riilk dron, mert a fiSld az enydm, 6s ti csak ji5vev6nyek 6s zsellfrek
vagytok e fiildi5n." Megjelenik ez az elv a magyar tiSrt6nelmi alkotmdnyban is, amely
szerint a fiSld a Szent Korond6.

a termeszetes monopol-helyzetben l6v5 kozszolgaltat6 vdllalatok (kozrizemek)
kozhatalmi (5llami, vagy teleprilesi-onkormdnyzati) tulajdona, ahol a tulajdonosijogok
gyakorldsdt a szolg6ltat6st ig6nybevevSk intezm6nyesen ellen6rzik.
c,)

Ez a tulajdonszerkezet jelent6sen el6segiti a teljesitm6nyelv, az es6lyegyenl6s6g, 6s
a koteless6g-szabadsdg elv6nek 6rv6nyesril6set. (Lasd a 2.1 pontot.)
1

A pontos szab6ly: MezSgazdasdgi vagy bdny6szati hasznosftdsri foldterrilet, vagy
term6szetv6delmi terulet nem lehet sem tulajdon5ban, sem b6rlet6ben m6snak, mint
kozhatalomnak, vagy olyan helyben lak6 term6szetes szem6lyeknek, akik maguk hasznositjdk a
tertiletet, vagy kizdrolag ilyen szem6lyekb6l 6116 t6rsassdgoknak. A fold koztulajdona (a Szent
Korona tulajdona) fokozatosan v6lik dltaldnossS, az 6llam (a helyi 6nkorm6nyzatok) el6v6telijoga
r6v6n. Az onkormdnyzatok a foldeket helybeli gazd6lkod6 csalddoknak adjdk tart6s, orokolhet6
b6rletbe. LSsd a 2.7 pontot is.
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vALLALKoz6t TULAJDoN

Az el6z6ekben meghat6rozott, v6llalkoz6i
egyeztethet6k ossze a kovetkez6 szempontok:
-

tulajdonformdval

jo

hat6sfokkal

ne szabjunk korldtot az egy6ni tehets6gnek, alkotoer6nek, szorgalomnak, 6s tegyuk
lehet6v6, hogy a sikeres vdllalkozo, mig 61, on6lloan, burokratikus belesz6lSsok n6lkul

*

*
*

donthessen az ltltala l6trehozott termel6-szolgdltato egys6g mfikod6ser6l 6s 6lvezhesse
hasznSt;
6rv6nyesuljon mindegyik indulo gener6cio szilmdra a v6llalkozdsi es6lyegyenl6seg;
a munkds-alkalmazotti tulajdonl6s r6v6n a munkahelyeken is, ahol 6letunk nagyobbik
r6sz6t toltjuk, 6rv6nyesuljon a demokrdcia, az onigazgatSs, a - csak mSsok szabadsSga
6ltal korl6tozott - szabads6g tendenci6ja'

Emellett a mezSgazdas6gi term6keket feldolgoz6 6s forgalmazo v5llalkozdsok
eset6ben a nyersanyagtermel6k jogos 6rdekeinek 6rv6nyesi.il6s6t is el6segfti ez a
tulajdonforma.

a

termel6s-szolgSltat6s parancsnoki
posztjain l6v6k anyagi boldogul6sa att6l fugg, hogy a r6juk h6rulo t6rsadalmi feladatokat j6
min6segben 6s gazdas6gosan teljesitik-e. Megvalosul az a klv6nalom, hogy e
profitot fialo
,,purrnrinokok" szim6ra a termel6s-szolg6ltatds ne csak (vagy ne els6sorban)
iev6kenys6g legyen. Az elm0lt k6tszAz6v, de kulonosen a legut6bbi 6vtizedek tapasztalatai
nem igazoltAx izta liberdlis feltev6st, amely szerint a p6nztulajdonosok lehet6 legnagyobb
haszonra val6 torekv6se automatikusan a t6rsadalmi er6forr6sok optim6lis (a koz6rdeknek
leginkdbb megfelel6) felhaszn6l6s6t eredm6nyezi'

