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2.4 Az alaPelvek a gYakorlatban:
i lf eszked6s a vi l6gga zdasflghoz

Az elm0lt 6vtizedben, a gazdas6gi rendszervSlt6ssal a r6gi'rti politikai vezet6rdteg

a nemzetkiizi p6nzhatalom zsotdjdbin 6s $rdek$ben ti5nkretette mind az ipart, y,ind.

a mez6gazdasdgot. A privatizdci6val 2 milli6 munkahelyet szuntettek meg' (Az Allami

Szdmvev6sz6k: privatizacio Magyarorszdgon c. tanulm6ny6nak megallapit5sa.) Az ipar

r6szesed6se a nemzeti ossztermefoot 41oh-r6l 30 %-ra esett vissza, nem a gazdas6g

noveked6se miatti ar6nyvdltoz6s ok6n, hanem az ipari termel6s sz6nd6kolt sz6tver6se

miatt. A megrendelt, 6rtelmetlen pusztit6s dont6 m6don j6rult ahhoz, hogy a brutto hazai

term6k lggg evi szintj6t csak 2000-ben sikertilt rijra el6rni. (lsmerve a GDP-szamitas

fon6ks6gait, joggal beisulhetjuk, hogy a magyar t6rsadalmat szolg6lo gazdas6g szintj6n a

hanyafl6-s tenyegesen sokkal nagyobb volt.) Bdr a gazdasilg noveked6se 5ltalSban nem

celja a term6szettel val6 narmoniat is figyelembevev6 gazdas6gpolitikSnak (l6sd az 1'

fejezetet), e hanyalds ellensulyozAsilra 6vtizedes t6vlatban olyan gazdasagpolitik6t kell

fo|ytatni,'amely - a min6s6gi t6nyezok mellett - helyre6llitja azt a mennyis6gi szintet is,

amely szi.iks6ges a szeg6nys6g, a nyomor megszuntet6s6hez, hazilnk valamennyi

lakos6 nak l6tbiztons6 gdhoz'

A GAZDASAGFEJ LESZTES ALAP.RETEGE :

r iiJEs xozEpvnlLAlKoz6x Es A GMDAK

A magyar gazdas6g gOo/o-amdr mag6ntulajdonban van, mikozben az 0j kapitalizmus

a t6rsadalom nagyobbik iel6t m6g a ,,l6tezo szocializmus" alacsony szintj6n sem k6pes

eltartani. n gazoisag fejleszt6s6re nem c6lravezet6 ki.tlfoldi t6k6seket behivni, mert az

eredm6nyt rigyis kiviJzik.-A hazairijgazdagokra sem lehet sz6mitani, mert konnyen (jobb6ra

tisztessegtelenul) szerzett toxeiiit<et ink6bb a p6nzpiacon kamatoztatl6k, mint a

hozza6rl6st, szorgalmat, a haszonszez6sben onm6rs6kletet igenyl6 termel6sben' A

gazdasdg fejleszt6s6ben els6sorban a kis- 6s koz6pvdllalkozokat 6s a gazdlkal, azaz a

Iajat teljesitm6nyre tdmaszkod6 v6llalkoz6kat 6rdemes sz6mitdsba venni, m6r csak az6rt

is, mert 
-a 

munkahelyek tobbs6g6t a mai viszonyok kozott is 6k adj6k a t6rsadalom szdm6ra'

Az ALLAM FELADATA

A liber6lisoknak az a kovetel6se, hogy az 6llam legyen kicsi, 6s vonuljon vissza a

gazdasdgb ol, a koz6rdek szempontjdb6l 6rtelmetlen . KtilfiSldi tflkdsek 6s a felles itmany

nen1t vigyont szerzeft OetfOiai rtjgazdagok sohasem togidk Magyarorszdgon az erSs

gazdasdjot mindny1junk haszndra fiSt6piteni. Ezt a n6pet szolg6lo kozhatalomnak kell

Ir"r"rni", irdnyitanii, 6r .nn.k r6v6n kell megteremteni a boldogul6sunkhoz szuks6ges

kolts6gvet6si forr6sokat, nem adopr6s, es kulfoldi hitelek 0tjan'

A munkahelyeket ujrateremt6 6s a termelt 6rteket itthon tarto hazai ipar

fel6leszt6s6nek f6 eszkozei:* vagyonelsz6moltatds 6s a privatizilci6 felulvizsg6lata (l6sd a 3. pontot),
. a megl6v6 ipari kis- 6s koz6pi.izemek 6s a mezSgazdas6g felvir6gz6s6nak el6segit6se,

tov6bba u; t ir- 6s koz6pv6llalkozoi kezdem6nyez6sek serkent6se 6s t6mogat6sa, valamint
* a nagyipari hagyomanyainkra, 6s az ebb6l ered6, m6g megl6v6, szellemi er6kre

t6maszkodva nagyuzemek l6tesit6se 6llami kezdem6nyez6ssel es seg ltseggel.
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pE ipari kis- 6s koz6prizemek jelent6s r6sze term6szetes modon, helyi
er6forr6sokb6l t6pl6lkozik, a helyi piacra termel, 6s az 6ltal6nos- 6s term6kpSlya-

szovetkezetek h6lozatdba illeszkedik. Ezek alkotjSk a hazai ipar helyi r6teg6t, amelyek
szAmdra helyi bedgyazod6suk piaci biztonsdgot ad.

A nagytizemek is jelent6s m6rt6kben t6maszkodnak a hazai fogyaszt6k
szuks6gleteire, de modjuk van 16, 6s helyes, ha torekednek arra, hogy ktilpiacokon is
megjelenhessenek versenyk6pes term6keikkel. Ez a lehet6s6g n6h6ny - jelent6s szellemi

t6k6vel rendelkez6 - kozlpizem sz6mSra is nyitva ell. M6s kis- 6s koz6puzemek

nagyUzemek besz6llit6ik6nt boldogulnak. Ezek a v6llalatok alkotjdk a hazai ipar versenyre

nyitott r6teget.
A k6t r6teg kozti hatSrvonal nem merev, pl. helyi kis- 6s koz6pUzemek helyi

be1gyazottsdguk mellett egyes nagyuzemek besz6llit6i is lehetnek; egy-egy a helyi

gazdasdgban meger6sodott c6g, egy-egy kiemelkedS tehets6gfi v6llalkoz6 6slvagy

mtjszaki szakember vezet6s6vel kulpiacokon is megvetheti a ldbdt 6s ak6r nagyuzemme is

fejl6dhet, hiszen erre a term6szetes gazdas6g tulajdonrendszere 6s a tdrsadalmasitott

hitelrendszer lehet6s6get ad. A magyar gazdas6g kialakult helyzet6ben azonban nem

szdmithatunk arra, hogy nagyobb ar6nyban, tehets6ges kisv6llalkoz6k p6lyasikere r6v6n

szulessenek ujjA a kulpiacokon is versenykdpes nagyuzemek, mint hajdan, Weiss Manfr6d

idej6ben. ld6nk sincs, hogy erre v6rjunk, 6s a nemzetkozi versenytSrsakt6l fuggetlen, hazai

indul6-magdnt6ke sem 6ll rendelkezdsre. Ez6rt ennek a nagyiizemi 0jj6szulet6snek

szervez6se 6s indulot6k6vel val6 ellStSsa 6llami feladat, nagy m6rt6kben t6maszkodva a

lerombolt es kisajdtitott nagyuzemekb6l kiszorult, m6g 616, munkak6pes, magas szakmai

szinvonal0 6s tisztess6ges munk6hoz szokott gazdasagi 6s mfiszaki szakemberekre, akik

maguk mell6 vehetik, kinevelhetikazuj gener6ci6 egyetemekr6l nem169 kikerult, r6termett

k6pvisel6it is. Ennek sorSn kell el6rni azt is, hogy a strat6giaijelent6s6gfi v6llalatok (pl. az

energetika, a tomegkozleked6s, a hirkozl6s, a vfzell6t6s vdllalatai) ism6t koztulajdonba, a

t6rsadalom ellen6z6se a15 keruljenek.
Az Sllami szervez6sben 6s t6mogatdssal ujj6szuletett nagyuzemek tulajdoni

viszonyait illet6en - n6h5ny 6ves 6tmeneti id6 ut6n - a term6szetes t6rsadalom tulajdon-
rendszer6hezigazodva kell elj6rni. (Sok p6lda mutatja, hogy az 6llam, mint tulajdonos nem

szuks6gkeppen rossz gazda.)

Uj, versenyk6pes term6kek bevezet6s6re nyrijt lehet6s6get a magyar innovatfv

szellemi vagyon 6rtelmes hasznositdsa. Ennek sz6mbav6tele, munkdba iillitiisa a kialakult

helyzetben ugyancsak 6llami feladat, hiszen a hazai 0j tdkesek azonnali gazdagod6si

hevulete hasznSlhatatlan azljito fejleszt6sekhez, a ktllfoldiek pedig nem Magyarorsz6gnak
tartogatj6k innovativ projektjeiket. A kutatds t6mogatdsa is az 6llam feladata, mint ahogy a
gtonitizaclO z5szl6shajojdnak tekintett Amerikai Egyesult Allamokban is javar6szt

kozp6nzek t6pl6ljak a kutat6sokat. F6lvezelo-ipar, sz6mitog6p-ipar, firkutatds, genetikai

kutat6sok, stb.)
A nagyuzemi r6teg rljj5szulet6se is hozzdjdrul majd ahhoz, hogy az 6sszerfien

kiv6lthato import megszUnj6k. Ez is jelent6s t6nyez6je lesz a kereskedelmi 6s fizet6si
m6rleg kiegyensulyozdsSnak, az eladosod6s meg6llitSs6nak, a munkan6lkuliseg
megszfin6s6nek.

WW#ffi
21



Rz tpARr 0.l.lnszUlerEs tnrEzutEruvel

A magdntulajdonu gazdasdgot seg[16, kieg6szit6 Sllami termel6i vagyon l6trehozdsdt
egy Fejleszt6si Hivatalra kell biznl Feladata a felsorolt szempontok 6s a szuks6glet alapjan

0j termel6 6s szolg6ltato egys6gek l6trehoz6sa. A l6tesitett vdllalkoz6sok 5 ev ut6n

termel6szovetkezetek, vagy dolgozoi onkormdnyzati szeweztek (MRP), vagy telepul6si

onkorm6nyzatok elidegenithetetlen tulajdon6ba kerrilnek. Szuks6g van egy Allami
Vagyonkezel6 lnt6zm6nyre is. Az illlami vagyon mfikiSdtet6se dpprtgy bhet hasznot
hajt6, mint a magdntulajdonrt, ha hozz66rt6, szorgalmas 6s fiszfessdges vezet6k
iriinyftjtik. A kozhatalmi szervezetek koteless6ge, hogy legalabb olyan gondoss6ggal

6rkodjenek megbizottaik munkdja folott, mik6nt azt a t6k6sek teszik.

