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Konzultáció a digitális korban
  A NAPOKBAN indult el az újabb nemzeti 
konzultáció: több mint nyolcmillió ma-
gyar állampolgár kapott személyre szóló 
levelet, köztük én is. A közel egymilli-
árd forintba kerülő konzultáció a múlt 
század technológiájára épül, holott egy 
hasonló feladat a digitális korban sokkal 
hatékonyabban is megoldható.
MAGYARORSZÁGON AZ internet-lefedett-
ség közel 100 százalékos, és több mint 
kétmillió embernek van okostelefonja. 
Az ezek által nyújtott lehetőségek azon-
ban jórészt kihasználatlanok. Akár a 
kormányhivatalok, akár a közüzemi 
szolgáltatók, akár a kereskedők rend-
szereit nézzük, azt tapasztaljuk, hogy 
mindenütt vannak honlapok, mindenütt 
van egyfajta „digitális együttműködés” 
az állampolgár és az őt kiszolgáló, in-
formáló vállalat vagy az állami szerv 
között, de csak nagyon ritkán működik 
kifogástalanul. Ez pedig nap mint nap 
bosszúságokat okoz, a villanyóraállás 
bejelentésének nehézségeitől az olyan a 
napokban velem is megtörtént esetekig, 
amikor egy áruház olyan terméket ad el, 
amely nemhogy nincs a raktárban, de 
belátható időn belül nem is lesz.
A MŰKÖDÉS ráadásul annál inkább aka-
dozik, minél összetettebb a feladat, 
minél több ügyfelet vagy vásárlót kell 
kiszolgálni. Ez főleg annak fényében 
megdöbbentő, hogy Magyarország nem 
is nagy ország. A több mint 300 millió 
lakosú Egyesült Államokban egy keres-
kedő ugyanúgy egyetlen digitális csator-
nán keresztül szolgálja ki a vásárlókat, 
mint hazánkban, a rendszer azonban 
a sokkal nagyobb adattömeggel is ola-
jozottabban működik. Ennek számos 

oka lehet, amelyek közül a legfontosabb, 
hogy a hazai szereplők általában az ol-
csóbb megoldásokat részesítik előnyben 
– ez pedig gyakran visszaüt.
AZ ÚJ évezred digitális lehetőségeit ki-
használó, személyre szabott kommuni-
káció ugyanakkor nem csupán a sokféle 
ügy intézését egyszerűsíti le, de növeli 
is a felhasználók kényelemérzetét, in-
formáltságát. Nemcsak a különböző 
vállalatok, hanem a kormányzat is ki-
használhatná, hogy több mint kétmillió 

embert okostelefonon is el lehet érni. Ki 
lehetne fejleszteni egy „okos ország” al-
kalmazást, amely személyre szabott üze-
neteket küldene az állampolgároknak. 
Ilyenek lehetnek például a lakhelyükhöz 
vagy az aktuális tartózkodási helyükhöz 
kapcsolódó információk. Az arra tartókat 
például figyelmeztethetnék, hogy a Széll 
Kálmán téren bombát találtak, és lezár-
ták az utakat. Egy helyről, alkalmazásból 
megkaphatnák a felhasználók, hogy mi-
kor lesz lomtalanítás, vagy hamarosan 
felújítják a szomszédos utca útburkolatát. 
Az információkat egy nagy kommuniká-