A munk6s- 6s gazdatulajdonl6s

folyt6n

Az ALKOTO VALLALKOZOK VEDELME

A tulajdonszerkezet szerves alakul6s5t szolg5lja a kovetkezl szabitly: "Csaladi
vitltatkoz^s"-nak min6sirl - a "kisvdllalkozds" elterjedt meghatdroz6s6hoz igazodva ' a 20

alkalmazottndl nem tobbet foglalkoztat6 v6llalat. Az enn6l nagyobb v6llalkoz6sok k6nyszerfi
tulajdonforma-v6lt6s6ra (a dolgozok tulajdon6ba ad6s6ra) azonban nem kertil sor
minbaddig, amig maga az atapfto tulaidonos - a saj6t 6s a t6rsadalom haszn6ra folyamatolan mfikodteti. Csak ha le akarja 6llitani az ttzemet,vagy a munk6sok nagy r6sz6t
el akarja bocs6tani, akkor l6p kozbe a kozhatalom, 6s tisztess6ges kiv6s6rl6ssal 6tadja a
munkaioknak 6s alkalmazottaknak ill. a gazddknak az izemet. Egyebk6nt az alapito
tulajdonos akfrmekkor6ra is fejleszti uzem6t, keresked6s6t, holtig megtarthatja
v6llalat6t, tulajdonoskent ir5nyfthatja 6s rendelkezhet az adozott nyeres6g folott, csak ha el
akarja adni, akkor kell a munkahelyv6delmi torv6nyben (lasd a 3.2 pontban) meghat{rozott

-

-

elj6r6shoz hasonlo modon felaj6nlania a kozhatalomnak, hogy megval6suljon a
termeszetjogot kovet6 tulajdonforma. A kiSzhatalom kamatmentes hitellel segiti a
munkdsokat-alkalmazottakat, 6s a gazddkat, az angolszdsz vildgban i6l beviilt dlamilag tdmogatott - munkdstulajdonl1si rendszerhez hasonl6an. (Ennek a
rendszernek m6g el6gg6 tok6letlen kezdem6nye a mai magyar Munkits Resztulaidonosi
Program /MRP/.) Teh6t a term6szetes t6rsadalomban eppfgy kiemelkedhetnek tehets6ges
v6llalkoz6k, mint hajdan a weissmanfr6dek vagy goldbergerek, de nem adhatjdk 6t a
tulajdont olyannak, aki erre nem saj6t teljesitm6ny6vel szerzett jogot, hanem valamilyen
m6s 0ton-m6don kerult p6nz6vel, vagy a bankvildgtol kapott hitellel kiv6nja tulajdondvd
tenni a vSllalatot.
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Fontos "mell6khatdsa" e szab6lynak, hogy megszfinik a piac kivdsdrldsdnak a
Iehet6s6ge, amit pl. a magyar privatizficio gydszos tort6nete nagyon j6l szeml6ltet. A mai
helyzetben egy korrupt allami/onkormSnyzati tisztvisel6nek 6s/vagy egy 0jgazdag
privatiz6tornak 6rdeke 6s lehet6s6ge is volt 6s van arra, hogy osszej6tszva egy
piacv6s6rl6sra spekul6l6 multival mesters6gesen vesztes6gess6 tegyen egy vSllalatot,
hogy aztdn potom Sron keruljon a spekul6ns kez6re. Ezt esettanulmdnyok sora tantsltja.
(Lasd pl. MSndoki Andor iras6t a LELEPLEZO 2OO0l4 szdmdban.) A term6szetes
tdrsadalom tehSt bezdr egy nem is kis kaput a korrupci6 el6tt, ugyanakkor az uj
weissmanfr6dokat 6s goldbergereket, akik tehets6ggel 6s szorgalommal akarnak
boldogulni, nem fenyegeti.
VALLALATI GAZDASAGOSSAG

