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9ARTNER ANNAMÁRIA

A feltétel nélküli alapjövedelem  
relevanciája és kérdőjelei1

1. Bevezető

Valamely dolog (tárgy, fogalom, jelenség) megértéséhez szisztematikus 
vizsgálat szükséges. Először meg kell vizsgálni magát a dolgot, majd 
a dolognak más dolgokhoz való viszonyát, aztán a dolog fejlődését 
(történetét), egészen geneziséig lehatolva. Ennek, és a világról szer-
zett egyéb ismereteinknek a birtokában lehet kísérletet tenni a dolog 
lényegének elméleti megragadására. Ha mindezt sikerrel elvégeztük, 
meglapozottan tehetünk kísérletet a dologgal való teendőnk, vagyis a 
jövő tervezésére.

Tanulmányunk a feltétel nélküli alapjövedelem (FNA) kapcsán ezt 
a módszert követi.

2. Mi a feltétel nélküli alapjövedelem?

A feltétel nélküli alapjövedelem (FNA), ahogyan mi a továbbiakban 
értelmezzük, azt jelenti, hogy egy ország, régió, város minden lako-
sa, legyen bár szegény vagy gazdag, születésétől haláláig minden 
kérvényezés és jogosultsági vizsgálat nélkül, automatikusan, havi 
rendszerességgel egységesen akkora pénzösszeget kap az államtól 
(önkormányzattól, az EU-tól stb.), amely elegendő az anyagi, szellemi, 
kulturális, politikai stb. szempontból méltó élethez az adott társada-
lomban. Az FNA összege legfeljebb életkor függvényében változna 
(például a gyermekek után mondjuk csak 50% járna). Az FNA beveze-
tése egy bőkezűbb juttatással helyettesítené a mai pénzbeli szociális 
ellátásokat, miközben nem jelentené a többi jóléti rendszer (oktatás, 
egészségügy stb.) csorbítását.

Az alapjövedelemnek más, tágabb definíciói is léteznek, például 
amely nem az adott társadalomban méltó életet biztosító összegről 
szól, hanem csak egy attól kisebb rendszeres jövedelemről. Az ilyen 
ellátást azonban helyesebb garantált minimumjövedelemként (GMJ) 
aposztrofálni. Továbbá a tágabb definíció szerint az alapjövedelmet 
nem a társadalom minden tagja, hanem például csak az aktív korú 
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rendszeres, állam által biztosított jövedelmet is, amely nem feltétel 
nélküli, tipikusan az egyén vagy a család jövedelmi szintjéhez igazo-
dik (ezt egészíti ki egy meghatározott összegre) vagy munkavállalási 
hajlandósághoz kötött.

A továbbiakban nem ezeket a tágabb definíciókat, hanem az elsőként 
megadott szűkebb FNA-értelmezést tartjuk szem előtt: feltétel nélküli, 
univerzális, a méltó élethez elegendő. Tesszük ezt egyrészt azért, 
mert a tágabb értelmezések kielégítő elemzése meghaladná egy cikk 
kereteit. Legfőképpen azonban azért, mert 1. a fenti értelemben vett 
alapjövedelem korunkban a gazdasági fejlettség (az előállított és előál-
lítható termék- és szolgáltatástömeg) oldaláról nézve megvalósítható, 
tehát az FNA nagyon is időszerű; továbbá, mert 2. a XXI. században 
az FNA-gondolat értelmét, ha úgy tetszik „forradalmi” jellegét éppen 
az adja, hogy megszabadítaná a munkát kényszerjellegétől. Mindezek 
alapján tehát, bármennyire is kedvesek szívünknek az FNA-tól szeré-
nyebb, de a mai szociális védőhálóknál bőkezűbb segélyezési rendsze-
rek, gazdasági-társadalmi-történelmi értelemben ezek túlhaladottak. 
Nem érdemes kevesebbet vizsgálnunk, mint ami a fennálló rendszer 
túlélését biztosító kozmetikázások helyett valóban az általános emberi 
emancipáció felé tett lépést jelenti.

