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Magyar Közgazdasági Társaság 

 Kultúra-gazdaságtani Szakosztályának a Társadalom-gazdaságtani 
Szakosztállyal közösen szervezett kerekasztal konferenciája  

Gyermek – Érték – Papír- Pénz  

2016. március 9., szerda 15 óra 

MKT EIFFEL PALACE IRODAHÁZ  
I. emelet, 

Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky u. 78. 

A kerekasztal konferencia tervezett programja 

1. 15:00    Megnyitó 

                          Szegő Szilvia alelnök MKT Társadalom-gazdaságtani   

                                szakosztály alelnök, nyugalmazott előadó, SZTE,  
                           MKE doktori isk. megb. előadó 

2. 15:05     „A GAZDASÁGTAN KÖTELESSÉGMULASZTÁSA”  

                      Prof. Vass Csaba alelnök, gazdaságtudományi egyetemi   

                     magántanár, filozófia és szociológia kandidátus 

3. 15:20      ÜZENET A PÓKPÉNZ HÁLÓJÁBÓL  

                      Szegő Szilvia alelnök, nyugalmazott előadó, SZTE, MKE  

                      doktori isk. megb.  előadó  

4. 15:35     AZ ÉRTÉKVÁLSÁG ÉS A DEMOGRÁFIAI KRÍZIS KÖZÖS  

                     GYÖKEREI A GYERMEKI SZOCIALIZÁCIÓBAN  

                      Dr. Benda József Főigazgatói Tanácsadó OKTATÁSKUTATÓ ÉS  

                      FEJLESZTŐ INTÉZET 

5. 15:50     KÖZRECEPTÚRA, MÁRKAÉPÍTÉS, A KAPCSOLATI VISZONYOK,   

                     MINT KÖZÉRTÉKEK  

                                 Birinyi József közgazdász, elnök Hungarikum Szövetség, 

                                 a hungarikum törvény stratégiájának kidolgozója 

6. 16:05     PÉNZ VAGYON KULTÚRA 

                     Horváth József közgazdász nyugalmazott előadó BC 

7. 16:20     expozék meghallgatása, diskurzus 
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8. 17:20     Zárszó: Horváth József alelnökjelölt Kultúra-gazdaságtani szakosztály 

                                    Moderál: Szegő Szilvia és Horváth József 

 
SZEGŐ SZILVIA 

 
Összefoglaló 

 

A konferencia célja egy – Társadalom-gazdaságtani Szakosztály által meghirdetett program keretében annak 
megvitatása volt, hogy csak „egyetlen egységes társadalomtudomány létezik”, és mindaddig, amíg ez nem 
teljesül, a közgazdaságtudomány - Akerlof Nobel díjas közgazdászt idézve – kötelességmulasztásban van.  
A konferencia már címében is ezt a kihívást tükrözte.  
A látszólag nagyon különálló témák között a kapcsolatot a bizalom és az érték fogalmak teremtették meg. 
Mint ahogy a gyermek, úgy a pénz is bizalom és érték megtestesítői. A megújuló közgazdaságtannak – több 
előadó hangsúlyozta ezt – a fogalomrendszerét is újra kell gondolnia, hiszen az a megjelölt tárgyával 
ellentétben nem a KÖZ gazdaságtana, hanem a magángazdaságnak és ideológiájának elmélete. Vass Csaba 
hangsúlyozta, hogy az oikosz az emberi otthon gazdasága, ami egyáltalán nem egyenlő a racionalitással. A 
racionalitás ugyanis ideológiai megalapozása az évszázadok alatt kiépített magángazdaságnak.  
Az oikosz ellentéte az indusztrializmusnak, amely az ember természet felett gyakorolt erőszaka. A 
környezeti- és demográfiai válság már az indusztrializmus nyilvánvaló kudarca. Az indusztrializmus meg 
sem tudna élni, ha nem táplálkozhatna bőséggel a nem indusztriális gazdaságok erőforrásaiból: lásd 
gyermek, természet, közbizalom, gondoskodó közösségek. Szegő Szilvia egy átlagos gyermek 
felnevelésének mintegy 40 millió forintos költségével illusztrálta azt, hogy a mai gazdaságtan erről a 
gondoskodásra épülő gazdaságról, így a gyermeknevelésről, mint befektetésről alig vesz tudomást. Az 
idealizált piacgazdaságot pedig csak a pénz sajátos bizalmi hálórendszere képes működtetni. A pénz 
szolgálhatja a gazdasági autonómiát, ha a hitel nem kiindulópontja a finanszírozásnak, hanem éppen 
ellenkezőleg a végterméke a gazdasági alanyok autonóm finanszírozási eszközeinek (váltóleszámítolás, 
értékpapír fedezet melletti hitelnyújtás). A pénzhelyettesítő eszközök elfogadása pedig azon múlik, hogy a 
lokalitás bizalmi szövetrendszere fennmarad-e értékként. Dr. Benda József a demográfiai válság kapcsán a 
társadalmi értékvesztésre és a bizalom hiányára hívta fel a figyelmet. Birinyi József a közösségek kohéziós 
erejével példázta azt, hogy a közgazdaságtan megújulásra szorul. A kohéziós erő ugyanis tőke. Ezt a tőkét a 
cégek költséges csapatépítéssel termelik ki. Mi ezt az értéket pazaroljuk, holott arra építve piacra vihető 
értékeket, márkákat hozhatnánk létre. Ilyen közérték a közreceptúra, melyet „közösségi munka” hoz létre, 
közösség kanonizál, és annak átadása nem csökkenti az átadó vagyonát, sőt a legtöbbször még növeli is (a 
közrecept gazdagodik). A konferencia egy másik mondandójára – az elszámolás rendszere az erkölcsöt 
számlarendszerrel helyettesíti – ráhangolódva jelezte az előadó, hogy az évtizedes munkával létrehozott civil 
intézményeket az elszámolás nem ismeri el vagyonként és így fedezetként sem. Horváth József a 
felhalmozás és a hitelpénzrendszer működésének összefüggéseit mutatta be. A hitelpénz mögött elszámoló 
intézmény van, amely lehet egy bank, de lehet egy társadalmi – közhasznú intézmény is. A hitelezés révén 
létrejövő pénz kibocsátásának korlátja az adósok hitelképessége, tehát az adósba vetett bizalom, 
pontosabban a jövőbe vetett bizalom. A konferencián a hozzászólásokban a bizalom, az erkölcs és az élet 
esztétikája, a mindezt közvetítő kultúra és annak elégtelen finanszírozása kiemelt szerepet kapott.  
A konferenciához több írásbeli hozzászólás érkezett, mely hozzászólások szociológiai, mérnöki és jogi 
szempontból elemzik a konferencián felvetett kérdéseket.  
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Az írásbeli hozzászólásokat mellékeljük.  
 
A konferenciáról videó felvétel készült, mely elérhető. 

ELŐADÁSOK előzetesen közreadott anyagai: 
 

Szegő Szilvia  

Üzenet „A PÓKPÉNZ hálójából” 
Tétel:  
A finanszírozás forrás is és nem csupán eszköz. E konferencián egy ilyen típusú forrás feltárására és 
hasznosítására teszek javaslatot. A hazai reciprocitási (viszonossági) kapcsolatokra is tekinthetünk 
úgy, mint forrásra. Hogyan alakítható át e forrás eszközzé? A pénz hálózati energiájával.  
Javaslat: 

Hangya (kicsinyben) típusú finanszírozásra, kötés-vényre: ami értékpapír típusú pénzhelyettesítőként 

hozná mozgásba bizonyos területeken a lakosság nem csekély vagyonát. 

A viszonosságra és a kölcsönösségre, tehát a reciprocitásra épülő társadalom eddig minden történelmi 
megrázkódtatást túlélt. A globalizációban azonban ez a kapcsolati hálógazdaság végveszélybe került. Az 
ökológiai tudatosság növekedésével mintha feltámadnának az iparosított és globalizált gazdaság sztrádái 
mellett a helyi gazdaságokra épülő vásárok fizikai és webes változatai.  Hazánkban a viszonosságra épülő 
kötelmi viszony és annak teljesítménye még a szoros értelemben vett gazdaságban is jelentős lenne, ha 
számba vennénk. De nem vesszük, mert az nem hoz közvetlenül piaci hasznot. Ha pedig hoz, akkor az lehet, 
még nagyobb baj, mert akkor ez a gazdaság az egészen más rendszer kaptafájára készült 
jövedelemelszámoltatási rendszer és adóztatás martalékává lesz. A viszonossági gazdaság ennek 
következtében mintegy elvesztette életerejét és visszaszorulóban van. A hetvenes és nyolcvanas évek sikeres 
gazdasági intézményét, a kalákát (családi házépítésekhez munkavégzés, anyagok, szerszámok használatba 
való átadása falubelieknek) az adóhivatal „sikeres” tevékenysége lényegében felszámolta. A viszonossági 
kapcsolatokat ma is veszélyezteti a szűk látókörű piaci szemlélet. Vagy azért, mert gazdasági 
teljesítményével szemben vakságban szenved, (nem látja, mert nem növeli a GDP-t), vagy éppen azért, mert 
ugyan nem vak vele szemben, de gazdasági természetétől idegen elszámolási és adóztatási rendszer 
kényszerzubbonyát húzza rá.  

