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A KUTATÁSI FELADAT MEGJELÖLÉSE 

A doktori értekezés alapvetően a nemzetállamok változó világban betöltött szerepét és 

lehetőségeit vizsgálja különböző aspektusokból. Az értekezés közelebbről a klasszikus 

nemzetállami szuverenitás feltételezett eliminálódását, a nemzetállamok és az elmúlt 

évtizedekben megjelenő új szabályozó hatalmak globális erőtérben betöltött szerepét, illetve a 

nemzetállamok és az új szereplők közötti relációkat analizálja. A téma az új évezred hajnalán 

könnyen belátható aktualitással bír. A nemzetállamok, mint évszázadokon keresztül domináns 

pozícióban lévő entitások primus inter pares jellegű pozíciójával szemben ugyanis a XX. 

század második felétől több irányból is sikeresnek mondható „offenzívát” indítottak. Ennek 

nyomán szinte feltérképezhetetlen számú szerző beszél a hagyományos (nemzet)állami 

szuverenitás erodálódásáról, elhalványulásáról, vagy egyenesen annak eltűnéséről – bár a 

„posztmodern” korban született államelméleti írások a rendelkezésükre álló premisszákból 

gyakorta egymással szöges ellentétben álló konklúziókat vonnak le.  

A szuverenitás elméletének első rendszerező teoretikusa, JEAN BODIN a szuverenitás 

jegyeit, azaz a főhatalom attribútumait vizsgálva a XVI. század utolsó negyedében minden 

különösebb nehézség nélkül képes volt egy taxatív felsorolással szolgálni.
1
  HUGO GROTIUS A 

háború és béke jogáról írott munkájában még magabiztosan állíthatta a szuverenitásról 

értekezvén, hogy a legfőbb hatalom lényegét tekintve azt jelenti, hogy annak cselekedetei 

„nincsenek más jogának úgy alárendelve, hogy más emberi akarat döntése azokat 

hatálytalaníthassa.”
2
 Ugyanezzel a határozottsággal állíthatta azt is, hogy a legfőbb hatalom 

általános alanya az állam, a „tökéletes közösség”. A (klasszikus) állami szuverenitás elmélete 

és gyakorlata azonban a mind intenzívebbé váló globalizáció hatására, illetve a nemzetközi és 

szupranacionális szervezetek megjelenése következében szignifikáns változásokon ment 

keresztül az elmúlt évtizedekben.  

Ma már egyáltalán nem állítható minden kétséget kizáróan, hogy a legfőbb hatalom 

egyedüli letéteményese az állam volna, ahogyan a megváltozott szuverenitás-jegyek 

katalógusa is legfeljebb exemplifikatív, és állandóan változó jelleggel határozható meg. 

BRUBAKER értékelése szerint „a világméretű pénzügyi integráció, a regionalizáció, a 

kereskedelem és a migráció sűrű globális hálózatai, a globális kommunikációs infrastruktúra, 

                                                           
1
 BODIN, JEAN (1576): Six Books of the Commonwealth. Impensis G. Bishop Publisher, London, 1606, pp. 153-

182. 
2
 GROTIUS, HUGO (1625): On the Rights of War and Peace. John W. Parker, London-Cambridge, 1853, 37. p. 
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az univerzalizálódó tömegkultúra, a transznacionális vállalatok, egy sereg transznacionális 

szervezet határokon átívelő fennhatósága, a terrorizmus, a szervezett bűnözés, a nukleáris 

fegyverkezés és az ökológiai problémák” alapvetően szabták át a nemzetállam-központú 

gondolkodást.
3
 Amint a téma egy meglehetősen korai kutatója, TÖRÖK ÁRPÁD fogalmazott: a 

„szuverenitás-orthodoxia”
4
 fokozatos és folyamatos lazulása valósult meg a mögöttünk 

hagyott évtizedek során.  

Az évszázadokon keresztül érvényesülő érvelés, amely szerint a nemzetállami 

konstrukció lényege, hogy a pontosan körülhatárolt területi egység az államhatalom 

kizárólagos anyagi bázisát képezi, az állam hatalma abszolút és kizárólagos, a polgárok pedig 

feltétlen lojalitással tartoznak az adott nemzetállam hatalma iránt, napjainkra tarthatatlanná 

vált, és komoly revideálásra szorul. A XX. század utolsó negyedétől jelentkező globalizációs, 

regionalizációs, illetve deregulációs tendenciák alapjaiban kezdték ki ezt a hagyományos 

felfogást és konstrukciót. A monetarista-neoliberális tanok dominánssá válása azt 

eredményezte, hogy korábbi pozíciójukhoz képest „perifériára” kerültek az államok. Ezen 

irányzatok ugyanis a piaci folyamatok primátusát, az állam gazdasági és társadalmi 

beavatkozásának drasztikus mértékű redukcióját, valamint a nemzetközi gazdasági integráció 

szükségességét hirdették. A globális szabályozó hatalmak (IMF, Világbank, WTO, OECD) és 

a transznacionális társaságok befolyásának növekedésével párhuzamosan a nemzetállamok 

hagyományos szuverenitása egyre képlékenyebbé vált. 

   Összefoglalva: az értekezés célja, hogy a vonatkozó nemzetközi és hazai 

szakirodalom „csatasorba állításával”, rendszerezésével és összegzésével, az állami 

szuverenitásra és annak változásaira, az állami szerepvállalásra koncentrálva bemutassa és 

értékelje a világrendben évtizedek óta zajló változásokat. A cél azonban nem pusztán eme 

folyamat megragadása, és kritikai attitűdöt mellőző ecsetelése, hanem a lehetséges 

alternatívák feltérképezése, és továbbgondolásra történő felkínálása. 