ciós központ dolgozná fel, amely minden 
regisztrálót a saját szempontjai szerint 
szolgálna ki. Ezen a módon egyrészt 
olyan hírek egyaránt eljuthatnának az 
állampolgárokhoz, amelyeket máskülön-
ben elkerülnék a figyelmüket, másrészt 
ki lehet aknázni a közvetlen kommuni-
káció által nyújtott előnyöket is.
A NEMZETI konzultációkat percek alatt le 
lehetne bonyolítani: csupán ki kell kül-
deni a kérdéseket azoknak, akik a „szí-
vesen részt veszek nemzeti konzultáci-
ókban” lehetőséget kiválasztották (aki a 
mobilalkalmazásban ezt elutasítja, felte-
hetően a postai úton érkező kérdőíveket 
sem küldené vissza), az eleve digitálisan 
beérkező adatokat pedig azonnal fel le-
het dolgozni.
ILYEN NAGYSZABÁSÚ, integrált alkalmazás-
ról nincs tudomásom, de miért ne lehetne 
ebben Magyarország az úttörő? Hasonló 
rendszer már működik Barcelonában, 
ahol egy „smart city” applikáció látja el 
a turistákat a megadott preferenciák sze-
rinti, valós idejű információkkal – arról 
is tájékoztatva őket például, hogy a ki-
szemelt múzeum pénztára előtt mekkora 
sor áll. Ezzel a város még pénzt is keres, 
elvégre egy üzlet vagy egy kávéház tulaj-
donosának megéri, ha – ellenszolgáltatás 
fejében – naponta több száz arra járó tu-
ristának tehet egyedi ajánlatot. Egy ilyen 
alkalmazás a budapesti turizmus fejlesz-
tését célzó projektek sorába is jól illesz-
kedne. Miért ne készülhetne egy ilyen, 
akár a közelgő vizes vb-re? 

 

Dilemma

  HERMAN BERNADETT

  FIZETNI VAGY NEM fizetni? – ez itt a kérdés a megmaradt 60 
ezer magán-nyugdíjpénztári tag számára. A pénztárta-
gokkal szemben a kormány most is mesterien használja 
a hétvégén elhunyt közgazdasági Nobel-díjas John Nash 
játékelméletét. Hiába fizet valaki tagdíjat, ha a többiek 
legalább 70 százaléka nem hajlandó fizetni, ő is elbukja 
a megtakarítását. Az is dilemma viszont: érdemes-e 
egyáltalán bármit is befizetni egy olyan intézménybe, 
amely ki tudja, hogy meddig marad fenn? 

EGYELŐRE ÚGY TŰNIK, a tagok többsége fizet, a pénztárak 
fennmaradhatnak, és az állam a pénztári vagyonra idén 
még nem teheti rá a kezét. A tagok nyerésre állnak tehát 
a játékban, a legtöbbet viszont azok nyerik, akik a jelké-
pes, néhány ezer forintos éves díjat sem fizetik be, de az 
állami rendszerbe sem lépnek át, vagyis a potyautasok. 
Nincsenek kevesen: a tagok 20-25 százaléka közéjük 
tartozik. Nekik köszönhető, hogy két magánkasszánál 
most hónapról hónapra azon izgulnak a rendesen fize-
tők: vajon meglesz-e a fennmaradáshoz elengedhetetlen 
aktívan fizető arány.

A POTYAUTASOKAT IS meg lehet persze érteni. A pénztárakra 
vonatkozó jogszabályok hézagosak, tele vannak kérdő-
jelekkel. Azt például mindenki tudja, hogyan lehet az 
intézményekbe befizetni, de azt már nem tudni, hogy a 
kasszák hogyan fogják visszaadni a tagoknak a megta-
karítást. A már nyugdíjba vonult tagok például nem jut-
nak hozzá a megtakarításukhoz, mert a pénztárak saját 
járadékot nem tudnak fizetni, és biztosítótól sem tudtak 
eddig megfelelő járadékot vásárolni.  

A TAGOK TÖBBSÉGE persze még évtizedekre van a nyugdíjtól, 
addigra ezeket a kérdéseket tisztázni lehet. Kérdés vi-
szont, hogy lesznek-e még egyáltalán akkor magánnyug-
díjpénztárak, fennmaradhatnak-e ennyi időn át ezek az 
intézmények új tagok nélkül, minimális bevételekkel. 
Főleg, hogy a kormányt valószínűleg továbbra is csábítja a 
220 milliárd forintos vagyonuk, és bármikor előállhat egy 
újabb játékkal, másféle szabályokkal. 

