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I. KÖZINTÉZMÉNYEK HATÉKONY FINANSZÍROZÁSÁT ELŐSEGÍTŐ 

MÓDSZEREK ADAPTÁCIÓJA A VÁLLALATI SZFÉRÁBÓL, HATÉKONY ÉS 

FENNTARTHATÓ GAZDASÁGI KÖRNYEZETET TÁMOGATÓ HELYI 

KÖZIGAZGATÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA  

 

1. Bevezetés 

A kutatás keretében azon országokat vizsgáltuk, ahol az elmúlt évtizedekben 

költségvetési problémák merültek fel és megoldásuk érdekében különböző reformokat 

hajtottak végre. Az egyes országok között jelentős eltérések tapasztalhatóak, például a 

földrajzi adottságokban, a lakosság számában és összetételében, az állami szerepvállalás 

mértékében és hagyományában, a közszektor felépítésében, a rendelkezésre álló erőforrások 

tekintetében. Az előbbi eltérések miatt az egyes országokban lezajlott átalakulások 

„lemásolása” nem lehetséges, mivel minden egyes országnak saját problémáit kell kezelnie. 

Az átalakítások, reformok különböző időpontokban és intenzitással zajlottak le. A 

kiindulópont a „New Public Management” (NPM) néven elterjedt elmélet volt. A változások 

egységesek azonban abban a tekintetben, hogy egy irányba haladnak, de minden ország 

gazdasági helyzete, kultúrája, piaci megítélése, földrajzi adottsága más és más, ezért a 

reformok is eltérőek. 

Vizsgáltunkból kiderült, hogy a korábbi szervezeti felépítések hatékonysága 

megkérdőjeleződött, a hierarchikus rendszer átalakításra került a NPM alapján. A 

magánszférában érvényes szervezeti működést helyezték előtérbe, melyben fontos, hogy a 

rendelkezésre álló erőforrásokat hogyan használják fel, mivel azok nem korlátlanok. 

Megjelent a stratégiai tervezés, mivel nemcsak az átmeneti működés a cél, hanem a hosszú 

távon fenntartható gazdálkodás is. 

A reformok megvalósítása során az egyik legnagyobb problémát a korábbi 

beidegződések megszűntetése, a hatékony kommunikáció és együttműködés kialakítása 

jelentette. A közszolgáltatások kiszervezése, vagy részben a magánszektorban történő 

megvalósítása felvetette azt a problémát, hogy a közpénzek felhasználásának ellenőrzése nem 

elégséges. Az állami pénzek „elfolyásának” ugyanis ott a legnagyobb a lehetősége, ahol a 

köz- és a magánszféra találkozik. 

A 90-es években terjedtek el a menedzsmentreformok. A versenyszférában már 

korábban is hatékonyan használt eszközöket próbálták az állami szektorba átültetni. A három 

„E” követelménye került a gazdálkodás középpontjába. A gazdaságosság, a hatékonyság és az 

eredményesség. 

Vizsgálataink azt mutatják, hogy ahhoz, hogy egy átfogó menedzsmentreformot 

hatékonyan végre lehessen hajtani, a magánvállalkozásoknál alkalmazott vezetési és 

gazdálkodási eszközök és módszerek igénybevételére van szükség. Jól működő kontrolling 

rendszert kell kiépíteni, mely folyamatosan megfelelő információkat szolgáltat a 

közpénzekkel való gazdálkodásról. Hatékony ellenőrzési rendszert kell kiépíteni, mely a 
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hibák és eltérések okait időben feltárja és lehetővé teszi a problémák megoldását. Ezen kívül 

nagyon fontos, hogy ne csak a rövid távú terveket készítsenek, hanem előtérbe kell helyezni a 

hosszú távú gondolkodást, a stratégiai tervezést a közpénzekkel való gazdálkodásban is. 

Egy vállalati sikeressége attól függ, hogy a megtermelt javakat és szolgáltatásokat 

hogyan tudják értékesíteni. Ezt az összefüggést azonban át kell alakítani, ha az 

államigazgatásra is alkalmazni szeretnénk. Egy állam sikeressége attól is függ, hogy a 

megtermelt javak és szolgáltatások értékesítése során milyen mértékben tudja kielégíteni a 

társadalmi igényeket. Ezért a magánszektorban alkalmazott eszközök átvételéhez ismerni kell 

a szektorok közötti eltéréseket. 

Vizsgálatunk során nagy hangsúlyt fektettünk a magánszektor és az állami szféra 

közötti különbségek meghatározására.  

Minden magán és állami vállalat egy összetett rendszert alkot sok funkcióval, mely 

erőforrásokat használ fel és termékeket/szolgáltatásokat állít elő. A működéshez pénzügyi 

eszközökre van szükségük, hogy az erőforrások beszerzését és a termelést megfinanszírozzák. 

Ennek a folyamatnak az irányítása a menedzsment feladata. A hatékony döntéshozatalhoz 

azonban belső (számviteli) és külső (a vállalat környezete) információkra van szükség. A 

különböző mutatószámok a vezetői információs rendszer fontos részét képzik, melyek 

számszerűsítése az operatív és stratégiai irányításban is fontos szerepet játszik. Az egyik 

fontos adat a teljesítmény mérése, mely a közigazgatásban is fontos szerepet tölt be, még ha 

nem is profit elérése az elsődleges cél. 

A közszektorreformok során előtérbe került a eredményorientáció, és a 

teljesítménymérés, így gyűrűzött be a kontrolling az állami szférába is. A közszektorban a 

sajátosságok miatt több problémával szembesülünk a kontrolling területén. 

 Az elsődleges feladat a javak előállítása, melynek során a rendelkezésre álló 

erőforrások szűkössége nem okoz olyan problémát, mint a versenyszférában.  

 Az eltérő célok miatt eltérő elemzési módszereket kell alkalmazni.  

 További problémát okoz a szervezeti struktúra és annak finanszírozása.  

 Teljesítmény mérésének problémája is. 

2. Az állami bevételek és kiadások alakulása 

Az állami kiadások szerkezetének vizsgálata és elemzése azért került előtérbe, mert az 

állami feladatok köre folyamatosan bővült, mivel jóléti típusú államok alakultak ki. A 

szerepvállalás növekedése a 20. században kezdődött meg, és a 2008-ban kezdődött válság 

újra kiélezte ezt a problémát, mivel az állami bevételek visszaesése komoly problémákat 

okoz. Minden egyes állam maga választja meg, hogy milyen mértékű és minőségű 

szolgáltatásokat biztosít az állampolgárai részére. Így fordulhat elő, hogy országonként eltérő 

megoldások születhetnek és születtek a csökkenő források problémájának megoldására.  

A legtöbb jóléti állam erőforrásai a 70-es és 80-as évekre fogytak el, mivel egyre 

nagyobb terhet jelentett a társadalom elvárásainak megfelelő szolgáltatások biztosítása. 

Francis Fukuyama politikai közgazdász és író egyik művében az alábbi mondattal jellemzi a 

változások mértékét: „Amíg a XX. század elején a legtöbb nyugat-európai országban és az 
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Egyesült Államokban az állami szektorok a bruttó hazai termék tíz százalékát emésztették fel, 

addig ez az arány az 1980-as évekre már majdnem ötven százalékra emelkedett (a 

szociáldemokrata Svédországban hetven százalékra).” (Fukuyama, 2005)  

 

 

Az állami szerepvállalás növekedése több tényezőre vezethető vissza.  

 Az egyik legnagyobb problémát az elöregedő társadalmak jelentik. A munkaképes 

korú társadalmi réteg csökken, ezzel szemben a bővülő egészségügyi szolgáltatások, 

valamint a javuló életkörülmények miatt az emberek tovább élnek. Emiatt nőttek a TB 

és nyugdíj kiadások, melyet egy egyre szűkebb réteg finanszíroz.  

 A településméretek növekedése szintén az önkormányzat kiadásait növelte. 

Magyarországon ezen kívül egy további problémával is találkozhatunk. Jellemző, 

hogy a legkisebb települések is saját önkormányzattal rendelkeznek, melynek szintén 

vannak fenntartási költségei, valamint a kötelezően ellátandó feladatokat is 

finanszírozni kell.  

 A munkanélküliség növekedése a válság elterjedésével általános problémává vált. 

Európában igen eltérő arányokkal találkozhatunk. Míg Magyarországon 10 százalék 

körüli a munkanélküliségi ráta, addig Spanyolországban meghaladja a 20 százalékot 

is. A munkanélkülieknek adott juttatások eltérőek az egyes országokban, mely szintén 

befolyásolja az állami kiadásokat.  

 Nőtt az egészségügyi és oktatási szolgáltatások iránti igény. A legtöbb esetben a 

lakosság ingyenes szolgáltatásokat vár el, mely a korábbi rendszerek eredménye. A 

reformok során több helyen bevezettek bizonyos díjakat, költségtérítéseket, ez 

azonban a társadalom ellenszenvét vonta maga után.  

 Fontossá vált a területi egyenlőtlenségek kiegyenlítése, mely szintén növelte az állami 

kiadásokat.  

 Ezen kívül meg kell említeni egy ciklikus folyamatot. A választások előtt jellemző 

túlköltekezés, melyet azután egy „megszorítás” követ.  

Az utóbbi évtizedekben a közigazgatás felértékelődött és számos országban 

reformfolyamatok indultak meg. Munkánkban olyan országok állami bevételeinek és 

kiadásainak alakulását elemezzük, melyekben átfogó, vagy részleges reformok zajlottak, hogy 

a közfeladatok ellátása továbbra is biztosított maradjon. Végül néhány reform elméletet 

ismertetünk, melyek alapján az egyes országokban különböző mértékű és hatékonyságú 

reformokat tudtak végrehajtani. 

Az utóbbi évtizedekben több európai országban közigazgatási reformok sorát hajtották 

végre. A kiadások nagyságának és szerkezetének vizsgálata elkerülhetetlenné vált, mivel a 

források csökkenő állománya mellett kell ellátni a lefelé rendkívül rugalmatlan változatlan 

állami feladatokat. A XX. század végére kialakult nagyfokú állami szerepvállalás és a tovább 

növekvő társadalmi elvárások miatt a takarékoskodás csak súlyos lemondások, illetve a 

közpénzek költésének outputorientált racionalizálása által valósítható meg.  
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Az utóbbi évtizedekben a közigazgatás felértékelődött és számos országban 

reformfolyamatok indultak meg. Munkánkban olyan országok állami bevételeinek és 

kiadásainak alakulását elemezzük, melyekben átfogó, vagy részleges reformok zajlottak, hogy 

a közfeladatok ellátása továbbra is biztosított maradjon. 

 

 

2.1. Állami bevételek 

Az állami szerepvállalás mértéke eltérő az egyes országok esetében, de alapvető 

probléma szinte minden országban a bevételek biztosítása a jóléti típusú államok 

fenntartásához. A skandináv országokban az újraelosztás mértéke hagyományosan nagyobb 

méreteket ölt, mint például az angolszász országokban, így nem véletlen, hogy ezen 

országokban súlyos problémákat okozhatnak a csökkenő források. Az utóbbi évtizedekben 

Európa legtöbb országában csökkent az állami bevételek aránya a GDP-hez viszonyítva, így 

az állam szerepvállalásának első problémáját ennek tekinthetjük (1. ábra).  

Magyarország az Európai Unió országainak azon egyharmadába tartozik, amelyek az 

ország jövedelmének viszonylag nagy hányadát központosítják és osztják újra. Az összes 

bevétel 85 százalékát az adóbevételek teszik ki, aminek a GDP-hez viszonyított arányát 

tekintve Magyarország a közepesen adóztató országok közé tartozik. 

1. ábra: Állami bevételek (a GDP %-

ában)  

Forrás: eurostat 

A legtöbb országban csökkentek az adóbevételek, mely több okkal magyarázható. 

Egyrészt az öregedő társadalmak miatt egyre kevesebb a munkához köthető adó és járulék 

bevétel. A válság is befolyásolta a bevételek alakulását. A növekvő munkanélküliség 
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csökkentette a bevételeket, és ezzel szemben növelte az állam kiadásait. A kereslet 

visszaesése miatt számos vállalkozás került csőd közeli helyzetbe vagy szűnt meg, ennek 

hatására csökkent a társasági nyereségadóból származó bevétel is.  

A kereslet visszaesése miatt csökkentek a fogyasztáshoz kapcsolódó adóbevétel, mely, 

mint Magyarországon is, az állami bevételek jelentős hányadát teszi ki (2. ábra). Hazánkban 

az államháztartás konszolidált bevételeinek nagysága a GDP 40 és 55 százaléka között 

ingadozott 1991 és 2006 között. Ez az arány a kilencvenes évek elején volt a legmagasabb, 

ekkor meghaladta az ötven százalékot is. (Tóth, 2008) 

2. ábra: Az államháztartás adóbevételei Magyarországon 2010-ben 

 
Forrás: Nemzetgazdasági Minisztérium 

Egy dolgot azonban nem szabad elfelejteni. Az adóbevételek csökkenése nem jelenti az 

adóterhek csökkenését is.  

Az állami bevételek nemcsak az adók teszik ki, hanem ide tartoznak a különböző nem 

adójellegű bevételek, bírságok és díjak. Ezen felül a rendszerváltás után a következő tételek 

bővítették az állam bevételeit. Egyrészt az állami vagyon értékesítéséből származó 

privatizációs bevételek, másrészt a külföldről érkező (Európai Uniós) támogatások 

egészítették és egészítik ki hazánk állami bevételeit. (Tóth, 2008) 

2.2. Állami kiadások 

Hazánkban az ezredfordulót követően 2001-ben volt a legalacsonyabb az államháztartás 

kiadási oldala. 2008-ban Magyarországon még mindig magasak volt a költségvetési kiadások 

a GDP-hez viszonyított aránya, csak Svédország, Franciaország, Dánia és Belgium előzte 

meg hazánkat. Ez a helyzet, köszönhetően a gazdasági visszaesésnek, 2010-re jelentősen 

megváltozott, és a legtöbb országban emelkedett az állami kiadások aránya a GDP 

százalékában (3. ábra), ami mögött több tényező is meghúzódhat. Egyrészt a kereslet 
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visszaesése miatt csökkent a GDP, másrészt a válság hatására hozott intézkedések jelentős 

állami többletkiadással járta. Például Írország esetében az állami kiadások 10 év alatt 21%-ról 

közel 67%-ra emelkedtek, miközben a GDP-ben nem tapasztalható jelenős változás. Az 1 főre 

jutó GDP 2001-ben 26 400 € volt, és ez még növekedett is 2010-re, ekkor 31 100 € volt. 

 

 

 

 

3. ábra: Állami kiadások (a GDP %-ában) 

 
Forrás: eurostat 

Ahogy az adóbevételek között is a legnagyobb bevételi forrást a társadalombiztosítási 

járulékok jelentik, úgy a kiadási oldalon is a jóléti kiadások jelennek meg az egyik 

legnagyobb tételként, melyekben komoly változás történt. A kilencvenes években jócskán 

megnyirbált kiadások 2000 és 2006 között a GDP arányában mintegy hat százalékponttal 

növekedtek. Magyarországon az állami kiadások 61 százalékát tették ki a jóléti kiadások 

2010-ben. Ezt követte a gazdaság, közlekedés, agrárium, környezetvédelem, valamint az 

állami működés 13-13 százalékkal. Az államadósság kamatterheire a kiadások 9 százalékát 

fordíották. 

Az összes jóléti kiadás 73 százalékát az oktatásra, az egészségügyre, a nyugdíjra, és a 

családtámogatásra fordították 2010-ben. Az egészségügyre és az oktatásra szánt összeg az 

évtized elejétől folyamatosan nőtt, így nem sikerült a kiadásokat visszafogni. A legtöbb 

Európai Uniós, főként az „újonnan” csatlakozott országban a szociális gondoskodás 

szintjének csökkentésével kívánják az állami kiadásokat visszafogni. Ez azonban a korábbi 

hagyományok miatt nehezen megvalósítható. A tartós államháztartási egyensúlyhoz a 
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bevételek növelése mellett a kiadások visszafogására van szükség. Ezen kívül nem szabad 

elfelejteni a fő problémát. A bevételek növelése nagyon nehéz, és sok országban a csökkenő 

források ellenére a korábbi, skandináv országok szintjét elérő szociális szolgáltatást szeretnék 

nyújtani.  

A következő ábra jól szemlélteti a napjainkban is fennálló csökkenő források és 

növekvő kiadások problémáját (4. ábra). Míg 2000-ben több olyan országot találtunk, mint 

például Dánia, Németország, Svédország, Egyesült Királyság, ahol az állami bevételek 

meghaladták a kiadások, addig 2010-re a vizsgált országok közül egyet sem.  

 

4. ábra: Állami bevételek és kiadások a GDP %-ában (2010) 

 
Forrás: eurostat 

„Összefoglalva a magyar államháztartás kiadási oldalának legfőbb sajátosságai: 

- A magyar állam többet költ, mint bármely más régiós versenytársa. 

- A többletkiadás egyik fele az általános működési költségekre, másik fele a 

nyugdíjkiadásokra vezethető vissza.” (Tóth, 2008; p. 17) 

Vizsgálataink során az államháztartás működését befolyásoló területek közül a 

közigazgatást, a felsőoktatást és az egészségügyet vizsgáltuk. A finanszírozási források 

csökkenése jelentős mértékben nehezíti az előbbi szektorok működését, így a bevételek és 

kiadások egyensúlytalanságából eredő probléma megoldása fontos szerepet tölt be a hosszú 

távú működőképesség fenntartásában.  

3. A reformfolyamatok elméleti háttere 

A reformokat nem csupán egyetlen tényező, hanem különböző hiányosságok 

kényszerítették ki, melyek nem tették lehetővé az állami források hatékony felhasználását. A 

strukturális pénzügyi válság a források hatékonyabb felhasználását és elosztását követeli meg. 
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Az állam szerepvállalás megítélése nagyfokú változáson ment keresztül az elmúlt 50 évben, 

elfogadottá vált, hogy alapvető változásokra van szükség a társadalom elvárásainak 

kielégítése érdekében. Nemcsak elméleti hátteret, hanem a stratégiai, politikai, 

gazdaságpolitikai, szociális eszközöket is újra kell gondolni, melyhez egy szemléletváltásra 

volt szükség.  

A reformokat sokféleképpen lehet osztályozni. Vizsgálhatjuk azt, hogy a gazdaság, 

vagy a közszektor mely részét érintik. Ennek alapján alábbi reformokkal találkozhatunk a 

gyakorlati megvalósítás során: 

 A legszélesebb körű átalakítást a közigazgatási rendszer reformjának nevezik, mivel 

minden területet bevonnak, ahol a közpénzekkel gazdálkodnak. 

 A másik nagy terület, mely az adatok alapján átalakításra szorul, a jóléti rendszerek. A 

jóléti típusú államok elterjedésével az állami kiadások fokozatosan nőttek, melyet igen 

nehéz finanszírozni. Magyarországon is problémát jelent a jóléti kiadások magas 

aránya, mivel az állam kiadásainak 62 százalékát teszik ki 2008 óta változatlanul. Az 

EU 27 átlagához (69%) viszonyítva ez egy alacsonyabb érték, de így is nehéz a 

finanszírozás megoldása.  

 Előfordul, hogy átfogó reformok helyett csupán egy területen vezetnek be 

módosításokat, ezeket hívjuk összefoglalóan ágazati reformoknak. Legtöbbször az 

egészségügy, a társadalombiztosítási rendszer, vagy a helyi önkormányzatok 

átalakításáról lehet hallani. (Vigvári 2005) 

Az irányultsága alapján megkülönböztethetünk feladatellátási, finanszírozási és 

menedzsment reformokat.  

A feladatellátási reform során újragondolják az állami és intézményei által kötelezően 

vállalt feladatokat, és az alapvető igények kielégítése mellett általában csökkentik a 

közpénzekből finanszírozott tevékenységek körét. Az közszolgáltatások helyett megjelennek a 

versenyszféra intézményei szolgáltatóként, tehát a közszektorból a magánszektorba helyezik 

át a feladatokat. A másik lehetőség, hogy a központi kormányzat és a helyi kormányzatok 

közötti feladatmegosztást alakítják át. Egy további lehetőség, hogy a korábbi ingyenes állami 

szolgáltatások helyét a térítésköteles szolgáltatások veszik át, vagyis a szolgáltatásokat 

piacosítják.  

A finanszírozási reformok során az állami bevételek és kiadások mértékét és szerkezetét 

alakítják át, mely az alapvető problémát kívánja kezelni. A csökkenő forrásokat bővíteni kell, 

míg a kiadások terén megszorításokra van szükség. A kiadások visszaszorítása történhet egy 

feladatellátási reform keretében is. A bevételek növelése minden országban problémát jelent. 

Az adórendszer átalakítása kényes téma, mivel a terhek túlzott növelése a társadalmi jólétet 

csökkenti.  

A 90-es években azonban a reformok harmadik típusa terjedt el, melyet 

menedzsmentreformnak neveztek. A versenyszférában már korábban is hatékonyan használt 

eszközöket próbálták az állami szektorba átültetni. A három „E” követelménye került a 

gazdálkodás középpontjába. A gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség. (Vigvári 

2005) 
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A gazdaságosság (Economy) jelentése, hogy a szükséges erőforrásokat a lehető 

legkisebb ráfordítással szerezzék meg. A hatékonyságot (Effectiveness) egy relatív 

fogalomnak lehet tekinteni, mely a ráfordítások és hozamok arányát fejezi ki, tehát az 

egységnyi erőforrásra (inputra) eső kibocsátás szintjét jelenti. Az eredményesség (Efficiency) 

az adott erőforrások felhasználásával előállított kibocsátással elért hatás (outcome), vagyis 

annak a kifejezése, hogy az adott közszolgáltatás végül is milyen jóléti többletet 

eredményezett.  

A menedzsment reformokat három elméleti modell köré lehet csoportosítani, az 

alapján, hogy mit helyeztek az átalakítás középpontjába. 

Az első a technikai megközelítés, mely szerint a közigazgatás és a privát szféra 

munkafolyamatai között nincs különbség, így a magánigazgatás módszerei, eljárásai és elvei 

átültethetőek a közigazgatásba is. Ez az elmélet az főként az Egyesült Államokban terjedt el. 

Az elmélet szerint, ahhoz, hogy a közigazgatás hatékonyan működjön, szét kell bontani a 

tevékenységet munkafolyamatokra. Az egyes tevékenységek átláthatóbbá válnak, kiderül, 

hogy hol van hatékonyságveszteség, így javítható a szervezet, az intézmény működése. A 

feladatok optimalizálásához a magánvállalatoknál alkalmazott elveket és módszereket kell 

átvenni. A vállalatoknál alkalmazott módszereket több helyen lehet átvenni, ehhez azonban 

paradigmaváltásra volt szükség. Nemcsak új eszközöket kell bevezetni, hanem szervezeti 

átalakításokra van szükség. Ez az elmélet jelenti a „New Public Management” elméleti 

hátterét. (Torma, 2010) Arra figyelni kell azonban, hogy nem lehet teljes mértékben adoptálni 

a magánvállalatoknál ismert eszközöket, mivel eltérőek a céljaik és döntéshozatal. 

A második elmélet az érték- és részvétel alapú megközelítés, mely szerint a döntés nem 

a bürokrácia „magánügye”, mivel egyrészt a képviselőket a polgárok választják, hogy 

képviseljék érdekeiket. Másrészt azoknak a véleményét is ki kellene kérni, akikre egy fontos 

döntés vonatkozik, illetve akiknek az életét befolyásolja. Ennek elősegítésére az 

állampolgárokat, a civil szervezeteket be kell vonni a közösségi döntéshozatalba, mely által 

nyitottá és átláthatóvá válik a közigazgatás. (Torma, 2010) 

A harmadik elmélet a szabályozási megközelítés, mely alapján a problémák megoldása 

a szabályozási rendszeren keresztül valósítható meg. Ha egy probléma felvetődik, akkor az 

államnak új szabályokat kell alkotnia. Figyelni kell arra, hogy a szabályalkotás legyen 

jogszerű, és betartható törvényeket alkossanak. Nemcsak a létrehozásra, hanem a betartásra is 

figyelni kell, így az államnak gondoskodnia kell a szabályok alkalmazásáról. (Torma, 2010) 

A menedzsmentreformok átalakítják az állam kiadási szerkezetét. Összehasonlítva az 

Egyesült Királyság, ahol már korábban reformot hajtottak végre, és Magyarország kiadási 

szerkezetét az államháztartási funkciók szerinti osztályozás (COFOG) alapján egyértelműen 

látszanak az eltérések (5. ábra).  
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5. ábra: Az állami kiadások szerkezete (2010) 

 
Forrás: eurostat 

Az egyik legnagyobb eltérés az általános közszolgáltatások arányában fedezhető fel, ez 

azonban nem meglepő, mivel az Egyesült Királyságban a New Public Management néven 

emlegetett reformot hajtották végre, mely elsősorban ezen kiadások csökkentésére irányult. A 

legnagyobb terhet mindkét országban a szociális védelem jelenti, de ez Európai Unió többi 

tagállamára is igaz. Összességében a jóléti kiadásokban is különbözik a két ország kiadási 

szerkezete. Míg Magyarország az EU 27 átlaga alatt költ jóléti kiadásokra, addig az Egyesült 

Királyságban ezen kiadások meghaladják az átlagot (1. táblázat).  

1. táblázat: Jóléti kiadások aránya (%) az államháztartás teljes kiadásában (2010) 

EU27 69 

Ausztria 71 

Egyesült Királyság 71 

Írország 51 
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Magyarország 62 

Németország 70 

Svédország 72 

Szlovákia 63 

Forrás: eurostat 

A táblázatból jól látszik, hogy nagy eltérések nincsenek a vizsgált országok körében, 

egyedül Írország csökkentette a jóléti kiadások arányát, mivel a válság súlyosan érintette a 

gazdaságát. A gazdasági ügyekre koncentráltak, főként a bankrendszer megmentésére, így az 

EU 27 átlagához képest, mely 9 százalék volt 2010-ben, Írország a költségvetési kiadások 38 

százalékát a gazdaság megsegítésére és működtetésére fordította. 

Különböző reformstratégiákat lehet azonosítani, ha a lezajlott változásokat vizsgáltjuk. 

Néhány ország a költségvetési kiadások visszaszorítására helyezi a fő hangsúlyt, ezt azonban 

nehéz hosszú távon fenntartani, mivel például a technika fejlődése, vagy a munkabérek 

emelése folyamatos nyomást jelent. Egy másik ok lehet még, hogy a kiadások visszatérnek az 

eredeti szintre, a politikai ciklikusság. A képviselők hajlamosak a szavazatok megőrzésének 

érdekében nagyobb kiadásokat vállalni.  

Egy másik stratégia, hogy a közszolgáltatások egy részét kiszervezik, és piaci alapra 

helyezik, mely során a korábbi térítésmentes szolgáltatásokat felváltják a díjköteles 

szolgáltatások. Ha az állam az előbbi megoldást elutasítja, akkor egy másik megoldást 

jelenthet, egy hatékony ellenőrzési rendszer kiépítése, mely a folyamatos monitoring révén 

biztosítja, hogy a közpénzek felhasználása megfelelően történjen. Egy további lehetőség a 

magánvállalatoknál alkalmazott vezetési ismeretek és egy eszközök felhasználása is. 

Összességében minden országban sajátos, „egyedi” reformok, átalakulások zajlottak le, 

illetve vannak folyamatban. Nem lehet egy elméleti elgondolás alapján sablonszerűen 

reformokat végrehajtani, mert az egyes országok eltérőek. Az átalakítás előtt figyelembe kell 

venni egy ország gazdasági helyzetét, a fennálló intézményi rendszert, a jogszabályi 

környezetet, a társadalom elvárásait, és még számos egyéb tényezőt. Ennek alapján 

elmondhatjuk, hogy ahány ország, annyi reformfolyamat.  

4. Reformok a gyakorlatban 

A reformok során szükség volt arra, hogy értékelni lehessen az erőforrások 

felhasználásának hatékonyságát. A közszektorban az egyik legnagyobb kiadást a 

foglalkoztatás finanszírozása jelenti, így szükség volt az alkalmazottak teljesítményének 

mérésére, értékelésére. (Hieber 2010) 

Az egyik jelentős problémát a személyi állomány jelentette. A korábbi gyakorlattal 

szemben az alkalmazottaknak a versenyszférában is alkalmazott módszereket, elveket kellett 

átvenniük, egy új gondolkodásmódra volt szükség, melybe az alapszintű menedzsment 

ismeretek elsajátítása is beletartozott. A személyi állomány átalakulása folyamatos, az új 

generáció megjelenésével a korábbi nézetek fokozatosan eltűnnek. (Hieber 2010) 



16 

A legjelentősebb változást a korábbi életpálya modellek eltörlése jelentette. Aki egyszer 

bekerült az állami szférába, az korábban ott is „öregedett meg”. A reformok során 

középpontba került a teljesítményértékelés. Az Egyesült Királyságban például úgy vélték, 

hogy egy alkalmazott körülbelül három év alatt „unja meg” a munkáját és folyamatos 

kihívásokra van szükség ahhoz, hogy az érdeklődés és a motiváció ne csökkenjen. A reformok 

során ezért úgy döntöttek, hogy a korábbi életpálya modellel szemben a munkaköröket három 

évente újrapályáztatják a köztisztviselők között.  

A kiadások csökkentése érdekében a legtöbb országban a kormányzattól független 

szervezeteket hoztak létre, melyek egy-egy konkrét feladat megvalósításáért, végrehajtásáért 

voltak felelősek. Ezáltal elvált egymástól a stratégiai tervezés és az operatív végrehajtás 

folyamata. A feladatok ellátásának átalakítása több módon mehet végbe. Egyrészt az állam 

által kötelezően ellátandó feladatok körét át lehet csoportosítani a központi kormányzat és a 

helyi kormányzat között. Másrészt a feladatokat a magánszférába is át lehet helyezni, hogy a 

végrehajtás folyamatába bevonják a különböző magánintézményeket, vagy a civil 

szervezeteket. Az Egyesült Királyságban lezajlott reformfolyamat során például az átalakulás 

fokozatosan ment végbe. A közszolgáltatásokat adminisztratív irodák hatáskörébe helyezték 

át, és 1996-ban már közszolgáltatások 75%-át ilyen irodák (126 db) látták el. (László 2001) 

Az alapelv az volt, hogy az operatív, „rutin” feladatok kerüljenek ki a minisztériumoktól 

és helyette ún. ügynökségek (agency) lássák el ezeket a feladatokat. Ehhez arra is szükség 

volt, hogy ezek az irodák viszonylag nagy függetlenséggel rendelkezzenek, hogy a 

mindennapi feladataik ellátása ne okozzon problémát. A felettes szerv nem utasíthatja az 

ügynökségeket.  

A reformok megvalósítása során az egyik legnagyobb problémát a korábbi 

beidegződések megszűntetése, a hatékony kommunikáció és együttműködés kialakítása 

jelentette. A közszolgáltatások kiszervezése, vagy részben a magánszektorban történő 

megvalósítása felvetette azt a problémát, hogy a közpénzek felhasználásának ellenőrzése nem 

elégséges. Az állami pénzek „elfolyásának” ugyanis ott a legnagyobb a lehetősége, ahol a 

köz- és a magánszféra találkozik. Az egyik megoldás a jogrendszerek átalakítása volt, 

melynek során új jogszabályokkal igyekeztek az erőforrások felhasználását ellenőrizni. 

(Hieber 2010) 

A vizsgálatok azt mutatták a reformok során, hogy a közpénzek felhasználásának 

hatékonysága tovább növelhető, ha a stratégiaalkotás, a megvalósítás, és az ellenőrzés 

folyamata külön van választva. Ez azt jelenti, hogy ezeket a feladatokat külön 

intézményekhez lehet rendelni, melyek többnyire függetlenek egymástól, így a hatékonyság 

növelhető. 

A reformfolyamatokat nem tekinthetjük lezártnak, folyamatos átalakulások zajlanak le 

az egyes országokban, mivel újabb és újabb kihívásokkal kell szembesülniük. A gazdasági 

folyamatok az elmúlt években nem voltak kedvezőek, számos országnak állami pénzzel 

kellett támogatnia gazdaságát, hogy életképes maradjon, mely tovább nehezítette a csökkenő 

források problémáját. A megvalósítás során minden nemzet megpróbálja azokat az elemeket 

hasznosítani, melyek integrálhatóak a saját gazdaságába, ezért gyakorlatilag az összes 
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múltbeli és jövőbeli reform is ország-specifikusnak tekinthető. Így például eltérő 

reformintézkedésekkel találkozhatunk Nyugat-Európában, mint a Közép-Kelet-Európában.  

A reformok sokkal korábban jelentek meg a nyugati országokban, így a keleti országok 

le vannak maradva ebben a tekintetben. A vállalat-gazdaságtani eszközök alkalmazása, a 

menedzsment szemlélet és a stratégiai gondolkodásmód az angolszász országokban már a ’80-

as évek végén megjelent, ezzel szemben a közép-kelet-európai államok csak most kezdenek 

ezzel a szemléletmóddal megismerkedni.  

A reformok végrehajtásának kényszere sem könnyíti meg az országok helyzetét. 

Egyrészt tisztában vannak azzal, hogy a költségvetés kiadásait vissza kell fogni, illetve a 

kiadások szerkezetét módosítani kell. Másrészt a reformok a társadalom támogatása nélkül 

nem tarthatóak fent hosszú távon. Szükség van arra, hogy a társadalom megismerje a célokat 

és azokkal azonosulni is tudjon. Az erőforrások hatékony és eredményes felhasználása mellett 

fontos, hogy a közigazgatási reform hosszú távú, pozitív hatást gyakoroljon a társadalomra, a 

közösségre. (Torma 2010)  

Erre a célra például az Egyesült Királyságban 1991-ben egy újszerű megoldást vezettek 

be. A lakosság meggyőzése érdekében kialakították az állampolgári szerződéseket, mellyel az 

állami szolgáltatásokat lakossági felügyelet alá helyezték. A helyi, illetve az országos 

előírásokat a lakosság számára érthetően fogalmazták meg (állami szolgáltatások listája), és 

hozták nyilvánosságra. Ha valamely szolgáltatást nem az előírt követelményeknek 

megfelelően teljesítettek, akkor az állampolgár jelezhette ezt.  

Közép-Kelet-Európában általánosságban az alábbi tényezőkkel találkozhatunk, melyek 

a reformok végrehajtását sürgetik. 

 Az állam mekkora szerepet vállaljon? El kell különíteni az állami feladatokat és az 

állam szerepét tisztázni kellene.  

 A hosszú távú célokat előtérbe kell helyezni, nemcsak az átmeneti gazdálkodással 

kellene foglalkozni. A kormányzati stratégiák megalkotása és betartása hosszú távon 

nyomon követhetővé és ellenőrözhetővé tenné az állami pénzek felhasználását. 

