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Önmagadért - velünk! 
 

Ady Endre 

Harc a Nagyúrral 

 
Megöl a disznófejű Nagyúr, 
Éreztem, megöl, ha hagyom, 
Vigyorgott rám és ült meredten: 
Az aranyon ült, az aranyon, 
Éreztem, megöl, ha hagyom. 

Sertés testét, az undokot, én 
Simogattam. Ő remegett. 
„Nézd meg, ki vagyok” (súgtam neki) 
S meglékeltem a fejemet, 
Agyamba nézett s nevetett. 

(Vad vágyak vad kalandorának 
Tart talán?) S térdre hulltam ott. 
A zúgó Élet partján voltunk, 
Ketten voltunk, alkonyodott: 
„Add az aranyod, aranyod.” 

„Engem egy pillanat megölhet, 
Nekem már várni nem szabad, 
Engem szólítnak útra, kéjre 
Titokzatos hívó szavak, 
Nekem már várni nem szabad.” 

„A te szívedet serte védi, 
Az én belsőm fekély, galád. 
Az én szívem mégis az áldott: 
Az Élet marta fel, a Vágy. 
Arany kell. Mennem kell tovább.” 

„Az én jachtomra vár a tenger, 
Ezer sátor vár énreám, 
Idegen nap, idegen balzsam, 
Idegen mámor, új leány, 
Mind énreám vár, énreám.” 

„Az egész élet bennem zihál, 
Minden, mi új, felém üget, 
Szent zűrzavar az én sok álmom, 
Neked minden álmod süket, 
Hasítsd ki hát aranyszügyed.” 

Már ránk szakadt a bús, vak este. 
Én nyöszörögtem. A habok 
Az üzenetet egyre hozták: 
Várunk. Van-e már aranyod? 
Zúgtak a habok, a habok. 

És összecsaptunk. Rengett a part, 
Húsába vájtam kezemet, 
Téptem, cibáltam. Mindhiába. 
Aranya csörgött. Nevetett. 
Nem mehetek, nem mehetek. 

Ezer este múlt ezer estre, 
A vérem hull, hull, egyre hull, 
Messziről hívnak, szólongatnak, 
És mi csak csatázunk vadul: 
Én s a disznófejű Nagyúr. 
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A neoliberális gazdaságpolitika téveszméi 
Polgári Szemle - 2007. július-augusztus 

Mi okozza Magyarország gazdasági gyengeségeit? 
 

Hogyan lehetett ilyen rövid idő alatt ennyit visszalépni? Miért következett be a kormányzat drámai 
hibasorozata? Miért megyünk rossz irányba? A mai helyzet kialakulása mindenki számára ismerős. 
Valóban mindenkivel előfordul, hogy ismeretlen cél felé haladva térkép nélkül eltéved, és szidja magát, 
hogy a tájékozódáshoz nem hozott magával segédeszközt, egy jó térképet. Ilyen esetekben azonban 
előbb-utóbb csak célba érünk, mert megkérdezzük a jó útirányt, kiigazítjuk a tévedéseket, és még 
térkép nélkül is – bár nehezebben és több idő alatt, kifáradva és megéhezve – eltalálunk kitűzött 
célunkhoz. Mennyivel nehezebb azonban annak a helyzete, aki rendelkezik ugyan térképpel, azt 
követve próbál az ismeretlen helyre odatalálni – csakhogy ez a térkép hibás, minden máshol van rajta, 
mint a valóságban! Ekkor tényleg nehéz dolgunk lenne, mert bízva a térképben esélyünk sincs 
a sikerre. A hibás térkép téves jelzéseit használva bizonyosan nem jutunk el célunkhoz, mert a helyes 
irányba biztosan nem megyünk: a rossz térképhez ragaszkodva mindenhová máshová eljuthatunk, 
csak éppen kitűzött célunkhoz nem. 

 

Így van ez a neoliberális politikával és gazdasági 
elmélettel is. Egy olyan térképet ad a jólét és 
gazdasági fejlettség felé utazóknak, amellyel nem 
lehet célba érni, mert a térkép hibás: minden máshol 
van rajta, mint a valóságban. A térkép ugyanis nem 
egy valóságos világot ír le, hanem egy soha és sehol 
nem létezett elméleti gazdaságot. A neoliberális 
elmélet térképe valójában nem egy közös nagy 
utazáshoz készült térkép, hanem egy ideális nem 
létező gazdaság tájairól készült leírás. Érdekes 
módon azonban vannak, akik mégis jól olvasnak 
erről a térképről: ők a már meggazdagodott 
befektetők. Ha velük együtt olvassuk a térképet, 
akkor furcsa mód jól működik, mert a globális 
befektető könnyedén odatalál a térképen megjelölt 
kincshez. 

A neoliberális térkép tehát használhatatlan annak, 
aki még a gazdagsághoz és fejlettséghez vezető 
utazás elején tart, tehát az országok és családok 
döntő többségének, de jól használható azon kevesek 
számára, akik már révbe értek: akik már korábban 
meggazdagodva most máshol fektetik be a pénzüket. 

A neoliberális politika 10 téves alapelve és az erre 
épülő politika buktatói: 

Első alapelv: 
A piaci vállalkozás mindenekfelett áll. 
A neoliberális politika lényege a piaci vállalkozás 

elsősége. A gazdaság legfontosabb szabályozási 
helye a piac, és ennek legfontosabb szereplője 
a piaci vállalkozás. Akkor működik jól a gazdaság, 
ha a piacon jelen lévő minden szereplő a vállalatok 
logikája szerint működik. Ennek lényege a lehető 
legkisebb költséggel a lehető legnagyobb nyereség 
elérése. Ha egy piaci szereplő nem piaci módon 
működik, tehát jelen van a piacon, de működése nem 
profit elven alapszik, akkor ezt a szereplőt ki kell 
szorítani a piacról, mert ott idegen, csak kárt okoz. 

A piacon vannak ilyen szereplők. Az állam, mint 
a legnagyobb piaci szereplő, nem piaci logika szerint 
működik, mert az egész társadalom jóléte, a rend, 

a stabilitás, a biztonság, a szabadság, a közjó és 
az igazságosság értékei vezérlik működésében. 

Miután az állam nem piaci logika szerint működik, 
ezért a minél kevesebb és gyengébb állam 
a kívánatos. 

A közösségek, önkormányzatok és családok sem 
piaci logika szerint működnek, tehát piaci 
jelenlétüket a vállalkozások érdekének kell 
alárendelni. 

Nem szabad nekik beleszólást engedni a piac 
működésébe, érdekeiket és értékeiket mindig és 
mindenben a vállalatok gazdasági érdekének, tehát 
a profit érdekének kell alárendelni. 

Első tévedés: 
A piacon jelen lévő szereplők, tehát az állam, 

a vállalkozások, a közösségek és az egyének közül 
egyik sem mindenható. A nem piaci logika szerint 
működő gazdasági és piaci szereplők kialakulása 
nem véletlen hiba, nem történelmi tévedés, hanem 
a fejlett piac működéséhez elengedhetetlen feltétel. 

A neoliberális elmélet és politika logikai bukfence, 
hogy nem ismeri el a profit elvtől eltérő működést 
a piacon, miközben ott működik fejlett piac, és ott 
sikeresek a vállalkozások, ahol eredményes az állam 
és erősek a közösségek. 

Az egyének és családok is a profit elvtől eltérő 
módon működnek, ráadásul a piaci vállalkozások 
számára a legfontosabb piaci szereplők, mert profitot 
végső soron csak a fogyasztóként fellépő egyénektől 
és családoktól remélhet a vállalkozás. 

Minél fejlettebb egy gazdaság, annál erősebbek 
azok a szereplők, amelyek nem a profit elven 
működnek, és ez aligha alakulhatott volna így, ha ez 
káros lenne a piaci vállalkozások számára. 

Második alapelv: 
A piac önszabályozó. 

A piac a kereslet-kínálat törvénye alapján saját 
magát szabályozza egy „láthatatlan kéz” 
segítségével, ezért működésébe nem szükséges, sőt 
nem is szabad kívülről beavatkozni. A piaci 
vállalkozások versenyeznek egy-mással 
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az erőforrásokért és a piacokért, a verseny során 
automatikusan egyensúly jön létre a kereslet és 

a kínálat között. 
(folyt. a következő oldalon) 
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Ha egy erőforrás – munkaerő, nyersanyag, energia, 
pénz, tudás – kereslete nagyobb, mint kínálata, 
akkor megemelkedik az ára, ez csökkenti keresletét 
és az új beruházások révén nő majd a kínálat: a piac 
önszabályozó módon beállítja az egyensúlyt az adott 
erőforrás esetében. 