J E GY Z E T

 CZELLENG ÁDÁM

Ki finanszírozza az államot?
  MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB 

hitelezője, a Franklin Temp-
leton egyedül több mint 430 
milliárd forinttal csökkentette 
magyar értékpapír-állományát 
egy év alatt, ez azonban nem 
jelenti azt, hogy igazán csök-
kenne a külföldi befektetők 
súlya a magyar adósság finan-
szírozásában. Ugyanakkor 
a kormányzat egyre erősebb 
törekvése az, hogy a finanszíro-
zást belső szereplők vegyék át, 
ennek megfelelően a háztartá-
sok által közvetlenül birtokolt 
állampapír-állomány rekord 
szintre emelkedett. Ebben fon-
tos szerepe volt annak, hogy a 
globálisan alacsony kamatkör-
nyezetben – és a mélybe szaka-
dó betéti kamatok mellett – a 
magyar kormány kiemelkedő 
hozamot kínált a lakossági ál-
lampapírokra. 
ÍGY A LAKOSSÁG közvetlen tulaj-
donában lévő állampapír-állo-
mány közel 2 400 milliárd forin-
ton állt február végén az MNB 
adatai szerint. Ez az összeg a 
kormányzat által kibocsátott ér-
tékpapírok 10 százaléka, amely-
nek közel kétharmadát éven 
belüli lejáratú állampapírba fek-
tették a hazai háztartások. Ezzel 
a rövid lejáratú államadósság 
közel fele a magyar lakosság ke-
zében van – vagyis a háztartá-

sok nem hosszú távra hitelezik 
az államot.
HA KICSIT távolabbra tekintünk, 
akkor láthatjuk, hogy míg az 
ezredfordulón az államadósság 
negyede volt közvetlenül kül-
földi kézben, ma már ez az 
arány meghaladja az 50 száza-
lékot, s 2013 második fele óta 
ezen a szinten stabilizálódott. 
A pénzügyi vállalatok (bankok, 
biztosítók, befektetési alapok, 
brókercégek, nyugdíjpénztárak) 
részesedése a 2000-es 51 szá-
zalékról 2015 elejére 36-ra esett 
vissza. Ebben nagy szerepe volt 
a nyugdíjpénzek állami átvéte-
lének: 2011 második negyedévé-
ben a magánnyugdíj-pénztárak 
államosítása során 2800 milli-
árd forint értékű eszköz volt a 
nyugdíjpénztárak tulajdonában, 
amelyből 1400 milliárd forint 
magyar állampapír volt. Ezen 
túlmenően további 700 milliárd 
forint hazai kibocsátású be-
fektetési jegyekben fialt. Így el-
mondható, hogy az államosítás 
vetette vissza a pénzügyi válla-
latok arányát, és növelte meg a 
külföldiek relatív súlyát a teljes 
állampapír-állomány tulajdono-
si szerkezetében.
AZ ÁLLAMOSÍTÁS előtt a háztar-
tások közvetetten birtokolták 
ezeket a pénzügyi eszközöket. 
Tehát a jelenlegi rekordszintű 

állomány kis mértékben (200 
milliárd forinttal, azaz 10 száza-
lékkal) haladja meg a korábban 
háztartások által a magánnyug-
díj-pénztárakban közvetetten és 
közvetlenül birtokolt állomány 
nagyságát. (Más tényezők mel-
lett a magánnyugdíj-pénztárak 
keresletének megszűnése is 
hozzájárult ahhoz, hogy 2011 

során 30 százalékkal, átlagosan 
közel 250 bázisponttal nőttek az 
állampapírhozamok, miközben 
a fejlett országok többségében 
hozamesés volt.)
A HITELINTÉZETEK, a nyugdíj-
pénztárak, illetve a biztosítók 
tulajdonában lévő állampa-
pír-állomány 22, 20 illetve 10 
százalékkal emelkedett az előző 
év során, valamint kiemelke-
dően, közel 60 százalékkal nőtt 
a nem pénzpiaci alapok birtoká-

