
Gondolatok a felzárkózási programhoz

A szegénység felszámolása, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása a politikusok szá-
mára egy olyan kiváló örökzöld témakör, amire hivatkozással várhatóan még nagyon sokáig lehet kam-
pányolni, a szavazatok megszerzése érdekében nagy ígéreteket megfogalmazni.

Fontos dolog persze az, hogy mit mond a politika, de sokkal fontosabb az, amit tesz. A hitelessége, ha-
tékonysága pedig azon múlik, hogy ez a kettő mennyiben van összhangban.

A szegénység kérdésében mind a politikában, mind pedig a közbeszédben sok féligazság nehezíti a tisz-
tánlátást. Sajnos itt is igaz, hogy két féligazság nem egyenlő egy egésszel, hanem az is csak többnyire 
dupla hazugság.

A szegénység kérdésének megoldása korántsem könnyű feladat. A mai Magyarországon a rossz gazda-
ságpolitika következtében különösen élesen merül fel a rendszerváltás veszteseinek kikiáltottak körének 
a felzárkóztatása. A tapasztalatok azt mutatják, hogy mindegyik társadalmi csoportban vannak nyertesek 
és vesztesek egyaránt. Így tehát nem jelenthető ki egyértelműen, hogy a rendszerváltás az egyik,vagy 
másik társadalmi réteget kizárólag előnyösen, vagy hátrányosan érintette volna. 

Minden ezzel a problémakörrel kapcsolatos kérdést ha nem is lehet azonnal megoldani, de mielőbb el 
kellene indulni azon az úton, amely válaszokat keres a szegénység okainak és következményeinek a 
jobb megismerése érdekében. Ez az előfeltétele ugyanis annak, hogy a felzárkóztatás érdemi lépései 
megkezdődhessenek, szemben az eddigi erőtlen és eredménytelen próbálkozásokkal. A statisztikai té-
nyek azt igazolják, hogy a szegénység mértéke hazánkban sajnos nem csökkenőben van, hanem éppen 
ellenkezőleg, az utóbbi években is tovább nőtt.

Magyarországon a szegények többsége a következő társadalmi csoportokból kerülnek ki:
• tartós betegségben szenvedők és a fogyatékkal élők; 
• tartósan munkanélküliek,
• alacsony képzettséggel rendelkezők, (pl. kb. 700 ezer cigány, ezért is tekintik sokan egyben ki-

sebbségi problémának)
• nyugdíjasok 50%-a tekinthető szegénynek,
• több gyermekes családok, egyszülős csonka családok
• a társadalomperifériájára szorult csoportok, mint pl. a hajléktalanok

A gazdasági válság következtében megfigyelhető, hogy egyre nagyobb az elszegényedő „alsó középosz-
tály” is, amelynek tagjai ugyan igyekeznek elkerülni a lecsúszást, de a válság elhúzódása, a foglalkozta-
tottság stagnálása miatt ez egyre nehezebben megoldható számukra is.
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Ha a szegénység alapvető okait keressük, akkor erre a szakirodalomban óriási terjedelemben talá-
lunk jó válaszokat és sehová sem vezető okoskodásokat egyaránt. Amennyiben azonban már a sze-
génység problematikájának a megszüntetésére keresünk módszereket, sokkal nehezebb dolgunk akad 
a jó és a hasznavehetetlen megoldások szétválogatásában.

A szegénység fogalmára nincs mindenki számára elfogadott definíciója. Nehéz meghatározni, hogy kit 
és milyen körülmények között kell szegénynek neveznünk. A szegénység tehát viszonylagos, idő, hely 
és nézőpont függvénye. Nem utolsó sorban ez is oka annak, hogy a szakemberek körében nagyon meg-
oszlanak a vélemények nem csupán a diagnózis, a kiváltó okok, hanem a terápia tekintetében is.

Mint ahogy a fenti felsorolásból is látszik, a szegénység többnyire azokat sújtja, akik valamilyen oknál 
fogva nem képesek a maguk és szűkebb környezetük szükségleteit előállítani. Össztársadalmi szinten 
pedig az jelenthető ki, hogy az alapvetően szükséges javak valamiért ezekhez a társadalmi csoportokhoz 
nem jutnak el. Tisztán elvi szinten ennek oka lehet egyrészt az, hogy a javak ugyan előállnak, de egy 
rossz elosztási mechanizmus miatt az érintettekhez már nem jutnak el. A politika világában nagyon so-
kan vannak, akik erre építik fel a szegénység elleni „harcukat „ Sajnos azonban sokszor nem ez a sze-
génység oka, hanem az, hogy ezek az elosztható javak meg sem képződnek. Számos oka lehet annak is, 
hogy egy társadalom mégis miért nem állítja elő, s miért nem bocsájtja ezeket a javakat a fenti csopor-
tok rendelkezésére. A nagyon sok ok között vélhetően a mai Magyarországon a leginkább meghatá-
rozó az, hogy aránytalanul alacsony az értékelőállítással foglalkozó kapacitás. Ebből értelemszerű-
en következik, hogy nem az elosztás, hanem a termelés oldalán kell a megoldásokat keresni. Természe-
tesen mind a termelés, mind pedig az elosztás területén vannak javításra szoruló mechanizmusok. A mai 
Magyarországon a legnagyobb probléma az, hogy alacsony a javak előállításának a szintje, másrészt pe-
dig az elosztás rendszere sem az itt élő emberek érdekeit szolgáló elit irányítása alatt áll.

A szegénység kérdését akkor lehet jól feldolgozni, ha az ennek ellenkezőjének tartott gazdagság fogal-
mát is alaposabban kielemezzük. A gazdagságra azonban még nehezebben találni igazán jó definíciót, 
ugyanis a bőség nem csak anyagi természetű dolgokban, hanem számos más vonatkozásban is meg tud 
jelenni. A gazdagság sokkal inkább a lehetőségek, míg a szegénység a kényszerek oldaláról közelít-
hető meg.

A szegény kisemberek szintjén gyakori tévedés, hogy azt hiszik, rajtuk semmi nem múlik, mások dön-
tenek a fejük felett. Ezzel szemben a gazdagok pedig gyakran azt hiszik, hogy nekik több joguk van 
szűkebb-tágabb környezetük életében döntéseket hozni, A feszültségek ott keletkeznek, amikor ezek a 
gazdag emberek csak a jogaikat ismerik, de az ezzel járó kötelezettségeket, felelősséget azonban már 
nem kívánják magukra vállalni. S ezzel vissza is jutottunk megint a szegénység problémájának a fő oka-
ihoz, mint ahogy ezt látni fogjuk.

Mint a fentiekből is jól látszik, a szegények a lehetőségeket alul, a kényszereiket túlértékelik, szemben 
a gazdagokkal, akik a kényszerekről nem szeretnének tudomást venni, s szinte korlátlan lehetőségekkel 
rendelkezőnek képzelik magukat.
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A hatalmi ágak mindegyike szívesen tetszeleg abban a szerepben, hogy csak ő tudja a gyógyírt a sze-
génységre. Miután a szegénység egy relatív állapotot jelent, így vélhetően soha nem is lesz rá megol-
dás. A kérdést helyesebb talán így feltenni: Milyen módon oldható meg az, hogy minden ember a társa-
dalom által alapvetőnek tekintett szükségleteit illetően ne szenvedjen hiányt. Ugyanakkor legalább any-
nyira fontos kérdés az is, hogy minden ember a társadalom által elvárt hozzájárulását megadja ezen ja-
vak előállításához. Vagyis a jogok és kötelezettségek egészséges egyensúlya alakulhasson ki. 

Az elmondottak fényében logikus megoldásnak tűnik, amit a propaganda szintjén meg szokás ezzel kap-
csolatban fogalmazni, vagyis csökkenteni kell a munkanélküliséget, növelni kell a foglalkoztatottsá-
got, s a probléma magától megoldódik.

A foglalkoztatás növelése valóban lehet egy jó módszer a szegénység csökkentésére, de célként való 
meghatározása már többször tévútra vitt. A cél a javak előállítása és jó elosztása kell legyen. A foglal-
koztatást egy nem túl képzett őrmester is meg tudta oldani a katonaságnál anélkül, hogy annak bármifé-
le hasznos következménye lenne. Sajnos ma az önmagukat fejlettnek tartó társadalmak is számos ilyen 
értelmetlen tevékenységi formát alakítottak ki.

A szociológia és más humán tudományok több definíciót is megalkottak a munkanélküliségre, de ezek 
egyikével sem lehetünk elégedettek. Már a legalapvetőbb probléma ott kezdődik, hogy nem is a munka-
nélküliséget kísérelik meg ezek a meghatározások leírni, hanem a munkahely nélküliséget. Amennyiben 
ettől az „apróságtól” el is tekintünk, akkor is akad még bizonytalanság bőven. Az egyik jellegzetes és 
sokak által képviselt álláspontot tartalmazó definíció szerint például:„A munkanélküli olyan bérmunkás, 
aki szándéka ellenére nem dolgozhat, és ezért nem juthat munkabérhez.” 

Ez a meghatározás sajnos nyilvánvalóan nem igaz, mert egyrészt nem akar mindenki dolgozni, másrészt 
az sem igaz, hogy csak alkalmazottként lehet ezt megtenni. Például még az alkalmazottak köréből is so-
kan tudatosan mennek el fizetés nélküli szabadságra azért, hogy maguk építhessék fel a házukat, vagy 
más fontos jövedelemszerző tevékenységet folytathassanak. Jövedelemszerző tevékenység az is, amikor 
nem kell bizonyos javakat megvásárolnunk, mert azt magunk is képesek vagyunk előállítani. Például 
szabadidőnkben a konyhakertben megtermelt zöldségek, gyümölcsök, fűszerek, stb. is jövedelmet ered-
ményeznek. Ezeket a termékeket nem kell a fizetésünkből megvásárolnunk, vagy ezen a módon biztosí-
tanak a számunkra magasabb életszínvonalat.

A munkanélküliségnek több fajtáját szokás megkülönböztetni ugyan, de ezek mindegyikének közös jel-
lemzője, hogy egy rosszul szervezett társadalom következménye. Így tehát elmondható, hogy immá-
ron több évtizede sajnos a magyar társadalom munkával való ellátásának a megszervezése nem tekinthe-
tő megoldottnak. A szocializmus évtizedeiben a gyárkapun belüli munkanélküliség ugyanúgy szervezési 
hiányosságra volt visszavezethető, mint a munkanélküliség mai fajtái.

Az ismert mondás szerint a szegényeknek nem halat kell adni, hanem halászni kell megtanítani őket. Ez 
nyilvánvalóan szintén csak úgy igaz, hogy akik képesek halat fogni, azoknak hálót, akik pedig méltá-
nyolható okból nem, azoknak pedig halat kell adni.
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Joggal merül fel az emberben a kérdés, hogy ha ilyen egyszerűen kezelhető volna a szegénység elleni 
fellépés, akkor vajon mégis miért nem oldódott meg eddig legalább néhány nagyon problematikus terü-
leten? Miért azt vagyunk kénytelenek megtapasztalni, hogy ma a fejlett világban ennek éppen az ellen-
kezője zajlik?

A világos helyzetértékelés azt kívánja, hogy kimondjuk: Több társadalmi csoportot nem a jó szándék, 
hanem a vélt, vagy valós önös érdeke vezérel. Ennek eredményeként sajnos számos olyan téveszme ne-
hezíti a tisztánlátást, amely sokszor vezeti vakvágányra még a jó szándékú embereket is.

Felgyorsult tudományos és technikai fejlődésről szokás szónokolni, azonban ez a gyorsnak gondolt fej-
lődés nagy lemaradásban van mind az önmaga által korábban adott prognózisokhoz képest, mind pedig 
a valóban itt lévő lehetőségekhez képest. A lehetőségek számának növekedésével a kihasználatlanul ha-
gyott lehetőségek száma még inkább növekszik. Ez a körülmény az, amely óriási mértékű tartalékokat 
rejt. 

Rendkívül nagy probléma, hogy egyre kevesebben vannak azok, akik valóban képesek az évezredek so-
rán felhalmozott tudást befogadni, s arról a szintről tovább lépni. Ugyanakkor egyre többen kezdenek 
lenni azok, akik ennek a tudásnak csupán az előnyeit szeretnék megszerezni, s a maguk javára felhasz-
nálni. Ugyanakkor ezen emberek többnyire híján vannak a következmények belátása képességének. Fo-
galmazhatunk tehát úgy, hogy a tudomány eredményei által minél nagyobb lehetőségek birtokába ju-
tunk, ezzel arányosan az elkövethető hibák következményei is nőnek. Jó példa lehet erre a biodízel és a 
bioetanol üzemanyag uniós irányelvig, sőt döntésig való eljutása.