                                                           
3
 BRUBAKER, ROGERS (1996): Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New 

Europe. Seventh printing. Cambridge University Press, Cambridge, 2004, 2. p.  
4
 TÖRÖK ÁRPÁD: A szuverénitás, in Magyar Szemle, 46. kötet, 1-3. szám (1944), pp. 5-11. at 8. p. 
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A KUTATÁS MÓDSZERTANA ÉS AZ ÉRTEKEZÉS FELÉPÍTÉSE 

1. A kutatás módszertana 

A társadalomtudományi kutatások művelői – a látszólag könnyű manőverezési 

lehetőségek dacára – nincsenek könnyű helyzetben a XXI. század hajnalán. Kitágult 

világunkról már korántsem lehet egyetlen, „unipoláris” nézőpont alapján gondolkodni, hiszen 

a globalizáció keretei között zajló folyamatokat sokféle irányból, interdiszciplináris módon 

kell megközelítenünk és szemlélnünk. Ahogy MURAKÖZY LÁSZLÓ fogalmazott: az elemzés 

során mindig az egészre kell fókuszálnunk, nem csak az egyes részekre és mozzanatokra. A 

holisztikus, rendszerben gondolkodó, heterodox megközelítésű szemlélet értelmében az állam 

működése, milyensége és hatékonysága csak a társadalmi rendszer, valamint a gazdasági, a 

jogi és a politikai alrendszer egészébe ágyazva érthető meg és elemezhető; a vizsgálat tárgyát 

emellett a világgazdasági rendszer dimenziójában is értelmezni és értékelni kell.
5
  

A fenti gondolatok jegyében az értekezés szerzője az interdiszciplináris szemlélet 

alkalmazását tartotta kifizetődőnek, és elemzése során a szűkebb értelemben vett 

államelméleti nézőponton kívül a szuverenitás jogi, gazdasági, illetve részben szociológiai és 

politikai összefüggéseit is megvizsgálta. Ám eme szempont deklarálása csak szükséges, de 

nem elégséges feltétel: ezen túlmutatóan is világosan meg kellett vonni a vizsgálódás által 

érintett diszciplínák határait. A szuverenitás ugyan eminensen államelméleti kategóriának 

tekinthető – még ha a fogalom magyarázó értékét sokan vitatják is –, ám az értekezés során 

érintett problémák összefüggéseire és specialitásaira tekintettel nem elegendő a szigorú 

értelemben vett államelméleti megközelítés alkalmazása. A szuverenitás kérdéseit vizsgálva 

ugyanis óhatatlanul olyan területekre jut el a kutató, amely az egynemű államelméleti közeg 

elhagyására késztet.  

PAUL VALÉRY mottó gyanánt idézett megállapítása
6
 egy lakonikus mondatba sűrítve 

fejezi ki az évszázados polémiák tárgyát képező, kardinális jelentőséggel bíró kérdést: milyen 

mértékben szabad teret engedni az állami cselekvésnek, mekkora lehet az állami beavatkozás 

mértéke, egyáltalán szükség van-e arra, hogy az állam regulációs tevékenysége a minimális, 

„éjjeliőr” feladatok ellátásán túli dimenziót nyerjen. Az állami szerepvállalás kérdése a XXI. 

                                                           
5
 MURAKÖZY LÁSZLÓ: Államok kora. Az európai modell. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012, pp. 16-17. 

6
 „Ha az állam erős, akkor összezúz bennünket, ha viszont gyenge, akkor elpusztulunk.” Idézi: TANZI, VITO: 

Government versus Markets. The Changing Economic Role of the State. Cambridge University Press, 

Cambridge, 2011, Preface, IX. p. 
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században is rendkívül releváns és aktuális maradt, sőt, talán relevánsabb és aktuálisabb, mint 

valaha. Az állam gazdasági szabályozó tevékenysége, az állami feladat-és hatáskörök 

kiterjedtsége, egyáltalában az állam optimális paramétereinek meghatározása a politikai 

gazdaságtan terrénumába vezet. Abban az értelemben tehát, ahogy PIKETTY fogja fel a 

politikai gazdaságtan lényegét és tárgyát, megkerülhetetlen a szóban forgó diszciplína által 

tanulmányozott vizsgálódási tartomány: „e tudományágnak politikai, normatív és erkölcsi 

célja van. A politikai gazdaságtan a kezdetektől fogva arra törekedett, hogy tudományosan, de 

minimum racionálisan, szisztematikusan és módszeresen tanulmányozza az állam ideálisnak 

gondolt szerepét egy ország gazdasági és társadalmi szerveződésében. Arra keresi a választ, 

hogy milyen az a közpolitika és melyek azok az intézmények, amelyek közelebb visznek az 

ideális társadalomhoz?”
7
  

A XX. század társadalmi tervezéssel kapcsolatos tragikus fejleményeit is figyelembe 

véve az értekezés szerzője természetesen nem gondolja, hogy a XXI. század folyamán a 

társadalomtudomány bármely képviselőjének arra kellene törekednie, hogy a „társadalom 

mérnökévé” váljon. Abban azonban biztos, hogy a tudomány reprezentánsainak joga, sőt 

kötelezettsége a társadalmi problémákkal történő foglalkozás, illetve a feltárt hiányosságokkal 

kapcsolatban egy realizálhatónak vélt megoldási javaslat kimunkálása. Erre tekintettel annak a 

vizsgálatnak a lefolytatása, hogy milyen célok mentén, milyen módon és mértékben szükséges 

a XXI. század államának a gazdasági folyamatok alakításába beavatkoznia, még akkor is 

szükséges, ha valójában hamis dilemma az állam kiterjedtségével kapcsolatos minden elvi élű 

okfejtés. (Hiszen nem az állam praktikus mértékűnek gondolt méretre szabása a lényeges 

szempont, hanem az, hogy az állam képes, illetve hajlandó-e a társadalom tagjainak 

rendelkezésére állni, megfelelően felmérve szükségleteiket, erősítve a társadalmi kohéziót, és 

megkísérelve jövedelmi viszonyaik, mobilitási esélyeik, életkörülményeik javítását, növelve 

egyúttal az állam polgárainak „elégedettségi rátáját”.)  

Az államelméleti, illetve politikai gazdaságtani vizsgálódásokat a jogbölcseleti 

megközelítéssel érdemes még kiegészíteni. A jogi alrendszerből következő egyes tárgyi 

problémákra ugyanis a Szerző megítélése szerint a jogbölcselet kínálta megoldásokat 

kamatoztatva lehet reflektálni. A jogbölcseleti aspektus alkalmazása értelemszerűen a jogi 

alrendszer vizsgálatával foglalkozó fejezetben bizonyult hasznosnak, amikor is a Szerző a 

globális szabadjog kialakulásával, a globalizáció és a regionalizáció alkotmányozásra 

                                                           
7
 PIKETTY, THOMAS (2013): A tőke a 21. században. Kossuth Kiadó, Budapest, 2015, 602. p. 
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gyakorolt hatásával, illetve a különböző közigazgatás-tudományi irányzatok összehasonlító 

szempontú elemzésével foglalkozott.  

