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A rendszerváltás óta eltelt 20 évet sokféleképpen lehet megélni, 

értelmezni. Ezek a markánsan különböző vélemények állandó politikai és 
olykor tudományos vitákat generálnak. Az egészségügy, a 

nyugdíjrendszer, a felsőoktatás finanszírozásának átalakítási tervei vagy 
egy új alkotmány szükségességéről szóló vita sok tekintetben az államról 

alkotott felfogások különbözőségéből fakad. Ennek ellenére magáról az 
államról és annak szerepéről a legritkább esetben disputálnak.  

 Az állampolgárok, a szakemberek és a politikusok is egyetértenek 
abban, hogy a 20 éve létrejött államszerkezet jelentős átalakításra szorul. 

Nézetem szerint az eddigi „reformkísérletek” azért is futottak zátonyra, 
mert nem állt mögöttük egy koherens és a társadalom többsége által 

elfogadott államfelfogás. Átfogó és sikeres reformokat csak akkor lehet 
elfogadni, illetve elfogadtatni, ha azok mögött világos társadalompolitikai 

és államelméleti koncepció áll. Álláspontom szerint ez ma hiányzik. 

 Jelen írás célja a rendszerváltáskor létrejött állam történelmi 
előzményeinek vázlatos feltárása valamint a valódi reformokat behatároló, 

a korábbi szocialista rendszerből fakadó beidegződések és elvárások 
megismertetése, valamint egy lehetséges alternatíva bemutatása.  

 

1. Történelmi áttekintés 

 
a.) A szocializmus építése  

 
 A második világháborút követően, a kommunista párt 

hatalomátvételének következtében az államszerkezet drasztikus – a 89-
90-es rendszerváltással mérhető – átalakítására került sor. Az akkori 

politikai vezetők talán könnyebb helyzetben voltak, mint a 
„rendszerváltók”. Számukra etalon volt a Szovjetunió államszerkezete és 

a viszonylag zárt szocialista, kommunista ideológia. A vezetők ennek 

megfelelően elég egyértelmű társadalom-, illetőleg államelméleti 
koncepció mentén próbálták működtetni a magyar államot. A 

kommunizmusra jellemzően a döntéseket centralizálták és bevezették a 
tervgazdaságot, valamint létrejöttek az ezek működtetéséhez szükséges 
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intézmények. A hatalmi ágak hagyományos elválasztása megszűnt, a párt 

és az állam gyakorlatilag egybeforrt. 
 A szocialista ideológia szerint a társadalmi és politikai 

egyenlőtlenségek az eltérő vagyoni és jövedelmi viszonyokból fakadnak.1 

Ezen különbségek leküzdésének egyik legfontosabb eszköze maga az 
állam, amelynek biztosítania kell a kollektív, esetenként teljes 

foglalkoztatást, a lakhatás jogát és a jólét egyenletes elosztását. Ennek 
megfelelően a szocialista államok – sok tekintetben hasonlatosan a jóléti 

államokhoz, csak más alapokra helyezkedve – megpróbálták kialakítani és 
működtetni az ingyenes egészségügyi ellátás, az ingyenes és mindenki 

számára hozzáférhető oktatást rendszerét is. 
 Ezek a jóléti funkciók és egyéb transzferek működtek. Az állam a 

kádári kompromisszum után, ha alacsony színvonalon is, de gondoskodott 
a polgárairól. Ezek a gyakran a gazdaság teherbíró képességét meghaladó 

juttatások egyszerre voltak a rendszerváltás gerjesztő és gátló tényezői. A 
jólét növekedése ideiglenesen visszafogta a rendszerellenes hangokat, 

ugyanakkor az eladósodás hosszútávon teljes mértékig aláásta a 
szocialista-kommunista rendszer gazdasági alapját. Ezen tényezőkkel 

egyszerre volt – és van – jelen a paternalizmus szellemképe. Nézetem 

szerint a jóléti funkciók, az ezek biztosítását szolgáló gazdasági alap 
hiánya és a gondoskodó állam eszményképe határozta meg a 

rendszerváltás fő irányait, illetve keretek közé zárja napjaink reformjait is. 
 

b.) A rendszerváltás és célkitűzései 
 

 A rendszerváltás folyamatában az egyik legfontosabb célkitűzés volt 
a demokratizálódás, ennek keretében az állam és a párt elválasztása és az 

