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Tisztelt Olvasó!

A Magyar Kormány által az elmúlt hetekben kezdeményezett Új Nemzeti 
Konzultáció lehetôséget és feladatot kínál számunkra, hogy üzenetként 
felmutassuk értékeinket hozzánk közelálló embertársaink számára, 
gondolkodásra késztetve és segítve ôket a feltett kérdések 
megválaszolásában. 

Az Új Nemzeti Konzultáció egyúttal lehetôvé teheti a keresztény 
értékek társadalmi szintû megjelenítését a kormányzathoz 
beérkezô válaszok által, hozzájárulva egy igazságos és felelôs 
társadalom kialakulásához. 

A korábbi konzultációhoz hasonlóan, keresztény szakemberekkel 
folytatott közös munka eredményeként a Jezsuita Európa Iroda 
- OCIPE szempontokat vet fel, hogy ezzel támogassa a nemzeti 
konzultáció keretében kiküldött kérdôívek kitöltését és a felvetett 
társadalmi szintû kérdésekben való elmélyülést. Tesszük ezt azért is, 
mert az ív mind kérdéseit és megközelítéseit, mind válaszait tekintve 
túl kötött és szakmai. Ez sokszor igen nehéz feladat elé állította 
a munkacsoportot, mely tömörségre és a közérthetôségre törekedett. 
Fontosnak tartjuk, hogy ezen elgondolkodtató szempontok mennél 
több emberhez juthassanak el, mennél rövidebb idôn belül. 

Kérem, amennyiben fontosnak tartja, küldje tovább a dokumentumot, 
illetve lehetôségei szerint sokszorosítsa és terjessze! 



KÉRDÉSEK ÉS ÉRTÉKEK

Szempontok a jobb tájékozódáshoz

1. KÉRDÉS: Vannak, akik azt javasolják, hogy a 20 fônél kevesebb embert foglalkoztató magyar 
vállalkozásoknak biztosítani kell az átalányadózás lehetôségét, mert így jobb 
eséllyel tarthatják meg alkalmazottaikat a válság közepette. Mások szerint nincs szük-
ség a kis cégek ilyen módon történô megvédésére. Ön mit gondol? 

Alapelvünk hogy „a modern vállalkozói gazdaság hasznos elemeket tartalmaz.” (CA 32) Emellett „az állam feladata meg-

szabni azt a jogi keretet, amelyen belül kialakulnak a gazdasági kapcsolatok, és köteles ily módon szavatolni a szabad gaz-

daság elsôdleges feltételeit, egy olyan gazdaságét, amely feltételezi a felek bizonyos egyenlôségét, hogy egyikük se lehessen

annyira hatalmas, hogy a többit valóságos szolgaságba vesse.” (CA 15)

Az államnak általában feladata a szabad, egyenlô gazdaság feltételeinek biztosítása, a kisebb vállalatok esé-

lyeinek szavatolása. Fontos tudni azonban, hogy a foglalkoztatottak létszáma nem ír le kielégítôen egy vállalkozást.

Messze a legtöbb vállalat 20 fônél kevesebb embert foglalkoztat, s ezek egymástól természetszerûleg nagyon különbözôek.

Kizárólag az alacsony létszám kritériuma alapján való támogatás például az agráriumban a néhány embert foglalkoztató,

nagy földtulajdonú gazdaságokat is segítené, nem csupán a kisebb vállalkozásokat. A létszám mellett elengedhetetlen más

mutatók figyelembevétele. 

2. KÉRDÉS: Vannak, akik szerint adó- és járulékmentessé kellene tenni a bérét azoknak, akik már
nyugdíjba mehetnének, de tovább dolgoznak. Mások azt mondják, nem kell segíteni a
nyugdíjas korúakat, hogy a munka világában maradjanak. Ön mit gondol? 