A szegénység problematikájára vonatkozóan is kijelenthetjük tehát, hogy a hatalmi ágak mindegyike 
óriási hibákat követ el, amikor a rendelkezésére bocsátott eszközrendszert nem képes megfelelően hasz-
nálni.

Tévedések, amelyek a megoldás keresést akadályozzák

A tévedések és a bűnök határát elméletben ugyan viszonylag könnyű meghúzni, de rendkívül nehéz bi-
zonyítani azt, hogy csak a szimpla ostobaság, vagy valamilyen alantas szándék, érdek húzódik meg 
egy-egy emberi tett hátterében. Legyünk jóhiszeműek, s tételezzük fel, hogy az esetek túlnyomó többsé-
gében a tudatlanság, s nem az ország szándékos tönkretétele munkált azokban, akik a kétség kívül rossz 
gazdasági döntéseiket a rendszerváltás után is meghozták. Ezt a feltételezést sajnos sok esetben éppen 
az hitelteleníti el, hogy ezen rossz döntéseket meghozó emberek maguk azonban nem jártak rosszul. 

 „Néhány év alatt százmilliós és milliárdos vagyonok keletkeztek, a húsz év alatt a középosztály felső 
rétegei is jelentősen javították életkörülményeiket, közben viszont a többi csoportban az előző harminc-
öt-negyven évben elképzelhetetlen szegénység alakult ki.” Ennek az abnormális fejlődésnek mára a kö-
vetkezménye az alábbi lett: „Az éhező gyermekek számát, akik csak az iskolai étkeztetés keretében jut-
nak élelemhez, 250-500 ezer főre becsülik a különböző vizsgálatok.” 
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A helyzetértékelés jobb megértése miatt indokolt egy olyan fejezet megírása, amely a szegénység prob-
lematikájának a megoldását akadályozó tipikus tévedéseket veszi számba. Valójában ezek a tévedések a 
felelősek azért is, hogy a fejlett világban egy minden területre kiterjedő válság alakult ki, s a vártnál is 
tovább elhúzódik.

Gyakran róják fel a politikának azt, hogy a hatalom megszerzéséért és megtartásáért érdekellentétek-
ben tud csak gondolkodni. Ahol pedig nincsenek ellentétek, gondoskodik arról, hogy legyenek ilye-
nek.  A társadalmunkban is egy sor spontán kialakult és  szándékosan generált ellentét van, ugyanis 
több jelentős méretű társadalmi csoportoknak fűződik érdeke ahhoz, hogy az ellentétek fennálljanak, hi-
szen látszólag ezek adnak munkát és megélhetést az ő számukra. Az olyan jelentős társadalmi problé-
máknak, mint a szegénységnek is, nem az a megoldása, hogy újabb frontokat nyitunk, hanem meg kell 
találjuk azokat az eszközöket és módszereket, amelyek segítségével a közös érdekek mentén az emberek 
elemi szükségletei kielégíthetők.

A dolgok ma úgy vannak elrendezve, hogy a rövid távú érdekek oltárán a hosszú távú érdekek felál-
dozása történt meg egyéni és össztársadalmi szinten egyaránt. Talán ebben a problémakörben ragadha-
tó meg a legjobban a vezető elit korlátoltsága.

A társadalomtudomány és a bölcsészet területén is gyakran követik el azt a hibát, hogy a modern tudo-
mány fejlettségére és tévedhetetlenségére való hivatkozással minden józan ellenvetést elsöpörnek az út-
ból, Márpedig sok tévedéstől kímélhetné meg magát mind a tudomány, mind pedig az emberiség, ha 
nagyobb türelmet és megértést tanúsítana a más véleményen lévőkkel szemben. 

Óriási ellentmondás éppen ezért például az, hogy az önmagukat liberálisnak tekintők (politikusok, filo-
zófusok, közgazdászok) nem hajlandók vitába bocsátkozni azokkal, akik számukra valamilyen okból 
szalonképtelenek. Az erre való hivatkozás önmagában is értelmetlen, ugyanis a szalonképtelennek tekin-
tett nézetek képviselőinek körére vonatkozó meghatározások is használhatatlanok, mert következetle-
nek, sok nem rekonstruálható szubjektív elemet foglalnak magukban.

Az első tévedések már a fogalomalkotás, az axiómák megfogalmazása során megszületnek. Így sok 
esetben már a fogalmak tisztázása is sokat segítene abban, hogy ne értelmetlen párbeszéd folyjék olyan 
fontos dolgokról, mint amilyen az emberi életet nagy mértékben megkeseríteni képes szegénység is.

Egyetemeken, akadémiai intézetekben számos önmagát liberálisnak és okosnak tartó tudós oktat és ku-
tat, aki állami pénzből fenntartott klimatizált irodájában a közalkalmazotti státuszból fakadó biztonság-
érzetben elmélkedik és publikálja ostobaságoktól hemzsegő, világmegváltónak szánt rögeszméit. Jóhi-
szemű feltételezésem szerint csupán alapvető ismeretek hiánya, rosszhiszemű feltételezésem szerint pe-
dig valós és vélt érdekek diktálják az így megszülető „tudományos munkák” többségét. Csak melléke-
sen jegyzem meg, hogy ugyancsak roppant érdekes történet lenne annak feltárása, milyen valóságos tel-
jesítmények vannak a tudományos címek, rangok, kitüntetések mögött. 
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Nem csak a liberális, hanem az önmagát jobboldalinak és konzervatívnak tekintő ideológiák képviselői 
is sok ostobaságot képesek összehordani. A jobb és baloldali megközelítés sem mindig értelmezhető, 
az ideológiák képviselői többnyire az önmaguk értékrendjéhez sem tudnak mindig konzekvensek marad-
ni. Éppen ezért a besorolás nehézségét nem felvállalva, csak a kijelentések tartalmi kérdéseivel érdemes 
foglalkozni. Egy divatos ideológia szerint az alábbi szemlélet van hazánkban is terjedőben:
„A globális válság is bizonyítja: a jóléti rendszereket leépítő, és a társadalmi különbségeket növelő, ter-
mészeti környezetünket tönkretevő (neoliberális) kapitalista modell fenntarthatatlan. A gazdaságot az 
ember szolgálatába kell állítani! A tőkeérdeket ki kell szorítani a közszolgáltatásokból. Az állam ne az 
önmagában is erős tőkét segítse, hanem a nagy többség boldogulását! Bátorítani kell az alternatív mun-
kapiac erősödését, a szociális alapú szövetkezést, a közösségi termelési és értékesítési formákat, az ér-
telmes közfoglalkoztatási lehetőségek szélesedését. Társadalmilag ellenőrzött állami értékteremtő foglal-
koztatási  lehetőségeket,  amelyek növelik a költségvetés  bevételeit  és  a piaci  keresletet,  ugyanakkor 
csökkentik a költségvetés szociális és egyéb kiadásait! 35 órás munkahéttel több munkahelyet! Közelíte-
ni szükséges a szociális világot és a munka világát egymáshoz. Pl. a családokat fenntartó otthoni tevé-
kenység beemelése a fizetéssel vagy/és egészségbiztosítással és nyugdíjjal járó munka világába lehet egy 
ilyen megoldás.”

Mielőtt az ilyen harcias véleménynek mindenben igazat adnánk, vagy éppen elutasítanánk, érdemes egy 
kicsit mélyebben a mondatok mögé nézni. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, több kérdést is fel kell vetni:

Mi is valójában az a neoliberális kapitalista modell, amely mára fenntarthatatlanná vált?
Valóban a modellben leírtakat hajtották végre azok, akik magukat, s nem a modellt juttatták válságba? 
A modell ugyanis nem tud fenntarthatatlanná válni, legfeljebb nem használják.
Melyik gazdasági modell állítja azt, hogy ő nem az embereket szolgálja? 
Mit jelent az, hogy a tőkeérdeket ki kell szorítani a közszolgáltatásból? 
Ugye nem akarja ez azt jelenteni, hogy mindenfajta gazdasági, sőt ésszerűségi szempont száműzhető 
volna? Különösen azért szorulna magyarázatra ezen kijelentés, mert egy un. kizsákmányolásmentes szo-
cialista világrendszer nem is olyan régen, s tőlünk nem is olyan távol, már csődbe ment. A ma még 
meglévő formációi sem tekinthetők túl ígéretesnek semmilyen szempontból. 
Kizárható az, hogy a tőkeérdek és a közösségi érdek valamilyen szinten összhangban legyen egy-
mással? Lehetne még hosszasan sorolni a többi hasonlólóképpen megalapozatlan állítással szembeni 
fenntartásokat, tisztázásra szoruló kérdéseket. 

Azt hiszem, ezen fent idézett eszmefuttatással is az a legfőbb probléma, hogy nem kellően alapos ak-
kor, amikor a célokat és az elérésüket elérni hivatott módszereket és eszközöket összemossa, azokat 
egymástól nem különbözteti meg. Nagyon gyakori probléma a közgazdaság tudomány területén, hogy a 
célok és eszközök felcserélődnek.. Ebben az egyetlen bekezdésben számos olyan erősen vitatható tarta-
lom jelenik meg, amelynek kritika nélküli elfogadása, vagy elutasítása, egyaránt hiba volna. Sokkal in-
kább arra volna szükség, hogy a felvetett kérdésekre jól végiggondolt válaszok, s ne pedig felületes vé-
lelmeken alapuló, elkapkodott módon megfogalmazott politikai szlogenek szülessenek.

Az ember gyakran hallja, hogy persze más az elmélet és más a gyakorlat, legalábbis nálunk. Miután 
azonban csak egyfajta valóság van, legfeljebb a nézőpontok lehetnek eltérőek. Az elmélet és a gyakorlat 

Direct Line Kft.-  
2330 Dunaharaszti,-
Jedlik Ányos u. 14.   
email: info@dldh.hu

weblap: www.dldh.hu
Tel.: +36 (24) 492 111   -
Fax: +36 (24) 492 112   -



ugyanarra a végeredményre kell jusson, feltéve, hogy mindkettő ugyanazt a valóságot keresi. Rossz az 
az elmélet, amelyet a gyakorlat nem igazolja vissza, s fordítva, rossz az a gyakorlat, amelyet nem lehet 
elméletileg jól megalapozni.

Ma a fejlett világban kialakult egy „ íróasztal lovagrend”, amelynek képviselői a való élettől na-
gyon elszakadtak. Fogalmuk nincs sokszor arról, amiről ékesszólóan ugyan tudnak szónokolni, de test-
közelből talán soha nem volt alkalmuk a valóságot megtapasztalni.

Az íróasztal lovagrend igen széles körben építette ki hadállásait. Az improduktív területek széles körét 
hozták létre, amelyektől látszólag egyre több ember megélhetése függ. Ami miatt ez a túlméretesre duz-
zadt improduktív tevékenység nem tud eredményes lenni, annak az az oka, hogy a közgazdaságtan való-
ban létező alaptörvényeit nem lehet hatályon kívül helyezni. Azokat a javakat ugyanis nem lehet el-
osztani és elfogyasztani, amelyeket nem termeltünk meg. Egy önmagát fejlettnek tartó társadalomban 
is számos olyan „virtuális terméket” állítanak elő, amire senkinek nincsen szüksége, Így ha a „termé-
ket” magát nem is, de a költségeit mindenképpen szét kell ossza a társadalom. Egy ideig lehet ugyan a 
tartalékok  feléléséből,  mások  számára  értékkel  bíró  dolog  elzálogosításával  kölcsönökhöz  jutni,  de 
előbb-utóbb ezek is elfogynak. Ma Magyarország ehhez az állapothoz közeledik.

Az egyre bonyolultabbá váló világunkban nagy probléma a rendszerszintű gondolkodás hiánya. A leg-
több ember csak részfolyamatokat lát, s ez akadályozza meg őt abban, hogy az összefüggéseket az egy-
mástól távolabb lévő dolgok között is felismerje. A fenti, talán túlzottan elméletinek tűnő eszmefuttatás 
illusztrálására szolgáljon példaként az, hogy nemrégiben Ferge Zsuzsa szociológus egy a Klubrádiónak 
adott interjújában a következőket mondta: ha nincs mivel fűteni, el kell menni fát lopni.