2.5 Rendszerv6ltds az agrArpolitikaban

Az AGRARPOLITIKA CELINI

Els6rendfi c6t; Alakoss6g elldt6sa elegend6, eg6szs6ges 6lelmiszerrel, 6s r6szben (bio-

)energiSval, m6gpedig az alulrol epul6 (szubszidiSris) gazdasdg m6dszer6vel. Ezen azt
6rtjuk, hogy egy orsz6g vagy r6gio lakoss6gdt - amennyire a term6szeti felt6telek
megengedik - helyi forr6sokbol, 6s nem t6voli importb6l kell ell6tni l6tfontoss6g0

6lelmiszerekkel 6s energidval. Japdnban, ahol a mezogazdasdg tdmogat6sa tobbszorose
annak, amennyi6rt a megfelel6 mennyis6get a vil6gpiacon be lehetne szerezni, hallani sem

akarnak arr6l, hogy ne v6dj6k 6lelmiszer-onellStdsukat. A nyugat-europai fogyaszto a hazai
mezogazdas6gi term6kek6rt a vilSgpiaci Ar k6tszeres6t fizeti'
A mdsodik cdl: a videk meg6rz6se 6s fejleszt6se: a vid6ken el6 lakoss6g
jovedelemszez6si lehet6s6geinek javit6sa; a vid6ki kozoss6gek, a tej 6s a kult0r-

hagyom6nyok meg6z6se, fejleszt6se. Ha ez h6tterbe szorul, tovdbb folytat6dik az

agrdrtdrsadalom t6k6s nagyuzemek tulajdonosaira 6s b6rmunk6sokra tagolod6sa. A
gyeng6bb foldeket nem miivelik meg, a lakossdg a vdrosokba telepul, nagyon dr6ga
infrastruktrira-szuks6glettel, mikozben nagy teruletek eln6ptelenednek. Mindez tobbe kerul

a t6rsadalomnak, mintha a mez6gazdas6gba n6mi p6nzt szivattyUznak. (Simo Tibor

szociologus nyom6n, Magyar Nemzet 1995.7.8.)
Harmadrendfi c6l: olyan agrdrexport, amely osszt6rsadalmi szinten gazdasdgos. Egy

illusztr6l6 p6lda az osszt6rsadalmi gazdas6goss6gra: Tegyuk fel, hogy egy mez6gazdasdgi
mffvel6sre alkalmas, de - belfoldi szuks6glet hijan parlagon hever6 foldr6szlet
t6j6rt6k6nek fenntart6sa 6vi 1 milli6 forintba kerul. E f6ldr6szleten ,,szelid" technologi6val,
1,5 milli6 forint onkolts6ggel - amely a szuks6ges munkab6reket is magdban foglalja -
bizonyos mennyis6gfi piack6pes term6k dllithato el6. Ha ez a term6k a kulpiacon 1 millio
forint6rt 6rt6kesithet6, nyilvdnval6, hogy 6sszerfi fenntartani a termel6st 6s az exportot 6vi

0,5 millio forintos tdmogat6ssal, mert igy olcs6bban biztositottuk a t6jmeg6rz6st.

A MEZoGAZDASAG TARSADALMI SZEREPE

A mez6gazdasdg nem egy az dgazatok kiSzdtt, hanem a lakossdg fizikai l6t6nek
alapja,6s - a mez6gazdas6ghoz ezer szAllal kapcsol6d6 vid6ki eletformS6val egyutt - a

nemzet karakter6nek, kulturdlis azonoss6gdnak meghatdrozo t6nyezSje. Enn6l fogva - az
USA, Jap5n, a nyugat-eur6pai orszdgok 6s minden kult0r6llam pelddj6t kovetve - a magyar
agr6rpolitikdt is al5 kell rendelni azoknak a kovetelm6nyeknek, amelyeket tdrsadalmunk -
mint harmonikus emberi kozoss6g, 6s egyben mint a magyar kult[rkozosseg
fennmarad6sa 6s viragz1sa t6maszt. A mez6gazdas6g tdrsadalmi sulya messze nem
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jeflemezhet6 olyan mutatokkal, mint pl. a fofoglalkozdsu mezSgazdas6gi dolgoz6k ar1nya
az osszes keres6 kozott, vagy a mezogazdasagi termel6s kozvetlen hozzitj{rulSsa a brutt6
nemzeti term6khez (GDP-hez). Hazdnkban a lakossdg fele l6nyeg6ben falusi letformdban
61. Meg v6rosaink kuls6 kertileteiben is jellemz6 a vid6ki 6letforma.

AZ AGRARIUM KOZGAZDASAGI SAJATOSSAGAI

A mez6gazdasdgot mint gazdas6gi flgazatot is alapvet6en meg kell kulonboztetnunk a
gazdas1g tobbi dgazatdtol, els6sorban a kovetkez6k miatt:

lal A mez6gazdasdg kozvetlen alapja a fold, amely nem egyszerfien termel6si t6nyez5,
hanem az emberi l6t adott m6retU, nem b6vithet6 term6szeti feltetele, szinhelye, amelyet
minden nemzed6knek meg kell 6riznie a kovetkez6 nemzed6kek sz6mdra.

lbl Ahazai mezSgazdas6got minden fejlett orsz6g hat6rozottan v6di az import-versenyt6l,
6s egyben kiemelten tamogatja a hazai mez6gazdas5gi term6kek exportjat. A
mezSgazdasSgi term6kek vilSgpiaca teh{ft az egyensulyi elm6letekhez k6pest nagy
m6rt6kben elt6ritett piac, messze nem 6rv6nyesek 16 az iskolds kozgazdas6gtan t6telei. A
mezSgazdasdg tdmogat6sa az OECD orszdgokban 1980 6s 1994 kozott az ott termelt nett6
ertek 30%-irol 50%-ra n6tt. Ezen belul is legmagasabb Jap6nban (76%). Ott pl. a rizs
felv6s5rldsi 6ra kozel tlzszerese a vilSgpiaci 6rnak.

lcl Amezogazdasdg szerves jelleg6b6l ered6 sajdtos ciklusok: az 6ves vegetdcios ciklus; a
nehdny 6ves ciklusok (pl. vet6sforgo); 6s az 6vtizedes ciklusok (ultetv6nyek,
fajtanemesit6s).

ldl AmezSgazdas6got ember 6ltal nem befoly6solhat6, gyakran ki sem szdmithat6, saj6tos
kock6zatok terhelik, mint az id6jaras 6s a fert6z6sek.

A MAGYAR AGRARTARSADALOM KET HAGYOMANYOS RETEGE

Van egy r6tege, amely - nemzed6kek 6vsz6zados maga-ura paraszti6let6nek szellemi 6s
erkolcsi oroks6ge folyt6n - hagyom6nyosan kepes az on6llo vdllalkozdsra, 6s igenyli is az
ezzel j6r6 szabadsagot es vallalja az ezzel jSro kockdzatokat; 6s van egy olyan r6tege,
amely csel6di-b6rmunkds hagyomdnyai folyt6n ink6bb szakszerff iranyitSst 6s
biztonsdgot igenyel. A magyar jog- 6s gazdasdgi rendnek mindk6t reteg szdmAra
biztositania kell a szabad 6letforma-vdlasztds 6s az abban valo boldogulSs lehet6seget.

BIRTOKPOLITIKA

A t6rsadalmi eg6szs6g szempontjdb6l a mezSgazdasSg legkedvez6bb szervezeti kerete a
csalSdi gazdas6g. Az 6llamnak el6 kell mozdltania, hogy minden csalSd, amely a maga-ura
paraszti 6letform6t v6lasztja, hozzdjuthasson ennek gazdas6gi, szervezeti 6s informdci6s
felt6teleihez. Ugyanakkor nem szenvedhetnek hStrSnyos megkulonboztet6st azok a
mezSgazdas6gi termel6k sem, akik termel6szovetkezetekbe kiv6nnak szervez6dni.
A tSke-bermunka viszonyon alapulo nagyilzemek a mezSgazdas6gban nem kedvezoek a
tdrsadalmi eg6szs6g szempontjdb6l.
Minden segits6get meg kell adni azoknak a csalddoknak, akik - vSlasztott 6letformak6nt,
vagy m5s lehet6seg hijan - egy foldr6szlet megmfivel6s6vel 6s SllattartSssal maguk
akarjdk megtermelni a l6tfenntartdsukhoz szuks6ges 6lelmiszerek javar6sz6t. (Szocialis
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gazdatkodas.) ,,... a h6zikertben termelt zoldseg termel6i koltsege lehet akdr h6romszorosa

egy szakosodott gazdas6gban termeltnek, m6gis olcsobb a termel6nek, mivel a gazdag

fogyaszt6i tdrsadalmakban a bolti zolds6g6raknak legfeljebb hatoda a termel6i ar;'
(KopStsy S6ndor,,Az elfelejtett falu" C.E.T. 1996.)

TE RM E KPALYA-I NTEG RAC lO (Verti k5l is fej leszt6s. )

El6 kell segfteni, hogy a mezlgazdas6gi alapanyag-termel6k meghat6rozo ellenSrz6st 6s

befoly6st szerezzenek 6s tartsanak fenn az alapanyagok felv6sdrl6sa, t5rol6sa,
feldolgoz6sa 6s forgalmazSsa ter6n. Ennek megfelel6 demokratikus kerete lehet a

term1kpatya-sz\vetkezet. Az egy fugazathoz laftoz6 term6kp6lya-szovetkezeteknek egyutt

kell mffkodniuk az agr6rium krilpiaci versenyk6pess6ge 6rdek6ben, 6s ezt az 6llamnak
megfelel6 gazdasSgi diplom6ci6val is tev6kenyen tdmogatnia kell'

AGRAR-OLL6

Az 6llam feladata rigy befolydsolni a gazdasAgi folyamatokat, hogy a mezlgazdas6gban

haszn6latos eszkozok 6s anyagok alapvet6 term6nyekben kifejezett 6ra ne legyen

magasabb a nyugat-europai szinvonalnSl. Roviden: z6ruljon az agrdrollo.

RENDSZERSZEMLELET

Az agrSrgazdas6g 6s a lakoss6g 6letfelteteleinek osszeftigg6 elemeit
rendszerszeml6letben kell modellezni, 6s ennek alapj6n kell ezen elemekre vonatkoz6

egys6ges rendszert alkot6 politikAt kialakftani. P6ld6ul osszefugg6 rendszernek kell

tekinteni a kovetkez6k egytittes6t: az olajosmag-termel6st, a takarm6nytermel6st, az

6llatteny6szt6st, az 6tolaj- es h6ztart6si vegyipart, a lakoss6g ellStdsdt feh6rjevel 6s

h6ztartdsi vegyi6rukkal, az ezekkel kapcsol6do sz6llit6st, bel- 6s ktilkereskedelmet,
finanszfroz6st 6s azt a tulajdonosi-6rdekelts6gi struktur6t, amelyben mindez v6gbemegy.

2.6 Rendszerv6ltds az energiapolitikaban

A legfontosabb kiindulo adatok:A magyar villanydram-termel6s 2003 folyamdn 34 Mrd kWo.

Ebb6l onfogyaszt6s, h6l6zati 6s transzformdl6si vesztes6g 6,7 Mrd kW6. lmportSltunk 9

Mrd kWo 6ramot. Hazai felhaszn6l6s 34,5 Mrd kWo villany6ram, tobb mint 1000 Mrd forint
6rt6kben, ennek el6Sllit6si kolts6ge 200 Mrd forint. Export6ltunk 2 Mrd kW6 villanydramot.
Az energiaforr6sok felhaszndl6sa ter6n a tobb 6vtizedes, csoport6rdekeket szolgdlo
energiapolitika miatt igen nagy a pazarlls, a hazai term6szeti adottsdgok ki nem
haszn6l6sa, es az energiafogyasztok (teh6t az eg6sz lakossdg) szem6rmetlen sarcolSsa.
P6ldakeppen id6zunk nehdny adatot:
A privatizdcio ota a villany6rakat h6romszoros6ra emelt6k. A privatiz6lt vSllalatok 1997 es
2003 kozott 288 milli6rd forint adozott nyeres6get konyveltek el. EbbSl azonban - ig6retuk
ellen6re - nem fejlesztettek. Az dllam az adokkal 300-400 milliSrd forint bev6telhez jutott.

V6s6rl6er6ben szdmitva a lakossdgi villanydr n6lunk 31o/o-kal magasabb az uni6s 6tlagn6l.
Az 6llam 6s a mag5ntulajdonos kozos 6rdeke a min6l magasabb 5r, hiszen az egyiknek
profitbol, a m6siknak ad6b6l lesz tobb bev6tele. A privatizSlt villany-iparbol 22000 ember
v6lt munkan6lkulive.