A term6szetjognak megfelel6 tulajdonform6ban is csak akkor van l6tjogosults6ga
egy vallalkozdsnak, ha - 6sszerfi felfut6si id6 utdn - nemzetgazdasdgi (ossztSrsadalmi)
szinten gazdas6gosan, azaz vesztes6g n6lkul mfikodtethet6. Mit ertunk ezen?
vdllalati
nemzetgazdasdgi
MindenekelStt meg kell kiiliSnbiSztetni
(iSssztdrsadalmi) szintfi gazdasdgossdgot. Tegyuk fel, hogy van egy 500 f6vel mfik6d6
gyer, ami a term6keit csak a "futottak m6g" kategoridban tudja eladni, ez6rt 6ves
kolts6gvet6se a kovetkez6k6ppen alakul:
400 millio Ft
Berkolts6g
1600 milli6 Ft
Anyagkoltseg
300 milli6 Ft
Rezsi
300 millio Ft
Befizet6sek a kolts6gvet6sbe (TB is)
2600 millio Ft
Osszesen
2400 millio Ft
Arbev6tel
200 millio Ft
Vesztes6g 6vi

a

is a

A mai gyakorlat szerint ezt az uzemet felszdmolj6k. Ennek eredm6nyek6ppen

a
(a
kolts6gvet6s t6rsadalombiztositdst is ideszSmftva) elesik 300 millio Ft bevetelt6l, 6s m6g
a munkanelkuliv6 lett munkdsok szocidlis ellStdsdrol (kozte eg6szs6gugyi alapellatdsdr6l)
is a kolts6gvet6snek kell gondoskodnia. NyilvSnvalo, hogy jobban jar a koltsegvet6s (6s
vele a t6rsadalom), ha az [izem - a Munkahelyv6delmi Torv6nyben (l5sd a 3.2 pontot) el6frt
elj6ras sor6n - egy hosszri tiivf fejleszt6si terv keret6ben - mondjuk - 5 6vre ad6- 6s
j6rad6kmentess6get kap, 6s kamatmentes kozhitelt, amivel felfejleszti mag6t a mez6ny
derekhad6ba, 0gy, hogy 5 6v m0lva - nagy val6szlnUs6ggel - visszat6rhet az ad6t 6s
tSrsadalombiztositdsi j6rul6kot (amfg van ilyen) is elvisel6 v6llalatok sorSba. Ha teh6t a
megszfin6s el6tt 6116 v6llalat kozhatalmi biztosa legal6bb ilyen gazdas6gi tervet ki tud
dolgozni a munk6stulajdonosi szervezettel, vagy az 6rdekelt gazdaszovetkezettel kozosen,
fenn kell tartani munkds-alkalmazotti ill. gazdatulajdonban a vdllalatot, akkor is, ha v6llalati
szinten vesztes6ges.
A gazdasSgossdg es6ly6t noveli, hogy egy ilyen helyzetben, amikor a munk6sok 6s
maguk v6lasztotta vezet6ik tudj6k, hogy valoban a maguk 6s csal6djuk 6rdek6ben
iparkodnak, ha tudjdk, hogy munkahelyuk megtart6sa dont6en saj6t maguktol fugg,
vdrhatoan sokkal osszeszedettebben dolgoznak 6s gazdalkodnak, mint ak6rmilyen t6k6s
menedzsment alatt.

W#W
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az On0xlEs llaso a2'7

Pontot is')

