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AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA 
POLITIKAI GAZDASÁGTANI 

PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON 

6. hét 

Egy vállalkozásorientált megközelítés 
elméleti alapjai 

Készítette: Törıcsik Géza, Szepesi Balázs 

Szakmai felelıs: Szepesi Balázs 

Az óra célja 

• A közösségi intézményrendszer hiányosságai és a gazdasági mőködés korlátai 

közötti összefüggés feltárása. Fókuszban Hernando de Soto perui elemzése 

áll,amelyben feltárja 

– hogyan fogja vissza a gazdaság fejlıdését a tulajdonjogok definiálatlansága, 

– hogyan keresnek a gazdasági szereplık megoldásokat az intézményi 

hiányosságok megoldására.  

• A perui példa Magyarországra egy az egyben nem alkalmazható, azonban a 

párhuzam nyilvánvaló. Ez annak a kérdésnek a megvitatására ösztönöz, hogy 

mik a magyar gazdaság alapvetı intézményi hiányosságai és ezek hogyan 

formálják a gazdasági életet. 
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• Irodalom: 

– DeSoto, Hernando  [1989] The Other Path Basic Books (részletek)  

– DeSoto, Hernando (2000) The Mystery of Capital Basic Books    

– Djankov, Simeon, McLiesh Caralee, Ramalho, Rita [2006] Regulation and 

Growth The World Bank   

De Soto: A másik ösvény 

Hernando De Soto (1990): The Other Path Perennial Library, 1990 

Bevezetı – társadalmi átalakulás Peruban 

• A második világháború utáni idıszakban Peru alapvetı változásokon ment 

keresztül.  

• A hagyományos társadalmi berendezkedés az iparosodás hatására felbomlott: 

vallási, kulturális, és gazdasági átalakulás ment végbe. 

• Az állam mőködése is megváltozott: érdekcsoportokkal kell egyeztetnie. A 

megnövekedett bürokrácia azonban korrupt, és képtelen kezelni az átmenetet, 

így a társadalom is elvesztette bizalmát az államban. 

• A politika mőködése a korlátozott számú érdekszervezet közti, a privilégiumok 

megszerzésére irányuló harcra korlátozódott. 

• A nyolcvanas évek közepére a perui állam mőködésképtelenné vált,  

a gazdaság stagnált, a közrend felbomlóban volt. A maoista Fényes Ösvény 

terrorszervezet az ország területének harmadát ellenırizte,  

és forradalmi eszméi komoly tömegtámogatást élveztek. 
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Migráció és informális gazdaság 

• Az átalakulás alapja a migráció: 1940 és 81 között a városi lakosság létszáma 

ötszörösére növekedett, így 1984-re már a teljes népesség 65%-a városokban 

élt.  

• Egyrészt a tömegkommunikáció fejlıdésével mindenki számára láthatóvá váltak 

a városi civilizáció elınyei. Másrészt a mezıgazdasági válság utáni 

elbocsájtásokkal felszabadult munkaerı kereste a jobb lehetıségeket. Limában 

alacsonyabb volt a gyermekhalandóság, magasabbak a fizetések, jobb oktatási 

lehetıségeket kínált stb.  

• Ellenséges fogadtatásban részesültek, kizárták ıket a formális gazdaság 

legalapvetıbb szegmenseibıl is (kereskedelem, ingatlanszerzés stb.). Emiatt 

kénytelenek voltak törvényen kívüli megoldásokat, rendszereket kidolgozni.  

• A GDP 38,9%-át az informális gazdaság termelte meg, az aktív korúak 48%-a 

így dolgozott. 

• Az informális gazdaság rendszere racionális megfontolásokon alapult, és 

gyakorlatilag az egyetlen lehetıség volt a társadalom bizonyos csoportjai 

számára a gazdasági aktivitásra.  

Az informális Peru 

Ingatlan, kereskedelem, tömegközlekedés 

Illegális ingatlanfoglalások 

• A Limába áramló tömegek illegálisan, de szabályozottan, törvények feletti 

szabályok alapján foglaltak el területeket, létesítettek illegális telepeket.  

• Invázió: telepesek egy kritikus tömege tervezetten megszállt egy területet, majd 

megszervezte az életet – illegális, de szabályozott, költségekkel járt 

• Illegális eladások: hivatásos közvetítık segítségével informálisan gazdát 

cseréltek telkek, hogy elkerüljék a kisajátítást és urbanizálják a területet 
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Invázió  

• Elızetes tervezés: milyen hasznot hoz, mekkora ellenállásba ütközik? 