Hogyan támasztható fel a viszonosságra épülő gazdaság?  Úgy, hogy éljünk a pénzben rejlő lehetőséggel. Ez 
első pillanatra meghökkentően, de legalábbis furcsán hangzik. De gondoljuk végig, mit nyújt a pénzt? Azt, 
hogy hálóba szervezi a gazdasági kapcsolatokat. A pénzt mint csereeszközt értelmezzük elsősorban, de 
ennél sokkal fontosabb funkciója az, hogy mint hiteleszköz a jövőbeli bevételeket finanszírozza meg. A 
bizalom nyelvére lefordítva ezt: a jövőbe vetett bizalmat testesíti meg „papírba”, jelekbe öltöztetve. Lásd: a 
beruházásoknak elengedhetetlen forrása – nem a pénz, hanem a jövőbe vetett bizalom. (Ezt példázza a mai 
világ is, mert a pénz a bankoknál annyi, mint a pelyva, de a bankok bizalom hiányában alig hiteleznek). A 
beruházásokhoz hasonlóan a hitelpénz is a gazdálkodók jövőjébe vetett bizalmat képviseli. A finanszírozást 
végző pénz a tartozásnak értéket ad, mert a tartozás a jövőbe vetett bizalmat tartalmazza, és a jelen forrásait 
ehhez elég biztosítéknak látja. A bizalom pedig alapvetően nem egyedekre épül, hanem azok kapcsolati 
rendszerére. Arra, hogy a kapcsolati hálóban a tartozások és követelések sorra-rendre kiegyenlítődnek, mert 
viszonossági, kiegyenlítést szolgáló hálóba rendeződnek. A háló maga így energiára tesz szert, a tartozások 
és követelések folytonos áramlása révén. A finanszírozás eszköze – a pénz, vagy a pénz helyettese, a váltó, a 
kötvény, és egyéb értékpapírok pedig úgy működik, mint a kémiában az elektronok: kötéseket hoznak létre 



 

 4 

és szerveznek hálóba. Közben a pozitív és negatív töltések (követelések és tartozások) lenullázzák egymást, 
azaz az elszámolás a pénz segítségével megtörténik. Látnunk kell, hogy a piac sem tudna működni a pénz 
hálózati energiája nélkül. Ez a pénz legfontosabb szolgáltatása a piacnak és nem az, hogy a cseréket 
közvetíti.  
 
Miért ne lehetne a pénz ezen szolgáltatását a viszonossági kapcsolatokban is érvényesíteni? Ezekben a 
kapcsolatokban is érték a tartozás, hiszen lehet vele számolni, lehet bízni a teljesítésben. Az, hogy a 
teljesítés nem a piac logikája szerint működik, tulajdonképpen másodlagos jelentőségű. A viszonossági 
kapcsolatokban is van tartozás, ami érték, és van követelés, amit nem papír közvetít, hanem a bizalom 
közösségi rendje. De nincs akadálya annak, hogy ez a bizalom értékpapírban testesüljön meg. Olyan 
papírban, mely szolgáltatás nyújtására kötelez. A jövőbe vetett bizalomra épül a pénz is, arra, hogy az 
emberek vagyonának forrás értéke van, amire finanszírozási eszköz, pénzhelyettes jöhet létre. Amely olyan 
eszköz, mely forgásba hozza a vagyont, és ezáltal hozamokat indukál.  
 
Ahhoz, hogy megértsük, hogy a pénz a jövőbe vetett bizalomra épülve tartozásokat és követeléseket 
közvetít, és hogy ezt a funkciót piac nélkül is el tudja látni, egy kissé elidőzöm a mellett, hogy a tartozásnak 
is sokfajta módozata volt és van az emberi gazdaságban. A tartozások természete sokféle és a szakrális 
tartozás, illetve a hoci-nesze tartozás kiegyenlítés között számtalan átmeneti forma létezik.  
 
A tartozás szónak teljesen különböző értelmezését látjuk a Czuczor-Fogarasi szótárban: 
 

  
       
Gyűjtsük két oszlopba az egymástól jelentősen eltérő tartozás értelmezést: 
 
A tartozás – szakrális viszonyban 
 

  A tartozás – fizess és menj - viszonyban 

„Az atya tartozik gyermekeit nevelni”.    „Sokkal tartozik a kalmárnak”  
„Neked nagy hálával v. köszönettel 
tartozom.” 

   „Kocsmáros mivel tartozom?”  

 
Ebben az írásban a két tartozás közötti átmeneti pénzformára teszek javaslatot. A kötés-vénnyel, a kaláka-
vénnyel az egymással szembeni tartozásokat és követeléseket nem kockás papíron – és nem is a jó 

viszony jegyében  saját és partnerünk megbízható fejében – tartanánk számon, hanem „értékpapírban”, 
viszonossági kötelezettség vállalásban.  

 

Aki az értékpapírt megírja: szolgáltatásra kötelezi magát az értékpapír tulajdonosának. Bizonyos 

mennyiségekben (címletekben), bizonyos határidőre vállal szolgáltatást. (disznót, kolbászt, 

növényvédelmet, szőlőt, pirospaprikát, humán szolgáltatást, karbantartást, építési munkákat stb.) Aki az 

értékpapírt elfogadja, megvásárolja, az pénzt ad, szolgáltatást vesz. Pénze így nincs, van viszont értékkel 

rendelkező követelése! A pénz tehát ezáltal megkettőződik: elköltheti az értékpapírt a kibocsátó, de az 
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elfogadó is majdnem ezt teszi. Bár neki nem pénze van, hanem követelése van: de a követelés érték, azzal 

„fizethet is”annak, aki azt elfogadja. Vagyis ő ugyan nem pénzt ad valamely termékért, hanem 

követelést, de az pénzszerűen működött, vásárolhatnak vele. Egy pénzzel kettő, de normálisan több 

forgalmat lehet így lebonyolítani, a követeléseket és a tartozásokat egymással szemben elszámolni. Azért 

lehet ez így, mert az értékpapír pénzhelyettesítőként tud működni, a mi általunk javasolt módszer helyi 

utakat köt össze, hajszálereket táplál. Ezáltal azonban a nagy pénz véráramokba történő bekapcsolódást 

is segíti.    

 
Az általam javasolt hangya típusú kötés-vény nevezetű értékpapírban a kölcsönösséget, a viszonosságot a 
pénz nyelvére fordítjuk le, természetesen a kölcsönösségnek egy – mondhatnánk úgy – „lebutított” 
nyelvezetére. Erre a „lebutításra” azért is szükség van, mert a kölcsönösségi viszonyok visszaszorultak, az 
ego-lét elnyomja azt. A hoci nesze kapcsolatban bíznak inkább az emberek. De ezzel a drága 
finanszírozással a gazdaságban eleve vesztésre vannak ítélve! Ez csapda! Ebből ki kell lépni!  

 

A kötés-vényének forgalmához – mint pénzhelyettesítő forgalmához -  jó lehetőséget nyújt az 

értékpapírtörvény, amely a szolgáltatás naturális formáit ugyanúgy lehetővé teszi, mint a pénzben vállalt 

kötelezettséget. Jogi nyelven: az értékpapír teret ad a természetes kötelemnek (kötelezettségvállalásnak) 

és azok forgalmának. Az értékpapír másik előnye, hogy tetszőleges címletekre bontható – úgy mint  a 

pénznél- ami forgását könnyebbé teszi.  

 
Az értékpapír – legyen az általunk szorgalmazott hangya típusú kötés-vény – az egymással szembeni 
tartozások és a követelések információs rendszerét hozza létre, ezért egy piacon egymással szemben 
kicserélhetők. Húsra irányuló követelést lecserélhetik zöldségre irányuló követelésre, vagy akár karbantartó 
munkára. A kötés-vények kínálatát- keresletét számítástechnikai rendszerek, azaz virtuális vásárok 
(vásár nem egyenlő piaccal) segítenék. (Egyébként az úgynevezett webes vásárok már léteznek, de inkább 

kettős kötéseket hoznak létre és e piacok kevésbé élnek az általam szorgalmazott hálózat adta 

lehetőségekkel).  
 