 Jellemző a túlzott centralizáció. A feladatok sokszor nem oda kerülnek, ahol a 

leghatékonyabban tudnák végrehajtani. 

 Ezen kívül jellemző a nagymértékű politikai befolyás. A végrehajtó intézmények nem 

működnek önállóan, hanem különböző csoportok érdekeit helyezik az előtérbe a 

közérdek helyett.  

 A társadalom elvárásai nőnek. Az ingyenes szolgáltatások esetében is elvárják a 

minőséget. 

 Az igények felméréséhez szükség van egy ügyfélközpontú feladatellátásra és a 

minőségszemlélet bevezetésére.  

 A korábbi szervezeti felépítések, a hierarchikus rendszerek sem kedveznek a hatékony 

gazdálkodásnak. Szükség van arra, hogy a folyamatok szabályozottak legyenek, de a 

visszacsatolás is elengedhetetlen. 
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 A teljesítménymérés, az értékelés, az elemzés és az ellenőrzés hiánya szintén a 

közpénzek túlzott mértékű felhasználásához vezethet.  

Az Egyesült Királyságban is problémát okozott a teljesítmény mérése és növelése, ezért 

a korábban már említett adminisztratív irodák esetében szigorú követelményrendszert 

állítottak fel, mely három következményt vonhatott maga után. Vagy továbbra is fenntartják, 

vagy megszüntetik, vagy eladják az adott irodát. Ettől az intézkedéstől az irodák közötti 

verseny fokozását, illetve a munkavállalók nagyobb fokú motivációját és hatékonyabb 

teljesítményét várták.  

 

 

5. Közigazgatási rendszerek reformjai 

A tanulmány ezen részében a vizsgált országok közigazgatásának jellemzőit mutatjuk 

be nagy vonalakban. Az eltérő adottságok és jellemzők miatt minden országban más és más 

közigazgatással találkozunk. Az eltérő államforma és a hagyományok különböző állami 

szerepvállalást hoztak létre. Az viszont egységesen megfigyelhető, hogy az állami kiadások 

növekedése az utóbbi 4-5 évtizedben igen jelentős volt, így a közigazgatási rendszerek 

megújítására volt szükség. 

Az Egyesült Királyságban például korábban eltérő közigazgatási rendszereket 

találhattunk, azonban most egységesülés figyelhető meg két ok miatt. Az egyik az európai 

integrációs folyamat, a másik a stabil hatalomgyakorlás, mely lehetővé tette, hogy az állami 

feladatokat felosszák. Írországban a munkanélküliség 1993-ban 15% volt, melynek hatására 

elindultak a reformfolyamatok (Szamel-Balázs-Gajduschek-Koi 2011). A fejlődés fő 

mozgatórugóját az oktatás és a kutatás-fejlesztés középpontba állítása jelentette. 

Dániában az utóbbi évtizedben a legfőbb feladatot a túlzott centralizáció csökkentése és 

a hatékonyabb finanszírozási rendszer kialakítása jelentette. Ennek szellemében 2002 és 2007 

között jelentős közigazgatási reformot hajtottak végre, mely a szakirodalomban strukturális 

reform néven terjedt el.  

Svédországban a szakigazgatás jól kiépített, és kellően tagolt. A szakirodalomban a 

svéd közjogi-közigazgatási rendszert „mintaértékűnek” nevezik, azonban figyelembe kell 

venni az országok sajátosságait is. Csak olyan országok számára „mintaértékű”, amelyeknek a 

társadalma hasonló tulajdonságokkal és hagyományokkal rendelkezik. (Szamel-Balázs-

Gajduschek-Koi 2011) 

Hollandia közigazgatását az államformája határozza meg leginkább, míg Finnország 

közigazgatása a 3 alappillérével jellemezhető.  

1. az állam működése alkotmányos szabályokra épül, 

2. az állami szervek demokratikus szabályok szerint működnek,  

3. a piacgazdaság elvei érvényesülnek a gazdasági közigazgatásban 

(Szamel-Balázs-Gajduschek-Koi 2011) 



19 

5.1. A közigazgatás felépítése 

Az Egyesült Királyságban alapvető sajátosság a központi és helyi önkormányzatok 

elkülönülése, mivel az angol Kormány nem végez közvetlen végrehajtó, közszolgáltató 

feladatokat, kivétel az egészségügy és néhány szolgáltatás esetében. A közszolgáltatások 

széles körét a helyi önkormányzatok látják el, a központi szerveknek nincs helyi 

kirendeltsége, így az önkormányzatok jelentős szerepet töltenek be a jóléti állam 

működésében. Az összes állami kiadás 25%-át, a GDP 10%-át az önkormányzatok használják 

fel. (Szamel-Balázs-Gajduschek-Koi 2011). A közigazgatási rendszerben ezen kívül számos 

bizottság és testület található még. A reformok során, mely a Next Steps programra épült az 

állami feladatok ellátását végrehajtó hivatalokhoz, ügynökségekhez rendelték, melyek széles 

körű pénzügyi, fizetési és személyzeti igazgatási önállósággal rendelkeznek. Ezen kívül 

megalkották az Állampolgári Chartát, mely a közszolgáltatást igénybe vevők elvárásait 

fogalmazza meg. 

Írországban számos sajátossággal találkozhatunk, ha a közigazgatást vizsgáljuk. Az 

Alkotmány alapján „a végrehajtó hatalom az Istennek alávetett néptől ered, amely jogosult 

kiválasztani vezetőit és a közjót szem előtt tartva dönteni minden lényeges kérdésben.” 

(Szamel-Balázs-Gajduschek-Koi 2011 p.162). A köztisztviselők és a politikusok között 

kölcsönös együttműködés alakult ki, mely az ország méretőből is következik. A végrehajtó 

hatalom a Kormány, illetve az általa feljogosítottak, de egyes közszolgáltatások nyújtásában 

jelen vannak nem kormányzati szereplők is (pl: katolikus egyház). A reformok hosszú 

folyamata során a korábban központi szinten ellátott feladatok egyre szélesebb köre került át 

külső szervezetekhez, melyeket állami ügynökségeknek (State Agencies) neveztek el. 

Ezeknek két formája létezik vagy a minisztériumok szervezetrendszerén belül, vagy a 

minisztériumok felügyelete alatt, de intézményesen elkülönülve működnek. Az országban 

széleskörű ellenőrzési rendszer alakult ki, mely sokszor hátráltatja a hatékony munkát. 

Dániában az egyik kitűnő példa a NPM (Új Közmenedzsment) és a teljesítményen 

alapuló bérezés alkalmazásában, valamint a pénzügyi ellenőrzés korszerűsítésében, és az 

önkormányzati reformok végrehajtásában. Az átfogó reform egyik célja a közigazgatási 

egységek feladatainak a felülvizsgálata volt. Át kellett gondolni a közigazgatási funkciókat és 

struktúrát. A folyamat eredményeképpen minimum 30.000 fős népességszámú 

önkormányzatok jöttek létre, mely által a települési önkormányzatok száma 275-ről 98-ra 

csökkent. 

Svédország államformája alkotmányos monarchia, és az Alkotmány alapján a kormány 

feladatai minisztériumok között megosztottak. A közigazgatási ügyeket önálló hatóságok 

intézik, melyekre különféle elnevezéseket használnak pl.: hivatal, hatóság, igazgatóság. A 

hatóságokat 2 nagy részre lehet osztani: központi hatóságok és helyi hatóságok. Az állami 

feladatok nagy részét a minisztériumok helyett a kormányzati ügynökségek végzik, melyek 

nagyfokú működési és pénzügyi önállósággal rendelkeznek, de a minisztériumok felügyelete 

alatt működnek. 

Hollandiában a központi igazgatás legfontosabb részét a minisztériumok képezik. A 

közigazgatási szervek egy speciális kategóriáját jelenti az ún. dekoncentrált birodalmi 

hatóságok pl.: Fogyasztóvédelmi Hatóság. Egy új folyamat is megjelent, melynek során a 
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minisztériumok egyes egységei önállósodtak, és csak korlátozott mértékben vannak 

alárendelve a minisztériumoknak. (Szamel-Balázs-Gajduschek-Koi 2011) 

Finnországban az Alkotmány alapján a közigazgatás legalapvetőbb funkciója a 

szolgáltatások szervezése, az állampolgárokról való gondoskodás, mely a költségvetési 

kiadások tarthatatlan növekedéséhez vezetett. A ’80-as években deregulációs programokat 

hajtottak végre, melynek során a helyi közigazgatásban elkezdték alkalmazni a public 

management elveit. A közigazgatás működésére jellemző el, hogy döntéseit azokkal együtt 

hozza, akikre vonatkozik. A finn közigazgatás szervezetét a decentralizált és dekoncentrált 

szervek rendszere jellemzi. A helyi igazgatás helyhatóságokra osztott, amelyek a lakosság 

önkormányzati szervei, és a kis méretű önkormányzatok dominálnak, mely azonban nem 

kedvez a NPM-ben is megjelenő hatékonyság követelményének. A szűkös források 

optimalizálása érdekében önkormányzati egyesülések jöttek létre, melyben két vagy több 

önkormányzat közös feladat elvégzésére vállalkozik. 

2. táblázat: Általános közszolgáltatások az állami kiadásokból 

 2002 2010 

Dánia 15% 13% 

Egyesült Királyság 10% 11% 

Finnország 13% 13% 

Hollandia 14% 12% 

Írország 10% 6% 

Svédország 15% 13% 

Magyarország 19% 19% 

Forrás: eurostat alapján saját szerkesztés 

A reformok hatására - még ha nem is nagy mértékben – csökkent az állami 

közszolgáltatások aránya a teljes kiadáson belül (2. táblázat). Az is igen látványos, hogy 

Magyarországon jóval magasabb arányú az általános közszolgáltatásokra fordított kiadás, 

mint a reformokat végrehajtó országokban, mely szintén indokolja, hogy hazánkban is 

szükség lenne az átfogó átalakításokra. 

5.2. A közigazgatási reformok hatásai 

A vizsgált országok többségében a végrehajtott reformok ellenére növekedett az állami 

kiadás aránya a GDP százalékában 2002 óta. Ezt az adatot torzítja a gazdasági válság hatása, 

mely tovább növelte az országok kiadásait. Számos országban jelentős mentőcsomagokat 

vetettek be a gazdaság megmentése érdekében. Az egyik legnagyobb problémát a jóléti 

kiadások nagy aránya jelenti. A vizsgálathoz az ún. COFOG (Classification of Functions of 

Government) szabványt alkalmaztuk, mely lehetővé teszi a különböző országok állami 

szerepvállalásának összehasonlíthatását. A szabvány tíz kategóriát különböztet meg, mely 

alapján az állami funkciók négy nagy csoportba oszthatóak: állami működés, jóléti funkció, 

gazdasági funkció, államadósság kezelése. 

A jóléti funkciók körébe a kormányzat által szervezett vagy támogatott oktatási, 

egészségügyi, társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások, a lakásügyek és egyéb 

szolgáltatások tartoznak. A COFOG kategóriák alapján az állami jóléti kiadásai közé soroltuk 

az alábbi funkciókat: 
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 Lakásszolgáltatás és kommunális létesítmények, 

 Egészségügy, 

 Szabadidő, kultúra és vallás, 

 Oktatás 

 Szociális védelem. 

A vizsgált országok között nincsenek lényeges eltérések, a jóléti kiadások még mindig 

növekvő tendenciát mutatnak. Az egyetlen kiugró adat Írország esetében található, ahol a 

jóléti kiadásokat visszafogták, mivel a válság súlyosan érintette a gazdaságot. Az állami 

segítségnyújtás miatt a költségvetési kiadások 38 százalékát a gazdaság megsegítésére és 

működtetésére fordították. 

A végrehajtott reformok nem hoztak átfogó megoldást. Az állami kiadások még mindig 

növekvő tendenciát mutatnak a 2002 és 2010 közötti időszakban, mely a gazdasági válságnak 

is köszönhető. Az országok jelentős szerepet töltöttek be a gazdaság élénkítésében, mellyel 

tovább növelték a kiadásaikat. Összességében a reformok átalakították az államok kiadási 

szerkezetét, de a teljes kiadást nem sikerült visszafogni. Az átalakítások segítségével, és a 

strukturális változtatásokkal sikerült visszafogniuk az általános közszolgáltatásokat, mivel 

számos országban ezeket a feladatokat különböző hivatalok hatáskörébe helyezték. A jóléti 

rendszerek fenntartása azonban a kiadások további növekedését eredményezte. 

6. Reformok a felsőoktatásban 

A társadalmi-gazdasági fejlődés egyik mozgatórugója az oktatás. A fenntartható 

fejlődés érdekében szükség van a képzésre, mivel egy ország teljesítményét és 

versenyképességét nagymértékében befolyásolja a munkaerő teljesítőképessége. Éppen ezért 

nem engedhető meg, hogy a társadalom egyes rétegei leszakadjanak, kimaradjanak az 

oktatásból. A fejlődés egyik meghatározó eleme az adott országban rendelkezésre álló humán 

erőforrás minősége.  

Az oktatás központi szerepet játszik egy-egy ország működésében és fejlődésében, 

mivel befolyásolja a munkaerőpiacot és ezáltal a foglalkoztatáspolitikát és a szociálpolitikát 

is. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők hozzájárulnak a társadalmi és gazdasági 

fejlődéshez, így fontos az arányuk növelése az aktív keresőkön belül. A felsőoktatás az előbbi 

okok miatt kiemelt jelentőségő egy ország versenyképessége szempontjából, mivel a képzett 

humán erőforrás utánpótlásáról gondoskodik.  

„A feszültség feloldását célzó reformok az elmúlt 20-25 évben világszerte folyamatosan 

napirenden voltak, ugyanis a felsőoktatási intézmények önmagukban nem képesek a növekvő 

igényekre megfelelően reagálni.” (Ladányi 2003) Egyrészt a hallgatói létszám nagymértékű 

emelkedése volt megfigyelhető a 80-as évektől kezdődően, másrészt növekedett a piac 

befolyása. A munkaerőpiac folyamatosan változó elvárásai hatalmas kihívást jelentenek az 

oktatás számára. 

6.1. Reformfolyamatok 
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Az felsőoktatási reformokat a csökkenő forrásokkal való gazdálkodás és az egyre 

nagyobb hallgatói létszám kényszerítette ki. Számos országban finanszírozási és gazdálkodási 

problémák jelentkeztek. A hallgatói létszám emelkedése eltérő ütemben zajlott le Európa 

nyugati és keleti államaiban. A 70-es évektől kezdődően már egy növekedési tendencia 

figyelhető meg a nyugati országokban, ezzel szemben a volt szocialista országokban a 90-es 

években tapasztalhatunk drasztikus emelkedést (3. táblázat). Ha a 1990 és 2000 közötti 

változást elemezzük, akkor a legnagyobb növekedést Lengyelországban és Magyarországon 

figyelhetjük meg. A vizsgált országok közül Németországban és Hollandiában volt a 

legcsekélyebb arányú növekedés, még a tíz százalékot sem érte el. 

A növekvő hallgatói létszám számos okkal magyarázható. Egyrészt szükség van a 

magasan képzett, fejlettebb technológiát is ismerő és alkalmazni tudó munkaerőre, mely 

számos elmaradott térségben problémát okoz a munkaerőpiacon. Másrészt a folyamatos 

fejlődés miatt előtérbe került az élethosszig tartó tanulás, egyre több „idősebb” ember ül 

vissza az iskolapadba, hogy ismereteit felfrissítse, illetve újabbakat sajátítson el.  

3. táblázat: A hallgatói létszám emelkedése 1990 és 2000 között 

Dánia 23,4% 

Egyesült Királyság 64,3% 

Finnország 70,7% 

Hollandia 8% 

Írország 58,4% 

Németország 2,6% 

Magyarország 222,6% 

Svédország 65,5% 

Forrás: Ladányi (2003) 

A problémák megoldása érdekében az elmúlt harminc évben jelentős változások 

zajlottak le az felsőoktatás területén. Mind a finanszírozás, mind a gazdálkodás folyamata 

átalakításra szorult, de a vizsgált országok egyikében sem született egy minden országra 

egységesen alkalmazható megoldás. 

A változások egyik eleme, hogy a 80-as években megjelent a stratégiai 

gondolkodásmód, mely előtérbe helyezte az értékelést és az önértékelést. A legfőbb kérdést a 

hatékonyság és az eredményesség mérése jelentette, mely az új közmenedzsment (New Public 

Management) alapját is képzi.  

A korábbi folyamatok ellenére mégis az ezredforduló hozta a legnagyobb változást az 

oktatásügy szempontjából. A tudás felértékelődött, a tanuláshoz való hozzáállás megváltozott, 

a folyamatos igényeknek való megfelelés érdekében előtérbe került az élethosszig tartó 

tanulás. A tudományos-technikai fejlődés és az információrobbanás következtében folyamatos 

fejlődésre van szükség, mely megjelenik a felsőoktatás szerkezetében és összetételében is. 

(Bognár 2009) 

A felsőoktatási reformok egy hosszú távú gondolkodásmódot igényelnek, mivel 

napjaink változtatásai befolyásolják a következő évtizedek munkaerőpiaci folyamatait is. A 

felsőoktatási rendszerek átalakítása stratégiai tervezést igényel, melyben mind a szervezeti 
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keretek, mind a gazdálkodási keretek átalakításra kerülnek. Megjelentek a külső elvárások, 

melyek a munkaerőpiac és a szülők igényeit tükrözték. Ennek ellenére az oktatás még mindig 

az egyik legalapvetőbb állami feladatnak tekinthető. Ebből fakad a legfőbb konfliktus. Az 

állam finanszírozza az oktatást, de eközben a forrásai folyamatosan szűkülnek. A 

leggyakrabban azzal kapcsolatban merülnek fel kérdések, hogy milyen mértékű és típusú 

állami beavatkozásra van szükség, és a csökkenő források felhasználása javítható lenne-e a 

gazdálkodás átalakításával.  

A reformok során figyelembe kellett venni, hogy a felsőoktatási intézmények 

tradicionálisan szabályozott környezetben működnek, mely csökkenti a kormányok 

mozgásterét. A működésüket közvetlenül szabályozzák például az államilag finanszírozott 

hallgatók keretszámainak meghatározásával, vagy a források felhasználásának 

meghatározásával. Ezen kívül vannak olyan jogszabályok, melyek nem közvetlenül, hanem 

közvetetten befolyásolják a felsőoktatási intézményeket. Például a szerzői jogokra, vagy 

szellemi termékekre vonatkozó előírások betartása államilag szabályozott. (Ladányi 2003) 

A közpénzek felhasználását körülölelő társadalmi elégedetlenség az oktatást is elérte. A 

reformok egyik lehetséges változatát a piac erősödése jelenti az oktatásban. A változások 

során egy új és rugalmasabb rendszert hoznak létre, melyben jobban figyelnek a gyorsan 

módosuló igényekre. A kulcsszavak ebben az esetben is a hatékonyság és a minőség. A cél, 

hogy a szűkös források minél hatékonyabb felhasználásával minőségi oktatást valósítsanak 

meg, vagyis a piac igényeinek megfelelő szakembereket képezzenek. A folyamat 

eredményeképpen előtérbe került az egyetemi hatékonyságot mérő menedzsment és 

adminisztráció. 

6.1.1. Egyesült Királyság 

Az Egyesült Királyság esetében is növelte az állam kiadásait a hallgatói létszám 

emelkedése, mely azonban korábban kezdődött meg, mint a többi vizsgált ország esetében. A 

’60-as években kezdett jelentősen nőni az egyetemi beiratkozások számok.  

A felsőoktatásban jelentkező problémák ezután jelentek meg. A társadalmi mobilitást és 

az esélyegyenlőséget előtérbe helyezve növelték a felsőoktatás állami támogatását, így 

elkezdett emelkedni a felsőoktatásban résztvevő hallgatók száma. A ’70-es évek fiskális 

megszorításai azonban a felsőoktatást sem kerülték el. Csökkentették a normatív támogatást 

és az ösztöndíjat a takarékosság jegyében. Az oktatói béreket befagyasztották, azok 

évtizedekig nem változtak, valamint számos helyen létszámstopot vezettek. A folyamat 

drasztikus változásokat eredményezett. Miközben az oktatói létszám nem emelkedett és több 

intézményben tanszékek szűntek meg, a diákok száma nem csökkent, hanem emelkedett.  

Az Egyesült Királyság felsőoktatásában az elmúlt évtizedekben folyamatos reformok 

jelentek meg, melyek mind egy centralizáltabb rendszer felé vezettek. Nemcsak felsőoktatási, 

hanem általános körű reformokat hajtottak végre és hajtanak végre, és az idei év változásai is 

azt mutatják, hogy a folyamat még nem zárult le. A korábbi reformokban stratégiai célként a 

kutatás, a tudástranszfer, és az oktatás teljesítményének növelését jelölték meg. (Szalai-Szűcs 

2003)  
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Az átalakulásban jelentős szerepet játszott a közgondolkodás változása, mely a 

gazdasági versenyképességet elősegítő egyik tényezőként a minőségi felsőoktatást jelölte 

meg. A 70-es évek óta az oktatáspolitika alapja nagyjából állandó, központi témaként kezelik 

a magánszektor bevonását és a piaci mechanizmusok elterjedését, mely összhangban áll a 

„New Public Management” néven ismertté vált közigazgatási reformokkal, mely egyik célja a 

szolgáltatások decentralizációja volt.  

1987 és 1992 között a reformok új továbbképzési és felsőoktatási törvények keretében 

zajlottak le, melyekben az intézmények forrásfelhasználásának hatékonysága és a gazdasági 

szférával való hatékonyabb együttműködés központi szerepet töltött be (Cserkelye 2008). A 

korábbi helyzethez képest csökkent az intézmények önállósága, mivel regionális központokat 

hoztak létre. A minőség és teljesítmény előtérbe kerülése miatt az egyetemek belső 

önellenőrző minőségbiztosítási rendszerét külső minőségellenőrzéssel egészítették ki. 

A felsőoktatás finanszírozásának csökkentése előtérbe helyezte a piaci mentalitást, az 

egyetemek megpróbáltak minél több hallgatót felvenni, hogy az önköltséges képzésekkel 

működőképesek maradjanak. Az önköltséges képzések térhódításával a hallgatók egyre 

nagyobb mértékben maguk finanszírozzák tanulmányaikat, melyben a diákhitelek nyújtanak 

segítséget. Azt remélik, hogy egy versenyképes végzettség megszerzésével lehetőségük lesz 

magasabb jövedelmet elérni, mely lehetővé teszi a diákévek alatt összegyűjtött hitel 

törlesztését.  

2010-ben a felsőoktatásban újabb reformok kezdődtek meg. David Cameron kormányfő 

többször emelte ki, hogy az oktatásügyben nagymértékű reformra van szükség, ugyanúgy, 

mint Margaret Thatcher idejében a szakszervezetek esetében. A jelenlegi változtatások célja 

előtérbe helyezni a társadalmi mobilitást, és az egyetemek fejlesztését. Prioritást élvez az 

egyetemek függőségének csökkentése, valamint a szegényebbek támogatása. A reform 

keretében a felsőoktatási intézményekhez önálló költségvetést rendelnek, melynek célja, hogy 

a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásának hatékonyságát javítsák. A jelentős 

költségvetési hiány miatt 2010 decemberében egyértelművé vált, hogy felsőoktatási reformra 

van szükség, melynek keretében jelentős összegeket kell kivonni a felsőoktatásból. A brit 

pénzügyminisztérium által elkészített közkiadási áttekintés alapján a kormány összesen 57,3 

milliárd fontot szeretne elvonni a felsőoktatástól 2014/15-ig, így 10,88%-kal csökkentik a 

közoktatás támogatását. A bejelentés az egész társadalmat felháborította, és már rég nem 

látott megmozdulások indultak el. 

A 2012-ben életbe lépett reform alapján megszűnt az adófizetői támogatás a művészeti, 

a humán- és a társadalomtudományi képzési területen. Részben ennek eredménye, hogy a 

tandíj felső határa a 2012/13-as tanévtől 9 ezer fontra emelkedett. A cél, hogy a megemelt 

tandíjakkal pótolják azt a csökkenő állami forrást, mely a költségvetési megszorítások miatt 

került elvonásra. Az Egyesült Királyságban a legtöbb egyetem fel is emelte a tandíjat a 

maximálisan kiszabható 9 ezer fontra, mivel csak így tudják garantálni a 

működőképességüket és korábbi színvonalon történő oktatást. Az elit egyetemeken 

(Cambridge, London School of Economics, Oxford) szinte kivétel nélkül felemelték a 

tandíjakat a maximális mértékre, ezzel szemben Észak-Írországban nem emelték a tandíjakat. 
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A tandíjak ellensúlyozására bevezették a 2,2 százalékos reálkamattal felvehető 

diákhitelt. A hallgató tanulmányi idejük alatt 2,2 százalékos kamattal vehetik fel a hitelt, a 

törlesztésnél azonban a jövedelmek alapján eltérő kamatlábakat állapítottak meg. Aki 

megszerezte a diplomáját és jövedelme évi 21 ezer font alatt van, annak nulla százalékos 

reálkamattal kell törleszteni. Ezen felül pedig még két kategóriát állapítottak meg. Évi 21 ezer 

és 42 ezer font közötti jövedelem esetében a kamat 2,2 és 3 százalék közötti, 42 ezer font 

kereset felett pedig 3 százalékos kamatot állapítottak meg. A diákhitel teljes egészében fedezi 

a tandíjat, és már a részidős képzési formában tanulók is pályázhatnak tandíjkölcsönre az első 

évtől. Ezzel is a bevezetett tandíjak miatti hallgatói létszámcsökkenést kívánták elkerülni. 

A reformok nemcsak a társadalomban váltott ki vitákat, hanem a Közösségek Házában 

is. A feszültségeket a tandíj korábbi 3 ezer fontról 9 ezer fontra való emelése okozta. A 

kormány ezért szigorú feltételekhez kötötte a háromszoros tandíj kivetését. A felsőoktatási 

intézmények csak igazán extrém esetekben alkalmazhatnak 9 ezer fontos tandíjat 2012-től, és 

csak akkor, ha kidolgozzák a célirányos fejlesztések programját. Ezen kívül, ha 6 ezer font 

feletti tandíjat szeretnének alkalmazni, akkor egy másik kritériumot teljesíteniük kell. Ebben 

az esetben bizonyos számú hátrányos helyzetű fiatalt fel kell venniük.  

A tandíj emelésének legfőbb célja az állami források csökkenésének ellensúlyozása, 

mely szinte minden szektorban megfigyelhető a fiskális megszorítások miatt. Annak 

érdekében, hogy a negatív hatásokat csökkentsék egy viszonylag kedvezőnek tekinthető 

diákhitel rendszert vezettek be, mely a törlesztésnél a jövedelmek alapján szelektál. A reform 

hatása azonban egyértelműen látszik a felsőoktatásban. A 2012/2013-es tanévre 8,7 %-kal 

kevesebben adták be jelentkezésüket az egyetemekre a tavalyi tanévvel összehasonlítva. A 

hallgatói létszám csökkenése miatt az egyetemek is új módszereket vezettek be, hogy 

rugalmasan reagáljanak a változásokra. A hallgatók elnyerése érdekében különböző akciókat 

kínálnak. A felvételizőknek egyes egyetemek a képzés alatt használható laptopokat, magas 

ösztöndíjakat és ingyenes bérletet kínálnak sportklubjaikba, hogy vonzóvá tegyék 

képzéseiket. Azonban a magas tanulmányi ösztöndíj kizárólag a legjobbaknak jár, és nem elég 

a háromszoros tandíj finanszírozására. (Dobos 2012) 

A brit felsőoktatási rendszerben is a legfőbb problémát a finanszírozás okozza. A 

megoldást abban látják, ha az állam nem avatkozik be drasztikusan a rendszer működésébe, 

nem határozza meg például az egyes szakokra felvehető hallgatók számát. Nem értenek azzal 

egyet, hogy az államnak kell döntenie az egyes egyetemek és szakok megszüntetéséről, a brit 

kormány kerüli a felsőoktatás erőszakos igazítását a piachoz. Ezzel szemben az alapelvük a 

’70-es években is megjelent társadalmi mobilitás elve, melynek érvényesülése mellett egy 

„piacszerű” rendszer kívánnak létrehozni a felsőoktatásban, ahol az intézmények közötti 

versenyre helyezik a hangsúlyt. A kormányzat azt kérte az egyetemektől, hogy hozzanak 

nyilvánosságra adatokat 16 különböző területen, hogy segítsék a jelentkezők választását az 

intézmények és szakok között. Tervbe vették, hogy létrehoznak egy honlapot, amely részletes 

információkat szolgáltat az ár-érték arányról, ezáltal segítve a hallgatókat, hogy olyan képzést 

találjanak melynek a költsége a jövőben várhatóan megtérül. Ezáltal egy piac alapú rendszer 

jön létre a felsőoktatásban, mely elősegíti a versenyt. (Dobos 2012) 
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Összességében a reform révén az egyetemek ellenőrizhetővé válnak, a hallgatók 

tisztában lesznek azzal, hogy melyik intézményben mit kínálnak, és mit kapnak a pénzükért. 

Így központilag nem avatkoznak be az intézmények működésébe, hogy melyik maradjon meg, 

de a piaci szelekció miatt, csak a versenyképes intézmények maradhatnak fenn tartósan. A 

hallgatók a pénzükért beleszólhatnak a számukra fontos dolgokba, így javíthatják az oktatás 

minőségét is.  

6.1.2. Írország 

Írországban az oktatás, ezen belül a felsőoktatás mindig is prioritást élvezett. A 

munkaerő megfelelő minősége és képzettsége fontos szerepet tölt be a tőke beáramlásában. A 

gazdaság hosszú távú fejlesztése érdekében az ’60-as években oktatási beruházásokat 

hajtottak végre, melynek során ingyenessé vált a középiskolai oktatás. Ebben az időszakban 

jelentősen megnőtt a középiskolások száma, és ennek a hatása a következő évtizedekben is 

érezhető volt. Az érettségizettek számának növekedése emelte a felsőoktatás iránti igényt. A 

’90-es évek közepére a felsőoktatási tandíjat is megszüntették, melynek hatására 1997-ben 

már a 20-24 évesek 75%-a rendelkezett érettségivel, 50%-uk pedig egyetemen vagy főiskolán 

folytatta tanulmányait. Összességében ír diákok legalább 60 százaléka folytatja tanulmányait 

a felsőoktatásban, mely az egyik legnagyobb részvételi arány a világon. További előnyt jelent 

a beáramló tőke szempontjából, hogy az ír munkaerő angol anyanyelvű, mely kedvező feltétel 

a betelepülő (főként amerikai, ill. kivándorolt ír) tőke esetében. Az oktatási rendszer 

átalakulása miatt azonban hiány alakult ki a megfelelően képzett középfokú technológiai 

szakemberek terén, ezzel szemben túlképzés van a felsőoktatásban. Így jelenleg a 

finanszírozáson kívül a másik nagy probléma képzési rendszer változó igényekhez való 

igazítása. (Artner 2000) 

A gazdasági növekedés egyik mozgatórugója az üzleti környezet igényeinek kielégítése. 

A reformok során a fő célkitűzések között szerepelt a felsőoktatás és az ipari igények 

összekapcsolása és összehangolása. Ez viszonylag magas szinten valósult meg, mivel tíz 

olyan felsőoktatási intézmény működik, mely hozzájárul az ipari kutatások sikeréhez. 

A fejlesztéseknek meglett az eredménye. A 2004-es IMD World Competitiveness 

Report szerint Írország rendelkezett a világ legjobb oktatási rendszerével, amely jelentős 

mértékben hozzájárult az ország gyors gazdasági fejlődéséhez és növekedéséhez. 

A gazdasági válság és az enyhítésére hozott intézkedések Írországot sem kerülték el. Az 

megélhetés drágább lett, a költségvetési hiány csökkentése érdekében magasabb adókat 

vetettek ki, jelentős mértékben csökkentették a szociális kiadásokat, mivel az ír bankok 

megmentésére koncentráltak. Az ír felsőoktatást sem kerülhette el a tandíjemelés, azonban 

még nem hajtottak végre akkora volumenű reformokat, mint az Egyesült Királyságban. A 

felsőoktatási intézmények eddig legfeljebb 2 ezer eurót kérhettek a hallgatóktól 

hozzájárulásként, ezt az összeget „csupán” 250 euróval emelték meg. A finanszírozás azonban 

még mindig problémát okoz, így a jövőben várhatóan Írország esetében is változásokra lesz 

szükség. 

6.1.3. Svédország 
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Svédországban jelentős változások zajlottal a felsőoktatásban a 20. század második 

felében, hasonlóan az európai országok többségéhez. A hallgatói létszám emelkedése 

korábban indult meg, mint a többi vizsgált ország esetében. A hallgatók számában a 

legnagyobb növekedés az 1960-as években volt tapasztalható, de ezután is folyamatos volt a 

növekedés. Például 1990 és 1997 között a felsőfokú alapképzésben részt vevő hallgatók 

száma 55 %-kal nőtt. (Makkay 1999) 

A képzés Svédországban magas szintű össztársadalmi feladat, ezért a kormány kiemelt 

figyelmet fordít a felsőoktatási intézményekre. A svéd felsőoktatást az évtizedek során több 

reform alakította át. Az 1977-es reform átalakította a svéd felsőoktatás szerkezetét. Az 

átalakítás során egységes koncepció alá vonták az összes felsőoktatási intézményt, majd a 

központi kormányzat kialakította az intézmények eloszlására és szervezeti rendjére vonatkozó 

egységes előírásokat. Központilag szabályozták az egyes szakokra felvehető hallgatói helyek 

számát, az egyetemek függetlenségének fenntartása mellett intézményi szintre lebontva 

meghatározták az indítandó szakokat.  

Az újabb változást az 1993-as új felsőoktatási törvény jelentette, mely korlátozta a 

kormányzat beleszólási jogát, valamint intézményi hatáskörébe helyezte a tanulmányi 

programok részleteinek kidolgozását. Az általános irányelvek meghatározását azonban a 

kormányzat hatáskörében hagyták, mely főként a pénzügyek korlátozására terjedt ki. 

A finanszírozás problémáját is újra kellett gondolni, ezért szakított a korábbi modellel. 

Az új alapelv szerint az állami pénzekből való részesedést a teljesítményhez kell kötni. „Egy 

felsőoktatási intézmény teljes költségvetésének 40%-át a beiratkozott hallgatók számához 

viszonyítva bocsátják rendelkezésre, a 60% a hallgatók tanulmányi eredményeitől függ (az 

eredményt a vizsgákon és a más oktatási formákban elért pontszámok alapján mérik)”. 