Végül a Szerző által alkalmazott megközelítésre az értekezés egésze során jellemző 

volt a szociológiai szemlélet használata. Ez mindenekelőtt abban jelenik meg, hogy a Szerző a 

globális változások társadalmi fejlődésre gyakorolt hatását tartja szem előtt, azaz azt vizsgálja, 

hogy a globális kapitalizmus fejleményei milyen befolyással voltak a társadalom szövedékére 

nézve. De ez a felfogás manifesztálódik abban is, hogy a kutatás során nem az állam vagy a 

piac szereplőinek, képviselőinek érdekeire volt tekintettel, hanem a társadalom tagjainak 

vélelmezhető szükségleteire – azaz konklúzióit a társadalom feltehetően pozitív irányú 

változásának elősegítése érdekében vonta le. A Szerző a témában született, gyakorta 

egymással is konkuráló álláspontok áttekintését követően, az általa szükségesnek tartott 

konzekvenciákat levonva egy önálló álláspont kialakítására, illetve egy működőképes 

alternatíva nyújtására törekedett, megoldási javaslatot kívánván szolgáltatni arra a kérdésre, 

hogy miként tudnak a nemzetállamok a társadalom tagjai elvárásainak megfelelően, a 

társadalmi igazságosságért munkálkodva funkcionálni a globális erőtérben.  

Összegezve az eddig leírtakat: a Szerző tézisei bizonyítására az államelmélet, a 

politikai gazdaságtan és a jogbölcselet bizonyító erejét használta, kiegészítve ezt az értekezés 

egésze során követett szociológiai szemléletmóddal. 

Megemlítendő még, hogy a Szerző alapvetően TAKÁCS PÉTER álláspontjával 

azonosult, aki szerint a tények leírásakor az értékmentesség kritériumainak teljesítése 

lehetséges és kívánatos, a tények értékelésekor ugyanakkor lehetséges, esetenként pedig 

egyenesen kívánatos a tudományosság igényét is kielégítve érvelni valamely értékkötelezett 

állásfoglalás mellett.
8
 A tudományos érvelés személyes világnézeti preferenciák és 

eszmények által történő megzavarását a Szerző természetesen a lehető legteljesebb mértékig 

el kívánta kerülni kutatása során, ám azzal is tisztában volt, hogy a globális kapitalizmus 

világa olyannyira komplikálttá és ellentmondásokkal terheltté vált, hogy nem mehetett el 

kritikátlanul az inkriminált változások mellett. Az értekezés módszere tehát a tudomány 

emberével szemben támasztott weberi obligációknak annyiban feltétlenül eleget kívánt és 

tudott tenni, hogy az ún. tárgynyelv alkalmazása során a vizsgált problémák világos leírásával 

szolgált, és ennek során értékmentes is maradt. Az eme módszer segítségével feltárt tárgyi 

valóság értékelésekor azonban már az ún. metanyelv használata tűnt kifizetődőbbnek, azaz a 

                                                           
8
 TAKÁCS PÉTER: Államtan. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2011, 9. p.  
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Szerző a feltárt tények értékelése során kritikai szemléletet alkalmazott, és adott esetben a 

jelenlegi szisztémával sokszor ellentétben álló, ám a holtpontról való elmozdulás reményét 

hordozó alternatív megoldás(ok)at kívánt kidolgozni. 

2. Az értekezés felépítése 

Az értekezés által érintett témák az alábbiak: a hagyományos, vesztfáliai típusú 

nemzetállami szuverenitás elhalványulása, a globalizációs trendek vizsgálata, a szervezett 

kapitalizmus keynesiánus jóléti államának
9
 elemzése, a neoliberális-monetáris 

ellenforradalom következtében bekövetkezett gazdaságpolitikai változások taglalása, a 

globális szabályozó hatalmak feltérképezése, illetve azok működésmódjának vizsgálata, és az 

állami szerepvállalás XXI. századi lehetőségeinek analízise. A terjedelmi korlátokra 

figyelemmel a Szerző csak a téma által indokolt mértékben – főként a jogi alrendszerre 

koncentrálva – vizsgálta korunk egyik meghatározó jelenségét, a regionalizációt, ezzel 

összefüggésben pedig a regionális integrációs típusok legeklatánsabb példáját, az Európai 

Uniót. 

Az értekezés felépítése ennek megfelelően egy jól meghatározható gondolati ívet 

követ, és összefügg a fentebb említett tematikával. Az értekezés elején szereplő 

problémafelvető, a kutatási témát röviden summázó, illetve a módszertani metodikát taglaló 

fejezetet követően a Szerző a hagyományos nemzetállami szuverenitás jellegét és 

attribútumait tárgyalta. Ezt követően az éjjeliőr állam liberális eszményét, és ennek az államra 

gyakorolt hatását, majd az állami beavatkozás szükségességének felismeréséig vezető egyes 

stádiumokat elemezte, így jutva el a jóléti állam fénykorát jelentő három évtizedes (1945-

1975) periódus taglalásáig. A neoliberális fordulat következményeit több aspektusból 

analizálta: a gazdaságpolitikai dimenzió mellett a jogi alrendszerre, közelebbről az 

alkotmányozásra, valamint a közmenedzsment-felfogásra gyakorolt hatását (a New Public 

Management irányzat jelentkezését és dominánssá válását, valamint a konkurens neo-

weberiánus felfogás reakcióját) térképezte fel. Végezetül vizsgálta a 2008. évi válság 

következtében diszkreditálódott neoliberális-monetarista felfogás meghaladottá válásának 

momentumát, és az állam szerepének megerősítésére koncentráló különböző 

megállapításokat. Ennek égisze alatt főként a New Public Management piac-konform ideáira 

reflektáló neo-weberiánus közigazgatási irányzat vonulatát, illetve egy megújult jóléti állam 

                                                           
9
 A „szervezett kapitalizmus” terminológia használatakor, illetve a későbbiekben a „szervezett kapitalizmus 

keynesiánus jóléti állama” elemzésekor a Szerző a SZIGETI PÉTER által alkotott terminusra szorítkozott. Lásd 

SZIGETI PÉTER: Világrendszernézőben. Globális „szabad verseny” – a világkapitalizmus jelenlegi stádiuma. 

Napvilág Kiadó, Budapest, 2005, 88. p 
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(Welfare State) ki-és felépítésének lehetőségeit taglalta. Az értekezés összefoglalásaként és 

zárásaként ezt összekötötte az általa megfelelőnek talált következtetések levonásával, illetve 

kísérletet tett egy meglátása szerint fenntartható(bb) perspektíva felmutatására.  

A KUTATÁS TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS AZOK 

ALKALMAZHATÓSÁGA 

1. A kutatás tudományos eredményeinek összefoglalása 

Az értekezés egyik központi feladata az ún. szabályozó hatalmak elméletének 

kimunkálása volt. A szerző az értekezés során bemutatta, hogy a jóléti állam Belle Époque-ja 

(az 1945 és 1975 közötti három évtized) a külső impulzusoktól szinte teljes mértékben mentes 

nemzetgazdasági bázisról, autonóm költségvetési politika kialakítása révén szabályozhatta a 

jog eszközével a piaci viszonyokat. A szervezett kapitalizmus első számú szabályozó hatalma 

tehát a polgári nemzetállam volt, amely komoly gátat – ha úgy tetszik, egyfajta „szervezett 

Maginot-vonalat”
10

 – képezett a globális piac hatalmával, és annak hektikus működésével 

szemben. 