Második tévedés: 
A piac csak akkor lehetne önszabályozó, ha 

a „láthatatlan kéz” mögött egy láthatatlan fej 
irányítaná, amely képes lenne mindig jó döntéseket 
hozni. A piacnak nincs ilyen irányító központja, de 
ha lenne, akkor sem tölthetné be tökéletesen 
a szerepét, mert a helyes döntésekhez 
nélkülözhetetlen információk sehol sem állnak 
rendelkezésre. A piac lényege éppen az utólagos 
korrekció, ami feltételezi, hogy a piac hajlamos 
először rossz döntést hozni, majd – ha ennek 
feltételei fennállnak – kijavítja működését. 
A kereslet és kínálat soha, egyetlen áru esetében sem 
esik egybe: nincs tökéletes piaci egyensúly. 
Egyensúlyi árak sem léteznek, ahogy világpiaci árak 
sem: a kereslet, kínálat, költségkülönbségek, 
a humán erőforrás sajátosságai, az állami 
szabályozás, az adott közösségek értékrendje és egy 
sor más tényező együtt alakítja az árakat. 

A piacnak szüksége van segítségre, ezt az államtól 
kapja meg: az állami szabályozás nélkül a piac 
utólagos önkorrekciója pusztító módon, válságok 
révén történne: ahogy azt a gazdaság-történet nagy 
termelési és pénzügyi válságainál láttuk. Minél 
nagyobbak és fejlettebbek a piacok, annál erősebb és 
fejlettebb állami eszköztárat kell alkalmazni a piac 
tökéletlen működésének kiegészítésére. 

Harmadik alapelv: 
A pénz mindent jól mér. 
A pénz a legfontosabb erőforrásokat nem, vagy 

rosszul méri. 
A vállalkozások döntéseiket árak segítségével 

hozzák meg. Minden erőforrásnak és árunak olyan 
lesz az ára a piacon, amely megbízhatóan méri 
értékét. Ha nem így lenne, akkor a vállalkozások 
nem lennének képesek jó döntésekre, mert 
a felhasznált erőforrások vagy a piacra vitt 
végtermék árának eltérése a valódi értéktől 
pazarláshoz vezetne. Ez ellentmondana a piac 
önszabályozás révén történő tökéletes működés 
elvének. 

Harmadik tévedés: 
A pénz a legfontosabb erőforrásokat nem, vagy 

rosszul méri. A természeti kincseket nem a piac, 
nem a vállalkozások hozták létre, hanem készen és 
ingyen állnak rendelkezésre. A levegő, a tiszta víz, 
a természeti környezet vagy az ásványkincsek és 
energiahordozók nem piaci működés következtében 
állnak rendelkezésre, hanem „adottságok”. Ezek árát 
a vállalkozások és a piac nem képes mérni, mert 

a kalkuláció nem épülhet a költségek, tehát 
a létrehozásuk-hoz szükséges tőke és munka 
beszámítására, hiszen ilyen költségek nem léptek fel. 
Ezeknek az „adottságoknak” a piac szempontjából 
nincsenek költségei, tehát áruk sincs. A társadalom 
szempontjából már van ára annak, ha a levegő, talaj, 
élőhely szennyezetté válik, ha elfogynak 
a természeti kincsek, vagy, ha szűkössé válnak 
a vízkészletek. A társadalom nevében fellépő állam 
már kalkulációt végez a vállalkozások által 
„adottságként” felhasznált erőforrásokra, és árat 
rendel hozzájuk. Ezek nem piaci, hanem társadalmi 
árak: az adott természeti erőforrás társadalmi 
megújítása, illetve megvédése az ár legfontosabb 
költségtényezője. 

A piaci vállalkozások az emberi erőforrásokat is 
„adottságként” kezelik, ezek árát pénzben mérik, 
annak ellenére, hogy előállításukhoz nem járultak 
hozzá. Egy gazdaság munkaerejének minőségét 
a keresetek szintje fejezi ki, ezt a piac állítja be, de 
a munkaerő minőségét meghatározó beruházásokat 
a piac már nem vállalja magára. A gyermek-vállalás, 
a nevelés, az érték-minták átadása, a szorgalom, 
erkölcs és megbízhatóság, a tudás és szakértelem 
nem piaci vállalkozások keretei között alakul ki, 
hanem döntő mértékben családi keretek között. 
A család működése nem a profit elven, nem piaci 
alapelveken nyugszik, hanem a szeretet és 
összetartozás érzésein. 
A piac tehát olyan erőforrásokat is használ, 
amelyeknél nem merülnek fel költségek, de pénzben 
méri értéküket. Ha a tőke és a munka jövedelemből 
való részesedését kell beállítani, akkor a piaci 
vállalkozás érdeke az lesz, hogy azt a tényezőt 
jutalmazza, amelyik neki pénzbe került. A tőke 
költsége teljes mértékben a vállalkozás költsége, de 
a munka teljes költsége közül csak a munkabér. 
A családok, közösségek és az állam költségeit 
a vállalkozás már igyekszik nem beszámítani. 
Ezeknek a költsé-geknek a fedezésére 
a vállalkozások adót fizetnek, de ez csak a költségek 
kisebb részét fedezi, például a családok nem 
piacelvű működését egyáltalában nem téríti meg. Ha 
az állam nem szorítja rá a vállalkozásokat a teljes 
humán költség megfizetésére a munkabérben, akkor 
a piaci vállalkozás oldalán luxusprofit, a társadalmi 
közösségek oldalán hiány keletkezik. 

A neoliberalizmus elvein nyugvó kormányzás nem 
ismeri el ezeket a költségeket, elfogadja a piaci 
vállalkozások luxusprofitját, ezzel a közösségeknél 
és családoknál hiányokat halmoz fel. 

Ennek következménye a magyar társadalom közös 
intézményei elleni azon támadás, amely minden 
neoliberális politika azonnal felismerhető jellemzője. 

Negyedik alapelv: 
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A magántulajdon mindenhol jobb, mint 
a közösségi tulajdon. 
A gazdasági döntéseket közvetlenül vagy közvetve 
a tulajdonosok hozzák. 

 
(folyt. a következő oldalon) 
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Ezért ha egy gazdaság hatékonyan kíván működni 
– verseny esetén automatikusan erre kényszerül –, 
akkor minden erőforrás és árutermelés felett 
magántulajdonosoknak kell rendelkezniük. 
Az állam, az ön-kormányzat vagy a többi közösség 
azért nem lehetnek tulajdonosok, mert nem képesek 
jó döntésekre. Erre azért nem képesek, mert nem 
profit elven működnek. 

Negyedik tévedés: 
Az erőforrások jelentős része, ráadásul 

a legfontosabb része olyan közösségek keretei között 
jön létre, amelyek nem profit elven működnek. Ha 
itt a profit elvet követnék, akkor a piac-gazdaság 
legfontosabb erőforrása, a munkára és 
együttműködésre képes, képzett és motivált 
munkaerő nem állna rendelkezésre. A képzett és 
motivált munkaerő a modern piacgazdaság szűk 
keresztmetszete, ezért egyre fontosabb a közösségek 
működése. Ezen alapul a társadalmi köztulajdon 
egyre nagyobb súlya a fejlett piacgazdaságokban. 
Az amerikai nyugdíjpénztárak és nyugdíjbiztosítók 
ma az amerikai gazdaság legnagyobb tulajdonosai, 
ezek nem magántulajdonban, hanem közösségi 
tulajdonban állnak. Az oktatás és egészségügy 
intézményrendszerének legnagyobb része 
köztulajdonban van az Európai Unió fejlett 
országaiban. Ez nem véletlen, hanem annak 
felismerése, hogy a köztulajdonra épülő közösségi 
intézmény nem kényszerül olyan működésre, ami 
a profit elven alapszik. 

A profit elven alapuló működés a rövidtávú, 
kizárólag pénzben kifejezhető haszonra irányul, 
a nem profit elvű, hanem közösségi érdeket kifejező 
működés a hosszú távú társadalmi hasznot célozza.  

...minden piaci vállalkozás ellensége a verseny-
nek... 

A piaci vállalkozások azért kísérlik megszerezni 
ezeket a közösségi intézményeket, mert a társadalom 
egyre több pénzt bocsát ezek rendelkezésére, de ezt 
éppen azért teszi, mert nem profit elven, hanem 
a társadalmi haszon hosszú távú elvén alapszik 
működésük. A piaci vállalkozások nem azért akarják 
megszerezni a társadalmi közintézményeket, mert 
azokat jobban tudják működtetni, hanem azért, mert 
rosszabbul, tehát több pénzt tud belőlük kivenni. 

Ötödik alapelv: 
A piaci versenyben mindig a jobb győz. 
A neoliberális politika a versenyen alapul. A profit 

elven alapuló gazdasági szereplők versenyben állnak 
egymással, a verseny során mindenki legjobb tudása 
szerint a legjobb döntéseket hozza meg, és végül 
az győz, aki a jobb döntéseket hozta, tehát, aki 
a legjobb volt. Verseny és piac összetartoznak, ha 
piac van, akkor verseny is van, tehát a piac mindig 

a legjobbat jutalmazza. Ebből következik, ha egy 
vállalkozás sikeres, akkor az csak a piaci versenyben 
elért eredményes működése alapján lehetett sikeres, 
így mindenki megérdemli gazdagságát, aki gazdag, 
és mindenki megérdemli szegénységét, aki szegény. 
Ettől csak akkor van eltérés, ha egy külső tényező 
beavatkozik a piac önszabályozó működésébe. Ilyen 
beavatkozásra csak az állam kezében vannak 
eszközök, tehát meg kell akadályozni, hogy az állam 
megerősödjön, illetve el kell venni az államtól 
azokat az eszközöket, amelyekkel piaci 
beavatkozásra képes. 