Abban az értelmezési tartományban, amelyben a tudós társadalom egyes képviselői mozognak, talán va-
lóban nem látnak más megoldást a hideg ellen a szegények számára, mint a fa lopása. Pedig a riport-
alanynak inkább arra kellett volna megragadnia az alkalmat, hogy elmondja: évekkel ezelőtt kellett vol-
na elültetni azokat a fákat, amelyek mára kivágásra megérettek volna, s ma nem kellene lopni a fákat, 
hanem jogosan lehetne kivágni őket. Másrészt, ha 20 év múlva még mindig hideg lesz télen, mint 
ahogy biztosan így lesz. akkor ma kellene elültetni azokat a fákat, amelyekből 20 év múlva tüzelő lesz. 
Azt is el kellene magyarázni ezeknek a szegény embereknek, hogy mindenkinek magának kellene a sa-
ját ellátásáról gondoskodni, s nem arra várni, hogy valaki elülteti helyettük a fákat, felépíti nekik a há-
zukat, elkészíti számukra az élelmet. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy mindenki maga kell fel-
építse a házát, hanem azt, hogy mások akkor fogják számára ezt megtenni, ha ő valami más hasznos te-
vékenységgel szolgálja meg ennek a munkának az ellenértékét. A társadalomban a hasznos tevékenysé-
gek bizonylatolása sokféleképpen megoldható, s ezek közül az egyik csak a pénz.

A falopások kérdéséhez még egy nagyon fontos tanulság. Ha már húsz évre nem látunk előre, akkor 
legalább egy évre szükséges volna. A nyers, frissen vágott fa fűtőértéke fele a megfelelően kiszáradt fá-
hoz képest. A lopott nyers fával történő fűtés kétszer annyi fa kivágását igényli, mintha azt idejében, 
szakszerű technológiával termelték volna ki. 
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Ezzel a témával szoros összefüggésben a tudomány ezen képviselőinek és az érdekvédőknek nem a se-
gély összegének a kényszerű csökkenését kellene a szegénység növekedési okának, és így a fő problé-
mának tekinteni, hanem az értékelőállítási folyamatok visszaszorulását. Vélhetően ez azonban nem fog 
könnyen menni, mert az értékelőállítási folyamatok visszaszorulásáért éppen ez az önmagát vezető ideo-
lógusnak tartó „elit” a leginkább felelős. Tenni tehát nekik is azért kellene, hogy induljanak el végre az 
értékelőállítási folyamatok, s nem azért „harcolni”, hogy növekedjenek a szociális juttatások. A szociá-
lis juttatás még szükségmegoldásnak is rossz. A legtöbb ilyen juttatásban részesülő embert leszoktatja 
arról, hogy a saját életét megszervezze.

Gazdaságpolitikai szintű tévedések

A nagypolitika szintjére emelt gazdaságpolitikai tévedések nem csak a múltban okoztak nagy károkat, 
hanem napjaink valósága is tele van olyan téveszmékkel, amelyek csak tovább mélyítik azt a válságot, 
amely sajnos már egy jó ideje tart, s a vége még mindig nem látszik. Hiányoznak azok a biztató jelek, 
amelyekre alapozottan kijelenthető volna, hogy beindultak a termelő folyamatok, az elosztási rendsze-
rekben pedig azok a reformok, amelyek széles körben teremtenének érdekeltséget a gazdasági és társa-
dalmi fejlődésre.

"Mivel az európai gazdaság sem nő gyorsan, a magyar gazdaság sem nőhet gyorsan, így arra kell vá-
laszt találnunk, hogyan tudunk alacsony növekedési szint mellett munkahelyeket teremteni. Erre kere-
sünk és fogunk találni módszereket" – mondta Orbán Viktor
Nem elfogadható magyarázat a munkahelyteremtés kudarcára az, hogy miután Nyugat-Európában sem 
növekszik a gazdaság, így nálunk sem növekedhet. Magyarországon a szegénység okán, és a fejlett vi-
lágtól való lemaradásunk miatt csupán belföldi célú fogyasztásra is óriási termelési potenciál volna meg-
mozdítható. Politikusainknak és a mögöttük a szakmai támogatást adó közgazdászainknak is végre meg 
kellene tanulniuk, hogy nem csak exportra érdem termelni, hanem hazai igények kiszolgálására is. A 
belső termelés fejlesztésének célja a szegénység elkerülése mellett lehet az import kiváltása is, az export 
erőltetésével szemben. A felzárkózási program számára egy kiváló lehetőség az import kiváltására ter-
melési kapacitások felépítése azokon a területeken, amelyeken ma egyszerű, itthon is könnyen előállít-
ható termékeket importálunk. Tesszük ezt azért, mert a magas adók miatt nem éri meg idehaza előállíta-
ni.

A hazai igények kiszolgálására felépülő termelés lehet később az, amely nemzetközi szintű terméket és 
technológiát eredményez. Sajnos kicsiben és nagyban is jellemző Magyarországon, hogy a magunk ér-
dekében nem fontos levágni a füvet, igényes ételt és italt előállítani, nekünk megfelel a gyatra minőség 
is. A munkanélküli embereknél is azt látjuk, hogy még azokat az alapvető feladatokat sem végzik el, 
amire pedig az idejükből bőségesen tellene. 

A szép terméket kivisszük a piacra, a visszamaradót pedig magunk fogyasztjuk el. A baj ezzel a gon-
dolkodásmóddal csupán az, hogy ezzel együtt nálunk romlik a minőség iránti igény, mások pedig folya-
matosan fejlődve elhúznak mellettünk. Amit tenni kell, az nem a szegénységhez való hozzászokás, ha-
nem éppen ellenkezőleg, az elvárások magas szintjének való megfelelésre való nevelés. Ez azonban 
nem azonos az áruházakban kapható bóvlik megvásárlása iránti igény felkeltésével.
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Hiba tehát azt hangoztatni, hogy elsősorban exportra kell termelni. Sok közgazdásznak szívesen fel-
tenném a kérdést, hogy mégis miért is kellene nekünk a magunk által előállított javakat a legmagasabb 
prioritással exportálni Miért gondoljuk úgy, hogy csak külföldön tudnak nekünk szükséges és tetsző ter-
mékeket előállítani?

„Mindenki tisztában van azzal, hogy nincs gazdasági növekedés pénzügyi stabilitás nélkül, és pénzügyi 
stabilitást sem lehet létrehozni növekedés nélkül.” -mondta ugyancsak nemrégiben miniszterelnökünk. 
Politikai szlogennek talán még egyesek körében jól is hangzik, viszont a kijelentés tartalmának a való-
sághoz vajmi kevés köze van. Minden további nélkül lehet pénzügyi stabilitás nélkül is növekedést meg-
célozni és elérni, s pénzügyi stabilitást is el lehet érni növekedés nélkül, sajnos. Évek óta történik törek-
vés erre a gazdaság lefojtása által. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy a növekedés következménye lehet 
a pénzügyi stabilitás, ha ezt is célnak tekintjük. A pénzügypolitika számos szempontot képviselhet, ami 
lehet összhangban a gazdaság és a társadalom törekvéseivel, de nagyon eltérő utakon is haladhatnak. 
Hasonlóképpen, ahogy egyéni szinteken, úgy országos méretekben is lehet igaz, hogy valaki óriási pén-
zekkel rendelkezve semmiféle fejlesztésben nem érdekelt, sőt a fejlődést akadályozza. Az életszínvonal 
sem kell korrelációban legyen az anyagi helyzettel. A fordítottjára is láthatunk számos példát, vagyis jó 
pénzügyi háttér nélkül is indítható el óriási fejlesztés, és szerény pénzügyi lehetőségei ellenére is lehet 
jól élni. A kapcsolat tehát e a gazdasági növekedés és a pénzügyi stabilitás között messze nem kell 
olyan szoros legyen. Amennyiben a szokványostól eltérő utakat keressük, akkor jobban a dolgok mélyé-
re kell nézzünk, s nem elégedhetünk meg a szokásos sztereotípiákkal,

A munkahelyteremtés valóban lehet az egyik eszköze a válságból való kilábalásnak, viszont csak 
akkor, ha ezt jól csináljuk. Sajnos a korábbi évtizedekben sok oly munkahely létesült, amely nem a 
növekedést és a fejlődést, hanem éppen ellenkezőleg, a javak fogyasztását, a válsághoz való közeledést, 
hatásának a felerősödését idézte elő. A képzés szerkezetének és színvonalának a romlása is valójában a 
visszaesést megerősítő hatású volt.  A munkahely teremtések közül csak az szolgálja a növekedést, 
amely értéket állít elő, s nem az, amely az értékeket csak fogyasztja. 

Nem több vállalkozásra van szükség, mert már így is  nagyon elaprózott vállalkozásszerkezet jel-
lemzi hazánkat a sok kényszervállalkozás miatt, hanem a meglévők megerősödését, növekedését kelle-
ne forszírozni. Az újonnan indulónál perspektivikusabb a már tapasztalatokkal rendelkezők segítése. Az 
újak és megszűnők egészséges arányának a kialakulására kell törekedni, nem mesterségesen újakat lét-
rehozni. Nem a cégalapítás könnyítése lesz a legjobb eszköz arra, hogy sok új cég alakuljon és működ-
jön eredményesen, mert hiszen a hangsúly ez utóbbi szemponton kellene legyen.

A gazdaságpolitika prioritásait meg lehet közelíteni a szükségletek és a kínálat oldaláról is. A magam 
részéről jobban hiszek a szükségletek diktálta kényszerben, mint a kínálat nyújtotta szabadságban. 
Különösen érvényes ez abban az időszakban, amikor nem a túlkínálat, hanem a szükség határozza meg 
egyre többek mindennapjait. Nagyon szoros kapcsolatban van ezzel a kérdéssel a gazdaság igényeire 
felkészíteni hivatott szakképzés jelenlegi problematikája is. 
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A közép és felsőfokú szakképzés szerkezetét, s ennek következtében a munkaerő kínálatot nagy mérték-
ben el lehet téríteni a szükségestől. Nagyszerű liberális gondolatnak tetszik, hogy mindenki azt tanul-
hat, amihez kedve van. Ez esetben azonban tudomásul kell venni, hogy vagy Magyarország hanyatlása 
következik be a szakmastruktúra problémái miatt, vagy sokaknak a tanult szakmájukat, vagy az orszá-
got kell elhagyniuk. Ez zajlik ma nem csak Magyarországon, hanem ezt a hibát elkövető többi ország-
ban is. A fejlettebb országok azért vannak némiképp jobb helyzetben, mert a szegény országokból a 
szakember hiányokat ma még pótolni tudják. A rossz képzési szerkezet következménye ma Magyaror-
szágon: diplomás eladók az áruházakban, tömegesen diplomás magyar vendégmunkások pizzafu-
tárként, portásként a fejlett világban.

A rossz képzési szerkezetünkkel van szoros kapcsolatban sajnos az is, hogy óriásira nőtt Magyarorszá-
gon az improduktív szféra. Például, a nagy tömegben képzett jogászok és közgazdászok számára egy 
sor olyan munkahely találtatott ki, amely a társadalom működése szempontjából jó esetben csak felesle-
ges. Ugyanakkor sajnos számos olyan is megtalálható ezen munkahelyteremtő akciók mögött, amelyek 
a  társadalom számára  az  egyszerű dolgok elbonyolítását  eredményezte.  Ezen improduktív  területek 
pénzforgalmat generálnak, s látszólag az ország jólétéhez járulnak hozzá a GDP növelésén keresztül. A 
valóságban azonban csak fogyasztják az egyre kevesebbek által megtermelt javakat.

A félreértések elkerülése végett tisztáznunk kell, hogy az improduktív szféra nem azonos a közszférá-
val, ugyanis a közszféra több területe nagyon is produktív tevékenységet végez, s a versenyszférában is 
számos improduktív terület található hazánkban. Tipikusan ilyenek a parkoló társaságok, az őrző-védő 
cégek. Elképesztően sokan vannak ma Magyarországon, akik életerős emberként parkolóőri, vagy biz-
tonsági őri munkakörben tengetik napjaikat. Jellemző adat, hogy a kötelező kamarai tagság időszakában 
132 ezer biztonsági őrt regisztráltak.

A közterületeket hasznosító parkoló társaságok társadalmi hasznát is érdemes volna valakinek vizsgálni, 
rendkívül hamar rájöhetnénk a helyzet abszurd voltára. Gyakorlatilag 9 millió 990 ezer ember kénytelen 
asszisztálni ahhoz, hogy kb. mintegy 10 ezer ember megélhessen abból, hogy a köz tulajdonát bérbe 
adja annak a köznek, aki a tulajdonosa is egyben a parkoló helyeknek. Ha ez a 10 ezer ember otthon 
maradna, s a családja rendelkezésére állna, máris mindenki jobban járna, s vélhetően az autósok is szí-
vesebben fizetnék ki átalányban a parkolási hozzájárulást. Ha azonban ez a tízezer ember társadalmi 
szempontból hasznos munkát kívánna végezni a jelenlegi helyett, akkor számos lehetőség kínálkozna 
erre. A fényképező gép és csekkfüzet helyett vegyen a kezébe seprűt, kapát, kaszát, kőműves szerszá-
mokat. s tegye rendbe közterületeinket, építse meg a hiányzó parkoló helyeket, és számos más hasonló-
képpen hasznosabb elfoglaltságra is lelhetnének. 