Alapelvünk, hogy „a szolidaritás (…) valóságos és tényleges erkölcsi erény is; nem holmi érzelem és homályos együttérzés

vagy felszínes részvét a sok közeli és távoli szenvedô ember iránt, ellenkezôleg, szilárd és tartós elhatározás a közjóért

való fáradozásra, azaz a munkálkodásra külön-külön és együttesen mindenki javáért, mert mindannyian felelôsek

vagyunk egymásért. (…) A szolidaritás az alapvetô társadalmi erények csúcsán helyezkedik el, mert az igazságosság

dimenziójában kap helyet, és ez olyan erény, amely kiemelkedô módon irányul a közjóra, továbbá a felebarát javáért való

munkálkodás dimenziójában van, evangéliumi értelemben készen arra, hogy 'elveszítsük életünket' a másikért, ahelyett

hogy kizsákmányolnánk, a másikat szolgálva, ahelyett hogy ôt saját hasznunkra elnyomnánk.” (K 193) 

Az állami költségvetést erôsen terheli a magas arányú nyugdíjkifizetés, azonban ennek orvoslására e lépés

nem célravezetô, bevezetése további problémákat okozhat. Fontos tudni, hogy több mint félmillió aktív munkanélküli

van Magyarországon, negyedük fiatal. Amennyiben a fiataloknak nem lesz munkahelye, a fentiek bevezetése mellett is

kevés lesz a nyugdíjkasszában a pénz, mivel ha kevesebb is a nyugdíjpénztári kifizetés, kevés a befizetô is, így ez nem

enyhíti a nyugdíjpénztár gondjait. A lépés hátrányosan érinti a fiatalokat, akik családot akarnak alapítani; emellett a fiata-

lok innovatívabb munkaerôt képviselnek. Az igazságosság elve és a közjó inkább a fiatalok munkához való segítése mel-

lett szól.  Érdemes keresni azokat a lehetôségeket is, ahol az idôsek a társadalom javára tudják fordítani tapasztalatai-

kat, a munka világában vagy azon kívül. 



3. KÉRDÉS: Vannak, akik szerint a gyermekes családok szocpol támogatását ki kellene terjeszteni
új személyautó vásárlására is. Mások szerint nem kell tovább támogatni a magyar
családokat. Ön mit gondol? 

Alapelvünk, hogy „a családok az élet testi és lelki-szellemi oldalának egységét elfogadva a nemzedékek közösségéhez já-

rulnak hozzá, ezáltal lényeges és helyettesíthetetlen módon segítik elô a társadalom fejlôdését. Ebbôl a megfontolásból a

család jogosult a társadalom támogatására a gyermekek születését és felnevelését illetôen is.” (K 237)

A családok, gyermekek támogatása minden tekintetben indokolt, azonban támogatásuknak vannak ettôl eltérô, szük-

ségleteiket jobban tükrözô formái. Felmérések szerint a legnehezebb helyzetben a nagycsaládosok vannak, ezért a

szegények melletti elkötelezettség elve szerint is elsôsorban ôket kell támogatni. A szegény embereknek azonban elsôsor-

ban nem személyautóra, hanem a napi megélhetéshez szükséges élelemre, ruhára, olcsó közlekedésre és a tanulás

lehetôségének biztosításra van szükség. Emellett a teremtett világ védelmének alapján a tömegközlekedés használatát

szükséges támogatni.

4. KÉRDÉS: Vannak, akik szerint továbbra is méltányos tehermegosztásra van szükség az állam, a
nagyvállalatok, illetve a bankok és az emberek között akkor is, ha ez ellentétes az EU
elvárásaival. Mások szerint a bankoknak és a nagyvállalatoknak kisebb részt kell vál-
lalni a válság terheibôl, mert így tudják eredményessé tenni a gazdálkodásukat és
segíteni a gazdaságot. Ön mit gondol? 

„A közjó alapelve – amelyhez a társadalmi élet minden elemének igazodnia kell avégbôl, hogy elnyerje teljes értelmét –

valamennyi személy méltóságából, egyszeri voltából és egyenlôségébôl ered.” (K 164) „A közösségiséget kifejezô formák

közül – a családtól a társadalmi közvetítô csoportig, a társaságig, a gazdasági vállalkozásig, a városig, a vallásig, az államig,

s végül a népek és nemzetek közösségéig – egyetlenegy sem kerülheti meg sajátosan rá vonatkozó kötelezettségét a közjó

iránt, mivel ez létezésének lényege és fennállásának hiteles értelme.” (K 165) „A közjó kötelezettséget ró a társadalom min-

den tagjára, és senki sem vonhatja ki magát az alól, hogy képességeinek megfelelôen annak megvalósításáért és kibon-

takozásáért munkálkodjon.” (K 167)

A közjó érdekében igazságos, szolidáris, méltányos, arányos teherviselésre van szükség a társadalmi élet

minden szereplôje részérôl. 