(Makkay 1999) 

A svéd felsőoktatási intézmények felett a kormány gyakorolja a felügyeleti jogot. Ezen 

felül 1995-ben három szakigazgatási szervet hoztak létre, melyek a felsőoktatás szakmai 

felügyeletét, jogvédelmét, tervezését látják el. Svédországban a felsőoktatási intézményeket a 

központi kormányzat, az önkormányzatok vagy a magánszektor működteti. Az állami és 

önkormányzati kezelésben lévő felsőoktatási intézményekben tandíjat fizetni nem kell és a 

hallgatók meghatározott mértékű havi támogatásra és tanulmányi kölcsönre tarthatnak igényt.  

1997-ben újabb reformok következtek. Az állam bekapcsolódott az egyes intézmények 

működésébe, mivel beleszólt a tantervek elkészítésébe, valamint az egyes intézményekbe 

felvehető tanulói létszám alakulásába. Ez a felsőoktatási reform az egyetemeknek és 

főiskoláknak viszonylag magas szintű függetlenséget biztosított. Az oktatási minisztérium 

helyére egy – annak alárendelt – Felsőoktatási Központi Hivatalt (Högskoleverket) hoztak 

létre, hogy gyakorolja az állami felügyeletet. A Hivatal egy független szervezet, amely a 

külső minőségbiztosításért felel. 2001 óta hatévenként értékelik az összes intézményt és 

tanulmányi-, valamint kutatási programot a svéd felsőoktatási intézményekben, amelynek az 

eredményeit közzé is teszik. Ezzel is elősegítik az intézmények közötti verseny fokozását, 

mivel lehetővé teszik a különböző szempontok szerinti választást. 

6.2. Finanszírozás 
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A csökkenő források miatt Európa számos országában a felsőoktatás finanszírozásának 

reformja a viták középpontjában áll. A hagyományos jóléti államok eszméjéhez kötődő 

szolgáltatások fenntartása finanszírozási nehézségeket generál. Ez a felsőoktatási intézmények 

gazdálkodásában jelentős problémákat okoz. A másik nehézség, mint már említettük a 

hallgatói létszámok emelkedése eltérő ütemben zajlott le a nyugati és keleti országokban. A 

volt szocialista országokban a változások koncentráltan jelentek meg, jól mutatja ezt a 222,6 

százalékos hallgatói létszám emelkedése Magyarországon. Míg a többi országban a 

folyamatok a 70-es évektől kezdődően fokozatosan mentek végbe, addig Európa keleti 

államaiban a kormányok egy hirtelen megjelenő finanszírozási problémával szembesültek. 

Bár a változások intenzitása eltérő volt a legfőbb problémát minden országban ugyanaz az 

ellentmondás okozta és okozza. A felsőoktatás növekedése és az erőforrások hiánya közötti 

feszültség a mai napig nem szűnt meg és folyamatos problémát okoz. 

A hallgatói létszám nagyfokú megemelésével az állami források mértéke nem volt 

elegendő, így újabb források bevonására volt szükség, mely a magánszférából érkezett. A 

külső források megjelenésével a korábbi rendszerek átalakultak, előtérbe került a 

decentralizáció. Az állami források miatt továbbra is megmaradt a kormányzati ellenőrzés, de 

közben az intézmények egyre nagyobb függetlenséget értek el. Az állam „szabad” kezet adott 

a belső folyamatok irányításában, azonban alapvető követelményként fogalmazta meg a 

hatékony és minőségi oktatást. (Kováts 2006) 

A felsőoktatási finanszírozási reformok között három fő irányt lehet megkülönböztetni: 

1. Magánforrásokat vonnak be a csökkenő állami források mellé a felsőoktatás 

finanszírozásába. 

2. Teljesen új elosztási mechanizmusokat vezetnek be, mellyel lehetővé válik, hogy a 

források a lehető legjobb helyre kerüljenek, és hatékonyan használják fel azokat. 

Ebben a folyamatban a források központi ellenőrzésének szintje csökken a növekvő 

intézményi autonómia miatt.  

3. A legjelentősebb reform a felsőoktatás teljes mértékű újrastrukturálása. (Johnstone 

1998) 

Európában számos országban hajtottak végre felsőoktatási reformokat, mely négy nagy 

csoportba oszthatóak.  

 A korábbi kötött felhasználású céltámogatások helyett a kötetlen felhasználású, 

egyösszegű támogatásokat vezettek be, mely növelte az intézmények autonómiáját.  

 Objektív elosztási módszert próbáltak kialakítani, mely lehetővé teszi a források 

hatékony elosztását. A finanszírozást a hallgatói létszámhoz, illetve más 

mérőszámokhoz kötötték, melyek az outputot tükrözték pl: végzett hallgatók. 

 Bevezették a szerződéseken alapuló finanszírozás 

 A reformok negyedik csoportjában tandíjat vezettek be. Ez esetben nagy segítséget 

jelent a hallgatóknak, ha az állam lehetővé teszi a diákhitelt, így a tanulmányaik során 

felmerülő költségeket a jövőbeli jövedelmek terhére fizetik ki. (Kováts 2006) 
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Mint a többi reformfolyamat esetében a felsőoktatás finanszírozási reformjai esetében 

sem lehet egy minden országra alkalmazható megoldást találni. A napjainkban hozott 

döntések hatása számos esetben több évtizedre húzódik el, és mivel a felsőoktatás egy 

komplex rendszer számos dolgot befolyásol pl.: hallgatók létszáma, munkaerőpiaci 

folyamatok. Nem lehet egyértelműen megfogalmazni, hogy mekkora mértékű állami 

szerepvállalásra van szükség, és milyen mértékben kell a magánszférát bevonni a 

finanszírozásba. Az eltérő társadalmi hagyományok miatt minden országban más és más 

megoldást kell találni. A reformoknak azonban van egy közös pontja, mely ugyanúgy 

érvényes a teljes reformok, mind az ágazatira, jelen esetben a felsőoktatásra. A változtatások 

csak akkor lesznek hosszú távon működőképesek, ha ehhez széles körű társadalmi elfogadás 

társul. 

 

6.3. Gazdálkodás 

A közmenedzsment reformok alapját jelentő kritériumok a gazdaságosság, hatékonyság 

és eredményesség követelménye (a 3 „E” kritériuma) a felsőoktatásban is fontos szerepet tölt 

be. A források csökkenése és a kiadások növekedése közötti problémát nemcsak a 

finanszírozás átalakításával kell kezelni, hanem a gazdálkodás módszereinek újragondolásával 

is. A felsőoktatásban a kettős allokáció problémájával szembesülünk. Egyrészt figyelembe 

kell venni az államilag finanszírozott helyek számát és eloszlását. Másrészt alkalmazkodni 

kell a fizetőképes kereslethez is. 

Ahhoz, hogy az intézmények gazdálkodásáról átfogó képet alakítsunk ki kvantitatív és 

kvalitatív adatok számszerűsítésére és értékelésére is szükség van. Az oktatás és a képzés 

folyamatát több részre lehet bontani, ez alapján a „3E” kritérium értékelését is több 

szakaszban lehet elvégezni különböző mutatószámok számszerűsítésével és elemzésével. 

 Elemezhetjük a bementi adatokat (input), például a beiratkozott hallgatók számát, az 

alkalmazott oktatók számát. A bemeneti adatokat egyrészt az oktatás minőségének 

kiemelésével javíthatjuk, mely fontos szempont az intézmények közötti választásban. 

Az alkalmazott oktatók számánál nemcsak az abszolút értéket kell figyelembe venni, 

hanem például azt is, hogy milyen fokozattal és tapasztalattal rendelkeznek. 

 A mutatószámok második csoportja az oktatási tevékenység folyamatáról szolgáltat 

adatokat. Ilyen mutatószámok például a kapacitás-kihasználtság, a lemorzsolódási 

arány, vagy a hallgatói elégedettség. A kiadások visszafogását itt tudjuk leginkább 

számszerűsíteni, azonban arra figyelni kell, hogy az oktatás színvonala ne csökkenjen. 

Tehát önmagukban ezek a mutatók sem szolgáltatnak átfogó eredményt. 

 A harmadik csoportba az output számszerűsítésére szolgáló mutatószámok tartoznak, 

melyek például a kiadott diplomák, az odaítélt doktori fokozatok száma, vagy a 

nemzetközi csereprogramokban érintett hallgatók aránya. 

 A negyedik csoportba a stratégiai, hosszú távú célokhoz kapcsolódó mutatószámok 

soroljuk. Itt számszerűsíthetjük például az elhelyezkedési arányt, a kezdő fizetések 
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átlagát, vagy akár a munkáltatói elégedettséget. Egy intézmény külső megítélésében 

nagy szerepe ezen mutatóknak és befolyásolja a bemeneti adatokat is. 

Az oktatás szakaszai alapján képzett mutatók nem értékelhetők önállóan. Egy komplex 

rendszerben kell gondolkodni, ha a gazdálkodás folyamatát optimalizálni szeretnénk. Ha 

például nem fektetnek megfelelő figyelmet a minőségi oktatásra, akkor csökken a felvett 

hallgatók száma, mely kapacitás-kihasználatlansághoz vezet. Így csökken a kiadott diplomák 

száma, és végül nem lesz szükség annyi oktatóra, tehát megint módosulnak a bemeneti adatok 

is. Tehát a mutatók számszerűsítése szükséges, de nem elégséges feltétele a hatékony 

működésnek. Ezen felül szükség van egy átfogó értékelési eljárásra is, hogy felismerhetőek 

legyenek a gyengeségek és meg lehessen állapítani a jövőbeli lépéseket és fejlesztési 

irányokat. 

A hatékony gazdálkodást támogatja a vezetői információs rendszer (VIR) is. Sokszor 

ezt a fogalmat egy informatikai fejlesztéssel azonosítják, pedig erről jóval többről van szó. A 

felsőoktatási intézményeknél azonban számos problémával szembesülhetünk. Sokszor 

hiányoznak, vagy hiányosak az elemzéshez szükséges adatok, például a vagyongazdálkodás, 

vagy a humán erőforrás tekintetében. További problémát okozhat, ha az adatok nem a 

megfelelő struktúrában állnak rendelkezésre, mely szintén megnehezíti a gazdálkodás 

elemzését. Nagyon fontos egy jól működő vezetői információs rendszer kiépítése, mivel 

megfelelő információk nélkül nem lesz hatékony a működés. A csökkenő források mellett 

fontos, hogy azt mire és milyen eredményességgel használják fel, és az elszámoltathatóság 

biztosításához megbízható adatokra van szükség.  

A gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség követelménye (a 3 „E” kritériuma) még 

mindig számos intézményben csak elméleti szinten működik, mert a teljesítményt 

középpontba helyező vezetési kultúra még hiányzik. Egy jól működő vezetői információs 

rendszernek az alábbi tulajdonságokkal kell rendelkeznie. 

 A rendszer legyen egyszerű, átlátható és megbízható, hogy az alkalmazottak gyorsan 

adaptálni tudják, és ne okozzon többletmunkát a működtetése.  

 Egy jól működő VIR segít a döntések meghozatalában, alkalmas a döntéstámogatásra. 

Ehhez több követelménynek kell megfelelnie. Egyrészt tartalmazza mindazokat az 

adatokat, melyek a vezetés számára szükségesek, de fölöslegesen ne generáljon újabb 

adatokat és adatsorokat. Itt is alkalmazni kell a költség-haszon összevetésének elvét. 

Másrészt a rendszer legyen jövőorientált, hogy támogassa a stratégiai 

gondolkodásmódot, valamint legyen teljesítményorientált, hogy az outputot központi 

kérdésként kezelje. 

 Csak akkor jó egy vezetői információs rendszer, ha gyorsan lehet kezelni és 

felhasználni, ha rugalmasan alkalmazkodik a változásokhoz, és ha az adott 

intézményre specializálódott. Minden intézménynek más a szervezeti felépítése, a 

belső folyamatok rendje, így ehhez kell alkalmazkodni a rendszer kiépítésekor.  

Az intézmények működésének elemzéséhez több helyről kell adatot gyűjtenünk. A 

hatékony döntéstámogatáshoz az alábbi adatokra és információkra van szükségünk.  

 „gazdálkodásra vonatkozó adatok és információk; 
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 foglalkoztatásra vonatkozó adatok és információk; 

 létesítménymenedzsmentre vonatkozó adatok és információk; 

 oktatás minőségére és teljesítményére vonatkozó adatok és információk; 

 oktatási adminisztrációra vonatkozó adatok és információk; 

 K+F-re vonatkozó adatok és információk. „ (Bángi-Magyar et. al. 2009) 

Összességében a felsőoktatási reformok több részre bonthatóak egy részük a 

finanszírozást alakítja át, és napjainkban ez jelenti a fő irányt. Egy másik részük az 

intézményi gazdálkodást és autonómiát befolyásolja.  

Intézményi szinten a legnagyobb problémát a csökkenő források gazdaságos, hatékony, 

eredményes felhasználása jelenti. A teljesítmény mérése azonban nehézségekbe ütközik. 

Éppen ezért egy jól működő mutatószámrendszert kell kialakítani, mely az összefüggésekre 

épül. A komplex elemzés és a megfelelő értékelés által javítható a gazdálkodás hatékonysága, 

mely a színvonalas, minőségi alapja is. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a minőségre 

vonatkozó adatok nyilvánosságra hozatala fokozza az intézmények közötti versenyképességet, 

mely szintén a minőségi oktatás felé hajt. 
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7. Egészségügy helyzete, aktuális problémái: 

A csökkenő források miatt a felsőoktatás mellette az egészségügy is jelentős 

forráshiánnyal küzd. Új reformokra, szemléletváltásra van szükség ezen a terület is. A 

költségvetési kiadások strukturális átalakítást sürgetnek, melynek jelentős részét képezi az 

egészségügy finanszírozása is. Az egészségügy minden országban aktuális kérdés, mivel a 

gazdasági növekedés nem tud lépést tartani a növekvő orvostechnológiai fejlődésekkel. Ezzel 

egyidejűleg cél a költségek visszafogása. Szinte szállóigévé vált az egészségügy kapcsán „Az 

orvosilag lehetséges és a gazdaságilag megengedhető” mondat, mely épp erre a kettősségre 

világít rá. Mivel az erőforrások nem korlátlanok, ezért meg kell találni az egyensúlyt „Az 

orvosilag lehetséges és a gazdaságilag megengedhető” között. A szűkösen rendelkezésre álló 

erőforrások, optimális, hatékony felhasználásával jelentős költségcsökkentés valósítható meg. 

Vajon az egészségügyben a kulcs problémát az alulfinanszírozottság jelenti, vagy a 

költséghatékony működés hiánya, illetve mindkét tényező jelen van? Vajon melyik probléma 

szerepel nagyobb súllyal? Véleményem szerint ahhoz, hogy reális képet kapjunk az 

egészségügy finanszírozási szükségleteit illetően, tisztán kell látni a jelenlegi erőforrás 

felhasználás módját, folyamatát. Vitathatatlan azonban, hogy a gazdaságilag aktív lakosság 

(járulékfizetők) száma csökken, míg a szolgáltatásra nagyobb mértékben rászoruló lakosság 

(nyugdíjas korosztály, krónikus betegek stb.) száma nő. Emellett sem a szolgáltató, sem a 

fogyasztó nem költségtudatos, ugyanakkor az információs asszimetria is jelen van, mivel az 

egészségügy alapjában kínálati jellegű, az orvos határozza meg a beteg számára, hogy milyen 

kezelés szükséges, vagyis ő generálja a keresletet. Az egészség közgazdasági értelemben 

„különleges jószágnak” számít, mivel egyedi jellegzetességekkel rendelkezik, „mással nem 

helyettesíthető „árucikk”, hiánya lerombolja az egyén jövedelemszerző képességét, keresletét 

nem a fizetőképesség határozza meg, helyreállítása iránti igény időpontja, minősége, 

időtartalma nem tervezhető előre.” Összességében egy különleges piaccal állunk szemben, 

melyben a szolidarítás elvéről sem szabad megfeledkezni, hisz az egészségügy mint 

közjószág fontos, hogy mindenki számára elérhető legyen.  

Mint ahogy az államháztartás más területeire igaz, úgy az egészségügyre is, hogy a 

hatékony gazdálkodás alapját a megfelelő költségkontrolálás adja. A kontrolling szemléletnek 

egyre nagyobb szerepe lesz a nem versenyszférában működő, nem profitorientált cégek 

estében is. Nehézségként kell megemlítenünk, hogy a kórház fő feladata a betegellátás, míg az 

orvosok feladata a gyógyításra összpontosul, ezáltal a gazdasági szempontból indokolt 

adminisztráció háttérbe szorul. A betegellátás és a gazdálkodás eredményességének egyszerre 

kell teljesülnie. További nehézség a korszerűtlen költségvetési, gazdálkodási szabályozás, a 

nem valós érték alapú finanszírozás, valamint a költségérzékenység, illetve az üzemgazdasági 

szemlélet hiánya. A finanszírozás problémáját, ha teljes mértékben nem is, viszont 

számottevően javíthatná egy megfelelő irányítási, gazdálkodási rendszer, mely a költségek, 

kapacitások, teljesítmények tervezésén alapul. A sikeres rendszer kialakításához elsőként a 

jelenlegi finanszírozást célszerű megvizsgálni. 
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7.1 Egészségügy finanszírozási rendszere, különös tekintettel a fekvőbeteg ellátásra.  

Az egészségügy finanszírozás kérdéskörei közül a fekvőbeteg ellátásra helyezzük a 

hangsúlyt, melynek alapja HBCS (Homogén Betegcsoport) finanszírozásra. Továbbiakban 

ezen finanszírozási forma bemutatására és aktuális kérdéseire fokuszálunk. 

A szakirodalmak egybehangzóan egyet értenek abban, hogy jelenleg a hazai 

egészségügyi szférában az egyik legnagyobb probléma az a költségrobbanás, melyet a 

technológiai fejlődés és a demográfiai változások idéztek elő. Ezt a költségnövekedést a 

gazdasági fejlődés már nem tudja követni, veszélybe sodorva az egészségügyi alapelvek 

megőrzését. Az úgynevezett „ingyenes és teljes körű” szolgáltatások időszakának lassan vége 

szakad, melyhez a jóléti rendszereknek igazodniuk kell (Kincses, 2012). A rendelkezésre álló, 

egyre szűkösebb forrásokat minden eddiginél hatékonyabban kellene elosztani és 

felhasználni, tulajdonképpen egy magasabb szintű racionális gazdálkodást igényel az 

intézmények részéről. A HBCS finanszírozás a felhasználható forrásokat 

teljesítményarányosan osztja szét a kórházak között, racionálisabb gazdálkodásra ösztönözve 

az intézményeket. A témakörben született publikációk nagy része egyet ért abban, hogy a 

HBCS finanszírozás a jelenleg működő leghatékonyabb finanszírozási forma, annak ellenére, 

hogy sokan bírálják hibáit vagy hiányosságait. 

7.1.1 Az egészségügy mint „különleges jószág”. 

A szolidaritás elve fontos a társadalom tagjainak. Előre nem látható, nem várt 

események befolyásolhatják az egyén jövedelemtermelő képességét. Az állami szerepvállalás 

fontos e speciális területen. Vita tárgyát képezi azonban, hogy mekkora állami szerepvállalás 

lenne a legoptimálisabb e területen és minderre az állam mi módon tudja biztosítani a forrást. 

A forrás biztosítás tekintetében többféle egészség finanszírozási rendszer létezik. (Beveridge-

féle: adókból finanszíroz, Bismarck-féle: TB járulékok, erős öngondoskodásra épülő modell: 

főként magánbiztosítók Pl. USA). Napjainkban a szakirodalmak szerint egyre inkább 

elmosódnak a korábban jól körülhatárolható finanszírozási formák. A járulékokból történő 

finanszírozás mellett egyidejűleg az adókból kiegészült finanszírozás is teret nyer. Az 

egészségügyi rendszerek tekintetében azonban egy közös pont van, ami pedig nem más, mint 

a piaci szereplők léte. (biztosított, aki a beteg, a finanszírozó, aki a biztosító, pénztár, és a 

szolgáltató, aki a kórház, rendelő, stb.) (Boncz és mtsai., (2003): Jelenleg azonban a 

magyarországi rendszerre helyezzük a hangsúlyt ezen belül is az aktív fekvőbeteg ellátás 

HBCS alapú finanszírozására, ennek előnyeire, hibáira. 

6. ábra: Piaci szereplők az egészségügy piacán 

 

Finanszírozó 

szolgáltató biztosított 
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Forrás: saját szerkesztés Boncz és mtsai., 2003 alapján 

Magyarországon a finanszírozó szerepét az OEP (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) 

tölti be. Az OEP és a szolgáltatók (kórházak, rendelőintézetek stb.) között szerződéses 

kapcsolat van. Az OEP „vásárlói szerepvállalását” az egészségbiztosítási alap költségvetése 

korlátozza, melyet minden év augusztusában készít el. Majd ezután a kormány és az 

országgyűlés véleményezi, és akár jelentős mértékben módosíthatja is. Előfordult, hogy 

alultervezték a költségvetést, nem volt reális a tervszám, így az előirányzathoz képet túlköltés 

volt megfigyelhető. Az államháztartás kiadási restrikciói átgyűrűznek az egészségbiztosítási 

alap forrásaira is. (Dózsa és mtsai., 2006). Mindez alátámasztja azt a tényt, hogy az 

egészségügy finanszírozás mindenképp strukturális átalakítást sürget, melyben a pazarló, nem 

teljesítmény elvű finanszírozás, üzemgazdasági szemlélet hiánya nem megengedhető. A 

továbbiakban ismertetnénk a szakma szerint a jelenleg a piacon lévő leghatékonyabb 

teljesítmény ösztönző finanszírozási formát az aktív fekvőbeteg ellátás HBCS alapú 

finanszírozását és ennek diszfunkcióit egyaránt.   

7.1.2 A homogén betegcsoport alapú finanszírozás bemutatása 

A homogén betegcsoport (DRGs – diagnosis related groups) alapú finanszírozási 

stratégia eredetileg az Amerikai Egyesült Államokból indult ki, a Yale egyetem fejlesztésével. 

A rendszer eredeti funkcióját tekintve egy összehasonlító stratégiai rendszerként működött 

még az 1960-as években. Finanszírozó rendszerként először 1983-ban ratifikálták az USÁ-

ban, két biztosító társaságnál a MEDICARE és MEDICAID társaság kórházaiban. A 

Medicare állami egészségügyi program a 65 év felettieknek, ill. rokkantak számára biztosít 

kórházi, valamint limitált otthoni ápolást a bruttó bér közel 1,5 százalékáért. Ennek a 

szolgáltatásnak létezi egy „B” csomagja, mely kiegészül a háziorvosi, járó beteg 

szakellátással, valamint a gyógyászati segédeszközök árát is támogatja. A Medicaid a 

szegények állami biztosítási programja. Bizonyos jövedelmi szint alatt vehető igénybe, és a 

szegénységi küszöb alatt élők gyermekeire is kiterjed. A program prevencióra, akut ellátásra 

és tartós ápolásra jogosít.  A DRG rendszer lényege az volt és még a mai napig is az, hogy a 

finanszírozó az országos eseti átlagok alapján a kórházakat előre finanszírozza. A 

kórházaknak ebből az előre finanszírozott összegből kell gazdálkodniuk. Ebből kifolyólag az 

intézmények arra vannak ösztönözve, hogy egyes esetek költségét a finanszírozott összegre 

vagy az alá csökkentsék.  A 90-es években, Amerikában ez a rendszer már elterjedtnek volt 

mondható (Tölgyesi, 2009). A DRG rendszer kialakítása során empirikus elemző eljárást 

alkalmaztak, miszerint a különböző esetek tekintetében homogén csoportokat hoztak létre, 

melyben minden eset azonos relatív teljesítmény értékkel, valamint relatív erőforrás, költség 

igénnyel rendelkezett. A csoportokat pedig súlyszámokkal látták el, melyek kifejezik az 

átlaghoz viszonyítva az esetek teljesítmény értékét, valamint költség igényét. 

A DRG rendszer magyarországi megfelelője a HBCS, melynek bevezetésével szemben 

elvárás volt, hogy csökkenjen az átlagos ápolási idő, a teljesítménnyel arányos, hatékony 

legyen a finanszírozás, és cél volt, hogy a járó beteg szakellátás javára csökkenjenek a kórházi 

ellátások. A HBCS kialakítása során két fontos szakterület által preferált tényezőknek is meg 

kellett felelni ez pedig az orvos szakma, akik mérlegelték a betegség súlyosságát, javulás 
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valószínűségét, a gyógyítás munkaigényességét stb. valamint a gazdasági szakemberek 

csoportja, akik az ellátás költség, valamint bevétel oldalát elemezték. (Kerner, 2005)   

A rendszer felső és alsó határnapokat határoz meg, mely az adott betegségcsoportra 

jellemző leghosszabb és legrövidebb ápolási időnek felel meg. Az alsó és felső határnap 

között a finanszírozó a teljes HBCS-nek megfelelő díjat fizeti, akkor is, ha a beteg nem 

tartózkodott a felső határnapig a kórházba. Az alsó nap alatt nem jogosult a teljes díjra, így a 

HBCS súlyszám és minimum nap hányadosa kerül szorzásra a ténylegesen a kórházba töltött 

napok számával és ennek megfelelően történik a finanszírozás. Amennyiben 24 órán belül 

elhagyja a beteg a kórházat, nem jár a HBCS szerinti finanszírozás. A felső határnapot 

meghaladó ápolásért a finanszírozó csökkentett ápolási nap arányos díjat számít fel. (Kerner, 

2005) Összességében a kórházaknak így nem érdeke a betegeket a szükséges gyógyulási idő 

előtt haza bocsátani. Annál is inkább, mivel a kórház kötelessége a beteget meggyógyítani 

újabb HBCS finanszírozás nélkül, abban az esetben, ha a beteg a felső határnapig visszatér a 

kórházba.      

Röviden összegezzük a HBCS fő előnyeit: 

 Hatékonyabb és racionálisabb működésre ösztönöz 

 Kiszámíthatóbb működés, segíti a tervezést 

 Költségek leszorítása 

 Átláthatóbb finanszírozási forma 

Technikailag a HBCS rendszer tehát kód alapú működésű, minden esetet egy kódszám 

jelöl, mely könnyebb adatkezelést tesz lehetővé. Ezen kívül szinte valamennyi eset 

besorolható, azonosítható. A csoportok mindegyike rendelkezik egy meghatározott 

súlyszámmal, amely az átlagos esetköltséghez viszonyított költségigényességének mértékét 

fejezi ki. Jelenleg 2012-ben egy HBCS súlyszám 150 ezer forintnak felel meg. 

Súlyszám = adott HBCS esetköltsége/általános esetköltség (Karner, 2005), tehát 

amennyiben a súly 2, akkor az eset elismert költségigénye az átlag kétszerese, azaz ebben az 

esetben 300 ezer forint. 

Forintérték kiszámítása HBCS esetében: tervezett fekvőbeteg kassza értéke/éves 

fekvőbeteg esetszám Pl.: 300 milliárd fekvőkassza/2 millió fekvőbeteg = 150 ezer forint 

(Weltner, 2003). 

Ezen tényezők miatt a HBCS forint értéke és a kezelés valódi költség igénye eltérhet 

egymástól, mivel a költségvetés a fekvőbeteg kassza rendelkezésre álló forrását limitálja. 

Az alkalmazott kódrendszereket folyamatosan karban kell tartani, mely számos hazai 

szervezet (OEP, ANTSZ, MOK, GYOGYINFOK, MGYK, Magyar Kórházszövetség, 

szolgáltatók, Kódkarbantartó Bizottság) feladata lenne. A kódkarbantartás szükségességét 

többnyire az új betegségek megjelenése illetve a technológia fejlődése kelti életre. 

Ahhoz, hogy elemezni tudjuk a hazai HBCS finanszírozás jellemzőit, először el kell 

helyezni a magyar egészségügy finanszírozás rendszerében. A magyarországi egészségügy 

finanszírozása kétpólusú, az egyik pólusa az alapellátás, melynek az lenne a szerepe, hogy a 
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kapuőr szerepét betöltse, ezáltal gyengítse a korház centrikusságot, valamint a másik pólus a 

szakellátás, mely magasabb szakmai ellátást biztosít. A szakellátás két nagy csoportra 

osztható: járó beteg szakellátásra, melynek a finanszírozási alapja a német pontrendszer, és 

fekvő beteg szakellátásra, melyen beül az aktív fekvőbeteg ellátás HBCS alapján kerül 

finanszírozásra, míg a krónikus fekvőbeteg ellátás napi díjas finanszírozású (Tölgyesi 2009). 

Jelen cikk kiemelten a HBCS finanszírozással foglalkozik (7. ábra). 

Magyarországon öt éves fejlesztési munkákat követően 1993-ban vezették be a HBCS 

alapú finanszírozást. Az évek során a rendszer több fejlesztésen esett át, jelenleg a kilencedik 

verzió van alkalmazásban. Azonban nem célunk, hogy kitérjük az egyes fejlesztési kérdésekre 

terjedelmi korlátok miatt.  

Amennyiben elhelyezzük a HBCS finanszírozást a magyar egészségügyi kiadások 

rendszerében, akkor látható, hogy a HBCS a kórházi aktív fekvőbeteg ellátást finanszírozza 

Ez a finanszírozási mód 2010-ben az összes egészségügyi kiadásoknak az 23,2%-át tette ki  

(8. ábra). Tehát összességében elmondható, hogy a HBCS finanszírozás kérdése meghatározó 

arányt képvisel a széleskörű egészségügyi kiadásokon belül. 

7. ábra: Az egészségügyi kiadások szerkezete Magyarországon 

 
Forrás: Nemzeti erőforrás minisztérium, 2012 adatai alapján saját szerkesztés 
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8. ábra: Aktív fekvőbeteg ellátás kiadása és az összes egészségügyi kiadás 2010-ben 

(millió Ft) 
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Forrás: OEP, 2010 adatai alapján saját szerkesztés 

A Magyarországon alkalmazott rendszer alapjaiban megegyezik az USA-ban 

alkalmazott DRGs rendszerrel, azonban megfigyelhetőek eltérések. Hazánkban a 

finanszírozás olyan súlyokat is alkalmaz, melyek figyelembe veszik az intézményi 

specifikációkat. Ezért fordulhat elő, hogy ország szinten egyenlőtlen a finanszírozás, annak 

ellenére, hogy ugyanazt a rendszert alkalmazzák.  

Ezen kívül a súlyszámok képzésénél az amortizációs költségeket nem vették 

figyelembe, csupán a működési költségeket vették alapul. 

7.1.3. A HBCS rendszer főbb diszfunkciói 

Mint az korábban letisztáztuk a HBCS finanszírozás egyértelműen a ma létező 

leghatékonyabb finanszírozási forma, melyben a téma szakértői is egyet értenek. Ám meg kell 

említeni a rendszer diszfunkcióit, hiszen ezek fényében lehet a rendszert tovább javítani. 

Elmondható, hogy ezek a negatív jelenségek minden HBCS finanszírozást alkalmazó 

országban megtalálhatóak. A legrelevánsabb diszfunkció egyértelműen az indokolatlan 

hospitalizáció jelensége. A téma kényes voltát azonban nem lehet kikerülni, hiszen becslések 

szerint a kórházi forgalom 20-30%-át az un. „vattabetegek” teszik ki. Ennek egyik oka, hogy 

a HBCS rendszer magában hordozza annak lehetőségét, hogy a járóbeteg ellátásban ellátható 

betegeket hospitáljanak. Más részről a kihasználatlan kórházi kapacitás (30% körül) az ágyak 

feltöltésére ösztönöz (Szummer, 2006). A „vatta HBCS”-k elleni védekezés egyik módja, 

hogy az érintett csoportok súlyszámát csökkentik. 

    A rendszer keretein belül további funkcióvesztést okoz a „túlkódolás” (DRG creep) 

kérdése. Gyakorlatilag a betegeket olyan magasabb szintű betegségcsoportba sorolják, amely 

a tényleges ráfordításoknál nagyobb ráfordítást jelent. Ez hosszú távon a finanszírozó terheit 

jelentősen növelte és növeli, ezért 2004-ben bevezetésre került az un. Teljesítmény 

Volumenkorlát (továbbiakban TVK). A TVK bevezetésére azért is volt szükség, mivel 

elemzések kimutatták, hogy az esetek körülbelüli 15-20%-át kórházi ellátással oldották meg 

annak ellenre, hogy az adott eset járó betegellátás keretében is ellátható lett volna. A TVK 

célja tehát az lenne, hogy a az indokolatlan kórházi kezeléseket csökkentse, a járóbeteg ellátás 
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javára. Ennek ellenére a járóbeteg ellátásba is bevezetésre került a TVK, mellyel a kívánt cél 

nem érhető el.  A dolog iróniája, hogy a TVK bevezetése tovább bővíti a HBCS 

diszfunkcióinak listáját. A szakma egyetért abban, hogy ez elhibázott lépés volt az állam 

részéről, hiszen a rendszer nemcsak a fekvőbeteg ellátásban határozza meg az elszámolható 

teljesítménymennyiséget, hanem a járóbeteg ellátásban is. Amennyiben a kórházak túllépik a 

meghatározott teljesítményüket, úgy a további eseteket degresszív módszerrel finanszírozza. 

(5%-os átlápésig 60%-on finanszíroz, 5-10%-os átlépésnél 30%-on, 10% fölttött csak 10%-

on.)  Azaz ennek megfelelően az a célkitűzés, hogy csökkenjen a fekvőbeteg ellátás aránya a 

járóbeteg ellátás javára nem valósult meg. Ennek egyik fő következménye, hogy a jobban 

finanszírozott eseteket lefölözik, a költséges eseteket pedig gyakran tovább irányítják más 

intézményekbe (Tölgyesi, 2009). 

További diszfunkciónak fontos megemlíteni, hogy a tényleges költségekről csakis a piac 

„dönthet”. A parlament és a kormány ugyan meghatározhatja a súlyszámokat és a HBCS 

pont-forint értékét, azonban egy-egy eset tényleges költsége és a becsült költsége sokszor nem 

egyezik. Az eltérések több oka van. Egyrészről az egészségügyi piac gyorsan változik, 

másrészről az állami beavatkozások elkésettek és nem következetesek (Weltner, 2003). 

A rendszer bírálható abból az aspektusból is, hogy outputot mér, vagyis a kibocsájtást 

méri, nem az eredményt (outcome-ot). Ez a hiányosság valójában csak részben a HBCS 

hibája, hiszen Magyarországon a kórházak nem mérik az outcome-ot. 

Ugyan önmagában nem csak a HBCS rendszer hibája, hanem többnyire magyarországi 

sajátosság, de rá kell világítani az ellenőrzési és kódkarbantartási hiányosságokra, mely már 

az egyes említett diszfunkciókat generálja. A kódolás alapú rendszer sajátossága a rendszeres 

karbantartási igény és a visszaélésekkel szembeni ellenőrzési igény. Viszonylag alacsony 

költségvonzatú (a teljes egészségügyi alap kiadásaihoz képest) tevékenységről van szó, 

viszont elemi fontossággal bírnak, mely a rendszert alapjaiban határozza meg. 

