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Magyarország integrációja az Európai Unióba – 
gazdasági és társadalmi megközelítés

Magyarország 2004. május 1-jén vált az Európai Unió tagjává, 
további kilenc, döntően közép-kelet-európai országgal együtt. 
A nevezetes dátumot megelőző időszaktól lehet számítani az Eu-
rópai Unióval való intézményes kapcsolatok megalapozását és 
szorosabbá tételét. A lefolytatott csatlakozási tárgyalások során 
nagyszámú csatlakozási fejezetbe foglalt kritériumnak kellett ele-
get tennie hazánknak is, a megszületett politikai alkuk, valamint 
a lezajlott jogharmonizáció megalapozta azt, hogy Magyarország 
sikeresen tudjon az EU tagállamaként a továbbiakban működni. 
Az integrációnak természetesen sokféle megközelítése lehetséges, 
mindamellett, hogy politikai, társadalmi vetületekkel is rendelke-
zik, a gazdasági integráció is egy legitim, tudományosan használt 
és tárgyalt fogalom. A tanulmányban vizsgált statisztikai adatok 
azt mutatják, hogy ellentmondásos a magyar gazdaság integrációs 
állapota. A külkereskedelmi orientáció alapján kijelenthetjük, hogy 
már a belépés előtt is erőteljesen integrálódott az EU gazdaságá-
ba Magyarország. Az integrálódás egyéb, parciális mutatói szintén 
arra utalnak, hogy csak egyfajta fokozottabb integráció irányába 
mozdult el hazánk. A korábbi, döntően nyugat-európai EU-tagok 
gazdasági fejlettségi szintjéhez való felzárkózás és a hasonló adott-
ságokkal rendelkező országokhoz képest vett teljesítmény szintén 
alapvető mutatója lehet az integrációs teljesítménynek – afféle nem 
parciális konvergencia-adatként. A gazdagabb nyugat-európai or-
szágok fejlettségi szintjéhez képest csak kisebb mértékű felzárkózási 
folyamat zajlott le több megingással, a térségbeli országok fejlettsé-
gi szintjéhez képest pedig visszaesett hazánk az utóbbi majdnem 
másfél évtizedben.
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The Integration of Hungary into the European 
Union – Economic and social approach

Hungary became a member of the European Union on 1 May 
2004, together with other nine predominantly Central and Eas-
tern European countries. The establishment and tightening up 
of institutional relations with the European Union has started 
from the period before the famous date. In the course of the ac-
cession negotiations, Hungary had to fulfill a large number of 
criteria included in accession chapters; the political deals and the 
legislative harmonization that had been made gave ground for 
Hungary to be able to succeed as an EU member state. There is 
a wide range of approaches to integration, of course: in addition 
to the political and social dimensions, economic integration is 
also a legitimate, scientifically used and discussed concept. The 
statistical data examined in this study show that the integration 
status of the Hungarian economy is controversial. On the basis 
of the foreign trade orientation we can state that Hungary had 
been strongly integrated into the EU economy even before the 
accession. Other, partial indicators of integration also suggest 
that Hungary has moved only towards a more intensive integra-
tion. The convergence to the level of economic development of the 
former, predominantly Western European EU members, and the 
performance compared to countries with similar capabilities, can 
also be a fundamental indicator of integration performance – a 
kind of non-partial convergence data. The catching-up process to 
the development level of the richer Western European countries 
has been slight with lurches, while in comparison to the level of 
development of the countries in the region Hungary has fallen 
back over the last nearly one and a half decades.
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Az adórendszer és a közpénzügyek egyes 
elméleti, jogszabályi és gyakorlati összefüggései

A tanulmány az adórendszer elméleti összefüggéseit tárgyalja, a 
Keynesi alapelvektől, a rendszerváltás első évtizedeit „beárnyékoló” 
fiskális kényszeren átívelően a kooperatív államműködés által de-
terminált adómorált és államháztartási pozíciókat javító adórend-
szerig bezárólag. A szerző a fenntartható, pénzügyi egyensúlyban 
lévő államháztartás szignifikáns elemének tartja a közteherviselés 
érvényesítésére és a feketegazdaság visszaszorítására fókuszáló fis-
kális politikát, és annak keretén belül a vállalkozásokkal kooperatív 
gyakorlatot kialakító adópolitikát. 