A kötés-vény előnye, hogy – szemben például a kalákával - nem „csak” a bizalom az, ami kötelez, hanem 
egy jogi érvénnyel bíró papír: az értékpapír. Tehát ez az eszköz elszámol minden tételt, nem hagyja a 
„véletlenre” (pontosabban a közösség szigorú szabályaira) a viszonzást, úgy mint például a kalákában. Erre 
a pénzszerű elszámolásra azért van szükség, mert a bizalom, a hit visszaszorult az emberi kapcsolatokban. A 
viszonzásra egyre kevésbé lehet biztonsággal számítani, annak méltósága fényét vesztette. Ezért ebben a 
helyzetben egy átmeneti pénzforma nyújthat segítséget, amely a bizalomra, a viszonzás méltóságára épít, de 
el is számolja, számon  tartja a teljesítéseket és a kötelezettségeket.  

Itt hívom fel a figyelmet arra, hogy a komolyabb cégek szinte egyetlen napra sem tartanak pénz a 
„kasszájukban”, a bankszámlájukon. A készpénz, a likvid pénz nagy érték, azt akár egy napra is  
„kölcsön adják”, illetve kölcsön veszik kamat és biztosíték fejében. Minimalizálják a pénz 
szükségletet, és fizetési halasztások bonyolult láncolatával finanszírozzák magukat. Velük szemben a 
hazai vállalkozók – ha pénzzel és hitellel finanszírozzák magukat – eleve súlyos hátrányban 
indulnak.  

 
Az a paradox helyzet, hogy aki pénzt használ pénzhelyettesítő helyett, az csak szegény lehet!! Nem pénzzel 
fizetnek egymásnak komolyabb cégek, hanem váltóval, értékpapírral. A készpénz és a hitel nagyon drága 
pénz számukra, ezért kerülik használatát. Így érthetjük meg azt is, hogy a nagy multinacionális 
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bevásárlóközpontok a kis beszállítókkal finanszíroztatják magukat. Ebből is látható: a pénz finanszírozó 
szerepe sokkal fontosabb, mint a csere közvetítőjének szerepe.) 
 
Miért engedjük meg magunknak ezt a luxust?? Hogy készpénzzel – vagy a legdrágább pénzzel, a hitellel 
megszerzett pénzzel próbálkozunk?? Miért ragaszkodunk a pókpénz hálójához?? Miért nem vesszük észre, 
hogy minél nagyobbra szabják a hálót, többnyire annál nagyobb a lyuk is rajta. És lyuk van bőven a mai 
pénzügyi rendszeren. Ezt használják ki a nagy pénzügyi hálózatok és az árnyékbank-rendszerek az 
értékpapírosítással történő finanszírozással. Mellesleg, ebből is lehetne tanulni, nem csak bírálni. Hogyan?  

(E konferencián én egy ilyen lehetőségre irányítom a figyelmet. Egy korábbi szakosztályi vitán a váltót 

tárgyaltuk meg, aminek visszavezetését a gazdaságba – Dr Szathmáry Géza kitűnő előadása adott erre 

útmutatót.) 
Például az értékpapír finanszírozásra történő felhasználásával. Az általam javasolt értékpapír fajta egy ilyen 
lehetőség, egyfajta kötés-vény, ami a „kötés vénye”, mert az atomizált (ezért kiszolgáltatott) ego-léttel 
szemben hálórendszert sző. Ez a háló a részvevők személyi hitelén, egymásra kicserélhető tudásán, 
képességén, gazdaságba bevihető vagyoni értékein nyugszik, mely értékeket a kötés-vény teljesítményekké 
képes átalakítani. A vagyont forrásként megmozgatni, a forrásból eszközt fabrikálni: EZ A PÉNZ 
FELADATA. A pénz ezt a feladatát elláthatja a pókpénz módjára, de elláthatja a kémiában oly fontos 
szerepet betöltő „szabad” elektronok módjára is. A létrehozott hálózati energiát a viszonosság kultúrája, 
a bizalom kultúrájának tere tartja fenn. E nélkül a pénzhelyettes nem képes kötéseket közvetíteni. Ez a 
háló erősíti az egymás felé fordulást, a megértést, a természet, az ember, az emberi gazdaság méltóságának 
elismerését.  
Végül itt csupán megemlítjük: a kötés-vényhez és a hálózati kapcsolatokhoz szükségeltetnek az ügy 
„pásztorai”, a lokál patrióták, akik hitelességükkel az ügy mellé állnak. Valamint az ügy támogatói, 
mentorai, különösen az induláskor. (Lásd a ma jövedelmező mangalica kultúra felélesztése - a 100 még 
megmaradt mangalicából -  is egy ideig a jövőbe vetett bizalom és hit jegyében - befektetéseket igényelt.) 
 
Csak felsorolok néhány lehetséges kötés-vényt: 

Lakásfelújítás kötés-vény CSOK-RA, húskosár kötés-vény, zöldségkosár kötés-vény, növényápoló 

kötés-vény, informatikai szolgáltatási kötés-vény és sorolhatnám több oldalon a lehetőségeket, 

beleértve számtalan humán szolgáltatást is..  
 
Vagyis óriási forrásokat pazarolunk el, amikor csak a pénzvilág sztrádáira igyekszünk 
felkapaszkodni. A lakossági források életre kelthetők (most pazaroljuk azokat), ha annak kulturális, 
közösségi talapzatát, hálózatát is megerősítjük. Van még vagyonunk, amellyel gazdálkodhatunk. Azt is 
állíthatjuk, hogy egy ilyen kötés rendszer fenntartására létrejövő társaság talán a korlátolt felelősségű 

társaságoknál nagyobb felelősséggel is működhetne,  mondjuk polgári jogi társasági formában. (nem 
gazdálkodó szervezet, bizonyos célokra jön létre) vagy szövetkezeti formában.  
 
Budapest, 2016. március 7.. 
Készült a Kultúra-gazdaságtani és a Társadalom-gazdaságtani szakosztály közös szervezésében 2016. március 9-én „Gyerek-
Bizalom-Érték- Papír-Pénz”  címen rendezett  MKT Kerekasztal Konferenciára. 
. 

 

 

Dr. Benda József  
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kivetített előadása 

 
https://www.youtube.com/watch?v=MRmA0WU9fiE 

 

 
 
 

Horváth József 

Pénz és felhalmozás 

Az óriási vagyoni és jövedelmi különbségek kialakulása mögött vagy erőszak, vagy „békés” felhalmozás 
van. Az alábbiakban ez utóbbinak a lehetséges formáit vizsgálom, úgymint: 
- készletek felhalmozása fogyasztási javakból, 
- a fogyasztási javak előteremtéséhez szükséges eszközök felhalmozása, 
- pénzfelhalmozás,  
- értéket megtestesítő vagyontárgyak (nemesfém, művészeti termékek stb.) felhalmozása, 
- tőkefelhalmozás. 
A fogyasztási javak felhalmozása alapvetően biztonsági tartalék képzését jelenti, olyan időkre, amikor 
ezekhez nehéz hozzájutni. (Pl. a hiánygazdaság idején „bespájzoltunk” azokból a javakból, amelyekhez 
ritkábban jutottunk hozzá.) Alapvető élelmiszerekből országos szinten is képeznek stratégiai tartalékokat. (A 
bibliai időkből ismert az egyiptomi gabonafelhalmozás a hét szűk esztendőre.) A fogyasztási javak 
felhalmozásának a korlátait vizsgálhatjuk forrás oldalról és felhasználási ill. tárolási oldalról. A forrás 
oldallal a további pontokban foglalkozunk, itt azt nézzük, hogy hogyan döntene a fogyasztó, ha forrás 
oldalról nem volna korlát. A fogyasztó számára az abszolút biztonságot az jelentené, ha egy egész életre 
elegendő készletet tudna felhalmozni. Ennek a lehetetlensége nyilvánvaló: a javak egy része romlandó, a 
tartós fogyasztási javak fenntartása, őrzése ráfordítást igényel, helyet foglalnak el, műszakilag elavulnak. 
Fogyasztási jószágból nem érdemes többet felhalmozni, mint amit ténylegesen fel tudunk használni. 
Hosszabb távon a biztonságot inkább az jelenti, ha biztosítjuk a szükséges fogyasztási javakhoz való 
hozzájutás lehetőségét, s ez azoknak az eszközöknek a felhalmozását jelenti, amelyekkel a fogyasztási javak 
megszerezhetők. Ezzel tehát át is tértünk a forrás oldalra. 