A versenyszférában is sok negatív és nulla közeli végösszegű tevékenység van. Például, ha a fél ország 
biztonsági őr lesz, attól nem lesz nagyobb közbiztonság, ha a fél ország jogászokból fog állni, a jogi 
ügyeink semmivel sem lesznek jobban rendben. A legkisebb falvakban is hozhatnak létre közterületeket 
hasznosító parkoló társaságokat, attól sem lesz sem a parkolási helyzet jobb, sem pedig az önkormány-
zatok gazdagabbak. S ha az egész ország multi-level marketinggel foglalkozik, akkor sem fogunk a tel-
jes foglalkoztatás ellenére jól élni. 
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A foglalkoztatottsággal kapcsolatos problémát csak tetézi, hogy a  termelő szféra túl nagy része van 
külföldi tulajdonban. A protekcionizmus külföldön kiválóan működik, míg hazánkban éppen ellenke-
zőleg, egy antiprotekcionizmus tapasztalható, aminek megint csak messzire vezető okai vannak. Nem 
utolsó sorban a korrupció, amiről szintén nem volna felesleges bővebben szót ejteni.

Ki kellene végre mondani, hogy Magyarországon egy olyan túlméretes improduktív szféra alakult ki 
mára, amilyet a nálunk sokkal gazdagabb országok sem engedhetnek meg maguknak. Még azok sem, 
amelyek pedig a múltban megszerzett külföldi javak hasznosításával képesek a hazai termelésüket kiegé-
szíteni. Nem egy olyan multinacionális vállalat működik hazánkban, amely nálunk nyereséges, odahaza 
pedig veszteséges, vagy sokkal kisebb mértékben nyereséges. A nálunk befektető országok vállalatai 
joggal tekintenek sajátjukként a nálunk lévő leányvállalataikra. Az itt megtermelt nyereség, -amit persze 
nem mindig nyereség formájában visznek el innen,- mégiscsak az anyaországot gazdagítja. Ezért sem 
lehet egyetérteni azzal a megközelítéssel, hogy mindegy, milyen nemzetiségű tulajdonosai vannak egy-
egy vállalatnak, csak a magyar költségvetésbe fizesse be az adóit. Így például nem szerencsés a hazai 
gazdasági stratégiában a magyar kis és középvállalkozások számára elérendő célként azt megfogalmaz-
ni, hogy legyenek a fejlett világ beszállítói. A szakmai és anyagi természetű fejlődés lehetősége inkább 
a komplex gyártmányokban van, mint a sokszor forintra, fillérre kiszámolt  alkatrészek beszállításá-
ban. A beszállítói pozíció szükségmegoldásnak elfogadható, de stratégiai célkitűzésnek kishitűsé-
get, feltétel nélküli önfeladást jelent.

A magyar társadalomban, s azon belül a gazdaságban is nagy problémát jelent, hogy sokan dolgoznak 
külföldön. Természetesen a külföldi munkavállalás jobb annál, mintha itthon a segélyre várók tömege 
még a jelenleginél is nagyobb volna. Viszont lényegesen rosszabb ez, mintha az ideiglenesen, vagy vég-
érvényesen eltávozók munkaerejét az ország javára hasznosítanánk.

Az arányok mellett a dolgok természetes sorrendje is felborult. Joggal merül fel minden józanul gondol-
kodó emberben a kérdés, hogy miért lett a hitelforint az életünk annyira fontos része, s miért nem az 
előállított érték alapján, az utólagosan érkező bevételre alapozzuk a gazdaságot? 

Az emberi teljesítményeket értékelő mechanizmusok annyira elszakadtak mára a valóságtól, hogy szá-
mos torzulás miatt nem is igen lehet a gazdaságban a társadalom érdekeinek megfelelő megalapozott 
döntéseket hozni. A helyzetet jól jellemzi, hogy széles társadalmi csoportok alanyi jogon járó dolognak 
tekintik az „ingyenes” oktatást és orvosi ellátást, a tanulóknak járó tanulmányi ösztöndíjat természetes 
módon járó teljesítmény elismerésének, stb. Ugyanakkor a társadalom nagy része a nyugdíjat sem a 
múltban létrehozott értékek utólagos kifizetésének, hanem ettől független, biztosítási vagy alanyi jogon 
járó szociális juttatásnak tartja.

Hasonlóképpen már a fogalom meghatározás és az adópolitikában való alkalmazás szintjén kisiklik az a 
kérdés is, hogy ki tekinthető gazdagnak. Értelemszerűen nem az a gazdag, aki sokat keres, hanem az, 
akinek messze átlagon felüli mennyiségben javai vannak. A normális ugyanis az kellene legyen, hogy 
az keres sokat, aki sokat dolgozik, sok értéket hoz létre. Éppen ezért a magam részéről végiggondolat-
lan javaslatnak tartom a progresszív adózást arra hivatkozással, hogy arányos legyen a közteherviselés. 
Éppen a lineáris adó biztosítja az arányos közteherviselést, legalábbis a bérekkel arányosan.
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Emellett még számos olyan, jelentéktelennek nem nevezhető körülmény nehezíti a hazai gazdaság hely-
zetét, mint például a jól felismerhető szándékos teljesítmény visszafogás, a monopol helyzettel való 
visszaélés, s más olyan tisztességtelen magatartás, amelyek mindegyike szintén az össztársadalmi haté-
konyságot rontja.  A banki tevékenység is például  a törvények által sokszorosan  kedvezményezett 
nemzetgazdasági ágazat lett, aminek következében jelentős torzulások következtek be.

A gazdaságpolitika fő céljainak a megfogalmazása után már viszonylag könnyű dolog volna az adópoli-
tikát, a pénzpolitika monetáris és fiskális eszközeit a könnyebb és gyorsabb megvalósulás szolgálatába 
állítani. A jelen valóságában azonban azt kénytelen az ember megtapasztalni, hogy a gazdasági szabá-
lyozás részrendszerei nem a megfogalmazott célok irányába mutatnak. Ezen hibák közül az egyik jel-
legzetes tévedés pedig az, hogy az országos gazdaságpolitikát leszűkíti a költségvetésre és az államház-
tartás helyzetének a rendezésére. Így azokra a problémákra is a költségvetésben keresi a megoldást, 
amelyek pedig azon kívül kellene megtalálhatók legyenek.

Hol büszkén, hol pedig sajnálkozva szoktuk megállapítani, hogy Magyarországnak egy erősen nyitott 
gazdasága van, s éppen ezért könnyen sebezhetők vagyunk, nagy a függőségünk. Rajtunk kívül sok ha-
sonlóképpen kis és nyitott gazdaság van még itt Európában, amelyek ennek ellenére jó életszínvonalat 
képesek a gazdaságuk segítségével állampolgáraiknak biztosítani. Hazánk rossz gazdasági helyzete nem 
valamifajta sorscsapás következménye, hanem mi magunk tehetünk erről. Nap mint nap az apró rossz 
döntéseinkkel ezt a helyzetünket erősítjük meg még ma is.

Pénzügyi szemléletből fakadó tévedések

Bármennyire is nyitott ország vagyunk, egy modellezés érdekében könnyedén meghatározhatjuk ma-
gunkat egy olyan zárt rendszerként, amely intenzív cserét folytat a külpiaci környezetével. Senki 
más, csak mi magunk akadályozhatjuk meg magunkat abban, hogy a gazdaság működésének a prioritá-
sait átrendezzük.  Egy normális gazdaság úgy kellene működjön, hogy a szereplői legelőször is a 
maguk szükségleteit állítják elő. Amennyiben azonban valamit nem tudnak, vagy nem akarnak előállí-
tani, akkor azt külpiacról igyekeznek beszerezni. Ez esetben azonban triviális kell legyen számukra, 
hogy ezekért a javakért cserébe valamit adni kell. Vagyis akkor olyan mennyiségben kell egyes javakat 
előállítani, ami nem a belső fogyasztást, hanem az import javak ellentételezését szolgája majd. S termé-
szetesen ezeknek olyan termékeknek kell lenniük, amire ez a külpiac igényt is tart, hajlandó érte olyan 
árat adni, mint amit mi vagyunk kénytelenek a nekünk hiányzó termékekért fizetni.

Ezen alapvetésekből kiindulva teljességgel érthetetlen számomra, hogy miért is kellene arra büszkék le-
gyünk, hogy minden más országot meghaladó mértékű külföldi tőke áramlik be az országba, vagy hogy 
milyen magas az export mutatónk, amit ráadásul lehetőleg minden határon túl növelnünk kellene.

Ha az országot pénzügyi szempontból egy zárt rendszernek tekintjük, akkor az országon belül egy adott 
időszakban az elvégzett és a megvásárolt teljesítmények kiegyenlítése után teljes körű pénzügyi egyen-
súly áll be. Azaz ha az ország kiválóan termelt és jól élt, ugyanúgy konszolidált a mérlege, mint 
amikor senki nem termelt semmit, azaz mindenki otthon ült és éhezett egész évben. Amiben a nagy 
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különbség van az az, hogy az emberek hogyan érezték magukat. Márpedig a fejlett társadalmak célja 
az, hogy minden ember számára biztosítottak legyenek legalább az alapvető szükségletek. 

A monetáris és fiskális politikával egyedül rendbe hozni a gazdaságot hiú ábránd. Egy vállalkozás szint-
jén sem működik az, hogy egyedül a könyvelési rendszer, vagy még inkább csak azon belül a pénzügy-
politika megváltoztatásával megoldhatók lesznek a termelés gondjai. Még kevésbé lesz ez igaz ez az itt 
dolgozó emberek megélhetésével kapcsolatos valamennyi problémát illetően. 

Az ország gazdaságát a könnyebben érthetőség kedvéért egyetlen vállalkozás működésével modellezve 
kijelenthetjük, hogy nincsen értelme arról közgazdasági elemzést folytatni, hogy mégis mennyivel kerül 
többe egy saját dolgozóval megcsináltatni például a fűnyírást, ha viszonylag olcsón lehetne erre a mun-
kára külső szolgáltatót találni, miközben tudjuk, hogy ez a dolgozónk a gyárkapun belül éppen munka 
nélkül van. Minden vállalkozás vezető értelemszerűen azon van, hogy a magasabban kvalifikált dolgo-
zója munkaidejét magasabb rezsióradíjjal kiszámlázható termékbe beépítve adja el. S ebből a bevételből 
rendelje meg például a fűnyírói szolgáltatást. A fűnyírás példánál maradva: a mai magyar gazdaság-
szemléletet az jellemzi, hogy a fűnyírást külföldről rendeljük meg, mert nekünk nem éri meg azt meg-
csinálni, vagy pénz hiányában nem rendeljük meg, hiszen a gondozatlan környezetben sem érezzük ma-
gunkat annyira rosszul, hogy a gazt a magunk érdekében levágjuk. Még érdekesebb a kérdés, ha a kül-
földi fűnyírás nem is olcsóbb, csak éppen a megrendelés jogosultja abban érdekelt, hogy ne házon be-
lülről érkezzenek a dolgozók.

Összefoglalóan tehát azt mondhatjuk, hogy nem a pénz vélelmezett hiánya, hanem a pénzhez fűződő hi-
bás szemlélet okozza a legtöbb problémát. Sajnos mára nagyon sokakban a pénz és az érték fogalma 
összezavarodott. Sok szegény ember számára is a pénz testesíti meg azt az értéket, amelyet bármi áron 
meg kell szereznie. Az egyre brutálisabb rablások és gyilkosságok is sajnos ezt igazolják.

A világ most válságban lévő része az utóbbi évtizedekben egyre inkább abba az irányba ment el, hogy 
nem az értékelőállítás megérdemelt eredményének tekinti a pénz, mint az elvégzett munka, előállított 
érték társadalomban való lekönyvelését, hanem a pénz kifizetése elszakadt a teljesítménytől, s egyre in-
kább az ígéreteket, a jövőbeli vélelmezett teljesítményt „méri”. Tudnunk kell azonban, hogy egyszer el-
jön az idő, amikor ezeket az ígéreteket majd számon kérhetik rajtunk.