ban lévő állampapír-állomány, 
noha teljes pénzügyi vagyonuk 
ettől jóval elmaradva emel-
kedett. Ebben fontos szerepe 
volt az MNB önfinanszírozási 
programjának, amelynek kere-
tében 2014 nyarától a kéthetes 
MNB-kötvény helyébe jegyban-
ki betét lépett, mindez pedig je-
lentős részben az állampapírok 

irányába tolta el a pénzintézetek 
érdeklődését. Az intézkedés 
célja természetesen elsősorban 
az állampapír-piacra terelni a 
befektetőket, ezzel csökkenteni 
az államháztartás számára a 
forrásköltséget, illetve növelni 
a piac likviditását. Ennek ered-
ményeként az elmúlt évben a 
pénzügyi intézmények által 
birtokolt értékpapírok állomá-
nya 5 százalékponttal nagyobb 
mértékben nőtt, mint a központi 

kormányzat által kibocsátott 
értékpapírok állománya, ami ha 
kismértékben is (1-2 százalék-
pont), de ismét emelte a pénz-
ügyi szektor súlyát a tulajdonosi 
struktúrában.
A HÁZTARTÁSI kézben lévő rövid 
lejáratú forint állampapírok 
aránya is 2011 elejéig volt a 
legalacsonyabb szintű, majd 
a betéti kamatok felett ígérő 
és biztonságosnak ítélt állam-
papírpiac felé fordult a lakos-
ság. Azóta a háztartások rövid 
lejáratú állampapír-állománya 
megháromszorozódott. Ugyan-
akkor a hosszú lejáratú forint 
állampapírok tulajdonosai kö-
zött kisebb arányban vannak 
lakossági megtakarítók. Ez arra 
is rámutat, hogy a jelenlegi ala-
csony kamatszinten a bizony-
talanság miatti likviditási meg-
fontolások szerepe jelentősebb 
a háztartások esetében, mint a 
hosszú távon elérhető, két-há-
rom százalékponttal magasabb 
kamatszint. Az ilyen típusú 
papírokat a pénzügyi vállalatok 
és a közvetlen külföldi szerep-
lők (40 százalék) birtokolják 
jellemzően. A külföldiek fenti 
részaránya egyfajta minimum-
ként értelmezhető, ugyanis 
a pénzügyi vállalatok soron 
megjelenhetnek olyan külföldi 
szereplők, amelyek hazai fiók-

telepei, illetve leányvállalatai 
révén szereznek tulajdonjogot 
az állampapírok felett. Például 
azzal, hogy a képződött nyere-
séget nem viszik haza, hanem 
itthon fialtatják a magasabb ho-
zamok miatt. 
AZZAL A feltételezéssel élve, 
hogy a ténylegesen külföldi tu-
lajdonban lévő állampapírok 
aránya növelhető a pénzinté-
zetek külföldiek által birtokolt 
jegyzett tőkéjének arányával (26 
százalék), azt mondhatjuk, hogy 
a teljes államadósság kicsivel 
több mint fele közvetlenül, va-
lamint 8 százaléka közvetetten 
külföldi befektetők kezében 
van. Ez összesen 60 százalék, 
azaz 14 ezer milliárd forint. A 
devizában denominált adósság 
ennél is nagyobb, 85 százaléka 
közvetlenül külföldi befektetők 
tulajdonban van. 
A PILLANATNYILAG globálisan 
rendkívül alacsony kamatkör-
nyezet hatására megnövekedett 
kockázatéhség miatt viszonylag 
könnyen és olcsón finanszíroz-
ható az államháztartás. Mivel 
az államadósság finanszírozásá-
nak külföldi kitettsége csak na-
gyon lassan mérsékelhető, ezért 
a világgazdasági trendek még 
hosszú ideig jelentős mértékben 
fogják befolyásolni a finanszíro-
zás feltételrendszerét. 

 n Ablonczy Balázs:
„a nemzeti konzul-
táció a múlt század 
technológiájára 
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A szerző az SAP Hungary Kft. 
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Az államadósság finan-
szírozásának külföldi 
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lassan mérsékelhető
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