Amennyiben a fogyasztási javakat saját magunk termeljük (mint egy önellátó parasztgazdaság teszi), akkor a 
biztonságot a minél nagyobb földterület, az ennek megműveléséhez szükséges eszközök és állatállomány 
adja. Ha a termelést saját munkával folytatjuk, akkor ez korlátozza a földterületet és az eszközöket, beleértve 
a jószágállományt is. Ha mégis módunkban áll gyarapítani a földterületet valamint az eszköz- és 
állatállományt, akkor ehhez emberek is kellenek, akik viszont nem csak termelők, hanem fogyasztók is, 
tehát most egy nagyobb „család” ellátásáról kell gondoskodni. Lehet, hogy a földterület és a létszám 
növelésével a szűkebb család fogyasztása nem is növekszik. Ami ebben az esetben nő, az emberek fölötti 
hatalom. Ennek a hatalomnak a gyakorlásához azonban megfelelő erőt is kell biztosítani, tehát az emberek 
egy részét rendfenntartó feladattal kell megbízni. A föld tekintetéban viszont megjelenik a makro szintű 
korlát, mivel az összes földterület véges. Ezért harc alakulhat ki a földért, amely esetben a földbirtokosnak 
katonai erőt is ki kell építenie (a „felhalmozás” tehát részben katonai erőben történik). A felhalmozási 
kényszert itt már nem annyira a megélhetési biztonság iránti igény, hanem a verseny kényszeríti. A verseny 
folyhat presztízsért, de lehet élet-halál kérdése, így a gazdagság felhalmozása, s ezáltal erő felhalmozása a 
biztonságért is történik. 
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Piacgazdaságban a felhalmozás legkézenfekvőbb és legkényelmesebb formája a pénzfelhalmozás, hiszen a 
pénzzel minden fogyasztási jószág megszerezhető. Ebben az esetben a korlát csak a forrás oldalon 
jelentkezik: hogyan lehet minél több pénzt szerezni1? A pénzfelhalmozás (hoarding) mintegy függetleníti az 
egyént a társadalomtól. Különösen az árupénz (arany, ezüst) felhalmozásánál tűnik ez társadalmi köteléktől 
mentes vagyonnak, hiszen magában rejti az értéket. Bár nyilvánvaló, hogy az ilyen pénz is csak azáltal ér 
valamit, hogy hasznos javakra cserélhető, de a tezaurált pénz esetén ilyen cserére nem kerül sor. Az, hogy az 
ilyen pénz közjószág is, aminek előállítási költsége van, emellett rövid távon a mennyisége korlátos, s így a 
felhalmozása, forgalomból történő kivonása problémát okozhat az áruforgalom lebonyolításában, nem 
érzékelhető az egyén szintjén.  

A mai belső érték nélküli pénz esetén a pénzfelhalmozás az egyént függő viszonyba hozza a pénzteremtő és 
pénzkezelő intézménnyel. Állami papírpénz esetén a kormányzat döntéseitől függ, hogy mit fog érni a pénz. 
Itt jól látszik (még a papírpénz szövegén is), hogy a pénz államadósságot jelenít meg, s azáltal szűnik meg, 
hogy az állam beszedi adóban. A mai hitelpénzen nem látszik, hogy kiknek a tartozása van mögötte. A 
bankszámlán lévő összegeket még mindig „betéteknek” nevezik, s elég általános az a felfogás, hogy a 
bankok a betéteket hitelezik ki. Ez a felfogás abból ered, hogy a mai bank- és pénzrendszer történelmileg 
alakult ki, s az eredeti hitelközvetítés tényleg a betétben elhelyezett pénz kihitelezését jelentette. Ebből 
alakult ki a hitelpénz a résztartalékolás lehetőségén keresztül. Ez a történelmileg kialakult, s eléggé 
bonyolult rendszer nehezíti a hitelpénz lényegének a megértését. 

A hitelpénzt akkor tudjuk igazán megérteni, ha gondolatban felépítjük a legegyszerűbb pénzrendszert, amely 
egy elszámoló rendszer az árucsere lebonyolítására. A tranzakciók értéke a résztvevők számláin jelenik meg, 
az eladóén pozitív, a vásárlóén negatív összegként. A pozitív összeg egy általános követelés, a negatív 
általános tartozás. (Tehát nem az eladónak tartozik a vevő, s nem a vevővel szemben van követelése az 
eladónak.) A pozitív összeg megfelel a pénznek (de az a lehetőség is, hogy nulla számlaegyenleg mellett is 
tud valaki vásárolni). Ha nagyobb közösség esetén fennáll a potyautasság lehetősége (a negatív egyenlegek 
kiegyenlítésére nem elég az erkölcsi kényszer), akkor bevezethető formálisan a hitelezés a negatív 
számlaegyenleg helyett; a folyószámlán ebben az esetben nem lehetnek negatív egyenlegek, vásárolni csak 
pozitív egyenlegről lehet. A hitelfelvevő tartozása egy másik számlán, a hitelszámlán jelenik meg. Ebben a 
rendszerben a hitelfelvevők teremtik a pénzt. A hitelfelvevők számára a tartozásuknak most konkrét alanya 
van, az elszámoló intézmény, noha ez valójában a társadalmat jeleníti meg. A folyószámlákon lévő összegek 
viszont nem követelésként jelennek meg, hanem vagyonként ill. (minőségileg) korlátlan vásárlási 
lehetőségként.  

A számlákon lévő összegek az egyének számára korlátlanul halmozhatóknak tűnnek, csak forrás 
(jövedelem) oldalról jelentkezik a korlát. Ugyanakkor ezeket az összegeket hitelfelvevők teremtik. Ez egy 
láthatatlan társadalmi függést jelent a felhalmozók számára. Makro szinten megjelenik a korlát, ugyanis a 
hitel nem lehet korlátlan: mindenkinél van egy felső korlát, ezek összegét a teljes hitelállomány és ennek 
megfelelően a pénzállomány nem érheti el. Ez a korlát akkor is lenne, ha a fent leírt egyszerű (egyszintű) 

                                                           
1
 Arisztotelész nyomán krematisztikának nevezik az öncélú pénzszerzést.  

ἔστι δὲ γένος ἄλλο κτητικῆς, ἣν μάλιστα καλοῦσι, καὶ δίκαιον αὐτὸ καλεῖν, χρηματιστικήν, δι' ἣν οὐδὲν δοκεῖ πέρας εἶναι 

πλούτου καὶ κτήσεως  

 πορισθέντος οὖν ἤδη νομίσματος ἐκ τῆς ἀναγκαίας ἀλλαγῆς θάτερον εἶδος τῆς χρηματιστικῆς ἐγένετο, τὸ καπηλικόν, … πόθεν 

καὶ πῶς μεταβαλλόμενον πλεῖστον ποιήσει κέρδος. διὸ δοκεῖ ἡ χρηματιστικὴ μάλιστα περὶ τὸ νόμισμα εἶναι, … ποιητικὴ γὰρ 

εἶναι πλούτου καὶ χρημάτων. καὶ γὰρ τὸν πλοῦτον πολλάκις τιθέασι νομίσματος πλῆθος, διὰ τὸ περὶ τοῦτ' εἶναι τὴν 

χρηματιστικὴν καὶ τὴν καπηλικήν.  
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pénzrendszerben nem lenne intézményi korlát megállapítva a pénzmennyiségre, tehát minden hitelképes 
hiteligénylő megkaphatná az igényelt összeget; ekkor a hitelképesség jelentené a korlátot. Ugyanakkor az 
állami hitelfelvétel növelheti a pénzállományt, s ezáltal a pénzfelhalmozási lehetőséget a magánszféra 
számára.  

A mai bankrendszerben a pénzteremtés intézményesen korlátozott, az infláció veszélye miatt. A jegybanki 
pénzteremtés intézményi döntési változó. A kereskedelmi banki pénzteremtést a tartalékráta és a 
tőkemegfelelési mutató korlátozza. A megtakarítók számára ugyanakkor lehetőség van nem likvid formájú 
pénzügyi megtakarításra ill. felhalmozásra. Ilyen a bankokban a lekötött betét, amely, szemben a 
folyószámlán lévő összegekkel, közvetlenül nem használható vásárlásra, s ezért nem pénz. A lekötés 
megnöveli a kereskedelmi bankok hitelnyújtási képességét a tartalékolási kényszer által állított korláton túl.  