állam leépítése illetve visszaszorítása. A rendszerváltók ezen egyezségek 
mentén alkotmányosan deklarálták a szociális piacgazdaságot. Az 

Alkotmány preambuluma rögzíti: „A többpártrendszert, a parlamenti 
demokráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való 

békés politikai átmenet elősegítése érdekében az Országgyűlés – hazánk 
új Alkotmányának elfogadásáig – Magyarország Alkotmányának szövegét 

a következők szerint állapítja meg:” 

 A rendszerváltók politikai felfogásából és a történelem diktálta 
szükségességből ered ez a megoldás. A szocialista rendszert – különösen 

a kompromisszumos átalakításra tekintettel – nem lehetett teljesen 
megsemmisíteni. A megszokott jogokat nem lehet elvenni egyik pillanatról 

a másikra, az előző rendszer államának leépítése is hosszadalmas 
folyamat.  

 Az állam leépítése és visszaszorítása is közös célkitűzés volt. Ennek 
keretében – többek között – sor került az állam által fizetett 

                                                           
1 Internatioanl Encyclopedia of the Social Sciences 6. kötet 635. oldal. Szerkesztette: William A. Darity Jr. ISBN 
978-0-02-866117-9; 0-02-866117-6 
 



48 
 

THEMIS 2010 december  
 

munkavállalók számának csökkentésére, az állami tulajdon privatizálására 

és az állam feladatainak csökkentésére. 
 Az állam számtalan olyan területről kivonult, ahonnan nem lett volna 

szabad, és ott maradt olyan helyeken is, ahol semmi keresnivalója nem 

lenne.2 A szabadpiaci rendszer sok esetben jogilag nem szabályozott 
keretek között alakult ki és működött. Az úgynevezett spontán privatizáció 

időszaka valamint az első „Társasági törvény” joghézagai egyértelműen 
mutatták az állam gyengeségét és tehetetlenségét.  

 A rendszerváltás kompromisszumai következtében létrejött 
állammodell nagyvonalaiban a nyugat-európai jóléti államok gazdasági-

társadalmi berendezkedését próbálta lemásolni. Ez az elképzelés sajnos 
több sebből vérzett, és ezért csak egy koraszülött jóléti állam jött létre, 

ahogy azt Kornai János írta.3 További problémát jelentett, hogy a magyar 
adaptáció erősen megkésett volt. Hazánktól nyugatabbra a legtöbb állam 

már a jóléti funkciók visszaszorítását tűzte zászlajára ekkor.4   
 A hatalmas méretű állami tulajdon lebontása mindenképpen 

szükséges volt ahhoz, hogy létrejöjjön a magántulajdonra épülő 
piacgazdaság. A privatizáció mértéke, módja és legfőképp jogi 

szabályozottsága mindig is komoly vitákat vont maga után. Egy bizonyos, 

szinte kivétel nélkül hiányoztak az ellenőrző mechanizmusok a 
magánosítás során. Legendás történetek keringenek az állami vagyon 

eltűnéséről és villámgyors meggazdagodásokról. Az állam több 
nyereséges, biztos piaccal rendelkező vállalatot is értékesített előnytelen 

feltételek mellett. A privatizáció máig nem ért véget, annak ellenére, hogy 
korábbi lelkes támogatója, a világhírű közgazdász Milton Friedman is 

elismerte annak téves voltát Magyarország esetében.5  
 

2. A rendszerváltás után létrejött koraszülött jóléti állam 
 

 A nagy álmokat nem sikerült megvalósítani. A rendszerváltók jóléti 
állammodell mellett kötelezték el magukat: a már létező szociális 

szolgáltatások megőrzése, bővítése mellett. Az ehhez szükséges 
gazdasági erőforrások azonban nem álltak rendelkezésre. A klasszikus 

jóléti állam jellemzői közül több minden hiányzott. A szociális háló egyes 

komponensei már működtek, például a nemzeti egészségügyi szolgálat és 
a munkanélküliek segélyezése. De meg kell vallani: e hálókon sok volt a 

szakadás. A szocialista rendszer nem hagyott örökségül érett, 
fenntartható jóléti államot. Kornai szavaival élve csak egy felemás, torz 

„koraszülött” jóléti állam jött létre. Az öröklött jogrend olyan jóléti 
feladatokra kötelezi az államot, amelyeket az alacsony gazdasági 

fejlettség következtében képtelen kellő minőségben ellátni. Igen széles a 
nyugdíjrendszer, de a nyugdíjak jó része csak nyomorszínvonalat biztosít; 