Ötödik tévedés: 
A neoliberális felfogás automatikusan adottnak 

veszi a versenyt, és azt is feltételezi, hogy a verseny 
mindig tökéletesen működik. Ha így lenne, akkor 
igaz lenne a tétel, de ez hamis feltételezés. A piaci 
vállalkozás profit elven nyugvó működése azt 
jelenti, hogy érdeke a korlátlan bővülés, tehát 
a korlátlan terjeszkedés. A működés alapelve 
a mohóság és a hódítás, tehát a korlátlan piacszerzés. 
Ebből ered, hogy kivétel nélkül minden piaci 
vállalkozás ellensége a versenynek, mert adott 
piacon teljes befolyás megszerzésére törekszik. 
Minden piaci vállalkozás születésétől fogva 
monopólium szeretne lenni, és ennek érdekében 
minden lehetséges eszközt megragad. 
A monopólium, és egy piac egyedüli vagy 
megállapodás alapján felosztott birtoklása azonban 
ellentétes a piac versenyre épülő működésével. 

A piacon erős és gyenge szereplők versenyeznek, 
az erősek jobb helyzetben vannak a monopol szerep 
megszerzésére, mint a gyengébbek. A piaci működés 
során mindig létrejönnek ilyen piacot irányító, és 
a versenyt korlátozó, vagy egyenesen kizáró 
helyzetek, mert az erős piaci szereplők rendre 
legyőzik a gyengébbeket. Egyetlen gazdasági 
szereplőnek van ereje arra, hogy meggátolja az ilyen 
versenyt kor-látozó és kizáró helyzetek kialakulását, 
és ez az állam, a kormányzat. Azonban, ha egy 
kormány nem védi a piaci versenyt, akkor ott 
automatikusan monopol helyzetek jönnek létre. Nem 
a verseny a piac természetes állapota, hanem 
a verseny hiánya, mert minden piaci szereplő 
a verseny kizárására törekszik. 

A legnagyobb és legbiztosabb profitot nem 
a hatékony vállalati működéssel lehet elérni, hanem 
a verseny és a versenytársak kizárásával. 

A versenyben tehát csak akkor győz a jobb, ha 
valóban van verseny, ha ezt sikerül korlátozni vagy 
kizárni, akkor nem a jobb, hanem az erősebb győz. 
Ez azonban sem a piacnak, sem az államnak nem jó, 
és egyaránt rossz a gazdaságnak és a társada-
lomnak. 
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Hatodik alapelv: 
Az infláció és a munkanélküliség között fordított 

összefüggés áll fenn. 
A neoliberális közgazdasági felfogás szerint 

a munkanélküliség csökkenése esetén a fogyasztói 

árak emelkedése gyorsul, mert a több munkahely 
miatt megnő a kereslet, és ez megbontja a kereslet-
kínálat egyensúlyát. 

(folyt. a következő oldalon) 
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Ezért, ha a korábbinál gyorsabban nőnek az árak, 
akkor szűkíteni kell a pénzkínálatot, ezzel hűteni 
kell a gazdaságot, mert ez növeli a munkanél-
küliséget, és így helyreáll az egyensúly. 

Hasonló a helyzet akkor, amikor a korábbihoz 
képest magasabb a bérek és keresetek emelkedése 
egy gazdaságban, mert ez növeli a keresletet, így 
inflációs nyomást hoz, ennek következtében 
gyorsítja az árak emelkedését. Ennek az elvnek 
finomított változata, hogy egy gazdaságban a bérek 
nem nőhetnek gyorsabban, mint az adott időszakban 
a termelékenység növekedése. 

Hatodik tévedés: 
A fejlett piacgazdaságokban az elmúlt évtizedben 

sorra dőltek meg a neoliberális közgazdasági 
felfogás tételei: ez a tétel is elbukott. Az infláció 
nem nőtt, amikor nőtt a foglalkoztatás, csökkent 
a munkanélküliség vagy emelkedtek bérek, mert 
az importverseny letörte az árakat. Nőtt ellenben 
az infláció akkor, amikor nőtt a munka-nélküliség, 
csökkent a foglalkoztatás, és akkor is, amikor 
csökkentek a reálkeresetek. Egy sor fejlett 
piacgazdaságban a gazdasági visszaesés egyszerre 
hozott magasabb árakat és magasabb 
munkanélküliséget. 

A finomított tétel sem állja meg a helyét, mert 
a keresetek emelkedésének sem szükséges adott 
évben a termelékenység növekedésével lépést 
tartani. Ennek oka az, hogy nem csupán az éves 
növekedési ütemeket, de az induló szinteket is 
figyelembe kell venni. Magyarországon például 
az egy főre eső GDP terén az uniós átlag 60 
százaléka körül vagyunk, de az egy főre eső 
reálkeresetben csak 40 százalékon: ez egy pozitív 
termelékenységi tartalékra utal, tehát a reál-
keresetek emelkedése még sokáig jogosan haladná 
meg a termelékenységi szint növekedését. 

A kormány azonban egy hibás neoliberális tétel 
alapján mindent megtesz a reálkeresetek 
csökkentésére, ahelyett, hogy az életszínvonal 
emeléséért tenne meg mindent. 

Hetedik alapelv: 
Az egészségügyet, oktatást és a kultúrát is piaci 

elvre kell helyezni. A neoliberális felfogás szerint 
áru és áru között nincs különbség a piac 
szempontjából. Ami csere keretében egyik 
szereplőtől a másikhoz kerül, az nem önellátás, 
hanem piaci kereskedelmi ügylet. Ez az egész-
ségügyre, oktatásra és a kultúrára egyaránt igaz. Ha 
nem önmagát gyógyítja, oktatja vagy szórakoztatja 
valaki, és külső költségek lépnek fel, akkor ennek 
a piaci kereskedelem és verseny alapján kell 

történni. A verseny ezeknek a szolgáltatásoknak 
az esetében is a kereslet-kínálat törvényén keresztül 
eléri a költségekkel való hatékony gazdálkodást, 
még abban az esetben is, ha a profit elv nem, vagy 
csak részlegesen működik. Ebből kiindulva ezeket 
a társadalmi szolgáltatásokat piacosítani kell. 

Hetedik tévedés: 
Az egészségügy, az oktatás és a kultúra más 

minőségű áru, mint a fogkefe vagy a szappan. Nem 
minden áru egyforma, tehát nem szabad minden áru 
előállítását célzó tevékenységet piacosítani. Vannak 
olyan közszolgáltatások, amelyeknél nem a fo-
gyasztó választ és dönt, hanem az eladó: ilyen 
az egészségügy, az oktatás és a kultúra. Az orvos 
dönt egy egészségügyi szolgáltatás 
szükségességéről, és nem a beteg, annak ellenére, 
hogy a beteg fordul orvoshoz, és a beteg dönt arról, 
hogy az orvos által szükségesnek tartott 
beavatkozást igénybe veszi-e vagy sem. Ez nem 
fordul elő a többi valóban piaci áru esetében, ott 
a fogyasztó dönt arról, hogy mire van szüksége, és 
arról is, hogy vásárol-e vagy sem. Ha ez a két döntés 
elválik egymástól – az igényre és a vásárlásra 
vonatkozó döntés –, akkor már nincs szó piaci 
döntésről, mert a kereslet és a kínálat, az eladó és 
a vásárló szerepei keverednek egymással. Az orvos 
nem a profit elv alapján hozza meg a döntését, és 
a beteg sem nyereséget kíván elérni, tehát 
a kiindulópontban sem lehet piaci működést 
feltételezni. Az oktatás és a kultúra jelentős részére 
is hasonló összefüggések állnak fenn. 

Az orvos nem a profit elv alapján hozza meg 
a döntését... 

A kormány piacosítani kívánja ezeket 
a közszolgáltatásokat, ezzel a profit elvre, 
a versenyre és a kereslet-kínálat törvényére kívánja 
bízni ezeknek a közjavaknak az elosztását. 
Az egészség, a képzettség és a kulturális szint 
azonban olyan közjavak, amelyek elosztásában 
vétek a piaci elveket követni, mert sem előállításuk, 
sem elfogyasztásuk nem követi a piaci logikát. 

Nyolcadik alapelv: 
A fejlődésbeli különbségeket a politikának nem 

kell figyelembe vennie. 
A neoliberális nézetrendszer minden helyzetre 

egyetlen megoldást talál jónak: a piacot, a profit 
elven való működést. A fejletlen és fejlett 
gazdaságra, a kezdő kisvállalkozóra és a globális 
cégre, a családra és az üzleti vállalkozásra, az egész-
ségügyre és a bankszektorra azonos politikát javasol. 
Ennek lényege, hogy az állam tartsa magát távol 
a gazdaságtól, és azt bízza a piac működésére. 
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Az állam annak ellenére ne avatkozzon be 
a gazdaságba, hogy a gazdasági szereplők különböző 
fejlettségi szinten állnak. Ne védje a gyengébbet 
az erősebbel szemben, és ne támogassa a kicsit 
a naggyal szemben, mert a piaci verseny majd 
a legjobbat hozza ki győztesnek. 