• Kritikus tömeg: megszállás és késıbbi fenntartás 

• Invázió éjszaka, ünnepek alatt, perui zászlóval 

• A megszállók szerzıdést kötöttek, a felek konszenzusa mellett, nem feltétlenül 

írásban, és újabb belépıkre nyitottan – semmi sem véletlenszerő  

• Ezzel kialakult valamiféle informális, korlátozott tulajdonjog, de korántsem 

biztonságos, tökéletes 

• Informális szervezetek: tárgyalás a hatóságokkal, rendfenntartás, a helyzet 

normalizálódását követıen  

• Ahogy telt az idı, a telep létét a város elfogadta, és a közösség vezetıi nekiláttak 

a közmőhálózatra való csatlakozás elintézésének  

• Az országos és városi hatóságok tiltással, a letelepedési akciók elleni fellépéssel, 

állami lakásprogramokkal próbálták megállítani a folyamatot, mindhiába  

• 1984-ben a limai önkormányzat dolgozói szerveztek nagyszabású telepfoglalást 

a polgármester és egy miniszter informális támogatásával  

• Az illegalitás komoly költségekkel jár a résztvevık számára, mint azt a 

késıbbiekben láthatjuk is! 

Haladás a magántulajdon felé  

• Az emberek megsértették a jogrendszert, de helyette nem anarchia, hanem egy 

informális, de szabályozott rendszer jött létre 

• A rendszer célja a stabilitás megteremtése, a biztonság és kiszámíthatóság 

elérése volt, melyre a jogrendszer nem adott legális lehetıséget: emiatt sokan is 

választották az informális megoldást, hogy házhoz jussanak  

• 1985-ben az épülı lakások 69%-a illegálisan mőködı telepen épült 

• De a jól mőködı jogrendszert ez sem pótolhatta: rengeteg erıforrás kárba 

vész, magasak a költségek, és nagy a bizonytalanság 
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Illegális kereskedelem 

• Az illegális kereskedelemnek fontos szerep jutott Lima ellátásában: kb. 290 000 

embert foglalkoztatott közvetlenül  

• Az utcai árusok fejlıdése két szakaszból áll 

– vándor árusok: az utcán kóborolva árulnak, kis mennyiséget, törekednek a 

stabilitásra 

– állandó helyrıl árulnak: felmérik a hely jövedelmezıségét, és az ellenállás 

lehetséges mértékét. Egyedül szállnak meg egy adott területet, nincs 

szerzıdést másokkal, de megegyeznek a többi árussal a védelemrıl vagy 

akár piac építésérıl 

– a város számára a közterületek használatát ellehetetlenítı utcai árusok 

mindig komoly problémát jelentettek. Az erıszakos fellépés itt sem hozott 

sikert, az önkormányzat békét kötött. Az engedély nélküli kereskedık (olykor 

országos tiltás ellenére beszedett) adója komoly bevételt jelentett a 

városnak. A kereskedık a város néhány központi területének elhagyásáért a 

többi terület használatának elismerését és illegális piac alapítására alkalmas 

területeket kaptak 

Illegális piacok 

• Itt is kialakult egy speciális tulajdonjog, de hasonlóan bizonytalan: közterületrıl 

bármikor elküldhették ıket  – adót fizettek az önkormányzatnak, mely utóbbinak 

jelentıs bevételi forrást jelentett. 

• Több szintő önvédelmi szervezeteket hoztak létre: környék és szövetségi 

szinten is mőködtek, a területek védelméért,  

és a tulajdonjog biztosításáért.  

– Az utcai árusítás problémái miatt (alacsony a produktivitás, kevés terméket 

képesek árulni, nincs raktár stb.) törekedtek az árusok piacok létrehozására. 