"Minden munkak1pes ember - a iog
Az es6lyegyenl6s6g term6szetjogi elve szerint
kelt, hogy hozzaiuthasson a hivatdsa
6s a fizetdkdpess6g szeipontiilbol - eglyenlS esetlyet
er6forrasokhoz'"
hat1kony gyakortaiithoz sztikseges term|szeti-kutturitlis-gazdasagi
szembe kell n6znunk azzal a t6nnyel, hogy a termel6vagyon orokolhet6s6ge
vagy goldberger fiacsk6ja
ellentmond ennek az elvnek. Ha egy uj weissmanfr6d
A szem6lyes
orokolhetn6 a vagyont, hovS lenne iz- ui generacio es6lyegyenl6s6ge?
ebben a versenyben' az
tetjesftmfunyen aiiput6 vagyon tehdt megdrdemelt el6ny
a kozj6l6tet is az
iir6kl6ttvagyon azonban nim.Ezlrta term6szetjognak aztelel meg,6s
javak orokolhetSs6g6t legalSbbis nagy
szolg6lja, ha a gazdas6gi versenyben el6nyt ado
orokosod6si ado felel meg.
m6rt6kben csokkentjuk. Ennek ai elvnek magas, 70-80%-os
biztosfto csal6d.i ,,infrastrukt0ra"
Mentes az orokosod-6si adot6l a tisztes meg6lntt6s szintj6t
nyaralo' k6t szem6lyaut6)'
(pl. csal6donk6nt egy berendezett lak6s vJgy csal6 di hAz, egy
tobb alkalmazottat foglalkoztat6 v6llalkoz6s olyan orokosok
valamint egy 20-nli
eset6ben, akik ilyennel nem rendelkeznek'
tArsadalmi rend
A magas orokosod6si ad6 jogosultsag6t valojdb an a term6szefes
gyermekeik gazdag
teremti meg az6ttal, hogy egyfeloi t6netOveleszi a sz{rl6k szdmAra
mfivelts6ggel, k6pzettseggel) valo
szellemioroksegget lemltfei"ttt J"tt"t*el, sz6les korfi
a fiatalok - szellemi
,tra bocs6t6s6t, m6si6szt olyan tiorutrenyeket teremt, amelyek kozott
letalapjukat' Ennek
oroks6gukre t6maszkodva a maguk erej6b6l megteremthetik
i5ri5ki5s6d6si ad6t nem szabad
kialakul6s6hoz azonban id6 kell. Ez6rt ezt a magas
kezdet6n bevezetni, hanem
kiizvetteniil a term6szefes tfursadalom megteremt*s'nek
folytdrn - m6r val6ban
csak akkor, amikor - a term6szetes t6rsadalmi rend kiteljesed6se
minden p6lyakezd6 megkaph atia ezt a tarsadalmi segits6get.

n"r

-

A SZELLEMI ALKOTASOK TULAJDONJOGA
nem
figyelembe kell
kertjthetnek magilnturajdonba" r6sd az 2.1 pontot) kovet6 szabilryoz6snak

Az idevag6 tdrsadalomszervez6si alapelvel (,,a2 emberi szellem alkotdsai

a szellemi alkoto term6szetes ig6nyeit. Ezt szolg6lja a

kovetkezS szab6ly: A
szellemi alkot6nak ioga van meghitAroz6 szerepet i1tszani mfive sorsdnak
anyagi haszonbol - ha
alakitdsdban, 6s logoiui-t arra is, nogy a milve nyoman ketetkezS
mtivet
van ilyen - meftenyos mertekb"n ,"i2ttediek. Nem iogosult azonban arra, hogy
vdlnek' (Ugyanis
etz1rja azokt6l, axixnex m[ive (megismer6se, haszndtata, stb.) haszndra
osszes,
a szellemi alkotds sosem egy ember mfive, mert elk6pzelhetetlen az emberis6g
megelSz6 nemzed6k6nek szellemi alkot6sai n6lkiil')

vennie

2.3 Azalapelvek a gyakorlatban: p6nz 6s hitelrendszer
PENZRENDSZER, KOZ. ES UIRCRNPENZRENDSZER

A hat6kony emberi munka alapvet6 t6nyez6je a munkamegosztSs: a foldmfives

blzitt termel, a csizmadia csizm6t ellit ell, azl6n cser6lnek. Fejlettebb, kiterjedtebb
munkamegoszt6s azonban nem mehet v6gbe ilyen egyszerfi modon, ez6rl 6seink