Minden közgazdász tudja, hogy a világban az un.  befektetők „tulajdonában” akkora mennyiségű 
pénz van, amelynek nominális értéke sokszorosan meghaladja a mai árakon megvásárolható javak 
tömegét. Az egyre nagyobb pénzbeli vagyont elkönyvelő pénzügyi terület sem érezheti magát nyertes-
nek, mert a fejlődés leállása, a szemétdomb feletti nagyobb arányú hatalom megszerzése sem hosszú, 
sem pedig rövid távon nem ígér sok jót a számára sem. Ma még többé-kevésbé megoldott a hatalmas 
pénzek elköltése, mert a leleményes emberek számos olyan pénzköltési területet találtak ki, amelyeken 
időlegesen hatalmas összegek mozoghatnak. Ez nem csak az arany, a gyémánt, a műkincs, s más ha-
sonlóan irracionális területre igaz, hanem például még az ingatlanpiacon is érvényes. Szinte ugyanazt a 
garzonlakást sokszoros áron lehet megvenni egy a milliárdosok által szívesen látogatott luxus pihenőhe-
lyen, mint egy átlagos hazai kisvárosban
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A munkahelyteremtés fogalmának félreértelmezése

Már a teremtés szó is elgondolkoztató a munkahelyekkel összefüggésben, mintha a semmiből jöhetne 
létre valami, ami aztán a földi paradicsomot, vagy a földi szenvedést szimbolizálja.

A fentiekben csak nagyon röviden kibontott tévedések legfontosabb következménye, hogy a társadalom 
tortáját korlátosnak tekintik a legtöbben. A hasonlatnál maradva, egyre többen kívánnak ennek a tor-
tasütésnek a közvetlen munkafázisaiból kimaradni, viszont a megsült tortából növekvő méretű szeletet 
akarnak maguknak kihasítani. Ezt a feladványt még senkinek nem sikerült jól megoldania, legfeljebb az 
ígéretek földjén, vagy az íróasztalon kidolgozott elméleti modellekben.

A tortaszelet nagyságával összefüggésben óriási tévedés tehát általában is azt hinni, hogy a saját érde-
künk érvényesítése kizárólag mások rovására lehetséges. Kétségtelen tény, hogy sokkal nehezebb meg-
találni azt az utat, amelyen haladva nem az érdekütközések, hanem éppen ellenkezőleg, érdekazonossá-
gok jöhetnének létre. Az erőforrások végessége igaz, de sokkal korlátozottabb érvénnyel, mint ahogy 
azt manipulatív céllal az emberekkel el szokták hitetni. Az erőforrások változatlan formában való fel-
használás mellett természetesen korlátosak, de a minőségi változások lehetősége következtében ezek a 
korlátok már eltűnnek, s óriási tartalékokat rejtő új megoldások születhetnek meg. Számos ilyen ugrás-
szerű minőségi változás volt az elmúlt 100 évben is.

A fejlődés lehetőségét nem kizárva a megoldás pedig zavarba ejtően egyszerű és kézenfekvő volna. Na-
gyobb és ízletesebb torta megsütésére kellene az energiákat összpontosítani, ezt a munkafolyamatot 
megtervezni, irányítani és végrehajtani. A végén pedig a jelenleginél kevesebb konfliktus árán lehetne 
többek megelégedésére a nagyobb tortaszeleteket elosztani. A keveset sokkal nehezebb jól elosztani, 
mint a többet egy kevésbé tökéletes elosztási mechanizmussal.

Akiket a fenti nagyon egyszerű hasonlat még nem győzött volna meg a tennivalókat illetően, annak 
ajánlom szíves figyelmébe a gyerekek számára íródott tesz-vesz város mesekönyvsorozatot, amelyben 
leegyszerűsített módon, de a lényeget megragadva jól látható, hogyan épül egymásra egy egészséges 
társadalom. A munkamegosztás fokának a növekedése csak látszólag bonyolítja el a helyzetet, mert az 
érdemi összefüggések értelemszerűen érvényben maradnak.

A munkahely teremtés eddig sajnos gyakran megtapasztalt módja nem azonos az értéktermelés beindítá-
sával. Munkahelyet úgy is lehet létrehozni, hogy az nem segíti, hanem éppen ellenkezőleg, akadályozza 
a fejlődést. Sok ilyenre van példa ma is. Ezen negatív eredményt produkáló munkahelyek megszünteté-
se még az új munkahelyek teremtésénél is fontosabb lenne. Könnyű ugyanis kimutatni, hogy a negatív 
előjelű tevékenység még a nulla eredményűnél is károsabb. Ráadásul ezek a negatív előjelű tevékenysé-
gek még általában magas iskolázottságú embereket is foglalkoztatnak. Ilyenek például az óriásira duz-
zadt ügyvédi, közjegyzői, könyvelő, könyvvizsgáló, stb. szakmák által végzett felesleges feladatok, az 
ő kiszolgálásukat ellátó informatikai, papírgyártási és más hasonló területek.
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Nem munkahelyeket kell tehát „teremteni”, hanem értelmes feladatokat kell megfogalmazni, s ezek 
megoldására a személyi és tárgyi feltételeket biztosítani.

A mai magyar valóságot szemügyre véve ki kell jelenteni, hogy az ország gazdasági fejlődése nem a 
mai divatos szlogenek szellemében valósulhat meg kizárólag, amely magas képzettséget igénylő, magas 
hozzáadott értéket képviselő termelésnek ad csak létjogosultságot. Főleg nem akkor, ha ennek a feltéte-
lei nincsenek is meg.

A munkába állítani szándékozott egy millió új munkaerő sokkal inkább az alacsonyabb végzettsé-
get követelő, nagyobb kézimunka igényű területekre vonható be. A szellemi munkára inkább ez 
ügyben ott van szükség, hogy megtaláljuk azokat a területeket, ahol viszonylag kevés ráfordítással lehet 
viszonylag már rövid távon is eredményeket elérni. Léteznek ilyen területek, csak meg kell találni eze-
ket, s be kell indítani a működésüket.. Ennek a gazdasági paradigmának létezik természetesen az ellen-
kezője is, ugyanis gyakran aránytalanul sokkal több energiát kell beleölni egy-egy dologba, mint ami-
lyen mértékű eredményt sikerül elérni általa. Ez utóbbit illetően biztosan sokkal több tapasztalatot volt 
alkalmunk szerezni a hibás gazdaságpolitikánk következtében.

Munkahelyteremtő programok

Nagy tévedés azt gondolni, hogy egy gazdaság fellendítését eredményezi automatikusan a foglakoztatási 
szint javítása. A dolog ennél egy kissé összetettebb. Mint láttuk, az emberek foglakoztatásának egy-egy 
tevékenységi körben össztársadalmi szinten akár negatív végösszege is lehet. Csak azért, hogy az em-
bereknek munkát, elfoglaltságot biztosítsunk, gazdasági szempontból sok értelme nincsen. Külö-
nösen igaz ez akkor, ha ezzel mások számára is felesleges munkát generálunk. Ha a fejlett világ 
munkaköreit elfogulatlanul átvilágítanánk, arra a meglepő eredményre jutnánk, hogy számos olyan terü-
let  van, amelynek megszüntetésével  sokat  nyernénk, jóllehet  ez a foglakoztatás csökkenésével járna 
együtt. A negatív végösszegű tevékenységeket általában az jellemzi, hogy nem csupán forrásokat von el 
anélkül, hogy a befektetettnél kevesebb értéket állít elő, hanem általában még a valóban termelő terüle-
teket is visszafogja. Természetesen ezek az elemzések nem lokális célfüggvények alapján, hanem össz-
társadalmi, azaz globális szintű optimum keresés esetén adnak megfelelő választ. A parciális érdekeket 
érvényre juttató lokális optimumok nagyon megtévesztő következtetések levonására adnak kiváló lehető-
séget, amivel sajnos többen kiválóan megtanultak élni.

Olyan mértékű foglalkoztatási célok megfogalmazásakor, mint amilyenre ma a politika részéről sor ke-
rült, nem spórolható meg a jelenlegi helyzet átvilágítása sem. Egy jó felzárkóztatási program értelem-
szerűen nem hagyná érintetlenül a meglévő gazdaságot. Az eddigi programokkal éppen az volt a baj, 
hogy vajmi kevés hatást célzott meg, s ért is el a végén.

Márpedig egy ország foglakoztatási szerkezete nem úgy rendeződik át, hogy például egy minisztérium-
ban feleslegessé vált létszámot átképzéssel, vagy anélkül átirányítunk az útépítéshez, mert ott meg mun-
kaerőhiány van. Nyilvánvalóan az sem jó megoldás, ha ezt az adminisztratív létszámot alibi tevékeny-
séggel tovább foglalkoztatjuk, mert a végkielégítést nem tudjuk kigazdálkodni, a szociális feszültségeket 
nem kívánjuk felvállalni, mint ahogy azt ma a politika sok esetben teszi. Az ésszerűség azt kívánja, 
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hogy a negatív, vagy nulla végösszegű tevékenységet végzők munkakörét megszüntessük. Meg fogjuk 
tapasztalni, hogy a társadalomban automatikusan elindul egy olyan átrendeződési folyamat, amely a he-
lyére rázza az embereket. Ennek nyilvánvalóan néhány esetben nem az lesz a végeredménye, amit egye-
sek a vélt képességeik alapján maguknak megálmodtak. A többség számára azonban a meglehetősen di-
namikusan változó munkaerő piacon a természetesnek tekinthető generációváltással, s más egyéb zava-
rásokkal együtt ezek az átrendeződések is lezajlanak.

A munkahely teremtésre az a jó megoldás, ha minden ember számára hasznos, valamilyen érték előállí-
tásával járó feladatot tudunk biztosítani. Az alapvetően alkotásra született emberek is sokkal jobban ér-
zik magukat ilyen szerepekben. Nem is volna olyan nehéz ezeket a területeket megtalálni. Egy sor stra-
tégiai területen szakember hiány van, több munkakörben erőteljes színvonalbéli romlás is bekövetke-
zett. Tipikusan ilyenek azok, amelyeken a szellemi felkészültségnek nagy szerepe kellene legyen. Mára 
azonban egy rossz célfüggvény szerinti szelekció zajlott le ezeken a területeken, amit szokás helytelenül 
kontraszelekciónak is hívni. 

Amennyiben nem képes egy társadalom a munkaerő szerkezetét megfelelően meghatározni, s gaz-
daságát a jóléti társadalmakban meghirdetett elvek szerint működtetni, akkor ott a vezető politi-
kai és gazdasági elit alkalmatlan a feladatára. A jelenlegi gazdasági válság egyébként erre a szomorú 
tényre világít rá kiválóan. Hazánkban is az figyelhető meg, hogy miközben az egyik oldalon rendkí-
vül alacsony a foglalkoztatottsági szint, a vállalkozások nagy része toporgásra van ítélve, aközben a 
másik oldalon nő a szegénység, az emberek egyre növekvő hányadának egyre nehezebb már-már a 
legalapvetőbb szükségleteiket is kielégíteni. Kiválóan mutatja a helyzetet, hogy például az építőipar 
mélyrepülésben van, tömegesen ülnek otthon építőipari szakemberek, miközben pedig a lakásvagyon el-
öregedőben és lepusztulóban van.

Joggal merül fel tehát a kérdés, hogy kinek a feladata lenne ennek a helyzetnek a megváltoztatása. Szo-
rosan ehhez kapcsolódik az a következő kérdés is: Vajon tényleg az a jó megoldás, hogy a külföldi 
tőke idecsábításával, lényegében kiengedjük a kezünkből a magyarországi gazdaság szervezését és 
irányítását?

Az elmúlt húsz év tapasztalata azt mutatja, hogy a nemzetközi globális vállalatok átvették a hazai piac 
nagy részét, de a foglalkoztatásban ennél lényegesen kisebb arányú a részvételük. Kiválogatták a maguk 
számára a jó munkaerőt, igénybe vették az adókedvezményeket. A hangadó félművelt közgazdászaink-
kal pedig elhitették, hogy ez a fajta gazdasági modell szolgálja hazánk érdekét. A modell működőképes-
ségét nem is elsősorban az kérdőjelezi meg, hogy milyen állapotok uralkodnak ma idehaza, hanem sok-
kal beszédesebb az a tény, hogy a fejlett világban is lényegében ugyanazokkal a gondokkal küzdenek. 
Ott legfeljebb az előzmények okán a szegénység alatt mást kell érteni.