1985-ben 274 mőködött Limában. Az állam sikertelenül próbált versenyezni 

legális piachelyek létrehozásával  

– Érdekcsoportokat hoztak létre: már kevésbé a védelem, mint az új piacok 

létrehozása céljából. De a legális piac létrehozásának hatalmas költségeit 

ezek sem tudták ellensúlyozni   
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Haladás a piac felé 

• Az árusok harcoltak azért, hogy üzletük legálisan mőködjön: a tulajdonjog 

megszilárdításáért, és a piacépítésért is küzdöttek, de az állam mindkét esetben 

ellenük volt  

• Pedig ezek csökkentették volna az informális mőködés költségeit, 

elsısorban a bizonytalanság csökkentésén keresztül  

• Az ILD számításai szerint a 1985-ben mőködı 91 455 árus legális piacra való 

kényszerítése kb. 108 M $-ba került volna az államnak! 

• Ehelyett: az akadályokat kell lebontani, mert az árusok önszervezıdı módon 

képesek elırelépni 

Informális tömegközlekedés 

• 1984-ben az összes limai tömegközlekedési eszköz 91%-a illegálisan mőködött. 

Teljesen illegális kalózok, illetve engedményekkel elismert, de továbbra sem 

legális társaságok  

• Invázió itt is kalkuláció alapján: hol van rá szükség, hol vannak versenytársak, 

hogyan reagálnak a hatóságok, illetve a lakók? Majd csoportos invázió, a 

szolgáltatás beindítása következik, miközben a hatóságokhoz benyújtottak 

kérelmet az elismerésért, illetve megpróbálták lefizetni a hivatalnokokat. Késıbb 

ezt aláírás-győjtéssel is megerısítik. Ezek hatására végül gyakran elfogadták 

ıket 

• DE: hatalmas költségek a bizonytalanság megszüntetésére 
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Érdekképviselet 

• A tömegközlekedés szolgáltatás csak akkor lehet gazdaságos, ha exkluzív és 

elidegeníthetetlen joga van erre az adott társaságnak. Ez a törvényen felüli 

rendszer miatt bizonytalan 

• Bizottság: a kezdeti egyéni mőködés után alakultak. Elınye, hogy nem kellett 

egyénileg tárgyalni a hatósággal, csökkenti a költségeket és jobb az utazóknak, 

illetve kiszoríthatók voltak az új belépık. Kettıs feladata volt: megszervezte a 

mőködést és tárgyalt a hatóságokkal 

• Szakszervezetek és szövetségek: politikai képviseletre jöttek létre. A tárgyalás 

a hatalomnak is elınyös (demokratikus kormány: alacsony árak, diktatúra: 

legitimáció). Így a szövetségek komoly befolyásra tettek szert, részt vettek a 

döntéshozatalban. De ezzel együtt is komoly költségeket okozott nekik a 

formalitás, ami ciklikus válságokhoz vezetett a tömegközlekedésben  

A ciklikus válságok nyomában 

• Mihelyt egy vállalkozónak sikerült egy valamennyire teljes szolgáltatást 

kiépítenie, csıdbe ment. 

Probléma a jogrendszerrel:  

• nem a vállalkozói osztállyal tárgyal, csak egyes érdekcsoportokkal 

• rengeteg akadályt meghagy (árszabályozás) 

• a legalitás csak illegális eszközökkel érhetı el 

• A tényleges elismerés hiánya miatt nem függetlenek a társaságok 
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Az informális világ – összefoglaló 

• Peru jogrendszerének hibáira az emberek informális, de szervezett és 

racionálisan mőködtetett rendszerekkel válaszoltak  

• Minden szereplı a stabilitásért, a jogok megszilárdításáért, a törvényi 

elismerésért küzdött: e célból érdekvédelmi szervezeteket hoztak létre 

• A formálisnál jóval intenzívebben mőködött az informális gazdaság, az említett 

területeken az értéket jelentıs mértékben utóbbi állította elı   

• Az informális mőködés, de az abból való kitörés is hatalmas költségeket ró a 

szereplıkre  

A törvények költségei és fontossága 

• A jogrendszer meghatározza az általa szabályozott gazdaság 

hatékonyságát. Jó törvények azok, amik elısegítik a hatékonyságot, rosszak, 

amelyek gátolják azt. A formális gazdaság szükségtelen költségei a rossz 

törvényekbıl erednek, míg az informális mőködés költségei a jó törvények 

hiányából  

• A következıkben a fenti költségek mellett a jogrendszer fontosságát vizsgálta a 

teljes folyamatban, illetve a fejlesztésben 

A formális mőködés költségei 

• Gazdasági tevékenységek során két típusú költségeként jelenik meg: a 

belépésnél, és akkor, mikor a formálisnak maradás mellett döntünk 

• 4 példán keresztül vizsgálta: az iparba, az ingatlanüzletbe, a kereskedelembe, és 

a tömegközlekedésbe való belépéskor 

• Mindegyik esetben hatalmas költségeket talált, melyek gyakorlatilag 

megakadályozták a legális belépést, így a bizonytalan illegalitásba számőzték az 

ilyen gazdasági tevékenységeket 
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Az üzemnyitás költségei 

• Ellentmondó vélemények: jogászok – könnyő, üzletemberek – nehéz – 

kipróbálták! 

