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A közszolgáltatás közcélú, közérdekű
* szolgáltatás, amely egy nagyobb kö- 
; zösség valamennyi tagja által azonos 
[ feltételek mellett vehető igénybe: ezért 
; a piacgazdaasági környezetben műkö

dő közszolgáltató vállalatok körülte-
I kintő gazdasági szabályozása az egész 
i társadalom érdekeit szolgálja. Magyar-
• országon a jelentős részben termé- 
: szetes monopóliumként működő köz- 
: szolgáltatási tevékenység szabályozása 
i eltér a piacgazdaságokétól. Követke

zetes és kitartó munkára van szükség a 
piacgazdaságokban szokásos körülmé
nyek kialakításához. A tapasztalatok 
szerint a közszolgáltatások egyes típu
sai különböző szervezeti formák mel
lett is hatékonyan működhetnek. A vál
lalati típusú szerveződésnél a közszol
gáltató önálló jogi személy, gazdálko
dási rendszere jelentős részben meg
egyezik a versenyszféra vállalataival. A 
szerző esettanulmányai segítségével, a 
problémák megvilágításával mutatja be 
a módszertani összefüggések gyakorla
ti jelentőségét és megjelenési formáit; 
azokkal az ismeretekkel foglalkozik, 
amelyek a piacgazdasági környezetben 
működő közszolgáltató vállalatok gaz
dasági szabályozásához feltétlenül szük
ségesek. A vállalati vagy vállalatszerű 
keretek közt megvalósuló közszolgál
tatási tevékenységekkel ismertet meg 
két részből álló könyvében.

Az első részben a közszolgáltatás és a 
monopolhelyzet, a tulajdon és a haté-
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konyság, a monopóliumok költségszer
kezete, valamint az árszabályozás álta
lános kérdéseit tárgyalja. Bemutatja az 
intézetek, intézmények által nyújtott és 
a vállalati formában működtetett köz
szolgáltatások finanszírozása közti kü
lönbségeket, a közszolgáltató vállala
tok tulajdoni típusait, a monopólium 
lényegét és a közszolgáltató vállalatok 
egy részénél jogi úton létrehozott mo
nopol helyzetet. A nagy kiterjedésű 
technológiai hálózatrendszerek elsősor
ban a szolgáltató szférában működnek s 
ezek képezik a természetes monopóliu
mok alapját. A természetes monpólium 
a piacgazdaságok közismert gazdasági 
kategóriája, amelynek széles körű iro
dalma van. A gazdasági verseny nem 
lehet teljes, amíg ezek a hálózatok nem 
válnak versenyeztethetővé. A változó 
világban azok a feltételek is változnak, 
amelyek a természetes monopóliu
mokat létrehozzák. A szerző a tulajdon 
és a hatékonyság összefüggéseit vizs
gálva rámutat, hogy a hatékonyság- 
növelés a gazdasági versenyben a leg
intenzívebb; a hatékonyság a társa
dalom szempontjából értékelt hasznos
ságot fejezi ki. Az állami, önkormány
zati tulajdonban levő monopóliumokat 
az elkényelmesedés jellemzi, a magán- 
tulajdon nagyobb szervező ereje ezen a 
területen is megmutatkozik...

A továbbiakban olvashatunk a termé
szetes monopóliumok privatizációjá
nak, a közszolgáltató vállalatok va
gyongyarapodásának a kérdéseiről, 
majd az árszabályozási módszerekkel 
ismerkedünk meg. A szerző bemutatja 
a természetes monopóliumok sajátos 
költségszerkezetét, a költségtípusokat 
és a monopolármodelleket. Monopolár
nak nevezik azokat az árakat, amelyek 
hosszabb időn keresztül lényegesen 
magasabbak annál, mint amit a ver
senypiacokon el lehetne érni. Ezzel 
kapcsolatban bemutatásra kerülnek a 
könyvben a hatósági árszabályozási