Ha egy6ltaldn nem gondolunk a kuszobon 6116 tudom6nyos 6ttor6sre, csak a m6r
kipr6b6lt, mfikod6, bizonyitottan a tomegek l6tbiztons6gdt, 6letszinvonalSt javit6 mfiszaki
megolddsokkal sz6molunk, akkor is nagy valoszinfis6ggel becstllhet6, hogy a t6rsadalmat
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szolgel6, szakszerU energiapolitik6val n6hdny 6v alatt a magyar t5rsadalom 6letszfnvonal-
javitdsdnak, ezen belul a gazddk jovedelemnovel6s6nek jelent6s forr6sa lehet az
energiapolitikai rendszervSltds. Ennek szakszerfi, rendszerszeml6letfi kidolgoziisa tdbb
int6zetben, tobb tucat szakember osszehangolt, megfeszftett munk5j6t ig6nyli, messze
meghaladja a Fennmarad5s Mfihely lehet6s6geit. Ezdrt az al6bbiakban csak egyes
,,6pit6koveket" mutatunk csak be, amelyek azt is szeml6ltetik, hogy az energetikai
rendszervdltdshoz egyes helyi kozoss6gek mdr a kozhatalom-v6lt6s el6tt is
hozzfufoghatnak. (Forrds: M6rnok Ujsag 200511, Zvolenszky lstv6n cikke.)* A kukoricaterm6s bioprodukcios mutatoi- szem- 6s sz6rtermest figyelembe v6ve -20-

80%-kal fekilmUlnak minden, ma [jszerfinek mondott energiaffi, energiaerd6
produkci6t. A fol6ny m6g nagyobb, ha az etilalkohol (ilzemanyag-alap) termel6st is

besz5mitjuk. A komplex folyamat: szemes kukoricSbol kisuzemekben alkoholt 6llitanak
el6 (megy6nk6nt kellene egy-egy bioalkohol gydrat telepfteni), a szeszmosl6kot a
korny6k szaryasmarha-telepein feletetik, a tr{gyflbol es a kukoricaszdrb6l biogdzt
fejlesztenek, amit felhaszn6lnakaz alkohol el6allit6s6hoz, abiogAz felesleget eladj6k, a

biotr6gy6t visszaadjdk a term6foldnek. 1 milli6 hektdr szdnt6ftildcin, amit az EU
erd6siteni akar, megtermelhet6 Magyarorszilg 6s Szlov6kia motalko (alkoholos-
tizemanyag) alapanyaga.* 24 6ve az Agdrdi MezSgazdasdgi Kombin6t alapito vez6rigazgatoj6nak eredm6nyes
kijdrdsa folytdn fel 6v alatt fel6pitett6k, beuzemeltek 6s kim6rt6k Europa els6 kukorica-
szAr tuzellsfi, 2300 kW teljesitm6nyfi h6kozpontjdt. - Ddni6ban egy szalmdval rlzemel6
kombinSlt h6er6mfi 2000 lakost liit el tdvffit6ssel. A szalm6 6rl a buza Ar1nak felet kapj6k
a beszSllitok. - Ez id6 szerint nem hasznositjuk a szalma 50%-eL a kukoricasz{r 80%-
5t, a keletkez6 ist6llotrdgya 50o/o-6t, azaz 3 milli6 tonna olaj-egyen6rt6ket.* A biomassza energetikai felhasznSl6s6ban a biog6z-el66llitds fontosabb, mint az
6getes. 8,6r a biogitz egyharmad-annyi els6dleges energiSt ad, mint az 6get6s, de a
biog6z-fermentorokban keletkezS biotr{gya talajer6-visszapotl6sban, foldg6zbol keszrilt
nitrog6n-mfitrdgya kivSlt6sSban visszaadja az elveszett energidt.* A mez6gazdasdgi mell6kterm6k-mennyiseg - melyet az otvenes 6vekben m6g g0%-ban

betakarftottak - energetikai 6rt6ke meghaladja ahazai sz6nhidro96nek 6ves termel6s6t.
Az olaj-gitz lobby teh6t ellen6rdekelt az ebben l6v6 lehet6s6gek kihaszn6l6s6ban.
Eredm6ny: Ma m6r csak 40%-ot takaritanak be. A biomassza energetikai hasznosit6sa
a ma gya r e ne rg iaszu kseg let 30o/o-6t b iztos ith atja.* A mez6gazdas6gi nagyuzemek az 1970-es 6vek elej6t6l fokozatosan r6Slltak az USA
mezSgazdasdgi mint6jdt kovetve, uzemanyagban, mUtriigySban nagy m6rtekfi k6olajat
6s foldgdzt fogyaszto gabonatermel6sen alapulo iillattenyeszt6sre, bdr a
mezogazdasdgban leghat6konyabb napenergia-hasznositSs a legeltet6 allattartds. A
mell6kterm6kek takarmSnyozdsa is lecsokkent.. F6k6nt a szerzS tal6lm6nyai alapj6n nagy sorozatban gydrtottak napenergi6s
zuhanyozo berendez6seket. Tobb mint 10 ezer m2 berendez6st adtak el itthon,
exportdltak Nyugat-N6metorsz6gba, USA-ba. Dijakat nyertek a nurnbergi, genfi, p6rizsi
tal6lm6nyi szalonokban. Egy n6gytag0 csal6d hlzAra 4m2-es napkollektoros rendszert
c6lszerfi telepiteni. Ezt a rendszert egy,,6jszakai" 6rammal mfikod6 villanybojlerrel lehet
versenyeztetni. A megt6rul6s 5 6v alatt van, de az olcs6 berendez6s elterjeszt6se - a
mai gazdasSgi-politikai rendszerben - sem a gydrt6nak, sem a keresked6nek, sem a
szerel6nek, sem az illamnak (az ado miatt) nem 6rdeke.* Az energiapolitikai rendszerv6lt6sban ellen6rdekelt az atomenergia-lobby 150 milliSrd
forintos beruh6z6ssal k6szill b6viteni a paksi atomer6mfivet. Ez elvonja az er6t a sokkal
hat6konyabb bioenergetikai felhaszn6l6sok kifejleszt6s6t6l.
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2.6. Rendszerv6lt6s a koztehervisel6sben

Az rcAzsAcos x6zrrnenvlselEs ALTALANoS ELVI ALAPJAI:

Az adozdsra vonatkozo alfibbi alapelvek nem mindegyike vezethet6 le kozvetlenul a

term6szetes gazdas6gi rend 2.1 bekezd6sben ismertetett alapelveib6l, mivel
szuks6gszerUen tartalmaznak uj elemeket, de osszhangban vannak veltlk. Ebbol

kovetkezik, hogy nem vitathatatlanok, s6t, minden bizonnyal fejleszthet6k is. Mindazon6ltal

ugy tfinik, hogy a term6szetes gazdasdgi rend, a kizsdkm6nyol6s-mentes, onigazgato 6s
fonntarthat6 polgari t6rsadalom eszm6j6nek jobban megfelelnek, mint a jelenlegi
rendszerek. Fc. al1bbiakban jelent6s m6rt6kben tdmaszkodunk dr. Gallai lstv5nnak az

,,Adj5tok meg a csdsz5rnak..." c. dolgozat6ra (Kaposvdr, 2004.) 6s Doh6n Mih6ly

ad6 re nd sze r-kon ce pciojd ra.

Ad6z6si alapelvek:

N Minden jovedelem csak egyszer adoztathato.
Bl Az ad6rendszer tegye mindenki szAm1ra l6that6v6, hogy kik 6s milyen m6rt6kben

viselik a kozterheket.
Cl A vdllalkozoi jovedelem ad6mentes, munkavSllal6ik ut6n kozterheket nem fizetnek.

A vSllalkoz6sok adoztat6sa indokolatlan, mert az adojukat - amilyen m6rt6kben a piac

lehet6v6 teszi be6pitik az Sraikba, tehdt azt valojaban a fogyasztoval, a

munkajovedelemb6l 6l6vel fizettetik meg. Ez 6tlSthatatlan elem a jelenlegi rendszerben,

amit a munkajovedelembSl el6k fizetnek, an6lktrl, hogy m6rt6k6vel tiszt6ban lenn6nek.

Ezen ad6 eltorl6se tov6bbd megszunteti a kttlfoldi v6llalkoz6k el6ny6t, akik jelenleg nem
fizetnek adot.
Dl A szem6lyijovedelemnek csak a fogyasztdsra forditott r6sze adokoteles.
E/A k6nyelmi 6s f6nyfiz6 fogyasztds er6teljesebben adoztatand6, mint a letfenntart6si c610.

Fl Mindenki, aki jovedelemmel rendelkezik, vagy jovedelmet 6lvez, koteles a

felhaszndl6sra fordfthat6 jovedelmeb6l a kozterhek visel6s6hezhozz1jdrrulni, azaz ad6zni.
Ez egyben a - vil6gszerte alkalmazott - csal6di ad6z6s elve. Az eltartottak normativ
eltart6si kolts6ge csokkenti az eltarto adoalapjdt, aki igy alacsonyabb ados6vba kerul.
MSsfel6l ez az osszeg az eltartott jovedelme, amely - a megfelel6 adosdv kulcs6val -
adokoteles. lgy r csalSd adoja kevesebb, mintha csak az eltart6 adozna.
Gl A szem6lyijovedelemb6l v6gzett, a t6rsadalom 6lete, megmaraddsa szempontjdbol
hasznos befektet6sek adomentesek. (Pl. h6z6pit6s, adomdny kornyezetv6delemre,
munkag6p, gyumolcsos telepit6se.) llyen befektetes a gyereknevelAs is, ez6rt a csal6di
p6tl6kkal nem fedezett normativ gyereknevel6si kolts6g levonand6 az adoalapbol, az igy
sem fedezett normativ kolts6gr6sz ut6n pedig 5fa-visszaterites j6r.

Hl A munka n6lkuli jovedelmek - amig a term6szetes gazdasdgi rend kialakuldsdval
meg nem sziinnek - a jovedelemmel novekv6 arSnyban (progressziven) adoznak, esetleg
a megl6v6 vagyon figyelembev6tel6vel is (orokosod6s).
ll Valamely tev6kenys6g kovetkezt6ben az 6letfeltetelekre gyakorolt k6ros
kovetkezm6nyek csokkentese, folsz6mol6sa 6rdek6ben, valamint a t6rsadalomra 6th6ritott
kolts6gek fedezet6nek megteremt6sdre az Sllam jogosult kulonleges adok, vagy
pontosabban ad6jelleggel befizetend6 dijak kivet6s6re (okoado, gepkocsi srilyad6, 0tado,
stb.). llyen ad6kat csak azzal a feltetellel szabad kivetni, hogy az eredm6ny6t ne lehessen
a meghirdetett c6lon kivul mSsra felhaszndlni, 6s csak olyan esetben, amikor mds m6d
nincs a tev6kenyseg kSros kovetkezm6nyeinek az orvosl5sdra. Ez csak ugy valosithat6
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meg, ha az adohivatal ezeket a bev6teleket nem a P6nztigyminiszt6rium szdmSra, hanem
az illet6kes szakminiszt6rium e c6lra elkrilonftett sz1mldjitra utalja, peld6ul iltado eset6n
Kozleked6si Miniszt6riumnak az utfenntartdsi keret6re. Ha ennek a dijnak a m6rt6ket
helyesen dllapitott6k meg, akkor a szdlllt6si dijak a t6nyleges tSrsadalmi kolts6geket fogjdk
tukrozni.
Jl A v6grehajt6 hatalom az adobev6telek fe[ilvizsgSlt felhaszn6l6s5val koteles az
adofizet6k fel6 elsz6molni.
Kl Az Alkotmdnyban rogzitend6k az flllamhatalom adoztatdsi jogkor6nek a korl6tjai. A
kolts6gvet6si t6rv6ny megs6rt6se ugyanolyan bUnt6ny, mint minden mds s0lyos, az eg6sz
tdrsadalomra k6ros torv6nys6rtes.