A neoliberális felfogás nem ismeri el jogosnak és 
helyesnek azt az állami beavatkozást sem, amelyet 
a fejletlenebb piacgazdaságok kormányai végeznek 
a hazai gazdasági szereplők megerősítésére. 

 
(folyt. a következő oldalon) 
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Nyolcadik tévedés: 
A mai fejlett piacgazdaságok úgy alakultak ki, 

hogy a korabeli államok jelentős segítséget 
nyújtottak a piaci vállalkozások megerősödéséhez. 
Ez történt az angolszász országokban és a fejlett 
európai piacgazdaságok esetében. Történelmileg és 
erkölcsileg helytelen a fenti álláspont, mert nem 
ismeri el az időbeli és fejlettségbeli különbségeket. 
Kettős mércével mér, mert elfelejti, hogyan lett 
gazdag, de felrója másoknak azokat az állami 
támogatási politikákat, amelyeket ma már nem 
alkalmaz, mert nincs már rá szüksége. 

A magyar kormány is ezt a neoliberális alapelvet 
követi, amikor nem tartja jogosnak a hazai tulajdonú 
kisvállalkozások feltőkésítési igényét, vagy akkor, 
amikor nem tartja szükségesnek a közbeszerzéseknél 
a kisebb hazai tulajdonú cégek pozitív 
megkülönböztetését. Ezzel szemben az Európai 
Unió éppen azért ad vissza nem térítendő pénzügyi 
támogatást fejletlenebb tagjainak, hogy gyorsítsa 
felzárkózásukat. 

Kilencedik alapelv: 
A tőke az olcsó munkaerőt keresi. 
A neoliberális felfogás szerint a tőke megy 

a munkához, és a tőkebefektetések egyik országból 
döntően azért mennek másik országba, mert ott 
alacsonyabbak a költségek, közöttük is elsősorban 
a bérköltségek. Ebből kiindulva minél hosszabb 
ideig fenn kell tartani egy fejlődő vagy felzárkózó 
ország alacsony bérszintjét, mert ezzel lehet 
a legtöbb külföldi tőkebefektetésre szert tenni. 

Kilencedik tévedés: 
A tőke valóban a piacok és erőforrások felé 

áramlik, de döntően nem az olcsó bérköltségű 
munkaerőt keresi, hanem a magas 
termelékenységgel dolgozó, képzett és ezért magas 
bérű munkaerőt. A globális tőkeáramlás 
háromnegyed része a legfejlettebb országok között 
kerül befektetésre, alapvetően a fejlett humán és 
fizikai infrastruktúra vonzza, az erős kereslet, tehát 
a minőségi tényezők. A tőke az utóbbi két 
évtizedben zömében már a magas bérű munkaerőt 

keresi, mert az a jó munkaerő, illetve az ilyen piac 
kereslete bővül gyorsan, és ad átlagon felüli 
megtérülést. Hibás tehát minden olyan kormányzati 
politika, amely az alacsony magyar bérszint 
fenntartásával kíván több külföldi tőkét vonzani. 
A gyorsan emelkedő életszínvonal és a gyorsan 
bővülő belső piac kedvez a tőkevonzásnak, 
természetesen csak akkor, ha ez nem 
adósságnövekedésből, hanem valódi 
teljesítménytöbbletből ered. 

Tizedik alapelv: 
Minél nyitottabb egy gazdaság, annál jobb. 
Egy gazdaság nyitottságát az jelzi, hogy gazdasági 

teljesítményéből mennyi megy külső és mennyi 
a belső piacra. A neoliberális nézetrendszer szerint 
a gazdasági nyitottság önmagában érték, minél 
nyitottabb egy gazdaság, annál fejlettebb. Nagy 
országoknál természetesen nem lehet azonos 
a nyitottság, mint a kisebbeknél, de hasonló 
nagyságnál a nyitottabb a jobb. 

Tizedik tévedés: 
Egy ország külkereskedelmének gazdasági 

teljesítményhez mért nagysága nem jelzi a fejlettség 
magas vagy alacsony szintjét. Magas lehet 
a nyitottság egy fejletlen ország esetében, és kicsi 
lehet az export aránya fejlett piacgazdaságnál. 
A gazdaság nyitottságát két tényező határozza meg: 
a belső piac fejlettsége és az export nagysága. 
Magyarország az egyik legnyitottabb EUgazdaság, 
de ez nem azért van így, mert versenytársaihoz 
képest nagy az export, hanem azért, mert kicsi 
a belső piac. A nyitottság nálunk nem a fejlettség, 
hanem a félig fejlettség jele. Jellemző ennek 
a neoliberális tételnek az érvénytelenségére, hogy 
az új EU-tagállamok közül Szlovénia a legzártabb, 
a legkevésbé nyitott gazdaság, mégis egyedül 
Szlovénia volt képes csatlakozni az euró-zónához. 
Szlovéniában a leg-magasabb az életszínvonal, ott 
a legnagyobb az egy főre eső gazdasági teljesítmény, 
tehát ott a legerősebb a belső piac. 

Matolcsy György 

 

Kommentár 
 

Az Olajipari Szakszervezet, megalakulásától kezdve – először ösztönösen, később egyre 
határozottabban – küzd a Mol Rt. (Nyrt.) ultra-neoliberális gazdaság, üzlet és humánpolitikájával 
szemben. 
 
Eddig szolid eredménnyel tudtuk felemelni szavunkat a gátlástalan harácsolással szemben, amit a 
részvényesi érdekek jelszava fémjelzett. Az extranyereségből a munkavállaló nem részesedett, sőt, 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


megélhetésükhöz sokaknak „titkon” más munkát is el kellett vállalni az egyre nehezebb megélhetés 
ellensúlyozására. 
A cégvezetés figyelmen kívül hagyta, hogy 2005 februárjában mintegy 500 főnyi tüntető demonstrált 
a Mol-központ előtt. A tüntetést követően - véleményünk szerint - törvénytelen eszközökkel lépett fel 
a sztrájkolókkal, illetve a szakszervezettel szemben, hogy ezután nem sokkal, a sztrájk letörésével 
megbízott vezető – kétes dicsőséggel – egyéb okokból távozzon köreinkből. 
A munkavállalókból alulról építkező szakszervezetünk Ténykép című kiadványában ezzel, a mára 
bebizonyosodottan tévútra vezető gazdaságpolitikával kapcsolatban, 2007 októberében a fenti cikket 
jelentettük meg. 
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A tőzsdét fenyegeti a lex Mol 
Index.hu 2007. szept. 12. 

 

A kisbefektetők szerint az újkori magyar tőkepiacot érintő eddigi legveszélyesebb állami 
támadásként értelmezhető a lex Mol benyújtása. Szövetségük állítja, a Mol és az OTP páros lobbizta ki 
a menedzsmenteket bebetonozó szabályozást, amely tönkre teheti a tőkepiacot. Az elemzők 
egyetértenek abban, hogy a törvényjavaslat jelenlegi formájában ár- és forgalomesést hozhat a 
tőzsdére. 

 

A Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi 
Szövetsége (Tebész) határozottan tiltakozik az újkori 
magyar tőkepiacot érintő - eddig a legveszélyesebb - 
állami támadás ellen. A sajtóban lex Molként 
emlegetett, hivatalos nevén "a közellátás biztonsága 
szempontjából kiemelkedő jelentőségű 
vállalkozásokat érintő egyes törvények 
módosításáról" szóló törvénytervezet esetleges 
országgyűlési elfogadása alapjaiban rengetné meg a 
magyar tőkepiacot, állítják. 

Az állami propaganda szerint a stratégiainak 
nevezett társaságok nem kívánatos felvásárlással 
szembeni védelmét szolgáló, igazából azonban 
kizárólag alig egy tucat cégvezető beosztásának 
bebetonozását célzó törvénytervezet nemcsak 
tényleges tartalmában, eszközrendszerében is 
elfogadhatatlan a magyar tőkepiac kisbefektetői 
számára – írja Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek 
címzett nyílt levelében az érdekvédelmi szervezet. 

Nem az, aminek látszik 
A Tebész szerint eleve nem reális az a veszély, 

amelyet a kormány ki akar védeni: a magyar 
energetikában a Mol kivételével nincs cég, amelyet 
"titokban" fel lehetne vásárolni. A szervezet úgy 
látja, az OMV–Mol felvásárlási csata hevében 
néhány nagyon jelentős lobbierővel bíró cégvezető 
kormányzati kapcsolatait felhasználva 
elfogadhatatlan eredményt ért el. A "lex Mol" 
elfogadásnak hozadéka ugyanis - megvédendő 
energiacégek hiányában - csupán annyi lenne, hogy 
e cégvezetők a részvényesek feje felett átnyúlva 
megszerezhetné a cégek örökös irányításának 
lehetőségét, így korlátlan ideig biztosíthatnák 
maguknak az évi több százmillió forintos 
juttatásokat. 

A törvénytervezet ugyanis csak minimális 
mértékben kívánja módosítani a címéhez 
ténylegesen kapcsolódó szabályokat, a javaslatok 
döntő többsége a stratégiai szereppel nem bíró 
nyilvános részvénytársaságok felvásárlásának eddigi 
menetébe kíván vitatható módon beavatkozni. 