p6nz6rt
feltal6lt6k I cser6t kozvetit6 eszkozt, a p6nzt: a foldmfives p6nz6rt adia abuzitt 6s
veszi a csizmdt, 6s a csizmadia is hasonl6k6ppen j6r el'
A penzt 6sid6k ola azegyes t6rsadalmak kozhatalma bocsdtotta ki, a tSrsadalomnak
jogosult a szabdlyok
az az int6zm6nye, amely meghatdrozza az egyutt6l6s szab6lyait 6s
betartds6nak fikenyszerftes6re. A kozhatalom dltal kibocs6tott p6nz forgdsba kezd:
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mag6nemberekhez kerul, majd egy r6sze adok6nt visszajut a kozhatalomhoz, majd ujra
magdnemberekhez kerul, 6s igy tovdbb.
Az id6k sordn egyes mag6nemberek-csalSdok tulajdon6ban igen sok penz gyfilt
ossze, a nagy tobbs6g azonban mindmdig - j6 esetben - annyi p6nzt keres 6s nem tobbet,
amib6l csal5dost6l meg6lhet. A modern kor tort6nelm6t nagy m6rt6kben meghatdrozo
a nagyvagyonosok tobb6-kev6sb6 egyuttmfikod6 r6tege a
mag6n-p6nzhatalom
reneszdnsz v6g6n alakult ki. (E kezdetek k6t legnevezetesebb p6nzvagyonos csal6dja: a
Mediciek 6s a Fuggerek. A legnagyobb ilyen bank6r-dinasztiSt, a Rotschild dinasztidt a
frankfurti Mayer Amschel alapitotta (1743-1812). 6 mondta: "Add nekem egy nemzet
valutdjdnak ellen6ndsi4 s az mdr nem 6rdekel, ki hozza a tiSru6nyeitf') E r6tegben
mintegy k6tsz6z 6ve kialakult a torekv6s arra, hogy az eg6sz emberis6g folott hatalmat
gyakoroljanak, 6s ennek segits6g6vel az emberis6g nagy tomegeit folyamatosan sarcolj6k,
kizsdkmdnyolj6k. E folyamat alapvet6 osszetev6je volt a p6nzkibocsdtds jog6nak
megszerz6se a kozhatalmakt6l, a p6nzkibocs6t6 magdnbankok kialakul6sa. Az elsS az
Angol Bank volt, majd dont6 fordulatot jelentett 1913-ban az Amerikai Egyestilt Allamok
p6nzkibocsdtdsi joganak megszez6se egy magdnbankcsoport, a Federal Reserve Board
altal, (Ekkor kezd6dott meg az USA eladosodSsa. Ma m6r a vil6g legeladosodottabb
orszdga.) igy alakult ki a magdn-p6nzrendszer, amely a leg0jabb id6kben uralkod6v6 v6lt a
nyugati 6s a Nyugat donto befoly6sa alatt 6llo vildgban.
MagyarorszAgon az un. rendszervSlt6s utdn, a Nemzetkozi Valutaalap nyom6sdra,
a nemzetkozi p6nzvilSgot kiszolgSl6 magyar orsz6ggyfil6s 1992-ben mondott le a
p6nzkibocsdtSs 6s a hitelrendszer ir6nyft6sdnak jog6r6l, 6s kotelezte mag6t arra, hogy a
befolyt ad6k Sltal nem fedezett kozkiad6sokhoz, 6s a honi gazdas6g b6vul6senek
p6nzellSt6s6hoz szuks6ges p6nzt kiz1rolag a magSn-p6nzpiacrol szezi meg, kamalozo
kolcsonok form6jdban. Ennek sor6n a magyar 6llamad6ss6g az 1989. evi mintegy 20
millidrd doll6rrol mintegy 60 milliSrdra novekedett, annak ellen6re, hogy az elm0lt 14 6vben
ahazai termel6vagyon zom6t az egymdst valt6 kormdnyok azzal az indokkal adtiik el, hogy
a befolyt osszegekb6l az adossSgokat torlesztik.
Azigy kialakult rendszert alapvet6en jellemzi, hogy a behozatal 6vr6l-6vre tobb, mint
a kivitel (a kulkereskedelmi m6rleg negativ), 6s ezzel osszefugg6sben a kulfoldre
torten6 kifizet6sek is 6vr6l-6vre meghaladj6k a krilfoldrSl szArmazo bev6teleket (a fizetesi
m6rleg is negativ). Ez6rt a jelenlegi rendszerben az adossdg noveked6se 6s vele az orszdg
romldsa meg6llithatatlan. Odajutottunk, hogy a magyar dolgoz6k Sltal 6vente termelt 6rtek
mintegy harmadSt kulonbozo eszkozokkel kiszivattytizzitk az orszfigbol, fgy egyre
kevesebb jut a lakoss6g megelhet6s6re, a kozeg6szs6gugyre, a kozoktat6sra, 6ltalSban a
kozszolg6ltatSsok fenntart6sAra. M alkotm6nyos rendszerv6lt6s egyik alapvet6 feladata
ezdrl a kozp6nzrendszer visszaSllitdsa, valamint a kulkereskedelmi es fizet6si m6rleg
hi6nydnak megszuntet6se, mert e ndlkiil a roml6s nem Sllithato meg, a javulSs nem indulhat el.