AD6NEMEK

Az igazs1gos koztehervisel6s 6rdek6ben (mds sz6val a term6szetjog, a term6szetes
gazdasdgi rend erkolcsi alapja 6rv6nyesitdsekent) kivetend6 adonemek:. A foldjarad6k kozc6lokra valo elvon6s6t szolgelrc fdldertdk- (telekertek) ado, amelynek
szerep6t a foldtulajdon tdrsadalmasftdsa sordn fokozatosan a fiildb1rleti dfjveszi 6t.- A
foldjaradek egy adott foldr6szlet fekv6se, piackozels6ge, term6k6pess6ge stb. miatti
hozamtobblete a legrosszabb meg megmUvelt foldr6szlet hozamdhoz k6pest, amely tehSt
nem a foldet megmUvel6 6rdeme.* Az er6forrdsokhoz va16 hozzdi6r6s es6lyegyenl6s6ge erdek6ben kivetend6
6rdk6sodesi ado.* A gazdas6gba vissza nem forgatott (fejleszt6sre, b6vit6sre be nem fektetett, teh6t
elfogyasztott) jovedelem ut6n fizetend6 szemelyi fogyasztitsi ado.* A luxus- (egyben zommel import-) 6ruk magas 6ltal6nos forgalmi adoja, amely a
szoci6lis fesztilts6gek csokkent6s6t 6s egyben az import f6kez6set szolg6lja.* A letfontossdg0 cikkek (egyben zommel hazai term6kek) csak abban az esetben
terhelend6k 1ltalanos forgalmi adoval, ha az el6bb felsorolt ad6nemek nem fedezik a
szriks6ges kozkiaddsokat, 6s ebben az esetben is alacsony kulccsal.* Az 1koadok nem a hagyomdnyos kozfeladatok (kozbiztons6g, eg6szs6gugy,
kozoktat6s, stb.) kolts6geinek fedez6s6t, hanem a term6szeti kornyezet helyre6llitds6ra 6s
fen ntart6s 6ra v alo osztonz6st szolgiiljdk.

rOIoEnrEx.Io6, TELEKERTEK-ADo
(a foldjdrad6k elvon6s6nak modja a foldtulajdon tSrsadalmasit6sa elStt).

A hagyom6nyos p6nzrendszerben a megtakarftok hajlan ak arra, hogy a j6v6be
6tmentend6 p6nzuket fold/telekv6s6rlSsba fektess6k. Ezt a spekutacios fdtd/tetekvdsartttst
meg kell ktilonboztetnunk a vallalkoz6i ftild/telekvasdrlastol, amikor a v5s5rl6n ak aza c6lja,
hogy a foldbSl b6rbeadSssal vagy sajdt mfivel6ssel huzzon hasznot, a telket valamilyen
16epit6ssel hasznositsa. A spekuldcios fold/telekv6siirlds ellene hat a gazdas6gi
virdgzdsnak, mert elvonja a foldetitelket azoktol, akik valamilyen t5rsadalmi ig6ny
kiel6gft6se (pl. 6lelemtermel6s, lakds6pit6s) c6ljdra haszndln6k. Az ilyen spekul6ci6 ellen is
hat a fold/telekerTek-ado. amely terheli azt a tulajdonost, aki nem hasznositja 6s eladni sem
akarja foldj6t/tel ket.

A fold/telekertek-ado mert1ke elvileg a foldj6rad 6k, azaz az a blrleti dij, amety a
berlet-piacon a kereslet-kin5lat torv6nye szerint alakul. Amig a foldreszletek jelentekeny
r6sze nem kerul - a telepul6si onkorm6nyzatok el6v6telijoga folyt6n - koztulajdonba, 6s igy
az onkormAnyzatok nyilvdnos 6rver6sei sor6n nem kovethet6 nyomon kell6 Oiztonsaggaia
foldjdrad6k alakuldsa, a fold/telek6rt6k-adot az ingatlanforgalomban megmutatkozo, fO. g-



6venk6nt korrig'rando forgarmi 6rt6k 6vi 0,5%-dban aj6nratos kivetni. (A fold/telek6rteket a

l6tes itm6nyek /irfteGny.[, epftm6nyet</ 6rteke nel kirl kell sz6m itani' )

Aterm6szetjogbolkovetkezik,hogynemterhe|jukte|ekert6k-ad6va|:
rar atisztes potgarieietviterhez,rur.rigEl ratas it. csar6di h6zkozepes m6retfi tetket;

tbl a csalAdi m6retfi iparfiz6shez szirks-6ges, ill. a parasztporta dltal elfoglalt telket;

lcl a haszonnyer.s netrrti, 1ozszotgiliiint".*enyek (iemplomok, mrizeumok' iskol6k'

stb.) telk6t. Ezeket osszefogla loan siociittis ad6menfess6gnek nevezzttk'

AszocialisigazskgossLgszolgatatfuntutvarhatotovilbbikedvezSt'rsadalmi
hatasok:
/a/ Ertetmetlenn6 v6l i k a foldterirletek hasznos itatlan tulajdonl6sa'

/b/ A fo|djet nem-maga-mfivel5 tulajdonost osztonzi ",'", 
hogy e|adja a foldj6t, amely fgy .

az erSvfteri joggar re-nderkezo terepuiJsi onkormanyzaton keresztur - ahhoz kertrr, aki maga

milveri. Roviden: meggyorsitja a fordJlirsaoatrnasit6s6t 6s a - tartosan bert6 - csalddi

gazdasSgok elterjedes6t'

A FOLDJARADEK ELVONASANAK MODJA

A F6LDTULAJD|N iAisnoalmlsiinsn urAN (s. Geset javaslat6t kovetve) "'

...a kovetk ezo: Ateri.rleti onkorm6ny zatok aruer6.sen adj6k berletbe a fo'ldr6szletet annak'

aki a legtobb berleti dijat ig6ri, 6l Titfe;L;l:ry:ln: 
fett6tetet<nek' (Atorv6nves felt6telek

tekintet6ben 6rdemes a ditn p6tdatTigyelembe venni.) A berleti szerz6des mozg6 berleti

dijat lirapit meg.-i, azt letenii, nogy i6ha;y evenreni torv6nyben szabaryozott etj6r6ssal

meg6llapitj6k, hogyan alakult 11.1.ry"n6,eken 
az adott jetlemiOkk"t rendelkez6 foldr6szlet

b6rleti dija (nogy;rivinozott a foldj6radek), 6s ezze).m6'dosulnak (n6nek vagy csokkennek)

a kor6bban *"g[Ototi oeneti szeri6d6sek alapj6n fizetend6 osszegek'

OnOxOsoDEsl ADo

Ajetenlegirendszerigazs6gtalans6g6t.dr'Gallailstv6nidezettkonyv6bena
kovetkez6 p6ld6val mutatja be: ,,iiegnat Z fatuszeti szoba-konyhirs kis csal'di haz

tutajdonosa, a i",iat a fetesege oioin."n, ittet'khivatar azonnar 6s irgatmatlanul kiroia az

ozvegyre az OroXOsOdesi adolt, u^it,ai''aisut m6g tetekkdnyviteg rit is terhel az ingatlanra'

- Egy fregedS iiii^o, gyarlutaiio,ro, uisrra kir"n vonu'lni az aktiv munkatol' Behivatia

a fi6t az irod6iaba, kinyitia , prrrilrrekr1nyt 6s lgy sz6l: <N6zd fiam, itt vannak a gy6r

bemutatora szolo r6szv6nyei. Ezek eddig az eny1mek voltak. Mostantol a ti6d' iol

gazdatkoditovdbb.> Miltiardos vagyon m"it ?t..'\y 
piltanat alatt a regi tulaidonos kez6b6l

az 0j tutaidonis kezebe, titkosa'n-, k6zen-kozon,...es a t1rsadatom egyetlen fill1r

aj,nd6kozasi ittet1ket nem xupiiit" Gallai meg6llapftja, hogy ezen igazs6gtalans6g

megszilntet6s6nekamaiMagyarorsz6gonk6tdont6'akad6lyavan:
I al,,az ani'ri m, n ev nitkUti vagyonbi rtokt as. lehet6 sege" ;

lbt ,,az ertekpapirox oronii|nex, aiand1kozasanax 6r6k6sodesi ittetek- (ado)

menfessdg e". Ezfa't<ot akad6lyt ln"g l;rr szuntetni! (A megszuntet6s megfelelS modj6t

Gallai id6zett konyve reszletesen Lmerteti.) E ket akadrily megsztintet6se egyben

megterem ti az igazs6gos ,r"ieryi iiredeiemadoztattts lehetoseg6t' Ez egyben a

gazdas6gi t6rsas6gok - mint;ogi t't;6tyek - jovedelem-adoztat6s6nak eltorl6s6vel j6r

egyiltt. (Az or.kosOiesi adovaif."plrof,to' toUOi'fetd6st a 2'2 pontban OnOflfS cimsz6

alatt tiirgYaltuk.)



IGMSAGOS SZEMELY .lOveDELEMAD6zrnrAsT! (E pontban Doh6n Mihaty 6s Ganai
lstv6n javaslat6t kozvetitjuk.)

Legyen Szemelyi Fogyasztasi Ado (SZFA, ejtsd: SzeFA) a Szem6lyi Jovedelemado
(SZJA) helyett! Ennek alapelve: Csak a szem6lyes fogyasztdsra forditott jovedelem ad6zik!
A gazdas6gi szf6raba visszaforgatott, illetve onnan fel sem vett jovedelem adomentes.
Ezzel szemben a gazdas1gi szf6rabol kivont vagyoni ert6k - amennyiben szem6lyi
fogyaszt6si c6lokat szolgSl - SzFA-koteles.

Mivel minden keletkez6 jovedelem - a n6vtelenseg felsz5moldsa ut5n - n6vre sz6lo,
ez6rt a forrdsad6k megszfinnek. Minden jovedelem annSl adozik, aki a jovedelmet,
pontosabban annak szem6lyi fogyasztdsra felhaszndlt r6sz6t llvezl Az eddigi forr5sadok
kifizet6i 6vz6r6skor 6rtesitik az adohivatalt 6s az adoalanyt, hogy ilyen 6s ilyen ad6sz6m0
kedvezm6nyezettnek ennyi 6s ennyi osztal6kot, hozamot, kamatot, jovedelmet stb. fizettek
ki az 6v folyamdn, az adoalany pedig ezeket az 6ves jovedelembevall5sban szerepeltetni
koteles. A jovedelmek - bdrmilyen forrSsbol szSrmazzanakis - az adozonill az 6ves SZFA
bevall6sban osszegezSdnek. Pc Qy osszegezett 6ves jovedelemb6l ezut6n levon6sra
kerulnek a gazdas6gi szferdba az adozo 6ltal befektetett osszegek, 6s csak az ezutiln
fennmarad6, tehdt a szemelyi fogyasztasra kerillt jovedelemresz adozik a SZFA szabalyok
szerint.

A gazdas6gi szf6riit tSgan kell 6rtelmezni. Beletartozik ebbe a korbe a szorosan vett
ipari, kereskedelmi 6s szolgdltato vSllalkoz6sokon kivul a mezSgazdasdgi termel6st
szolgSlo, es a lak6sc6lokra szolg5lo ingatlanvagyon is. Befektetesnek szdmft minden
6rt6kteremt6 es ertekb6vit6 beruh6zds es jelent6s fel0jit6s, ami a fenti korben tort6nt, vagy
tort6nik.

A SZFA csalSdi ad6, nagysdga szoros osszeflrggesben van a csal6dban egy f6re
es6 fogyaszt6s nagys 6gitval.

Tovdbbi feladat a SZFA progresszivitds6nak er6teljes fokoz6sa. Jelenleg az SZJA-
ban a legfels6 sSvban az ad6kulcs 42o/o. Ezt a legfels6 sdvot tovdbb kell ositani 6jabb
sdvl6pcs6kre 0gy, hogy az igy letrejov6 0j legfels6 s6vban az ad6kulcs el6rheti ak6r a gO%-
of is. Tapasztalat, hogy a nagy jovedelmfi emberek jovedelmuknek egyre magasabb
h6nyad6t visszaforgatjdk a gazdasdgi szf6r6ba. igy ezek az igen magas kulcsu s6vok
m6gsem erintik 6ket. Ha ellenben valaki m6gis arra szAnja el mag6t, hogyvdsd rol azAdri6n
- szem6lyes pihen6si celokra - egy luxusjachtot, 6m tegye, de akkor fizesse meg ut6na a
SZFA-I, a 80%-os adokulccsal.

(A SZFA nemzed6ki megosztdsdt ldsd a 2.g pontban.)