7.1.4. HBCS rendszer működésének, előnyeinek, hátrányainak rövid összegzése.  

Ugyan cikkünk nem tért ki a járóbeteg ellátás és alapellátás finanszírozási kérdéseire, de 

a HBCS finanszírozás vizsgálata során is kiderült, hogy egyes központi szabályozásokat 

összhangba kellene hozni a finanszírozásokra vonatkozóan. Hiba lenne a finanszírozási 

rendszer csak egy elemét kiemelni és annak hibáit kidomborítani. Mivel a HBCS 

sikerességére hatással lehetnek a járóbeteg ellátásban hozott egyéb intézkedések is. Nem 

szabad elfeledkezni az alapellátásról sem. Cikkünk ugyan nem tért ki e terültre, viszont amíg 

itt fejkvóta alapján történik a háziorvosok finanszírozása és nem érdekeltek a hatékony kapuőr 

szerep betöltésére, addig a kórházakra nehezedő nyomás nem enyhíthető. Tehát az egyes 

szereplőket érdekeltté kellene tenni a rendszer megfelelő működtetésében (lásd indokolatlan 

hospitalizáció kérdése). 

Kényes, de ugyanakkor izgalmas kérdéseket vet fel a HBCS rendszer ellenőrzési 

mechanikája. A rendszer fejlesztésre szorul, de ez egy további kutatási vonalat határozhat 

meg.  
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E mellett fontos lenne a tényleges ráfordítások folyamatos mérése, hiszen a súlyszámok 

csak is ebben az estben érhetik el valós céljukat, ami pedig az átlagos költségigény tükrözése 

lenne. Fontos a súlyszámok folyamatos korrigálása, monitorozása.  

Azt azonban látnunk kell, hogy a HBCS rendszer nem arra hivatott, hogy az aktív 

ellátás finanszírozásához szükséges keretet meghatározza, mindinkább az előre 

meghatározott, szűkösen rendelkezése álló költségvetési előirányzatot osztja fel a szolgáltatók 

között (Gulácsi, 2012). Így, ha megvizsgáljuk az alábbi képletet, láthatjuk, hogy a HBCS 

finanszírozást két tényező befolyásolja, az egyik a súlyszám, mely kellő karbantartással 

megfelelő módon működtethető. A másik tényező a forintérték, ami viszont limitált a 

költségvetés részéről. Csupán az éves fekvő beteg esetszám csökkentésével lenne növelhető a 

forintösszeg.   

HBCS súlyszám*forintérték=finanszírozandó összeg,  

ahol a súlyszám=HBCS esetköltsége/általános esetköltség, míg a forintérték= tervezett fekvőbeteg 

kassza értéke/éves fekvőbeteg esetszám.  

Ezek alapján véleményünk szerint a HBCS rendszer javítását két úton lehet elkezdeni. 

Az egyik a kódkarbantartás, tényleges költségek kimutatása. Itt ki kell térnünk arra, hogy az 

államháztartási szervek könyvvezetése forgalmi szemléletű, szemben a verseny szféra 

eredmény szemléletű könyvvezetésével (Wickert, 2012 előadása alapján). E tekintetben 

nehézkes a tényleges költségek (közvetlen, közvetett) kimutatása és a valódi üzemgazdasági 

gazdálkodás átültetése a közszférában.  

A másik út, amin el lehetne indulni az éves fekvőbeteg esetszám redukálása. Átgondolt 

új ösztönzőket lenne célszerű bevezetni, ami a járóbeteg ellátás javára növeli az esetszámokat, 

csökkentve az indokolatlan hospitalizációt. Emellett fontos tényező lehet egy sikeres 

prevenciós folyamat, mellyel csökkenthető lenne az esetszám is. Hiszen a finanszírozási 

rendszerekről mindig is vitáztak a szakemberek. Egy utópisztikusabb megközelítésben arra a 

következtetésre juthatunk, hogy az újabb és hatékonyabb finanszírozási rendszereknek mindig 

is meglesznek a maguk visszatérő problémáik. Ebből következően nem csak a finanszírozási 

rendszerek hatékonyabbá tételét kellene hangsúlyozni, hanem azt is, hogy a finanszírozó 

rendszerek leterheltségét csökkentsük. Azaz a népesség egészségügyi állapotának javításával, 

azaz prevencióval hosszú távon kisebb teher hárulna az államra, kevesebb fejtörést okozva a 

szakembereknek a finanszírozó rendszerek hatékonyságának növelésére.  

8. Az egészség-turizmus gazdasági hatásainak vizsgálata Magyarország tekintetében. 

A szűkösen rendelkezésre álló források miatt fontos új csatornák megnyitása, ugyanis a 

közfinanszírozás mellett egy más külső forrásbevonás a jelenlegi rendszerre nehezedő 

nyomást enyhíthetné.  Az egyik ilyen plusz csatorna a gyógy turizmus lehet, mivel 

Magyarország gyógyvizek tekintetében egyedülálló készletekkel rendelkezik, emellett az 

orvosi szolgáltatások ára is jelentősen alul marad a nyugat-európai szolgáltatások áraitól 

(gondoljunk például a határ menti fogorvosi szolgáltatások egyre növekvő keresletére). Az 

egészségügyi rendszer problémáján jó eséllyel javíthat a prevenciós tevékenyég is, melynek a 

wellnes turizmus egy alternatívája lehet. Mindemellett a megfelelő színvonalú egészségügyi 

és turisztikai szolgáltatások együttese jelentős GDP növekedést is jelenthet. Jelen 

publikációnkban ismertetjük az egészségturizmus szerepét, helyzetét, az ágazat jövőbeli 
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lehetőségeit, különös hangsúlyt fektetve ezen ág gazdasági, közgazdasági jelentőségére, forrás 

teremtő képességére.          

Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap az egészséges életmód fontossága, az 

egészség megőrzés, különböző prevenciós tevékenységek. Az egészség turizmus egy 

dinamikusan növekvő ágazat, melynek jelentős gazdasági hatásai vannak. Az egészség 

turizmus fogalmi meghatározására számos variációt találhatunk a szakirodalomban, mégis a 

legegyszerűbben úgy fogalmazhatunk, hogy az egészség turizmus az egészséggel kapcsolatos 

szándékos, tudatos mobilitás összefoglaló kifejezése, melynek két jelentősebb ága van a 

gyógy-turizmus, mely „az egészségi állapot konkrét javítása céljából igénybevett, 

egészségügyi ellátásokra alapozódó egészségturizmus „ és a wellnes turizmus, mely az 

egészség megőrzése érdekében történő utazást jelenti. (eski) 

8.1. A turizmus, gyógy turizmus helye, szerepe a világgazdaságban. 

Jelenleg a turizmus egyik dinamikusan fejlődő ágára, az egészség-turizmusra fokuszálva 

igyekszünk bemutatni ezen ág gazdasági hozadékait. Mindenekelőtt célszerű elhelyezni az 

egészség turizmust a túrizmuson belül, megvizsgálni világ szinten a turizmus szerepét. 

Kutatások bizonyítják, hogy a túrizmus az üzemanyag, vegyi anyag, élelmiszeripar után a 

negyedik legnagyobb ág melynek a világgazdaságból való részesedése 6%. A nemzetközi 

turista érkezések száma évről évre növekvő tendenciát mutat. Az előrejelzések pedig még 

kedvezőbbek 2013-ra nézve. (9. ábra)   

9. ábra 

 

Forrás: Somogyi Zoltán: Nemzetközi turizmus eredményei 2012 és kilátásai 2013 előadása. 

Mint minden ágazatot, így a turizmust is sújtotta a válság. A 2009-es, 2010-es évet 

követően a 2011-es év javulást mutatott (a nemzetközi turizmusból származó bevételek 

dollárban 11,5%-kal, míg euróban 6,1%-kal, a nemzetközi turistaérkezések száma 5%-kal 

nőtt. A nemzetközi turistabevételek megoszlását tekintve Európában képződött a legnagyobb 
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hányada 44,9%, Ázsia és a Csendes-óceáni térség 28,3%, Amerika 19,1%, a Közel-Kelet 

4,5%, valamint Afrika 3,1%. (forrás: Marketig terv 2013) 

Az egészség turizmus ezen dinamikusan növekvő ág egyik húzó ágazata lehet, melynek 

két fő ágát különböztetjük meg, a gyógy és wellness turizmust.  

Gyógyturizmus:  

„Gyógyturizmus alatt gyógyászati szolgáltatóhelyen, illetve gyógyüdülőhelyen 

általában meghatározott minimális tartózkodási idő alatt konkrét betegségek gyógyítása 

érdekében nyújtott szolgáltatások igénybevételét értjük.  

Gyógyturizmusnak két fő ága van, az orvosi turizmus ( IVF, plasztikai sebészet, 

fogászat stb.) és természet gyógyerejére épülő turizmus (gyógybarlang, mofetta, gyógyhelyek, 

balneológia.). „ 

Medical wellnes: 

„A gyógyászatot a kikapcsolódással ötvöző medical wellness viszonylag új, de 

dinamikusan fejlődő irányzat a világon, sőt itthon is egyre jobban bontogatja szárnyait. 

Különösen az elöregedő társadalmak lakossága számára lett kitalálva. Cél, hogy a 

gyógykezelés helyett előzzük meg a betegséget, tereljük az embereket az egészséges életmód 

felé és újra divatba hozzuk az egészségturisztikai szolgáltatásokat. A plusz a wellnesshez 

képest az orvosi kontroll, az egészségügyi szolgáltatások és alternatív terápiák 

igénybevétele.” 

A wellness turizmus „Egyszerre célozza meg a fizikai állapot és állóképesség javítását, 

valamint a testi-lelki harmónia megteremtését, olyan összetett egészségturisztikai 

szolgáltatásokkal, amelyek más (kulturális vagy természeti) turisztikai programelemekkel 

alkotnak vonzó egységet.”  

10. ábra 
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Forrás: Az egészségturizmus területei (Forrás: Smith, M. – Puczkó, L. (2008) 7.o. 

Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap az egészséges életmód fontossága, az 

egészség megőrzés, különböző prevenciós tevékenységek. A prevenció kettős pozitív hatással 

bír. Egyfelől javíthatja a lakosság egészségi állapotát, ezáltal jelentős társadalmi 

összhasznosságot generál, másrészt jelentős gazdasági hozadéka lehet, hisz a gazdaságilag 

aktív, egészséges lakosság jövedelemtermelő képessége magasabb lehet, illetve nem 

elhanyagolható az egészségügy finanszírozás kérdése sem, melynek finanszírozási 

nehézségein könnyíthet egy sikeres prevenció. Az egészség turizmuson belül a wellness, 

medicalwellness részét képezheti egy sikeres prevenciós folyamatnak, mivel ezen ágazat 

dinamikusan növekszik, egyre nagyobb kereslettel bír, és jelentős gazdasági hozadékai 

vannak. Vitathatatlan tény, hogy az egészségügy jelentős forráshiánnyal küzd, a 

közfinanszírozás mellett más külső forrásbevonás a jelenlegi rendszerre nehezedő nyomást 

enyhíthetné. Az egészség turizmus a külső forrásbevonás egyik csatornája lehet, mivel 

Magyarország gyógyvizek tekintetében egyedülálló készletekkel rendelkezik, emellett az 

orvosi szolgáltatások ára is jelentősen alul marad a nyugat-európai szolgáltatások áraitól 

(gondoljunk például a határ menti fogorvosi szolgáltatások egyre növekvő keresletére). 

Kialakulóban van egy szemléletváltás, főként a nyugat európai elöregedő, fizetőkéses 

kereslettel rendelkező társadalmi csoportok esetében. Az egyéni egészségmegőrzés, 

finanszírozás legalább olyan fontossá válik, mint az állami egészségügyi ellátás. Mi sem 

bizonyítja jobban ezt a tendenciát, hogy a legfőbb küldő piacunk    esetében (Németország) a 

GDP kb. 6%-át teszi ki az állami egészségbiztosító finanszírozása, míg a lakosság kb. a GDP 

4%-át használja fel privát egészségügyi kiadásokra, melynek volumene növekvő tendenciát 

mutat. A folyamat hatására kialakul egy második egészségügyi piac. Köztudott, hogy az 

állami szolidaritás elven működő egészségügyi rendszer egy fix keretből gazdálkodik, melyre 

az elöregedő társadalom, a krónikus betegségek növekvő száma, nagy nyomást ró. Mindezek 

miatt a szűkös erőforrásból gazdálkodó állami egészségügyi rendszer kénytelen lesz 

alapkompetenciákra koncentrálni, melynek hatására kialakul egy önfinanszírozó piac (magán 

biztosítások), melynek szerep egyre jelentősebbé válik a piacon. (forrás: Országos 

egészségturizmus fejlesztési stratégia,2007)   

Az IPK International – ETC World Travel Monitor Forum trendelemzése alapján 

elmondható, hogy az egészségturizmust a nemzetközi turistaszám tekintetében dinamikus 

növekedés jellemez, mely a jövőre vonatkoztatva is hasonló tendenciát mutat (2007 és 2011 

között 38%-os növekedés). Becslések szerint ezen ágazat világszinten 40 és 60 milliárd dollár 

közötti forgalmat generál, mely nagyságrendileg 20%-os növekedési ütemet jelent. További 

adatok támasztják alá, hogy 2011-ben az európai nemzetközi utazások 2,4%-ka (9,4 millió 

utazás) egészségturisztikai utazás volt. A határokon átnyúló egészségturizmus fő 

mozgatórugója az egyes országokban kialakult kínálat. Bizonyos területeken kedvezőbb ár 

érték arányú szolgáltatást kaphat a turista, sőt rövidebb idő alatt elérhető a szolgáltatás. 

(forrás: WORLD TRAVEL TRENDS REPORT 2012/2013) Az ágazat fő keresletét az 

idősebb korosztály, aktív, utazásra költő rétege adja, egyre magasabb igényt támasztva az 

egészségturisztikai szolgáltatások iránt.  
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8.2 A turizmus, gyógy turizmus helye, szerepe Magyarország tekintetében. 

Magyarország tekintetében a turizmus, jelentős gazdasági szereppel bír. KSH legutóbb 

2007-ben készítette el a túrizmus szatellit számláit*, mely szerint a turizmus GDP-hez való 

hozzájárulása 5,9% (1322 milliárd Ft.), a turizmusban foglalkoztatottak száma 323 ezer fő 

volt. (munkahelyek 13%-kát a turizmus adta). 2011-ben a fizetési mérleg egyensúlyának 

javulásához 1122 milliárd Ft-tal járult hozzá a turizmus. (külkereskedelem bevételi oldalának 

25,9%-át a túrizmus tette ki). Szintén ez évben a hazánkba látogató turisták költése körülbelül 

1256 milliárd Ft. volt (ebből áfa bevétel: 250 milliárd).  

A jelentős ütemű növekedést hátterében demográfiai változások állnak. A legnagyobb 

küldő országokban ugyanis megfigyelhető egy fizetőképes kereslettel rendelkező, 

egészségtudatos életmódot folytató elöregedő társadalmi csoport megjelenése, mely keresletet 

indukál az egészségturizmus piacán. Nő az igény az egészségügyi szolgáltatások egyéni 

finanszírozására, melyet turisztikai élményekkel kívánnak összekapcsolni. A WHO 

előrejelzései alapján 2022-re a világ egyik húzó ágazatává válhat az turizmus és az 

egészségipar együttesen. Hazánk tekintetében a belföldi turizmus esetében is jelentős az 

egészségturizmus szerepe. (A kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakáinak közel harmadát, 

a szállodák vendégéjszakáinak több mint 47%-át gyógy- és wellness-szállodákban 

realizálták.) A hazánkba érkező külföldi turisták körében a harmadik leggyakoribb turisztikai 

motiváció az egészségturizmus volt. (2011-ben: 1-3 éjszakás utazások 3,5%-ka, 4 vagy több 

éjszakás utazások 17,9%-ka). Az egészségturizmusra jellemző az átlagnál magasabb 

tartózkodási idő, nagyobb mértékű költés, kisebb szezonalitása, ami gazdasági szempontból 

jelentős hozadékkal bír. (a hazai szállodák bruttó bevételének 34,8 %-át a gyógy és wellnes 

szállodák adták.) 

 A szatellit számlák a nemzeti számlarendszerhez szorosan illeszkedő, mintegy abból 

Kinövő speciális elemző kimutatások, amelyek kiegészítik azt a képet, amit a nemzeti 

számlarendszer ad a gazdaságról. A szatellit számlák teszik a nemzeti számlarendszert 

rugalmassá, sok irányban felhasználhatóvá. (www.ksh.hu) 

11. ábra 

http://www.ksh.hu/
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Forrás: Marketing terv 2013, Magyar Turizmus Zrt. saját szerkesztés 

Ami a 2011-es kapacitáskihasználtságot illeti a gyógy szállodák az átlagosnál jobban, 

míg a wellness szállodák átlag körül teljesítettek. (a szállodák átlagos kapacitáskihasználtsága 

45,9% volt, míg a gyógy szállodák 53,7%-os, a wellness szállodák pedig 44,9%-os 

kapacitáskihasználtsággal működtek.)  (forrás: Marketing terv 2013, Magyar Turizmus Zrt). 

Az adatok kedvező képet mutatnak az egészségturizmus tekintetében, viszont a 

kapacitáskihasználtság még tovább növelhető. Mivel hazánk leginkább termál- és 

gyógyvízkincsekben, ill. természetes gyógy tényezőkben gazdag, célszerű ezen adottságokat 

kihasználva az egészségturizmus, amúgy is dinamikusan fejlődő ágát erősíteni. Az ország 

területének 80%-ka alatt rejlik termál és gyógyvíz készlet, további pozitív adottság, hogy 100 

méterenként 5şC-kal nő a hőmérsékletük, ami a világátlag 1,5 szeresét jelenti. 

Világviszonylatban hazánk az ötödik legnagyobb termálvíz nagyhatalom (Japán, Izland, 

Olaszország, Franciaország). További pozitívum, hogy míg Japánban és Izlandon magas 

hőmérsékletű, de alacsony ásványianyag-tartalmú, Olasz és Franciaországban pedig magas 

ásványianyag-tartalmú, viszont alacsonyabb hőmérsékletű vizek találhatók, addig hazánkban 

a vizeink magas ásványianyag-tartalmúak, és emellett magas hőmérsékletűek is. Ezen 

tényezőket is figyelembe véve egyedüli adottságokkal rendelkezünk, ami kedvező 

versenypozíciót is jelenthet. A pozíciót tovább erősítheti az a tény, hogy az ország gazdag 

gyógyiszappal, (Makó, Hajdúszoboszló, Tiszasüly, Harkány, Alsópáhok, Hévíz), gyógy 

klímával rendelkező területekben, valamint egy természetes mofetta, gyógygázzal rendelkező 

helyben is. Sőt Európában egyedülálló a hévízi tó, mely a világ legnagyobb biológiailag aktív, 

természetes termáltava, melyben a víz 48 órán belül folyamatosan cserélődik. 

8.3. Hévíz gyógy turizmusban betöltött szerepe: 

A méltán híres, 2000 éves múlttal rendelkező hévízi tó a világon egyedülálló. A 

kuriózumnak számító természetes termál tó, mely 4,4 hektáron helyezkedik el és igen gazdag 

ásványi anyagokban, jelentős turistaforgalmat generál. Mindezt tükrözik a 2011-es adatok, 

melyek a vendégéjszakák szerint a tíz legnépszerűbb magyarországi városok közé sorolja 
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Hévízt. Sőt, fővárosunk után, a második legkedveltebb úti cél. Ezen tényezőket figyelembe 

véve kutatásunk alapját Hévíz, valamint Bük adja. Célunk, hogy megvizsgáljuk az 

egészségturizmus szerepét, gazdasági hatásait Hévíz életében, továbbá megtaláljuk azokat a 

releváns területeket, tényezőket, melyek lehetővé teszik Hévíz és Bük számára, hogy ily 

jelentős turisztikai, egészségturisztikai forgalmat bonyolítson le. Majd az információkat 

felhasználva kialakítsunk egy jól működő modellt, mely más területekre is kiterjeszthető, 

átültethető, ily módon elősegítve több olyan terület gazdasági fejlődését, mely jelentős rejtett 

potenciállal rendelkezik az egészségturizmus területén, hozzájárulva ezzel a térségek 

fejlődéséhez, az egészségügy prevenciós tevékenységéhez, valamint az egészségügy 

finanszírozásának plusz forrás bevonásához.  

 

 

 

 

12.ábra 

 

Forrás: Magyar Turizmus Zrt. saját szerkesztés 

 

Hévíz fürdőváros, lakosai száma körülbelül 4300 fő-re tehető. A fő vonzereje, hogy egy 

helyen megtalálható a gyógyítás, megelőzés, rehabilitáció, a gyógykórház egyénre szabott 

terápiaterve, szakorvosi vizsgálat, szakszerű orvosi ellátás. A tavat kén-, rádium-, és 

ásványanyag tartalmú forrás táplálja. A víz hőmérséklete télen 23-25 °C, nyáron akár a 33-36 

°C-ot is eléri, így a turistaérkezések nem köthetők kimondottan a szezonalitáshoz. Sőt a 

vendégforgalom a válság hatására sem csökkent jelentősebb mértékben (nem egész 1%-os 

csökkenés 2009-re). A vendégforgalom nagyobb hányadát belföldi turisták adják, viszont a 

külföldi és a belföldi vendégforgalom között egyre kisebb lesz a differencia. 2011-re már 

majdhogynem egyenlő arányban érkeztek belföldről és külföldről is turisták. (5. ábra)     

 

13. ábra 
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Forrás: Magyar Turizmus Zrt. saját szerkesztés 

Természetesen a külföldi vendégek zömében Európából érkeztek Hévízre (93%). Ami 

viszont figyelemfelkeltő, hogy Európa után az Ázsiai térségből érkeznek a legtöbben. (6%), 

így nem elhanyagolható a közel-keleti piacban rejlő potenciál sem. (14.ábra) 
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14.ábra 

 

 

 

 

 

 

 

Hévíz küldő területeinek megoszlása: 

Forrás: Magyar Turizmus Zrt. saját szerkesztés 

Amennyiben megvizsgáljuk az európai küldő piacot, látható, hogy a legtöbb turista 

Németországból (29.749 fő) és Ausztriából (25.536) érkezi. Viszont nem elhanyagolható 

Oroszország sem, mely a harmadik legnagyobb küldő országunk 13.689 fővel. 

15. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Magyar Turizmus Zrt. saját szerkesztés 

8.4. Egészségturizmus hatásainak összefoglalása: 

Jelen tanulmány egészségturisztikai része egy folyamatban lévő egészségturisztikai 

kutatást kívánt felvezetni, melynek célja az egészségturizmus gazdasági hatásainak vizsgálata 

Hévíz valamint Bük esetében. Jelentős potenciál rejlik az egészségturizmus területén, amely 

hazánk esteében a termálvízkészlet adottságokat kihasználva jelentős gazdasági hozadékkal 
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bírhat. Magyarország a világ ötödik legnagyobb termálvíz nagyhatalma, egyedülállóan magas 

hőmérsékletű és emellett magas ásványi anyagtartalommal rendelkező termálvizeivel.  

A WHO előrejelzései szerint 2022-re a turizmus és az egészségipar együttesen a világ 

egyik húzó ágazatává válhat. A piacok átrendeződnek, megjelenik egy fizetőképes kereslettel 

rendelkező nyugat európai elöregedő társadalmi réteg.  

Hévíz a második legkedveltebb hazai úti cél, a küldő piacokat megvizsgálva 

Németország a fő piacunk, ahol a piaci átrendeződés, szemléletváltás már elkezdődött, nem 

bizonyítja ezt jobban a GDP 4%-át kitevő magán egészségügyi kiadás. Németország mellett 

egyre nagyobb számban érkeznek turisták Oroszországból is. Fontos, hogy a szálláshelyeink, 

a külföldi piacok igényeit ki tudják elégíteni. Ehhez megfelelő egészségügyi ellátás, program 

lehetőségek, és nem utolsó sorban infrastruktúra szükséges. Amennyiben a kereslet találkozik 

a kínálattal az jelentős gazdasági fellendülést jelent mind régió mind országos szinten. Ahogy 

korábban a cikkünk is említette, a turizmus, gyógy turizmus, jelentős munkahelyteremtő 

képességgel bír. A gyógy turizmus további pozitívuma, hogy míg a turizmust jelentős 

szezonalitás jellemez, addig a gyógy turizmus kevésbé van kitéve szezonális ingadozásoknak, 

ezáltal stabilabb jövedelemtermelő képességgel rendelkezik, ami az adott térség munkahely 

keresletét is hatékonyabban tudja kielégíteni.  

A nemzetközi kutatások, bizonyítják, hogy az egészségturizmus egy dinamikusan 

fejlődő terület, melynek további dinamikus fejlődését segíti egy új fizetőképes kereslet 

megjelenése. Magyarország minden adottsággal rendelkezik, hogy képes legyen beszállni a 

versenybe és egészségturisztikai profillal rendelkező ország lehessen, megállítva ezzel a jó 

egészségügyi dolgozók elvándorlását, az egészségügy csökkenő forrás ellátottságát, a 

csökkentő munkahelyek számát.     
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II. A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI MENEDZSMENTJÉNEK 

HATÉKONY MEGOLDÁSA 

 

1. Bevezetés 

Jelen korunk számos kihívással néz szembe. Az emberiség – és különösképp a nyugati 

civilizáció – fenntarthatatlan úton jár. A klímaváltozás és a fajok kihalása, az öregedő 

társadalom, a magas munkanélküliség és a fenntarthatatlan energiafogyasztási attitűdök mind 

olyan témák, amelyek komoly és azonnali figyelmet követelnek. A különböző politikai 

nézeteket képviselő szervezetek is mind egyetértenek abban, hogy az ember életvitelének, 

szokásainak széleskörű és gyors változására van szükség a következő évtizedben. A 

kormányok és cégek eddig alapvetően pénzügyi ösztönzőkkel igyekezték kiváltani a kívánt 

viselkedési mintákat. Figyelembe véve azonban pénzügyi eszközeink és monetáris 

rendszerünk motivációinkat alakító tulajdonságait, ma már egyértelműen igazolható, hogy az 

sokkal inkább a probléma részévé, mint a megoldás eszközévé vált. Uralkodó monetáris 

rendszerünk ugyanis olyan sajátosságokkal rendelkezik, amelyek a fenntarthatóság 

koncepciójával összeférhetetlenek. A gazdasági fellendülések és hanyatlások végtelen sora, az 

emberek rövid távú gondolkodása, a gazdasági növekedési kényszer, a vagyonkoncentráció és 

a társadalmi tőke alulértékelése mind a jelenlegi globális pénzügyi struktúra „természetes” 

velejárója. (Lietaer et al., 2012) 

Ezen következmények bármelyike már önmagában elegendő ahhoz, hogy 

megakadályozza akár a legkörültekintőbben megtervezett fenntartható gazdasági-társadalmi 

modell kialakításának lehetőségét. Pénzügyi rendszerünk alapjait érintő korrekciók tehát mind 

a társadalmi, mind a környezeti fenntarthatóság szempontjából nélkülözhetetlenek.  

A Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kara már évek óta egyre komolyabb 

figyelmet szentel mind a fenntarthatóság, mind az alternatív finanszírozási stratégiák 

témájára. Kutatási projektjeivel, elemzéseivel, publikációival, továbbá számos szakmai 

szeminárium és workshop megrendezésével igyekszik lehetőséget biztosítani mind a diákok 

és kutatók, mind a gazdaság képviselői számára az új, konstruktív gondolatok 

megismertetésére, valamint az optimális megoldások felszínre kerülésére. 

Az alternatív finanszírozási stratégiák kutatása a kar részéről alapvetően három területre 

terjedt ki, melyek összefoglaló ismertetése az eddigi eredmények figyelembevételével az 

alábbiakban kerül bemutatásra. 

2. Helyi pénz 

Az elmúlt 6000 évben számos közösség bocsájtott ki saját pénzt, hogy szükségleteik 

kielégítését biztosítsák, és hogy megvédjék magukat a környezetükben esetleg felmerülő 

gazdasági visszaesések kihatásától. Az egyre gyakoribb pénzügyi és egyben gazdasági 

válságok hatására a helyi pénz kezdeményezések ismét terjedésnek indultak szerte a világban. 

Egy helyi, illetve közösségi fizetőeszköz valóban képes lehet hozzájárulni egy régió 

gazdaságának fejlesztéséhez, amennyiben az lehetővé teszi a kihasználatlan erőforrások és 
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kielégítetlen szükségletek közti szakadék áthidalását, valamint a munka eredményét is a 

közösségen belül tartja.  

A helyi pénz, mint a regionális, illetve nemzeti valuta mellett második pénznemként 

használt fogalomnak a közgazdasági szakirodalomban számtalan elnevezése terjedt el. Ezek 

közül leggyakrabban szabad pénznek (Freigeld), helyi valutának, helyi pénznek, utalványnak, 

fizetőeszköznek, regionális pénznek (local currency Regiogeld/Regionalgeld,), 

pénzhelyettesítőnek, helyi pénzhelyettesítőnek (complementary currency 

Komplementärwährung) nevezik. Az elnevezési sokszínűség rávilágít arra, mennyire sokan 

félreértik a pénz, illetve a helyi pénz lényegét, illetve sejteti, milyen sokrétűen, eltérő 

célkitűzéssel vezették be a helyi pénzt a gazdaságba. 

Teremtett pénzen olyan bankpasszívát értünk, mely betölti a pénz funkcióit. A 

magyarországi jogi szabályozás szerint pénz a bankjegy, érme, számlapénz, elektronikus pénz 

(2009. évi LXXXV. tv. 2. § 19.pont). A pénzhelyettesítő eszköz fogalmát nem használjuk. 

Készpénz-helyettesítő eszköz fogalmán a csekk, az elektronikus pénzeszköz, valamint a 

fizetési megbízás megtételét lehetővé tevő dolog vagy eljárás (1996. évi CXII. tv. 2. mell. 

5.1.pont) értendő a hazai jogi szabályozás szerint. Megkülönböztethetünk még ezen 

fogalmakon kívül kis összegű készpénz-helyettesítő eszközt (2009. évi LXXXV. tv. 2. § 

16.pont), melyre tanulmányunk nem tér ki. 

A helyi pénz a fenti instrumentumokkal szemben lényegét tekintve egy utalvány. 

Lényeges eltérés az (étkezési, üdülési, kulturális stb.) utalványokkal szemben, hogy a helyi 

pénz átruházásával annak másodlagos piaci forgalma is létrejön. További eltérés az 

utalványokkal (étkezési, üdülési, kulturális stb. utalvánnyal szemben), hogy míg az 

utalványoknak van lejárati időpontjuk, a helyi pénz – általában - lejárat nélküli eszköz (a 

2012-ben Veszprémben kibocsátott balatoni korona például rendelkezik lejárattal). 

Tanulmányunkban a Magyarországon elterjedt helyi pénz elnevezést fogjuk használni. 

A helyi pénzrendszerek jelenléte már évtizedek óta világszerte foglalkoztatja és 

aggodalmakkal tölti el a központi bankokat és a pénzügyi felügyeleti szerveket, ugyanis 

jogilag pénzkibocsátási joga csak a jegybankoknak van a kétszintű bankrendszerekben. Ennek 

ellenére terjedésüknek nem tudnak gátat szabni. A helyi pénzrendszerek egyfajta választ 

adnak a globalizáció azon problémájára, hogy a pénzpiacok mára már világszinten 

összekapcsolódtak és a pénztőke birtokosai egy igen szűk réteget képviselnek. 

2.1. A helyi pénz elméleti alapja: Silvio Gesell munkássága 

A helyi pénzek (utalványok) gyakorlati hátterét a válságok uralta korszakokban  

találjuk. Ezek közül Silvio Gesell munkásságát közvetlenül az 1880. évi argentínai és az 

1929-1933. évi világgazdasági válság befolyásolta. Történetileg – ha csak Európára és a XX. 

századtól napjainkig terjedő időszakra szűkítjük vizsgálódásunkat – tekintve a helyi pénz az 

1929-1933. évi világgazdasági válság negatív gazdasági és társadalmi következményeinek 

orvoslására jött létre. Mivel a válság alapvetően a német nyelvterületet sújtotta, a helyi pénzek 

elterjedése is Ausztria és Németország területéről indult. Jelenleg is élénk e térségben – 

Svájccal bővülve– a helyi pénz használata. 
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Silvio Gesell (1862-1930) többek között egy sokat vitatott, sajátos elméletet kidolgozó 

kereskedő, autodidakta közgazdász, biztosítási ügynök, pénzügyminiszter, mezőgazdasági 

termelő, lapkiadó, gondolkodó, akinek elméletén alapszik a helyi pénzek kibocsátása. 

Nevesebb közgazdászaink egy részének lesújtó véleménye van Gesell munkásságáról, két 

lényeges kivételt azonban elöljáróban érdemes megfontolnunk. John Maynard Keynes „A 

foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete” művében foglalkozik Gesell 

munkásságával. Keynes úgy gondolta, hogy a jövő többet fog tanulni Gesell szellemétől, mint 

Marxtól. 

Irving Fisher magát "Gesell kereskedő szerény tanítványának" tartotta. Fisher lelkesen 

támogatta a kamatmentes pénzzel folytatott kísérleteket az USA-ban. Véleménye szerint a „ 

szabadpénz a legjobb szabályozója lehetne a pénz forgási sebességének, amely a legzavaróbb 

tényezője az árszínvonal stabilizálásának. Helyes alkalmazása esetén néhány hét alatt 

kisegítene bennünket a válságból."(Gesell 2004, A kiadó előszava 14. o.)   F.D.Roosevelt 

számára 1932-ben a leértékelődő pénz általános bevezetésére tett javaslatot , de a 

Kongresszus ezt nem fogadta el. Ennek ellenére az 1930-as években az USA-ban több mint 

száz település – közöttük több nagyváros tervezte Wörgl-beli helyi pénzhez hasonló pénz 

bevezetését. (Gesell 2004, A kiadó előszava) 

Silvio Gesell fő műve  - A természetes gazdasági rend – a gazdaság megszabadítása a 

föld bérleti díjtól és a pénz kamatától, a szabad gazdaság létrehozása (Freiwirtschaft) – 

alapján az alábbi gondolatmenet állítható fel: 

1. A gazdaságban – többek között termelékenységi és műszaki technológiai 

bonyolultság alapján – munkamegosztás válik szükségessé. A munkamegosztás az egyedi 

termelőknél termékfelesleget hoz létre. Ez a továbbiakban csereszükséglet generál, azaz a 

gazdaságban csereeszköz-igény lép fel. 