-

-

-

-

-

-

A HITELRENDSZER TARSADALMASITASA

Minden kezdo v6llalkoz6shoz indulo vagyonra van szuks6g. Ha

a

kezd6
v6llalkozonak ez nincs birtokdban, akkor az indu16 vagyonhoz hitelb6ljuthathozzit. Hasonlo
a helyzet akkor is, ha egy megl6v6 v6llalkozdst tulajdonosa b6viteni akar. (ltt most nem
foglalkozunk a fogyasztasi hitellel, amire akkor kertrl sor, amikor valaki el6bb akar
valamilyen fogyasztdsi cikket megvdsdrolni, 6s ut6lag akarja megtakarltani az 6rii.) Az
indulSshoz, b6vit6shez szuks6ges p6nz a modern gazdasdgban tf Inyomor6szt hitelk6nt jut
el a vdllalkozokhoz.
Mi6rt kell Stalakitani a mai hitelrendszert? Egyfelol azdrt, mert a mai (p6nzgyarmati)
rendszerben a kialakult p6nzuralom-bankuralom dont6seit6l fuggnek a termel6k (a
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l6v6 kereskedelmi bankok re6lgazdas6g), m6rpedig a trilnyom6reszt kulfoldi tulajdonban
a hazai gazddkat, kis- 6s
6rdekeiket kovetve'- gy-"t ortrtiiag kirekesztik a hitelny0jt6sbol
v6reked6s, hogy a fejreszt6k-b6vit6k es
koz6pvdlrarkozokat. Nlivnat< bizonyurt azariberilris
forr6sainak optimdlis (a
a hitelbankok versenye gondoskooit a t6rsadalom erre fordithato
tanuls6gos egy a Magyar Nemzeti
koz6rdeket legjobban szolg6l6) eloszt6s6r6l' Nagyon
6s tenymeg6llapit6sa:
Bank szellemi mfihely6bln ieszirlt tanulm6ny el6rejelz6se
,,Hosszabb t6von
problemils lesz Magyarorszagon a kis- es k'z'pvallalkoz(tsok
mint a termel$si
finanszfrozdsa. A; ui szemtfutet a penz\gyi intezmenyeket
szerepldket tekinti." ("A hazai
fotyamatokat aktivan (neha dominfuns modon) arakito
11' fizet' lddzi
bankrendszer t6vrati fejr6d6s6nek k6rd6sei" MNB mfihelytanulm6nyok,
Varga lstvdn, "Uzleti 7" 1999'9 -27 .)
szorul, mert a jelenlegi
Mdsfelcjl a hitelrendsz er az6rt is gyokeres v6ltozdrsra
kis- 6s koz6pv6llalkozok 6s a gazd6k
hitelkamat ok (12-20%) magasabbak, mint i' hazai
is besz6lve arr6l, hogy a bankok t6lzott hitelfedezeti
6ltal el6rhet6 nyeres6g,
hij6n) csak az kaphat hitelt' akinek
kovetelm6nyei folyt6n tulajdonk6ppen (,,osszekottet6s"
nincs szuks6ge r5.

is

i.t

*
*
*

A feladat tehSt:
szdmdra,
p6nzt teremteni a hazai kis- 6s kozepvdllalkoz6k (gazd6k) hitelszirks6glete
olcs6v6 tenni ezeket a hiteleket, 6s
akarja 6s nem is tudja szabot6lni a
oryan hiternyfjto szervezetet r6trehozni, amery nem

hazaikis-6skozepv6|IaIkoz6sok(gazd6k)hite|ez6s6t.