A szervezett kapitalizmus azonban a különböző negatív tendenciák hatására az 1970-

es évek közepétől előbb szofisztikáltabb, majd egyre radikalizálódó kritikák kereszttüzébe 

került, amely végül THATCHER és REAGAN választási győzelmével a „monetáris 

ellenforradalom” győzelméhez vezetett. Ezek a kormányzatok hozzáfogtak a jóléti államhoz 

köthető, keynesiánus megoldásokat kamatoztató szabályozás deregulálásához. Ez azonban 

nem jelenti azt, hogy a transznacionális kapitalizmussal konform neoliberális berendezkedést 

– a neoliberális versenyállamot – ne jellemezné egy erős szabályozási tevékenység. A 

„transznacionális kényszerek rendszerében” ugyanis – ahol sikeresen számolják fel a 

nemzetállamok autonóm gazdaság-és kereskedelempolitika-alakítási lehetőségeit – egy sor, a 

nemzetközi kereskedelmet és pénzügyeket érintő multilaterális megállapodás biztosítja a 

kereskedelem és a tőkeáramlás útjában álló szabályozók csökkentését-lebontását, a szabadon 

bonyolítható áru-és tőkeforgalom előmozdítását, illetve az immáron az egész glóbuszra 

kiterjedő hatókörű szabad verseny érvényesülését. A globális kapitalizmus működési 

mechanizmusait biztosító szisztémába beágyazott nemzetállam nem szűnt meg, sőt 

szuverenitása jogi értelemben teljes maradt, ám neoliberális versenyállammá alakítása azzal 

járt, hogy cselekvőképessége korlátozottá vált, és a globális szabályozó hatalmak által 

                                                           
10

 CERNY, PHILIP G.: The Competition State Today: From Raison d’État to Raison du Monde, in Policy Studies, 

Vol. 31., No. 1. (2010), pp. 5-21. at 13. p.  
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kialakított elvek, normák, döntési mechanizmusok jogrendbe történő beépítésére és/vagy 

elfogadására kényszerült.  

Globális szabályozó hatalmak alatt a Szerző olyan entitásokat ért, amelyek a 

rendelkezésükre álló eszközrendszer révén, továbbá a saját maguk által kidolgozott elvek, 

normák, szabályok, eljárási mechanizmusok segítségével képesek a világpiaci viszonyok aktív 

befolyásolására, a korábban deregulált nemzetállami szabályozás „újbóli regulálására”, és 

szabályozó szerepükből fakadóan aktív adaptációs tevékenységre, illetve az általuk alakított, a 

nemzetközi szabadversenyen alapuló szisztéma elfogadására kényszeríthetik a jogi értelemben 

továbbra is szuverén nemzetállamot.     

A globális szabályozó hatalmak tehát aktívan, és meglepően intenzív módon képesek a 

világpiaci viszonyok befolyásolására. A szabályozás tárgyaként tehát a világpiacot, illetve az 

az általa átfogott világpiaci viszonyokat jelölhetjük meg. A szabályozó hatalmak komplex 

rendszerében egy jól kialakult munkamegosztás is megfigyelhető abban az értelemben, hogy a 

Kereskedelmi Világszervezet (WTO) a nemzetközi kereskedelem, a Nemzetközi Valutaalap 

(IMF) a nemzetközi monetáris viszonyok, míg a Világbank a nemzetközi hitelezés és a 

fejlesztéspolitika területén rendelkezik markáns pozíciókkal. A komoly szerep-és jogkörökkel 

való felruházottság persze normatív fedezettel is rendelkezik: az IMF és a Világbank esetében 

az Alapokmány, míg a WTO vonatkozásában a Marrakesh-i egyezmény – és egyéb 

multilaterális konvenciók – rendezik a szervezetek jogállását, illetve feladat-és hatásköreit.  

Az IMF Alapokmányából számos szabályozó funkció deriválható a Valutaalapra 

nézve. Ezeket CSÁKI GYÖRGY tipizálása nyomán az alábbiakban határozhatjuk meg: 

árfolyam-megállapodások létesítése a tagországokkal; árfolyam-felügyelet; folyamatos 

konzultáció folytatása a tagországokkal a nemzetközi pénzügyi rendszer zavartalan 

működése, a különböző tagországok pénzügyi együttműködésének előmozdítása végett; a 

devizális korlátozások ellenőrzése és szabályozása.
11

 Ezt azzal egészíthetjük ki, hogy az IMF 

által nyújtott hitelekhez kapcsolt feltételesség drasztikus mértékben korlátozza az inkriminált 

tagállam autonóm költségvetési politika-alakítási lehetőségét, mivel a hitelnyújtás fejében 

rendre a „fiskális fegyelmet szolgáló” ún. költségvetés-stabilizáló intézkedések hatályba 

léptetését – egyszerűbben kifejezve: a veszteségek társadalmiasítását szolgáló megszorító 

programok elfogadását és alkalmazását – várják el.  

                                                           
11

 CSÁKI GYÖRGY: Mit kell tudni a Nemzetközi Valutaalapról és a Világbankról? Kossuth Könyvkiadó, 

Budapest, 1988, 28. p. 
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A Világbank által nyújtott hitelek folyósítása újabban az intézmény fő „védjegyévé” 

vált, de természetesen a fejlesztéspolitika alakításában játszott szerepét sem becsülhetjük le. A 

világbanki fejlesztési segélyezés körében is kiemelendő – a főként az 1980-as években 

érvényesített – ún. strukturális kiigazítás gyakorlata, ami az IMF-hitelhez kapcsolt 

feltételességhez hasonlóan a washingtoni konszenzus programpontjainak gyakorlatba történő 

átültetetését várja el a „kedvezményezett” ország kormányzatától. Figyelemre méltó továbbá, 

hogy a „Világbank-csoport” tagjaként funkcionáló ICSID (Beruházási Viták Rendezésének 

Nemzetközi Központja) felhatalmazást kapott az államok és a vállalatok között felmerülő, 

nemzetközi beruházásokkal összefüggő jogviták rendezésére. Joghatósága ugyan a vitában 

érdekelt felek általi alávetéstől függ, azonban ezen aktus megtörténtétől számítva már komoly 

ráhatással bír egy állam és egy befektető közötti konfliktus elbírálására.   