Másik lehetőség a pénzügyi felhalmozásra a közvetlen hitelnyújtás, amelynek a formája kötvények 
vásárlása. Mivel az állam számára is korlátozott a pénzteremtő hitelfelvétel, az állam is döntően az 
értékpapír-piacról finanszírozza a költségvetési deficitet. Az állampapírokban történő felhalmozás látható 
formája a társadalommal szembeni követelés felhalmozásának, de ez egy kétlépcsős követelés a 
társadalommal szemben: az állampapír ugyanis pénzre szóló követelés, míg a pénz maga egy általános 
követelés, amelyet jószágok vásárlásával lehet érvényesíteni. A magánszféra által kibocsátott kötvények 
ugyanakkor közvetlenül nem társadalommal szembeni követelést testesítenek meg. Mivel itt előfordulhat, 
hogy a kibocsátó tönkre megy, ez a felhalmozási forma nem biztonságos a megtakarítók számára. A 
biztonságos pénzügyi megtakarítás lehetősége tehát feltételezi az államadósság létét. Ha az állami 
költségvetés mindig egyensúlyban lenne, akkor a pénzbeli megtakarításon (hoarding) túl csak a magánszféra 
szereplői által kibocsátott kötvényekben lehetne pénzügyi megtakarítást tartani. Nyilván az emberek zöme 
számára elfogadhatóbb a biztonságos állampapír. (A takarékos japánok számára bizonyára nagyon jól jön a 
magas államadósság. S mivel ott az állampapírok csaknem 100%-ban japán kezekben van, így nincs kitéve 
spekulatív támadásoknak.)  Különösen fontos ez a lehetőség a kisemberek megtakarításait összegyűjtő 
pénzügyi alapok, mindenekelőtt a nyugdíjalapok számára.  

A fenti megállapítások teljesen ellentétesek azzal a nézettel szemben, hogy az állami hitelfelvétel magán 
hitelfelvételeket szorít ki a hitelpiacon. Amennyiben minden hitelfelvevő értékpapír-kibocsátással akarná ezt 
tenni, akkor nem lenne pénzteremtés, nem tudnák mivel megvenni az értékpapírokat. Viszonylag kis 
pénzállomány mellett se lehetne az értékpapírokat eladni, ha a pénztartási igény elérné ezt a mennyiséget. 
Ha nem a teljes pénzállományt akarják pénzként felhalmozni, de a maradék rész kicsi, akkor ez nagyon 
lelassíthatja a papírok értékesítését, s ilyenkor tényleg verseny alakulhat ki az értékpapírok között. Persze a 
verseny igazi kritériuma a kamatláb: ha az állampapírokra nagyobb kamatot adnak, mint az elérhető 
profitráta, akkor beruházások helyett állampapírokba fektetnek a vállalkozók is.  

Ha nem lenne pénzteremtő hitelezés, de valamennyi pénz már lenne, vagyis létezne a pénz, csak nehéz lenne 
hozzájutni, akkor az értékpapírok is foroghatnának, ahogy ez meg is történt a váltókkal. Az értékpapírok 
azonban továbbra is pénzre szóló követelések. Nehezen elképzelhető, hogy az értékpapírok játsszák 
magának a pénznek is a szerepét, tehát hogy a papírok ne pénzre szóló követelések legyenek. Ha javakra 
szóló ígéretek lennének, akkor tulajdonképpen visszatérnénk a közvetlen cseréhez, csak most a papírok 
képviselnék a javakat, s a szükségletek találkozásának megfelelően a papírokkal lebonyolított csere után 
vennék át a javakat. Itt is fokozatosan kiválasztódna egy olyan jószág, amelyet széles körben szívesen 
fogadnak, s kialakulna az árupénz, csak az árut a forgalomban a papír jelképezné. Ha ennek a különös 
árunak a tulajdonosa ill. termelője tapasztalná, hogy a kibocsátott papíroknak csak egy részét váltják be, 
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akkor többet is kibocsáthatna, mint amire fedezet van, s eljutnánk a hitelpénz kialakulásának az első 
lépéséhez, hasonlóan a részlegesen fedezett aranybizonylatok kibocsátásához.  

A javakra szóló beváltási ígéret másrészt hasonlít az utalványokhoz. Ilyet bocsáthat ki pl. fogyasztási javakat 
gyártó vállalat, amely a bérek egy részét a saját termékeire beváltható utalványokban fizeti ki. Az utalvány 
rendszer alkalmas arra is, hogy a vásárlóerőt helyben tartsa. Pl. egy város bocsáthatna ki olyan utalványokat, 
amelyeket a városban működő vállalkozások felhasználhatnának részbeni bérfizetésre, s az utalványokat 
ezeknek a vállalatoknak a termékeire lehetne beváltani. Elvileg lehetne országosan olyan utalványokat 
kibocsátani, amelyeket magyar árukra lehetne beváltani.  

Visszatérve a felhalmozási lehetőségekhez, külön kell választani a biztonsági célú felhalmozást és a 
jövedelemszerző felhalmozást. Az előbbinél a felhalmozó megelégszik azzal a lehetőséggel, hogy likvid 
formájú vagyont gyűjthet, s ha erre még kamat formájában haszon is jön, az csak egy plusz. Persze ha van 
lehetőség a megtakarítás hasznot hozó formában tartására, akkor ezt a lehetőséget nem hagyja ki az sem, aki 
nem haszonszerzés céljából halmoz fel. A jövedelemszerző felhalmozást mondjuk tőkefelhalmozásnak, ha 
ez pénzfelhalmozással indul. Mivel itt a pénzt végülis elköltik, a felhalmozott vagyonnal nem kell, hogy 
valakik tartozása álljon szemben. Ugyanakkor ez a vagyon nem likvid, s nem biztonságos. A korlátot itt a 
forrás oldal mellett részben a nyereséges beruházási lehetőség, másrészt az elsődleges termelési tényezők 
(föld, munka) elérhetősége jelenti.  

A befektetési alapok, köztük a nyugdíjalapok, tőkeként is működhetnek, ha nem csak biztonságos 
befektetésekre korlátozódnak, hanem vállalati részvényekbe is fektethetők. A nyugdíj alapok ilyen 
nyereségorientált működtetése azt a szemléletet erősíti, hogy a kifizetendő nyugdíjakat az a tőke „termeli 
meg”, amit az emberek az aktív életük során felhalmoztak. Ennek megfelelően a nyugdíjasok, úgymond, 
anyagilag nem függenek az aktívaktól, nem ez utóbbiak tartják el. A tőkefedezeti elv különösen hozzájárul e 
felfogás erősödéséhez. Ilyen felfogás mellett nem látszik problematikusnak, ha csökken az aktív lakosság. 
Ezzel szemben a valóság az, hogy a tőke magában nem termel jövedelmet. Sőt, magát a felhalmozott tőkét 
sem lehetne fogyasztásra felhasználni, ha nem lennének, akik megtermelik a fogyasztási javakat. Az igaz, 
hogy a műszaki fejlődés lehetővé teheti, hogy kisebb aktív létszám mellett is biztosítani lehessen a 
nyugdíjasok nem csökkenő életszínvonal melletti eltartását. Ez azonban nem attól következik be, hogy a 
jövedelemből megtakarított pénzt tőkeként felhalmozták. A dolog ennek épp a fordítottja: a beruházó 
vállalkozások teszik lehetővé, hogy megtakarítások keletkezzenek, s ezeket be is tudják fektetni. 

Különös területe a felhalmozásnak a művészeti termékek vásárlása. Itt egyszerre jelenik meg a hasznossági 
oldal („fogyasztási javak felhalmozása”), az értékmegőrzés, valamint a nyereség célú befektetés, 
amennyiben a várható áremelkedésre számítva vásárolják. Egyúttal ezek a termékek presztizs jellegű 
vagyontárgyak is. A nagy vagyonok, amelyek mellett már a művészeti termékek is bekerülnek a 
felhalmozásba (a tulajdonos kulturális szintje függvényében), hozzájárulnak a kulturális szférában dolgozók 
megélhetéséhez. A presztízs szempont egyébként más javak felhalmozásánál is szerepet játszhat, pl. a minél 
nagyobb házak építése (nagyobb legyen, mint a szomszédé). 

A nagy vagyoni különbségek nem a fogyasztási javak felhalmozásából keletkeznek, ezek legföljebb tükrözik 
a vagyoni különbségeket. A forrás oldali felhalmozás (kereskedelmi készletek, termelési eszközök) 
biztosítja a nagyobb jövedelmet, s egyúttal a hatalmat emberek fölött. A tőkefelhalmozás is többszintűvé 
vált: a reálgazdasági tőke fölött uralkodik a pénzügyi tőke (banktőke, befektetési alapok, spekulatív tőke, 
mint a hedge funds és a kockázati tőke, a biztosítók). Megfigyelhető, hogy általában minél távolabb van egy 
gazdasági szereplő a tényleges termelési folyamattól, annál nagyobb nyereséget tud elérni: a kereskedő 
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nagyobbat, mint a termelő, a bank nagyobbat, mint a kereskedő, a spekulatív kóbor tőke még nagyobbat. A 
reálgazdaságtól távoli tőkék tulajdonosai ill. menedzserei2 egyúttal távol kerülnek az emberektől ill. emberi 
közösségektől, köztük a nemzettől is. (Ld. Soros György javaslatát Európa migránsokkal történő 
feltöltéséről, amelynek a nemzetállamok képezik az akadályát. 