A ténylegesen adót fizető adózók körének kiszélesítése, az adóter-
helés adóerőképességhez igazítása, a feketegazdaság visszaszorítása 
az államháztartás helyzetére stabilizáció hatást gyakorol, egyide-
jűleg az adómorált javítja, míg az államháztartás kiadási oldalán 
az államháztartás gazdálkodásának hatékonyság orientáltsága, a 
párhuzamos közszolgáltatások leépítése, az adó- és közpénzellenőr-
zések feszesebbé tétele a közpénzügyi rendszer egyensúlyát, s ezáltal 
fenntarthatóságát alapozza meg.  
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Certain Theoretical, Legal and Practical 
Interrelationships in the Tax Regime  
and in Public Finances

This paper discusses interrelationships in tax regimes from the 
Keynesian fundamentals through the fiscal constraints that over-
shadowed the first decades of the change of regime in Hungary 
to the tax regime determined by a cooperative state operation to 
improve compliance and the central budget positions. The author 
considers the fiscal policy focusing on the enforcement of the dis-
charge of public burdens and on fighting the underground econ-
omy, including a taxation policy adopting cooperation with busi-
nesses, as a significant element in sustainable public finances in a 
state of financial equilibrium.

Raising the number of taxpayers actually paying their taxes, tai-
loring tax burdens to the capacity to pay, and fighting the shadow 
economy have a stabilizing impact on the central budget and si-
multaneously improves compliance, while on the expenses side of 
the central budget, the focus on efficiency in public finances, the 
reduction of parallel public services, and tightening control over 
taxation and public funds management lay the foundations for an 
equilibrium, and consequently sustainability, in public finances. 
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A lakossági devizahitelezés egyes kérdései 
nemzetközi bírósági döntések tükrében

A 2000-es években a kelet-közép-európai régió számos országában 
elterjedtek a lakossági devizahitelek, amelyek a gazdasági válság 
begyűrűzésével pénzügyi stabilitási, makrogazdasági és társadalmi 
problémát okoztak. Szinte minden térségbeli országban a válságra 
adott reakciók részét képezte valamilyen devizahiteles intézkedés-
csomag, de mindeddig Magyarország volt az egyetlen állam, ahol 
sor került a lakossági devizahitelek teljes kivezetésére.  A forinto-
sításra az első jogilag lehetséges és közgazdaságilag is megfelelően 
alátámasztott időpontban került sor, amit a Kúria 2014 nyarán ho-
zott jogegységi határozata tett lehetővé. Azokban az államokban, 
amelyekben Magyarországgal ellentétben nem került sor a lakossá-
gi devizahitelek kivezetésére, a devizahiteles probléma továbbra is 
rendszerszintű kockázatot jelent, így a még mindig zajló jogi viták-
nak a bankrendszert és a makrogazdasági környezet egészét érintő 
jelentősége lehet.
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Certain issues of retail foreign currency loans 
in the light of decisions of International Courts

In the 2000s households’ foreign currency loans spread in the CEE 
region, causing financial stability, macroeconomic and societal 
problems with the overthrow of the global financial crisis. In al-
most all countries of the region, some kind of FX lending package 
was part of the crisis management, but Hungary was the only state 
in which the foreign currency lending problem was definitively 
solved. The conversion of FX loans to HUF was made on the first 
legally possible and economically well-supported date, which was 
made possible by the uniformity decision of the Curia in summer 
2014. In countries where – contrary to Hungary – unsecured for-
eign currency loans have not been phased out, the foreign currency 
credit problem continues to pose a systemic risk, so the ongoing le-
gal disputes can affect the banking system and the macroeconomic 
environment as a whole.
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Az egységes közfoglalkoztatási rendszer 
létrejötte, főbb jellemzői Magyarországon