A WTO talán az egyik legkiterjedtebb hatókörrel rendelkező szabályozó hatalomként 

aposztrofálható. Nemzetközi gazdasági és kereskedelmi intézményként ugyanis döntő 

ráhatással bír az államok közötti kereskedelem szabályainak alakítására, a nemzetközi 

egyezmények kidolgozására, érvényesítésére, ellenőrzésére, illetve a vitarendezési eljárás 

révén a szuverén nemzetállamok között keletkezett viták rendezésére, elbírálására – ez pedig 

komoly eszköznek számít a reguláció szempontjából. A WTO pilléreinek is titulált további 

egyezmények biztosítják, hogy a szervezet a szolgáltatások és a szellemi tulajdonjogok 

kereskedelme terén is komoly szabályozó szereppel bírjon.  

A különböző szabályozó hatalmak „arzenálját” szemlélve tehát megállapítható, hogy a 

gazdasági, kereskedelmi, illetve közvetetten a társadalmi viszonyokat érintő regulációs 

tevékenység instrumentumai közé sorolhatjuk a jogi, a gazdaság-és kereskedelempolitikai, a 

döntőbíráskodásból származtatható jogviszony-alakítási, és a neoliberális felfogásnak érvényt 

szerző, a hitelezésekhez kapcsolt feltételességi eszközöket, mindezt pedig a washingtoni 

konszenzus fogja át és rendszerezi „koherens” ideológiává. A nemzetállamok szintje felett 

szerveződő, globális hatókörű szabályozó intézmények (IMF, Világbank) persze pro forma 

tagországokból rekrutálódnak (illetve a Marrakesh-i egyezményt szuverén államok 

ratifikálták), de ezen a szerveződési szinten tevékenységük már függetlenedett a nemzetállami 

érdekektől (hacsak az USA döntéshozatali szempontból szemlélve többségi befolyását, és az 

amerikai tőke érdekeinek képviselete során játszott szerepét nem tekintjük kivételnek). 

Valójában a deregulált jóléti állam helyén keletkezett „szabályozási vákuum” betöltését 

igyekeznek megvalósítani a re-regulációs tevékenység során, de akként, hogy az új normákat 

a globális tőke reprezentánsainak „globális szabad versenyt” preferáló, a nemzetközi 
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szabadversenyt mindenek elé helyező felfogásának megfelelően töltsék meg tartalommal, 

primátust szerezve a globális tőke érdekeinek a társadalom, illetve a centrum országok 

érdekeinek a félperiféria, illetve periféria államai felett. A nemzetállamok ebben a 

szisztémában arra vannak kárhoztatva, hogy az ezen, immáron nemzetállamok feletti szintről 

megfogalmazott szabályok végrehajtása felett őrködjenek. 

Az utóbbi időkben végzett vizsgálatok erre a momentumra utalva mutatják azt, hogy 

az állam korábban érvényesülő primátusa a globalizáció hatására végérvényesen megszűnt, és 

a világrendben bekövetkező alapvető változások hatására az állam már nem rendelkezik 

abszolút hatalommal a területe, illetve lakossága felett.
12

 

Az értekezés másik célja a jelenlegi szisztémában rejlő problémák lehetséges 

megoldását, illetve egy alternatív javaslat(rendszer) kimunkálását irányozta elő. A jelzett 

problémák ismertetését követően, azok megoldására nézve ezért konkrét – és bátor – 

javaslatok kidolgozására volt szükség. Ezen a ponton azonban mindenképpen jelezni 

szükséges, hogy a konklúziók levonása során a Szerző alapvetően tézisszintű javaslatokat 

kívánt megfogalmazni, így például a szociális Európára vonatkozóan is csak általánosító 

jellegű megállapításokat kívánt tenni. 

A társadalom, az állam és a piac viszonyrendszerét és működésmódját illetően a 

Szerző arra a következtetésre jutott, hogy helyre kell állítani a társadalom, az állam és a piac 

megbomlott egyensúlyát. Az elmúlt évtizedek argumentációjának – és gyakorlatának – 

középpontjában a piacnak a társadalom és az állam fölé történő helyezése állt. Ezzel szemben 

sokkal inkább arra lenne szükség, hogy a demokratikus pluralizmus égisze alatt, és a 

szabályozott piac keretein belül egyesítsék a civil társadalom, a piac és az állam erőit, 

méghozzá akként, hogy az első szektorban a civil társadalmat, a másodikban az államot, és a 

harmadikban a piaci intézményeket helyezzék el. Ez egyben érdek-és igényérvényesítési 

sorrendet is jelentene, hiszen a piac sokszor bizonyult érzéketlennek arra, hogy felismerje a 

társadalomban rejlő emberi szükségleteket, és ennek megfelelően alakítsa magatartását. A 

piac képtelen volt a szegénység és az egyenlőtlenség felszámolására – mellékesen ez nem is 

feltétlenül állt az érdekében. A piac ugyanis nem differenciál a gazdasági termelésből 

származó jogos haszon és a meg nem érdemelt nyereség között, és gyakran ösztönöz az 

alapvető emberi érdekekkel ellentétes magatartásra. Ráadásul a piaci hatalom néhány 
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óriásvállalat kezében koncentrálódik, ezért olyan kényszerítő erejű hatalomra tettek szert, 

amelyre a civil társadalom vélelmezhetően nem kívánta őket felhatalmazni. 

A helyi közösségek önszerveződésén nyugvó társadalom ideája kétségkívül hangzatos, 

azonban ahhoz, hogy a társadalmi egyenlőtlenség fokozódását fékezzük, illetve a negatív 

trendet megfordítsuk, a szociális kohéziót újrateremtsük, továbbá szakítsunk a minden 

nyereséget privatizáló, ugyanakkor minden veszteséget társadalmiasító gyakorlattal, nem 

kapcsolhatjuk ki a gazdaságpolitika irányainak meghatározásából az államot. Mi több, a 

szuverén nemzetállamokat előtérbe állító XIX. századi mentalitás meghaladásaként lépnünk 

kell még egy fokot, hogy a XXI. század kihívásaira megfelelő választ szolgáltatni képes, 

regionális hatókörű szociális Európa architektúrájához jussunk el.  