ismeretek (a megtérülés elve, a volu
menhalmozódás és az inflációs hatás, a 
méltányos nyereség, a dotációk és el
vonások, az amortizációs költségek 
stb.). A piaci elvvel ellentétes megoldá
sokat az árszabályozás sem vállalhat 
magára. A közszolgáltató vállalatok ha
tósági árszabályozása elsősorban a be
vételek szabályozását jelenti. A díjösz- 
szeg belső szerkezete sokféleképpen 
rendeződhet, eltérő díjszerkezetek van
nak az egyes közszolgáltatásoknál, az 
alapszolgáltatások díjszerkezetének 
legismertebb megoldásait a 4.4 ábra 
szemlélteti. Emellett a járulékos szol
gáltatások elszámolása is különböző 
módon történhet; van ahol az alapszol
gáltatás költségeivel együtt kezelik, 
máshol pedig elkülönítik és külön díj
tételként számítják fel. Az egy- és két- 
tényezős díjszabással, valamint a fo
gyasztói kategóriánként differenciált 
díjalkalmazással ismerkedünk még 
meg az első részben.

A könyv második része esettanulmá
nyokat tartalmaz. Először az M l-es 
autópályadíj 1996 és 1998 közötti sajá
tosságait ismerjük meg azzal kapcso
latban, hogy ez az autópályaszakasz a 
világ egyik legdrágább díjköteles autó
pályájának bizonyult. A szerző szakér
tőként vett részt a túlzottan magas díj 
miatt indított perben és itt közli a szak
értői vélemény lerövidített és átszer
kesztett változatát. Ismerteti a vizsgálat 
körülményeit, az információforrásokat, 
az elvi és gyakorlati kérdéseket. Bemu
tatja az autópálya-építés finanszírozási 
költségeinek számítási menetét, amely
nek során kitér a bekerülési költségek
re, azok megtérülésére, a méltányos tő
kehozam és a kamatszint megítélésére. 
Kiemeli, hogy az autópálya fizetési 
szakasza esetében még próbaszámítá
sok sem történtek a bázisdíjra, s nem 
vették figyelembe a piaci összefüggé
seket sem. A dokumentáció sok hibás 
díjképletet tartalmaz, a beszedhető út

X X X II. évf 2 0 0 1 .  0 6 .  SZÁM 61



Könyvismertető

díj sem volt reális. A piacgazdasági 
szemléletmód tükrében vizsgálja az ér
vényesített ár arányosságát, kifejtve, 
hogy nem volt reális perspektíva a 33 
éven át beszedhető három-négyszeres 
útdíj. „Az Európai Unió ugyanis igen 
komolyan veszi a természetes monopó
liumokra érvényesíthető költségará
nyos ár elvét. Magyarország uniós 
csatlakozása után meg lettek volna szá
molva a többszörös útdíj alkalmazha
tóságának napjai."

Az Oktatási Minisztérium támogatásá
val. a felsőoktatási tankönytámogatási 
program keretében megjelent könyv 
végül egy adott (x) város víz- és csator
naművének privatizációjáról számol be 
ismertetve anak főbb jellemzőit, a bá
zisdíj nyereségtartalmát és a volumen
hatás sajátos kezelésmódját.

A könyvben tárgyalt ismereteknek a fel
sőoktatásban is helyet kell kapniuk; hiá
nyuk súlyos gazdasági károk forrása le
het...

Rubóczky István

A Legfelsőbb Bíróság 2001. III. 7-i kel
tezésű határozatában az Első Magyar 
Koncessziós Autópálya Rt. javára dön
tött, megállapítva, hogy a hivatal nem 
élt vissza gazdasági erőfölényével. 
(Világgazdaság, 2001. március 8.)
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A XXL SZÁZADRA
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„Ami eddig jó volt, az éppen azért, 
mert a múlt időben volt jó, ma tán csak 
meglehetős s utóbb még káros is le
het.’’1 Jobban senki sem tudná össze- *

* Széchenyi István: Hitel

foglalni, hogy a módszeres változtatás, 
jobbítás nélkülözhetetlen a talpon- 
maradáshoz.