                                                           
2 Kornai János: Útkeresés.  Századvég Kiadó, Budapest, 1993 212. o. 
3 Kornai uo. 222. o. 
4 Lásd pl. a Thatcher vezette Anglia 
5 Friedmann 2001-ben megjegyzi, hogy egy évtizeddel korábban a rendszerváltó egykori szocialista államokat 
három szóval tudta volna jellemezni: „privatizáció, privatizáció, privatizáció”. „De tévedtem – folytatja később. 
– Kiderült, hogy a jogrend valószínűleg alapvetőbb a privatizációnál. In: Francis Fukuyama: Államépítés 34. o. 
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mindenki jogosult ingyenes egészségügyi ellátásra, de az egészségügyi 

szektor súlyosan elmaradott.6  
 Az adaptáció a gazdasági előfeltételek hiánya miatt sikertelen volt. 

Tovább nehezíti az ország helyzetét, hogy a rendszerváltáskor már egy 

eleve elavult jóléti állammodellt próbáltak megvalósítani Magyarországon. 
Az olajválság előtti, bőkezű államot kísérelték meg létrehozni, amely 

aláásta az individuális kezdeményezési kedvet és a munkavégzésre 
irányuló szándékot a kiterjedt juttatások révén, amik függőséget hoztak 

létre és tartottak fenn.7 Tették ezt akkor, amikor tőlünk nyugatabbra a 
jóléti állam visszaszorításával küzdöttek. Ez az a korszak, amikor ott 

sikerült elérni a jogosultsági kritériumok szigorítását, mely révén el 
lehetett mozdulni a munkaképtelen személyeknek nyújtott juttatások 

modelljétől az aktivitást növelő jóléti állam irányába. Ez utóbbi modell a 
munkavállalási hajlandóságot célzott támogatásokkal és elsősorban olyan 

jellegű juttatásokkal növeli, melyek bőkezűbben segítik a dolgozókat, 
vagy az aktívan munkát keresőket. Ehhez képest Magyarországon ekkor 

zajlott a tömeges rokkantosítás. Sőt a helyzet azóta sok tekintetben 
tovább romlott, mert állami transzferekből a nettó minimálbért 

megközelítő jövedelemre lehet szert tenni még 2010-ben is! 

 Normál körülmények között a jóléti állam létrejöttének előfeltétele a 
gazdaság nagyfokú teljesítőképessége. Ez Magyarországon hiányzott és 

hiányzik. A gazdasággal és a gazdasági rendszerrel ugyanakkor nem ez 
volt az egyetlen probléma a rendszerváltáskor. A szocializmus lebontása 

során egy meghaladott kapitalista modellt vettünk át. A rendszerváltás 
folyamán a politikai rendszeren túl a gazdasági rendszer is jelentős 

változásokon ment át. A tervgazdálkodásról átértek a piacgazdaságra. Az 
országra és polgáraira a nyugaton már réges-rég meghaladott 

vadkapitalizmus zúdult rá. Az „eredeti tőkefelhalmozás” súlyos károkat 
okozott a társadalom szövetében. Ez volt az a pillanat, amikortól 

drasztikus mértékben felgyorsult a társadalmi különbségek növekedése. 
Ez azért is nagyon fájdalmas, mert Nyugat-Európában és az Egyesült 

Államokban is mind elméleti, mind gyakorlati szinten régen meghaladták 
ezt a fajta kapitalizmust.8 A Freeman által megfogalmazott elveket 

azonban idehaza senki sem érvényesítette. 

 A gazdaság kapitalista típusú átalakulás magával hozta egy újfajta 
embertípus előretörését. A vállalkozó, saját lábán megálló és elsősorban 

önérdek által vezérelt emberét. A szocializmusban működő közösségek 
hamar szétbomlottak és helyükre nem léptek mások. A korábbi történelmi 

korokban működő közösségek nem tudtak újraszerveződni. Az emberekből 
hiányzott és hiányzik a minimális bizalom a többiek irányába. Ez a 