 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 

 
Németh István 

mérnök-közgazdász 
rendszerfejlesztő, ügyvezető CONTROLLING Kft. 

Hozzászólás Szegő Szilvia: Üzenet a pókpénz hálójából c. előadásához 

 

Szegő Szilvia nagyon is aktuális problémára hívta fel a figyelmet, nevezetesen arra, hogy a hatalmi pénz 
hálójából van szabadulási lehetőség. Ez pedig a lakosság meglévő és hasznosítható képességeinek 
viszonossági alapon történő mozgásba hozásával lehetséges, amelyet nem fejben (viszonzandó tartozásként) 
történő emlékezésként, hanem ún. kötés-vények forgatásával lehet elérni. Ez annyival előnyösebb, mint a 
jelenlegi szabályozás szerint utalványként működő „helyi pénz”, mert nem előfeltétele az, hogy a kibocsátott 
utalványok névértékének megfelelő pénzt letétbe helyezzenek.   

Az értékpapír törvény ui. lehetőséget ad a természetes kötelemnek (kötelezettségvállalásnak) és azok 
forgalmának. A kötés-vény (mint értékpapír) kibocsátója szolgáltatásra kötelezi magát, cserébe pénzt vagy 
más által kibocsátott kötés-vényt kap. A kötés-vény nemcsak kötelezettséget testesít meg, hanem fizetni is 
lehet vele: valódi pénzhelyettesítő, amely független a hitelpénz-rendszertől. 

A kötés-vény a jövőbe vetett bizalmat testesíti meg, nevezetesen azt, hogy a kötés-vénnyel kapcsolódó 
egyedek (emberek, szervezetek) hálózatában a tartozások és követelések rendre ki fognak egyenlítődni. 
Ilyen hálózatban a jövőbeli bevételek finanszírozási eszköze bizonyos mértékig a kötés-vény, mint 
értékpapír is lehet, amely a bankok kezében lévő hitelpénztől független eszköz. 

Nem szabad azonban azt gondolnunk, hogy a kötés-vény, mint pénzügyi technika, mindent megold 
(szerintem a szerző sem így gondolja). 

Ugyanazt a valóságban észlelt jelenséghalmazt sokféleképpen lehet értelmezni. Szegő Szilvia 
megközelítését kiegészítve egy rendszerfejlesztő villamosmérnök értelmezését szeretném most vázolni. 

Ha egységben tekintünk a gazdaságinak nevezett folyamatokra, amelyekben reálszférabeli történésekben 
különböző szereplők (aktorok) kerülnek kölcsönhatásba, akkor a különböző szereplők hozzájárulásainak 
elszámolása történik pénzben kifejezve. A kapcsolati hálót alapvetően az érték előállításához szükséges 
együttműködés, beépítő felhasználás határozza meg.   

Ennek az együttműködési kapcsolati hálózatnak vannak következményei. A főáram szerinti közgazdaságtan 
(amely valójában privát gazdaságtan) kitüntetett szerepet szán a pénzügyi következményeknek. De ezen 
kívül számos más következmény is van, amelyek többsége externália vagy csak az alternatív 
megközelítésekben jelenik meg nyíltan. 

                                                           
2
 Ld. a „money manager capitalism” kifejezést (Minsky) 
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Az, hogy az uralkodó létszervezési módban a pénz forog a tartozások kiegyenlítés érdekében, önmagában 
még nem energia. A történéseket szervező, mozgató energia az az ötlet (idea), amelynek megvalósításáért a 
reálszférabeli együttműködés létrejön. Ez valamilyen „érték” előállítása. 

Ha ez az „érték” még nagyobb hatalom, pénzben kifejezett vagyon megszerzése, akkor a létszerveződés 
vezéreszméje a rövid távú magánhaszon növelése és minden egyéb járulékos következmény (kár) áthárítása 
másokra. Bárminek az előállítása jövedelmező, ami ezt a célt szolgálja, még az a tudatmanipuláció is, amely 
ugyan közvetlen profitot nem eredményez, de minden közösségi védekezési reakciót megpróbál kiiktatni. 

 

Ahhoz, hogy ebből az önpusztító csapdahelyzetből kijussunk (nevezetesen abból, hogy ez az önzésre 
alapozott létszerveződés felfalja önmagát), változtatni kell a létmód megszervezésén. 

Alternatív megközelítési mód az, ha a legnagyobb értéknek a gondozást, az ápolást tartjuk. A gondozás, 
mint eredeti (szakrális) gazdaságszervezési elv hosszú ideig érvényesült (a szakrális ősi társadalmakban, de 
a kora középkor keresztény szakrális gazdaság szervezésében is, illetve a rendiség kialakulása előtti hűbéri 
rendszerben, valamint a székely rendtartásban). Az ápolás pedig azt jelenti, hogy a gondozás úgy menjen 
végbe, hogy a lehetőségek a jövőre nézve bővüljenek (a lélek, a szellem ápolása a szeretet magasabb szintű 
kibontakoztatása, a környezettel harmóniában lévő berendezkedés bölcsességének a gyarapítása érdekében).  

Világunkban a környezettől való függés alapjelenség. A családtól, szomszédságtól, közvetlen környezettől 
való függés nem egészségtelen önmagában. Alapulhat a kölcsönös előnyökön, szolidaritáson, 
méltányosságon, a SZERETETEN. Akkor válik egészségtelenné, ha az életenergia kiáramlása meghaladja a 
környezetből megszerezhető értékmennyiséget. Ha az EGYÜTTMŰKÖDÉS KULTÚRÁJA helyett az 
ÖNZÉS CIVILIZÁCIÓJA válik uralkodóvá. 

A legújabb génkutatási, neurobiológiai eredmények (pl. Joachim Bauer: Az együttműködő ember, Ursus 
Libri, 2012) bizonyítják azt, hogy az ember alapvetően együttműködésre teremtett lény (a versenyszellem, 
az „ember embernek farkasa” szemlélet pontosan a privát gazdaság érdekében kialakított szemlélet). 

Olyan természetes együttműködő közösségeket kell kialakítani (illetve engedni önszerveződésüket), 
amelyek képesek egyensúlyban tartani saját együttes függésüket környezetüktől, vagyis saját mozgósítható 
teljesítményükből tudják finanszírozni mindazt, amit környezetükből kívánnak megvásárolni – eladósodás 
nélkül. 

Ezt az önszerveződési módot holarchikusan szervezett rendszernek nevezik. Ez a rendszer több egymásba 
ágyazott szinten önszerveződő kisebb egységek együttműködő rendszere (hasonlóan az emberi szervezet 
működéséhez, annak homeosztatikus szabályozottságához). 

Holarchikusan szerveződő rendszerben a részrendszerek megőrzik a befoglaló rendszer minőségét, ideáját, 
azt gazdagítják a maguk megvalósítási szintjén. Ha a holarchikus rendszert a létigazság, a kozmosz egysége 
szellemében szervezzük, akkor emberibb, az életet szolgáló, egészségesebb lesz az a létmód is, amelyben 
élnünk kell. A holarchikus rendszer egyes részrendszerei, mint önszerveződő közösségek, védik is 
önkormányzatukat az ellenséges környezet zavaró, megsemmisítő beavatkozásaival szemben, törekszenek 
arra, hogy fennmaradjanak. A pénzhatalmi rendszer pontosan a korábbi önszerveződési minták 
szétvágásával, megsemmisítésével teremti meg a maga hierarchikus bérrabszolga és pária társadalmát, ahol 
mindenki és minden a pénzgyarapítás eszközévé válik. Jól jellemzi a helyzetet, hogy ma már 62 személy 
vagyona meghaladja a világ szegényebbik felének (3,5 milliárd embernek) összvagyonát. 

A világ fennmaradása rendszertechnikailag messze stabilabb lenne, ha holarchikusan szerveződött 
önfenntartó, önjáró részrendszerek együttműködő egysége lenne. 
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A kulcskérdés szerintem az, hogy a zsaroló környezettől való függés hogyan minimalizálható. Ettől függ, 
hogy ki tudunk-e lépni a „pókpénz hálójából”. 

Ha a gondoskodást kívánjuk a fő gazdaságszervező erővé tenni, vagyis közösségeknek az emberhez méltó 
élet körülményeit megteremteni és fenntartani, akkor vissza kell hozni a kisközösségek és azok 
együttműködő hálózatának az önfenntartó képességét. Ez a létfenntartás alapelemeinek a helyi közösség 
tagjai számára történő minél teljesebb biztosítása (a képességekkel alátámasztott ambíciószinten), minél 
nagyobb mértékben kihasználva a meglévő és kifejleszthető helyi képességeket, kölcsönösen előnyös 
együttműködésben más hasonlóan szerveződött közeli, régióbeli és hazai, esetleg külföldi helyi 
közösségekkel. Ebben az együttműködő hálózatban működhet a kötés-vény, mint pénzhelyettesítő eszköz, 
amely olajozza, és nem bénítja a gondoskodó gazdaságot (mert a hatalmi hitelpénz és szolgálatában vagy 
csapdájában lévő adórendszer határozottan bénítja azt).  