A VAGYON ALKOTMANYSERT6 TITXOSSACA

A bemutatora szol6 r6szv6nyekr6l 6s kotv6nyekr6l nem lehet tudni, hogy ki/kik a
tulajdonosuk. lsm6t Gallai lstvSnt id6zzik: ,,A ndvtelenslg bevezetesetSt kezdve (1g70-es
evek) nem lehetett megtudni, hogy egy gy6r, vagy egy vallalat kinek a tulajdona. A
nyilvdnossag el6tt, a dolgozok el6tt a hattdrben marad6 titkos tutajdonosoknak csak a
fizetett alkalmazottai (igazgatok, cegvezet1k, stb.) jetennek meg k6pvisel6kent.
Megszuletik a n6v nelkhli t5ke, a titkos t6ke, ... amely nem visel semmityen felel6sseget,
mert nincs mod a felelSssegre vondsra. Kivonia magdt az igazsttgos ktiiteheruiseles itoi,
meri legfeliebb linearisan ad6ztathato a nyeresdge. Ez ait letenti, hogy a kis osszegfi
tSketulaidonos ugyanolyan %-ban viseli a ktiztelhet, mint a miiliomoi vagy miiliardos
tdketulaidonos' ' '. Ez azt is ielenti, hogy Magyarorszdgon az 1870-es evekbei sztjletett, a
liberalis vadkapitalizmus t6nyeget megtestesftd rendeliezlsek mind a mai napig 6ruenyben
vannak! "- a liberalis vadkapitalizmus 120 even at (benne a kommunizmus 47-even ii aty,
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egfuszen a mai napig meg tudta Srizni tetenek e ket atappilt6r6t, alapfelt6tel6t'"

A mai ,,a|kotm6nyoss5g,, a Vagyonra Vonatkozo- adatok tekintet6ben kett6s m6rc6t

alkalmaz. Gallai id6zazAlkotmiinyOirOsag indokol6s6bol'. ,,Avagyonra vonatkoz6 adatok az

ember mag6nszf6r6iaba tartoznak 6; szem'lyes adatoknak minSstilnek." Ennek

6rtelm6ben a telekkonyvi nyilvantartSsokat azonnal meg kellene semmisiteni' hiszen a

telekk6nyv nem m6s, mint ai ingatlanvagyon tulajdonjogdra vonatkozo adatok folyamatos'

nyilv6nos kozzflletele! Tov5bb id'zzik d"ttrit, ,,A feilett ipari 1ltamok legt1bbieben m6r az

ert6kpapir-vagyon kiatakut6s6nak kezdeti stirdium6ban felismert6k azt, hogy a

vagyontulajdonlfusnak ez az 0iformfuia is nyitvanos kell, hogy legyen' nem lehet reiteft' nem

lehet titkos. E felism erest6t vezetve "rrib", 
az orsz^gokban a reszvenyek' k1tvenyek'

bankbet6tek, artaraban az ert6kpapirok mind ereve n6vre szor6ak. Ahol ett6r elter6 volt a

kezdetben kiatakitlt gyakorrat, azota m6r oft is megszfint az anonimit^s, igy legutobb

Svajcban 6s Ausztritrban is."

F6ALLASU ANYASAG

Minden any6nak, mig csecsem6- Vagy 6vod6skor0 gyermeket nevel, a

koltsegvet6sb6r regar6bb a mindenkori minim6rbeinek megferer6 b6r jiir. Ez az iddszak

minde-n szempontb6l munkaviszonynak sz6mlt'

Eu no6rERvEzEs

Ahagyom6nyos(nemokologiaije||egti)kozhata|mifeladatokko|ts6geitfedez6ad6z6sta
kovetkez6 modon tervezzlik: rraegatt;pitjuk a kozhgta]1i int6zm6nyek (k6rh6zak' iskol6k'

rend6rs6g, nyugdfjak, stb.) meg 6pp;n ti"tegitO m6rt6ket, 6s ennek koltsegeit (kiadasok);

varamint a ford/terekertek-ad6b6r, a kozhataromhoz beforyo fold/telek-berleti dijakbol' az

orokosod6si adobol, a p6nzhaszn6lati dijb6l, a luxuscikkek AFA-j6bol 6s m6s kisebb

forr6sokb6l v6rhat6 bev6teteket. Ha a kiad6s tobb, a hi6nyt fedezS m6rt6kben

meg6ltapitjuk azalapvet6 kozsziikseileti cikkek AFA-jat 6s a Szem6lyi Fogyaszt6si Ad6

(SZFA) megfelel6 szintj6t. Ha a bevEtel tobb, noveljuk a fejleszt6sre sz6nt osszegeket'

6s/vagy csokkentjuk a 5zemelyi Fogyaszt6siAdo (SZFA) kor6bbi kulcsait

2.g A szolidarit6son nyugv6 nyugdijrendszer vissza6llitdsa

6s a szem6lyi fogyaszt6si ado nemzed6ki megosztesa

SZOLIDARITASI NYUGDiRENDSZER

Anyugdfjrendszere|Sz66vekbenv6grehajtottje|entosm6rt6ktjmag6nositasa:
lal afenyeget6 glob6lis p6nzugyi osszeomlis miatt nagy kockAzatotr6 a biztosltottakra;

/b/ erdsegiti, hogy a hazai megtat<arit6sok kurfordre vandororjanak 6s igy elvesszenek a

magyar gazdas6g szAm1rai

t ct J' xoioe6tet6do vallal koz6i haszon megcsapolja a megtakarit6so kat'

Ez6rtvissza kell 6rllitan i a szolidaritilson nyugvo (fetoszto-kirov! nvuadfirendszert

(ez afolyo nyugdij-jarul6k-befizetesekb6l vagy tis totttegvet6si bev6telekbSl fizeti ki az

esed6kes nyugdijakal, azaz nincs tartalekt6llieje), annak megfelel6en, hogy a munk6bol

kibreged6 emberekr6l valo gondoskodiis osszt6rsadalmi,6s egyben allami feladat' Ez6rta

term6szetes t6rsaJatom me-gteremt6se sor6n a kovetkez6 int6zked6sekre van szuks6g:

* A mag6n-nyugdijp6nzt6r-tagok egy 6ven belirl donthetnek a kovetkez6 felt6telekkel

valo ki16Pesr6l:
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- a nyugdfjpenztari tokeszdmlajukon l6vo osszegbol a nyugdijpenzt6r visszafizeli a
kincstdrnak az {llami koltsegvetesb6l kapott osszegeket;
- a saj6t befizet6seket es a munk6ltatotol kapott osszegeket a nyugdijp1nzt{r egy even
beltil kifizeti a kil6p6nek;
- a kil6p6 az flllami nyugdijrendszer mindenkori szabSlyai szerint v5lik nyugdijjogosultt6.* A magSn-nyugdijpenztarakrol 0j torv6nyt kell hozni, amely ezeket teljes m6rtekben
fuggetleniti az {llami koltsegvet6st6l (sem tdmogatdst, sem garanciSt nem kapnak), es
tags6guk teljes m6rt6kben onk6ntes.

A SZEMELYI FOGYASZTASI ADO NEMZEDEKI MEGOSZTASA

Baranyi Karoly koncepciojdnak l6nyeg6t idezzuk (a szem6lyi j1vedelemado hely6be a 2.7
pontnak megfelel6en a szem6lyi fogyasztdsi adot - SZFA - allftjuk):
Az embert 6rdekeltte kell tenni abban, hogy gyermeke szulessen, ahogyan 6rdekelt volt
ebben a hagyomdnyos t6rsadalmakban. Az 6rdekelts6g abban 6ll, hogy a szul6 tudatosan
vagy osztonosen ugy l6ssa, hogy a sajat jovoje 6s a gyermeke jov6beni sorsa szorosan
osszefugg. Nemcsak a gyermekek szdma fontos azonban, hanem az is, hogy bel6le
6rt6kes embereket neveljenek. A szul6 - mint minden polg5r - kozvetve 6rdekelt abban,
hogy a n6la fiatalabbak adofizetl, tisztess6ges, a kozterheket vdllalo 6llampolgdrokkS
vSljanak. Ezt az 6rdekelts6get kozvetlenn6 is tehetjiik azzal, hogy a szul6k keres6ve v5lt
gyermekuk szem6lyi fogyaszt6si adojanak egy resz6t (pl. 2\oh-at) megkapjak. (Baranyi
2001.6vi szSmpeldaja szerint egy szul6pdr keres6v6 vdlt n6gy gyermeke utdn havonta -
keresete vagy nyugdija mellett - egy kozepes nyugdfjnak megfelel6 osszeget kapna
fuggetlenul attol, hogy m6r nyugdljas, vagy m6g aktfv, m6gpedig az infl{cioval egyutt
halado, stabil vdsSrloert6ken. Nyilv6nval6, hogy ez az embereket arra fogja osztonozni,
hogy gyermekeket szuljenek, 6ket iskolSztassdk, szakmSt adjanak a kezukbe, munk6ra
nevelj6k. Kilabolhatunk a n6pesed6si vdlsSgbol, m6gpedig mfivelt, a munka szeretet6re
nevelt ifjtisSggal. (A Magyar Nemzet aztkozli 2001.6.7-i hir6ben Szemke6 Judit politikai
6llamtitk6rra hivatkozva, hogy a koncepcio megvalosit6s6n Baranyi Kdroly bevondsdval
mdr dolgozik a Szocidlis es Csaladugyi Miniszt6riu m. Ez azola - mint tapasztaljuk - lekerult
a napirendr6l. MegvSrja a valodi rendszervaltast.)

2.9 Rendszerv6lt6s a krirnyezetv6delemben
Az 1kopolitika iranyelvei. Forras: Gyulai lvdn in "A fenntarihato fejl1des programja"

(Magyar Term6szetv6d6k Szdvefsdge 1 995) 37.-48.o1d.

KATEGORIZALAS

A foldr6szleteket a kovetkez6 kategoridkba kell besorolni:. Vddett termdszeti teriiletek: amelyeken a term6szet
term6szetes k6p6nek 6s 6llapotdnak meg6z6se kap
elscibbs6get, azaz olyan 6llapot, amely kivulr6l bevitt
energia nelkril 5ll fenn ill. alakul.* Fenntarthat6 gazddlkoddsi iivezetek; amelyeken a
tulajdonosok 6s a hasznSl6k vSllaljdk, hogy
mindennemfi tev6kenysegriket a fenntarthato
er6forrds-hasznSlatnak vetik ald, ill. erre kotelezettek.
Ez azt jelenti, hogy figyelembe veszik a terulet
okologiai eltart6 es tfir6k6pess6g6t, a tev6kenys6g
nem vSltoztatja meg a terulet jelleg6t, s abban nem



okoz visszafordithataflan v6ltoz6st. igy nem lehet olyan haszn6lati m6dot v6lasztani,

amely megv6ltoztatja a terulet okologiaijellemz6it, ktrlonosen vfuhiztarthsSt, mezo- vagy

mikroklim6jat. n teiulet mfivel6si 6gainat ar6ny6t a terulet besorol5s6n6l rogziteni kell,

megpedignemamege|5z6ar5nyoka|apj6n,hanemazoko|6giaiszempontokmiatt
kiv6natos m6don'* lntenzfv haszndlatfi teriiletek amelyek els6dleges c6lja emberi termel6s'

A MEZ6GAZDASAGI TEVEKENYSEG SZABALYOZASA

* otven hekt6rn6l nagyobb monokultr.rrSs terirlet nem alakithat6 ki. Nagyobb ilyen

egys6gekn6l otvenheitdtos r6szenk6nt otm6teres, term6szetes elemeket tartalmazo

elvSlaszto s6vot kell letesite ni.Eza s5v a terirletre jellemzS fajokat kell, hogy larlalmazza

6s a terulet jellegehez kell, hogy igazodj6k. llyen sdv lehet gyep, fa, bokor, 6rok, stb'

. Biologiai uton iem leboml6 
"nyagoli 

(nov6nyv6d6 szerek, talajfertStlenit6k, stb')

haszn6lata tilos.* Fenntarthato gazddlkod6si ovezetben a talaj t6panyag-utanp6tlasSt szerves tr6gy6kkal

kell v6gezni.* Mez6gazdas6gi tev6kenys6ggel kapcsolatban nem folytathato a termeszetes

v izhaztartilst m egzava ro tev6kenys6 g (lecsa pol 6s, d 16 nez6s, stb' )'
* Mezdgazdas6gi iev6kenys6ggel kap-solatban tilos a tarl6k, parlagteruletek, valamint a

term6kmaradv6nYok 69et6se.

Az EGYES IPARI TEVEKENYSEGEK SZABALYOZASA

. Fenntarthato gazd6lkod6si ovezetben csak olyan ipari tev6kenys6g folytathato,

ame|ynek kibocs6t6sa (emisszioja) nem ves16\ezteti az ovezet oko|ogiai 6|lapot5t.