2. A gesell-i gondolatmenet alapján a pénzgazdálkodáson alapuló gazdaságban 

általános jellemvonás, hogy nincs elegendő csereképes pénz a piacon. Ennek főbb oka lehet 

(például a pénz tartalékolása óvatossági és spekulációs célból). Ennek következtében a pénz 

forgalma akadályokba ütközik, a javak forgalma lelassul. 

3. A fenti forgási sebesség lassulásának orvoslása érdekében a pénzre ezért a pénz 

felhalmozását büntető díjat kell kivetni. Ennek az intézkedésnek célja a pénz elértéktelenítése 

(felhalmozási funkció visszaszorítása a forgalmi eszköz funkció javára). A pénzre tárolási 

díjat kell kivetni, hogy a pénz tárolása gazdaságilag költséges legyen – ugyanúgy költséges, 

mint az áruk tárolása. Ennek a tárolási díjnak lehet megvalósulási formája a Schwundgeld, 

bélyeg(ek) ragasztása a pénz nominális értékének megőrzése érdekében. A fizetési 

kötelezettség technikailag a pénz tartóját terheli (tehát például bankba helyezés esetén a 

bankot), mindig aki a pénzt „tétlenül” tartja Az elmélet lényege a pénz forgási sebességének 

gyorsítása érdekében a pénztartás elkerülése, a „fogyasztási pénz” létrehozása. 

4. Az áru- és pénztartók között aszimmetrikus hatalom alakul ki: a pénz 

bármeddig tartható (mert nincs tartási költsége), míg az eladóknál számít az időtényező 

(romlandó áruk és/vagy tárolási költségek). 
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5. A kamat a tőkések extraprofitja, mert a dolgozók fizetik meg, akiknek hitelt 

kell felvenniük, hogy a felhalmozással a forgalomból kikerült pénzhez jussanak. 

Gesell kamatelmélete szerint a reálkamat a monetáris kamattól függ, ez utóbbi tényezői: 

a kockázati prémium, a várt inflációhoz kötődő prémium és az őskamat (sarc), mely a 

pénznek a többi jószággal szembeni természetes előnyéből fakad. Ennek egyik oka, hogy a 

pénz elpusztíthatatlan és birtoklása nem jár költséggel, sőt tartása kamatbevétellel jár 

(felhalmozási eszköz funkció). Másrészt a pénz az egyetlen likvid jószág, mellyel bármi 

megvásárolható (forgalmi eszköz funkció). 

A Gesell-i elmélet (egyik) sarokpontja tehát az őskamat. „Az árut pénzért veszik meg, 

őskamattal terhelve, és a fogyasztónak ismét pénzért adják el. És az áru eladásával a pénz 

megint felszabadul, hogy újabb zsákmányszerző útra induljon. Ez az igazi tartalma a P-Á-P’ 

marxi képletnek.  (…) Az őskamat, amelyek a pénz ilyen módon az árutól behajt, tehát nem 

egyszeri zsákmány. Az őskamat tartósan bugyogó forrás, és évezredek tapasztalata azt 

mutatja, hogy az éves forgalom 4-5 %-át kitevő átlagos zsákmánnyal lehet számolni.” (Gesell 

2004, 340. oldal) 

A helyi pénz kezdeményezések pontosan azért tudnak Gesell munkásságára alapozni, 

mert az utóbbi kiiktatja a gazdálkodás rendszeréből a kamatot. Ezzel a pénzt – pontosabban 

annak tartását – sebezhetővé teszi, ezzel annak elköltését, vagyis a pénz forgását ösztönzi. Ez 

a helyi pénz működésének egyik legfontosabb várt előnye.  

2.2. Helyi pénzek eredményei az elmúlt századokban 

A helyi pénzek és elszámolási eszközök több ezer éves múltja során mindig is két 

alapvető célt kívántak teljesíteni. Egyrészt biztosítania kell emberi szükségletek kielégítését, 

azaz a termékek és szolgáltatások áramlását, a kereslet és kínálat találkozását. Valamint a 

helyi gazdasági szereplők számára a gazdasági stabilitás megőrzését. Nézzük néhány ismert 

és kevésbe ismert példát. 

A német városok kialakulásának illetve jelentős fejlődésének kiemelt korszaka a 

középkor. 1452-ben a magdeburgi érsek apró bádog lemezkéket nyomatott, melyet kizárólag a 

helyi kereskedelem lebonyolítására használtak fel. A kis „backteats” –nevezett lemezkéket 

évente kétszer kellett beszolgáltatatni, melyeket újra verettek és adóval csökkentett 

mennyiségben jutattak vissza a tulajdonosokhoz. A kereskedők virágkorukat élték, a gazdaság 

működéséhez szükséges csereeszközt nem kívánták felhalmozni. Így a keletkező felesleget 

általában infrastruktúra és az egyházfejlesztésre fordították. 

A Napóleoni háborúkat követően a jelentős brit államcsődnek köszönhetően a nemzeti 

valuta hiánya miatt az áruk cseréje is veszélybe került. Ezért 1816-ban Jersey Szigetek 

polgárai saját helyi valutát hoztak létre a helyi kereskedelem működtetéséhez. 

Eredményességének, hatékonyságának köszönhetően a nemzeti valutában felhalmozódott 

adósságokat 18 hónap múlva kifizették és jelentős infrastrukturális fejlődés következett be. 

Ma 36 millió dollárnak megfelelő helyi pénz forog ebben a rendszerben, körülbelül 60000 

gazdasági szereplő részvételével. 
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1920-ban a I. világháború után a német kormány a nagy hiányt és adósságállományt a 

gyors márkainflálással igyekezett kezelni. Így a német városok köztük például Lübeck saját 

közösségi valutát hozott létre a helyi érdekek védelmére. 1929-es monetáris válság hatására is 

egyes amerikai és kanadai települések esetében szinte egymást követve próbáltak helyi 

pénzek segítségével átlendülni a recesszión, amit még elméleti és gyakorlati propagandával 

Irving Fisher közgazdász is segített. A trend egyre inkább Európára is átterjedt, az egyik 

sikertörténet követte a másikat. 1930-ban Bajorországban schwanenkircheni kis falucskában 

az eladósodott szénbánya tulajdonos márka helyett saját „wära” felirattal ellátott cédulákat 

nyomtatott. Ezzel fizetett alkalmazottai bérét, melynek következtében a helyi kereskedők is 

kénytelenek voltak elfogadni. A wära fedezete maga a szén, mint áru volt. A cédulákat 

havonta bélyegekkel érvényesíteni kellett. Ez biztosított annak gyors forgását és 

felhalmozását ellehetetlenítette. A közel 20 000 wära -t  2,5 millió ember használta. Az 1932-

en bevezetésre került, csak „wörgl csoda”- ként emlegetett helyi pénzrendszert az osztrák 

város a munkanélküliség problémájának kezelésére vezette be. Az álláskeresők számára 

közmunkát biztosítottak, mely jelentősen javította az infrastrukturális feltételeket, a bérüket 

pedig helyi fizetőeszközben kapták meg és költhették el a helyi kereskedőknél, akik az 

adókötelezettségüknek ebben tehettek eleget. A wörgl-i közösségi valuta eredménye igen 

jelentős. A munkanélküliség egy év alatt a természetes szintre csökkent, míg az új valuta 

forgási sebessége 14-szerese volt  a nemzeti valutának. 

A bemutatott helyi pénzek a központi bankoknak köszönhetően mind Amerikában és 

Kanadában, mind Közép-Európában tiszavirág életűek voltak. Egy-egy év után a központi 

bank betiltotta őket. 

Összegezve (1.táblázat) megállapíthatjuk, hogy mindegyik közösségi pénzrendszer, 

valamilyen válsághelyzetet igyekezett megoldani, általában jelentős sikerrel. Előtérbe 

helyezte a helyi érdekeket, mind erkölcsi, mind társadalmi, kulturális és természetesen a 

legfontosabb gazdasági vetületében is.  

1. táblázat: Helyi pénzrendszerek általános eredményei 

Bevezetésének okai Eredmények 

Gazdasági válság Növelik a gazdasági aktivitást 

Magas munkanélküliség Csökkenti a munkanélküliséget 

Nagy államadósság Növeli a pénz forgási sebességét 

Vállalati csődhelyzet Széleskörű használata inflációt gerjeszt 

Életminőség javítása ,Morális célok Működése szolidáris alapú 

Forrás: saját szerkesztés 

2.3. Mitől pénz a pénz? 

A pénz egy igen hosszú történelmi folyamat végeredményeként kialakult, mára már 

közvetlen fedezettel nem bíró, belső érték nélküli érme vagy papír. Az értékét – belső érték 

hiányában – egy társadalmi megállapodás adja, melynek értelmében mindenki elfogadja, hogy 

az az adott fém- vagy papírdarab annyi értéket képvisel, amennyi rá van írva. Természetesen 

ez még nem lenne elegendő ahhoz, hogy mindenki elfogadja ezért állami kényszer is társul 

hozzá. Az állam a pénzkibocsátás kizárólagos jogát a központi bankokra ruházta át, kezdetben 
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azért, hogy kiadásait korlátlanul finanszírozza. Mára az ilyen összefonódás a jegybanki 

függetlenség követelményével ellentétes. 

 Pénzt teremteni a jegybank vagy a kereskedelmi bankok tudnak devizaeladással vagy 

hitelnyújtással. Ezek a bank mérlegének forrásoldalába épülnek be, ezért nevezzük a pénzt 

bankpasszívának. Tehát a pénz olyan bankpasszíva, amely egyidejűleg képes betölteni a 

forgalmi, a fizetési, a felhalmozási és az értékmérő funkciókat. Ritkán előfordulhat, hogy a 

pénz nemzetközi szinten is minden funkciót képes ellátni, ekkor világpénz funkcióról is 

beszélünk. 

 A forgalmi eszköz funkció lényege, hogy a pénzzel fizetni lehet, vagyis árut lehet érte 

vásárolni, pénzt árura lehet cserélni. Ez a funkció a legrégebbi primitív pénzek esetén is 

megfigyelhető volt, például amikor kagylókat vagy köveket használtak pénzként. Ehhez az 

sem szükségszerű, hogy a pénznek önmagában is belső értéke legyen, mint például a sónak, 

az ezüstnek, vagy az aranynak. 

 A fizető eszköz funkció lényege, hogy pénz- és az árumozgás ideiglenesen vagy akár 

véglegesen is elválik egymástól. Ez a nemzeti valuták esetén igen egyszerűen megvalósul, 

hiszen lehet hitelt felvenni, de a pénz ugyanezen jellegzetességét ragadta meg a néhány 

évszázada még oly népszerű váltó megjelenése is. 

 A felhalmozási eszköz funkció az emberek azon törekvését testesíti meg, hogy a 

jelenben megszerzett bérüket, jövedelmüket nem feltétlenül akarják azonnal elkölteni. 

Megtakarítások formájában a későbbiekben kívánják felhasználni egy értékesebb dologra, a 

gyerekeik számára kívánják összegyűjteni vagy éppen nyugdíjat szeretnének belőle idősebb 

korukra. Erre a klasszikus értelemben vett pénzek tökéletesen alkalmasak, habár nem 

tekinthetünk el az infláció jelenségétől, vagyis hogy a pénz értéke önmagában is veszít a 

vásárlóértékéből.  

 Az értékmérő funkció lényege, hogy az áruk és tartozások nagysága összemérhetővé 

válik a pénzen keresztül. Mint egy egyenértékként szolgálva meghatározható a pénz 

segítségével, hogy hány alma egyenértékű egy körte, egy kabát vagy akár egy autó értékével. 

 A fent felsorolt kritériumok együttes teljesülése esetén nevezzük a pénzt valódi 

pénzügyi értelemben vett pénznek. Nézzük meg teljesülnek-e és ha igen miként teljesülnek 

ezek a funkciók a helyi pénzek esetén. 

2.4. A helyi pénzrendszerek tipikus formái 

2. táblázat: Tipikus helyi pénzrendszerek 
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Forrás: saját szerkesztés www.transaction.net alapján 

Az 2. táblázat a helyi pénzrendszerek tipikus formáit foglalja össze és azok 

legfontosabb jellemzőit mutatja be. Az alábbiakban e pénzrendszerek működését vázolom 

röviden. 

 A New York állam béli Ithaca városában működik az „Ithaca óra” nevű legrégebbi és 

legnagyobb helyi pénzrendszer. 1 Ithaca óra 10 USD-t testesít meg, de a közvetlen átváltás 

nem lehetséges. A pénzkibocsátást egy köztiszteletű személyiségekből álló Circulation 

Committee ellenőrzi.  Az Ithaca óra az alábbi módokon kerülhet forgalomba: 

- A helyi vállalkozók, akik a pénzhelyettesítőt elfogadják, évente regisztráltatják 

magukat. A regisztráció díja 20 USD. A regisztrációért 2 óra pénzhelyettesítőt kapnak. 

Napjainkban 900 helyi vállalkozó szerepel a regiszterben. 

- A Circulation Committee kamatmentes kölcsönt vagy adományt nyújt helyi 

vállalkozóknak, iskoláknak, egyházaknak. 

- A rendszer kiadásainak egy részét (pl. pénznyomtatási költség) a helyi pénzben fizeti 

meg.  

A pénzhelyettesítőt elfogadó vállalkozók alkalmazottaikat részben „órá”-ban fizetik. Az 

Ithaca órákat helyi boltokban, uszodában lehet levásárolni. Jótékonysági vásárokon is lehet 

órában fizetni. 

 A Time Dollár rendszerek annyiban térnek el az ithacai rendszertől, hogy az 

„idődollár”-ok értéke nincs már nemzeti valutában kifejezve. A működési elve azon alapul, 

hogy a te 1 óra időráfordításod egyenértékű az én 1 óra időráfordításommal, és így nincs 

szükség köztes értékmérő egységre.  

 A LETS (Local Exchange Trading System) rendszerek elsősorban angolszász 

országokban, a munkanélküliség sújtotta területeken, futótűz gyorsaságával terjedtek. Az 

Egyesült Királyságban több mint 450 csoport alakult. A legnagyobb létszámú csoport 

Ausztráliában, Sidney közelében működik, 1800 taggal. A LETS tagjai általában 

elszámolás 

nemzeti 

valutában 

(CHF), egymás 

között CHW 

a leg-

elterjedtebb 

helyi 

rendszer 

általában 

rögzített 

átváltási arány:                 

a te 1 órád = az 

én 1 órám 

fedezettel 

rendelkező belső 

érték nélküli 

pénz, fedezet 

kezelése 

szükséges 

Részletek 

Központ + 

Szövetkezet 

Szövetkezet Szövetkezet Központ Kibocsátó 

CHW zöld $ = $ szolgáltatás ideje 1 óra = 10 US$ 

(számlán) 

Egység 

WIR LETS Time Dollars Ithaca Hours   
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szolgáltatásokat cserélnek egymással: gyermekfelügyelés, takarítás, korrepetálás, kisebb házi 

javítások. Például Minneapolisban egy bevásárlóközpontban a rendszerbe áruházak is  

bekapcsolódnak: a pénzhelyettesítőket néhány százalékban elfogadják. Ez voltaképpen 

árengedmény, ami forgalomnövelő, s egyúttal a kereskedők a közösség összetartásához is 

hozzájárulnak.  

 Az 1934-ben, Zürichben alakult Wirtschaftsring-Genossenschaft (WIR) által 

létrehozott pénzhelyettesítő még ma is forgalomban van. A pénzhelyettesítő (CHW) csak 

számlapénz formájában létezik. A szövetkezet kezdetben két módon bocsátott ki 

pénzhelyettesítőt:   

- A szövetkezet tagjai svájci frankot fizettek be, s 5%-kal több pénzhelyettesítőt kaptak.  

- A szövetkezet kamatmentes pénzhelyettesítő hitelt nyújtott. Ez a pénzteremtési 

módszer jelenleg is létezik. 

A pénzhelyettesítővel a szövetkezet tagjai egymásnak fizetnek, a pénz iránti keresletet 

az tartja fenn, hogy a CHW-ben kapott hiteleket visszafizessék. Jelenleg hatvanezer tagja van. 

Banki tevékenysége mellett tagjai számára rendszeresen szervez továbbképzéseket, 

összejöveteleket, melyek ösztönzik a tagok egymás közti üzleti kapcsolatait. A bank 

tevékenysége ösztönzőleg hat a svájci kis- és középvállalatok egymás közötti forgalmára.  

Figyelembe véve, hogy a legrégebb óta működő kiegészítő pénzrendszerről van szó, ez 

utóbbi példa (WIR) a későbbiekben részletesebben is kifejtésre kerül. 

2.5. A helyi pénzrendszerek és a pénzfunkciók 

3. táblázat: Tipikus helyi pénzrendszerek és a pénzfunkciók 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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A 3. táblázat a röviden vázolt helyi pénzrendszerek esetén mutatja be, hogy miként 

képesek ellátni a pénzfunkciókat. 

 Az értékmérő funkció minden helyi pénzrendszerben teljesül. Persze nem hagyhatjuk 

azt a tényt sem figyelmen kívül, hogy ennek területi korlátjai vannak, vagyis csak a 

meghatározott elfogadóhelyek válthatóak be.  

 A forgalmi eszköz funkció korlátja nemcsak a területiségben, hanem az 

önkéntességben is rejlik. Senki sem kötelezhető a helyi pénzek elfogadására, illetve arra sem, 

hogy valaki kizárólag ebben teljesítse tartozását, hiszen e rendszerek egyik alapkövetelménye 

az önkéntes jellege. 

 A fizetési funkció, vagyis az áru- és pénzforgalom ideiglenes vagy végleges elválás 

valamennyi rendszerben technikailag lehetséges. 

 A felhalmozási eszköz funkció teljesülésének korlátozottságában rejlik a rendszerek 

lénye, hiszen a helyi pénzek alapvetően nem megtakarítások képzésére, hanem ezzel 

ellentétben a helyi szintű forgalom fellendülésére jöttek létre. Ennek ellenére van rá lehetőség, 

azonban egyes esetekben nem sok értelme van. Gondoljunk csak arra, mi értelme lenne több 

10.000 óra „time dollar”-t megtakarítani nyugdíjként. 

 Tehát a megfogalmazott korlátokat figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy a helyi 

pénzek képesek betölteni a pénzfunkciókat. De ennek ellenére még sem nevezhetőek 

pénzügyi értelemben vett pénznek, hiszen nem a bankok teremtik őket. 

2.6. Helyi pénzrendszerek sajátos pénzfunkciói 

A helyi, illetve közösségi pénzeknek az eddig vizsgáltakon túl további funkciókat is 

tulajdonítanak. 

- Természeti funkció: Folyamatosan újjászülető, romlatlan a helyi pénz. A pénz 

folyamatos megszűnése, romlása, majd újjászületése létfeltétel, csak így tudja hordozni az 

egyének szükségleteit. 

- Pénzforgási kényszer: Mivel a közösségi pénzteremtés mindig rendelkezésre áll az 

egyén számára, ez a kényszer nem kell, hogy vásárlási kényszert generáljon. Szemben az 

inflációval, ami végleges közösségi veszteséggé alakulva, ez befektetési, költési kényszert 

jelent. Intézménye a pénzhasználati díj, kezelője az egyén közösségi számlája. 

- Területi érdekvédelem: Azt a célt szolgálja, hogy a kibocsátó terület pénze vonzódjon 

a szülő területhez. Minél messzebb van annál kevesebbet ér, így birtoklója kényszerítve van 

annak azon a területen történő elköltésére. 

- Értékállósági funkció: Fizikai voltában nem értékálló, értékét a pénzhasználati díj 

csökkenti, de értékmérő tulajdonsága számszerűen állandó. 

- Közösségi vagyongyarapító funkció: Az egyén közösségi befektetésein keresztül 

közösségi vagyont gyarapít. Intézménye a pénzhasználati díj és az egyén közösségi számlája, 

kezelője az egyén. 
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- Közösségi tervező funkció: A pénz létrehozása az egyének jövőbeli 

munkaképességéhez van kötve az időskálán. Ez a hitelezési funkció társul az egyén 

értékítéletével, fontossági ítéletével, mely a közösségi igényekhez rendeli. Így az biztosítja a 

tervezést abban, hogy milyen folyamatok, mikor milyen sorrendben valósuljanak meg. Nem 

teszi lehetővé, hogy a közösség túltervezze magát, biztosítja minden igény arányos 

támogatását, a közösség munkáját ráirányítja az álltaluk fontosnak tartott programokra. 

- Szeretet funkció: A pénz felhalmozási kényszer megszűnése, mely megszünteti a 

létfenyegetettségből való cselekvést, a versenyt. Intézménye az egyén pénzteremtési 

lehetősége. Kezelője az egyén és a közösségek. 

2.7. Helyi pénz számviteli elszámolása 

A helyi pénz kibocsátásának és működtetésének jogi szabályozása csak részben 

megoldott, nincs specifikus jogszabály vagy más központi iránymutatás, amely a rendszer 

működtetését részletesen meghatározza. 

 

„A piacgazdaság működtetéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplői számára 

hozzáférhetően döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem nyereség-

orientált szervezetek, valamint az egyéb gazdálkodást folytató szervezetek vagyoni, pénzügyi 

és jövedelmi helyzetéről és azok átalakulásáról objektív információk álljanak rendelkezésre” 

(Sztv.). 

A saját kibocsátású utalványok (helyi pénz) számviteli elszámolása törvényileg 

közvetetten szabályozott, részletes elszámolási rendszerét a számviteli politikában, illetve a 

számlarendben kell rögzíteni. 

A helyi közösség által kialakított belső szabályzat az, amely meghatározza a kibocsátás 

és működtetés feltételeit. 

A helyi pénz a mérlegben nem mutatható ki a pénzeszközök között, az utalványokhoz 

hasonlóan a követelések között kell szerepeltetni.  

A helyi pénz és a köznapi életben használatos utalványok számviteli elszámolásának 

különbözőségét kívánjuk bemutatni az alábbi ábrákon. 

2.7.1. Nem saját kibocsátású utalvány, elektronikus kártya 

A gyakorlatban általában az ételutalványokkal találkozunk, melyet a munkáltató vásárol 

meg dolgozói részére. A papíralapú utalványok mellett egyre inkább elterjed a béren kívüli 

juttatások körében az un. elektronikus utalvány. Az elektronikus kártya alkalmazása 

egyszerűbb, az adminisztrációs és járulékos költségek is alacsonyabbak a hagyományos 

utalványénál. 

1. ábra: Nem saját kibocsátású utalványok, elektronikus kártya működése 
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Forrás: Saját szerkesztés 

Lépései: 

 Szerződéskötés: az utalványt kibocsátó és az utalványt elfogadó egység között. 

 Szerződéskötés: az utalványt kibocsátó és az utalványt vásárló között. 

 Az utalványt vásárló megvásárolja az utalványt (elektronikus kártyát) a kibocsátótól, 

mely alapján a kibocsátónál keletkezik egy kötelezettség az utalványt elfogadóval 

szemben, a vásárlónál egy követelés az elfogadóval szemben, amennyiben kezelési 

költséget is felszámít a kibocsátó, akkor a vásárlónál igénybe vett szolgáltatás 

költség jelentkezik. 

 A munkáltató kiadja az utalványokat a dolgozóknak, így a dolgozóknak követelése 

lesz az elfogadóval szemben, a munkáltató pedig elszámolja személyi jellegű 

költségként a kiadott utalványok értékét. 

 Amennyiben a munkáltató több havi utalványt egyszerre ad ki, felmerül az időbeli 

elhatárolás esete is. 

 Amikor a dolgozó beváltja az ételutalványt (használja a kártyát) ekkor történik az 

értékesítés, melyet a kibocsátó felé számláz, mely összeget a kibocsátó átutal az 

elfogadóhelynek a jutalék kivételével. A beváltóhelynek jutaléktartozása van a 

kibocsátó felé, így pénzügyileg csak a különbséget kell rendezni. 

2.8. Helyi pénz 

A helyi pénz a hivatalos fizetőeszköz mellett működik, nem váltja ki azt, ezért is 

nevezik a szakirodalomban komplementer pénznek. Többféle helyi pénz létezik a világban. 

Egy lehetséges elszámolási módot kívánunk bemutatni a 2. ábra segítségével. 

2. sz. ábra: A helyi pénz működése 
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 Forrás: Saját szerkesztés 

 

Helyi pénzt társas szervezet bocsátja ki, mely lehet szövetkezeti forma is. A tagok 

bocsátják rendelkezésre a fedezetet, melyet pénzintézetben helyeznek el. A pénz befizetésével 

a tagoknak követelése keletkezik a kibocsátó szerezettel szemben. A szervezet működését a 

tagi hozzájárulásokból illetve a betétként elhelyezett fedezet kamata biztosítja. A pénz 

kibocsátásával a szervezet kötelezettséget mutat ki a mérlegében. 

A helyi pénzt helyi vállalkozók fogadják el, így segítve a helyi kereskedelem 

fellendülését. A helyi pénzzel fizetők számára kedvezményeket biztosítanak. A helyi pénz 

vásárlása névértéken történik, visszaváltásakor beváltási jutalékot számítanak fel, mely a 

kibocsátó bevétele lesz.  

A helyi pénzt elfogadó vállalkozások követelésként mutatják ki a helyi pénzt a 

mérlegben, melyet felhasználhatnak fizetésre, ekkor a kötelezettségeket összevezetik a 

követeléssel. Pénzeszközzé a helyi pénz akkor válik, amikor beváltják. Beváltáskor a 

kibocsátó beváltási jutalékot számít fel, amely a vállalkozásnál egyéb szolgáltatás költségei 

között kerül kimutatásra. 

A fentiekből megállapítható, hogy minden helyi pénz utalvány, de nem minden utalvány 

helyi pénz. 

2.9. Sikerek különböző célok mellett 
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A regionális valuták egyik előnye, hogy a már meglévő erőfeszítések, valamint a 

világpiacon való szereplés mellett, kiegészítőleg támogatja a helyi gazdaság fejlődését. A 

következőkben bemutatott két példa (WIR, Chiemgauer) jól tükrözi, hogy az alternatív 

fizetőeszközök használata eltérő feltételek és célok mellett is segítségére lehet egy adott 

közösség, illetve régió számára. 

3. Duális pénzrendszer svájcban: a WIR 

A Svájcban működő WIR rendszer elsősorban a kis- és középvállalatok közötti 

kereskedelem serkentését tűzte ki célul. A WIR elterjedtségét és fontosságát mutatja, hogy a 

svájci frank mellett saját devizakóddal (CHW) rendelkezik. 

A WIR Bank, amely 1934-ben WIR Szövetkezetként kezdte meg működését, ma a világ 

legsikeresebb kiegészítő valuta rendszerét irányítja Svájcban. A WIR a „Wirtschaftsring” 

(„Gazdasági Gyűrű”) szó rövidítése, valamint a „mi” személyes névmás német megfelelője. 

Az 1929-es gazdasági válságra reagálva hozták létre, amikor a magas munkanélküliség, 

pénzfelhalmozás és protekcionizmus következtében nagyfokú bizonytalanság lett úrrá a 

lakosság és üzlettulajdonosok életében. Hogy gazdasági tevékenységeiket folytatni tudják, 

több pénzre volt szükség. A 16 alapító tag elkötelezettsége az öngondoskodás és a 

szövetkezetben való gondolkodás mellett az élet minden területére kiterjedt. Mivel azonban a 

nemzeti valuta hiányával nem tudtak mit kezdeni, létrehozták saját, gyakorlatilag 

kamatmentes valutájukat. A résztvevők száma már működésük első évében háromezerre 

növekedett, napjainkban pedig ügyfeleik között tudhat több mint 60 ezer kis- és közepes 

vállalkozást, ugyanakkor magát a szövetkezetet 2200 tag alkotja. 

Teljes szövetkezeti tagok csak kis- és középvállalkozások lehetnek, vagyis – a 

szövetkezet meghatározása szerint – olyan cégek, amelyek legfeljebb 250 főt foglalkoztatnak. 

Számlanyitás és a WIR-ben való kereskedés joga természetesen az ennél nagyobb cégeket is 

megilleti, szövetkezeti taggá azonban nem válhatnak és így a szervezet irányításába sem 

szólhatnak bele. 

Az 1930-as évek óta a WIR az egyetlen olyan helyi pénz kezdeményezés, amely 

napjainkig megmaradt, és amelynek sikerült az összes azóta felmerülő gazdasági hanyatlást is 

túlélnie. A WIR középpontjában a „kölcsönös elszámolási kör” gondolata áll: a résztvevők az 

áruba bocsájtott termékekért és szolgáltatásokért cserébe olyan hitelt kapnak a többi tagtól, 

amellyel más tagok termékeit és szolgáltatásait vásárolhatják. Az egymással kereskedő 

résztvevők egyfajta adósközösséget képeznek, ahol a közösség tagjai jót állnak egymás 

negatív egyenlegéért. A WIR Bank, mint harmadik, nyilvántartást vezető fél, a nemzeti 

valután kívül kiegészítő valutát is kínál a vállalatok számára. A WIR-nek nevezett 

pénzhelyettesítő kizárólag számlapénz formájában létezik és WIR beruházási hitel 

nyújtásakor kerül forgalomba, ami akár egy svájci frankból és WIR-ből álló konstrukció is 

lehet. A Chimgauerrel ellentétben tehát itt pénzteremtésről van szó, melynek fedezetét a 

térségben működő gazdasági szereplők által termelt árutömeg biztosítja. A szövetkezethez 

tartozó vállalatok csak annyi WIR-t fogadnak el egymástól, amennyit biztosan tovább tudnak 

adni, biztosítva ezzel, hogy Svájc második valutája ne inflálódjon gyorsabban, mint a svájci 

frank. 
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Az 1936 óta Svájci Bankfelügyelet ellenőrzése alatt működő szövetkezet az első 60 év 

során kizárólag kölcsönös hitelezői körként működött. 1998-ban azonban történelmi lépésre 

szánta el magát és eddigi szolgáltatásait hagyományos banki szolgáltatásokkal egészítette ki, 

nevét pedig WIR Bankra változtatta. Bár az ezredforduló óta svájci frankban is folytathat 

pénzügyi tevékenységet, portfoliójában azonban még mindig csak az egyszerűbb pénzügyi 

termékek (nyugdíj, megtakarítás) szerepelnek. Mindemellett a kockázatosnak minősülő 

ügyletekben sem vállal szerepet. A WIR Bank által nyújtott kölcsönöket csak minimális 

kamat terheli, amelyből a bank így fedezni tudja adminisztrációs költségeit, a szükséges 

tartalékképzést, valamint a tagoknak fizetendő osztalékot. Az alacsonyabb (nagyjából 1%) 

kamatláb másik velejárója a kisebb terhek mellett, hogy a svájci frankhoz képest a nagyobb 

forgási sebességet biztosít a WIR számára. 

A svájci frankkal egyenértékű „WIR frank” adó és közszolgáltatások fizetésére nem 

alkalmas, felhasználható azonban az alábbiak szerint: 

 Termékvásárlás, beleértve az ingatlant 

 Üzleti kiadások 

 Tőkeberuházások 

 Személyes kiadások 

 Munkavállalók fizetése 

Svájc GDP-je 2010-ben 528 milliárd USD volt, így a 2010-es 1,627 milliárd svájci 

franknak megfelelő WIR forgalom (Svájc GDP-jének kb. 0,32%) első pillantásra 

jelentéktelennek tűnik. James Stodder, Rensselaer Polytechnic Institute nevű magán 

kutatóegyetem professzora azonban egy tanulmányában statisztikai módszerrel (98%-os 

valószínűség mellett) igazolja, hogy a WIR kulcsszerepet játszik Svájc gazdaságának 

stabilizálásában. 

A WIR Banktól származó több mint 50 évre visszanyúló adatok szerint az alternatív 

elszámolási rendszernek ún. anticiklikus hatása van Svájc gazdaságára nézve. A WIR nemzeti 

üzleti kör aktivitása ugyanis gazdasági fellendülések idején csökken, válság, illetve gazdasági 

hanyatlás során azonban jelentősen emelkedik. Utóbbi esetben a WIR forgalom a nemzeti 

átlagnál gyorsabb növekedést indikál. 

A pusztán statisztikai eredmények mellett, három másik ok is magyarázatot adhat arra, 

miért lenne hiba kizárólag forgalma alapján következtetni a WIR jelentőségére: 

1. Forgalomserkentő hatása van. Ha valaki úgy dönt, hogy vesz egy 1 millió 

svájci frank értékű épületet, amelyet nem csupán nemzeti valutában, hanem például 20%-át 

WIRben szeretné, illetve tudná fizetni, akkor a svájci gazdaságban megmutatkozó gazdasági 

aktivitás értéke ugyanúgy 1 millió svájci franknak fog megfelelni. Ebben az esetben a 200 000 

WIR forgalom gazdaságra gyakorolt hatása ötször nagyobb, mint amit kereskedelmi 

volumene önmagában mutat. 

2. Időzítés: A WIR-t gyakrabban használják válságok idején, tehát épp a 

különösen kritikus időszakokban nyújt segítséget. 
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3. Főként a svájci munkaerő 85 %-át foglalkoztató kis- és, középvállalatok azok, 

akik a WIR használatáról döntést hoznak. 

A WIR stabilizáló (anti-ciklikus) hatása tulajdonképpen a foglalkoztatás szempontjából 

is előnyös. Minden alkalommal, amikor a munkanélküliség az átlagos fölé emelkedne a 

Gazdasági Gyűrűn belül tapasztalható nagyobb aktivitás a munkaerőpiacra is szabályozó, ill. 

kedvező hatással van. 

Nem meglepő tehát, hogy a WIR egyfajta etalonnak számít a helyi fizetőeszközök 

körében. 

4. Chiemgauer – Németország 

A Chiemgauert, mint utalványrendszert, nonprofit szervezet formájában hozták létre és 

bocsájtották ki. Az alapvető célja a kezdeményezésnek elsősorban az oktatás és a kutatás 

támogatása. A létrehozott projektek, mint például a diákvállalatok, konferenciák, tréningek, 

szakmai konzultációk, rendezvények, tájékoztatók révén egy oktatási térséget kívántak 

létrehozni, mely nagyban hozzájárul a régió fenntartható fejlődéséhez. A fenntarthatóság 

fogalma egyszerre utal a környezeti, gazdasági és társadalmi szempontok fontosságára. Ennek 

révén összefonódik a régióban élők számára a környezettudatosság, a tudás és a gazdasági 

haszon fogalma. 

A 2003-ban induló kezdeményezés többszöri nekifutás után vált meghatározóvá a 

Chiemsee térségében. Egy földrajztanár ötlete alapján, 6 diáklány munkássága révén jött létre 

a ma már több ezer felhasználót számláló kezdeményezés. 2007-ben létrehozták a Regio eG-t 

Prien am Chiemsee székhellyel, amely egy regionális szövetkezetként több települést 

összefogva 269 taggal szerveződött. Feladataikat 3 fő pontban fogalmazták meg: 

1. A Chiemgauer, mint elszámolási eszköz gazdasági ügyeinek irányítása 

2. További regionális valuták elszámolásának lebonyolítása 

3. Mikrohitelezés euróban és regionális helyi pénzekben 

A második pontban megfogalmazott elszámolások irányítása és kezelése a következő 

helyi pénzek jelenlétét igazolják: 

 Chiemgauer (Landkreise Rosenheim és Traunstein) 

 Sterntaler Berchtesgadener Land környékén. 