Erre alapozva emelkedhet az életszínvonal, újabb és újabb területekre kiterjedő gondoskodással, így 
megteremhető a kölcsönös biztonság, a pénzügyek és biztosítás non-profit alapon történő működtetése, a 
szórakozás, a kultúra élvezete oly módon, hogy honi társainknak segítsünk a megélhetésben, a nyugdíjak 
problémája együttműködő és szolidáris közösségen belül stb. 

A gondoskodó, szolidáris gazdaságszervezés bölcsességének alapjait kellene mindenekelőtt tisztázni (a 
különböző szakterületekről jövő bölcsek tanácsának a megszervezésével és működtetésével). Ezt követhetné 
azoknak a technikáknak, szervezési elveknek és gyakorlatoknak a feltárása és betanító terjesztése, amelyek a 
gondoskodó bölcsesség megvalósulását segítik az egyes helyi közösségekben. Ennek a megszervezése 
lehetne a Társadalomgazdasági Szakosztály egyik igen ambiciózus feladata. 

Ha megvan a helyi fogadókészség és minimális tudás, akkor megkezdődhet a valódi szervező munka, amely 
az ápolás szellemében ellenőrzi is, hogy az alapeszme nem siklik-e félre a megvalósulás során. A bölcsek 
tanácsa és a mögé szerveződő adminisztratív központ irányító, ellenőrző tevékenységére tartósan szükség 
van. Valószínűleg kezdetben komoly befektetésre lenne szükség, hogy a terepi szervező munka 
elkezdődhessen. Ezt nem lehet kötés-vénnyel finanszírozni, mint ahogy a múlt század egyik legnagyobb 
magyar társadalomszervezési mozgalma, a Hangya-mozgalom sem indulhatott volna el néhány arisztokrata 
nagylelkű adománya nélkül. Kérdés: maradtak-e még Károlyi Sándorok? 
 
 

Leveleki Magdolna 
habilitált szociológus 

Néhány gondolat Szegő Szilvia: Üzenet „PÓKPÉNZ hálójából” c. előadásához 

A bizalomnak a gazdaságszociológiai szakirodalomban három típusát különböztetjük meg Mari Sako 
nyomán. Sako (1992) a bizalmat a gazdasági tranzakcióban résztvevő felek egymással kapcsolatos 
várakozásaként értelmezi, ahol a várakozás arra irányul, hogy a partner kiszámítható és kölcsönösen 
elfogadható módon viselkedik.  A kiszámíthatóságot több tényező alapozhatja meg, melynek függvényében 
beszélhetünk „szerződéses bizalomról”, „hozzáértésbe vetett bizalomról” és un. „goodvill bizalomról”. A 
szerződéses bizalom nem más, mint az ígéretek betartására vonatkozó várakozás. Az ilyen kapcsolatban az 
ígéretek megfogalmazódhatnak írásos szerződésben vagy szóbeli megállapodásban.  A „hozzáértésbe vetett 
bizalom” alapja arra vonatkozó várakozás, hogy az üzleti partner rendelkezik a vállalt feladat teljesítéséhez 
szükséges kompetenciával.  

A bizalomnak ezek a formái bármely üzleti kapcsolat zökkenőmentes működéséhez nélkülözhetetlenek.  A 
„goodvill bizalom” a fentiektől eltérően nem-specifikus kötelezettségek kölcsönös elvárása, mely akkor 
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alakulhat ki, ha a felek között egyetértés van a fair-magatartás elveire vonatkozóan. (Csabina – Kopasz – 
Leveleki, 2001) 

Úgy vélem, hogy a köt-vények forgalmazása, elfogadtatása a bizalom  mindhárom formájának jelenlétét 
feltételezi. Fontos a kapcsolatoknak valamilyen fokú formalizálása (szerződés, a társasági forma 
megválasztása) éppúgy, mint a hálózatban résztvevők szakmai kompetenciája, mely hitelesíti a köt-
vényeket, vagyis elhiteti a köt-vények elfogadóival, hogy azért megfelelő szolgáltatást kaphatnak. Ezért 
nagyon fontos, hogy kik vesznek részt a kapcsolati hálóban.  

A „goodvill bizalom” léte az ügyletben résztvevő felek között más jellegű (társadalmi, kulturális) 
kapcsolatot is feltételez. A tisztességes magatartásra vonatkozó várakozások, közös értelmezések 
kialakulhatnak például vérségi, szomszédsági és más lokális viszonyrendszerekben. Ily módon a helyi 
közösségek eredendően a bizalom termelői. 

Szegő Szilvia feltételezi, hogy ez utóbbi napjainkban nem elégséges a reciprocitív ügyletek, kalákák 
újjáélesztéséhez, ezért kell a bizalom szerződéses formáival megtámogatni.  Ezzel a gondolattal egyetértve 
nem világos számomra a köt-vények és a helyi pénz közötti különbség. Pontosabban, csak feltételezéseim 
vannak azzal kapcsolatban, hogy miért nem gondolkodunk inkább a helyi pénz terjesztésében, gazdasági 
szerepének erősítésében?  

Úgy tűnik számomra, mintha adózással kapcsolatos különbségeket tételezne a szerző. Ha ez így van, és az 
állam megszabadítaná a helyi reciprocitív módon működő gazdaságot a „természetétől idegen elszámolási és 
adózási rendszer kényszerzubbonyától” nem biztos, hogy magától nem kezdene éledezni. Meggyőződésem, 
hogy ezen a területen az állam túlterjeszkedett, mohóságának következménye a falvak lakónegyedekké 
degradálódása, a falusi népesség alkalmazotti státuszba kényszerítése. Az elproletarizálódás ugyanis a 
rendszerváltás után nem állt le, nem vett fordulatot annak ellenére sem, hogy nőtt a vidéken élők száma.  

Fehérvárcsurgó, 2016. március 23. 

 

 
Rockenbauer Antal 

fizikus professor emeritus, MTA Természettudományi Kutatóintézet 

Hozzászólás Szegő Szilvia: Üzenet a pókpénz hálójából c. előadásához 

Szilvia utalt a pénzkötések és a kémiai kötések analógiájára, de érdemes ezt az analógiát egy kicsit tovább 
bővíteni.  

Az elektron a természet nagy találmánya, mert amilyen egyszerű ez az elemi részecske olyan fantasztikus 
változatosságra képes, amikor a szétszórt atomokból létrehozza a körülöttünk lévő világot és megalkotja azt 
a csodát, amit életnek nevezünk. 

Az elektron kétféle szerepet tölt be, az egyik a törzs elektronoké, amelyek egyetlen pozitív atommaghoz 
tartoznak. Ezek szerepe, hogy visszafogják a pozitív töltésű atommagokat szétszóró elektromos taszítást. 
Ezért fontos a szerepük, de ha mindegyik csak egy-egy atommag körül tömörülne, akkor csupán különálló 
atomok jönnének létre. A molekulákhoz, az atomok kisebb nagyobb kollektívájához szükség van egy másik 
szerepre, amit a vegyérték elektronok játszanak el. Az ő szerepük meglepően jó analógiát kínál a pénzéhez.   

Az elektronok „törekvése” a legkisebb energiájú állapot létrehozása – mondhatnánk úgy is – hogy a 
„költséghatékonyság”. Erre két módszert is választanak. Az egyik az ionos kötés. Ekkor az egyik atom átad 



 

 15 

egy elektront a másiknak. Ahol a többlet van az lesz a negatív, ez a „hitelt felvevő”, a másik, amelyik átadja 
lesz a pozitív, a „hitelező”. Az ellentétes előjelű ionok között így jön létre a kötés, ahogy egymáshoz köti a 
feleket a követelés és a tartozás. 

Van azonban egy sokkal fontosabb kötési módja az elektronoknak, a kovalens kötés. Voltaképp ez az alapja 
a szerves molekulák világának. Ez az elektron megosztása két, vagy akár több atom között. Ez a kollektív 
elektron, ez testesíti meg az egyenrangú felek között kialakuló kötést.  

Talán ez feleltethető meg leginkább az olyan pénzügyi alapnak, amelyik egyformán szolgálja egy 
szövetkezet, vagy egy közös vállalkozás minden résztvevőjét. 