• 1983-ban az ILD munkatársai indítottak egy saját varrodát: nem használtak ki 

semmilyen kiskaput, és csak akkor fizettek kenıpénzt, ha feltétlenül muszáj volt 

– ahogy egy egyszerő vállalkozó tenné 

• Költségek: 289 nap ügyintézés, összesen 1231 $=a minimálbér 32-szerese 

A legális ingatlanszerzés költségei 

• Kipróbálni nem tudták, ahhoz több száz ember kellett volna: indirekt forrásokat 

vizsgáltak, meglévı jogszabályokat, illetve valós eljárásokat. Összesen  

3 ilyen volt a vizsgált idıszakban, miközben több száz illegális foglalás történt  

• Költségek: 6 év és 7 hónap ügyintézés, fejenként 4 év 8 hónapnyi minimálbér 

• Tipikusan rossz törvény, mert gyakorlatilag nincs lehetıség legálisan eljárni 

A kereskedelembe való belépés költségei 

• 2 kutatás: egyrészt boltnyitás (azaz hasonló próba, mint az ipar esetében), 

másrészt a zajló piac-építések vizsgálata 

• Költségek: 43 napnyi ügyintézés 3 különbözı kormányszervnél,  

590 $=minimálbér 15-szöröse; piacok esetében 17 év 

• Ez megmagyarázza, miért maradtak annyian utcai árusok. Még így is, 20 év alatt 

minden állam által épített piacra 12 árusok által épített jutott. Korlátozások nélkül 

ez a szám még magasabb is lehetett volna 
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 A tömegközlekedésbe való belépés költségei 

• Egyszerő: nem volt törvényes mód a belépésre! 

• Hipotetikus kísérlet szerint két lehetıség volt: legálisan (busz) vagy informálisan 

(minibusz) létrehoztak egy társaságot, és koncessziót kérnek Ennek lefutási ideje 

26-27 hónap. 

• Ismét rossz törvényhez jutunk 

A legális mőködés fenntartásának költségei 

• A vizsgálatot az iparra szőkítették, indirekt költségeket elemezve, a cégek saját 

bevallása alapján 

• Költségek: az adózás utáni nyereség 347%-a, a gyártási költségek 11%-a 

• Ezzel csökken a szabadon felhasználható többlet 

• Alapvetıen nem az adórendszer problémás, az egyéb, adminisztrációs költségek 

túlzottak. A jogszerőség hatással van a mőködésre is, megváltoztatja az 

erıforrások elosztását, drágítja a termelést, növeli a tranzakciós költségeket. A 

vállalat profitabilitása nem a gazdasági hatékonyságától függ, hanem attól, 

hogyan menedzselik az állammal való viszonyt  

Az informális mőködés költségei 

• Az informális mőködés nem optimális megoldás: rengeteg erıforrás kárba vész 

azzal, hogy egy törvényen kívüli rendszert hozzanak létre 

• Különbséget kell tenni az illegális és legális üzlet eltérésébıl, illetve a jó 

törvények hiányából adódó költségek között 

• Empirikus vizsgálatokra csak korlátozottan van lehetıség, ezért inkább egy listát 

közöltek, illusztrálva egy diszkriminatív jogrendszer által okozott veszteségeket 
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Az informális mőködés költségei 

1. Rengeteg erıforrást fordítanak a büntetések elkerülésére: folyamatos 

fenyegetést jelentett. Alacsony tıkeintenzitás, hogy ne legyen látható. Nem is 

reklámozhattak, bonyolultabb eszközök álltak csak rendelkezésükre. 

Magasabbak voltak az információs-költségek.  