A politikusok többsége szerint a gazdaság egyenlő a költségvetéssel, s ezen az alapon ugyanolyan ma-
gyar vállalkozásnak tekintik a külföldi tulajdonban lévő cégeket is, mint a magyar tulajdonban lévő vál-
lalkozásokat, mert hogy ők is a magyar költségvetésbe fizetik be az adóikat. Ez az, ami óriási tévedés. 
Oda fizetik be, ahol kedvezőbb számunkra, s akkor döntenek úgy a vállalkozásokról, ahogy és amikor 
akarnak. 
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Elkövettük azt a hibát, hogy a hazai gazdaság megszervezését külföldi befektetőkre bíztuk, így nem 
csodálkozhatunk azon, ha nem az itt élők érdekei szerint alakultak a dolgok. A fejlesztésekre, a munka 
ellenértékének a javadalmazására, a munkahelyek megszüntetésére vonatkozó döntéseket természetesen 
ők hozzák meg. A magyar politikai elit pedig azon fáradozik, hogy minél több befektetőt csábítson az 
országba. Ezektől a külföldi tulajdonú vállalkozásoktól pedig azt várja, hogy a hazai lakosság minél na-
gyobb hányadát foglalkoztassa közvetlenül, vagy beszállítói pozícióban közvetve. Ez is azt mutatja, 
hogy a közgazdaságtan befolyásos képviselői fordítva ülnek a lovon.

A munkaerő foglakoztatás egy ország számára nem egy kellemetlen kötelesség kellene legyen, ha-
nem egy lehetőség az emberi munka hasznosítására, az értékteremtésre. Igaz ez egyéni, céges és 
össztársadalmi szinten is.  Ezt  sajnos még nem sikerült  mindenkinek és  maradéktalanul  megértenie, 
ugyanis a munkához fűződő viszonyunk meglehetősen sajátos. A nyelvünk is nagyon beszédes ez ügy-
ben. Mi keressük, s nem megszolgáljuk a pénzt, mi szabadságra megyünk a munkahelyről, mint a bör-
tönből szabaduló fogoly.

Közgazdászaink fennhangon hirdetik, hogy a hazai GDP meghatározó részét a multinacionális vállala-
tok termelik meg, s jól szervezett, hatékony munka jellemzi őket. Mindezek fényében fel kell tenni a 
kérdést, hogy tulajdonképpen miből is származik a globális nemzetközi vállalatok magas hatékonysága? 
A kérdés megválaszolásának célja nem az ellenük való hangulatkeltés, hanem az összefüggések feltárá-
sa, a tanulságok levonása, a magyar gazdaság számára való hasznosítása. Nyilvánvalóan nem a globális 
vállalatoknak felróható dolog, hogy ők csak kiválóan kihasználták a számukra felkínált lehetősége-
ket. Feltéve persze, hogy ennek érdekében sem az írott, sem az erkölcs íratlan szabályai ellen nem vé-
tettek.

Itt kell megjegyezni, hogy a GDP termelésből való magas részesedésük könnyen érthetővé válik, ha a 
GDP fogalmát megnézzük, valamint azt, hogy mely területeken fejtik ki tevékenységüket. Némi ellent-
mondást fedezhetünk fel ugyanakkor abban, hogy akkor mégis miért kell mindenfajta kedvezményekkel 
a globális nemzetközi vállalatokat támogatni, ha egyszer a jobb szervezettségük, jobb és hatékonyabb 
munkakultúrájuk eleve versenyelőnyt jelent a számukra.

A hazai felzárkózási programot sem lehet részterületeken megvalósítani, mint ahogy nem lehet a közle-
kedésben a baloldali közlekedésről a jobboldalira fokozatosan áttérni. Hasonló káoszt eredményezne ott 
is, ha például első lépésben csak a teherautók térnének át. A korábbi pályázati pénzek szórásával meg-
valósult programok éppen azért nem tudtak átütő erejű sikert elérni, mert nem az átfogó megoldást ke-
resték és kínálták.

Egy értékelés szerint:
„A roma felzárkóztató kormányzati programok a társadalmi körülmények és a programok gyengeségei 
miatt a 90-es évek elejétől egészen 2004-ig minden különösebb eredmény nélkül fejeződtek be. 2004 óta 
– ez pozitív fejlemény –, nincs külön a cigányságnak szánt nagyobb program, az beolvadt a hátrányos 
helyzetűeket segítő projektekbe.” 
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A fenti helyzet nem hogy nem javult azóta, hanem a problémák még inkább felhalmozódtak.

Mitől lesz cigány a felzárkóztatási program

A szegénység és a cigányság kérdését szét kell választani és össze is kell kapcsolni attól függően, hogy 
milyen szempontból vizsgáljuk a megoldásra váró problémák körét.

El kell fogadjuk, hogy van cigány kultúra, akkor ebből automatikusan következik, hogy van eltérő sajá-
tosságokat mutató pozitív és deviáns magatartási forma is, s ezt a programok részleteinek a kimunkálá-
sánál figyelembe kell venni.. Ahhoz, hogy jó roma felzárkózási programot lehessen csinálni, ahhoz is-
merni kell a cigányság motivációit. Hiba lenne azt gondolni, hogy egy másik kultúra prioritásai fog-
ják a cigányságot motiválni. Emellett tekintettel kell lenni még arra is, hogy a cigány kultúra sem egy-
séges, noha több közös elem is van bennük, de a különbségek is jelentősek.

Mára kialakult a cigányságnak egyfajta „szubtársadalma”: saját erkölcsi normákkal, kapcsolatrendsze-
rekkel, megszokásokkal. Érzékelhető ugyan a cigány népességen belül egy erős differenciálódás, de 
külső hatásra azonnal egységessé válnak. Elméletileg tankötelezettség van, de ennek ellenére igen sok a 
funkcionális analfabéta. A világról alkotott képüket a szóbeszéd és rengeteg kereskedelmi tv csatorna 
alakítja, sajnos nem igazán jó irányba. A világot nem értő emberek nagyon könnyen hiszterizálhatók. A 
belső normarendszerük pedig azt közvetíti, hogy „lopni a fehértől nem bűn”. A. „belső” bűnözés is je-
lentős mértékű, azonban ez a legtöbbször rejtve marad. A politikusok és a bíróságok is gyakran követik 
el azt a hibát, hogy a bűnözés alól felmentést adnak. Ennek egyik tipikus formája a megélhetési bűnözés 
kifejezés megalkotása.

Nem kell szociológusi végzettség ahhoz, hogy néhány alapvető tényt felismerjünk:

– a cigányság alacsony iskolázottságát – saját tapasztalatunk az, hogy gyakran egy-egy közösségben 
már olyan szintű a funkcionális analfabétizmus, hogy „íródeák”-ra van szükségük a legegyszerűbb 
levél megírásához

– nem is munkanélküliség, hanem egyszerűen teljes munkátlanság a jellemző – a közmunka progra-
mok azok ellenőrizetlensége, szervezetlensége miatt sokkal inkább le, mint munkára rászoktatóak-
nak tekinthetőek

– generációk munka nélkül, a minta teljes hiánya (utcasorok vannak, ahol egyetlen ember sem dolgo-
zik – még feketén foglalkoztatva sem) nőnek fel 

– az elfogadottól eltérő erkölcsi és társadalmi normák, más csoportok elutasítása, egyfajta altársada-
lom kialakulásához vezetett, saját normákkal, csaknem törvényi szigorral betartatva azokat 

– erős összetartó érzés, amely első sorban a „külső” társadalommal szemben fejlett, azonban súlyos 
belső megosztottság (amelynek részben származási, részben gazdasági okai vannak)lehet vitatkozni, 
hogy ez miért alakult ki és miért így: benne van a szocializmus általános kötelékrombolása, az ál-
szent, ugyanakkor a valóságban a cigánysággal és annak hagyományaival nem törődő szemlélet, a 
rendszerváltáskor erősen kiütköző eltérő hozzáállás és alacsony iskolázottság - de szerepet játszik 
benne sok belső ok is (pl. iskolázottság elutasítása, uzsora rendszer kialakulása).
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Súlyos gond a rossz egészségügyi helyzet: a hiányos, rossz vagy jó esetben csak egyoldalú táplálkozás, 
az asszonyok szülési kényszere, dohányzás, elemi higiéniai feltételek hiánya mind okolhatóak azért, 
hogy a cigányság átlagéletkora alacsonyabb a környezetben élő nem cigányokénál.

A cigányság tehát egyáltalán nincs irigylésre méltó helyzetben annak ellenére, hogy látszólag sok támo-
gatást kap. 

A cigányságra is, mint minden önálló kultúrával rendelkező kisebbségre is igaz, hogy érdemes megke-
resni azokat az előnyöket, amelyek a cigánysághoz való tartozás jelenthet. Így például az európai orszá-
gokban élő többi cigánysággal meglévő rokoni és faji  alapú kapcsolatok is adott  esetben gazdasági 
előnnyé konvertálhatók. Ilyen lehet például az olyan tartós fogyasztási javak begyűjtése Európa szerte, 
amelyek a magyar gazdaságban még jól felhasználhatók. Különösen igaz ez a szegénység ellenes terüle-
teken. Nem a hagyományos tevékenységeket kellene feleleveníteni, mint a teknővájás, vagy a kosárfo-
nás, mert a világon nincs akkora igény ezen termékek iránt, hogy ebből sokan meg tudnának élni.

A szegénység nem csak a cigányság problémája, hanem az egész magyar társadalmat egyre köze-
lebbről érintő megoldandó feladat. Éppen ezért sürgető, a jelen egyre növekvő felelőssége az, hogy 
mielőbb kezeljük a cigányság és a vele szoros kapcsolatban lévő szegénység problematikáját, mert kü-
lönben a jövő Magyarországának óriási nehézségei fognak adódni.

Nagyon nehéz kérdés, hogy a felzárkózási program keretében milyen eséllyel vonhatók be munka vilá-
gába azok, akik már régebben valamikor dolgoztak, továbbá azok, akik még soha sem maguk, sem pe-
dig a családjukban nem tapasztalták meg a munka örömét és eredményeit. Számos olyan tapasztalat 
van, amely nagy reményekre jogosít a cél sikerét illetően, de legalább ilyen számban vannak kijózanító, 
ellentétes tartalmú jelek is.

A közmunka utáni érdeklődés bizonyítja azt, hogy sokan valóban dolgozni szeretnének. Éppen ezért jó 
célokat kell kitűzni, amivel a résztvevők egyetértenek. Ugyanakkor az is beszédes tapasztalat, hogy sok 
munkanélkülire alapozva teremtettek munkahelyet az elmúlt években több ponton is az országban, de a 
termelés beindításához távolabbról kellett munkásokat hozni, mert a helyben lakó munkanélküliek nem 
kívántak dolgozni.

A szakirodalom egy idevonatkozó értékelése az alábbi módon fogalmazza meg a problémát:
„A tartós munkanélküliség mentálisan tönkreteszi a periferizáltak nagy többségét. Néhány év után ne-
héz, szinte lehetetlen visszavezetni őket a munkához; a foglalkoztatottság jelenlegi szintje mellett ez tör-
vényszerű. Erős az alkoholizmus, sok az öngyilkosság, nem is csoda, hogy gyakori közöttük a megél-
hetési bűnözés.„

A munkahelyek teremtése előtt a tevékenységi kör, a működtetés körülményeinek a megválasztása során 
figyelembe kell venni a cigány kultúra sajátosságait. Így például az alacsony képzettség mellett a mun-
kához és a felelősségvállaláshoz fűződő viszonyt is. A melegüzemi termelés feltételeit vélhetően kocká-
zatosabb kizárólag cigány munkavállalókkal elérni. Ugyanígy a munka javadalmazása területén is cél-
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szerűbb az elején a természeti értékekben való kifizetéseket előnyben részesíteni.

A felzárkózási célból létrehozott munkahelyeken a termelés mellett fontos követelmény kell legyen a 
nevelési funkció, hasonlóképpen ahhoz, mint ahogy a fiatalkori munkanélküliség mögött is sokkal in-
kább a képzés és a munkára nevelés hiányosságai vannak, mint a válság, vagy más makrogazdasági 
okok. Az új munkahelyeken ennek érdekében jó szolgálatot tehetnek azok a hagyományosan idekapcsol-
ható munkaidő utáni tevékenységek, mint a sport, és/vagy a kulturális események szervezése, amelyek 
mind a munkahelyi, mind pedig a társadalmi beilleszkedést segítik. 

A felzárkózási program egyben arra is megteremthetné a lehetőséget, hogy a túlméretes impro-
duktív szféra leépüljön. Az itt dolgozók tömegei a produktív területre átlépve munka- és társadalom-
szervezési feladatokat láthatnának el. A felzárkózási program sem építhet kizárólag az önkéntességre, 
így például a segélyezést a munkalehetőség megteremtését követően a munkaképesek számára azonnal 
meg kell szüntetni.