5. KÉRDÉS: Vannak, akik szerint a magyar kormánynak kiemelten támogatnia kellene a nôk, külö-
nösen a kisgyermekes anyukák munkába állását. Mások szerint erre nincs szükség, a
kisgyermekes anyuka inkább maradjon otthon a gyermekével. Ön mit gondol? 

Alapelvünk, hogy „a családok az élet testi és lelki-szellemi oldalának egységét elfogadva a nemzedékek közösségéhez járul-

nak hozzá, ezáltal lényeges és helyettesíthetetlen módon segítik elô a társadalom fejlôdését. Ebbôl a megfontolásból a

család jogosult a társadalom támogatására a gyermekek születését és felnevelését illetôen is.” (K 237)

Az államnak elsôsorban azt szükséges támogatnia, segítenie, hogy az édesanya együtt lehessen gyermekével, családjával.

Sajnos a legtöbb családban kényszerûség megélhetési szempontból az édesanya munkavállalása. Az államnak ezen okból

is kiemelten fontos feladata a családbarát, rugalmas munkahelyi feltételek kialakítása, támogatása, ezzel az

édesanyák, családok megsegítése. 



6. KÉRDÉS: Vannak, akik szerint szükséges a minimálbér folyamatos emelése a magyar emberek
biztonságos megélhetése érdekében. Mások szerint nincs szükség a minimálbér eme-
lésére, mert az rontja a cégek versenyképességét. Ön mit gondol? 

Alapelvünk, hogy „a munkát úgy kell megfizetni, hogy az ember anyagi, társadalmi, kulturális és lelki szempontból egyaránt

méltó életet biztosíthasson önmagának és övéinek, figyelembe véve kinek-kinek a munkakörét és teljesítményét, valamint

a vállalat helyzetét és a közjót.” (K 302)

Ennek alapján a munkás méltó az ôt megilletô igazságos bérre, emellett a vállalat helyzetét is figyelembe kell venni, hogy

az is talpon maradhasson. A mindenkori gazdasági helyzettôl, gazdaságpolitikai céloktól függ, mikor, milyen mértékben

emelendô a minimálbér. A minimálbér inflációval arányos emelése indokolt.

7. KÉRDÉS: Vannak, akik szerint adókedvezményt kellene kapniuk azoknak a cégeknek, amelyek új
munkahelyeket hoznak létre. Mások szerint az adókedvezmény nem ösztönöz munka-
helyteremtésre. Ön mit gondol? 

Alapelvünk, hogy „a foglalkoztatás problémái felhívják a figyelmet az állam felelôsségére, melynek kötelességei közé tar-

tozik olyan aktív munkapolitika kialakítása, amely kedvez a munkaalkalmak teremtésének a nemzet keretein belül, erre a

célra ösztönözve a termelés világát. Az állam feladata nem is annyira az, hogy közvetlenül biztosítsa minden polgára

számára a munkához való jogot a gazdasági rendszer egészének ellenôrzése és az egyének kezdeményezési szabadságá-

nak felszámolása révén; feladata inkább a vállalkozói tevékenység elôsegítése azáltal, hogy olyan körülményeket teremt,

amelyek munkaalkalmakat biztosítanak, abban az esetben pedig, ha a vállalkozási aktivitás nem megfelelô, vagy válságos

idôszakát éli, ösztönzô és támogató intézkedéseket hoz.” (K 291)

Másképpen mûködik egy nemzetközi nagyvállalat és egy helyi kisvállalkozás. Helyi gazdasági szereplôk esetében a lépés

hatékony lehet, ezért helyesen megtervezett és kivitelezett adókedvezménnyel ösztönözni lehet a munkahelyte-

remtést, alacsonyabbá téve annak költségeit. Hasonló tervezet eredményességét elôzetes hatástanulmányokkal szük-

séges vizsgálni.

8. KÉRDÉS: Vannak, akik szerint az államnak több eszközzel, jobban kellene segítenie a fiatalokat
az elhelyezkedésben. Mások szerint a fiatalok elég segítséget kapnak az államtól. Ön
mit gondol? 