Ezért fontos feladat a valódi szociális Európa kiépítése. A demográfiai krízis, a 

neoliberális átalakítás és a globális szabályozó hatalmak által oktrojált feltételek hatására 

napjainkra láthatóvá vált, hogy a kormányok egyre kevésbé képesek és hajlandóak magukra 

vállalni a jóléti funkciók változatos sokaságát. A kontinenst szemlélve megállapíthatjuk, hogy 

a megosztottságra épülő, egységes szociális szabályozást nélkülöző Európában a 

félperiférikus – vagy egyenesen periférikus – helyzetben lévő nemzetállamok képtelenek egy 

erős szociális hálóval rendelkező rendszer működtetésére. A globális tőke, a multi-és 

transznacionális vállalatok kegyeiért versenyezve, a tőkevonzás szempontját szem előtt tartva 

a szuverén államok kormányzatai hajlandóak voltak jóléti rendszereik markáns átszabására, a 

munkavállalói jogokat garantáló szabályozás deregulálására, és a globális tőke szempontjából 

előnyös „szabályozás” elfogadására. A globális tőke szabad áramlásának fontosságát 

hangsúlyozó neoliberalizmus pedig pont ebben érdekelt: ha ugyanis létrejönne egy olyan erős 

hatalom, amely képes lenne a gazdasági folyamatok kontrollálására, akkor minden eddigi 

versenyelőnyük megszűnne. Ezen a helyzeten azonban gyökeresen változtatni szükséges. A 

Szerző javaslata szerint az ígéretes jövő záloga ezért egy szociális-jóléti Európa lehet. Ezért 

az európai integrációval kapcsolatos eddigi fő dilemmát – tudniillik hogy föderatív 

Európára/Európai Egyesült Államokra, avagy a szuverén nemzetek Európájára van-e szükség 

– a gazdaságpolitikai kérdések tekintetében a Szerző egyértelműen eldöntöttnek véli. Az EU 

tagállamainak a strukturális szintű gazdasági krízis kezelése, és az értekezésben is tárgyalt 

gazdasági problémák megoldása során meglátása szerint a közösségi megoldásokat érdemes 

preferálniuk, tehát európai szintű gazdasági föderációra van szükség. 

Ez természetszerűleg a tagállami gazdaságpolitikák átfogó harmonizációját feltételezi, 

ám a jelenlegi szisztéma intézményi és jogi keretfeltételei alkalmatlanná váltak a válság 
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hatékony kezelésére, ezért a Szerző úgy gondolja, hogy lényegi és az egész regionális 

integráció jövőjét érintő, strukturális szintű reformokat szükséges hatályba léptetni. Az áruk, 

személyek, szolgáltatások és a tőke szabad mozgására építő szabályozás lényegében ugyanazt 

a szintű liberalizációt és deregulációt várja el a 28 tagállamtól, mint a HAYEK és FRIEDMAN 

tanain szocializálódott, a kínálati gazdaságtant gondolkodásuk középpontjába helyező 

neoliberális establishment szabadpiaci meggyőződése. Ezt a logikát mindenképpen meg kell 

haladni, és fel kell váltani a szervezett kapitalizmus jóléti államához közelítő, lehetőség 

szerint regionális szinten szervezett megoldással. Egy szociális karakterű Európában ezzel 

revitalizálni lehetne az 1945 és 1975 között létezett, a társadalom, a politika és a gazdaság 

szereplői között létesített széleskörű konszenzust, és sikerülne szintetizálni a polgári és 

politikai szabadságjogok, valamint a gazdasági, szociális és kulturális jogok katalógusát – 

mindez pedig egy átfogó legitimációs bázis biztos tudatában lenne realizálható.  

Európának egy markáns jóléti fordulatra lenne szüksége, ami persze száznyolcvan 

fokos fordulatot igényel: az évtizedeken keresztül épített neoliberális projekt felszámolását, 

ezzel párhuzamosan pedig a regionális szinten szabályozott kapitalizmus keretrendszerének 

kiépítését feltételezi. A szociális Európa alapvetően a keynesiánus gazdaságszabályozási 

eszközök (újbóli) alkalmazását teszi szükségessé, hogy ennek segítségével kezelje a gazdaság 

ciklikus mozgásából adódó egyensúlytalanságok következményeit, és az immáron 

összehangolt tagállami intervenció eszközrendszere révén biztosítsa a gazdasági 

növekedéshez szükséges egyensúlyi kritériumokat.  Alapvetően tehát a fizetőképes keresletet 

élénkítő, a konjunktúra felé történő elmozdulás reményét hordozó, a fogyasztást és a 

beruházást ösztönző gazdaság-és adópolitikára, a munkanélküliséget „pórázon tartani” képes 

aktív foglalkoztatáspolitikára, a kis-és középvállalkozásokat támogató beruházáspolitikára, 

továbbá a vagyonok és a jövedelmek igazságtalan elosztását nivellálni képes redisztribúciós 

tevékenységre és szociálpolitikára érdemes építeni a szociális Európa fundamentumait.  

A szociális Európa keretein belül kiemelt védelmet érdemlő munkavállalók érdekeinek 

védelme érdekében szigorú munkajogi szabályozást szükséges kialakítani. Ennek keretein 

belül szükség lenne az Európai Unió tagállamaira nézve egységes, a munkavállalók jogait és 

védelmét, sőt akár a bérek minimális szintjét regionális szinten rögzítő Munka 

Törvénykönyve kodifikációjára, amely a kiszolgáltatott pozícióban lévő munkavállalók 

jogainak széles körű és garanciális biztosítására koncentrálna. A TNC-kre vonatkozó 

univerzális jellegű egyezmény hiányában egy ilyen megoldás európai szinten biztosíthatná, 

hogy a multi-és transznacionális vállalatok munkáltatói pozícióban lévő vezetői a 
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tőkekivonástól félve ne kerülhessék meg a minden munkavállalót megillető, garanciális 

jellegű jogosultságokat, és a munkáltatókat terhelő kötelezettségeket. 

Mivel a szociális Európa kiépítése szükségszerűen a szociális kiadások jelenlegi 

arányának megnövekedésével járna, logikusan vetődik fel a kérdés, hogy a szociális-jóléti 

állam bástyáinak kiépítésével járó költségvetési kiesést mivel lehetne pótolni. Erre a Szerző 

négy adótípus bevezetését, illetve reformját javasolta. Az első ezek közül az ún. TOBIN-adó 

kivetésének lehetőségével számol. JAMES TOBIN Nobel-díjas közgazdász már 1972-ben egy 

olyan adó bevezetésére tett javaslatot, amely visszafogná a pénz-és tőkepiacok túlzott 

volatilitását, és a rövid futamidejű spekulatív ügyleteket. A nemzetközi pénz-és tőkepiaci 

stabilitás fenntartásának egyik lehetséges eszköze lehetett volna ez az adótípus, amelyet 

TOBIN a devizakonverziós (spekulációs) pénzmozgásokra vetett volna ki nemzetközileg 

egységes szinten, a tranzakciók volumenétől függő mértékben,
13

 „némi homokot szórva a 

pénzügyi gépezet kerekei közé.” A tőke nemzetközi pénzpiaci mozgatásából származó 

haszonnal kapcsolatos, nemzetközi pénzügyi műveletekre kivetett – akár csak kisebb mértékű 

– pénzügyi tranzakciós adó gyakorlatilag sok tíz milliárd dollár értékű bevételt is 

eredményezhetne, ráadásul csökkentené a spekulatív célú nemzetközi pénzmozgásokat.  