                                                           
6 Kornai i.m. 223. oldal 
7 International Encyclopedia of the Social Sciences (Jóléti állam szócikk) 
8 Milton Friedman, Capitalism and Freedom (1962) elméletével szemben már R. Edward Freeman, Managing for 
Stakeholders ill eredetileg Strategic Management: A Stakeholder Approach című (1984) könyvében leírt teóriája 
kezdett mérvadóvá válni. Ennek lényege, hogy nem pusztán a részvényesek profitmaximalizálása a cél, hanem a 
dolgozók javát is figyelembe kell venni és etikai, környezetvédelmi szempontoknak is érvényesülnie kell. 
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lelkiállapot nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az ország előtt álló 

problémákat nem sikerült eddig leküzdeni.  
 Összességében elmondható, hogy a rendszerváltáskor egyszerre két 

nagyon fontos tényezőt is idejétmúlt formában adaptált az ország. A 

vadkapitalizmus és a fénykorát élő jóléti állam intézményrendszerének 
párosítása súlyos károkat okozott és okoz. Az ebből fakadó problémák 

megoldását pedig gátolja az országban uralkodó kölcsönös 
bizalmatlanság. 

 
3. Jelenlegi állapot, a szocialista kormány reformtörekvése 

 
 Komoly elméleti megalapozottság nélkül, de az állam szerepének 

átértékelésével próbáltak a szocialisták és a szabaddemokraták komoly 
változásokat véghezvinni az országban. Az államreform bizottság felállt, 

az állami feladatokat megvizsgálták, ugyanakkor észrevételeik javarészt 
felhasználatlanul maradtak. A Gyurcsány-kormány az állam 

visszaszorítását – esetleg bizonyos területekről való kivonulását – 
készítette elő a vizitdíj, a kórházi napidíj és a tandíj bevezetésével. 

Megítélni nehéz ezeket az intézkedést, mert nem sokáig voltak hatályban, 

ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy koncepcionális változást nem 
jelentettek, sokkal inkább egyfajta többletteherként jelentkeztek az 

emberek számára, mert a szolgáltatásokat igénybe nem vevők költsége 
semmivel sem csökkent. A problémák, amelyekre a vizitdíj, a napidíj és a 

tandíj voltak a válaszok, továbbra is léteznek. Az egészségügyi 
ellátórendszer borzalmas állapotban van, forráshiánnyal küzd. A 

felsőoktatás színvonala csökken. 
 A fent leírt, kiragadott esetek is jelzik, hogy az állam működésével 

kapcsolatosan nagyon súlyos problémák vannak. A teljesség igénye nélkül 
csak a jogalkotással és a jogalkalmazással kapcsolatos feladatokra 

koncentrálva is elképesztő hiányosságokat lehet tapasztalni. 
 A jogalkotó nem egy esetben az állami szervek számára 

végrehajthatatlan határidővel fogalmaz meg feladatokat. A képet tovább 
színesíti, hogy ezen feladatok teljesítésének elmaradása esetén sem 

módosítják a jogszabályt, hanem akár évekig is mintegy teljesített 

feladatként jelenik meg az, amit valójában végre sem hajtottak. A 
fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 

1998. évi XXVI. törvény 29. §-a egyértelműen, 2005. január elsejével 
rögzítette az akadálymentesítés határidejét. Ennek ellenére a végrehajtás 

nem történt meg maradéktalanul, sőt a jogszabályhely – és ezáltal a 
határidő – megváltoztatására is csak 2007. május elsejével került sor. Ez 

és a hasonló esetek egyértelműen az állam működési zavarát jelzik.  
 A helyzet az igazságszolgáltatás területén sem jobb. Sok esetben a 

legegyszerűbb perek is évekig húzódnak, ahogy azt a téma ismert hazai 
kutatója is egyértelműen jelzi.9 Az igazságszolgáltatásra vonatkozó 

véleményünk 2002 óta radikálisan romlik: nem csak a bíróság gyorsasága 
tekintetében, hanem a pártatlanság és a fair eljárás tekintetében is. Ez 

                                                           
9 Fleck Zoltán számtalan írásában, köztük a „Bíróságok mérlegen” című művében is ezt a kérdést boncolgatja. 
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ebben a formában rendkívül aggasztó, de nem meglepő: régóta 

megfigyelhető a hivatalos fórumok elkerülésének tendenciája. 
A kiszámíthatóság olyan elem, amelyet sem a kis-, sem a nagyobb 

vállalkozások nem képesek nélkülözni, de csak a tehetősebbek tudják 

megfizetni, ha a hivatalos fórumokat el kell kerülni.10 Az ügyek sok 
esetben tényleg döbbenetesen lassúak. Budapesten átlag három évet kell 

várni egy jogerős ítéletre, Somogyban vagy Békésben viszont nagy az 
esély, hogy egy év alatt lezárul egy per.11 