v6rhato, hogy
tov6bbiakban felv6zolunk egy olyan hitelrendszert, amelyt6l
megfelel ezeknek a kovetelm6nyeknek'
az 6ves
Az orsz6ggyfil6s az 6u.r koltsegvet6s keret6ben meghatSrozza
- a termeszeti
klzhitetkeretet,ori"n osszegben, amit ahaiaigazdasdg bovi,il6-kepess6ge
kell
hitelkeretet
- indokor. Ezl a
er6forr6sokkar 6s fogy"rrioi igeny"kker ossihangban
"
erdemes v6llalkoz6knak juttatni, olyan vdllalkozoknak, akik
t6rsadalmasitott m6do i-"=
"rr"
fel, 6s ez'rtjot6llnak'
a hitelt termel6sirknek a piac igenyei szerinti bdvit6s6re haszn6lj6k
6s orsz6gos
Hat6rozott id6re szol6 kozvetlen v6laszt6ssal helyi, koz6pszintfi
palylzatok alapj6n dontenek. A
hitettestiileteket kell l6trehozni. A hitelekr6l a testuletek
hiteltestirleteket sajAt
pAlyi,,ati keretfelt6teleket az orsz6ggyUl6s torv6nyben irja el6. A
v"tettO appar6tusuk segiti. A hiteleloszt6s teljes folyamata nyilv6nos'
Az Stlamnak feladata gondoskodni arrol, hogy csereeszk'z, p6nz dllionaza
potgiirok rendelkezls're, 6ppen otyan szolgdltatflsk6nt, mint a ki5zbiztonsdg,
tdbbi
gazd'asdgi tev6kenysdghez sztiks6ges pdnzt
alapoktatds, sfb.
a vdllalkoz6k
kiizszolgdltatdshoz haiont6an i5nkdttsfigen (kamatmentesen) kell
p6nzkezel6s
"onkolts6ge":
a
(ki5zttik a gazd6k) rendelkezdsdre bocsdtani. (A p6nz
i.oltr6g., valamint'az az osszeg, amely a gondos hitelkihelyez6s eset6n is bekovetkez6
szerint
vesztelegeket fedezi. Ez 1-2i/o-os kezetesi diinak felel meg, amely l6nyege
ki.rlonbozik a kamattol.)

A

A

-

-a

A HITELEK FORRASA ES DINAMIKAJA
A hitelek egyik forrdsa a takossdg megtakaritdsa: az a pdnz, amit az emberek
jovedelmukb6l' A hitelig6nyl6
kes6bbi fogyaszt6iia (lakasra, oregs6gre, stb.) tesznek f6lre
az ilyen felretett penzeket - tobbnyire a bankok kozvetit6s6vel - felhaszndlhatja indulo
vagyonk6nt, vagy v6llalkoz6s-b6vit6sre. A bank fgy gazddlkodik, hogy a hitelt a v6llalkozo
visszafizesse akkorra, amikor a megtakarit6 fel akarja haszn6lni'
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A hitelek mdsik forrdsa az amortizdci6. (Ez az az osszeg, amit a v6llalkoz6s
bevetel6bSl f6lre kell tenni annak 6rdek6ben, hogy amikor az elhasznSlod6
termel6eszkozoket potolni kell, rendelkez6sre Slljon az ehhez szuks6ges penz.) A
felhaszn6l6sig ezeket az osszegeket is megkaphatjdk a hiteligenyl6k, tobbnyire ugyancsak
a bankok kozvetit6s6vel.
A hitelek harmadik forrdsa az dllami ki5lts6gvetds. (Az e forr6sb6l ny0jtott
hiteleket nevezzuk kdzhiteleknek.) A koltsegvet6s alapvet6 kiadasai a kozszolgSltatdsok
(oktatds, eg6szs6gugy, igazsdgszolg6ltat6s stb.) fenntart6s6t szolgSljak, alapvetS bev6telei
pedig az ezl fedezl adok. Mib6l tev6dhet ossze az illlami koltsdgvet6s terh6re ny0jthato
hitelkeret?
Ha a gazdas6g vdrhat6an b6vril, 6s nem vdrhato a penzforg6s ezzel ardnyos
felgyorsul6sa, az 6llam p6nzkibocsdfdssal (emisszi6val, bankjegy- nyomtat6ssal)
hozza l6tre az Srutobblet megv6s6rl6s6hoz sziiks6ges tobbletp6nzt. A kibocs6tott "friss"
p6nzt az 6llam r6szben vagy eg6szben a vdllalkozoknak ny0jtott hitelekk6nt hozhatja
forgalomba.
Hitelez6sre fordithat6k a kor6bban ny0jtott kozhitelekre befoly6 torleszt6sek.