 AmmerLechTaler az Ammersee körül 

 “Regio” (Der Regio e. V.) 

 Amper-Taler Landkreis Dachau körzetében. 

2011 végéig a szövetkezet összesen 275 vállalkozás számára nyújtott mikrohitelt 

összesen 1 400 000 € összegben. A hitelkeret maximum 20 000 €, amit 18 -36 hónap közötti 

futamidőre lehet igényelni 8,9%-os kamatláb mellett. Létezik azonban egy a WIR-hez hasonló 

feltételekkel igényelhető kölcsön is, amelyet a szövetkezet tagjai részére Chimgauerben nyújt 

a Regio eG. 

4. táblázat 

 2003 2010 2012 
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Forgalom  Chiemgauer-ben 75.873 

€ 

5.145.6

19 € 

 

Forgásban lévő pénztömeg 8.000 € 458.07

1 € 

600 000 

€ 

Forgási sebesség 4,87 11,23 12 

Visszaváltás € 90% 28 %  

Fogyasztó/Vállalkozás/nonprofit sz. 130 / 

100 

2230 / 

602 

2500/600

/250 

Forrás: Ladanyi (2011), mélyinterjú Rosenheimben (2012) 

 

5. Optimális helyi pénz-övezet 

A következőkben arra keressük a választ, hogy mekkora térségre vetítve érdemes egy 

helyi pénzrendszert bevezetni, milyen feltételek szükségesek bevezetéséhez, valamint 

szemléltetjük a rendszer működésének módját. 

A helyi pénzrendszerek történetét megvizsgálva megállapítható, hogy bevezetésük egy-

egy városra vagy kisebb régióra tehető. Ennek oka főként területi korlátuk, mely egyben 

hátrányuk is, valamint ezen rendszerek mindegyike a helyi bizalomra és összefogásra épül. 

Mindezek alapján arra jutottunk, hogy egy helyi pénz bevezetésének területi hatálya egy 

városra illetve annak agglomerációjára terjedjen ki. Jelenleg Magyarország 175 kistérségre 

van felosztva, melyek megfelelnek az iménti követelménynek. Somogy megye 11 

kistérségből áll, melyből a megyeszékhelyhez tartozó kistérség statisztikai adatai alapján egy 

közösségi valuta bevezetésének lehetőségét szeretnénk a következőkben bemutatni. 

A helyi pénzrendszerek alapvető tulajdonsága, hogy korlátozott a felhasználhatósága, 

ezért az emberek elsődlegesen ezt szeretnének elkölteni, ugyanis erre tekintettel nem 

számíthatnak kamatbevételre, így nem érvényesül a pénz felhalmozási funkciója. Mindennek 

köszönhetően a pénz forgási sebessége növekszik, mely a mennyiségi egyenlet alapján 

előnyösen hat a helyi gazdaságra. 

A mennyiségi egyenlet a következető: 

M x V = P x T 

Ahol: 

- M jelöli a gazdaságban levő pénzmennyiséget 

- V ezen pénzmennyiség forgási sebességét 

- P az árszínvonalat 

- T pedig a tranzakciók száma 

Pénz mennyiségi elméletének neoklasszikus tárgyalása Irwing Fisher, amerikai 

közgazdász nevéhez fűződik aki megalkotta a fent nevezett forgalmi egyenletet. A képlet bal 

oldala a pénzkínálatot mutatja, mely a pénzmennyiség (Money) és pénzforgási sebesség 

(Velocity) szorzatából tevődik össze. A pénz forgási sebessége azt mutatja meg, hogy 

egységnyi pénzt egy adott időszak alatt (általánosságban egy év) hány gazdasági tranzakciót 
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közvetít. A képlet jobb oldalán az árszínvonal (Pricelevel) szerepel mely az áruk átlagos árát 

jelenti. Az egyenlet jobb oldalán szereplő T a pénz által közvetített tranzakciók értékének 

összegét jelenti adott időszakra vetítve, mely egyben a reál GDP-t jelenti. Ha az egyenlet jobb 

oldalát összevonjuk (P x T) megkapjuk a nominális (folyó áras) GDP-t. A pénzmennyiség 

nagyságának meghatározásához az M1 mutatót fogjuk a továbbiakban használni, amely 

tartalmazza a gazdaságban lévő készpénz és látraszóló betét állományt, ugyanis ez a kategória 

tükrözi leginkább, hogy a gazdasági szereplők mekkora pénzállomány felett kívánnak 

rendelkezni rövid távon. 

Losoncz Alpár Válság és Történelem - A harmincas és hetvenes évek válságának 

fényében című tanulmányában Milton Friedman Az Egyesült Államok monetáris története 

című könyvére hivatkozva kifejti, hogy a 30-as gazdasági válságban a Fed passzív 

gazdaságpolitikája járult hozzá a válság elhúzódásához. Az Amerikai Központi Bank ezen 

időszakban nem ellenőrizte a pénz forgási sebességét illetve a pénzkínálatot, mely miatt az 

utóbbi egyharmaddal csökkent. Abból a téves feltételezésből indult ki, hogy mindez a 

pénzügyi rendszer megtisztulásának a következménye.4 Az alábbi grafikonon az Amerikai 

Egyesült Államok USD forgási sebességi adatait mutatja be 1929-1940-es időszakban, 

melyből látszik, hogy a válságnak nem is okozója de következménye mindenképpen a pénz 

forgási sebességének mérséklődése volt. 

 
Forrás: Saját készítés N. Gregory Mankiw: Makroökonómia, Osiris, 2005., 314 p. alapján 

Megvizsgálva a forint forgási sebességét 2001-2009 időszakban szintén egy Amerikai 

Egyesült Államokhoz hasonló lassulás figyelhető meg. 
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Forrás: Saját szerkesztés MNB (A pénzmennyiségek M3-on kívüli eszköz és forrásoldali 

aggregátumok című táblázat) és KSH (GDP értéke és volumenindexei) adatai alapján 

 

A fenti említett forgalmi egyenletből kiindulva megállapítható, hogy helyi szinten egy a 

nemzeti valutához 1:1 arányban rögzített pénzhelyettesítő ha a törvényes fizetőeszköznél 

nagyobb forgási sebességgel rendelkezik, az helyi a kibocsátást növekedéséhez fog vezetni.  

5.1. Helyi pénzrendszer bevezetésének módja 

A helyi pénzrendszer bevezetés alapvető kérdése, hogy mivel is motiváljuk a helyi 

vállalkozót illetve a lakosságot, hogy használja az új fizetőeszközt. Szakirodalmi áttekintés 

alapján megállapítható, hogy napjainkba kedvezményes áron történő vásárlással 

szorgalmazzák ezt, míg korábbi történelmi példák azt mutatják, hogy nem kapcsolódott hozzá 

ilyennemű vásárlási előny. 

Jelen gazdasági helyzetben elmondható, hogy a helyi lakosság illetve vállalkozó abban 

az esetben fogja használni ezt a fizetőeszközt, ha ahhoz valamilyen számszerűsíthető 

gazdasági érdeke fűződik vagy hosszútávon versenyképességi előnye származik. 

Egyik jelentős költsége a vállalkozásoknak a munkabér és közteher kérdése. Mindebből 

kiindulva a forgalomba való kerülés alapjának a Kaposvári Koronában történő munkabér 

kifizetést helyezzük előtérbe becsléseink során. A Munka törvénykönyve alapján a 

munkáltató a munkavállaló részére a nettó munkabér 20 százalékát természetbeni munkabér 

formájában helyettesítheti. A következőkben ennek felére, vagyis 10 százalékra végzünk 

számításokat. A helyi önkormányzat által nyújtott szociális ellátásoknak szintén 10 

százalékára feltételezzünk ilyen formájú kiegyenlítetést. A helyi iparűzési adó törvény 

módosításával vagy önkormányzati rendelettel lehetne szabályozni, hogy a helyi pénzben 

kifizetett jövedelem összegével a vállalkozó csökkenthesse adóalapját, ezért a vállalkozó által 

a munkavállaló bére után fizetendő társadalombiztosítási járulék illetve személyi 

jövedelemadó mértékében nem lenne további kedvezmény. 

A helyi pénz bevezetése kétféleképpen valósulhat meg: 
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- Elektronikus pénz (megállapodás alapján a szolgáltatók korlátozott körű hálózatában 

ellenérték kiegyenlítésére)  

- Papír alapú utalványon keresztül. 

Mindkét esetben a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. 

törvény rendelkezik, melyben az általuk végzett fizetési műveletet nem minősíti pénzforgalmi 

szolgáltatásnak. Mindezek alapján bármelyik formában történő bevezetése törvényileg 

lehetséges, de véleményünk szerint a bevezetéskor a papíralapú utalvány a kezelhetőbb, 

melyet későbbiekben kiegészíthet elektronikus formájú pénzzé. 

5.2. Kaposvári kistérség jellemzői 

Somogy megye 11 kistérségének egyike a kaposvári, melyhez jelenleg 54 település 

tartozik, ezek mindegyike 30 km-en belül esik Kaposvár városhoz. A népességnek több mint 

65 százaléka a megyeszékhelyen lakik.  

A térség munkaerőpiaci adatai alapján megállapítható, hogy a munkanélküliségi ráta 

meghaladja a 15 százalékot, mellyel az országos 9,9 százalékos átlagot is túllépi. A 

megyeszékhely adatait tekintve a munkanélküliségi ráta 8,45 százalék, melyből következik, 

hogy a kistérségben tapasztalható álláskeresők száma a környező településeken jelentős. 

A 2009. évi adatok alapján 15.431 vállalkozás működik, melyek összességében 24.843 

főt foglalkoztatnak, míg 12.549 fő a költségvetési szférában vállal munkát. A 

munkanélkülieknek több mint 70 százaléka kap változó összegben juttatást az 

önkormányzattól. A helyi pénz bevezetésének alapjaként ezen juttatásban részesülők körére 

illetve a versenyszféra által kibocsátott munkabérre vizsgáljuk a szükséges pénzmennyiséget. 

A következőkben a statisztikai és helyi költségvetési adatok segítségével határozzuk 

meg, hogy a különböző gazdasági szereplők között milyen módon tud megjelenni a helyi pénz 

és mindezek alapján mekkora pénzmennyiségre lenne szüksége a térségnek. 

 

5.2.1.Vállalkozások 

Számításaink során a kibocsátás kezdő lépéseként a versenyszféra helyi pénzben történő 

munkabér kifizetését vettük alapul. Ezen bérkifizetéshez szükséges közösségi valutához egy 

olyan pénzintézeten keresztül juthatnának, mely a pénz átváltását tenné lehetővé. Mindez 

működhet például szövetkezeti formában. Az első forgalomba kerülés után természetesen más  

gazdasági szereplőtől származó bevétel formájában is megjelenhet a vállalkozónál. 

A térségben 24.843 főt foglalkoztat a versenyszféra, az átlagos nettó munkabér 97.331 

forint volt. Ez összességében havi 2.417.994 ezer forint bérkifizetést jelent, melynek 10 

százaléka Kaposvár Koronában történne. A helyi vállalkozás a Kaposvári Koronában 

kifizetett nettó munkabér összegével csökkenthetné az iparűzési adója alapját, így érdekelté 

lenne téve a Kaposvári Koronában való bérfizetésben. A fentiek alapján a versenyszféra éves 

bérkifizetése 2.904.593 ezer forint Kaposvári Korona lenne, mellyel csökkentené helyi 

iparűzési adó alapját, így ezen összeg 1,5%-ától 43.524 ezer forinttó esne el az önkormányzat, 

mely a jelenlegi iparűzési adó bevétel alig 2 százalékát jelentené. 
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5. táblázat: Éves munkabér kifizetés és hozzá kapcsolódó helyi adó kedvezmény 

Adatok ezer forintban 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

5.2.2. Háztartások 

A háztartásokra nem lenne számszerűsíthető hatással a helyi pénzben való jövedelem 

szerzés. Mint a harmadik fejezetben említettük, a munkáltató dönthet a munkabér maximum 

20 százalékának egyéb módon való kiegyenlítésének módjáról. A vállalkozó nyilvánvalóan az 

adókedvezményt igénybe szeretné venni, ezért feltételezésünk szerint a nettó munkabér 10 

százalékát ezen pénzhelyettesítőben fogja alkalmazottai részére kifizetni. Mivel helyi szinten 

„minden” vállalkozó elfogadja a vásárlás ellenértékeként, ezért a munkavállalót semmilyen 

hátrány nem fogja érni, ugyanis munkabére 10 százalékát jelenleg is munkahelyének 

környezetében költi el véleményünk szerint. 

5.2.3. Önkormányzatok 

Jelenleg Kaposváron a 2,5 millió forintos adóalapot el nem érő vállalkozásoknak nem 

kell helyi iparűzési adót fizetniük. A város költségvetése alapján 2.192.981 ezer forint helyi 

adóbevétele keletkezett 2010. évben, melynek több 70 százalékát az iparűzési adó tette ki. A 

harmadik fejezetben említett helyi iparűzési adóalap kedvezmény bevezetése esetén 

véleményünk szerint az adómentes értékhatárt meg kellene szüntetni. 

3. ábra: Kaposvár város helyi adó bevételeinek megoszlása adónemenként 2010. évben 

 
Forrás: Saját szerkesztés Kaposvár megyei jogú város 2010. évi költségvetése alapján 

Az iparűzési-, telek-, kommunális és építményadót, mely a helyi önkormányzatok 

közvetlen bevétele, mind a magánszemélyek mind pedig a vállalkozók fizethetnék Kaposvári 

Koronával vagy a törvényes fizetőeszközzel is. Így az önkormányzatnak bevétele 

keletkezhetne Kaposvári Koronában, melyet fordíthatnak szociális juttatások 10 százalékának 
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kifizetésére, beruházásokra - helyi vállalkozók igénybevételével -, de szükség esetén 1:0,99 

arányban át is válthatja Forintra. 

Az önkormányzatok kiadásait tekintve megállapítható, hogy mennyi helyi pénzre is 

lenne szüksége. A helyi önkormányzatok a következő jogcímekre teljesítenek kifizetéseket az 

aktív munkaképes korú lakosság számára. 

- Rendelkezésre állási támogatás: 

Az Önkormányzat biztosítja a munkanélküli lakosság számára a közcélú 

foglalkoztatásokat, ezen időszakra munkabér, amikor pedig nem vesznek ebbe részt 

rendelkezésre állási támogatást kapnak. 

- Rendszeres szociális segély: 

Azon személyek részesülnek ebben, akik egészségkárosodottak vagy 55 év felettiek, 

illetve azok a személyek akik 14 év alatti gyermeket nevelnek de nem részesülnek GYES-ben, 

GYED-ben, GYÁS-ban. Segély összege jelenleg 25.650 forinttól 60.600 forintig terjedhet. 

- Munkabérként: 

Az önkormányzati illetve intézményi foglalkoztattak részére munkabért fizet ki. A 

kistérségben 12.549 fő alkalmaznak a közszférában, átlag nettó keresetük 109.684 forint 

havonta. Ezen jogcímen történő kifizetéstől eltekintek, ugyanis a közszférában 

foglalkoztatottak többségének a Magyar Államkincstár teljesít bérkifizetést, nem pedig a helyi 

önkormányzat. 

Az alábbi táblázat a fent felsorolt munkabéren kívüli jogcímek szerinti kifizetési 

összegeket mutatja be Kaposvárra vetítve, illetve azok megoszlását a kifizetések formájában. 

 

 

 

6. táblázat: Az önkormányzati kifizetések megoszlása 

Adatok ezer forintban 
 

 
Forrás: saját szerkesztés www.ddrmk.hu adati alapján 

 

Mindezek alapján megállapítható, hogy az éves szinten hozzávetőleg 153.312 ezer 

forintos kiadása jelenik meg Kaposvári Koronában, melyet fedezhet a helyi adó bevételeiből 

is. Ezen adóbevételek azonban éves szinten három részletben jelennek meg az 

önkormányzatnál, két előleg-fizetési időszakban (március és szeptember) valamint a tényleges 

adófizetési időpontban, május végén. Ha a helyi pénzben befizetett adóbevételből 
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megtakarítás révén nem áll rendelkezésre elengedő mennyiség, akkor ezen célra a forgalmazó 

intézménytől át tud váltani forintot. Ha pedig a helyi adó befizetésekkor jelentős többlete 

keletkezik, akkor a segélyezés nem csak 10 százalékát, hanem nagyobb arányát is teljesítheti 

helyi valutában. 

5.3. Kaposvári kistérségi szövetkezet 

A fenti számítások szerint az első bérkifizetésnél a versenyszférán keresztül 241.799 

ezer forint, a költségvetési szférán keresztül 12.776 ezer forint, összességében pedig 254.576 

ezer forint értékű Kaposvári Koronára lenne szüksége a térségnek, ha feltételezzük, hogy a 

forgási sebesség 12. 

Mindezek alapján megállapítható, hogy a szövetkezetben hozzávetőleg 260 millió 

forintot kell betétben elhelyezni, mely 100 százalékos fedezetet teremt a Kaposvári Korona 

kibocsátásához.  

A szövetkezetben elhelyezett 260 millió forint betét kamataiból és az utalványok 

tranzakciós költségeiből fedezni lehetne a szövetkezet működési kiadásait, a fennmaradó 

részből pedig támogatásokat lehetne később nyújtani a helyi gazdáság számára. A Kaposvári 

Korona visszaváltási aránya a beváltó személytől függően eltérő lenne. Véleményünk szerint 

a nagyvállalkozásoknak és a magányszemélyeknek 1:0,90 míg a kis- és 

középvállalkozásoknak és az önkormányzatnak 1:0,99 arányon történne. 

A jelenleg 6 százalékos jegybanki alapkamattal kalkulálva éves szinten 15.276 ezer 

forint kamatbevétel jelenne meg a mögöttes betétszámla hozamaként. Ha a tizenkétszeres 

forgási sebességet vesszük alapul és feltételezzük, hogy a pénzmennyiség 12 alkalommal, a 

minimális 1 százalékos tranzakciós költségen visszaváltásra kerül, akkor abból a rendszernek 

(254.576×0,01×12), 30.549 ezer forint haszna származik. Így összességében 45.824 ezer 

forint bevételt realizál rajta a térség éves szinten. 

Az alábbi táblázatok azt foglalják össze, hogy különböző gazdasági viselkedések esetén 

mekkora pénzmennyiségre lenne szükség: 

 

7. táblázat: Szükséges pénzmennyiségek nagysága különböző forgási sebességek esetén 

Adatok ezer forintban 
 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A fenti táblázatban látszik, hogy a legalacsonyabb forgási sebességnek ötöt vettünk, 

mely magasabb a forint utóbbi tíz évben elért forgási sebességének mindegyikénél (4,92 volt 

a maximum M1 esetén). Ezen pénzhelyettesítő működésével csak abban az esetben lehet 

jelentős gazdasági növekedést elérni, ha a törvényes fizetőeszköznél magasabb forgási 

sebességgel rendelkezik, így az alacsonyabb érték vizsgálatától eltekintünk. 
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8. táblázat: Szükséges pénzmennyiség nagysága különböző magtakarítási arányok 

esetén 

Adatok ezer forintban 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Alapvetően ezen pénzhelyettesítő rendszerben nem racionális viselkedés a megtakarítás, 

de előfordulhat, hogy a gazdasági szereplők nem akarják elkölteni hosszabb-rövidebb ideig 

vagy esetleg egy későbbi kifizetésre tartalékolják pénzhelyettesítő eszközeiket. A fenti 

táblázat azt mutatja be, hogy az alapvetően feltételezett évi tizenkétszeres forgási sebességet 

figyelembe véve különböző tartalékolási arányok esetén, mekkora pénzmennyiség kibocsátása 

szükséges.  

 

9. táblázat: Szükséges pénzmennyiség különböző forgási sebességek illetve megtakarítási 

ráta esetén 

Adatok ezer forintban 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

2011. augustusi felmérés szerint az EU 27 tagállama tekintetében a lakosság 

megtakarítási rátája 11,6 százalék volt, ezen arány a magyar lakosságénak megfelelő vagy 

legalábbis mindenképp alatta van. Mindebből kiindulva a fenti táblázat, azt mutatja be, hogy 

az eredeti becsléshez képest mekkora pénzmennyiségre lenne szükség, ha a lakosság ezen 

készpénzhelyettesítőben takarítaná meg rendelkezésre álló jövedelmének 10 százalékát. 

Mindhárom esetet megvizsgálva jól látszik, hogy a korábbiakban, az optimális 

helyzetben meghatározott 260 millió forintos pénzmennyiség hozzávetőleg 300 milliós szintre 

való emelésével ki lehetne küszöbölni egy esetleges alacsonyabb forgási sebesség illetve 

megtakarítási kedv okozta likviditási problémát. 

 

5.4. Helyi pénz áramlása 

A mellékelt 1. számú ábrán látható, hogy miként áramlik a helyi pénz a gazdaságban. 

Az „A” vállalat forintot vált Kaposvári Koronára, ugyanis munkavállalóinak ebben fizet bért. 

A munkavállaló a kaposvári kistérség bármely vállalkozójánál tud ezen a helyi pénzen 

vásárolni. Mivel a Kaposvári Korona nem kamatozik és átváltáskor is árfolyamveszteséget 

szenvedne el, ezért ezen pénzhelyettesítővel fog elsődlegesen vásárolni. Így egy másik 
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vállalkozó birtokába jut, aki ebből szintén fizethet munkabért, de akár a helyi 

adókötelezettségeit is fizetheti belőle. 

Jelenlegi szabályozás szerint helyi adót csak törvényes fizetőeszközben lehet fizetni, 

azonban ezt a problémát ki lehet küszöbölni azzal, hogy a vállalat az általa fizetett helyi adó 

mértékig 1:1 arányon válthat vissza Kaposvári Koronát. 

Az önkormányzat ezen Kaposvári Korona bevételét költheti szociális juttatások 

kifizetésére illetve fizethet belőle önkormányzati beruházásokat, felújításokat. Ezen folyamat 

alapján kering a helyi pénz a helyi gazdaságban míg a mögöttes forintfedezet egy 

betétszámlán kamatozik, melynek egy részét vagy egészét az önkormányzatok támogatások 

formájában a vállalkozók illetve a lakosság részére bocsáthatják. 

5.5. Összefoglalás 

A helyi pénz fenti bevezetéséhez a helyi adókról szóló törvény módosítására lenne 

szükség, mely esetén a helyi pénzben, mint fizetőeszközben való adófizetés lehetőségét 

kellene beiktatni. Ha azonban mindez nem lenne kivitelezhető, akkor kiküszöbölhető olyan 

módon, hogy az iparűzési adó mértékéig a vállalkozás 1:1 arányban válthatna át helyi pénzt 

forintra. Az önkormányzatoknak helyi szinten rendeletekkel kellene szabályozni, hogy a 

vállalkozók adóalap kedvezményt vehessenek igénybe az általuk helyi pénzben kifizetett 

munkabér mértékéig, valamint a jelenlegi 2,5 millió forintos adómentes adóalap értékhatárt 

meg kellene szüntetni. 

Számításaink során megállapított közel 260 millió forintos pénzmennyiség jegybanki 

alapkamaton számított kamatbevétele éves szinten 15.275 ezer forintot tenne ki. Ha ez a 260 

millió forint értékű pénzmennyiség 1 százalékos tranzakciós költséggel számolva évente 12 

alkalommal visszaváltásra kerülne, akkor mindez éves szinten 30.549 ezer forintos 

tranzakciós bevételt jelentene a helyi pénzrendszer szempontjából. Mindezzel a hozzávetőleg 

45.824 ezer forintos bevétellel szemben 43.524 ezer forint helyi iparűzési adó kiesés állna 

szemben. 
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6. Iszlám bankrendszer 

Térjünk rá az alternatív finanszírozási lehetőség harmadik, jelen publikáció témájára, az 

iszlám bankrendszer működésének elemzésére. Az iszlám a XX. század egyik 

legdinamikusabban növekvő világvallása. Az elmúlt 40 évben az általunk ismert és a 

közgazdaságtan főáramaként egyedüliként elfogadott bankrendszer mellett megjelent, sőt 

rohamos gyorsasággal teret hódított egy, a hagyományos fejlett monetarizáltságú országok 

bankrendszerétől alapvető elveiben eltérő bankrendszer. Ez a más struktúrájú bankszektor az 

iszlám vallás elvei szerint szerveződött bankrendszer. Az iszlám bankrendszerre az hívta fel a 

figyelmet, hogy az elmúlt évek válságában stabilabbnak tűnt, mint a hagyományos 

bankrendszer.  

Az iszlám bankrendszer működésének megértéséhez elengedhetetlen az iszlám vallás 

dogmáinak legalább felületes megismerése. Természetesen itt nincs mód – és képességeimet 

is meghaladná - az iszlám vallás lényegét akár csak töredékes áttekintése. E publikációban 

csupán a pénzügyi területre közvetlenül ható részterületek fejthetők ki.  

6.1. Az iszlám vallás és bankrendszer elterjedtsége 

A kereszténységhez hasonlóan monoteista, hisz a halál utáni életben és 

elszámoltathatóságban. Ugyanakkor a mindennapi életnek az egészét lefedi, erősen 

dogmatikus, és a kereszténységnél a mindennapi életre sokkal nagyobb hatással bíró és 
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szigorúbb szabályok betartására kötelez, a mindennapi életet teljesen és kötelezően 

szabályozza.  

Az arab nyelvben az iszlám:  إسالمszó jelentése „önalávetés” vagy „megadás” Allahnak, 

illetve „megbékélés” Allah akaratával. Az iszlám vallás gyakorlói ugyancsak arabul a 

muszlim-ok:   هسلووى,  –هسلن akik alávetik magukat Allahnak, akik megbékélnek Allah 

akaratával. (A mohamedán megjelölést a muszlimok elutasítják, mivel azt sugallja, hogy a 

vallás központi szereplője a Mohamed próféta lenne, nem pedig maga az Isten.)  

Az iszlám a legfiatalabb világvallás. 610-ben a Mekkához közeli Hira hegy egyik 

barlangjában elmélkedve kapott kinyilatkoztatásokat Gzsibríl (Gábriel) arkangyaltól. A Korán 

később leírásra kerülő szövegét Mohamednek adta Isten, részenként, 23 éven át. A törvényt 

Mózesnek, az evangéliumot Jézusnak, a zsoltárokat Dávidnak, más könyveket más 

prófétáknak nyilatkoztatott ki. Számuk 104. A legnagyobb köztük a Korán, mely a többit 

érvénytelenné tette, a Korán soha érvényét el nem veszti. A Korán isten igéje, mint ilyen nem 

teremtetett, hanem öröktől fogva létezik. 622: Mohamed híveivel átköltözött  Jaszrib-ba:  يثرب

(a későbbi Medinába: )الودينة  . . A Korán Gábriel arkangyal kinyilatkoztatásából származó 

tanok összessége, míg a Szunna:  السنةa Mohamed cselekedeteire és tanításaira vonatkozó 

hagyományok, a hadiszok  )احاديثgyűjteménye. 

Az iszlám aranykora a 8. századtól a 13. századig tart, ekkor is a világ vezető gazdasági, 

katonai, kulturális hatalma volt. Az iszlám kultúra nélkül az antik kulturális örökség egy 

jelentős része elveszett volna Európa számára. Az arab természettudományok, orvostudomány 

és filozófia igen magas színvonalú volt. Olyan pénzügyi fogalmak megalkotása fűződik ehhez 

az időszakhoz, mint a hitellevél, a csekk, az üzleti szerződések, a profit, a veszteség vagy a 

tőke. Ekkor a vallás és az állam még sem az iszlám, sem a keresztény világban nem különült 

el határozottan. Az iszlám ebben az időszakban állam és vallás is egyszerre. 

Témánk szempontjából lényeges elem, hogy „az iszlám nemcsak vallást, hanem egy 

életformát is jelent. (…) A muzulmán hit nem válik szét világi és vallási szférára, és főként 

nem korlátozódik a hitbéli dolgokra, hanem az élet minden területére egyaránt érvényes és 

kötelező magatartási szabályrendszert foglal magába.” Igen mélyre nyúló elemzést kellene 

végeznünk, mely az iszlám hanyatlását megmagyarázza. Ebben jelentős szerepe játszik a 

keresztény világban végbemenő reformáció, reneszánsz és felvilágosodás. Ezzel szemben az 

iszlám lényegében ma is ugyanaz a vallás, mint volt ezer évvel ezelőtt, ugyanakkor az 

Oszmán Birodalom felbomlása után már nem volt olyan politikai erő, melyet meglovagolva 

az arab világ a 20. századig újra világpolitikai tényezővé válhatott volna. Az iszlám 

bankrendszer rohamos növekedésének oka egyrészt a vallás dogmáinak való megfelelésre 

törekvés, másrészt a kb. 1,6 milliárd főre tehető iszlámhívők tábora. Az 4. ábra az iszlám 

vallás térbeli elhelyezkedését mutatja be. 

4. ábra: Muszlimok eloszlása a világban 
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A PEW Research Center által készített grafikonból jól látszik, hogy milyen sok azoknak 

az országoknak a száma, ahol a muszlim népesség meghaladja az egy millió főt, és ezek 

földrajzilag viszonylag jól körülhatárolható tömböt alkotnak. A Föld közel 6,8 milliárdos 

népességéből 2009-ben kb. 1,6 milliárd muszlim, ez 23 %, vagyis mára az iszlám vált a Föld 

legelterjedtebb vallásává. Az 1. táblázat adataiból kiderül, hogy a muszlim népesség közel 60 

%-a Ázsiában él, a legnagyobb mértékben muszlim összetételű országok azonban Észak-

Afrikában találhatók. 

Forrás: Pew Resarch Center: Mapping the Global Muslim Population October,2009 
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5. ábra: Muszlim lakosság eloszlása Európában 

 

Forrás: Pew Resarch Center: Mapping the Global Muslim Population October,2009 

Ha a muszlim lakosság európabeli elhelyezkedését tanulmányozzuk, a muszlim 

lakosságot elsősorban Oroszországban, a Balkánon, Németországban, Nagy-Britanniában és 

Franciaországban találjuk. Az iszlám bankok európai központjai ez utóbbi három országban 

találhatók.  

A modern szervezett iszlám bankrendszer az 1970-es évektől létezik. Nagy lökést adott 

elterjedésének, hogy 1975-ben megalakították az Iszlám Fejlesztési Bankot. 2011-ben közel 

75 országban kb. 400 iszlám jog alapján működő pénzintézet működött. Az iszlám bankok 

egyes országokban kizárólagosan (Irán, Pakisztán, Szudán), már országokban a hagyományos 

bankrendszer mellett működnek. Léteznek olyan országok is Nyugat-Európában, ahol a 

hagyományos bankok iszlám részlegeiként, iszlám fiókokként működnek csupán. 

Fontos különbségtétel, hogy az arab bankok köre nem azonos az iszlám bankok körével, 

hiszen nem a saria alapján működnek. Az igazi iszlám (saria rendszerű) bankok az 1970-es 

évek második felében kezdtek teret hódítani. Ugyanakkor a különböző iszlám banki 

irányzatok között is eltéréseket találunk. Például Malajziában, ami a világ legnagyobb iszlám 

kötvény piaca, a bankrendszer a szunnita iszlám shafi iskolája alapján működik, ami nagyon 

rugalmasnak számít és az adósságok átruházását is engedélyezi. Szaúd-Arábiában például 

azonban ezt mereven tiltják, mivel ott az iszlám szigorú wahhabita irányzatát követik (a 
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szunniták aránya kb. 30 %). Az Öböl-menti országok nagyjából a középutat próbálják 

követni. 

Amikor az iszlám bankokról és főleg az alkalmazott ügyleteikről beszélünk, nem szabad 

elfelejtenünk, hogy ahogy az iszlám vallásnak is vannak különböző ágazatai, úgy az egyes 

államokban működő pénzintézetek is eltérő elvek szerint működhetnek. Mivel a Korán és a 

saria olyan korban született, amikor a mai bankrendszernek még nyoma sem volt, így 

meglehetősen nehéz az értelmezésük az modern ügyletek kapcsán. Éppen ezért több eltérő 

irányzat is létrejött. Ezek leginkább a kamat megengedhetőségében érhetők tetten. Míg van 

ahol csak az uzsorát tekintik tiltottnak, máshol magát a kamatot is nemkívánatosnak tartják. 

De az is előfordul, hogy megelégszenek, és saria kompatibilisnek tartják a kamat helyett más 

néven nevezett költség megfizettetését. 

Fontos hazai állomás, hogy 2010-ben Budapesten megnyílt az Emirátusok Üzleti 

Tanácsa (Emirates Business Council - EBC), ahol az iszlám bankrendszer tanulmányozásához 

is segítség kérhető. 

6.2. Az iszlám gazdagsághoz fűződő viszonya 

Az iszlám gazdasághoz, vagyonhoz fűződő viszonya – legalább – kettős természetű. 

Egyrészt a vallási szövegek hangsúlyozzák Isten mindenhatóságát – gazdasági téren is. Így 

például az iszlám szerint „a világon minden Istené, aki kiosztja tulajdonát szolgái között, és 

rájuk bízza azt, vagyis minden vagyon Allahé”. Ebből kifolyólag akik kamatot szednek, azok 

„háborúban állnak Istennel és Mohameddel”.  

Míg egyrészről minden Allahé, addig a másrészről az iszlám az ember gazdasági 

önállóságát hangsúlyozza. „Az ember életének fenntartására munkával keresi meg a 

szükséges anyagi alapot, és nem csak kötelesség, hanem egy nagyszerű erény is ugyanakkor. 

Egy munkaképes személy bűnt követ el, ha valaki mástól függ anyagilag, ez egy szociális 

megbélyegzés és hálátlanság az emberiség iránt.”  

Az iszlám vallású személynek tehát gazdaságilag önfenntartónak kell lennie. A 

tisztességes munkával megkeresett vagyont védik a törvények, mindenkinek meg kell kapnia 

azt, ami munkája alapján neki jár. Aki ugyanakkor nem képes az önfenntartásra, az aktívaktól 

zakát-ot, a szegények számára fizetendő adót várhat el (a zaka eredetileg alamizsnát jelent). 