 
 

4. Néhány fontos, aktuális probléma 
 

 A 2008 őszén bekövetkezett világgazdasági válságnak máig 
érződnek a hatásai. A recesszió még sok országot sújt. A görögországi 

problémák végét még senki sem tudja megjósolni. A politikusok és az 
elméleti szakemberek súlyos vitákat folytatnak arról, hogy a jelenlegi 

gazdasági mechanizmus teljesen megbukott vagy csak korrekcióra szorul. 
Egy azonban teljesen bizonyos, jelentős változásokat kell végrehajtani a 

megszokott gazdasági struktúrában. A laissez fair elve már nem működik, 

a „láthatatlan kéz” nem tud elrendezni minden problémát, a piac 
szabályozása ismét szükségessé vált. A legutóbbi gazdasági válság 

tapasztalatai alapján elmondható, hogy az állami beavatkozás ismét 
szükségessé vált. A szabadpiac szimbólumaiként működő bankok is több 

esetben állami támogatásra szorultak hazánkban és világszerte. Ezek az 
intervenciók elsősorban kényszerből és átmeneti időre, és egyedi ügyek 

megoldására születtek. A következményeket ettől függetlenül levonták az 
állami vezetők, és az utóbbi időkben sokkal inkább a piaci felügyelet 

erősödése, a szabad piac és szabad verseny jogi korlátok közé szorítása a 
trend. Elsősorban azért, mert a 2008-as gazdasági válság az elégtelen 

szabályozásnak és a spekuláció túlzott szabadságának volt felróható.  
Ezt a gyakorlatot követi az EU is. A Van Rompuy vezetésével működő 

„Task Force” munkacsoport, amely a gazdaságpolitikai koordináció 
megerősítésével foglalkozik, jelentést készített, amelynek lényege, hogy 

átfogó makrogazdasági felügyeletet, mélyebb és szélesebb koordinációt és 

állandó válságkezelő rendszert kell létrehozni. Az EU-s szemlélet nemcsak 
az állam gazdálkodása kapcsán változott meg. A pénzügyi vállalkozások 

szabályozása során napjainkban sokkal inkább a stabilitás, mintsem a 
teljesen szabad verseny kerül előtérbe. Nem véletlen, hogy az Unió 

megpróbálja korlátozni a különböző spekulatív célú befektetéseket is. A 
G20 soron következő 2011-es csúcsára készülő EU tagállamok az ECOFIN 

2010. október 19-ei ülésén előzetesen jóváhagyták, hogy a pénzügyi 
szabályozási és felügyeleti reform keretében a származékos (derivatív) 

ügyletek, illetőleg a piacok stabilitását veszélyeztető ügyletek (shortolás) 
szabályozását szigorítani kell, valamint a hitelminősítő ügynökségeket is 

szabályozni kell.    

                                                           
10 Interjú Fleck Zoltánnal: http://www.jogiforum.hu/interju/45 2010. december 1. 
11 http://index.hu/belfold/lomnici7917/ 2010. december 5. 

http://www.jogiforum.hu/interju/45%202010
http://index.hu/belfold/lomnici7917/
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 A „láthatatlan kéz” és a bevett szabadpiaci megoldások az elmúlt 
évtizedekben sok tekintetben nem váltották be a hozzájuk fűzött 

reményeket. Hiába épültek autópályák, hiába olcsóbb a munkaerő az 

elmaradott régiókban, hiába indítottak különböző támogatási 
programokat, a tőke nem áramlott ezekbe a térségekbe. Új 

munkalehetőségek alig alakultak ki, jellemzően inkább a régiek szüntek 
meg. Szinte csak a szegénység és a nyomor növekedett. Ezen problémák 

leküzdésében a piac csődöt mondott. Az elmaradott térségek 
felzárkóztatásában érdemi előrelépést csak állami beavatkozás útján lehet 

elérni. A hosszú távú, költséges és kockázatos vállalkozásokat a mai 
gazdasági viszonyok között a tőke nem támogatja. Ezekben a térségekben 

a hagyományos állami vállalkozás, a foglalkoztatási és a beruházási 
támogatások többsége is sikertelen volt. A beruházási és egyéb 

adókedvezmények önmagukban nem biztosítják a foglalkoztatás 
bővítését. Pusztán extraprofitot eredményeznek a befektető oldalán, ahol 

szabadon dönthet annak felhasználásáról. Az eddigi gyakorlat alapján ezt 
nem a munkahelyek bővítésére fordították. 