Le kellett fizetniük a hatóságokat, ráadásul nem is tudták pontosan megítélni, 

mennyivel, így hatékonytalan 

2. Egyoldalú transzfereket nyújtanak a legális szektornak, mivel ki vannak 

zárva annak hasznaiból: ugyan közvetlenül nem fizetnek adót, közvetetten 

mégis, ha legális úton vásárolnak. Mivel vagyonukat kézpénzben tartják, erısen 

sújtja ıket az infláció. Kölcsönökhöz is csak informális úton jutnak, magasabb 

kamat mellett. 1985-ben ezen transzferek összesen 1,868 millió $ tettek ki, a 

teljes GDP kb. 13 %-át 

3. Az adók és munkatörvények elkerülésének következményeit nyögik: ez 

bevételt is jelent, de költségei is vannak. Elsısorban azért, mert így nem 

használhatják a fejlettebb, produktívabb technológiákat, viszont sales taxet 

fizetniük kell  

A jó törvények hiányából adódó költségek 

1. Tulajdonjogok hiányának költsége: egyrészt nem a lehetı leghatékonyabban 

használják erıforrásaikat. Ennek oka, hogy a kikényszeríthetıség hiánya miatt 

kevesebbet fektetnek be. Másrészt nehezebben is bocsájthatják áruba javaikat. 

Harmadrészt pedig azok védelmére szervezeteket kell létrehozniuk, amik 

jelentıs erıforrásokat emésztenek fel  

2. A szerzıdéses rendszerbıl való kimaradás költsége   

3. A szerzıdéseken felüli esetekre alkalmazott törvények hatékonyatlan 

mőködése: ez azon problémákat lenne hivatott kezelni, amiket a szerzıdések 

nem tartalmaznak.  Ebbıl adódóan az informális gazdaság társadalmi 

hozzájárulása csökken, és növekszik a bizonytalanság  
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A formális és informális gazdaság  
hatása a nemzetgazdaságra  

• Alacsonyabb produktivitás: komoly erıforrásokat von el, hogy megfeleljenek a 

szabályozásoknak, ami csökkenti a döntéshozatal rugalmasságát, ami csökkenti 

a hatékonyságot 

• Csökkenı beruházás: egyrészt, mert az illegális üzletek munka-intenzívek, 

másrészt a magas kamatok miatt, amit az informális befektetıktıl kérnek 

• Az adórendszer nem hatékony: nagy cégek, akiknek nincs választása, többet 

adóznak, mint egyébként kellene – ez ellenösztönzi a növekedést; ráadásul az 

adók növelésével az állam ösztönzi az illegalitásban maradást 

• Megnövekedett „utility rates” 

• Korlátozott technológiai fejlıdés: a cégek kicsik maradnak, hogy 

észrevétlenek legyenek, nem növelik pl. az eladásokat 

• Makroszintő közpolitikák tervezése nehéz: információk nagyon pontatlanok pl. 

a munkanélküliség, vagy az infláció felülbecsült  

A jog, mint a fejlıdés meghatározója 

• A tulajdonjog azért fontos, mert az embereket ösztönzi, hogy javítsák 

erıforrásaikat, fejlesszenek, innovációkat hajtsanak végre  

• Az innováció a legkockázatosabb befektetés, ezért ha az állam nem garantálja 

szerzıdésekkel a tulajdonviszonyokat, nem fognak bele 

• Emellett a jó törvények megkönnyítik a befektetéseket, növelik a kereskedelem 

volumenét, és mindenekelıtt csökkentik a bizonytalanságot 

• A jó törvények amellett, hogy ösztönzik a legális mőködést, elısegítik az egyének 

és erıforrások specializációját és érdekelté teszik az embereket abban, hogy 

megragadják a gazdaság nyújtotta lehetıségeket  

• De Soto szerint a jogrendszer az egyetlen magyarázata a formális és informális 

mőködés közti választásnak: ez alapján az emberek racionális a jogszerőség 

költségeit és hasznait, és ez alapján hozzák meg döntésüket 
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A jogrendszer hatása a gazdaságra  
– összefoglalás 