Ez a könyv útmutatóul igyekszik szol
gálni arra vonatkozóan, hogy a mai 
vállalatok milyen változtatások segít
ségével őrizheti meg az életképessé
güket a XXI. század várható feltételei 
között. Szerzői amerikai kutatók: Jerry 
Yoram Wind a Pennsylvaniai Egye
temen működő jónevű Wharton School 
marketing professzora. Jeremy Main 
pedig a Wharton School SEI Menedzs
menttudományok Központjának vezető 
munkatársa.

Mondanivalójuk erőssége, hogy azt az 
üzleti életben felgyülemlett gyakorlati 
tapasztalatokra alapozzák. Arra a ku
tatásra támaszkodnak, amelyet a Köz
pont végzett annak vizsgálatára, milye
nek a XX. századi cégek jellegzetes 
tulajdonságai, és milyen változtatások
kal igyekeznek az e téren élenjáró vál
lalatok elébe menni a XXI. század vár
ható új feltételeinek és követelményei
nek. Ízelítő erre az összehasonlítás, 
amelyet a vállalatok „régi” és „kialaku
ló” tulajdonságairól adnak:

Kiemelik ugyanakkor -  és ez igen fon
tos figyelmeztetés hogy az új elemek 
nem szorítják ki szükségszerűen a ré
gieket. A nyereségesség a jövőben is 
minden vállalat számára létfontosságú

marad, a hierarchikus felépítés, vala
mint a funkcionális szerkezet sem fog 
teljesen eltűnni -  tehát nem teljes para
digmaváltásról van szó, hanem másfaj
ta egyensúlyról, hangsúlyok eltolódá
sáról. arról, hogy a vállalatok a régi és 
az új tulajdonságok alkalmas ötvözetét 
mutatják majd.

A mű eredeti címe jobban kifejezi 
mondanivalóját: a változások előrehaj- 
tása. Ez a lényeg: megfelelő előrelátás
sal kellő időben kikényszeríteni azokat 
a változásokat, amelyeknek meg kell 
történniük a cég életbenmaradásához. 
A könyv első része a változás mozga
tórugóit mutatja be. Ezek fontos ele
mei: a régi vállalati modell elavulása, 
az információ technológiák térhódítá
sa, a globalizáció, a növekvő intenzi
tású verseny, a társadalmi elvárások
ban. valamint a fogyasztók igényeiben 
beálló változások és ezek jelentőségé
nek növekedése. A második rész azt 
mutatja be. hogy mozgatórugók által 
keltett követelmények kielégítése érde
kében hogyan kezeli a jövőbeni fenn
maradásra törekvő vállalat a szereplő
ket, hogyan alakítja át a fogyasztókról, 
valamint a saját alkalmazottairól és ve
zetőiről alkotott képét. A harmadik rész

a fennmaradásért vívott harcban, a ki
hívásokra adott válaszban alkalmazott 
fegyvereké: azt elemzi, milyen új esz
közök állnak a vállalatok rendelkezé
sére és hogyan használják azokat. Ilyen

Régi tulajdonságok Kialakuló tulajdonságok
C élvezérelt V ízióvezérelt
Árközpontú Értékközpontú
Term ékm inőségre épít Teljes körű m inőségszabályozásra épít
Term ékközpontú Fogyasztó  központú
R észvényesközpontú M inden érin tettet (stakeholder) fig ye

lem be vesz
Pénzügyi irányultságú Sebességirányultságú
Hatékony, stabil Innovatív, vállalkozó szellem ű
H ierarchikus Lapos, önállósággal, hatáskörrel és fe le lős

séggel rendelkező m unkatársakra építő
G épszerűen m űködő Inform ációalapú
Funkcionális Funkciót átszelő
Merev, elkötelezett R ugalm as, tanuló
Helyi, regionális, nemzeti G lobális
Vertikálisan integrált H álózatszerű, kölcsönösen függő
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