 
Botos Katalin 

tiszteletbeli elnök, professor emerita SZTE, PKKE 

A modern pénz annyi funkcióra esett szét, ahány van… A  pénz hitellel keletkezik, aminek az alapja a 
jövőbe és a hiteligénylőbe vetett bizalom. A készpénzt a jegybank teremti, a bankok számlapénzt 
teremtenek. Nem tehetik elvileg korlátlanul: befolyásolja a szabályozás és a profitabilitás igénye.  A 
pénznek idődimenziója van, a mai pénz értéke(vásárlóereje) különbözik a jövőbenitől . Ha termelésre adják, 
új érték keletkezhet. A többi esetben csak az osztozkodás eszköze. A pénzügyi befektetések és az ezzel 
összefüggő értékpapírok, melyek a pénz megtakarítási funkcióját hivatottak megtestesíteni, ide tartoznak   
Az értékpapírok a (vagyonok olyan formái, amelyek   viszonylag könnyen „átváltozhatnak” likvid eszközzé, 
fizetésre is alkalmas pénzzé. Önmagukban nem fizetőeszközök, hisz adásvételkor áruk változik. Helyes 
megközelítés, hogy a vagyon pénzteremtés alapja lehet, tehát fedezet mellett kaphat hitelt -és így pénzt - 
az igénylő. ( „Pénzt a bankok annak adnak, akinek már  van”-Muhamad Junus…) 

Ma már vannak banki  kibocsátó pénzintézet nélküli forgalmi eszközök (Bitcoin) A modern technika 
lehetővé teszi fizetési körök létét a nem banki ügyfelek között is. Mi több: a  szolgáltatások multilaterális 
klíringje, melyben a szolgáltatások pontszerzést eredményezve, „fizetnek ki” máshol igénybe vett 
szolgáltatást, létező gyakorlat (L.: Brunnhuber könyvei)A helyi pénzek ilyen  csírák. 

Egyetértek azzal, hogy amint a biológiában, úgy a pénzvilágban is a sokféleség az ellenálló képesség 
növekedését jelenti, , még ha a maximális hatékonyság számlájára is. De stabilitást ad, ami fontos érték a 
társadalomban. Stabilitás és hatékonyság verseng: de a hatékonyságnál mindig kérdéses, hogy kinek 
hatékony…A válságok elkerülése azonban közös érdek. 

 

Dr. Szathmáry Géza 
nyugalmazott ügyvéd, nemzetközi kereskedelmi jogi, iparjogvédelmi szakértő, 

az MNB és az MKB volt jogtanácsosa 

A 2016. március 9-i MKT kerekasztal konferencia kapcsán megjegyzéseim az alábbiak: 

A tisztelt Előadók nem egy irányba, hanem sokfelé tekintő előadásai sokféle (közgazdasági, pénzügyi, 
demográfiai, stb.) kérdést vetnek föl. Véleményem szerint egy lényeges dolog köti mégis csak össze az 
említetteket: a jövőbe tekintés. Mint a futurológiával immár több, mint negyed évszázada megfertőzött, de 
nyugdíjba vonult ügyvéd, szeretném a napirendre tűzött témákat a megatrendek irányából megközelíteni. 
Bocsánat a nagyképűsködő kifejezésért, a megatrenden olyan fő irányokat kell érteni, amelyeknek messze 
ható következményei vannak/lesznek.  
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1. „A gazdaságtan kötelesség mulasztása.” 

Vajon Vass professzor úr is úgy gondolja-e, mint mi, futurológusok, hogy a különböző gazdasági érdekeket 
érvényesíteni kívánó közgazdászok a globalizálódó világ ingatagsága, és kiegyensúlyozatlansága miatt 
csődöt fognak mondani?  

2. „Üzenet a pókpénz hálójából.” 

Dr. Szegő Szilviával termékeny gondolatcsere állapotába kerültünk. Ennek jelenlegi állása inspirál annak 
tiszteletteljes megismétlésére, hogy ha a forrásként funkcionáló hazai reciprocitási kapcsolatok kellő formát 
fognak ölteni (ebben természetesen reménykedem!), akkor közösen nekifoghatunk-e a közraktári jegyéhez 
közeli tulajdonságú, naturális értékpapírok megalkotásához, és forgalomba hozatalukhoz. Az adódó 
közösségalkotási és jogi feladatok nem lesznek könnyűek. 

3. „Az értékválság, és a demográfiai krízis közös gyökerei a gyermeki szocializációban.” 

Ha jól értem az igen tisztelt Professzor úr törekvését, az tulajdonképpen kétirányú. Szembenézés a 
demográfiai krízissel egyrészt, a gyermeki szocializációban egyre jobban jelentkező értékválság gyökerei 
másfelől. 

a) Ami a riasztóan a mélybe mutató európai demográfiai görbét illeti, annak a gazdasági növekedésre, 
és a minden áron való urbanizálódásra gyakorolt hatását vitathatatlannak tartom. Éppen e kettő 
egyenes következménye véleményem szerint az Európát célba vevő népvándorlás.  

b) A szülők értékvesztése, és a gyereknevelés ebből egyenesen következő összezsugorodása, 
pontosabban a gyerekek nevelésének komputernek, okos-telefonnak, és a tömegkommunikációnak 
való átengedése véleményem szerint halálos veszedelem. New Age-ism incapability of reflective 
thinking, incapability of sustained attention; ezek az előrebocsátottak mérgező gyümölcsei. Elnézést, 
de nem találtam megfelelő magyar kifejezéseket.  

4. „Közreceptúra, márkaépítés, a kapcsolati viszonyok, mint közértékek.” 

Ebből sajnos csak a kapcsolati viszonyok témáját tudom érzékelni, melynek kapcsán hadd adjak hangot 
ambivalens érzéseimnek. Mivel eltűnőben vannak a hegemóniák, a döntési képesség hálózatok, és hálózati 
csoportok kezébe csúszik át. Vajon a kóros gyorsasággal formálódó kapcsolati viszonyok résztvevői mikor 
fognak, és milyen mértékben konfrontálódni az államtalanított világban?  

5. „Pénz, vagyon, kultúra.” 

Az észrevétlenül megkezdődő, de mára már alaposan kiteljesedett környezetvédelmi kultúrára bizony már 
rátelepedett az alternatív megoldásokat (napelem-, szélerőmű-, atomerőmű-gyártás, stb. stb.) ajánló ipari-
kereskedelmi vállalkozások épületrendszere. Érdemes befektetni az „alternatív iparba”, mert szépen termeli 
a profitot. Más szóval: a környezetvédelem is kapitalista tőkevagyonná nőtte ki magát. Mi, a World Future 
Society-ben sokat foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Utalok a Green Illusions című, kiváló könyvre, amely 
nagyszerűen leplezi le a vagyonná átalakított environmentalizmus szemfényvesztésbe torkolló 
félrevezetéseit. (Aligha hiszem, hogy magyarra le fogják fordítani!) 

Befejezésül: 

Jövőképemben a központi alak nem valamiféle futurum, hanem az ADVENTUS. Komolyan veszem a 
láthatókat, de ugyanolyan komolyan számolok mindazzal is, amit még nem látok, de be fog következni. 
Amikor a jelennel küszködünk a jövőt kutatva, akkor a világmindenség teljhatalmú Urának megérkezésére 
kell várnunk.   
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          MKT Társadalom-gazdaságtani szakosztály vezetőségének tagjai és meghívottjai: 

a. Botos Katalin tiszteletbeli elnök, professor emerita SZTE, PKKE  
b. Botos József nyugalmazott egyetemi oktató, PPKE 
c. Giday András elnökségi tag, közgazdász, Pénzügyi Szemle rovatvezető  
d. Leveleki Magdolna habilitált szociológus  
e. Németh István együttműködő, rendszerfejlesztő, a CONTROLLING Kft. ügyvezetője 

f. Oláh János vállalkozó, egyetemi előadó SZTE 

g. Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének elnöke 
h. Szabó Zoltán, a Hangya főtitkára   

i. Varga István, elnökség tagja, pénzügyi szakértő, vállalkozó 
j. Várhelyi Krisztina, elnökség tagja, egészségügyi szakközgazdász  
k. Rockenbauer Antal fizikus prof. emeritus, MTA Természettud. Kutató  

         

        MKT kultúra-gazdaságtani szakosztály vezetőségének tagjai és meghívottjai: 

l. Magyari Beck István, elnök, BCE professor emeritus 

m. Bacsó Anna, titkár, projektmenedzsment szakértő 
n. Nemes Ilona elnökségi tanácsadó, filozófus  

o. Szabó Erik elnökségi tanácsadó, etnológus Nádasdy Alapítvány 

p. Koncz Katalin felkért együttműködő, közgazdász professor emerita  BCE,  

q. Rolek Zoltán alelnökjelölt, közgazdász 
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s. Lakat Annamária pszichiátriai szakmunkatárs 

t. Dr. Vasas Éva jogász, elnök Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 

          

       MKT Ifjúsági Bizottsága vezetősége. Géczi György elnök. 