A Tebész nevesíti is a cégeket, szerintük a lex Mol 
a hivatalos indoklás helyett az OTP–Mol duó 
cégvezetőinek az érdekeit szolgálja. Ennél a két 
társaságnál van ugyanis valós "veszély" egy olyan 
nyilvános tőkepiaci felvásárlásra, ahol a cégvezetés 
elveszítheti eddig élvezett előjogait és évi több 
százmillió forintos juttatását. 

Járulékos hatásként a Tebész szerint a törvény 
gyakorlatilag halálra ítélné a Budapesti Értéktőzsdét 
és kimondaná a magyar tőkepiac felszámolását. A 
törvénytervezet elfogadásának következményeként 
várhatóan teljesen elértéktelenednének a hazai 
társaságok, mivel intézményi befektető nem 
vásárolná olyan magyar társaság részvényét, ahol a 
cégvezetők saját szimpátiájuk alapján válogathatnak, 
melyik részvényesnek hagyják meg a szavazati 
jogát, és kitől veszik el azt. 

Az elemzők sem örülnek 
A törvény révén valóban olyan pozícióba kerülnek 

a magyar tőzsdei cégek, hogy bármilyen felvásárlási 
kísérletet meg tudnak torpedózni, a menedzsmentek 
részére pedig a külföldi piacokon szinte ismeretlen 
jogosítványokat biztosítana a lex Mol – mondta az 
Indexnek Kuti Ákos, a Cashline elemzője. A 
concorde-os Vágó Attila is úgy látja, a tervezett 
szabályozás visszalépést jelentene a kisbefektetők 
védelme szempontjából, ami aligha kedvez az 
áraknak. Kuti Ákos szerint a menedzsment 
megerősítése az intézményi befektetők számára is 
csökkenti a hazai cégek vonzerejét, márpedig ők 
azok, akik a dominálják a magyar tőzsdét. 

A piaci szakértők egyetértettek: ma a magyar 
részvények árában benne vagy egy úgynevezett 
felvásárlási prémium is, azaz azért is tudnak a 
jelenlegi magasságban mozogni az árak, mert a 
befektetők számítanak arra, hogy a társaságokat 
előbb-utóbb megveszi egy szakmai nagybefektető. 
Mivel a tervezett törvénymódosítás a felvásárlást a 
menedzsmentek ellenében ellehetetlenítené, a 
javaslat elfogadása esetén a részvényárak esésnek 
indulhatnának. 
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A tőzsdeelnök hallgat 
Hasonlóan vélekedik Kuti Ákos és Vágó Attila 

arról is, hogy további következményként reálisan 
lehet azzal számolni, ha az amúgy sem túl jó 
növekedési mutatókkal bíró magyar piacról "kimegy 
a value-sztori", azaz a befektetők nem számolhatnak 
a papírok árának egy későbbi felvásárlás lehetősége 
által mozgatott növekedésével, megcsappanhat az 
érdeklődés a teljes magyar tőzsde iránt. Ebbe az 
irányba hat az is, hogy a törvény lehetőséget 
nyújtana a cégeknek a saját részvények korlátlan 

vásárlására, így csökkenhetne a közkézhányados 
papírok, azaz a piacon elérhető részvények száma is. 

Szalay-Berzeviczy Attila, a BÉT elnöke az Index 
megkeresésére nem kívánt nyilatkozni az ügyben, a 
tőzsde szakértői még tanulmányozzák a javaslatot. 
Emlékezetes, a tőzsdeelnök korábban többször is 
szót emelt a tőzsdei forgalom, a befektetések ellen 
ható intézkedések ellen. Az elnök legutóbb nyáron 
fogalmazott meg javaslatcsomagot a kormány 
számára a tőzsdei befektetések élénkítésére. 

(kommentár a következő oldalon) 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu  

 

Kommentár 
 
A Mol ezen gazdaságpolitikáját kierőltető követői természetesen figyelmen kívül hagyták, sőt a 
magyar törvényhozáson keresztül Brüsszelig jutva sikeresen „védték” az „érdekeket” a tiltakozások, 
érvek, a számukra beláthatatlan – vagy nagyonis belátható – következmények ellenére. 
 

Bokros: Oligarchákat véd a lex Mol 
Index.hu 2007. október 10. 

 

Az is lehet, hogy rendkívüli közgyűlést kezdeményeznek a Mol független részvényesei, de az is, hogy 
nem. Miközben az elemzők elemeznek, Bokros Lajos kőkeményen fogalmaz, és oligarchának nevezi 
Hernádi Zsoltot és Csányi Sándort. 
 

Rendkívüli közgyűlést kezdeményezhet a Mol néhány független részvényese annak érdekében, hogy 
nyomást gyakoroljanak a menedzsmentre, meggyőzzék őket az OMV ajánlatának elfogadásáról, írja meg 
nem nevezett forrásokra hivatkozva a Thomson Financial. Az alapkezelők nagyon elégedetlenek, mondta 
Olena Kirilenko, a KBC elemzője, aki szerint sokan akkor vettek Mol-részvényeket, amikor azok ára a 
felvásárlási sztori hatására felment 30 ezer forintra. Most, hogy a Mol ellenáll, az árak visszaesnek.  
A Mol két kis tulajdonosa, a Templeton Asset Management es a Centaurus Capital már korábban 
nyilvánosan kiállt az összeolvadás mellett. A Thomson Financial szerint várható, hogy hamarosan többen 
csatlakoznak hozzájuk. Kirilenko azonban úgy látja, nem valószínű, hogy a részvényesek barmit is tehetnek. 
Ha így lenne, már korábban léptek volna, vélekedett az elemző.  
A közgyűlést a részvényesek öt százaléka hívhatja össze. Ugyanakkor a lex Mol elfogadásával és hatályba 
lépésével több dolog megváltozott. Tekintettel a tízszázalékos szavazati korlátra az OMV akkor sem vehetné 
át az irányítást, ha 75 százaléknyi tulajdonost tudna maga mögött felsorakoztatni. Ugyanakkor a Molnak elég 
a piacon a menedzsment által kontrolláltnak tartott valamivel több mint 40 százaléknyi (részben az OTP-nek 
és az MFB-nek kölcsönadott) részvény mellé néhány százalékot maga mellé állítania, és ötvenszázalékos 
közgyűlési többséggel dönthet például arról, hogy a jövőben nem feles, hanem 75 százalékos többség kell a 
vezetés leváltásához. Vagy éppen arról, hogy élve a részvényesek megkülönböztetésével, ami eddig tilos 
volt, az OMV kezében lévő papírokkal való szavazás lehetőségét még jobban beszűkítik.  
Alighanem ezekre a lehetőségekre utalva írta ma a Financial Times, hogy a budapesti elit körében 
aggodalom ébredt azzal kapcsolatban, milyen hatalom koncentrálódik a Mol vezetése, illetve elsősorban 
Hernádi Zsolt Mol- és Csányi Sándor OTP-vezérigazgató kezében. Az FT-nek nyilatkozott Bokros Lajos 
volt pénzügyminiszter, aki szerint a lex Mol brutális kísérlet az állam részéről arra, hogy magánérdekeket 
védjen. Bokros szerint a jogszabály nem a közérdek védelméről szól, hanem pénzügyi oligarchákat véd - az 
élen Csányi Sándorral és Hernádi Zsolttal -, illetve azokat a politikusokat óvja, akik támogatást kapnak az 
oligarcháktól. 
 

Kommentár 
 

A nemzetinek(?) kikiáltott olajvállalat érdeke az ország érdeke helyett, Bokros Lajos volt 
Pénzügyminiszter több cikkében és nyilatkozatában rámutat a valós érdekekre, a neoliberális 
gazdaságpolitika igazi arcára 

 

Bokros: Magánérdek diktálta a lex Molt 
Népszabadság online 
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Ha a magántulajdonosok maguk felé hajlítják a törvényeket, kialakulhat a demokráciát erősen 
korlátozó oligarchikus rend - mondja Bokros Lajos, aki a kormány és ellenzék által megszavazott lex 
Mol miatt szólalt meg, mert szerinte a törvényben magánérdek jelenik meg közérdekként. 