• A jogrendszer meghatározza az általa szabályozott gazdaság 

hatékonyságát. Ennek alapja a kikényszeríthetı és biztos tulajdonjog, amely 

lehetıvé tenné a szereplık számára a hosszú távú befektetéseket, és az 

innovációt 

• A rossz törvények, és a jó törvények hiánya egyaránt hatalmas költségeket rónak 

az informális szereplıkre, illetve rajtuk keresztül a nemzetgazdaság egészére 

• A gazdaság mőködése során emiatt nem is a gazdasági hatékonyság, hanem az 

állammal való viszony válik kulcskérdéssé 

 Az újraelosztási hagyomány és párhuzam 
a merkantilizmussal 

Az újraelosztási hagyomány 

• Hagyományosan a meglévı javakat osztja újra az állam, nem termel újakat. Ez 

szükségszerően egyes csoportoknak kedvezı módon alakul  

• Emiatt nagyon erısen átpolitizált a perui társadalom, a privilégiumokért való harc 

pedig a formális és informális gazdaság magas tranzakciós költségeit okozza 

• A döntések viszont társadalmi viták nélkül születtek, ami azok ellenırzését is 

megnehezítette 

• Ez rengeteg erıforrás-felhasználással jár: a gazdasági hatékonyság helyett a 

politikai érdekérvényesítésre kell koncentrálniuk a szereplıknek  

• A rendszer mőködésébıl szükségszerően következik a korrupció magas foka 
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Párhuzam a merkantilizmussal 

• A vázolt redisztributív hagyomány nem perui sajátosság, az európai 

történelemben hasonló jelenségeket láthattunk 

– Az állam mőködése elitcsoportoktól függött, akiknek cserébe különbözı 

privilégiumokat biztosítottak. Például vállalkozni csak az állam, vagy az elitek 

tudtak  

– Erısen túlszabályozott gazdaságok voltak, ahol a politikai érdekek alapján 

történı újraelosztás dominált  

– Ebbıl következıen a létrejövı érdekvédelmi csoportoknak sem a gazdasági 

fejlıdés elısegítése, hanem a politikai befolyás megerısítése volt a célja 

– Közös sajátosságok Peruval: autoriter törvényhozás, közvetlen állami 

beavatkozások a gazdaságban, túl részletes és bonyolult szabályozás, 

politikai befolyás nélkül nehezített hozzáférés a piachoz, hatalmas 

bürokrácia, és a társadalom érdekcsoportokba tömörülése  

• A gazdasági hatékonyság hiánya, és a rendszer által gerjesztett társadalmi 

konfliktusok miatt a merkantilizmus végül eltőnt Európából 

• A városokban özönlı szegények számára az informális gazdaság volt az 

egyetlen lehetıség. Ezzel komoly versenytársai lettek a formális gazdaságnak, 

így az elitnek, amely helyenként (pl. Franciaország) erıszakosan reagált 

privilégiumainak megsértésére, máshol (pl. Anglia) az átmenet békésebb volt  

• Felbomlottak az érdekcsoportok, az újonnan létrejött, komplex társadalmi 

problémákra a túlszabályozott és korrupt bürokrácia már nem tudott reagálni. 

Ezért a merkantilista rendszerek végül összedıltek, békésebb (Anglia), vagy 

kevésbé békés (Spanyolország) úton (illetve a Szovjetuniót nevezhetjük a 

kiteljesedésének)   
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Megoldási javaslatok 

• Egyrészt meg kell oldani a jelenlegi intézményi problémákat, lehetıvé téve az 

informális gazdaság kifehérítését. Másrészt fel kell készülnie a jövıben 

estlegesen felmerülı problémákra is  

• Az informális gazdasági szereplıket integrálni kell: a bürokratikus akadályok 

leépítésével egyszerősíteni kell a gazdasági szabályozást 

• A helyi önkormányzatoknak adott jogokkal decentralizálni kell a hatalmat, hogy 

közvetlenebbül találkozzanak a problémákkal, társadalmi párbeszéd alakuljon ki  

• Az államnak minél inkább ki kell vonulnia a gazdaság mőködtetésébıl, csak 

ellenıriznie kell azt, erısítve az egyéni felelısségvállalást, a magántulajdon 

biztosításával   

• Röviden: meg kell erısíteni a magántulajdont, csökkenteni kell az állam által 

okozott tranzakciós költségeket    

• A jövıbeni problémák elkerülése érdekében a törvénykezést átláthatóvá kell 

tenni: egyrészt az elızetes tervezeteket nyilvánosságra kell hozni, másrészt 

költség-haszon elemzésnek kell alávetni ezeket, hogy fény derüljön a rendszer 

hibáira  

 