Alapelvünk, hogy „a munka az emberi egzisztencia alapvetô dimenzióját alkotja, nemcsak mint a teremtés mûvében való

részvétel, hanem úgy is, mint részvétel a megváltás munkájában."(K 263) „A munka lényegi valóság, amennyiben azokat a

körülményeket jeleníti meg, amelyek lehetôvé teszik egy család megalapítását, melynek fenntartásához az eszközöket az

ember a munka által szerzi meg.” (K 249)

Ennek értelmében az államnak mindent meg kell tennie a fiatalok elhelyezkedésének, munkalehetôségének

biztosításáért. 



9. KÉRDÉS: Vannak, akik szerint a munkanélküliség által leginkább sújtott területeken szabadvál-
lalkozási zónák kialakítására lenne szükség. Külföldi példák bizonyítják, hogy az ilyen
zónákban, ahol az új vállalkozások komoly adókedvezményt kapnak, gyorsan tudnak
nagyszámú munkahelyet teremteni a helybelieknek. Mások szerint nem kell szabadvál-
lalkozási zónákkal ösztönözni a munkahelyteremtést. Ön mit gondol? 

Amint erre fentebb hivatkoztunk, „Az állam feladata (…) inkább a vállalkozói tevékenység elôsegítése azáltal, hogy olyan

körülményeket teremt, amelyek munkaalkalmakat biztosítanak (…).” (K 291)

Kizárólag a földrajzi elhelyezkedés kritériuma alapján való osztályozás nem megfelelô módszer a rászorultság eldön-

tésére, hiszen egy elmaradott régióban is vannak jól mûködô vállalatok éppúgy, mint egy fejlett régióban nehézséggel

küzdôk. Elsôsorban egyéb mutatók, például eredményesség, jövôkép, társadalmi igény, profil, stb. alapján lehet, illetve kell

osztályozni, adott esetben támogatni a vállalatokat. Nem célszerû kizárólag új vállalkozásoknak kedvezményt adni, hiszen

aki nehéz helyzetben eddig talpon tudott maradni és rászorul, ugyanúgy támogatást érdemel. Bármely kedvezmény hatását

a helyi- és a nemzetgazdaságra az államnak elôzetes hatástanulmányokkal kell vizsgálnia. 

10. KÉRDÉS: Vannak, akik úgy gondolják, az államnak vissza kell szorítania a monopolhelyzetben
lévô nagyvállalatokat. Mások szerint nem kell föllépni a monopóliumok ellen; rendjén
van, hogy a nagyhal megeszi a kishalat. Ön mit gondol? 

„Az állam alapvetô feladata gazdasági területen, hogy olyan jogi kereteket rögzítsen, amelyek alkalmasak arra, hogy szabá-

lyozzák a gazdasági viszonyokat és megalkossák egy szabad gazdaság alapvetô feltételrendszerét, amely „feltételezi a felek

bizonyos egyenlôségét, úgy, hogy egyikük se lehessen annyival erôsebb a többinél, hogy azokat gyakorlatilag szolgaságba

vesse.” (K 352) „(...) a szabad verseny, noha szilárd határok közé szorítva helyes és kétségkívül hasznos dolog, arra tel-

jességgel képtelen, hogy a gazdaságot szabályozza: (…) Valami magasabb rendû és nemesebb erôt kellene tehát találni,

amely ezt a hatalmat szilárdan és tisztán érvényesülve kormányozná: ez pedig nem más, mint a társadalmi igazságosság

és a társadalmi szeretet.” (QA 88) „(...) az államnak kötelessége ôrködni a közjón, és azon lenni, hogy a társadalmi élet egésze,

beleértve a gazdasági szektort is, hozzájáruljon a közjó elômozdításához (...).” (CA 11)

A fentiek alapján az államnak a közjó érdekében szabályoznia szükséges a gazdasági életet. Fontos tudni, hogy a

globalizált világgazdaság fôszereplôi a nemzetközi nagyvállalatok. A világ gazdálkodó egységei között az elsô helyeken ezen

cégek állnak, s a nemzetállamok csak a legnagyobbak után következnek. Ezért egy nemzetállamnak korlátozott mértékû

eszközök állnak rendelkezésére ezek mûködésének szabályozásához. 