A második – már létező – adónem reformját az indokolja, hogy társasági 

nyereségadók az üzleti szféra esetében az 1980-as évektől kezdődően konstans módon 

csökkentek. Ennek hátterében a transznacionális társaságok (a továbbiakban: TNC-k) által 

kimondatlanul érvényesített „nemzetközi adóverseny” (az államok versenye az egyre 

mozgékonyabbá váló globális cégek kegyeiért) állt. Indokolt volna a társasági nyereségadó 

mértékének megemelése, amire a TNC-k kezdetben nyilván a tőkekivonás jól ismert 

válaszával refektálnának, ám amennyiben ez az adóemelés tartós mértékű és regionális 

léptékű lenne (tehát az Európai Uniót alkotó tagállamok összehangoltan, egymással 

egyeztetve vetnék ki azt), a transznacionális társaságok végül a fehér zászló meglengetésére 

kényszerülnének. Egy ilyen intézkedés természetesen adminisztrációs terheket is róna az 

integrációra: PIKETTY erre utalva vetette fel, hogy szükség lenne egy olyan szisztéma 

kialakítására, amelyben a vállalatok egyetlen, a bevételeik alakulását kimutató, európai szintű 

bevallás készítésére lennének kötelezve.
14

 Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása 

vagy valótlan adatokat tartalmazó, manipulált adatszolgáltatás esetén pedig az értekezés 
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 TOBIN, JAMES: A Proposal for Monetary Reform, in Eastern Economic Journal, Vol. 4, Nos. 3-4. 

(July/October 1978), pp. 153-159.; KOVÁCS LEVENTE: Tranzakciós, eredmény és mérleg alapú bankadók az 

Európai Unióban, in KOVÁCS LEVENTE (szerk.): Negyed százados a magyar bankrendszer. „Múlt-jelen-jövő”. 

Tanulmánykötet. Magyar Bankszövetség, Budapest, 2012, pp. 7-22. at 9. p. 
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 PIKETTY: op. cit. (2015), pp. 587-588. 
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szerzőjének javaslata szerint szankciós jellegű bírságot lehetne kiszabni a vállalatokra. (Ezt a 

megfelelő szintű harmonizáltság esetén akár a tagállamok nemzeti hatóságai is végezhetnék, 

de egy regionális hatókörű szervezet létrehozása sem lenne célszerűtlen megoldás.)  

Ezzel elejét lehetne venni az európai országok között jelenleg is zajló – és egyre 

fokozódó – „adóversenynek”, amely egyúttal elhárítaná a szintén regionális hatókörű 

progresszív jövedelemadó bevezetésének útjában álló akadályokat. A progresszív 

jövedelemadó rendszeresítése esetén arról lenne szó, hogy a magasabb jövedelemmel 

rendelkező adózók esetén az adókulcs magasabbnak, míg az alacsonyabb jövedelműek esetén 

értelemszerűen alacsonyabbnak minősülne. A legmagasabb jövedelmek sokkal magasabb 

kulcsok mentén történő adóztatása pozitívan hatna az egyenlőtlenségek szerkezetére: a 

jövedelmi hierarchia csúcsán lévők esetén a konfiskáló adókulcsok, ugyanakkor a 

legalacsonyabb jövedelemmel bírók esetén alacsony adókulcsok – esetleg adócsökkentéssel 

kombinált – alkalmazása jelentős mértékben mérsékelhetné az egyenlőtlenséget.
15

 

A negyedik adótípus, amelyet intézményesíteni lehetne a jóléti állam megnövekedett 

költségeinek fedezésére, a környezetvédelmi típusú adók köre lenne. Az ökológiai adók 

intézményesítésének gondolata több évtizedes múltra tekint vissza. PIGOU A jólét 

közgazdaságtana című művében az ún. szennyezési adó kivetésének szükségessége mellett 

érvelt.  Meglátása szerint ugyanis a környezet szennyezése olyan negatív externális hatással 

jár, ami jóléti veszteséget okoz a társadalom számára. Ezt csak a piac korrekciójával, 

kormányzati beavatkozás útján, lényegében a szennyező termelés megadóztatása révén lehet 

kompenzálni.
16

 SZIGETI CECÍLIA szerint a zöld vagy ökológiai adóreform azon az elven alapul, 

hogy a bevételek összegének változása nélkül átstrukturálja azok összetételét: több 

környezetvédelmi adót szed be, de ugyanilyen mértékben csökkenti a hagyományos adók 

mértékét. Ekként az állam jutalmazza a környezetbarát termelést, és olcsóbbá teszi az 

élőmunkát más termelési tényezőkhöz viszonyítva. Az ökológiai adóreform gyakorlatilag az 

adórendszer olyan átalakítását jelentené, melynek során az adóteher eltolódna a gazdasági 

„jók” (foglalkoztatás, jövedelem, befektetés) irányából a gazdasági „rosszak” (szennyezés, 

hulladéktermelés, erőforrás-kimerítés) felé.
17

 A zöld költségvetés összeállítása persze nagy 

befolyással rendelkező szektorok érdekeivel ellentétes, ezért eddig nagyfokú ellenállásba 
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ütközött ennek megvalósítása, ám a társasági nyereségadó kapcsán kifejtettek véleményünk 

szerint itt is irányadóak lehetnek. 

További problémaként merülhet fel, hogy a nemzetállamok adószuverenitásukat 

valószínűleg mindennél jobban féltik, és vonakodnának egy szociális karakterű Európai Unió 

ilyen vonatkozású hatáskörének elismerésére. Tény, hogy az adómegállapítás joga a 

szuverenitás egyik legneuralgikusabb pontja, ám a szuverenitás „koronáján” díszelgő eme 

„ékkő” XIX. századi reflexekre építő védelmét ideje lenne megszüntetni annak érdekében, 

hogy az Európa térképen egyre nagyobb foltot jelentő jövedelmi egyenlőtlenségeket 

mérsékelni lehessen.    