El kell érni a munkára neveléssel azt, amit magam a cégemben régóta szeretnék, vagyis hogy olyan 
munkahellyé válhassunk, ahová nem kötelező bejönni dolgozni, hanem be lehet jönni. A motivált ember 
folytathatja tehát az előző napon kényszerűen abbahagyott alkotó munkáját. Nyilvánvalóan ennek az al-
kotó munkának az eredményét aztán értékesíteni kell a piacon, ahol az egyes munkafolyamatok értéke a 
vételárban el is dől. Rendkívül fontos tehát ezen a területen is, hogy a foglakoztatás ne öncélú legyen, s 
a munka révén előálló produktum ára ne szakadjon el a piaci megmérettetés során a társadalmi költsé-
gektől.

Felzárkóztatási stratégia

A felzárkózási  programot a  negatív végösszegű területek megszüntetése nem csak azzal  segítheti, 
hogy a munkatapasztalattal rendelkező irányító munkaerőt biztosítja ezen új programokhoz, hanem az-
zal is, hogy jó példával jár elől a munkakultúrát illetően. Éppen ezért még a szegények munkával való 
ellátását is meg kellene előzze a társadalmi szempontból negatív és nulla eredményű területek megszün-
tetése, az ezzel szoros összefüggésben lévő társadalmi jelenségek visszaszorítása.

A felzárkóztatási program is majd azt kell mutassa mindenki számára, hogy nem az ország javainak 
az eltékozlása, eladása, elzálogosítása, hanem éppen ellenkezőleg, a javak és a felettük való ren-
delkezési jogok visszaszerzése kell az új követendő irány legyen. Olyan munkaköröket kell létesíteni 
tehát, amelyek az ország ellátását biztosítják vagy közvetlenül, vagy pedig exportra kerülő árucserealap 
formájában. Ezt követően technikai részletkérdés csupán, hogy barter üzlet, vagy pénzben történő ki-
egyenlítés kíséri az értékesítést.

A felzárkóztatás az ország fejletlenebb régióiban lesz a legnagyobb feladat, így a most létrehozott ezen 
régiókhoz kapcsolódó adókedvezmények indokoltak, s talán még ki is terjesztendők. Mint minden ilyen 
kedvezményezetti forma esetében, természetesen egyszerű és szigorú ellenőrzési mechanizmusokat kell 
kidolgozni és alkalmazni. Az országos programokhoz való kapcsolódás lehetősége a szinergia hatás ér-
vényesülését eredményezheti. A közmunkáktól eltérően a felzárkózási programokban valós piaci igé-
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nyek kiszolgálását kell megcélozni, ami aztán fenntartható módon piaci alapon is működőképes marad.

Az alábbi konkrét tevékenységi körök fogalmazódhatnak meg:,
● ház körüli javítási munkákra csapatok szervezése( pl. fűnyírási szolgáltatások megrendelése fű-

nyíró vásárlása helyett, kertgondozás, hólapátolás, kerítés építés, karbantartás (festés, stb.), autó 
mosás, permetezés, stb.)

● mezőgazdasági munkák növénytermesztés, pl. álló kistraktorok ezrével
● élelmiszeripari elsődleges feldolgozás
● építőipari tevékenység (pl. saját házak építése, felújítása)
● faültetés tűzifának és gyümölcsösök telepítése, tűzifa feldolgozás
● takarító csoportok (BKV, MÁV, stb.)
● autóbontó, hulladék feldolgozó
● állattartó telepek (disznó, baromfi), halgazdálkodás
● sportpályák, tornatermek építése iskolák részére, parkosítás
● ivóvíz hálózatok csőtisztítása
● hangszer javítás, zenészi-táncosi tevékenység
● kisgép szervizek (hűtő, mosógép, porszívó, hajszárító, stb., ide a tönkrement dolgokat is le le-

hetne adni, amelyeket alkatrészként és tanulási célra is fel lehetne használni)

A felzárkózási program tehát nem kizárólag a cigányságot kell megcélozza. Egy tanuló és dolgozó kö-
zösségben kifejezetten előnyös, ha nem csak a cigány kultúra, hanem az európai értékekhez közelebb 
álló többségi társadalom kultúrája is megjelenik.

Az elmúlt 20 év alatt a magyar társadalomban a szocializmus összeomlását követően olyan káros folya-
matok erősödtek fel, amelyek ma különösen nehézzé teszik a szegény rétegek felzárkózását.

I. Helyzetértékelés

A magyar társadalom egy sajátos fejlődési pályát futott be az elmúlt évszázadban. Természetesen minél 
korábbi időszakokra megyünk vissza, értelemszerűen annál kevésbé érezzük annak a kornak a kisugár-
zását az aktuális napi valóságunkra. Az 1990. évi rendszerváltás még nem volt olyan régen, hogy a szo-
cialista értékrenddel mélyen átitatódott társadalom el tudta volna felejteni azokat a káros reflexeket, 
amelyek a megelőző több évtized alatt rögzültek. 

Egyszerű adófizető állampolgárként figyelve az utóbbi évek szűkebb – tágabb környezetünkben való 
történéseit az látszik, hogy növekszik a szegénység. A rossz döntéseink egyenes következményeként a 
fejlett országoktól való lemaradásunk folyamatosan nő. A magyar társadalomban az elmúlt 20 évben 
sok közgazdasági-, szociális és kulturális jellemző mozdult el extrém mértékben a rossz irányba, 
számos kívánatos egyensúly billent fel. Egy érdemi és szerves fejlődés, a valódi növekedés elindulása 
azt kívánná, hogy újra normális társadalmi viszonyokat teremtsünk, s legelsőként is annak az egyik leg-
fontosabb vetületét, a gazdaság alapjait tegyük rendbe. 

Direct Line Kft.-  
2330 Dunaharaszti,-
Jedlik Ányos u. 14.   
email: info@dldh.hu

weblap: www.dldh.hu
Tel.: +36 (24) 492 111   -
Fax: +36 (24) 492 112   -



Ma Magyarországon a legtöbb területen a történéseket sajnos csak gyakorítóképzős igékkel lehet leírni. 
Így nálunk az emberek többsége dolgozgat, focistáink focizgatnak, tudósaink okoskodnak, politikusaink 
politizálgatnak, az egészségügyben gyógyítgatnak, az iskolákban pedig oktatgatnak. Miközben a több-
ség elégedett a maga teljesítményével, s szereti eljátszani az előkelő idegen szerepét, aközben pedig 
egészen tisztán látja a többi területeken meglévő anomáliákat. Bárhová nézünk, a reprezentatív magyar 
valóságot láthatjuk a maga ellentmondásosságával.

Ma hazánk és az önmagát fejlettnek tartó világ számos országa válságban van. Ebből a válságból azon-
ban csak jó és megalapozott tervek alapján lehet kilábalni. Az elmúlt 20 év és az azt megelőző szocialis-
ta „fejlődés” is azt igazolja, hogy hazánk hosszú ideje egy negatív irányba mutató spirál alakú pályán 
mozog egyre gyorsuló ütemben lefelé. A magam tapasztalatai az elmúlt 30 évre vonatkozóan egyáltalán 
nem kedvezőek. Az első évtized a szocializmus agóniája volt a számomra. A második évtizedben az 
ország minden korábban volt javainak a kiárusítása történt meg, a harmadik évtizedben pedig az 
ország még megmaradt javainak az elzálogosítása, vagyis a jövő felélése kezdődött meg. Mindhá-
rom jövedelemtulajdonosi körben ma az adósság jelenti a legnagyobb akadályát a fejlődésnek. Az állam 
az eladósodott államháztartásával a költségvetésben óriási összegeket kénytelen kamat és tőketörlesztés-
re fordítani, a magánszemélyek közül sokan a devizaadósságok csapdájában vergődnek, a hazai vállala-
tok többsége alul-tőkésített, a piacát pedig globális külföldi vállalatok uralják. Elindulni látszik egy el-
lentétes irányú folyamat, ez azonban ma még nagyon bizonytalan, bátortalan, tétova, sokszor kiszámít-
hatatlan irányú lépésekkel tarkított. A korábbiakban részletezett hibás szemlélet sajnos olyan mélyen át-
hatja a teljes magyar társadalmat, hogy ezektől a görcsöktől, reflexektől nem egykönnyen és egyhamar 
fogunk tudni megszabadulni. Ha ezt okos szabályozással nem siettetjük, akkor még beláthatatlan ideig 
maradunk ezen a leszakadó pályán. 

Mára az a furcsa helyzet alakult ki, hogy a termelő ágazatokban alacsonyabb létszám és alacsonyabb 
bérekért dolgozik, mint a közszféra számos területén. Ez a tény is egy feje tetejére állított értékrend bi-
zonyítéka. Vegyük észre, hogy a költségvetés nem azonos a magyar gazdasággal. Kétségtelenül igaz, 
hogy aránytalanul nagy részarányát adja, s a gazdasági elit véleményformálóinak túlnyomó többsége 
ennek a túlméretes költségvetésnek az emlőin lóg, ez a helyzete határozza meg a nézőpontját is. Ez 
rövidtávon ugyan előnyös a számára, de hosszútávon a gazdaság tönkremeneteléhez vezet, s ez a hosz-
szabb táv már itt van, ugyanis az elmúlt évtizedekben elkövetett hibák következményei már a jelen va-
lóságában okoznak súlyos zavarokat.

Az egyre mélyülő gazdasági válság közepette a nemzetközi piacokon való eredményes részvételünk, az 
itt eladható termékek előállítása egyre nehezebb feladat. Sokunkban merül fel a kérdés, hogyan lehetne 
ezt az egyre mélyebb válságba vezető irányt megfordítani? Sokszor gondoltuk és mondtuk már, hogy el-
értük a szakadék alját, s innentől már felfelé visz az út. 

Véleményem szerint azonban addig nem fordul meg az irány, amíg az össztermelés nem haladja meg 
az egyébként is alacsony fogyasztást. Forrás a növekedésünkre csak úgy fog keletkezni, ha nemzetgaz-
dasági szinten a termelés jelentősen nő, s messze meghaladja a fogyasztást. Végre fel kellene ismer-
nünk, hogy a sokat szidott kapitalista rendszernél is kizsákmányolóbb lehet egy rosszul szervezett, az 
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emberi butaság számos formáját elfogadó társadalom. Erre a közelmúltban megtapasztaltaknál, a szoci-
alista társadalom felépítésére irányuló történelmi kísérletnél fényesebb bizonyíték talán nem is kell. A 
társadalom, a gazdaság a saját törvényei szerint működik. Az egyensúlyi állapottól elvont ideológiákkal, 
érzelmekre ható demagógiával átmenetileg ugyan el lehet téríteni egy társadalmi- gazdasági rendszert, 
de ennek súlyos árát később meg kell fizetni.

A vázolt problémák önmagukban igen nagy bajnak tekinthetők, de még ennél is elborzasztóbb tény, 
hogy felelős embereknél is hiányzik ezeknek a tényeknek és összefüggéseknek a felismerése és elis-
merése, így még inkább hiányzik az akarat és a szándék is a változtatásra.

II. Célok

A helyzetértékelésben számos olyan akadály került kifejtésre, amelyek mindegyikével kapcsolatban adó-
dik a kérdés: Ezek az akadályok hogyan szüntethetők meg? Mindenek előtt világosan meg kell fogal-
mazni a célokat, majd pedig az irányába mutató lépéseket kell megtervezni.

A tervező munka első lépéseként fel kell állítani egy jó diagnózist az ország állapotát illetően, ami a 
talán megszokottól kritikusabb helyzetértékelésben az okok megnevezésével meg is történt.

Az egyes társadalmi berendezkedések sok tekintetben különböznek egymástól. A fő különbségek első-
sorban abból adódnak, hogy minden társadalom megfogalmazottan, vagy rejtett módon rendelkezik cél-
függvényekkel. Ezen célok eléréséhez vezető utat természetesen nagymértékben befolyásolják az indulá-
si és peremfeltételek. A feltételek egy része öröklött tényező, más részüket viszont maga a célokat meg-
fogalmazó társadalom menet közben teremti meg. A legnagyobb szerepe azonban mégiscsak a célfügg-
vénynek van, vagyis annak, hogy egy társadalom, s abban az egyének mit kívánnak elérni.

A gazdasági folyamatok lényegét az elmúlt húsz évben végigkövetve kijelenthető, hogy mostantól ép-
pen a fordítottját kell csinálni annak, ami az 1990-es évektől napjainkig hazánkban lezajlott. A 
képzetlen tömegek gyors ütemben szorultak ki a munkaerő piacról. Ma már ott tartunk, hogy a 
nemzetközi globális vállalatok még a segédmunkástól is minimálisan érettségit követelnek meg. A ma-
gas iskolai végzettséggel rendelkező munkaerőt pedig sok esetben csak látszólag foglalkoztatják az isko-
lai végzettségének megfelelő munkakörben.