11. KÉRDÉS: Vannak, akik szerint nem szabad megengedni, hogy a létfenntartáshoz szükséges szol-
gáltatásokat (víz, villany, gáz, szemétszállítás, távfûtés) biztosító cégek üzleti haszonra
törekedjenek, ezért köztulajdonban kell tartani ôket. Mások szerint helyes, hogy ezek a
vállalatok profitérdekeltek. Ön mit gondol?

Alapelvünk, hogy „(...) minél sebezhetôbbek az egyének egy adott társadalomban, annál inkább szükségük van mások

segítôkészségére és gondoskodására, de különösen a közhatalom beavatkozására." (CA 10) „(…) a piacnak egy másik kor-



látját is felfedezhetjük: vannak közösségi és minôségi szükségletek, amelyeket nem lehet a piaci mechanizmusokkal

kielégíteni; vannak olyan javak, amelyek természetükbôl eredôen nem is lehetnek adás-vétel tárgyai. (CA 40) „Ha (…) a pro-

fit kizárólagos céllá válik, ha helytelen módon állítják elô, és ha figyelmen kívül hagyja a közjót, mint végsô célt, azzal a

veszéllyel jár, hogy lerombolja a gazdaságot és szegénységet okoz." (CV 21) 

A víz, az energiahordozók, a kommunális szolgáltatások a köz javát szolgálják, nemzeti kincsek. Az ezeket biztosító vállalatok fô

célja a közjó biztosítása, így e szolgáltatásokat megfelelôbb, ha köztulajdonban lévô szervezetek végzik. Ugyanakkor e

vállalatoknak, a közjót mint fô célt szem elôtt tartva, nemzeti tulajdonban is törekedniük kell arra, hogy nyereségesen mûködjenek.

12. KÉRDÉS: Vannak, akik szerint az ország legnehezebb sorsú településein támogatni kell olyan
szociális szövetkezetek mûködését, amelyek hasznos pénzkeresetet biztosítanának
azoknak, akik korábban csak segélyekbôl tudtak megélni. Mások szerint nem segítenek
az ilyen megoldások. Ön mit gondol? 

Alapelvünk, hogy „(…) megfelel a szubszidiaritás-elv érvényesülésének (…) a magánkezdeményezés bátorítása olyan

módon, ami által minden társadalmi szervezôdés megmarad, éspedig éppen a maga sajátossága révén, a közösség szol-

gálatában (…). (K 187) „Az állam azáltal képes a polgárokat és a vállalkozásokat arra ösztönözni, hogy a közjó megvalósulását

támogassák, hogy olyan gazdaságpolitika gyakorlatba való átültetésérôl gondoskodik, amely elômozdítja minden polgár

részvételét a termelô tevékenységben.” (K 354) 

Általános értelemben vett szövetkezetekre van szükség, nem csupán szociális szövetkezetekre. Amennyiben a

szövetkezetek munkát biztosítanak, megindulhat a fejlôdés. Szövetkezetek létrejöttét elsôsorban tanácsadással, szervezés-

sel érdemes segíteni. Hatékony megoldás a vegyes vállalkozás, ahol az állam kisebbségi tulajdonos. Ennek során az állam

szociális szempontokat is megjeleníthet. A késôbbiekben a magánvállalkozók kivásárolják az államot, ha lesz rá pénzük.

13. KÉRDÉS: Magyarország sokat tett eddig a bajba jutott devizahitelesek megmentéséért a kilakol-
tatási moratórium bevezetésével, a kedvezményes végtörlesztés és az árfolyamgát
rendszerével, de vannak, akik szerint ez nem elég, további lépések szükségesek.
Mások szerint nem kell többet tenni a devizahitelesekért. Ön mit gondol? 

Segítség lenne a devizahitelesek számára (is) a forint zuhanásának megállítása. Emellett munkahelyek biztosítása szük-

séges, hogy az adósok törleszteni tudjanak. Hitel törlesztésében állami segítség általában nem lehetséges, hiszen a

hitelfelvétel önkéntesen, az egyéni felelôsség alapján, a hitel kockázatának tudatában történt. Az egyén cselekedetét az állam

nem kompenzálhatja minden esetben. 