 
- Látszat csupán, hogy nemzeti egység jött létre az 

állami érdekek védelmében - mondta lapunknak 
Bokros Lajos, volt pénzügyminiszter, a Közép-
európai Egyetem professzora, aki úgy véli, hogy 
inkább a politikai osztály mutat valamiféle gyanús 
egységet egészen konkrét magánérdekek 
védelmében. - A nemzeti érdek azonban ebben az 
esetben nem játszik szerepet, ha játszana, akkor ezer 
más, ennél százszor jobb megoldást lehetett volna 
választani - teszi hozzá. - Igaz - jegyzi meg -, hogy 

az államnak közüzemi cégek esetében sajátos 
stratégiai feladatai vannak, de érdekei védelme egy 
versengő piacgazdaságban nem feltétlenül 
kapcsolódik konkrét vállalathoz, s főként nem 
kapcsolódik egyes konkrét magántulajdonosi 
szerkezethez. A lex Mol a szóban forgó vállalat 
magántulajdonosait betonozza be, így színtisztán 
magánérdeket véd, s nem állami stratégiai érdeket.                  
(folyt. a következő oldalon) 
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Bokros Lajos úgy látja, ami történt, nem más, mint 
kísérlet arra, hogy a magántulajdonosok egy jól 
körülhatárolható csoportja maga felé hajlítsa a 
törvényeket. A nemzetközi szakirodalom ezt az 
állam bekebelezéseként írja le, s azt mondja, hogy 
oligarchikus rend akkor alakul ki, ha a 
magántulajdonosi érdekek bekebelezik az államot, s 
tényleg elkezdik maguk felé hajlítani a 
jogszabályokat, a törvényeket, a konkrét 
megoldásokat, ami kifejezetten versenyellenes. 
Ennek legszebb példájaként Oroszországot említi 
Bokros, ahol a legnagyobb magántulajdonosi 
csoportok már bekebelezték a kormányt, sőt a 
törvényhozást is. S ha a törvényhozásban ezen 
érdekek képviselete jut többségbe, akkor ez 
hihetetlen veszélyt jelent a demokráciára. Először a 
kormány tevékenységét torzítja el, majd a 
törvényhozó hatalomét, aztán maga után vonja a 
független média ellenőrzését, a civil szervezetek 
befolyásolását, s végül a versengő nézetek 
pluralizmusának megszüntetését. Ez ellen a 
Világbank, az Európai Bizottság és más nemzetközi 
intézmények is keményen fellépnek, ez az egyik 
legfontosabb frontja ma a modernizációért vívott 
küzdelemnek. Bokros leszögezi: Magyarország 
számára tragédia lenne, ha az oroszországi példát 
követné a társadalmi fejlődésben.  

Korábbi világbanki tapasztalatai alapján azt 
mondja: a volt szocialista országok mindegyikében 
megkísérelték az oligarchikus társadalmi rend 
kiépítését. De a kicsi, közép-európai országokban ez 
kudarcba fulladt. A kudarc okát három tényezőben 
látja. Az egyik az, hogy az Európai Unió vonzása, 
illetve az uniós csatlakozás megakadályozta ilyen 
zárványoknak a kialakulását. A másik, hogy ezek az 
országok túl kicsik és túlságosan nyitottak ahhoz, 
hogy a versenytől elzárkózó, belső oligarchikus 
szerkezetet hozhattak volna létre. Vagyis, a 
privatizáció során ugyan meg lehetett szerezni nagy 
vagyont pusztán politikai támogatással, de 
megtartani már csak hatékony működéssel lehetett. 
Márpedig ha van erős nemzetközi verseny, az 
jótékonyan lekaszálja a hatékonyatlan vállalatokat. S 

a harmadik, hogy ezekben az országokban nincsenek 
monopolizálható nyersanyagok, energiahordozók.  

Két példát említ Bokros. Szlovákiában Meciar, 
Horvátországban Tudjman idején ugyan 
megpróbálkoztak oligarchikus belső modell 
kialakításával, de mindkét kísérlet megbukott, a két 
állam fölzárkózott a "magyar modellhez", amelynek 
lényege, hogy plurális tulajdonviszonyok jöttek létre 
a külföldi tőke domináns szerepe mellett. S ez 
nagyon fontos szempont. Az oligarchikus 
magántulajdonosi szerkezet kiépülésének a 
legkíméletlenebb ellenfele ugyanis a külföldi tőke, a 
külföldi stratégiai befektetők uralma, amely 
magasabb rendű kultúrát honosít meg.  

Bokros rámutat arra is, hogy a térség fejlődésének 
másik jellegzetes, de az előbbitől eltérő modellje az 
orosz. A hatalmas ország önállóan is életképes 
gazdasági egység, sosem engedte be a külföldi 
stratégiai befektetőket, hallatlanul gazdag 
nyersanyagokban, s mivel az unióba úgysem léphet 
be, annak vonzása a nullával egyenlő. Sajátos, 
ellenérték nélküli privatizáció révén kialakult az a 
húsz, oligarchiába tömörült család, amely száz évre 
meghatározza Oroszország társadalmi-gazdasági 
fejlődését. Ez sokkal alacsonyabb rendű vállalati 
kultúrát hordoz, mint ami az Európai Unióban 
kialakult. - Én az EU-t azért ünneplem, mert ránk 
kényszerít egy magasabb rendű civilizációs keretet, s 
ilyen értelemben segít bennünket abban, hogy 
megmeneküljünk saját hibáink egy részétől is - 
mondja.  

- Politika és üzlet a fejlett piacgazdaságokban, 
demokráciákban is elválaszthatatlan - hangsúlyozza 
az egyetemi tanár -, de ott fontos garancia a 
nyilvánosság. S hozzáteszi: léteznek más 
biztosítékok is. Erkölcsi normák például, amelyeket 
mind a politikai osztály, mind a nagyvállalkozók 
zömmel betartanak. Az Európai Unióban nem 
ízléses bekebelezni az államot, de persze nem is 
lehet. A politikai osztály vigyáz arra, hogy a 
karnyújtásnyi távolság megmaradjon a politikai és 
az üzleti világ között, ne lehessen magánérdekek 
védelmét ilyen szemérmetlenül nemzeti érdekké 
nyilvánítani. Dicsőség és becsület dolga a politikai 
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osztály zöme számára, hogy ezt az erkölcsi 
magatartásmintát kövesse. Fontos továbbá, hogy a 
jogrend is kifinomultabb, sokkal jobban és 
egyértelműbben védi a strukturálisan gyenge 
kistulajdonosok érdekeit, sokkal durvábban bünteti a 
bennfentes helyzettel való visszaélést, sokkal inkább 

elszakítja az üzleti világ lobbizó befolyását a 
törvénykezéstől. Bokros végül emlékeztet rá: az 
üzleti élet főszereplőinek zöme pedig elsősorban jó 
hírnevét tartja fontosnak, s a vállalat jövője 
szempontjából ezerszer is megfontolja, hogy 
kockára tegye ezt a hírnevet.  

 

Kommentár 

 
A félelmek, jóslatok bekövetkeztek. A MOL-ÖMV „háborúban”. Mire a gazdasági-pénzügyi lufi 
világviszonylatban több helyen kilyukadt, a Mol-részvények árfolyama 30%-kal csökkent. 
A menedzsment eszeveszett, átgondolatlan, sajátrészvény vásárlásba kezdett, kapkodva próbáltak –
részben „sikerrel” – mindent bekebelezni, legyen az cseh erőmű, vagy a mantovai leamortizált 
„olajcég”. 
Eredményére a fenti, kissé „könnyed” fogalmazásban írt elemzés mutat rá. 

 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu  

 

Ami a MOL gyorsjelentésből kimaradt 
800 milliárd veszteség a saját részvényeken 

nyilasi.tozsdeforum.hu 2008.11.24. 
 

Mivel a menedzsment által illegálisan vásárolt és baráti kezekben parkoltatott több mint 40%-os 
sajátrészvény pakett nincs benne a MOL mérlegében, gyorsjelentésében – hanem ezek úgy szerepelnek 
mint sima külső tulajdonosoknál lévő részvények – ezért az ezeken a részvényeken elszenvedett 800 
milliárd forintos árfolyamveszteség sem szerepel a gyorsjelentésben. Pedig ezeket a részvényeket a 
MOL pénzén vásárolgatta össze a menedzsment 1100-1200 milliárd forintért 27 ezer feletti átlagárral, 
és baráti kezekben parkoltatva titkos zsebszerződésekkel kontrollálja, vagyis ezek valójában a MOL 
saját részvényei. És a veszteség is a MOLé, amely mostanára úgy 7-800 milliárd forintra hízott. 

  

És ezekkel a részvényekkel nem is tud semmit 
sem csinálni, beleragadtak, mint az amatőr 
spekulánsok. Ekkora mennyiséget képtelenség 
eladni ilyen tőkepiaci klímában. Az árfolyam már 
így is csak harmada, mint amennyiért a MOL vette a 
részvényeket, és majdnem negyede, mint amennyit 
az ÖMV adott volna értük a MOL menedzsment 
által ellehetetlenített ajánlatában. 1200 milliárd 
forintért vásárolt a menedzsment MOL részvényeket 
a MOL pénzén, amelyek már csak 400 milliárdot 
érnek. A menedzsment "eltőzsdézett" és elbukott 
800 milliárd forintot. HITELBŐL!!! Bizony 
bizony, nem csak a 800 milliárd veszteségről van itt 
szó, hanem a teljes 1200 milliárdnyi készpénzről, 
amelyért a részvényeket HITELBŐL megvásárolta, 
és mely után évente legalább 100 milliárd forint 

kamatot is kell fizetni. (Ha egyáltalán fog nekik 
tovább biztosítani hitelt valaki.) Ha pedig ezt az évi 
100 milliárd forintnyi kamatveszteséget levonjuk a 
romló olajiparági környezetben kitermelhető éves 
nyereségből, akkor végül azt kapjuk, hogy a MOL 
menedzsment eltőzsdézte és elbukta a következő 
5-10 év nyereségét. Vagyis óriási szarba lavírozta 
bele a MOL-t a menedzsmentje. Csak az menthetné 
meg, ha felmenne az árfolyam, és elfogadható áron 
ki tudna szállni a saját részvényekből, de ez pont 
amiatt nem lehetséges, mert ilyen helyzetbe 
lavírozta bele a MOLt a menedzsment, ami miatt a 
MOLnak most duplán rossz. 