 Ezzel párhuzamosan sajnálatos módon megfigyelhető egy másik 

jelenség is. Az országban több százezres nagyságrendű az aluliskolázott, 
szakképesítést vagy akár általános iskolai végzettséget sem szerzett 

emberek száma.12 Közülük sokan akarnak dolgozni, ennek ellenére 2008-
ban alig több mint 27 százalékuk dolgozott.13 Ugyanakkor tudomásul kell 

venni, hogy százezret meghaladó azoknak a száma is, akik 
megélhetésüket szinte kizárólagosan az állami transzferekre alapítják.14 

Az előbbi csoportok munkába állítása és életszínvonalának növelése állami 
beavatkozás nélkül elképzelhetetlen. Az államnak ugyanakkor újfajta, 

nemcsak a tőkének kedvezményeket adó, hanem azért cserébe a 
beruházót, foglalkoztatót kötelezettségekre rászorító támogatási formákat 

kell kialakítania.   
 20 évvel a rendszerváltás után még mindig nem tisztázódott az 

állam szerepe sem, a társadalomban, sem a tudományos életben sem, a 
politikában. Továbbá az sem világos, hogy milyen feladatok megoldását 

várják el az államtól. Az egyik legnagyobb probléma, hogy az „állam” 

maga sem tudja, hogy milyen feladatokra vállalkozik. Kiemelkedő példája 
ennek, a „közszolgáltatás” fogalmának jogi definíciója, amely több 

törvényben eltérő tartalommal szerepel.15 Ez azért is annyira zavaró, mert 
több aktuális probléma érdemben csak akkor oldható meg, ha 

egyértelműen tisztázódik az állam szerepe.  
 Különösen jól jellemzi ezt az állapotot a nyugdíjrendszer körüli vita. 

A 2007-ben létrehozott Nyugdíj és Időskor Kerekasztal 2009 végén 
elkészítette jelentését. Az elfogadott záródokumentum több lehetséges 

                                                           
12 http://www.mikrocenzus.hu/mc2005_hun/kotetek/09/tables/load1_1.html (Forrás: KSH 2005.) 2010. december 

3. 
13 T/6647 javaslat általános indokolása (2006-2010-es ciklus) 
14 T/6647 javaslat általános indokolása (2006-2010-es ciklus) 
15 Érdemes összevetni az 1998. évi XXVI. törvény 4.§ fa) pontját a 2008. évi CX. törvény 16.§ (2) bekezdésével. 

http://www.mikrocenzus.hu/mc2005_hun/kotetek/09/tables/load1_1.html
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nyugdíjparadigmát vázol fel.16 A testület nem foglalt állást és a jövő 

kormányára, kormányaira bízta a választás lehetőségét. A különböző 
koncepciók egyben az állami szerepvállalásról alkotott elképzelések is. Egy 

kivételével mindegyik modell számol az állam nyugdíjasokkal, idősekkel 

szembeni felelősségével. Ugyanakkor ezen állami felfogás mellett működő 
modellek is eltérő szerepvállalást fogalmaznak meg.17 Ezekre tekintettel 

felelősségteljesen csak akkor lehetne választani, ha létezne egy elfogadott 
államelméleti, társadalompolitikai koncepció. 

 
 

5. Egy lehetséges alternatíva 
 

 Több mint egy évtizeden át a világpolitika tendenciózusan az 
államiság meggyengítésére törekedett. Ez egyrészt normatív, másrészt 

gazdasági okokból ered. A trend így a piac és a civil társadalom felé 
fordulás lett.18 A közelmúlt több politikai eseménye azonban rávilágított 

ezen elmélet és gyakorlat tarthatatlanságára. Az államok elsorvasztása 
nem egy utópia az egyes társadalmaknak és globális közösségeknek, 

hanem egy katasztrófa előjátéka. Világosan látszik, hogy a hidegháború 

óta a nemzetközi békére a gyenge vagy hanyatló államok jelentik az 
egyedüli kockázatot.19 A közelmúlt fegyveres konfliktusai vagy, esetleges 

terror cselekményei hátterében mindenhol feltűnik a gyenge, kontrolt 
gyakorolni képtelen állam. Az ebből fakadó konfliktusok általában 

nemzetközi beavatkozással végződtek, amelynek során a nagyhatalmak 
átvették a helyiektől a kormányzati funkciókat. 