Eszerint kell meg6llapitani a kibocs6t6si hat6rert6keket. Nem enged6lyezhetS olyan

anyagok kibocsit6sa, amelyek halmoz6ddsra hajlamosak, amelyek nem k6pesek

uiotoliai 0ton lebomlani, amelyek m6rgez6ek (toxikusak).
* lparil6tesitm6nyek tervezesenet minden esetben hat6svizsg6latot kell v6gezni'

* Fenntarthato gazd6lkodasi ovezetben nem szabad ipari tevekenysegb6r szlrmazo

hullad6kot elhelyezni. Kivetelt k6pezhetn ek az 0jrahasznosit6st szolg6l6 ideiglenes

elhelyez6sek, ha nem vesz6lyeztetik a kornyezetet vagy az eg6szs6get'

A BANYASZAT SZABALYOZASA

* Nem enged6lyezhetS 0lyan b6ny6szati tev6kenys6g, amely rovid vagy hosszu t6von

megv6ltoztathatja a terulet okologiai jelleg6t, vizh6zlart6s6t, potolhatatlan 6l6helyet

vesz6lYeztet, stb'* BSny6szati tev6kenys6get csak a c6lzott mennyis6g el6zetes meghatarozAsa' a

b6nyatelek v6gleges kila-atese 6s elSre elk6szitett rekultiv6cios terv enged6lyez6se ut6n

lehet megkezdeni.. A b6nya jovedelm6b6l kell biztositani a folyamatos rekultiv6ci6t' A rekultivdci6 sor6n az

eredeti allapot vissza6llitds6ra kell torekedni' Amennyiben ez nem lehets6ges' a

b6ny6szat k6vetkezt6ben el65llott okologiai korulm6nyeknek megfelel6 rekultiv6ciot kell

tervezni 6s megvalositani. poil6lagos r.kultiuerio terv6t a szakhatos6g k6szitteti el, a

rekultiv6cio koltiegeit a tulajdonos-viseli, vagy a kor6bbi haszn6lora 6th6rithatja'
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v izc pao AL Ko DAS szABALYozAsA

* Nem folytathat6 olyan vtzgazdllkod6si tev6kenys6g, amely az okologiai felteteleket

megv6ltoztatja. Kiv6tel : a potenci6lis megelozo 1llapot visszadll lt6sa.
* Minden vizgazdillkoddsi beavatkoz6st megel6z6en kornyezeti hatdsvizsg6latot kell

v6gezni.

Et6vlzEX TERM ESZETES J E LLEGE N EK M EG6NZESE

* Nem folytathato olyan tev6kenys6g, amely 6l6viz term6szetes voltSt vesz6lyezteti.
* El6vizekbe sem kozvetve, sem kozvetlenul nem juttathat6 szennyezl anyag. Kiv6tel:

folyovizekbe, a kibocs6to forr6sra megadott hatdr6rt6kig, biologiai uton lebomlo

szennyez6 anyagok.

Et6vVEX M E D E RALAKU LATAI NAK M EG6RZES E

* Az 6lcivizek term6szetes mederalakulatait a biol6giai ontisztfto k6pess6g fenntartdsa 6s

avizi 6lovil5g sokf6les6g6nek meg6z6se 6rdek6ben fenn kelltartani, ill. szuks6g eset6n

vissza kell 6llitani. El6vizek forr6suktol az els6 telepul6sig, ovezeti besorol6sukt6l

fuggetlenul kulonleges v6delmet 6lveznek: A mederalakulatot semmilyen okbol nem

szabad megv5ltoztatni; semmilyen szennyezoanyag nem bocsdthat6 be, sem kozvetve,

sem kozvetlenul: a vizel kis6r6 term6szetes t6rsul6st sem teruleti nagys6g6ban, sem
jelleg6ben nem szabad megv6ltoztatni. Ha az eredeti allapot m6r nem 6ll fenn, a

rekultivdci6 sor6n, a meder-rekultiv6ci6 mellett biztositani kell a meder koz6pvonalSt6l

sz6mitott otven-otven m6ter tdvols6gon mind a jobb-, mind a bal-parti tertileteken az

eredeti tdrsulSsok vissza6llitds6nak vagy visszadlldsdnak felteteleit.
* Vizkiv6tel (beleertve a forr6st is) csak olyan m6rt6kben enged6lyezhelo, amely az 6l5viz

term6szetes volt6t nem vesz6lyezteti. A vizkiv6telt minden esetben egyedileg kell

enged6lyezni, tekintettel az adott 6l6viz jelleg6re, okol6giai felt6teleire. Olyan intenziv
vizkiv6tel nem enged6lyezhet6, amely a forr6s kifolyds6nak mennyis6g6t, ak6r csak

id6legesen is meghaladja, 6s vesz6lyezteti a forr6s vizgyljtoienek eredeti vizh6ztart6s6t
6s term6szetes 616 kozoss6geit.. Telepul6seken keresztul vezet6 vizfoly6s partjdt 0gy kell kialakltani, hogy a partok

lehet6s6get adjanak egy a vizfolydst kis6r6, osszefuggS zold felulet kialakit6s6ra. llyen

llSvizbe semmilyen ipari vagy kommunSlis tev6kenys6gb6l sz{rmazo hullad6k nem
juttathato, csak tisztltott szennyviz, egyedileg megdllapitott hat6r6rt6kek szerint.* All6vizbe semmilyen szennyez6 anyag nem juttathato. Allovizek partjain a vlz sz6l6t6l
sz6mltva legalSbb 25 m6ter term6szetes zold feluletet kell l6trehozni az 1lloviz teljes
terulet6n. A megl6v6 term6szetes feluletek nagysdga ett6l fiiggetlenul fenntartando.. El6vizekkel kapcsolatos 6rvizv6delmet a fentiek figyelembev6tel6vel kell v6gezni.. Elcjvizekbe idegen fajokat betelepiteni tilos. Kiv6tel: ha a fajjal valo gazdSlkod6s

indokoltan r6sze a fenntarthato gazdAlkoddsnak, a betelepit6st hat6svizsg6lat el6zte
meg, s a faj egyedeinek helyben tart6sa biztosithato.

AZ ERDoGMDALKODAS SZABALYAT

* Fenntarthato gazdSlkod6si ovezetben csak term6szefes vagy term6szetszerfi, vagy
rekonstrukciora kijelolt erd6k sorolhatok. Term6szetes vagy term6szetszerfi az az erd6,
amely az okotipus erd6 fajosszet6tel6nek megfelel6 heterog6n faji osszet6telfi, vegyes
korosztSlyu.
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* Fenntarthato gazd6lkod6si ovezetbe sorolt erd6kkel csak ferm1szetszerfi, tdbbc6l0

erdSgazdillkodast szabad folytatni. Ez azljelenti, hogy fenn kell tartani az okotfpusra

jelleriz6 faji es korosztalyi osszetetelt, 6s ossze kell hangolni a term6szetv6delmi,

iatermeszt6si 6s udul6si irekre6ci6s) 6rdekeket. Az ilyen gazdalkod6s 6rdek6ben a

kovetkez6 tev6kenysegek korlatozandok vagy tiltand6k: tarv6g6s; monokult0rds erd6k

l6trehozdsa; t6jidelen, nem 6shonos fajok telepit6se; biologiai tton nem bomlo

vegyszerek haszn6lata; a kitermelt fa kikozelit6s6t szolgSlo felt6ro utak l6tesit6se; az

ot<oiipus t6rsuldsok idegen allomdnyokra valo cser6je; az erd6k vizh1ztart1sAt

megbont6 vagy befotyasolo int6zked6sek, mint 0tbevdgdsok, lecsapol6sok, vizkiv6tel

intenzifik6l6sa, stb.

IN FRASTRU KTU RA-IETES|TES SZABALYOZASA

. Uj utak fenntarthat6 gazdalkoddsi ovezetben csak kulonleges korrilm6nyek kozott

l6tesithetcik.. Ui,li f 

"t"rit6r"r" 
enged6ly csak akkor adhato ki, ha az olyan meglevo utat v6lt ki, amely

vesz6lyeztet valamiiyen iontos okologiai 6rt6ket, 6s az 0j 0t vezet6se nem s6rt

kulonosebb okologiai 6rtekeket.
,- Uj rit l6tesit6s6reinged6lyt a felugyeleti szery csak kornyezeti hatdsvizsgdlat alapj6n

adhat ki. A hatdsvizsjatatn-at< fel t<ett-tarnia a c6lzott terulet faj- 6s egyedsz6m k6szleteit,

a bio-dive zit1s 6llaiot6t, az okol6giai folyos6k helyzet6t, a megl6v6 terhel6seket, a

vdrhato terhel6seket 6s azok hatdsait'
* Azrit koronasz6less6g6nek 6s forgalm6nak fuggveny6ben az ut kis6r6-szegelyek6nt un'

zold folyosokat rell kialakitani. A zold folyosok az utat 6s kornyezet6t elv6laszt6,

term6szetes elemeket tartalmazo form6ciok, amelyek megsemmisitik az rit kedvezdtlen

kornyezeti hat6sait'* Az utakon az okol6giai folyos6k elhelyezked6s6nek figyelembev6tel6vel har6nt-

6tvezet6seket kell teirezni, a dombozainak megfelel6en. Az dtvezet6seket egyedi

tervdokumentdci6 alapj6n a szakhatosdg enged llyezi'
. Vizfoly6sok 6tvezet6s6n6l nemcsak a vfztestet, hanem az azl kis6r6 term6szetes

t6rsulasokat is 6t kell vezetni. Az 6tvezet6s legal6bb olyan sz6les legyen, mint az

6tvezet6st megekSz6 term6szetes medersz6less6g hSromszorosa'
* Fenntarthato gazd6lkod6si ovezetben l6tesitendo 6s megl6vo utak kivil6gitiisa a

csom6pontof 6s l6tesftm6nyek kiv6televel tilos. Az ilyen helyeken sem alkalmazhatok

ultraibolya szink6Pfi 16mP6k.
. Fenntarthato gazd6lkod5si ovezetben l6v5 utakat 15 6ven betul a fentieknek

megfelel6en dt kell alakitani.

A SZALLiTASI INFRASTRUKTORA KIEPiTESETET SZABALYOZASA

* Fenntarthato gazd6lkod6si ovezetben a felszinen nem helyezhet6k el olyan sz6llit6si

l6tesitm6nyek, amelyek s6rtik a tdrjkepet (pl. l6gvezet6kek, olal-, 96z- stb' szSllfto

csovek).. sz6llit6si l6tesitm6nyeket az okologiai felt6telek zavarina n6lkul, egyedi tervez6s 6s

enged6lye z6s alapjitn lehet l6tesiteni'
* Az 6pit6ssel 6s 

'uzemeltet6ssel 
kapcsolatos zavaro hat6sokat, vagy havari6k

kovetkezt6ben eloallo kornyezeti kdrokat a l6tesit6 vagy irzemel6 koteles azonnal

megsztintetni, ill. a rekonstrukciot elv6gezni'



tt

A FAJoKKAL Es FAJTAKKAL vnl6 cAZDALKoDAS SZABALYoZASA

* Fenntarthato gazd6lkod6si ovezetben minden faj v6dett, azok kiv6tel6vel, amelyeket a

k6rd6ses terulet eset6ben a szakhat6s6gok egyeztet6se alapj6n t6telesen felsorolnak. A
kiv6telez6s oka lehet: trilszaporod6s, krllonos kdrt6tel m6s el6l6nyeknek vagy
gazdalkodonak. A kiv6tel enged6lyez6s6t a szakhatos6gtol kell k6rni. Direkt
Sllom6nyszabllyoz1s a t6pl6l6kl5ncban felhalmozodo, biologiai 0ton le nem bomlo
m6rgekkel tilos.* Fenntarthat6 gazdiilkoddsi ovezetben tiltottak az el6zoekben nem szab{lyozott olyan
tev6kenys6gek, amelyek megvSltoztatjdk a megl6v6 vagy fjonnan kialakitott
term6szetszerfi 6l6helyeket, ill. azok jellemz6 faji osszetetel6t. llyen ovezetekben a
megengedett 6s szabdlyozott emberi tev6kenys69en kfvul tilos minden olyan
tev6kenys6g, amely a fajok 6s egyedeik 6letkortrlm6nyeit vagy l6tet vesz6lyeztetik.