Az értekezés szerzője ezen túl javaslatot tesz a kapitalizmus újrastrukturálására, azaz 

a kapitalizmus jelenlegi formáját biztosító intézmények és mechanizmusok átfogó reformjára. 

RODRIK szavaival élve egy olyan vízióra van szükség, amely megőrzi a mérsékelt globalizáció 

előnyeit, de tiszteletben tartja a nemzeti sokszínűség értékeit, valamint a nemzeti szintű 

kormányzás meghatározó szerepét – tehát lényegében a Bretton Woods-i kompromisszum 

aktualizálása szükséges a XXI. századi igényekkel összhangban.
18

 Mindenekelőtt (f)el kell 

ismerni, hogy a piacok erőteljes szabályozása a világgazdaság egészséges működésének 

elengedhetetlen feltétele. Az önszabályozó piacok feltételezése ugyanis illúzió: a piacok 

helyes működéséhez más társadalmi intézmények fellépésére is szükség van. Az egyes 

államok számára választási lehetőséget kell biztosítani annak eldöntésére, hogy milyen 

mértékben kívánják kitenni magukat a nemzetközi tőkepiacok szeszélyeinek. PAUL KRUGMAN 

már 1991 nyarán kifejtette, hogy mekkora relevanciával bír a tőkemobilitás korlátozása.
19

 

Napjainkban is úgy látszik, hogy a tőke gyors – és egyre gyorsuló – mozgásának törvényi 

úton lehetne-kellene gátat szabni. RODRIKhoz csatlakozva az értekezés szerzője is kifejti, 

hogy minden országnak joga van a saját normaalkotáshoz, sőt akár a nemzeti határokon 

történő akadályok emeléséhez is, ha a kereskedelem bizonyíthatóan fenyegetést jelent a 

belföldön nagy támogatást élvező eljárások számára. Szélesebb körben kell biztosítani annak 

lehetőségét, hogy az államok magasabb importtarifák kivetésével védjék a piacaikat olyan 

esetekben, amikor a hirtelen meglóduló import a hazai cégek helyzetét veszélyezteti. Eme 

aktusok legitim indokai lehetnek a belföldi jövedelem újraelosztásával kapcsolatos 

aggodalmak, a belföldi normákkal és társadalmi szokásokkal történő ütközés, a belföldi 
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szabályozórendszer várható leépülésének ódiuma, valamint a fejlesztési prioritások. Az egyes 

országok számára különösen akkor kell jogosultságot biztosítani a WTO-és OECD-normákkal 

járó obligációk végrehajtása alól, ha e szabályok aláásnák a hazai munkaügyi és 

környezetvédelmi normákat, vagy meggátolnák a józan fejlesztési politikák kivitelezését.
20

  

Ezzel is összefügg a globális szabályozó hatalmak reformja. A Bretton Woods-i 

„ikreket”, tehát az IMF-et és a Világbankot a Szerző javaslata szerint vissza kellene téríteni az 

eredeti, alapvetően keynesiánus ihletettségű missziójukhoz. A WTO vonatkozásában a 

jövőben nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani a morális, környezetvédelmi, illetve az adott 

ország belső jogalkotását tiszteletben tartó felfogásnak. Az OECD esetében mérlegelés alá 

kellene vetni azt a kérdést, hogy vajon a nyakló nélküli liberalizáció ténylegesen kívánatos-e a 

nemzetállamok és a világrend számára. Egyetlen szabályozó hatalomnak sem szabadna 

biztosítani azt a lehetőséget, hogy a segélyezési vagy hitelezési gyakorlata során a fejlődésben 

elmaradottabb országok számára alapvetően idegen megoldások, illetve eljárások 

kimunkálásához és bevezetéséhez kösse az elvárt segítséget. Az USA és az Európai Unió sem 

sújthatnak a WTO által legitimált kereskedelmi szankciókkal más országokat pusztán azért, 

hogy kereskedelmi érdekeiket előtérbe helyezhessék. A nemzetközi konvenciók feladata 

alapvetően az, hogy kialakítsák azon infrastrukturális szabályokat és útvonalakat, amelyek 

orientáló jelleggel bírnak a nemzetállamok és a nemzetközi intézmények közötti interakciók 

számára.  

A Szerző napjainkban tapasztalható kihívásokra adott válasza tehát a globális 

kapitalizmus eddigi formájának drasztikus mértékű megváltoztatása, és a szervezett 

kapitalizmus jóléti államához történő visszatérés volt, ám a XXI. század kihívásaihoz 

igazítottan, regionális hatókörrel, európai szinten konstruálva.  

Igaz ugyan, hogy a szabadpiaci felfogással gyökeresen szakítani szükséges, de ez a 

felismerés nem vezethet a teljes nemzetállami bezárkózáshoz, az állami döntéshozók 

elefántcsonttoronyba történő vonulásához, és a társadalom érdekeinek negligálásához. Az 

inga a neoliberális korszak után újra lendült egyet, de nem teljesen ugyanoda kell visszatérnie, 

ahonnan korábban elmozdult. A Szerző által helyesnek gondolt terápia feladata éppen az 

lenne, hogy az európai nemzetállamok a XIX. századi megoldásokkal felhagyva, a társadalom 

és az állam polgárainak szolgálatába állva, illetve a közjó előmozdításán munkálkodva 

konstruálják meg a XXI. század regionális szinten szerveződő szociális-jóléti unióját. Az 
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értekezés megoldási javaslata szerint tehát a jóléti állam változó körülményekhez is igazodó 

revitalizálása lehet az igazi „elixír”.  

2. A kutatás tudományos eredményeinek alkalmazhatósága 

A kutatás célja elsősorban az volt, hogy a rendelkezésre álló szakirodalmi bázis 

alapján a nemzetállamok hagyományos szuverenitásának átalakulását, az új szabályozó 

hatalmak regulációs feladatkörét, az állami szerepvállalás lehetőségeit vizsgálja, illetve a 

rendszerszinten tapasztalható problémákra megoldást találjon. Ennek figyelembevételével a 

Szerző nem a tézisek közvetlen gyakorlati alkalmazhatóságát kezelte prioritásként, inkább a 

tudományos igényű elméleti rendszerezést. Az értekezés mindezzel együtt a napjainkban 

tapasztalható egyes kihívások azonosítása révén hozzájárulhat a nemzetállami szuverenitás 

kapcsán jelenleg is zajló viták jobb és teljesebb megértéséhez, valamint a problémakör 

további elemzéséhez.   A Szerző reményei szerint a kutatás eredményei vitaindító jellegűnek 

bizonyulhatnak, illetve a kutatás egyes megállapításai szerencsés esetben a tudományos 

gondolkodásba is beépülhetnek.   
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