 A fentebb leírtak egyértelműen jelzik, hogy szükség van az államra. 
Nem helyettesíthetik az állami hatalmat és legitimációt részben elfoglaló, 

NGO-k, multinacionális társaságok vagy terrorszervezetek, mert azok nem 
rendelkeznek a legitimáció és a hatalom kettősségével. Csak az államok 

és csakis az államok képesek a legitim hatalom koncentrációjára és 
célirányos felhasználására. Erre szükség van a jogrend hazai megőrzése 

és a világrend nemzetközi megvédése miatt. 

 Különösen igaz ez azért, mert a gazdaság fejlődéséhez jogi 

környezet szükséges, amit csak az állam tud biztosítani. Ezt kiválóan 

illusztrálja Hernando de Soto kísérlete. A 80-as évek végén De Soto 
munkatársait Peruba küldte, azért, hogy kiderítsék, mennyi időbe telik egy 

kisvállalkozás beindítása. Tíz hónappal később tizenegy hivatal bejárásával 
sikerült megszerezni a szükséges engedélyeket. Ugyanez az eljárás az 

Egyesült Államokban vagy Kanadában két napot vett volna igénybe.20     

 A történelem bizonyítja, hogy szükség van az államra. Az állam 

viszont csak akkor lehet sikeres, illetőleg hasznos a polgárai számra, ha 

                                                           
16 Jelentés a nyugdíj és időskor kerekasztal tevékenységéről. Miniszterelnöki Hivatal Budapest, 2010  
17 Érdemes összevetni az NDC modellt a kötelező munkanyugdíjat nem tartalmazó változattal. 
18 Francis Fukuyama: Államépítés. Századvég, Budapest, 2005. 152. o. 
19 Francis Fukuyama: uo. 121. o. 
20 Francis Fukuyama uo. 37. oldalán idézi Hernando de Soto 1989-ben megjelent The other Path című munkáját. 
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nem túlburjánzó. Nincs szükség a totális államhoz hasonló, minden 

területet uraló, óriási kiterjedtségű államra, ugyanakkor a megmaradt 
hatáskörökben erősnek és hatékonynak kell lennie.  

 Álláspontom szerint a kisebb, de hatékonyabb állam egyik 

esszenciális jellemzője kell, hogy legyen a jövedelemteremtő képesség. 
Korábban szinte megkérdőjelezhetetlen volt az a nézet, miszerint az állam 

rossz gazda. Nem szabad semmit sem rábízni, a piacról pedig ki kell 
vonulnia. Ehhez képest két párhuzamos folyamat is megfigyelhető 

napjainkban. A gazdasági válság következtében a bedőlő nagyvállalatok 
csak komoly állami transzferek útján tudtak fennmaradni. A dotációért 

cserébe az állam nyomott árú, jelentős mértékű részvénypakettekre tett 
szert korábban jövedelmező vállalatokban. Ezekből a későbbiek folyamán 

profitra számíthat. Másik jellemző, hogy a privatizáció során jelentős 
részben állami tulajdonban álló nyugati vállalatok vásárolták fel az egykori 

kelet-európai állami vállalatokat. Különösen szembeötlő ez a magyar 
energetikai szektor magánosítása során.  

 A fenti két esetnél úgy gondolom, hogy tovább is léphet az állam. 
Bizonyos esetekben az államnak a korábbi fejlesztő államok sikereiből és 

kudarcaiból is okulva célzott intervenciók útján érdemes a gazdaságot 

fejlesztenie. A XXI. század globalizált világában is vannak adekvát és 
sikeres állami beavatkozási formák, mint például az állami segédlettel 

végrehajtott üzleti inkubáció. Ezekben az esetekben nem szabad 
megfutamodnia az államnak, hanem tisztességes piaci verseny mellett, 

lehetőségeit maximálisan kihasználva sikereket kell elérnie.   

 Az államot nem szabad leírni, létjogosultságát elvitatni. A XXI. 

század már látható és még láthatatlan kihívásait nem lehet nélküle 
megoldani. Mindezekre tekintettel Fukuyama gondolatait alapul véve nem 

marad más, mint visszatérni a szuverén állam gondolatához, és újra 
megérteni, hogy miként lehet erőssé és hatékonnyá tenni.21 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Francis Fukuyama: Államépítés 154. o. 