FE N NTARTHATo TE LEPU LESET SZABALYOZASA

Fenntarthato telepules terulethaszndlata sorSn a nem telepulesi c6lra haszn6lt, de
kozigazgatdsa ald tartozo tertileten betartatja a fenntarthat6 gazdSlkoddsi ovezetekre
vonatkoz6 sza bSlyozSst.* A telepril6s c6lj6ra haszn6lt tertileteken (lakohlzak, kozteruletek, l6tesitm6nyi teruletek)

30% zoldfeluletet biztosit. (Ebbe bele6rtend6k a lakohdzak kertjei 6s a kozhasznf
zoldteruletek.) A zoldfelulet rendszer6t fgy alakftja ki, hogy zold folyosokat biztosft a

vonalas l6tesitm6nyek ment6n.* Kozigazgat6si terulet6n kijeloli a v6dett z6nilbatartozo teruleteket 6s azok fenntart6sdr6l
6s fejleszt6s6r6l gondoskodik.* Kozigazgatdsi terulet6n nem enged6lyezi m6rgez6 (toxikus) szereknek a kornyezetbe
valo jutdsSt.

A TURIZMUS SZABALYOZASA

* A fenntarthat6 gazddlkod6si ovezeteket turist6k szabadon l6togathatj6k, ideiglenes vagy
hossza ntart6 korldtoz{st a szakhatosdg i ndokolt esetben rendel het el.* A turizmus 6rdekeit szolgdlo l6tesitm6nyek ki6pit6s6re 6s uzemeltet6s6re a fenntarthato
gazd 6 | kod 5s i ovezete kre vonatkozo szab6 lyo k vo n atkozn a k.* A turizmus szab6lyoz6s6nak alapelve: nem vdltoztathatja meg azt az 6rt6ket, amely
l6trehozta. Ennek 6rtelm6ben tilos az 6l6helyeket, 6rt6keket vesz6lyeztet6 t0lhaszn5lat
vagy a tajkepet ronto l6tesitm6ny elhelyez6se.

INTENZIV HASZNALATU TERULETEK

Minthogy intenziv termel6s sem folytathato a term6szet fenntart6sa n6lktrl, e teruleten a
kovetkez6 korlStoz6sok erv6nyesek:* Nem szabad olyan tev6kenys6get folytatni, amely vesz6lyezteti a v6dett, vagy

fenntarthato gazd6lkod6si ovezetekel, azaz, megv6ltoztatja okol6giai korulm6nyeiket.
Ezert minden teruletfejlesztesi dontessel kapcsolatban ilyen i16nyu kornyezeti
hatdsvizsgSlatot kell elrendelni.* Mez6gazdasSgi tev6kenys6ggel kapcsolatban tilos a tarlok 6s a term6nymaradvdnyok
szabadt6ri 6get6se.* lparitev6kenys6ggel kapcsolatban a hatosdg rninden esetben megallapitja a kibocsStdsi
(emisszios) hatdrertekeket. Term6szetidegen, m6rgez6 (toxikus) anyagok lerak6sa vagy
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t6roldsa csak erre a c6lra kialakitott helyen tort6nhet, a term6szetet nem vesz6lyeztet6

m6don.. B6ny6szat csak szakhatos6g dltal elfogadott rekultiv6cios terv birtok6ban folytathato, a

reku ltiv6cio folYamatos.. zold folyosokat kell l6tesiteni a kovetkez6 esetekben: kirlteruleti 0tvonalak mellett fa-,

vagy bokorsorokat; vizfoly6sok ment6n a vizfoly6s 6tmer6j6nek hdromszoros6n;

monokulturdlis mez6gazoaiagi teruleteken legaldbb 500 hekt6ronk6nt kell elv6laszto fa'

vagy bokorsorokat l6tesiteni legal6bb 5 m6teres sz6less6gben'
. A tored6k 6l6helyeket fenn kell tartani'

Vedettek a torv6nnyel ilyennek min6sitett fajok, valamint minden olyan fai, amely

6lettevekenys6g6vel nem veszelyezteti az emberi tev6kenys6g celjat' Az ilyen fajokat nem

szabad ok n6lkul elpusztitani vagy vesz6lyeztetni'

3. A gazdasegi rendszervelt6s
sarkalatos i nt6zked6sei

6s a hatalomveltes menete

Ebben a fejezetben olyan nem'gazdasagi int6zked6seket is t6rgyalunk'

amelyek n6lki.il aiazdasiigi rendszerv6lt6s nem val6sithat6 meg'

AzEU-jogrendtiltja,hogyatag6llamokolyT.gazdasdgpolitikdrtfolytassanak'amely
megkutonbozteti a sajai (nor) es r"uttotoi (oai ru-n betuli) 6rukat, t6k6ket, gazdas6gi

szerepr6ket. M6s szovar: tittla a hazai gazdas6got v6d6 (protekcionista) gazdas6gpolitik6t.

Hazai gazdasagunkat azonban 'iint 
latni fogjuk - e szab6lyok betartds6val is

megv6dhetjtlk. A v6delmet jelent6s m6rt6kben az orizAgos 6s helyi kozhatalomnak kell - a

mog6 felzilrkozo6llampolgiirokra t6maszkodva - megszerveznie, 6s ezt megtehetik olyan

eszkozokker, ameryek arkirmaz6s6t az EU-jog nem tirtja, ilyen eszkozoket ismertetunk a

kovetkez6kben.

3.1 Ftild- 6s piacv6delem az EU-joggal osszhangban

SZOVETKEZETI HALOZAT

Avidekigazdas6giszerep|6kzome_61|ami6sonkormilnyzatiosztonz6sse|6s
szervez6si segitsegger 

-- 
szovetkezeti form6ba (heryi 6rtardnos szovetkezetekbe, 6s

region6lis term6kp6lya-szovetkezetekbe) tomorul. Ezeknek az unios jog nem tiltja a

versenyt6rsaiktol valo v6dekez6st. Ezzel a szeNezeti Stalakul6ssal a gazdas6g fontos

teruretein r6nyegeben megvar6sithat6 ahazaitermeroket 6s fogyaszt6kat ved6 6s t6mogato

(protekcionisia) gazdas6gpolitika, minthogy lehet6v6 v6lik'
. hogy az 61am a szovetkezetek szeiera int6zm6nyesitett hitelkonstrukciokkal (jogilag

nem, de t6nylegesen) el6nyben r6szesltse a hazai mez6gazdas6gi 6s kisipari-h6ziipari

termeloket, hiszen multik nem alakithatnak szovetkezeteket;
* hogy az ag16rszovetkezetek jelent6s EU-t6mogatast kapjanak, peld6ul

beruhaz6saikhoz 50%-os vissza nem t-6r(tendo t6mogat5st, 6s m6g 30% hitelt (persze'

ennek felt6tele a n6pet szolg6lo kozhatalom is);
-hogyegyorsz6gosbo|th6lozattagjaiterm6kp6|ya-szovetkezetekkelolyan
szerz6d6seket kossenek, ameryek foryt6n orrt6gosan er6nyben rrfszesltik a szovetkezeti

(ertsd: magYar) term6keket;
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* hogy a kozhatalom olyan utalvdnyokkal adjon tobbletjovedelmet munkav6llaloinak,
nyugdijasainak 6s seg6lyezettjeinek, amelyek csak term6kpSlya-szovetkezetekkel
szez6dott boltokban valthatok be.

(Az utobbi k6t pont r6szleteit megtalSlja az olvas6 A Szent Korona nepe kelet 6s
nyugat k1zott cimrl fuzetben, Drdbik Jdnos cikk6ben, az 0.n. Fehdr Program ismertet6se
keret6ben. A Feh6r Program szerint a koltsegvet6sbcil sz{rmazo jovedelmeket n6gy 6ven
keresztul 6vi 20%-kal kell emelni. Ennek egy figyelemre m6lto el6k6p6r6l kaptunk hirt a:

..Szingapuri szerkezetv6lt6s" /Figyel6 1981.4.22./ c. cikkben: ,,A kormSny ... 1979-ben
elrendelte a b6rek h6rom 6ven keresztuli 6vi h1szsz1zalekos emeles6t annak 6rdek6ben.
hogy a magas 6l6munka-ig6nyfi, de alacsony 'mfiszaki tartalm0', feldolgozottsdgi fok0
term6kek gyartas6t megszrintess6k, 6s a termel6si t6nyez6ket a nagyobb hozzdadott
erteku druk el66llitds6ra csoportosftsdk 61.")

Ez a szervezeti Stalakul5s lehet6v6 teszi a magyar fold megv6d6s6t is. Ennek
k6zenfekv6 modja: a szovetkezeti alapszab6lyok elSlrjlk, hogy a tagok foldjeiket csak a
szovetkezeten behil (a szovetkezetnek vagy mds szovetkezeti tagnak) adhatjak el vagy
adhatjdk b6rbe, kilep6skor pedig fel kell ajdnlaniuk ilyen vev6nek elad6sra. (Mindez addig
tort6nik igy, amig az EU-jog megakad6lyozza, hogy az onkorm6nyzatok el6v6teli jogot
kapjanak.)

MIT VARHATUNK A HELYI ALTALANOS SZOVETKEZETEKToL?

A hSl6zat-szervez6s eredm6nyek6ppen falvank6nt, kisv6rosonk6nt alakul egy-egy
6ltal6nos (6rtekesit6si, beszez6, fogyasztSsi, 6s hitel-)szovetkezet, amely fokozatosan a
lakoss6g t0lnyom6 r6sz6t - mint termel6t, 6rt6kesit6t vagy mint fogyaszt6t - tagk6nt
magdban foglalja, 6s amely szez6d6ses kapcsolatban van a teleptil6s onkormSnyzatlval
is. Egy ilyen szovetkezet - mint l6tni fogjuk - alkalmas lehet arra, hogy a telepul6sen
" jelent6sen novelje a foglalkoztatottsdgot;. legal6bb 10-20%-kal csokkentse 6s e szinten tartsa az alapvet6 6lelmiszerek 6rdt;*. jelentdsen novelje a helyi termel6k sz{mdra az ert6kesit6si biztonsdgot 6s a felvds6rlasi
Srsz[nvonalat;** az alapell6t6s terulet6n megv6dje a termel6ket az import-6ruk dompingj6t6l 6s mind a
termel6ket, mind a fogyasztokat a multik trilhatalommal valo vissza6l6seit6l; 6s* rendszeresen megujul6 forr6sokhoz segftse az onkormAnyzatot, amelyeket a telepul6s
fejleszt6s6re 6s/vagy az onkorm6nyzatt6l hrizott fizet6sek emel6s6re fordithat;
m6gpedig mindezt az EU jogrenddel osszhangban.