*

*
*

Ha

a

kolts6gvet6sbe bdrmilyen okbol tobb bev6tel folyik be, mint amennyi

a

kozszolg6ltatdsokhoz szuks6ges, a tobblet ugyancsak a hitelkeret b6vit6s6re fordithato.
Ha a pdnzugyi kormdnyzat - az ilrszlnvonal szil6rdan tart6sa, azaz az infl6ci6 es a
defldci6 elkerul6se 6rdek6ben - a keresletet b6viteni vagy szfikiteni akarja, a b6vft6s egyik
modja az, hogy a ,,friss" p6nzt a kozhitelkeret megnovel6s6vel hozza forgalomba, a
szfiklt6s6 pedig az, hogy zArolja a mdr meghirdetett kozhitelkeret egy r6sz6t.

A BANKOK SZEREPE
A term6szetes gazdas6gi rendben a bankok hitelny0jt6 tevekenys6ge nem szfinik
meg, s6t a jelenlegihez k6pest meger6sodik. Csak 6ppen a bankok elvesztik azt az
er6fol6nyt, amivel most vissza6lnek. M6r utaltunk 16, hogy ma - a bankok hitelpolitikdja
folyt6n - a hazai kis- 6s koz6pviillalkoz6k gyakorlatilag egy6ltal6n nem jutnak hitelhez. A
bankok kock6zat n6lktrl az 6llamkincstdrnak hiteleznek az 6llamkotv6nyek 6s
kincst6rjegyek megv6s6rl6sdval, amik utdn magasabb kamatot kapnak, mint amennyi
hasznot a kis- 6s koz6pvSllalkozok el6rhetnek. Bolondok lenn6nek teh6t nagyobb
kockAzatra 6s alacsonyabb kamalra a hazai v5llalkozoknak-gazddknak adni a pdnzt. Az
alkotmdnyos rendszerudltdssal azonban megszfinik az dllamkincstdr ki5tvdny- 6s
kincstdrjegy-kibocsdtdsa, tehdt a bankok, ha 6lni akarnak, k6nytelenek lesznek a
vdllalkoz6k 6s a gazddk fel6 fordulni.
A pdnz- 6s hitelforgalom fontos kiSziigy, ez6rt a bet6ti 6s hitelugyletek
nyilvSnosak, nincs banktitok.

6sszeroGLALVA:

A

kolts6gvet6si hitelkeretet

a

a hiteltestuletek hAlozata osztja el

is

kamatmentesen

(kozhitelek),
bankok sz{m{ra
6rv6nyes normativ kezel6si kolts6gt6rites
felsz6mit5sdval. Bankok - a vSllalkozdsi szabads6g r6szek6nt - szabadon alapithat6k. A
szabad bankvdlasztdssal elhelyezett tartos bet6tekb6l a bankok a hozziiluk fordulo
v6llalkoz6knak hitelt ny0jtanak normativ kezel6si kolts6gt6rit6s felszdmltds6val, szabadon
kialkudott kamatok ellen6ben. Az alkut azonban alapvet6en meghat5rozza a kolts6gvetesi
keretbSl kamatmentesen ny0jtott kozhitel. A bankok teh6t csak akkor 6s olyan m6rt6kben
k6rhetnek kamatot, ha 6s amilyen m6rt6kben a hiteligeny meghaladja a kozhitel-kfn6latot.
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