Mint azt korábban kimutattuk, nem az elosztás, hanem a termelés területén kell a növekedés, a gaz-
dasági fellendülés megoldásait keresni. Vélhetően elitünk azért az elosztás tökéletesítésében lát csak 
lehetőséget, mert a másik oldalt nem ismeri, még soha nem látta közelebbről. Azt hiszi, hogy a javak 
csak úgy maguktól megtermelődnek, mint az őskorban a bogyók a fákon. S ha a politikum netán mégis 
foglalkozik a gazdasággal, akkor is csak abból a szempontból, hogyan kellene a termelését szabályozni, 
az általa megtermelt jövedelmet a legváltozatosabb módokon megadóztatni.

A fő kérdés tehát az, hogy milyen feladatokat kellene megoldani a szegénység káros következményei-
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nek a csökkentése érdekében. Miután a hazai szegénység szintje ma már ott tart, hogy az elemi szük-
ségletek kielégítése is gondot okoz, ebből következően legelső sorban a mezőgazdasági élelmiszer elő-
állítással és feldolgozással kapcsolatos területeket kellene fejleszteni. Igaz ez még abban az esetben 
is, ha ezzel egy élelmiszer ár csökkenés következik be. Önmagában jó eredmény lehet az, hogy nem 
külföldről kell behozni az itthon is előállítható termékeket. A mezőgazdaság, az élelmiszer termelés fej-
lesztésére több jó program is kidolgozásra került, azonban a többnyire rövid távú érdekek harca miatt 
eddig ezek egyike sem tudott a megvalósulás útján elindulni.

A fizikai szükségletek mellett legalább olyan fontos a szellemi javak előállításában a feltételek javítása. 
Így a második fő prioritás kellene legyen a képzés színvonalának a növelése mind a közoktatásban, 
mind pedig a felsőfokú képzés területén. Itt is érvényes, hogy egy ellentétes irányú folyamatot kellene 
elindítani, mint ahogy az az elmúlt 20-30 történt. A jövőben a szelekció a magas szintű oktatást kellene 
szolgája.

A szegénység elleni lépések szinte ugyanazokon a nemzetgazdasági területeken indokolnak lépéseket, 
mint amelyek a magyar gazdaság növekedése szempontjából eleve fontosak volnának. Így a felzárkózta-
tási programok kapcsolódhatnak az egészségügy, a gyógyturizmus megerősítéséhez. A negyedik fő te-
rület lehet az energetikai iparon belül az alternatív energia hasznosítását megcélzó iparágak felfuttatá-
sa.

Mindezen felsorolt  területek kiszolgálásához szükség van az  informatikai,  a gépipar fejlesztésére, 
amelyek mindegyike szintén megtalálhatja a maga számára azokat a piaci réseket, ahol valóban világ-
színvonalúvá tud válni azáltal, hogy elsőként a hazai igényeket kell kiszolgálja.

A munkahely megszűnés és teremtés törvényszerű fluktuációját fel kell gyorsítani az országban annak 
érdekében, hogy ez az abnormális gazdaságszerkezet és hozzá kapcsolódó foglalkoztatási arány mielőbb 
a helyére kerülhessen. 

Az eddigi programok mérsékelt sikerrel jártak. A fő ok talán az volt, hogy nem az értékelőállítás, ha-
nem a rövidtávon való túlélés és pénzszerzés ellenszolgáltatás nélkül, volt a fő cél.

III. Hatások

A szakirodalomban is erősen megoszlanak a vélemények atekintetben, hogy a foglakoztatás növelését 
milyen eszközökkel lehetne a legeredményesebben segíteni. Nyilvánvalóan nem létezik olyan egyedül 
üdvözítő megoldás, amellyel ráadásul semmilyen módon ne lehetne visszaélni. Közgazdászaink és poli-
tikusaink többnyire azon szoktak vitatkozni, hogy mit és hogyan nem lehet megcsinálni. Ennek igazo-
lására szolgálhat a következő tipikus eszmefuttatás is: „A leggyakoribb megoldás az, hogy a munkálta-
tók kapnak támogatást – általában járulék-kedvezmény formájában – ha tartósan munkanélkülieket al-
kalmaznak. A tapasztalatok szerint ez a rendszer egy teljesen hamis, másodlagos munkaerőpiacot hoz 
létre, ami olcsóbbá teszi a munkaerő piaci árát. Ha pedig véget ér a támogatási program, a vállalkozók 
gyakran elbocsátják az embereket, akik ismét segélyre vagy feketemunkára szorulnak.”
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Ezzel a véleménnyel természetesen nem lehet több okból sem egyetérteni. A gondolatmenetben az a 
legnagyobb probléma, hogy a munkanélküli munkavállalót egyenértékűnek tekinti azokkal, akiknek a 
helyét átvehetik ezekben a kedvezményezetti formákban dolgozók. Sajnos ez a legritkább esetben van 
így. A munkaadóknak sokszor még akkor sem éri egy-egy adókedvezménnyel foglalkoztatott munkavál-
lalót megtartani, ha a foglakoztatásához jelentős kedvezmény társul. Gyakran fordul elő az, hogy maga 
a munkavállaló él vissza a munkáltató foglalkoztatási kényszerével. Azokat a munkavállalókat, akik 
megfelelő színvonalú munkát végeznek, nem érdeke egyetlen munkaadónak sem elbocsátani, bármilyen 
módon is került hozzá. A kedvezményezetti időszak gyakran még arra sem elegendő, hogy a volt tartós 
munkanélküli visszaszokjon a munka világába. 

Az adókedvezmény nem teszi olcsóbbá a munkaerő piaci árát. Már csak azért sem, mert a kedvezmé-
nyek miatt a foglakoztató gyakran éppen abban érdekelt, hogy magasabb bért fizethessen, amiért ará-
nyaiban nagyobb támogatást kaphat, s nagyobb teljesítményt követelhet meg a dolgozójától.

Az elmúlt években sok olyan íróasztal mögötti okoskodás látott napvilágot, amely mindenre megoldást 
jelentő lépéseket javasolt, majd bevezetése után rövid időn belül keserű tapasztalatokkal zárult. 

Sokkal inkább a foglakoztatás tartalma, s nem a javadalmazás kifizetését adó technika dönti el azt, hogy 
a dolgozó a munkaerőpiacon marad-e, vagy újra kiesik onnan. A legális foglakoztatás területén fontos-
ságban azonban még ezt is megelőzi az a kérdés, hogy milyen a segélyezéspolitika, milyen kiterjedt a 
fekete és a szürkegazdaság, vagyis milyen más alternatív megélhetési formák állnak még felzárkóztatni 
kívánt egyén rendelkezésére.

Rendkívül pozitív változásnak kell tekinteni, hogy a börtönökben már elindult a munkára nevelés, az 
önellátás követelménye itt is érvényesülni tud. A börtönökben ülők többsége éppen a felzárkózási prog-
ramokkal megcélzottak köréből kerül ki.

A programok mindegyike idővel lehet egy olyan fejlesztési terület, amely a kezdeti import kiváltó pozí-
cióból később exportáló pozícióba kerülhet.

IV. Háttérszámítások, további feladatok

Ma egy átlagos munkanélküli minimum 1 millió Ft/ év kiadást jelent a költségvetésnek, ami nem 
csak  a  segélyek,  hanem  minden  kapcsolódó  kiadást  tartalmaz  (adminisztráció,  alapellátások,  stb.) 
Ugyanakkor egy alacsony hatékonysággal végzett termelő munka minimálisan 2 millió Ft/év értéket 
állít elő. Ebből kiindulva egyetlen ilyen új munkahely létrehozására 3 millió Forintot elköltve a befekte-
tés országon szinten egyetlen év alatt megtérül, míg a költségvetés számára is teljes körű adókedvez-
mény esetén is már 3 év alatt térülne meg. Miután azonban teljes körű adókedvezmény biztosítására 
nincs lehetőség, hiszen az ÁFA és más adónemek (pl. jövedéki adó, gépjárműadó, stb.) nem kapcsolha-
tók közvetlenül ezen új felzárkóztatási célú munkahelyekhez. 
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A költségvetési vonzata tehát a programba történő bevont személyek száma alapján könnyen meghatá-
rozható. A nagyságrendek érzékeltetésére,, Amennyiben a tervezett évi 100 ezer új munkahellyel szá-
molunk, akkor a program elindítása 300 milliárd forintot igényelne, a belőle származó költségvetési ki-
adás megtakarítás 100 Milliárdos, de a bevétel ezt meghaladóan, kb .150 Milliárd Ft lenne. Így a „be-
fektetés „ pusztán gazdasági szempontból két év alatt megtérülne. Az össztársadalmi haszon azonban 
ennél a tisztán gazdasági eredménynél lényegesen több, hiszen a foglalkoztatás bővülésnek a következ-
tében olyan minőségi változások indulnának el, amelyek közvetett pénzügyi kihatással bírnak (pl. keve-
sebb bűnözés, ), továbbá pénzben nehezen mérhetőek. (jobb társadalmi közérzet).

V. Megvalósítási lehetőségek

A legcélszerűbb az lenne, ha az állam egy már meglévő tevékenységi terület kibővítéséhez járulna hoz-
zá oly módon, hogy egy-egy fejletlen régióban közös vállalkozást létesít egy már működő céggel. 

A példa kedvéért ez a mi esetünkben úgy nézhetne ki, hogy Kisvárdai telephelyünkön létre lehetne hoz-
ni egy rozsdamentes napkollektor gyártó és telepítő céget, amelynek a Direct-Line Kft és az állam lenne 
a közös tulajdonosa. Amennyiben 50-50% a tulajdoni hányad, úgy az állam a maga 450 M Ft hozzájá-
rulásával szállna be az üzletbe azon a módon, hogy dolgozónként ad 4,5 M Ft összeget az egy-egy tu-
lajdoni hányadra. Ez a tulajdonrész azonban csak annak a dolgozónak adható ki névre szólóan, aki leg-
alább 3 évig folyamatosan dolgozik a cégnél. Ily módon tehát a dolgozók együtt képviselnének 50%-nyi 
szavazatot. A dolgozói tulajdon részek 3 év után nevesítésre kerülnének, ami egy nagyon jelentős jöve-
delem azok számára, akik végigdolgozzák ezt a három évet, s azonosulnak a cég céljaival. A tulajdono-
si jogokat az állami részre vonatkozóan a mindenkori dolgozói gárda gyakorolja. A szerződés a cég és 
az állam között köttetik meg. A tulajdonszerzés lehetősége pedig a munkaszerződések része kell legyen.

A részletszabályokat még több kérdésben ki kell dolgozni. Ebben a részletszabályozásban ki lehetne 
például kötni a cigány alkalmazottak arányát, egyéb más foglakoztatási kötelezettségeket. A szerződés 
az állam számára azt kell garantálja, hogy az általa befizetett dolgozói tulajdonrészek nem válnak abla-
kon kidobott pénzzé, hanem egy fenntartható termelő vállalkozássá válnak. A modell a szövetkezeti for-
ma előnyeit igyekszik megtartani, ugyanakkor a hátrányait megszüntetni. A tulajdonosi tudat erősítheti 
az egyes munkavállalók lojalitását, ugyanakkor viszont az 50 %-os egyszemélyi tulajdonos jelenléte ga-
rantálja azt, hogy a menedzsment nincs kiszolgáltatva teljes körűen a tulajdonos dolgozóknak. 

Az állam és a vállalkozás által adott anyagiakon túl a sikeres működéshez szükséges a piac és a techno-
lógiai tudás. A piacot az állam, a technológiát a vállalkozás biztosítja. Az állam a tulajdoni részek át-
adásával párhuzamosan a évről – évre csökkenő mértékben kötelező jelleggel kell biztosítsa a piacot, a 
megrendelési állományt. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy elvtelen piaci előnyt élvez ez a közös vál-
lalat. Pusztán arról lehet szó, hogy az állami projektre „elővásárlási” joggal rendelkezik, azaz nem le-
het az árszintje magasabb, mint bármely más piaci szereplőé.
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Cégünk profiljában még több további olyan termék és tevékenység található, amelyek mindegyikére le-
hetne egy hasonló konstrukcióban vállalkozást alapítani. Ugyanis ma Magyarországon nagy szükség 
volna például az iskolai testnevelési program keretében nagy számban rozsdamentes medencék létesíté-
sére, a sport támogatására uszodák gyártására és telepítésére, az épített környezet állapotának javításá-
ra, stb.)

Készült: 2013.02.10

Készítette: 

Dr. Kovács Zoltán
Rákos András
Dr. Reith János
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