VASARLASI UTALVANYOK

A helyi 5ltal6nos szovetkezet - az onkormSnyzat 6ves helyi ad6bev6tel6nek
megfelel6 osszegben - vasdrl4si utalvanyokaf (helyi fizet6eszkozt) bocs6t ki a tagok kozotti
teljesitm6nycsere kozvetit6 eszkozek6nt. (Ezt a tovdbbiakban VU-nak roviditjuk.) Ezt az
onkorm6nyzat ad6fizet6sk6nt vagy berlem6nyek berleti drjak6nt elfogadja 1VU=1,1Ft

.Egy p6lda a lehet6s6gekre: 1939-ben 1 kg btiz66rt 20 fillert adtak, 1 kg keny6r 38 fill6rbe
kertllt. Aszozo teh6t kb. 2 volt. 2004-ben l kgbuzitdrt 25 Ft-ot adtak, 1 kg keny6r 200 Ff
ba kerult. Aszorzo'.8! A szovetkezeten belul ez ism6t sokkal kisebb lehet.
ert6kben. Ez nyilv6n keresletet tdmaszt a VU ir6nt. Ellentetelk6nt a szovetkezet -
teleptilesfejleszt6si c6lra - az onkormAnyzatnak 6tad annyi VU-t, amennyi a szovetkezeti
bolt VU forgoalap-szuks6glete folott fonnmarad.
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ARUKINALAT TEREMTESE

A szovetkezet a szovetkezeti boltnak forgoalapk6nt annyi VU-t ad' ami szuks6ges

ahhoz, hogy a helyi termel6kt6l t"r","n a'ukat ri6sdroljon' Az igy beszerzett helyi 6rukat a

fogyasztok forint6rt, vagy VU-6rt 
"gyri]ni 

megv6sdrolhatj6k' ez utobbiesetben 1VU=1'1Ft

6tsz6mitdrssal (terrjt td%-os megtikaritdssalf Ez is noveli a VU ir6nti keresletet'

ARUKERESLET TEREMTESE

Hogyan jon |6tre a v6s6rl6si utaIv6nyokkal vaIo fizet6s k6pess6ge, a ,,VU

v6s6rl6er6"? Ennek tobb m6dja van:
* Azonkorm6n yzal akozmunk66rt fizetett b6rek 6s a seg6lyek eg6sz6t vagy egy r6sz6t

VU-ban fizeti.* Azonkorm,ny zar a korts6gvet6sebor a kozarkarmazottaknak a torv6nyesen koterez6

fizet6s folott fizet6stobbletet adhat VU-ban'
* A szovetkezeti bort a termer6knrt vu-urrfizetaz 6tvett 6ruk6rt, 1Ft=1,'1VU 6tvdltdssal'

hogy a termel5 szivesen adja 6ruj6t VU-6rt'
* A szovetkez "l- ^ne 

c6tra ,""no"tl"res6re 6to VU-osszeg erejeig - tagjainak elad VU-t

Ft_6rt, vagy Ft_ot vu_Jrt, 1vu=1Ft et";a; r. Ez arraosztonbz, hogy a tagok Ft-keresetuk

egyr6sz66rtisVU_-tvdrsdrro|janak,hiszenabo|tbanlVU=1,1Ft.(Hape|d6ulegyuveg
lekv6r 6ra 330.- fi tti iOO Vu-ert is meg lehet v6s6rolni')

A JOBB ARAK FORRASA

A szovetkezeti boltnak modja Van arra, hogylobb fetvasitrt'si 6rakat, 6s jobb elad^si

irakat 6ilapitson meg, mint a szovetkezeten--rivuti vir6g, mert kimarad a kozvetito

kereskedelem.

A HELYI TERMEKEK ELoNYE

A szovett<ezeti boltban minden 6ru forint6rt is kaphat6' de a..sz.6.vetkezeti aruk vu'

6rf ls megv6s6rolhatok, m6gpeoig 1VU=r,1Ft 6rtv6lt6ssal' Ez arra oszt.noz' hogy a vev6k

,,import,,-dru netyett - na van, szovetkezeti 6rut v6s6roljanak, 6S hOgy szivesen fogadjanak

et tetlesitm6nyuk6rt b6rkit6l VU-t'

FORGASBIZTOSITAS

A VU forg6sbiztositott fizeto eszkoz, ugyanis olyan v6s6rl6si utalv6ny' amely csak a

szez6s nonapienak utolso n"piaig-"*eny-tt, de 6rvenye minden h6nap v6g6n egy

h6nappal megnosszabbithato ofyan" modon, hogy tulajdonosa 
-v-esz I szovetkezett6l egy

b6lyeget, 6s azutalv6ny h6t6ra ,rg"r=tjt' (E'zt atectrn'<at az 1930-as 6vekben' az ausztriai

Worgl-ben SE"r.if nyomen'--lf"i"'"n alkalmazt6k' de ma m6r elektronikus

eszkozokker is kiv5rthato.) A ferragasztando beryeg 6rt6ke az adott utarv6ny 6rt6k6nek 1%-

a. Ezarra oszto nzi a VU-tulajdonosokat, hogy menn6l el6bb triladjanak VU-jukon' igy

jetent6sen megnoveli a. VU .f"d;;i ;eb.esi9se1,, es gyakorlatilag kikirszoboli a VU

,,szalmazsar aiatti" felhalmozStai-u*i jelent6J bizonytlians6gi tlnyezS lenne a helyi

gazdas6g szAm{ra'



MEGTAKAnires Es HelYl HIrEL

Ha egy VU-tulajdonosnak 6ppen nincs annyi vSs6rolni valoja, mint amennyi VU-ja

van, nyilv6nlzfvesen kolcsonadja annak, aki - pl. v6llalkoz6si c6lra - igenyli' Ak6r kamatot

sem k6r, hiszen a kolcsont lejilratkor teljes ert6kben visszakapja, mig ha n5la marad'

havonta 1%-ot rd kell koltenie, hogy ertek6lmegorizze'
Ha nincs ilyen kozvelen hitelig6nylo a VUtulajdonos kornyezet6ben, vagy f6l, hogy

nem fogja visszakapni a kolcsont, takardkbet6fef nyithat a szovetkezetnel (e26rt' ez

,,hitelszdvetkezet" is), amelybe - mondjuk - egy eves lekotessel elhelyezheti Vu-jet' A

taka16kbet6tekre beiett ossiegeket a szovetkezet hiteleziki az igenylo v6llalkozo tagoknak.

(Ha b6rmilyen torv6nyes korl6t miatt a telepul6si szovetkezet nem mtikodhet

hitelszovetkezetk6nt, "i ,gy hidalhato 6t, hogy a telepulesi szovetkezel szerzodessel

ig6nybe veszi egy kozeli taka16kszovetkezet ilyen szolg6ltatds6t m6lt6nyos dijazds

ellen6ben.)

AZ INFLACIO MEGKERU LESE

Ha a forint - mint 6vek ota - tov5bbra is honaprol-honapra veszit 6rt6k6bol, a

szovetkezeti tagok ezt helyi term6kek v6sdrl6sa eset6n nem 6rzik. A szovetkezet ugyanis

honaprol-honapra figyeli, nogy 
" 

korny6ken az alapvet6 termekek forint-6ra hogyan alakul,

6s ha no, akkor a szovetkezet ugyanilyen m6rt6kben noveli a VU 6tvdlt6si szorzoial a

forinthoz kepest. (A VU-ban sz6mitott 6r teh6t nem no.) Az infldcio teh6t a szovetkezeti 6ruk

kor6ben, a VU-val vds6rlok szbmilra megsztlnik'

KOZOSSEGI FELHALMOZAS

A rendszerben k6t helyen jon letre kozossegi felhalmoz6s:
* Az onkormdnyzalnill felszabadulnak azok a forint-kolts6gt6telek, amelyek VU-val

fedezhetok,* A szovetkezeti boltndrl az 6rr6sbol - a termel6nek 6s a v6s6rlonak adott el6nyok mellett

is - kalkuldlhato nYeres6g.
E felhalmoiasor fejlesztesre 6s a telepul6s lakoijovedelem-novel6s6re fordithatok'

3.2 Munkahelyv6delem az EU-joggal osszhangban

M U N KAH ELWEDELMI TORVENY

A multik munkahelyeink elleni hadjilrata m6r 6vek ota folyik. Nap mint nap ujabb

gy6rbez6r6sokrol ad hirt a sajto. A multik - monopol6rdekeik szolg6lat6ban - sorozatosan

iiegszuntetik, olcsobb bertj orsz6gba viszik dt itteni uzemeiket. Ezzel fokozzAk profitjukat -

6s I hazai munkan6lkuliseget. Ezl a folyamatot Sllitja meg a gazdas6gi rendszervdltds

keret6ben hozando munkahelyvedelmi tdrv6ny. Ez kialakithato 0gy, hogy ne rfjon ki az

6szak-ailanti korhoz tartozo fejlett 6llamok sok 6vtizedes gyakorlat6bol, ne utkozz6k az EU-

jogba,
(Mivel egy ilyen torv6ny megalkot6sa a gazdas6gi rendszervdlt6s idej6n nagyon

surg6s lesz, a Fennmaradas M(ihely keret6ben elk6szult a torveny teljes szoveg6nek

tervezete. L6sd a Leieplezo c. negyed6ves konyv0js6g 20CI111sz6m5ban')
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Amunkahe|y.v6delmitorv6nykett6sfe|adatotva|os[tmeg:* Megmenti a priva lizacio kovetkezteben m6g meg nem szirntetett munkahelyeket'

valamint 
^ ^i, 

megszuntetett, de m6g le nem szerelt uzemeket.

* Megel6zi egy el6jogait veszetiezt"iui tato tulajdonos r6sz6r6l az olyan zsarol6st'

hogy el6jogaielvesz-t6se eset6n megszilnteti (ill' mas orsz6gba telepiti 6t) uzem6t' 6s

vele a munkahelYeket'

Atorv6nyah0szn6|tobbmunkavS|la|otfogla|koztat6cegek6stelephe|yek
turajdonosait koterezi, hogy u ,.gr)Jnirier sz6nderiiit (iil. a m6r redilitott telephelyet)

jerentsek be a tertrreti onkJimdnvrutnur.. in neletentest m6s 6rintett is megteheti') Az uzem

jelent6s6get6l fuggZen u t"r.pi:1eti uu*gy u m"gyei onkorm6nyzat biztost nevez ki' aki a

termer6 egyseg ,jra6resztese eroe[eoln 6imenetireg 6tveszi a turajdonosi jogok

gyakorl6s6t. A biztoi gonooskooik rij potenci6ris turajdonoJr6r, Ez mezogazdasagi term6ket

feldolgozo egyseg eseteben " nv.lttnytg+"tt"i6k.szovetkezete' egy6bk6nt pedig a

munkav6llalokbol alakulo MRp- (tvtunravaiialoi R6sztulajdonosi Program) szervezet' A

biztos a potencidlis tulajdonosrrt [o.ot"n gazdas6gi tervet dolgoz ki' amely

megalapozottan - eloi1nyoizza a termel6egys6g bi=onyos 6tmenet ut6ni vesztes6gmentes

mfikod6set. E terv alapj6n az 6llam a term-el6egyseget kisaiatitia. A kisaj6tit6s osszege az

egys6ghez tartoz6 ffittanot< es inglsJgfi g.'.1 6i6ke, de legfeljebb a privatiz6ciokor a

vev6 6ltal fizetett osszeg valoriz6lva. in tlrrjoonos a kisajdrtit6si osszeget bir6s6gon

r.gtatuOhatja, de enneli nincs halaszt6 hat6lya')

Agazdas6gitervsze|eskorfi'"guit'ta''utanazi|let6keshatos6gazegys6ge|az
6tvevo er nem idegenithet6 turajdona;a aoia. Az indurdrshoz az 6tvev6 kamatmentes

rijj66reszt6si hitert riap. Amik ot az 6tvevo ir6nyito szervezete ferdrtt 6s munk6hoz ldt, a

biztos szerepe megszilnik'

NEM KOMMUNISTA ALLAMOSiTESI

Felmerulhet a k6rd6s: Megint 6llamosits ik a gydrrakat, mint a kommunistdk? ltt

azonban eg6szen m6sr6l van sz6. Az igaz, hogy az atlamnak kell fell6pnie a

szuverenitds6ra tdrmaszkodva, de "g#"n 
t6"s modon 6s m6s eredm6nnyel' mint ahogy a

kommunist6k tett6k. Eppen a murtik monoporiumainak a terjeszked6se az, ami f6rermetes

analogidt mutat a kommunista allamoritait't' eg6sz Agazalok' eg:sz orsz6gok' r6giok'

foldr6szek kertitnek kis sz6mu, Oe nagt natalmil eqn.er uralma al6' Ezt a hatalmat pedig a

demokr6cia eszkozeiver egyre tevesiL tuoia erenorizni es befory6sorni az 6tampolg6rok

kozoss6ge. (Nem hi6ba rinoriti ,ra*o, iiirsadalomtudos a "l6tez6 szocializmus" volt

rendszerei t illamkapitalista r"norr.r"knek') Az itt javasolt munkahelyv6delmi torv6ny -

amellett, hogy meg akadalyozza a tunk'n"rvekne-k a magyar tarsadalom k6r6rra valo

megszuntet6set - a-multik antidemok;;tik;t centraliz6cioj6vaiizemben a dolgozo emberek

onigazgato f.orOsseg;inek rendef1eres" alA nelyeii saj6t munkahelyeiket' amely

kozoss6gek szabads6g6t csak, r.oriio.r. (a tobbi kozosseg, itetve a nagyobb, befoglalo

kozoss6g 6rdeke) korlllozza'