A még a válságban bajbajutott devizahitelesek közül azokat, akiket kilakoltatás fenyeget, az állam létszükséglet miatt

(emberi élet védelme) jelen esetben támogathat, hangsúlyozva ennek kivételes voltát, hiszen az ilyen gyakorlat az

egyént felelôtlen kockázatvállalásra ösztönzi. 



14. KÉRDÉS: Vannak, akik úgy vélik, méltányos lenne a válság idején, ha az alacsonyabb jövedelmû-
ek a cafeteriát készpénzben kapnák. Mások szerint a cafeteria-rendszeren nem kell
változtatni, mert a bérkompenzáció elegendô segítség a kisebb keresetûeknek. Ön mit
gondol? 

Alapelvünk, hogy a „(…) jövedelemnek (…) olyannak kell lennie, hogy mindenkinek rendelkezésre bocsássa mindazt, ami

személyes fejlôdését és tökéletesedését szolgálja.” (K 303) 

A béren kívüli juttatások készpénzben való átadása alacsony jövedelmûeknek a bérkompenzáció fölött válság

idején méltányos lehet, mert így rugalmasabban, teljesen a saját szükségleteik szerint használhatják fel a juttatatást. Ez

akkor érvényes, ha e készpénzjuttatásból nem vonják le a bérre jellemzô adó- és járulékterheket, magyarul névértéken,

vásárlóerôben „ugyanannyit” kap kézhez az egyén. Amennyiben levonják, úgy jobban jár, ha a béren kívüli juttatások elemeit

kapja meg. 

15. KÉRDÉS: Vannak, akik szerint az lenne méltányos, ha az általános forgalmi adó érzékenyebb
lenne, vagyis a létfenntartáshoz szükséges cikkek után alacsonyabb, a luxuscikkek után
viszont magasabb áfát kellene fizetni. Mások szerint erre nincs szükség. Ön mit gondol? 

„A javak egyetemes rendeltetésének alapelve megköveteli, hogy különösen nagy gondot fordítsunk a szegényekre,

a peremhelyzetben lévôkre, illetve azokra, akiket életkörülményeik akadályoznak a megfelelô fejlôdésben.

Erre nyúlik vissza a szegények elônyben részesítésének elve a maga teljes súlyával.” (K 182) 

A szolidaritás, az igazságosság és a mértékletesség, az arányos tehervállalás, valamint

a javak egyetemes rendeltetésének elvével megegyezôen lehet a létfenntartáshoz szük-

séges javak áfáját csökkenteni. A luxuscikkek magasabb áfája esetén a magasabb jövedelmûek

nagyobb mértékben járulnak hozzá a közjóhoz. 

16. KÉRDÉS: Vannak, akik szerint a kormánynak a válság idején is meg
kell védenie a nyugdíjak vásárlóértékét. Mások szerint
erre nincs lehetôség. Ön mit gondol? 

Alapelvünk, hogy „a szolidaritás az alapvetô társadalmi erények csúcsán

helyezkedik el, mert az igazságosság dimenziójában kap helyet, és ez olyan

erény, amely kiemelkedô módon irányul a közjóra, továbbá a felebarát javáért való

munkálkodás dimenziójában van (…)". (K 193) 

Az igazságosság és a szolidaritás jegyében helyes, ha az aktívak és az inaktívak jövedelme együtt

mozog. Amennyiben az államnak lehetôsége van a jövedelmek vásárlóértékének megôrzésére,

meg kell védenie ôket. 

A szövegben szereplô hivatkozott források az alapértékek további elmélyítéséhez: 

1) K: Az Egyház Társadalmi Tanításának Kompendiuma, Budapest, Szent István Társulat, 2007.

2) CA: II János Pál pápa „Centesimus Annus” kezdetû enciklikája a Rerum Novarum

kibocsátásának századik évfordulója alkalmából, Budapest, Szent István Társulat, 1991.

3) CV: XVI Benedek pápa „Caritas in Veritate ” kezdetû enciklikája, Budapest, Szent István Társulat, 2009. 

4) QA: XI. Pius pápa „Quadragesimo Anno ” kezdetû apostoli körlevele a társadalmi rend megújításáról, Budapest, Szent István Társulat, 1931.