  Egy tulajdonosi leosztás az év folyamán, amely 
kártyákat néha újrakeveri a menedzsment a 
strómanok között. 
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MOL kötelezettségei és HITELÁLLOMÁNYA  

2007.06.30  vs  2008.09.30  (millió forint) 
Összes hosszú lejáratú kötelezettség    438611 vs 

1204787 
Összes rövid lejáratú kötelezettség       496692  vs  

719395 
 Vagyis a mérleg mutatja, hogy a sajátrészvény 

vásárlások időszaka alatt 1000 milliárd forinttal nőtt 
a MOL hitelállománya. (Hogy konkrétan mit 
finanszíroz cashflowból és mit hitelből az végül is 
mindegy. A lényeg, hogy ha nem vette volna meg 
ezt a sok saját részvényt, akkor 1200 milliárddal 
kevesebb hitelre lenne szüksége.) 

Arról nem is beszélve, hogy a részvények 
parkoltatásának finanszírozása részben vélhetően 
mérlegen kívüli kötelezettség: titkos 
zsebszerződésekben rögzített kötelezettségvállalás a 
részvények bekerülési áron való visszavásárlására. 
Ezekben az esetekben a MOL valójában szívességet 
kért a stróman bankoktól, hogy azok vegyenek meg 
tőle MOL részvényeket, vagyis a bankok pénze áll a 
részvényekben, (nem a MOL-é), amelyért a bankok 
tisztes díjat/kamatot számítanak fel a MOL-nak, a 
visszavásárlást pedig titkos zsebszerződés biztosítja. 
Vagyis valójában ez mérlegen kívüli finanszírozási 
hitel és kockázatvállalás.  

(folyt. a következő oldalon) 
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PS: Ha bevonnák a részvényeket, az ugye a 
legrosszabb verzió, hiszen ekkor megsemmisíti a 40-
50 millió papírdarabot, amiért kiadta az 1200 
milliárd forintnyi készpénzt, mely aktussal 1200 
milliárd forintnyi visszavonhatatlan és életbevágó 
tőkekivonást hajtana végre a cégben, és 1150 
milliárd végérvényesen realizált veszteséget 
eredményezne. 

(A 40-50 milliárd forintnyi jegyzet tőke mint 
tulajdonosokkal szembeni kötelezettség megszűnése 

bevételi tényező. Az 1000Ft névérték bevétel vs a 
27ezer forint feletti beszerzési ár ráfordítás) 

 PS2: Azóta közben azon morfondírozom, hogy az 
első 10-15% saját részvényről (Magnolia és társaik) 
határozottan úgy rémlik, hogy azokat alacsonyabb 
áron vette a MOL, mert az az ÖMV ajánlat előtt 
volt, és csak a gigantikus pánikvásárlások voltak a 
portfolio.hu által számított 27 ezres átlagár fölött.  

Nagyságrendileg nem sokat változtat a képen, de 
talán így 100-150 milliárddal kisebb a veszteség 
illetve a hitel. 

 

Ami a MOL gyorsjelentésből kimaradt (2) 
Elbukta saját tőkéjét a MOL 

nyilasi.tozsdeforum.hu 2008.12.28. 
 

Előző, (2008.11.24.) Ami a MOL gyorsjelentésből kimaradt írásomban felhívtam a figyelmet, hogy a 
menedzsment strómanjainál parkoltatott gigantikus mennyiségű saját részvényállományon valójában 
600-800 milliárd forint veszteséget szenvedett el a MOL, és ezen hitelből vásárolt saját részvények 
miatt 1000-1200 milliárd forintos hitelállományt kell maga előtt görgetnie, melynek kamatai el fogják 
vinni a következő évek profitjának nagy részét. (Ha egyáltalán képes lesz refinanszírozni a hiteleit.) 

  

Most december 31-ével azonban nemcsak a 
könnyedén manipulálható auditálatlan negyedéves 
gyorsjelentési kötelezettség lesz, hanem év végével 
közeledünk a mérlegkészítési fordulónaphoz is, 
amely alapján majd könyvvizsgáló által auditált éves 
beszámolókat is kell készíteni. A MOL 

részvényeket, legyen az bárki kezében, a fordulónapi 
tőzsdei áron kell értékelni a mérlegben. Vagyis a 
kimutatásokban eddig ignorált több száz milliárd, sőt 
az ÖMV pakettjeivel együtt összesen ezer milliárdos 
árfolyamveszteség fenyegető réme minden 
jelentősebb MOL pakett tulajdonost rettenetesen 
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kényelmetlenül érint. (Az összes részvényest 
figyelembe véve a veszteség természetesen ennél 
sokkal nagyobb, 2000 milliárd feletti nagyságrendű.) 

 A MOL részvényeket a mérlegkészítés 
fordulónapján tehát át kellene végre értékelni a 
tőzsdei árfolyamra és elkönyvelni azt a több száz 
milliárd forintos veszteséget, amely a 2007-ben 
27000 forint feletti átlagáron tőzsdén vásárolt 
részvényekre költött ezer milliárd forint kiadásából 
ered. (Tehát a pénzt nem a leértékeléskor bukná el a 
MOL, hanem már akkor elbukta, amikor a 
részvényeket a tőzsdén megvette és értük az 1000 
milliárd forintot kiadta. Valójában lényegtelen, hogy 
leértékeli-e a részvényeket piaci árfolyamra vagy 
sem. A pénzt elbukta. A leértékelés, csak a veszteség 
hivatalos bevallása, beismerése lenne. Ha nem 
értékeli le, akkor is elbukta már a pénzt, csak nem 
vallja be a valós veszteséget, és így nem a valós 
képet mutatja a társaság pénzügyi kimutatása, 
mérlege, beszámolója. Hazudnak, akárcsak a banki 
szarkupacok esetében – Citibank, UBS, Merrill, és 
társaik –   amelyek sumákolását végigkommentáltam 
2007-ben, és ma már 1000 milliárd dollár 
veszteségnél tartunk. 

 Legyen az bárki kezében, tulajdonában, 
birtokában, zálogában, kimutatásaiban, de valakinél 
lennie kell ezeknek a MOL részvényeknek, és 
azokat le kell értékelni és elkönyvelni a veszteséget. 
Legyen az maga a MOL, vagy a strómanjai, de még 
az ÖMV is. És az eddig ignorált de most 
elkönyvelendő brutális veszteség rémétól mindenki 

szeretne valahogy megszabadulni, hogy a 
fordulónapon ne az ő beszámolójában kelljen ezt 
elkönyvelni. 

 Ezen eddigi ténymegállapításaimat támasztják alá 
az utóbbi hetek tulajdonosi akciói is. Egyrészt, a 
vetélytárs ÖMV is menekül a fordulónapi 
mérlegkészítéssel járó leértékelés elől, és a MOL 
menedzsment mintájára az ÖMV labanc 
strómanokhoz helyezte ki és parkoltatja 20%-os 
pakkját. Másrészt a MOL menedzsment arab barátai, 
az Oman Oil Company (OOC) is menekül a 25 ezer 
forintos bekerülési áru pakkjától, melyen a veszteség 
60% lenne, így ezt a pakkot inkább visszaadta a 
MOL-nak, és helyette vásárolt most 60%-kal 
olcsóbban 10000 körüli áron részvényeket a tőzsdén: 

 A Mol Nyrt. és az Oman Oil Company S.A.O.C. 
(OCC) megállapodott az eszköz- és részvény-
adásvételi szerződések felbontásáról - közölte a 
társaság kedden a BÉT honlapján. Ennek 
megfelelően az Oman Oil Budapest Limited (az 
OOC leányvállalata) visszajuttatja a Mol Nyrt. 
részére a 2008. március 12-én átruházott 8.774.040 
darab "A" sorozatú Mol törzsrészvényt, amely a Mol 
alaptőkéje 8,7 százalékának felelt meg. Az Oman Oil 
Budapest Limited 2008. december 19-én 
bejelentette, hogy megvásárolt [tőzsdei aukció 
keretében a szabad piacról] 7.316.294 darab "A" 
sorozatú Mol törzsrészvényt, amely a Mol-alaptőke 7 
százalékának felel meg. (Tőzsdefórum hírek) 

(folyt. a következő oldalon) 
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A MOL tulajdonosi struktúrája 2008 őszén: 

 

 A MOL tulajdonosi struktúrája 2008 december 24-én: 
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A két pitéből remekül látszik, hogy a MOL és az 

ÖMV hogyan is keveri a lapokat a strómanok között. 
Az ÖMV is strómanokhoz helyezte ki a pakkját. 
(Neki is fájna a részvények leértékelése a saját 
mérlegében.) A menedzsment ománi barátai 
visszaadták pakkjukat a MOL-nak, és inkább 
vásároltak 60%-kal olcsóbban a tőzsdén. (Nem 
csodálkoznék, ha az arabok bepöccentek volna.) A 
közkézhányad pedig tovább csökkent. De a lényeg, 
hogy a MOL-hoz visszakerült egy 25000 forint 
feletti beszerzési áru 8.4%-os saját részvény csomag 
az ománi strómantól. Íme egy újabb bizonyíték, 
hogy ezek a részvények igenis a MOL saját 
részvényei. 