Az iszlám jogelvek alapján a pénz egyszerűen egy eszköz, amivel a dolgok értékét 

mérjük, de önmagában állva nincs értéke. Az iszlám bankrendszerben ezért a pénz előállítása 

pénzből – ilyen például a kamatjóváírás - tiltottnak minősül. Emiatt az iszlám bankok nem 

foglalkozhatnak a hagyományos hitelezési ügylettípusokkal. A vallási előírások ez alapján – 

tehát a pénz pénzből előállításának tilalma alapján - tiltják a kamatszedést, amelyet a 

kamatösszeg nagyságától függetlenül -, az iszlám vallási törvénykezése uzsorának minősít. A 

saría szerint csak a „halal" vagyis tisztességes üzlet elfogadható. 

"Az iszlám nem arról szól, hogy pénzt takarítsunk meg, hanem, hogy helyesen 

cselekedjünk. Senki nem mondja azt, hogy az iszlám vallást könnyű követni, de hiszünk 

benne, hogy muzulmánnak lenni jutalmakkal jár. A halal ételek drágábbak a normál ételeknél, 

de senki sem töpreng azon, hogy megvegye-e őket vagy sem. Miért töprengenénk hát az 
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iszlám bankok esetében" - fogalmazott Arshad Majid, aki az Egyesült Államokban 

foglalkozott az iszlám szerint jelzáloghitelekkel. 

Az iszlám bankok pénzkezelésben betöltött szerepük és közvetlenebb bank-ügyfél 

kapcsolatuk miatt ügyfeleik szemében közelebb állnak a partneri szerephez, mint a 

konvencionális bankok. A válság alatt megtartott stabilitásuk pedig csak tovább növelheti 

ügyfeleik bizalmát. További fontos szempont, hogy egy arab ember számára egy 

konvencionális bank vallási okokból nem jelenthet valós alternatívát (eltekintve az egyre 

terjedő saria kompatibilis ajánlataiktól), míg a más vallású emberek számára az iszlám bank 

egy új lehetőséget jelent. Ezen bankok megítélését tovább javítja az alapelvek között 

lefektetett vallásos adófizetési kötelezettségük.  

6.3. Az iszlám bankrendszer működése 

6.3.1. Az iszlám bankrendszer alapelvei 

Az iszlám bankrendszer tömören jellemzi az az öt alapelv, amelyekkel meghatározzák, 

mik az alapvető különbségek a sariara épülő és az általunk hagyományosnak tartott 

bankrendszer között az elvi alapokra vetítve. Ezek az elvek az alábbiak szerint szabályozzák 

az iszlám bankrendszer működését: 

1. tilos a kamatfizetést (riba),  

2. az üzlet nem irányulhat az iszlám értékrendjével szembenálló termék vagy 

szolgáltatás előállítására, 

3. tilos az amúgy elkerülhető kockázatok vállalása, kerülni kell a spekulatív 

ügyleteket,  

4. az üzlet tagjainak kölcsönösen vállalniuk kell, hogy biztosítják egymást a 

károk és veszteségek ellen. 

5. az ügyletben meg kell jelennie a jótékonysági adakozásnak, azaz a vallásos 

adónak (zakát). 

Balázs Judit újabb munkájában az öt alapelvhez hozzáfűz egy hatodik elvet is, mely 

szerint az iszlám nem tiltja a nyereség egy részének átengedését, mert ez nem ellentétes a 

Koránnal.  

A kamatfizetés tilalma nem új jelenség, az iszlám mellett a keresztény egyház is tiltotta 

bizonyos időszakokban. Egy olyan vallás, mely az ember életének folyását komoly erkölcsi 

szabályok által vájt mederbe kívánja kényszeríteni szükségszerűen kénytelen olyan 

feltételeket felállítani, amelyekkel elkerülhető a túlzott mértékű eladósodás, az emberi élet 

ilyen módon való tönkremenetele. Emiatt elsősorban az uzsora, majd a vallás 

dogmatizálódásával járó merevségből adódóan maga a kamat szedése is tiltott lett. Az 

ügyletekből haszon a közös kockázatvállalást követő nyereségből, vagy bankoknál például az 

elismert működési költségekből keletkezhet. 

A kamatszedés tilalma – mind a keresztény, mind az iszlám vallás tekintetében – azzal 

is összefügg, hogy az eredeti tőkefelhalmozás időszakáig a hitelfelvételek zöme nem 

gazdasági, fejlesztési célú hitelfelvétel volt, hanem fogyasztási (túlélési, egzisztenciális) 

jellegű. A hitelre tehát a rászoruló rétegek életben maradásához és nem az üzleti tevékenység 
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finanszírozásához volt szükség, ezért etikátlannak tűnt a hitel összegét a kamattal növelt 

összeggel növelve visszakérni. 

Mivel az iszlám az élet minden területén szabályokat állít, így nem meglepő, hogy ezek 

kihatnak a bankok befektetési lehetőségeire is. Az iszlám értékrendjével szembenálló termék 

vagy tevékenység az alkohol, a szerencsejáték és a pornográfia épp úgy tiltott, mint a 

disznóhús fogyasztása. Márpedig ha ezek a hétköznapi ember számára tilosak, akkor könnyen 

belátható, hogy egy gazdasági szervezet (legyen akár egy bank, akár egy termelő cég) 

számára ezek szervezése, finanszírozása éppúgy tiltott. Vagyis a bankok nem vehetnek részt e 

tiltott tevékenységek végzésében, és nem is működhetnek közre ezekkel foglalkozó 

vállalkozások finanszírozásában. 

A kockázatvállalás korlátozása során szerencsejáték önmagában tiltott, ezenkívül tilosak 

a határidős és a spekulatív, illetve a nagy kockázattal járó üzletek. Az ügyleteket a bankoknak 

külön-külön kell elbírálniuk, nincsenek sztenderdizált ügylettípusok. A kölcsönösen vállalt 

eredménymegosztás szintén markáns lényege az iszlám bankrendszernek. az iszlám elveinek 

csak az az eredménymegosztás felel meg, mely szerint a bank nyereséget csak a hitelfelvevő 

vállalkozás által megtermelt nyereségből realizálhat. A résztvevők a nyereség és veszteséget 

is ugyanolyan arányban viselik. Erről az elvről részletesebben is szó lesz a későbbiekben. 

A vallások lényegéhez hozzátartozik a jótékonykodás gyakorlása. A kereszténységhez 

hasonlóan az adakozás az iszlámban is elterjedt fogalom, sőt, itt kötelező jelleget öltött. A 

tehetősebb embereknek kell és sokszor érdemes is adakozniuk. A Korán ennek módjairól is 

felvilágosít. „Ha nyilvánosan adakoztok, az egy nemes dolog. De ha titokban adjátok oda a 

rászorulóknak, az a legjobb nektek. Mert akkor jóvátesztek valamennyit a rossz 

cselekedeteitekből.” (Korán, 2. szúra, 271.) A ramadám alatti böjt például megszeghető, ha 

valaki megvendégeli a szegényeket. A bankok, mint nagy jövedelemmel rendelkező 

szervezetek természetesen nem képezhetnek kivételt, így ha nem is egy-egy konkrét ügylethez 

kötődően, de mindenképp eleget kell tenniük adakozási kötelezettségüknek.  

6.3.2. A megtakarító és a bank és a hitelfelvevő viszonya 

A pénzintézet, a megtakarító és a hitelfelvevő viszonyát három aspektusból vizsgálom a 

hagyományos, illetve az iszlám bankrendszer összehasonlítása során. Az első szempont a 

kapcsolat típusa, a második aspektus három szereplő által vállalt kockázat, a harmadik 

szempont a hozam maximalizáláshoz fűződő viszony. 

A konvencionális bankrendszerben a megtakarító és a hiteles között nincs közvetlen 

kapcsolat. Az, akinek megtakarítása van, a banknak adja a pénzét és a banktól várja azt vissza. 

Nem érdekli, hogy a pénzt mibe fektetik, csak a hozam és a kockázat a fontos. A megtakarító 

partnere a bank, akitől elvárja a garanciát pénzének visszafizetéséhez. A kialkudott kamatot is 

mindenáron meg kell fizetni a betét után. Cserébe a bank szabadon rendelkezhet a pénzzel, 

nem köteles semmiféle elszámolásra a pénz tulajdonosával szemben. A bank a pénz forrása, 

aki kölcsönt ad, cserébe viszont ragaszkodik a vállalkozó által ígért kamathoz. Az üzlet sikere 

vagy vesztesége számára irreleváns, így a vártnál nagyobb megtérülés esetén több haszon 

maradhat a vállalkozónál, sikertelenség esetén viszont a veszteség csak őt terheli. 
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Az iszlám bankrendszerben a megtakarító számára a pénzének felhasználása számára 

nem közömbös. Egyrészt biztosnak kell lennie, hogy nem szolgál tiltott tevékenységet, 

másrészt nyeresége vagy vesztesége a pénz felhasználójának sikerétől függ. Éppen ezért 

ebben a konstrukcióban mindhárom fél kapcsolatban van egymással, a pénzintézet nem képez 

egy átláthatatlan „falat” a megtakarító és a hitelfelvevő között: a megtakarító és a hitelfelvevő 

banki közvetítéssel talál egymásra. 

Míg a konvencionális bankrendszerben a kockázat olyan része az üzletnek, amelynek a 

lehetőségekhez képesti minimalizálása a bankrendszer (és a betétbiztosítási rendszer) egyik fő 

feladata. Ugyanakkor magas profit eléréséhez nagy kockázatvállalásra van szükség. Ha a 

hozam és a kockázat szinkronban van, nincs felső határ.  

A konvencionális bank a hitel felvevőjével szemben is csökkenteni kívánja a 

kockázatot, mindezt úgy, hogy az elbírálási folyamat is minél kevesebb költséggel járjon. 

Megfelelő fedezet esetén a hitelfelvevő viszonylagos szabadságot kap a pénz 

felhasználásában, cserébe mindig pontosan köteles törleszteni az előre kialkudott részleteket. 

Ha egy befektetés a vártnál kevésbé sikeres, az ügyfél a bankhoz fordulva kérheti a törlesztés 

módosítását. Ráadásul az ilyenkor büntetőkamatot is fizetendő.  

Az iszlám bankrendszerben ellenben a kockázat természetes része az üzleti életnek, 

mely egyaránt vonatkozik az ügyletben résztvevő felekre. A veszteségen a résztvevők 

osztoznak. A nagy kockázatú ügyletek itt kerülendők, mert magas a spekulációs tartalmuk, 

melyet az alapelvek tiltanak. Az iszlám bankrendszerben az ügyleteket kötelező egyenként 

elbírálni, nehogy sértsék a saria törvényeit, illetve a veszteség közös vállalása miatt az ügylet 

elején a legolcsóbb nemet mondani, mint később egy bedőlt vállalkozásból kiszállni. Emiatt 

kisebb az esély, hogy olyan kapjon hitelt, aki igazán rossz adós legyen. Ugyanakkor, ha mégis 

a vártnál kisebb a megtérülés, büntetőkamat vallási okokból nem követelhető. Ilyenkor a bank 

ugyan elszámolhat némi pluszköltséget, de a legfőbb érdeke, hogy adósa újra fizetőképessé 

váljon, és ha ezt a törlesztő részlet ideiglenes csökkentésével lehet elérni, akkor a banknak 

engednie kell. Valójában az iszlám bankok is nagyobbrészt a kispénzűek, sőt, a szegények 

bankja. 

Az iszlám bank viselkedése ezen a ponton nagymértékben hasonlít a szegények 

bankjának (Grameen Bank, azaz Bank for the Poor, tehát bank a szegények számára) elvére. 

A szegények bankjának lehetőség van a hitel törlesztésének átütemezésére, anélkül hogy a 

kölcsönvevőnek szankcióktól kellene tartania a bank részéről - szemben a hagyományos 

bakokkal, ahol nemfizetés esetén szankciók kivetése várható. Ilyen esetekben a szegények 

bankja segít az ügyfeleinek, hogy sikerüljön az elvesztett pénzt minél előbb visszaszerezni. 

A hagyományos monetáris bankrendszerben profit maximalizálása az elvárt cél. A bank 

(legalábbis részben) a hitelfelvevőktől beszedett és a betéteseknek kifizetett 

kamatkülönbözetből tartja fent magát. Az iszlám bankban a profit termelése szintén központi 

feladat, azonban partneri viszony figyelhető meg a megtakarító, a bank és az adós között, az 

igazi (értékrendbeli) profit, ha az üzlet során mindhárom fél eléri célját. Ebben a kockázat-

közösség miatt valamennyien érdekeltek is. Tekintettel arra, hogy a spekulatív, a határidős és 

a nagy kockázatú ügyletek tiltottak, így a termelő szféra finanszírozása kerül előtérbe, mely 

kisebb kockázat mellett kisebb profitot jelent. 
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6.3.3. Néhány alapvető iszlám ügylet 

 

Profit- és veszteségrészesedés (PLS) módok 

Ezek a módszerek teljesen megfelelnek a saria előírásainak, kamatszedés és 

biztosítékkérés helyett a kockázatközösséget és a partneri viszonyt helyezik előtérbe. 

Mudaraba 

Ebben az ügyletben az iszlám bank biztosítja a szükséges tőke teljes finanszírozását a 

projekt során, míg a vállalkozó a munkáját és a szakértelmét adja. Az eredmény nyereség a 

bank és a vállalkozó között oszlik meg egy előre meghatározott fix arányban. A pénzügyi 

veszteséget kizárólag a bank viseli. A vállalkozó felelőssége korlátozott, ő csak az idejét és 

energiáját teszi kockára. Ha azonban a vállalkozó gondatlansága, vagy hűtlen kezelése okozza 

a veszteséget, és ezt bizonyítani is lehet, akkor a teljes felelősség az övé. Ezt a konstrukciót 

általában rövid távú beruházási projekteknél alkalmazzák. 

Ez a tevékenység érinti a bankoknak mind a követeléseit, mind a kötelezettségeit. A 

kötelezettségek oldalán az úgynevezett korlátlan Mudaraba áll a bank és a betétesek között. A 

betétesek hozzájárulnak, hogy a betéteiket a bank saját belátása szerint használhassa nyílt 

végű beruházások finanszírozására, cserébe elvárják, hogy a teljes üzleti nyereséget ennek 

fejében megossza velük. Az eszköz oldalon az úgynevezett korlátozott Mudaraba áll a bank és 

a vállalkozó között, mely során a bank vállalja, hogy finanszírozza a konkrét projektet, 

cserébe megkapja a nyereség egy bizonyos százalékát. Az ügylethez saria kompatibilis 

létrejöttéhez három feltételnek kell teljesülnie: 

  A bank nem kérhet fedezetet, a teljes pénzügyi kockázat őt terheli. 

Ugyanakkor kérhet biztosítékot az erkölcsi kockázat csökkentésére, pl. a vállalkozó 

eltűnésének megakadályozására. 

 a profitrátát szigorúan százalékban és nem egy összegben kell meghatározni (a 

hasznon osztozni kell). 

 A finanszírozó nem szólhat bele a vállalkozó tevékenységébe, a vállalkozót 

teljes szabadság illeti meg az üzlet vezetésében. 

A Muzar’ah a mudaraba ügylettípusa a mezőgazdaságban, a termés megoszlik a bank és 

a vállalkozó között. 

Musharaka 

Ennél a típusnál az ügylet finanszírozása során nem a bank az egyedüli hitelnyújtó, 

hanem a vállalkozás biztosítja a befektetéshez szükséges tőke egy részét. Ugyanakkor a bank 

és a hitelfelvevő együttesen – a nyújtott tőkéjük arányában - vesz részt a menedzsmentben. Itt 

tehát mind a finanszírozás, mind az irányítás a bank és a vállalkozás közös tevékenysége. A 

mudaraba-val szemben itt nemcsak a profitot osztják meg, hanem nyereség és veszteség 
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megosztása szigorúan a hozzájárulások arányában történik, tehát a veszteséget itt nemcsak a 

bank viseli. Ez a módszer általában a hosszú távú beruházások finanszírozására szolgál.  

A Musaqat a Musharaka megfelelője a mezőgazdaságban. A betakarított termény a 

partnerek saját hozzájárulása alapján oszlik meg. 

 

Nem profit-és veszteségrészesedés (Non-PLS) módok 

Ezek az ügyletfajták jelentik a megoldást olyan esetekben, amikor a PLS módszerrel 

nem lehet célhoz érni, például kis méretű hitelfelvevők, illetve a fogyasztási hitelek esetében. 

Qard al-Hasanah (jótékonysági hitelek) 

Ezek vissza nem térítendő hitelek „azoknak, akiknek szükségük van rá”, melyre a Korán 

buzdítja híveit. A bank számára megengedett, hogy szolgáltatási díjat számoljon fel a 

hitelesnek, ezzel fedezve a hitelnyújtás adminisztratív költségeit, feltéve, hogy ez az összeg 

független a hitel nagyságától és/vagy futamidejétől. 

Bai’Mua’jjal (értékesítés halasztott fizetéssel) 

Az eladó eladhatja a terméket halasztott egyösszegű- vagy részletfizetéssel. Az árról az 

eladás időpontjában kell megegyezni, és nem tartalmazhat semmilyen plusz díjat a halasztott 

fizetés miatt. 

Bai’Salam or Bai’ Salaf (vásárlás halasztott szállítással) 

A vevő előre kifizeti a teljes kialkudott vételárat, az eladó pedig elkötelezi magát a 

termék egy későbbi, de meghatározott időpontban történő szállítására. Ez az ügylet elsősorban 

azokra a termékekre vonatkozik, melyek mennyisége és minősége a fizetéskor már 

egyértelműen meghatározott, jellemzően mezőgazdasági- és gyártott termékekre. 

Ijara (operatív lízing), Ijara wa iqtina’ (pénzügyi lízing) 

A pénzügyi lízing hagyományos bankrendszerben egy hitelkonstrukció. A pénzügyi 

lízingnél megengedett a kamathoz hasonló konstrukció, „mert a fizetés alapját nem a pénz 

kölcsönzése, hanem reáleszközök átadása jelenti. 

Murabaha (költség plusz) 

Az eladó tájékoztatja a vevőt a termék beszerzésének vagy gyártásának a költségéről. 

Ezután megegyeznek a proftrés összegében. A profitrés nem kamat, mert egyrészt nem függ a 

szerződés időtartamától, másrészt mert a szerződés nem pénzkölcsönzésről, hanem eszközök 

adás-vételéről szól. A teljes összeg kifizetése általában részletekben történik. 

Jo’alah (szolgáltatási díj) 

Az egyik fél vállalja, hogy a másik részére megfizet a szolgáltatás díjaként egy 

meghatározott összeget, melyet a szerződésben rögzítenek. Ez a mód olyan ügyletekre 

jellemző, mint a konzultáció vagy vagyonkezelés. 

E finanszírozási típusoknak - Quard-al Hasanah kivételével - közös jellemzőjük, hogy a 

PLS-ekkel ellentétben a bérbeadás és a lízing esetében is előre meghatározott a hozam, és az 
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ügylet biztosítékot is tartalmaz. Valójában ezekben az esetekben a bank hozzáad a vételárhoz 

vagy a járulékos költségekhez egy bizonyos százalékot, mely tartalmában a haszonkulcsnak 

felel meg és a vásárolt eszközök biztosítékként szolgálnak. Ezen felül a bank kérheti a 

kliensétől további fedezet nyújtását is. Ezek az ügyletek sokkal inkább kockázatkerülőnek 

tekinthetők és nem sokban különböznek a konvencionális bankok által használt 

konstrukciótól. A különbség csupán a terminológiában és néhány jogi formaságban rejlik. 

Ezek az ügyletek úgy felelnek meg az iszlám alapelveinek, hogy a megtérülési ráták az egyes 

tranzakciókhoz sokkal inkább az egyes tranzakciókhoz kötődnek, semmint az időtartamhoz.  

 

7. Az iszlám és a hagyományos bankrendszer összehasonlító elemzése 

E szakaszban megkíséreljük a két pénzügyi rendszer: a hazai hagyományos monetáris és 

az iszlám bankrendszer működésének összehasonlítását a bankrendszer mutatóinak 

elemzésével elvégezni. Először az iszlám pénzügyi beszámolót, részletesebben az iszlám 

banki mérleg felépítését tárgyaljuk, majd bemutatunk a 2000-2011. évi időszakra 

vonatkozóan néhány alapvető, a bankműködést jellemző mutatót a bankrendszerek eszköz- és 

forrásszerkezetéről, jövedelmezőségéről, és tőkemegfelelőségéről melyek összehasonlításával 

a két bankrendszer versenyét elemezzük. Fontosnak tartjuk azon értékek kiemelését, melyek 

átvétele a Magyarországon működő bankrendszer számára is hasznosnak bizonyulhat. 

7.1. Iszlám banki pénzügyi beszámoló 

Jelen fejezetben elsőként az iszlám banki számviteli beszámoló szabályrendszerébe 

illeszkedő vázlatos mérleg struktúrát járjuk körül, illetve pár szó esik az iszlám számviteli 

keretrendszer az AAOIFI-ről (Accounting, Auditing and Governance Standards), amely 

tartalmaz három pénzügyi és számviteli kimutatást és 23 pénzügyi és számviteli sztenderdet 

(Financial Accounting Standards - FAS). Az első számú sztenderd (FAS 1) nyújt 

iránymutatást az iszlám banki mérleg struktúrájáról valamint a pénzügyi beszámoló 

részletességéről. Az említett sztenderd az alábbi néhány pontban foglalható össze (Angelo 

2009). 

 pontosan elválasztani a befektetéseket a pénzügyi forrásoktól 

 közzétenni a mérleget a pénzügyi időszak végén és külön kimutatni az eredmények 

között a befektetések átértékelésből származó eredményt 

 ki kell mutatni a befektetések nagyságát minden befektetési portfolióra, a portfolió 

eszköz értékeivel együtt mind a kezdeti mind a beszámolási periódus végére 

 fel kell tüntetni a betéteket és a kibocsátott befektetési jegyeket 

 ki kell mutatni a befektetési számlákhoz kapcsolódó banki általános költségeket 

 nyereségek és veszteségek kimutatása a beszámolási periódusra 

A pénzügyi beszámoló az alábbi részekből áll össze: 

Mérleg (Balance Sheet), Eredménykimutatás (Income Statement), Cash Flow kimutatás 

(CF Statement), banki tulajdonosi szerkezet változásának bemutatása, korlátozott 

befektetésekről szóló jelentés, Zakat és Qard használata. 
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A felsorolásból látszik, hogy az iszlám pénzügyi és számviteli sztenderdek és a 

különböző, elterjedt sztenderdek hatnak egymásra. Jelen esetben szembeötlő a hasonlóság az 

IFRS alapú pénzügyi jelentés és az iszlám banki kimutatások között, itt szeretném 

megjegyezni és előre jelezni, hogy a legtöbb iszlám bank a konszolidált pénzügyi jelentését 

IFRS alapon is elkészíti, ezáltal válnak fokozottabban összehasonlíthatóvá különböző 

társaságok. Az iszlám banki mérleg az eddig felsoroltakon túl további hasonlóságot is mutat, 

amely a likviditási mérleg jellegből fakad. Bankok esetében nem is meglepő, hogy mind az 

eszközök mind a források csökkenő likviditási sorrendben követik egymást. Az iszlám banki 

mérleg sematikus szerkezete:  

10. táblázat: Iszlám bankok sematikus mérlege 

Eszközök 
Források 

Készpénz és rövid lejáratú eszközök: Ügyfelektől gyűjtött vagyon (látraszóló és 

megtakarítási számla): 

Mudaraba 

Musharaka 

Al-Wadiah 

Befektetési és kereskedhet˝o eszközök:  

Ijara 

Istina 

Murabaha 

Musharaka 

Mudaraba 

Kereskedelmi vonatkozású eszközök:  

Murabaha 

Bai Salam 

Bai Muajjal 

Eredménytartalék 

Befektetési kockázatokra képzett 

tartalék(PER) 

Eszközök értékpapírosítása Zakat és adófizetési kötelezettség 

Fix eszközök: Saját t˝oke 

Ingatlanok, műszaki berendezések 

egyéb immateriális javak 

immateriális kvázi eszközök pl: 

goodwill 

 

Egyéb eszközök Egyéb kötelezettségek: 

Salam, Istisna, osztalék 

 

Az iszlám banki mérleg forrás oldalán található PER (Profit Equalisation Reserve) a 

konvencionális bankrendszer keretei között működő bankok mérlegéből hiányzik. Annál 

inkább megtalálható tartalék képzés a biztosító intézetek forrásoldalán. További hasonlóság a 

nyugati biztosítók és az iszlám pénzintézetek között, hogy a biztosítói iparágban szokásos 

úgynevezett többlethozam visszatérítés áttételesen megfeleltethető az iszlám banki PLS 

(profit and loss sharing) modellnek (mudaraba, musharaka). Hasonlóság a két iparág 

nyereség-veszteség visszatérítési módszere (biztosítók esetében a veszteség átterhelés az 

ügyfélre nincs értelmezve) között, hogy mind a PLS, mind a többlethozam visszatérítésnél 

megtalálható egy arányszám, amely megfelelően deklarálja, hogy a profitból és 

veszteségekből az ügylet szereplői közül ki milyen mértékben részesül. A tartalék képzés 

szerepe a jövőbeni negatív események, kockázatok fedezetére szolgáló összeg, az iszlám 
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bankok esetében ez nem más mint a szolvens működés egyfajta biztosítása. A mudaraba 

ügylet mechanizmusát a 6. ábra mutatja be. 

Az iszlám és konvencionális bankrendszer közötti legjelentősebb banküzemtani 

különbségek, hogy a hagyományos keresztény-zsidó bankrendszer a kockázatokat porlasztani 

szeretné különböző diverzifikáció és fedezeti technikákkal, addig az iszlám bankrendszerben 

a kockázatok az üzlet/befektetés természetes velejárója [8]. A másik differencia az innováció 

motiválásában rejlik, gondolok elsősorban arra, hogy az iszlám banktípus esetében 

kifejezetten a mudaraba mechanizmusokra alapuló PLS finanszírozás előnyben részesíti a 

termelő beruházásokat, így a tőke előbb hasznosul a reálgazdaságban. A tőke ennek 

megfelelően egyértelműen nagyobb arányban injektálódik a reálgazdaságba, így támogatva a 

Schumpeteri logikába illeszkedő innovátort és vállalkozót. Ez a mechanizmus képes 

támogatni a gazdaság fundamentális stabilitását és növekedését, ezzel szemben a 

konvencionális bankok - fókuszálva a közép-kelet európai régióra - a 2004-2009-es időszak 

során a lakossági hitelezést kezdték preferálni. Az ilyen folyamat eredményeként a tőke első 

körben ``elveszett működő'' tőkeként kerül felhasználásra a hagyományosan megtakarítói 

szerepet játsz(hat)ó fogyasztók között, természetesen közvetve a vállalkozókra is hatással van, 

de ez csak indirekt és rövid távú hajtóerőt adhat a gazdaságnak. 

6. ábra Mudaraba egyszerűsített ábrája 

 

 

7.2. Az iszlám és a hazai bankrendszer működésének összehasonlítása 2000. és 2011. között 

Az elméleti áttekintés után szeretnék áttérni a két bankrendszer legfontosabb mutatóinak 

bemutatására, sajnos jelen tanulmány terjedelme nem enged meg egy átfogó mutató elemzést 

és összehasonlítást, ennek megfelelően csupán a kiemelt jövedelmezőségi mutatókra ROAA 

és ROAE-re szorítkozunk. A mutatók kiszámítása során minden esetben az adózás előtti 

eredménnyel (EBT) kalkuláltunk, ennek megfelelően: ROAA = EBT / avg (assets) illetve 

ROAE = EBT / avg (equity). A jövedelmezőségi mutatókon túl mindenképpen fontosnak 

tartom, hogy további két mutatóval a másodlagos likviditási és a tőkemegfelelőséig 

(szolvencia) mutatót egy koordináta rendszerbe  ábrázoljam, a jövedelmezőségi mutatókkal 

egyetemben ábrázoljuk. Tesszük ezt azért, hogy vizuálisan láthatóvá váljon miképpen 

változott a hármas cél a szolvens, jövedelmező és megfelelő likviditású bankrendszer elérése. 
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A számításokhoz két aggregát adatokat tartalmazó adatbázis használtam. A hazai 

bankrendszer adatainak forrás a PSZÁF honlapja, míg az iszlám banki adatok a bankscope 

adatbázisából származnak. 
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7. ábra: Sajáttőke-arányos és eszközarányos nyereség 

 

A 7. ábrán jól látszik, hogy a globális pénzügyi és gazdasági válság nem kímélte sem a 

konvencionális sem az iszlám bankrendszert, mind a sajáttőke-arányos mind az eszközarányos 

megtérülés fokozottan csökkent. A jövedelmezőségi mutatók esetében a 2005-2006-os éveket 

lehet kiemelni, mint trendforduló. A két bankrendszer jövedelemtermelő képessége 2001-

2002-es időszak során nem tért el jelentősen, 2003-2004-től azonban egyre jobban 

eltávolodott a konvencionális magasabb megtérülési rátáival az iszlám bankrendszer 

jövedelmezőségétől. A bankrendszereket ért gazdasági sokkból való kilábalás jeleit mutatja az 

iszlám bankrendszer, mivel mind a ROAA mind a ROAE mutatói 2009-től kezdve emelkedő 

trendbe kezdtek. Összevetve a hazai konvencionális bankrendszer ilyen irányú 

teljesítményével, látható, hogy az iszlám bankokhoz hasonló pozitív trend abszolút nincs 

jelen, sőt 2009-től folyamatos és masszív a jövedelmezőségi mutatókban tapasztalt visszaesés. 

Ami a szolvens és likviditási (L2Ratio - secondary liquidity ratio) mutatókat illeti az 

iszlám bankrendszer egyértelműen jobban ötvözi a magas tőkemegfelelést (CAR - capital 

adequacy ratio) a magas jövedelmezőséggel. Az 3. ábrának a bal oldali diagramja is jól 

tükrözi ezt, hiszen az y tengelyből (L2Ratio) kiinduló átlagos szintet mutató négyzet 

legtávolabbi pontja az amelyben mindhárom mutató a legmagasabb lenne. Ideális esetben a 

már említett négyzet, emelkedő meredekségű. A hazai bankrendszer 8. ábra (jobb oldali) jól 

mutatja mind az emelkedő trend mind az ideális pont elérésének hiányát. Mindenképpen 

érdekes azt látni, hogy a magyar bankrendszer vonatkozásában a 2006-2007-es év volt a 

leginkább jövedelmezőbb és a 2011-es évre már a három célból kettő vált fontosabbá: a 

likviditás és a tőkemegfelelés. Hazai bankrendszer 2009-es évben nyújtotta a legjobb 

teljesítményt, ez az állítás azonban félrevezethető lehet, mivel vélelmezhetően a válság 

hatására kezdet ugrásszerűen javulni a tőkemegfelelés. A 2008. évi pénzügyi válság egyik 

érdekes, számunkra fontos oldala a nemzetközi szabályozásának, és a nemzeti irányító 

hatóságok hiányzó nemzetközi együttműködésének szükségessége. Az elmúlt években a 

hagyományos hitelezés helyett az új származtatott pénzügyi termékek és értékpapírok 

forgalmazására került a súlypont.(ld. Pappné (2010) A két ábrát összességében vizsgálva 

kiderült, hogy a magyar bankrendszerrel ellentétben az iszlám banktípus megfelelően képes 
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allokálni a tőkét, hogy az megközelítőleg a legideálisabb jövedelmezőség mellett magas 

likviditást is biztosítson megőrizve a bankrendszer tőkeerősségét. A tőkeerősség e hármas 

kombinációban jól láthatóan nem megy a túlzott tőkeköltség rovására, különben nem lenne 

képes megfelelően magas jövedelmezőségre. Az azonban kétségtelen, hogy egy alacsonyabb 

tőkeellátottság mellett mennyivel lenne jövedelmezőbb és instabilabb a rendszer. Az iszlám 

rendszeren látszik, hogy a 2007-es évtől folyamatosan estek vissza mindhárom mutató értékei, 

mind az y tengely mind az abszolút zéró pont irányába. A 2011-es év az iszlám 

banktípusoknál ismét emelkedést hozott és várhatóan megindul a növekedés a 2006-os 

értékek irányába. Magyar bankrendszer vélelmezhetően a rendszerbeli és a múltbeli túlzó 

hitelezés csapdájába esett a kiugróan magas tőkemegfeleléssel, amely tőkének a költségessége 

teljesen felemészti a tőkearányos megtérülést, így a gazdasági hozzáadott értékét (EVA) is.  

8. ábra Iszlám(bal) és magyar(jobb) bankrendszer 

 

Iszlám bankok esetében is fontosabb tényező a pozitív vagy negatív nettó eredmény 

(NOPLAT) mellett a tulajdonosi értékteremtő képesség, amely képesség egyfajta 

számszerűsítése az EVA mutató. A mutató kiszámítása a konvencionális bankok és termelő 

vállalatok esetében nem különbözik jelentősen. A tőke költségét állítja szembe a tőkén elért 

hozammal, egyfajta bevétel versus kiadás szempontból vizsgálja a tőke jövedelemtermelő 

képességét és alternatíva költségét (opportunity cost). Az iszlám bankok esetében azonban 

estében éppen ez a tőkeköltség meghatározása nem teljesen triviális, hiszen az Iszlám joggal 

ellentétes a kamat definíciója, így a tőkéért feláldozott kamatot sem lehet egzaktul 

meghatározni. Az iszlám bankok tőkeköltségének meghatározásával foglalkozó irodalom is a 

hagyományos utat próbálja követni, vagyis a mérleg forrás oldalát bontják fel alapvetően 

három fő részre (term deposit, saving accounts, investment account) és saját tőkére. Tehát ez a 

felbontás ugyan bővebb, de lényegében konzisztens a hagyományos súlyozott átlagos 
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tőkeköltség(WACC) logikájával. A WACC meghatározásához Kadom Shubber és Eid Alzafir 

az alábbi képletet és megbontást ajánlja: 

 

 
 

ahol: E + P + D = mérlegfőösszeggel s ennek a megbontása a következő: E amely a 

jegyzet tőkének felel meg, P = a különböző tartalékok, de még a saját tőkén belül végül a D 

mint kötelezettségek. A  paraméterek az egyes tőke elemekhez rendelhető forrás 

költségek paraméterei. A forrás költségek meghatározását Kadom és Eid szerzőpároson túl a 

malajziai Kebansaan Egyetem által publikált iszlám bankokra optimalizált EVA modell is az 

un. build-up módszerre épülve határozza meg a tőkeköltséget. A build-up módszer Kadom és 

Eid esetében a tőke alternatíva költségének meghatározásánál a következő két egyenlettel 

fejezhető ki: 

 

, ahol  Z a teljes saját tőke 2.5 százaléka, mint kötelező kamat (Zakat),

 d az osztalék ráta és g mint a gazdasági növekedési ráta. 

, ahol T, S, I a három fajta ügyféllel szembeni kötelezettség 

„kamat” költsége, míg a  az egyes kötelezettségek súlyai. 