A korábban működő közmunkaprogramokat, közcélú és közhasz-
nú munkavégzést 2011 januárjától egységesen a közfoglalkoztatás 
rendszere váltotta fel Magyarországon. A közfoglalkoztatás a hal-
mozottan hátrányos helyzetű, munkaképes korú, munkára alkal-
mas egészségi állapotú, de munkahellyel tartósan nem rendelkező, 
ezért állami támogatást – pl. foglalkoztatást helyettesítő támoga-
tást – igénybe vevő emberek számára biztosít határozott időtartam-
ra jövedelemszerző tevékenységet. A közfoglalkoztatás célja, hogy 
a már hosszabb ideje inaktív, hátrányos helyzetben lévő emberek 
sikeresen vissza-, illetve bekerüljenek az elsődleges munkaerőpi-
acra. A közfoglalkoztatás jelentős részben olyan térségekben nyújt 
átmeneti foglalkoztatást, ahol a piaci vállalkozások száma ma még 
rendkívül csekély, a munkaerő-piaci kereslet stagnál. Ezekben a 
térségekben a résztvevők jelentős részének a közfoglalkoztatás biz-
tosítja az első legális foglalkoztatási formát. A közfoglalkoztatot-
tak az eddigi munkaerő- piaci pályafutásuk során, passzivitásból 
történő kilépésükből a munkavégzést választják, így a munkakész-
ségeik fejlődnek, az önbecsülésük növekszik. A közfoglalkoztatási 
projektek alapvető célja az értékteremtés, a település önfenntartó 
képességének, a vidéki lakosság megtartó képességének erősítése. 
A munkaerőpiaci képzéseken, tréningeken megszerzett ismeretek 
birtokában a közfoglalkoztatottaknak nagyobb az esélyük az elsőd-
leges, illetve a másodlagos munkaerőpiacra történő kilépésnek.
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The establishment of the unified public 
employment system, and its main features 
in Hungary

Since January 2011, former public works programs, public and pub-
lic utility work have been replaced by the system of public employ-
ment in Hungary. Public employment is a highly disadvantaged, 
working-age, work-fit state of health but does not have a long-term 
job, and therefore state support – eg. employment-friendly support 
for people who are in need of employment for a fixed period of 
time. The aim of public employment is to ensure that people who 
have been inactive for a long time and who are disadvantaged are 
successful in returning to the primary labor market. Public em-
ployment provides a significant part of temporary employment in 
regions where the number of market enterprises is still very low and 
labor market demand stagnates. In these areas, a significant part 
of the participants in public employment provides the first legal 
form of employment. Public employees are choosing to work out of 

their exit from passivity in their career in the labor market so that 
their work habits are developing and their self-esteem increases. The 
main goals of public employment projects are to create value, to 
maintain the self-sustainability of the settlement and to retain the 
ability of the rural population to retain. With the knowledge gained 
on the labor market training and training, public employees have a 
greater chance of leaving the primary and secondary labor markets.
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Önkormányzati közüzemi vállalatok vizsgálata 
csőd-előrejelzési modellek alkalmazásával

Az önkormányzati tulajdonú vállalatok közpénzekkel és közva-
gyonnal gazdálkodnak, felelősek a közfeladatok ellátásáért, így 
tőlük is elvárt, hogy rentábilisan működjenek, és mindenkor fenn 
tudják tartani a működésüket. A vizsgálatba bevont vállalkozások 
esetében azonban nem így történt. A tanulmány olyan önkormány-
zati vállalatokat vizsgál meg csőd-előrejelzési modellek segítségével, 
melyek 2011., 2012. és 2013. évben fejezték be a tevékenységüket. 
A vizsgálat végén arra kaptunk választ, hogy a szakirodalomból is-
mert csőd-modellek mennyiben jelezték előre a csőd bekövetkezé-
sének valószínűségét. A dolgozat esszenciája, hogy a vizsgálat során 
voltak olyan vállalatok, melyek likviditási és vagyoni típusú mutatói 
nem indokolták a csődhelyzetet, azonban a jövedelmezőségük fo-
lyamatosan csökkent, amely a csőd bekövetkezéséhez vezetett. Ér-
demes tehát ezen vállalatoknak a jövőben a folyamatos tevékenység 
biztosítása érdekében a rentabilitás fenntartására koncentrálniuk. 
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Analysis of local government companies using 
bankruptcy prediction models

Corporates owned by local governments manage public funds and 
public property, and they are also responsible for performing public 
functions, so they are expected to operate profitably and continu-
ously. However, it was not the case for enterprises involved in the 
investigation. The treatise analyzes local government companies 
using bankruptcy prediction models which stopped their opera-
tion in 2011, 2012 or 2013. In the end of the investigation, we got 
an answer to that how much the bankruptcy models known from 
literature could predict the probability of bankruptcy occurrence. 
The essence of the essay is the fact that there were enterprises in-
cluded where the liquidity and property indicators did not justify 
the bankruptcy, however their profitability had been continuously 
decreasing, which led to the occurrence of their bankruptcy. So, 
these corporates should have paid more attention to keep the prof-
itability in order to ensure continuous operation. 