 Kíváncsi leszek ki fogja elvinni a szilveszteri 
balhét, mert elvileg valakinél lennie kell majd a 
részvényeknek december 31-én is. És akkor azokat 
le kell(ene) értékelni a piaci árra, és elkönyvelni a 

veszteséget, ami csúnyán fog mutatni a MOL, az 
OTP vagy a CEZ kimutatásaiban. Bár a MOL 
esetében nagy hagyománya van a sárkeverésnek, 
ezért lehet hogy december 31-én érdekes módón 
nem lesz senkinek sem a tulajdonában/birtokában 
részvény, hanem különös módon éppen elakadnak a 
pakkok valahol a transzferben, vagy esetleg rövid 
átmeneti időre offshore cégekhez kerülnek, 
amelyekre nem vonatkozik semmilyen számviteli 
törvény. Vagy esetleg primitív egyszerűséggel a 
strómanok azt mondják majd, hogy valójában nem 
az övék a részvény, hanem csak zálogban van náluk. 
(Mindenesetre bátor könyvvizsgáló lesz az, aki majd 
aláírásával hitelesítve asszisztál több száz milliárd 
forintnyi veszteség elsikkasztásához.) 

 
(folyt. a következő oldalon) 
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Én már nem lepődnék meg semmin, de ettől 
függetlenül a MOL valódi vesztesége a brutális 
mennyiségű saját részvényeken 600-800 milliárd 
forint. Egyelőre, hiszen ez a veszteség könnyedén 
hízhat tovább, amint a MOL részvényeket a valós 
fundamentumok alapján kezdi árazni a piac. A 
csökkenő piaci ár pedig tovább növeli a veszteséget 
a saját részvényeken, vagy ha úgy tetszik: csökkenti 
a saját  részvényektől való szabadulás esélyeit. (Ez a 
két dolog valójában ugyanaz. Realizálatlan 
veszteség. Pontosabban a veszteség már egy éve 
realizált, az 1000-1200 milliárd forint, amit 
kifizettek a részvényekért. És valójában ezzel 
szemben áll egy egyre csak olvadó realizálatlan 
potenciális bevétel, a részvények piaci értéke, 
amennyin ezektől a részvényektől meg tudna 
szabadulni. Tők mindegy tehát, hogy leértékelik a 
részvényeket vagy sem, mert a pénzt már akkor 
kiadta azaz elbukta a MOL, amikor a részvényeket 
27000 forint feletti átlagáron megvette a tőzsdén.) 

Ha pedig a MOL nem tud elfogadható áron 
megszabadulni a gigantikus mennyiségű saját 
részvényektől, legalábbis nagy részüktől, akkor a 
MOL csőd felé sodródik. 

 Ha nem tud – vagy nem akar – elfogadható áron 
megszabadulni saját részvényeitől, akkor a jelenlegi 
MOL konszern 1000 milliárdnyi hitelt vélhetően 
soha nem fog tudni törleszteni, és mivel a saját 
tőkéje nagy részét valójában elbukta, (eltőzsdézett 
hitelből nagyjából a saját tőkének megfelelő 
összeget a saját részvényekkel), ezért előbb utóbb 
nem fogja tudni refinanszírozni a hiteleit. (Mert 
olyan cégnek senki nem fog hitelt adni, amelynek 
nincs saját tőkéje, csak tartozása.) A MOL konszern 
jelenlegi állapotában sodródik a fizetésképtelenség 
felé. Vagy el kell adni néhány leányvállalatát 
nyomott áron, vagy állami tőkeemelésre lesz 
szükség. A MOL fundamentális értéke így jó 
esetben néhány ezer forint, rosszabb esetben 0, 
azaz NULLA forint. A MOL hitelből tőzsdézett, és 
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elbukta saját tőkéjét, mint egy amatőr felelőtlen 
spekuláns, aki csúcson szállt be lombard hitellel. A 
fedezetlenné vált tőzsdei spekulánsokat pedig ki 
szokták likvidálni a hitelezők. Előbb utóbb a MOL-t 
is ki fogják. 

 Mint előző írásomban már megjegyeztem: óriási 
szarba lavírozta bele a MOLt a menedzsmentje. A 
menedzsment bukása a részvények mélyrepülésével 
megpecsételődött, most már csak az a kérdés, hogy a 
részvényesek végül teljesen kizsebelve végzik-e, 
vagy esetleg marad pár ezer forint a zsebükben. 
Innen már csak két út van: vagy el kell adni 
leányvállalatokat, vagy tőkét kell emelni. Ez utóbbi 
pedig azt jelenti, hogy vagy az ÖMV veszi át a 
kontrollt, vagy az állam, vagy esetleg egy harmadik 
fél. A jelenlegi status quo azonban minden 
bizonnyal csőd felé vezet. A saját részvényeket 
előbb utóbb mindenképp értékesíteni kell, és az 
abból befolyó pénzből törleszteni kell a hitelekből. 

Mivel azonban az  értékesítés árfolyama 
valószínűleg nyomott lesz, ezért vélhetően tőkét is 
kell majd emelni a további hiteltörlesztésekhez. A 
menedzsment elbukott, bármely verzió azzal jár, 
hogy egyik fél a háromból átveszi az irányítást. 
Legjobban egy újonnan feltűnő tulajdonossal 
járnának a jelenlegi részvényesek, aki esetleg 
hajlandó lenne valamilyen szintű prémiummal 
beszállni a cégbe, hagyva valami értékelhető 
tulajdonosi hányadot a jelenlegi részvényeseknek is. 
Alapesetben az ÖMV hatalomátvétele történne, 
amint a saját részvényekből kénytelen lesz majd 
eladni a MOL. Ez esetben azonban valószínűleg az 
állam is beszállna. Legrosszabb pedig az egyoldalú 
állami tőkeemeléses hatalomátvétel lenne, hiszen 
elvileg a MOL nagyrészt elbukta saját tőkéjét, így a 
jelenlegi részvényeseknek nem sok hányaduk 
maradna egy nyomott árfolyamú állami tőkeemelés 
után. (Lásd Postabank) 

 

Kommentár 
 

A 2. elemzés szerint a Mol (az OTP-vel karöltve) magával rántva számos beszállító, szolgáltató és 
felhasználó céget, a kivérzés határán levő országot is (egyéb kedvezőtlen hatások bekövetkezése 
esetén) a teljes összeomlásba sodorhatja. 
A vezetés hárítja a felelősséget, kibúvót keresve a világgazdasági válság mögé húzódva, holott 
véleményünk szerint, ha nem gyengítették volna le a válság előtti üzletpolitikával, a Mol győztesen 
kerülhetett volna ki a régió olajipari harcából. 
A felelősség hárítása szakszervezetünk irányában is megkezdődött (pl. Választható Bérenkívüli 
Juttatások). A terheket - mint eddig is - a munkavállalókra (is) kívánják hárítani. 
Ennek skálája a létszámleépítéstől kezdve, a terhek (feladat, felelősség stb.) ellenszolgáltatás nélküli 
növelésén keresztül a jövedelem csökkentéséig tart. 
Az Olajipari Szakszervezet ehhez nem kíván partner lenni! Ellenkezőleg. 
Követeljük, ahogy évek óta tesszük: 
- Tisztességes, előremutató bérezési rendszert, a munkavállalói teljesítményhez méltó, a 
megélhetéshez, egyéni fejlődéshez, a jövő utánpótlásához szükséges bért, jövedelmet. 
- Kultúra és szemléletváltást, ahol a munkavállaló ember - és nem költségtényező biorobot! 
- A cégen belül eluralkodott negatív hangulat, rossz közérzet megszűntetését, a félelemérzet 
kiküszöbölését. 
- A hatalmi fennhéjázás felszámolását, az együttműködés kialakítását minden szinten és 
viszonylatban. 
- Jövőkép kidolgozását, egyeztetését, bemutatását Mol Nyrt.-től – a munkavállalók szintjéig. 
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(folyt. a z előző oldalról) 
 

Az Olajipari Szakszervezet véleménye szerint a pillanatnyi menedzsment (vezetés) nem tesz meg 
mindent azért, hogy a Mol Nyrt.-t a jelenlegi mélységből felemelje, és az új, égetően szükséges 
szemléletváltást meghatározza. 
Felszólítjuk a jelenleg regnáló vezetést, hogy sürgősen keressenek olyan munkatársakat, akik a mai - 
nehéz - kihívásoknak meg tudnak felelni. 
Gondolják át, hogy a fentiek elmaradásával milyen további "eredményeket"okozhatnak. 
Követeljük, hogy nevezzék meg a felelősöket, tetteiknek legyen következménye, mert társadalmi 
szinten a beszámoltatás nem maradhat el. 
 
Hajzer Barnabás 
Olajipari Szakszervezet 
elnök 
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