 

Részben ezt a logikát követve és a Bankscope adatbázisára támaszkodva 

meghatározhatóvá vált aggregát szinten az iszlám bankrendszer tulajdonosi értékteremtő 

képessége. A számításunk követte az EVA alap filozófiáját és logikáját, mégpedig, hogy az 

EVA három paraméter függvényeként értelmezhető. . Az így 

kapott eredményeket összehasonlítottuk a konvencionális bankrendszerre számított EVA 

értékekkel. A vizsgált periódus 2001 és 2011 közötti éveket ölelte fel s az eredményeket a 4. 

ábra szemlélteti. Az ábra jól mutatja, hogy az iszlám bankok lényegesen konzervatívabb 

tulajdonosi értékteremtésre voltak képesek a válságot megelőző években, mint a 

hagyományos keresztény-zsidó bankrendszerre épülő bankok. Az iszlám bankok azzal együtt, 

hogy kevésbé extenzívek a növekedési periódusban, természetesen immunisabbak a 

hitelválságra. Az okok egyértelműen a konzervatívabb hitelezésben és gazdasági növekedés 

fundamentumait támogató beruházási hitelekben keresendőek, amely részben az iszlám 

vallásjog következménye. Az iszlám bankrendszer már a 2011-es évben képes volt 

összességében a pozitív tulajdonosi értékteremtésre, mindeközben a hagyományos 

bankrendszer ugyan közelít az értékteremtés fedezeti pontja felé, de 2011-ben még mindig 

nagyon messze van az értékteremtéstől. A 8-as és 9-es ábra iszlám bankrendszerre vonatkozó 

része jól kiegészíti egymást és megmutatja, hogyan járnak kéz a kézben az értékteremtés és a 

likviditási, jövedelmezőségi és tőkeellátottsági mutatók. 

Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a 2007-2008-as években kirobbant válságot 

megelőzően hitelezési boom volt tapasztalható, a konvencionális bankrendszerek 

többségében. A túlpörgött olcsó hitelezésnek és persze az új hitel-refinanszírozási 

technikáknak köszönhetően a válság elsősorban a hagyományos bankrendszert és 

gazdaságokat tépázta meg. Az iszlám banktípusra épülő gazdaságok sem függetlenek azonban 

a világgazdaság lassulásától és az iszlám világban sem elképzelhetetlen a bankválság, bár 
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kétség kívül a saría kivalló felső limitet biztosít az iszlám bankrendszer káros felpörgésével 

szemben. 

9. ábra: Islamic versus conventional bank shareholder value creation capabilities 

 

7.3. Befejezés helyett: a két bankrendszer együttműködésének néhány aspektusa 

Az alábbiakban néhány szempontot szeretnék felvázolni, melyek az iszlám és 

hagyományos bankrendszer együttműködésé során adódik: 

A bankrendszer prociklikus- anticiklikus jelleg alapján a hagyományos bankrendszer az 

adós minősítésének szigorításával a válságot mélyíti. 

A második terület a megtakarító-hitelfelvevő kapcsolat. A társadalmi felelősségvállalás 

kapcsán hazánkban a MagNet Bank példáját kell kiemelnünk. A MagNet Magyar Közösségi 

Bank kapta meg a CSR Piac 2011 fődíját a „Valóban Felelős Vállalat” kategóriában. Az 

iszlám bankrendszer megszívlelendő tanulságokkal szolgálhat arra, hogy a betételhelyező – 

legalábbis részben - felelősséget vállalhat a befektetésért. 

Szintén végiggondolandó feladat a hagyományos bankrendszer keretei között a 

társadalom profitmaximalizálása (profitéhsége), a túlzott fogyasztás fenntartható jellege 

messze túlmutat e tanulmány keretein. Az iszlám bankrendszerben számtalan példát 

találhatunk a fogyasztói társadalom önkorlátozására. 

Ugyanígy felvethető ez az önkorlátozás a pénzügyi piacokon is. Azzal, hogy az iszlám 

bank számára a nagy kockázattal rendelkező spekulatív ügyletek, pénzügyi derivatívák 

(származtatott ügyletek) tiltottak, önkéntes kockázatkezelésre kerül sor. 

Nem kíván külön magyarázatot a vallási parancsok: drog, alkohol, szex, fegyver 

finanszírozásának tilalma. 
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A kutatás jövőbeli feladatai, melyekkel e program keretében foglalkozni szeretnék, 

három részre osztható: 

 az iszlám bankrendszer törvényi elemzése 

 konkrét iszlám banki esettanulmányok 

 iszlám bank hazai lehetősége, hazai bankok lehetőségei iszlám országokban.  

Végső soron bankrendszerünknek el kell döntetnie, hogy a kockázatkezelést további 

részletezéssel, újabb mutatószámokkal operáló Basel III. elegendő-e számára vagy elindul az 

erkölcs (és a vallás) által sugallt úton, beépítve a szigorú racionális – de túlzott részletettségében 

sokszor célt tévesztő – szabályozásba más típusú elemeket.  

 

8. A Grameen-modell társadalmi hasznosulásának mérhetősége 

A Grameen Bank 1976-ban Bangladesben alakult ki, majd 1983-ban formális bankká 

szerveződött. Az elmúlt nagyjából 35 évben jelentős fejlődésen esett át a modell és napjainkra 

már a világ számos országában működik. Magyarországon 2010-ben indult egy program a 

Grameen-modell alapján, amely jelenleg 3 éves pilot szakaszában van. 

Tanulmányunkban a magyarországi modell elemzésére helyezzük a hangsúlyt. A modell 

hatásait egy költség-haszon elemzés segítségével szemléltetjük, melyhez mind a 

számszerűsíthető, mind a nem számszerűsíthető tényezőket igyekszünk felhasználni. Ezáltal 

feltárjuk, hogy milyen költségeket és hasznokat jelent a program a működtető szervezet és az 

állam számára. Kalkulációs modellünket 10 éves időtartamra is elkészítjük, mely alapján 

megvizsgáljuk, hogy a nem számszerűsíthető társadalmi hasznokon kívül milyen hosszú távú 

pénzügyi hatásokkal, eredményekkel jár a program működése. 

8.1. Bevezetés  

A mikrohitelezés, mint fogalom, csak az utóbbi évtizedekben jelent meg: „A 

mikrohitelezés elsődleges célja, olyan hitelezési rendszer megvalósítása, amely lehetővé teszi 

konvencionális/kereskedelmi bankok által nem finanszírozható, nem bankképes szegények 

részére induló tőke biztosítását, szakmai és pénzügyi segítségnyújtást.” (Európai Bizottság 

2003). A Grameen-modell ezen felül nem hagyományos mikrohitelezési konstrukció, 1976-

ban Muhammad Junusz fejlesztette ki, Bangladesben. A modell 1983-ban formálisan is 

bankká alakult, s azóta folyamatosan terjedt a világ egész területén.
1
 „A 2005-ben Nobel-

békedíjat kapott Muhammad Junusz modellje szerint: az ötfős csoportokra osztott rászorulók 

kezesség és biztosíték nélkül, az uzsorakamatnál lényegesen kedvezőbb, évi 20-30 százalékos 

kamat mellett 100-200 dolláros mikro hitelt vehetnek fel. Kölcsönt először ketten kapnak 

közülük, a többieknek pedig csak akkor folyósítják a hitelt, ha társaik rendesen törlesztik a 

részleteket…”(HVG, 2010.). Ez a módszer a fedezet, vagy jogi eljárás fenyegetése helyett a 

kölcsönös felelősségvállalásra és a morális viselkedésre építi a visszafizetés folytonosságát, 

de elősegíti a csoporton belül az egymástól való tanulást is. 

Fő különbség a hagyományos bankokkal szemben hogy, „…A Grameen Bank abból 

indul ki, hogy a szegényeket nem a képességek hiánya, csupán azok kiaknázatlansága, 
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kihasználatlansága teszi szegényekké. Úgy gondolják, hogy a szegénység okozói nem a 

szegények, hanem az őket körülvevő intézmények, a rendszer. Ennek megfelelően a 

szegénység megszűntetésének érdekében az intézményeket kellene változtatni, vagy újakat 

kellene alkotni. A Grameen nézetei szerint a jótékonyság és a segélyezés nem nyújt 

megoldást, csupán fokozza a szegények függőségét és képtelenné teszi az embereket kitörni a 

szegénységből. A szegénység elleni harcban a leghatásosabb eszköznek az emberekben rejlő 

energiát és kreativitást tartják.”(Vajay-Szóka; 2011). A Grameen Bank tehát ezen az elven 

nyújt hiteleket azoknak, akik a konvencionális bankrendszer számára nem hitelképesek, 

vagyis szegényeknek, nőknek és analfabétáknak. Emellett kialakított egy hitelezési 

gyakorlatot és egy intézményt is a szegények pénzügyi szükségleteinek kielégítésére. 

A hatékonyság mérése és a hatások vizsgálata kiemelt fontosságú az olyan 

kezdeményezéseknél, amelyek a foglalkoztatás növekedését, és társadalom 

életkörülményeinek javulását célozzák. Egy hibás modell miatt nem pozitív hatások érhetők 

el, hanem ellenkezőleg: a már eredetileg kevés gazdasági és társadalmi tőkéből további 

erőforrásokat emésztenénk fel a hátrányos helyzetű térségekben. De hogyan mérhető egy nem 

profitorientált kezdeményezés hasznossága és egy főként társadalmi változásokkal járó 

program hatása? 

A hatékonyság mérése az eredeti modellben is nagyon fontos szerepet kapott. Mind 

pénzügyi, mind szociális szempontok alapján figyelemmel kísérik és elemzik a működést, 

valamint a hatásokat. Ennek eszközei egyrészt a pénzügyi, gazdasági elemzési módszerek, 

másrészt pedig a 10 pontból álló indikátor rendszerük. A visszacsatolás úgy működik, hogy ha 

a kitűzött célokat - mint hogy tiszta vagy vezetékes vizet isznak a családban, megfelelő 

ruházata van, és megoldott a család napi háromszori étkezése – elérte egy család, akkor 

elmondható, hogy ők kiszakadtak a mélyszegénységből.  

Magyarországon 2010-ben indult el egy Grameen-modellen alapuló kezdeményezés, a 

Kiútprogram, mely jelenleg 3 éves pilot szakaszában tart. A további alkalmazáshoz itt is 

elengedhetetlen a hatékonyság és a hatások mérése. 

Tanulmányunkban a Grameen-modell költség-haszon elemzése során azokra a 

kérdésekre kerestük a választ, hogy a modell hazai megvalósításának milyen költségei és 

hasznai vannak a programot működtető szervezetre, a hitelnyújtóra nézve, valamint milyen 

számszerűsíthető és nem számszerűsíthető hasznokat és költségeket okoz ez a társadalomnak 

és az államnak. 

8.2. Alapfeltevések  

8.2.1. Kiútprogram konstrukciói 

A Kiútprogram életre hívása azért volt időszerű, mert ma Magyarországon néhány 

gazdaságilag elmaradottabb térségben, mint az Őrség, vagy Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

egyes részei, nemhogy hozzátesznek az ország erőforrásaihoz, hanem inkább felemésztik azt. 

Kevesen akarják feladni a szociális háló által nyújtott biztonságot és kényelmet, de a modell 

alkalmazásával – még ha nyereséget és így nyereségadót nem is hoznak majd a vállalatok, 

vagy nem foglalkoztatnak tömegeket – az is nagy előrelépés lenne, ha kilépnének a szociális 

támogatottak köréből és önfoglalkoztatóvá válnának a résztvevők. 
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A vállalkozások beindításához a Kiútprogram három konstrukcióban nyújt hiteleket a 

legszegényebb rétegeknek. Ezek a következők: 

-    200 000 Ft   6 hónapos futamidőre, 

-    500 000 Ft  12 hónapos futamidőre, 

- 1 000 000 Ft  18 hónapos futamidőre. 

Az egyes konstrukciókra külön-külön végeztük el az elemzést, melynek során 

alapfeltevéseinket a Kiútprogram honlapján és beszámolóiban közölt adatai alapján 

határoztuk meg.  

8.2.2. A modellszámítás alapfeltevései  

Alapfeltételezéseink között az egyes költségekre vonatkozó adatok a Kiútprogram Zrt. 

2011. évi beszámolójából származnak, valamint éves szinten értendők. A kamat és a bedőlési 

arány meghatározásához szintén a Kiútprogram által közölt értékeket vettük alapul. 

Számításaink során néhány egyszerűsítést alkalmaztunk. Az elemzést minden konstrukcióra 

úgy végeztük el, mintha az összes kihelyezett hitel első körös hitel lenne, valamint az összes 

az adott konstrukcióban lenne kihelyezve. Az alapfeltevéseket az 11. táblázatban foglaltuk 

össze. Továbbá minden számításnál vannak nem számszerűsített hatások, melyekkel nem 

tudtunk kalkulálni azok bizonytalansága miatt. Ezek között a tényezők között található az 

általános forgalmi adó, amely a vállalkozások tevékenységétől függően rendkívül változékony 

és a társasági adó befizetés az állam részére, ami szintén kevéssé kalkulálható egy induló 

vállalkozás eredményének kétségessége, valamint a hazai adózási morál miatt. A társadalmi, 

szociális hatásokat sem lehet számszerűsíteni, hiszen az életkörülmények javulása hatással 

van az egészségügyi kiadásoktól kezdve a társadalom műveltségének növekedéséig számtalan 

területre. Ezért ezekről csak felsorolás szintjén teszünk említést, hangsúlyozva, hogy ezen 

tényezők hatását sem gondoljuk elhanyagolható mértékűnek. 

11. táblázat: A költség-haszonelemzés alapfeltevései
1
 

Megnevezés Érték 

  

Kamat mértéke 20% 

A hitelek bedőlési aránya 25% 

  

Anyagjellegű ráfordítás          69 099 000 Ft     

Értékcsökkenés            3 574 000 Ft     

Egyéb ráfordítás            9 313 000 Ft     

Egyéb költségek          81 986 000 Ft     

  

Hitelfelvevők (hitelek) száma                      94 db     

A Grameen-modell munkatársainak száma                    30,7 fő     

1 Hitelre jutó dolgozó                  0,327 fő     

  

1 főre jutó bérköltség            4 119 577 Ft     

Bérjárulék          25 894 000 Ft     
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Személyi jellegű ráfordítás        126 471 000 Ft     

  

Minimálbér összege havonta  93 000 Ft 

Szociális hozzájárulási adó (27%) 28 249 Ft 

Nyugdíjjárulék (10%) 9 300 Ft 

Egészségbiztosítási és munkaerő piaci járulék (9%) 11 858 Ft 

SZJA (16%) 14 880 Ft 

Vállalkozói járulékok összege havonta (2012) 64 286 Ft 

Forrás: Saját szerkesztés, a K.iútprogram Zrt. adatai alapján 

8.3. Költség-haszon elemzés  

8.3.1. Költség-haszonelemzés a fél éves konstrukcióra 

A fél éves konstrukcióban az elérhető hitelösszeg 200 000 Ft. A 12. táblázatban látható 

hitelre vonatkozó számításainknál tehát ezt vettük alapul. A program szempontjából 

költségként a felvett hitelösszeg, a vissza nem fizetett hitelek, valamint a személyi 

ráfordítások jelentkeznek. Ezeket csupán a fizetendő kamatok és a tőketörlesztés 

ellensúlyozza. A program szempontjából tehát ebben az esetben egy hitelre vetítve a hitelezés 

veszteségekkel jár, hiszen az ügymenet valamennyi költsége náluk jelentkezik. Azonban ha 

megvizsgáljuk a program hatásaiként az államnál jelentkező hasznokat, máris 

működőképesebbnek tekinthető a modell. Az újonnan vállalkozóvá válóknak fizetniük kell a 

járulékokat – melyeket a 2012-es szabályok szerint kalkuláltunk –, valamint ha ehhez 

hozzávesszük az önfoglalkoztatóvá válás következményeként fellépő állami segély 

megtakarítást
1
, akkor a társadalom számára már nemcsak megtérülnek a hitelezés költségei, 

hanem még gazdasági haszon is képződik. 
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12. táblázat: Költség-haszon elemzés a fél éves konstrukciónál egy hitelre vetítve 

(adatok Ft-ban) 

  Haszon Költség Egyenleg 

S
ze

g
én

ye
k
 B

a
n

k
ja

 Felvett hitelösszeg   200 000   

A modell személyi 

jellegű ráfordításai   672 718   

Nem fizetés költsége   50 000   

Kamat bevétel 30 000    

Tőketörlesztés 200 000    

Összesen  230 000  922 718 -692 718 

Á
ll

a
m

 

Bérjárulék (Vállalkozó) 385 718    

Bérjárulék megtakarítás 

(Modell munkatársai) 137 734    

Állami segély 

megtakarítás 289 338    

Összesen 1 042 790 922 718 120 071 

Nem számszerűsített 

tételek 

ÁFA, TAO 

  

  

    

Munkalehetőségek 

Adómorál növekedése 

Iskolázottság 

növekedése 

Közösség erősítő hatás 

 Egészségi állapot 

javulása (EÜ. költsége) 

Forrás: Saját szerkesztés, a Kiútprogram Zrt. adatai alapján 

Ezen felül állami bevétel lenne a megnövekedett általános forgalmi adó és a társasági 

adó is, arról nem is beszélve, hogy a javuló életkörülmények következtében olyan társadalmi 

hasznok is jelentkeznének, mint az egészségügyi állapot javulása, ami csökkenthetné az 

egészségügy leterheltségét. Továbbá az iskolázottság is növekedne, mind a felnőttek körében 

– pénzügyi ismeretek szerzésével –, mind a gyermekek körében, mivel a mélyszegénységből 

kitörők feltehetően könnyebben és nagyobb hajlandósággal iskoláztatnák gyermekeiket. 

Modellünket hosszabb időtávot tekintve az egész szervezetre is elkészítettük. Az adatok 

alapján megállapítható, hogy a legjelentősebb költségtételt a személyi jellegű ráfordítások 

jelentik. Ennek oka az, hogy a külföldi kezdeményezésekhez hasonlóan számos munkatársra, 

többek között mentorokra van szüksége a programnak, hogy segítsék az induló vállalkozókat 

a bonyolult magyar adó- és jogrendszerben eligazodni. A modell másik nagy költségtényezője 

az egyéb költségek kategória, amelybe az anyagjellegű ráfordításokat, az értékcsökkenést és 

az egyéb ráfordításokat soroltuk. 
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A 13. táblázatban látható, hogy a kamatbevétel és a tőketörlesztés az első évben 

jelentkezik. Ennek oka, hogy a futamidő csupán 6 hónap, tehát még az adott évben 

megtörténik a törlesztés. 

13. táblázat: Költség-haszon elemzés a fél éves konstrukciónál szervezetre vetítve 

(adatok eFt-ban) 

  
0. év 1. év 2. év 3. év 4.-10. év IRR 

S
ze

g
én

ye
k
 B

a
n

k
ja

 

Felvett hitelösszeg -18 800          

A modell személyi jellegű 

ráfordítások  -126 471 -126 471 -126 471     

Egyéb költségek  -81 986 -81 986 -81 986     

Nem fizetés költsége  -4 700         

Kamat bevétel  2 820         

Tőketörlesztés  18 800         

Á
ll

a
m

 

Bérjárulék (Vállalkozó)  72 515 72 515 72 515 72 515   

Bérjárulék megtakarítás 

(Modell munkatársai)  25 894 25 894 25 894     

Állami segély 

megtakarítás  54 396         

Összesen -18 800 -38 732 -110 048 -110 048 72 515 14% 

Forrás: Saját szerkesztés, a Kiútprogram Zrt. adatai alapján 

A modellbe beépítettünk egy utógondozási periódust is, így személyi jellegű ráfordítás a 

harmadik évig jelentkezik, valamint az egyéb költségekkel is eddig számoltunk. Ez után az év 

után azonban a már megerősödött és magára hagyható vállalkozások csupán állami 

bevételeket fognak termelni. 

Sajnos azt nem lehet pontosan megállapítani, hogy a hitelhez jutottak, miután beindul az 

egyéni vállalkozásuk, vagy kezdeményezésük mekkora áfa-t, illetve társasági adót fognak 

termelni az államháztartásnak. Még kevésbé számszerűsíthető a közösségerősítő hatás, az 

egészségi állapot javulása, vagy épp az iskoláztatottság növekedése. 

Az első három évben tehát veszteséges a modell, a negyedik évtől kezdődően azonban 

számításaink alapján a haszon lesz több, s 10 éves periódust tekintve ez 14%-os belső 

megtérülési rátát eredményez a társadalom számára. 

A nem fizetés költsége modellünkben a bedőlt hitelek összegével egyezik meg, ami a 

Kiútprogram esetében 25%-os arányt jelent, így az induláskor felvett hitelösszeg a nemfizetés 

költsége valamint a tőketörlesztés tételek egyenlegéből kiszámítható a hitelfelvevők által 
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visszafizetett hitelösszeg. Fontos azonban, hogy a modellnél a nemfizetés kockázata 

magasabb, mint a hagyományos banki konstrukcióknál, ez az esetek többségében nem a 

nemfizetés jogi következményeinek hiánya miatt van. A program kapcsán olyan induló 

vállalkozásokról van szó, amelyek nem hitelképesek a kereskedelmi bankoknál, mert az 

induló vállalkozások eredetileg is kockázatosabbak a már működőknél, és gyakran az indított 

üzletmenet nem eredményes, ezért nem tudja törleszteni a felvett hitelösszeget a résztvevő. 

„Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a vállalkozások adó- és járulékfizetési terheit sem. A 

beinduló vállalkozásoknak olyannyira jövedelmezőnek kell lenniük, hogy a hiteltörlesztés 

mellett az adó- és járulékterhek megfizetésére is elegendő legyen a nyereségük, és persze 

magának a vállalkozónak is szüksége van a megélhetéséhez elengedhetetlen jövedelemre.” 

(Gál – Kürthy; 2012.) 

Ehhez még hozzájárul az is, hogy számos egyéb akadályozó tényező van, mint például a 

fekete- és szürkegazdaság, a nagykereskedők/nagytermelők erőfölénye a teljesen legálisan 

működő kisvállalkozásokkal szemben, illetve az információs problémák – például a 

folyamatosan, akár évközben változó adó és járulékrendszer – sem elhanyagolhatók. 

8.3.2. Költség-haszon elemzés az egyéves konstrukcióra 

A 14. táblázatban látható egyéves konstrukcióban a lehívható hitelösszeg 500 000 Ft. A 

nem számszerűsíthető tételek itt is megmaradtak, valamint számításainkat a fél éves 

konstrukcióval megegyező elvek alapján végeztük el. A hitelezés a hitelt nyújtó szervezet 

számára itt is jelentős veszteségeket okoz, az állami hasznokat tekintve azonban ugyanarra a 

következtetésre jutunk, mint előző kalkulációnk esetében. 
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14. táblázat: Költség-haszon elemzés az egyéves konstrukciónál egy hitelre vetítve 

(adatok Ft-ban) 

  Haszon Költség Egyenleg 

S
ze

g
én

ye
k
 B

a
n

k
ja

 Felvett hitelösszeg  500 000   

A modell személyi 

jellegű ráfordítások  1 345 436   

Nem fizetés költsége  125 000   

Kamat bevétel 75 000    

Tőketörlesztés 500 000    

Összesen  575 000 1 970 436 -1 395 436 

Á
ll

a
m

 

Bérjárulék (Vállalkozó) 771 435    

Bérjárulék megtakarítás 

(Modell munkatársai) 275 468    

Állami segély 

megtakarítás 578 676    

Összesen 2 200 579 1 970 436 230 143 

Nem számszerűsített 

tételek 

ÁFA, TAO 

  

  

  

  

  

    

Munkalehetőségek 

Adómorál növekedése 

Iskolázottság 

növekedése 

Közösség erősítő hatás 

 Egészségi állapot 

javulása (EÜ. költsége) 

Forrás: Saját szerkesztés, a Kiútprogram Zrt. adatai alapján 

Az egész szervezetre vetítve modellünk hosszabb távon is azonos eredményekhez vezet, 

ahogy azt az 15. táblázat szemlélteti. Mivel a szervezet költségeit a Kiútprogram adatai 

alapján határoztuk meg, a költségtételek mindegyik konstrukcióban azonos mértékűek, csupán 

a hitelösszeghez kapcsolódó tételeknél tapasztalható eltérés. Ennek értelmében tehát a modell 

személyi jellegű ráfordításai és az egyéb költségek azonos mértékűek mindhárom 

konstrukciónál. 

Az állami bevételek is megegyeznek, mivel itt olyan tényezőket szerepeltettünk, mint a 

vállalkozók által befizetett bérjárulékok, a modell munkatársainak megtakarított bérjárulékai, 

valamint a megtakarított munkanélküli segélyek. 
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15. táblázat: Költség-haszon elemzés az egy éves konstrukciónál szervezetre vetítve 

(adatok eFt-ban) 

  0. év 1. év 2. év 3. év 4.-10. év IRR 

S
ze

g
én

ye
k
 B

a
n

k
ja

 Felvett hitelösszeg -47 000          

A modell személyi jellegű 

ráfordítások  -126 471 -126 471 -126 471     

Egyéb költségek  -81 986 -81 986 -81 986     

Nem fizetés költsége  -11 750         

Kamat bevétel  7 050         

Tőketörlesztés  47 000         

Á
ll

a
m

 

Bérjárulék (Vállalkozó)  72 515 72 515 72 515 72 515   

Bérjárulék megtakarítás 

(Modell munkatársai)  25 894 25 894 25 894     

Állami segély 

megtakarítás  54 396         

Összesen -47 000 -13 352 -110 048 -110 048 72 515 13% 

Forrás: Saját szerkesztés, a Kiútprogram Zrt. adatai alapján 

A szegények bankjának bevételei itt is teljes egészükben az első évben jelentkeznek a 

futamidő miatt. 

A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy az egy éves konstrukció esetében is 

veszteséges az első három év, azonban a negyedik évtől itt is nyereségessé válik a modell, s 

10 éves periódust alapul véve, a belső megtérülési ráta 13%-os szintet ér el. 

8.3.3. Költség-haszon elemzés a másfél éves konstrukcióra 

18 hónapos időtávra a Kiútprogram feltételei szerint 1 000 000 Ft-os hitelösszeg 

igényelhető.  A 16. táblázatban látható, hogy egy hitelre vetítve a hitelezés itt is 

veszteségekkel jár, ugyanúgy, mint a másik két konstrukciónál. Továbbá az is megfigyelhető, 

hogy az állami hasznokat is számításba véve, már pozitív eredményűvé válik a hitel kezelése. 



101 

 

16. táblázat: Költség-haszon elemzés a másfél éves konstrukciónál egy hitelre vetítve 

(adatok Ft-ban) 

  Haszon Költség Egyenleg 

S
ze

g
én

ye
k
 B

a
n

k
ja

 Felvett hitelösszeg 0 1 000 000   

A modell személyi 

jellegű ráfordítások 0 2 018 154   

Nem fizetés költsége 0 250 000   

Kamat bevétel 150 000 0   

Tőketörlesztés 1 000 000 0   

Összesen  1 150 000 3 268 154 -2 118 154 

Á
ll

a
m

 

Bérjárulék (Vállalkozó) 1 157 153 0   

Bérjárulék megtakarítás 

(Modell munkatársai) 413 202 0   

Állami segély 

megtakarítás 868 014  0   

Összesen 3 588 369 3 268 154 320 214 

Nem számszerűsített 

tételek 

ÁFA, TAO 

  

  

  

  

  

    

Munkalehetőségek 

Adómorál növekedése 

Iskolázottság 

növekedése 

Közösség erősítő hatás 

 Egészségi állapot 

javulása (EÜ. költsége) 

Forrás: Saját szerkesztés, a Kiútprogram Zrt. adatai alapján 

Szervezetre vetítve hosszú távon itt is biztató eredményekre jutottunk (9. táblázat). 

Ebben az esetben is a már vizsgált két konstrukcióhoz hasonló adatokat alkalmaztunk, a 

tőkétől függő tételek kivételével. Az előző modellekkel ellentétben azonban itt nem csupán az 

első évben számoltunk kamatbevétellel, hanem arányosan felosztottuk a futamidő 

függvényében. Így a kamatbevétel 2/3-ad része az első évben, 1/3-ad része pedig a második 

évben jelentkezik, valamint a tőketörlesztés teljes egészében a második évre tolódik át, annak 

hasznait bővíti.  

Hosszabb távon vizsgálva tehát csupán az első és második év eredményét tekintve 

tapasztalunk eltérést a kihelyezett hitelösszegeken kívül. Azonban itt is nyereségessé válik a 

modell a negyedik évtől, s 10 éves időtávon 11%-os belső megtérülési rátát eredményeznek 

az általunk kalkulált pénzáramlások. 
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9. táblázat: Költség-haszon elemzés a másfél éves konstrukciónál szervezetre vetítve 

(adatok eFt-ban) 

  0. év 1. év 2. év 3. év 4.-10. év IRR 

S
ze

g
én

ye
k
 B

a
n

k
ja

 Felvett hitelösszeg -94 000          

A modell személyi jellegű 

ráfordítások  -126 471 -126 471 -126 471     

Egyéb költségek  -81 986 -81 986 -81 986     

Nem fizetés költsége  -23 500         

Kamat bevétel  9 400 4 700       

Tőketörlesztés   94 000       

Á
ll

a
m

 

Bérjárulék (Vállalkozó)  72 515 72 515 72 515 72 515   

Bérjárulék megtakarítás 

(Modell munkatársai)  25 894 25 894 25 894     

Állami segély 

megtakarítás  54 396         

Összesen -94 000 -69 752 -11 348 -110 048 72 515 11% 

Forrás: Saját szerkesztés, a Kiútprogram Zrt. adatai alapján 

8.4. Eredmények összefoglalása  

Véleményünk szerint a programnak önmagában hatalmas kihívás lenne egy elmaradott 

térség felfejlesztése, ezért fontos hogy kiegészüljön más fejlesztéspolitikai intézkedésekkel a 

siker érdekében. Ez azért lényeges, mert az önfoglalkoztatáshoz Magyarországon nemcsak 

pénzügyi források hiányoznak – amit az eredeti Grameen-modell nyújt – de a már korábban 

említett információs hiányt is kevéssé lehet csak a mentorok tanácsaival ellensúlyozni. Sokkal 

hatékonyabbnak bizonyulhatna egy állami kedvezmény, vagy adminisztratív egyszerűsítés, 

mint ahogyan az őstermelőket is segítik a bürokrácia egyszerűsítésével.  

Az állami apparátus számára is nagyon fontosak – az adóbevételek növekedésén és a 

szociális kiadások csökkenésén túl – azok a nem közvetlen pénzügyi hasznok, amelyeket nem 

lehetett számszerűsíteni. 

Ezek a következők: 

1. A Programban sikerrel résztvevők jövedelemtermelő képessége javul, ezért csökken 

maguk és családjuk segélyre való rászorultsága, mind rövidtávon, mind pedig a teljes 

életpálya során. 

2. A kedvezményes időszak lejárta, a vállalkozások stabilizálódása után (tehát a kezdethez 

képest legalább 3 év elteltével) az állam többletadó- és járulékbevételekre tesz szert. 

3. Javul az érintett, hátrányos helyzetű települések, településrészek termékekkel és 

szolgáltatásokkal való ellátása. 
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4. A Programban résztvevő családokban növekszik a gyermekek részvétele az oktatásban, 

különösen az óvodáztatásban, illetve az általános iskola utáni továbbtanulásban. 

5. Javul a Programban résztvevők egészségi állapota. 

6. Az érintett településeken csökken az uzsorakölcsön által sújtott családok aránya és 

csökkennek a bűnözés más formái is. 

7. Javul a Programban résztvevők öngondoskodásra való képessége. 

8. A programban résztvevők nagyobb aktivitással vesznek részt a helyi közügyekben, 

társadalmi életben, ezáltal csökken társadalmi kirekesztettségük. 

A programban résztvevők sikerei csökkentik a szegények, romák iránti társadalmi 

előítéleteket. Bizonyítják, hogy a tömeges munkanélküliség elsősorban a lehetőségek és nem 

a szándék hiányából ered. Ezáltal csökkennek a problémakörhöz tapadó társadalmi 

feszültségek. 

A kormányzat felismerte annak szükségességét is, hogy a programnak segítséget kell 

nyújtani a későbbi eredmények eléréséhez, ezért 2010 őszén 70,25 millió Ft erejéig magára 

vállalta a mentori tevékenység miatt fellépő munkaadói járulékok fedezését és egyéb 

feladatok ellátására 200 millió Ft keretet biztosítottak. Ennek fényében még reálisabb alapot 

kapott költség-haszonelemzésünk, miszerint érdemes a Grameen-modellt működtető pénzügyi 

szervezeten felül megvizsgálni az állami szerepvállalás szempontjából is a fellépő hasznokat 

és költségeket. 

Modellünk célja tehát az volt, hogy megvizsgáljuk milyen költségeket és hasznokat 

eredményez a Grameen-modell alkalmazása a programot működtető szervezetnek, valamint 

az államnak. A Kiútprogram és a Grameen-modell hazai alkalmazása hiánypótló 

kezdeményezés, amiből a levont tapasztalatok is felbecsülhetetlenek.  Számításaink alapján 

arra a következtetésre jutottunk, hogy a hitelezés, ha csupán a hitelt kihelyező szervezetet 

tekintjük, jelentős veszteséggel jár, amit csupán a társadalmi hasznok kompenzálnak. „…A 

fenntarthatósághoz szükséges, sőt kikerülhetetlen az állami szerepvállalás, garancianyújtás, de 

legalább adminisztratív egyszerűsítés és adókedvezmény a modellben résztvevő vállalkozások 

részére a kezdeti időszakban.  

A modell Magyarországon, piaci alapon, tehát külső segítség nélkül nem fenntartható a 

fedezethiány és a fellépő költségek miatt, amit a szegények bankjának kell viselnie, míg a 

hasznok az egész térségben oszlanak meg. Ezeket a piaci kudarcokat azonban az államnak 

kell kezelnie, mert a modell társadalmi és gazdasági hasznai meghaladják annak költségeit.” 

(Sipiczki; 2012) Ha azonban állami szerepvállalással valósulna meg egy ilyen program, a 

kezdeti nehézségek és negatív eredmények után jelentős pozitívumot okozna, és 11-14%-os 

belső megtérüléssel lenne képes működni. Ez a rövidtávú piaci befektetési lehetőségekhez 

képest nem feltétlenül kedvező, mert csak a negyedik évtől fognak pénzügyi nyereséget is 

termelni a modellen keresztül megvalósuló vállalkozói tevékenységek, ezért elengedhetetlen 

az állami felelősségvállalás. Azonban fontos hangsúlyozni, hogy hosszútávon ez a belső 

megtérülés már pénzügyileg is kedvező. Valamint társadalmi előnyökkel is járna a program, 

amik viszont – úgy gondoljuk – mindenképpen megérnék a befektetést. 
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