Bár 2010-ben az Esély és a Fordulat, majd 2013 végén az Eszmélet 
című folyóirat különszáma is foglalkozott az FNA-val, és 2013-ban az 
EU-ban aláírásgyűjtést folyt az FNA bevezetése érdekében, a hazai 
média figyelmét a téma mégis csak azt követően érdemelte ki, hogy 
civil szakértők egy csoportja2 2014 januárjának elején „LÉT”-koncepció 
néven részletes tervvel állt elő Magyarországra vonatkozóan. A LÉT 
nem a mi értelmezésünk szerinti FNA, hanem mindössze egy újabb 
segélyezési rendszer, amely feltétel nélküli garantált minimumjövedel-
met biztosít, azonban a megélhetéshez nem elegendő.3 Ennek ellenére 
köszönet illeti a szerzőket, hogy a témát, amely a LÉT kapcsán az 
FNA-ról is szól, azóta is napirenden tartják konferenciák, műhelybe-
szélgetések formájában.

3. A feltétel nélküli alapjövedelem társadalmi hatásai

Az FNA-val, illetve annak lehetséges hatásaival kapcsolatos pro és 
kontra érvek sora hosszú, ezért csak a legfontosabbakra térünk ki 
röviden.

A méltó életet biztosító, nem megvonható jövedelem bevezetése 
esetén megszűnne a munkavállalási kényszer: mindenki csak olyan 
munkát vállalna el, olyan fizetésért, amilyet, amennyiért és amikor azt 
saját elhatározásából teszi. Ez sok esetben mérsékelné a munkavál-
lalók bérigényét, hiszen nem a bérből kell megélni, miközben – külö-
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munkák esetében – alulról be is korlátozná azokat. A tőke és az egész 
társadalom is ösztönözve lenne a legrosszabb munkák jobb megfize-
tésére, vagy gépesítésére, vagy adott esetben önkéntes elvégzésére 
(pl. a kukatároló tisztántartása). Összességében a bérek alakulását a 
munkavállalók lényegesen nagyobb mértékben befolyásolhatnák, s 
már pusztán ezáltal befolyást gyakorolnának a termelés szerkezetére 
és technikai színvonalára.

Az FNA javítaná a bérmunka minőségét is, hiszen a szabadon 
választott munkával az emberek jobban azonosulnak, ezért azt kö-
rültekintőbben végzik. Kritikát, újítási javaslatokat is könnyebben fo-
galmaznak meg, ha emiatt nem kell tartaniuk a főnök vagy a kollégák 
rosszallásától, féltékenységétől. A főnökök is nyitottabbak és együtt-
működőbbek lennének beosztottaikkal, ha nem tarthatnák sakkban 
őket a megélhetést jelentő munkától való megfosztás rémével. Ez a 
demokrácia általános erősödését is maga után vonná.

Az FNA a GDP, illetve az országban előállított, a GDP-ben hagyo-
mányosan nem szereplő, de a lakosság életszínvonalára lényeges be-
folyást gyakorló termékek, szolgáltatások, tevékenységek körének és 
színvonalának bővülését eredményezné, miközben ki-, illetve háttérbe 
szorítana ma piacképes, de csak gerjesztett szükségleteket kielégítő 
tevékenységeket. A gyermekfelügyelet, gyermekekkel való foglalkozás, 
sportolás, közösségi terek gondozása, otthoni ételkészítés, elromlott 
tárgyak megjavítása, ön- és közművelés és még ezer más, mind 
nagyobb mértékben és magasabb színvonalon válna lehetővé, ha a 
lakosság létbiztonsága és szabadideje növekedne. Kellő szabadidő 
hiányában e szolgáltatásokat vagy meg kell vásárolni, ami csökkenti 
a jövedelmet, vagy hanyagul, esetleg egyáltalán sehogy sem lehet 
elvégezni (mint például a test és szellem művelését), ami pazarláshoz 
vezet az egészségügyet, az oktatási rendszert, a rendfenntartást stb. 
terhelő idő- és pénzráfordítás révén. Ugyanez mondható el a nagy 
jövedelmi különbségek, valamint a szegénység által indukált társadal-
milag káros, és/vagy jogba ütköző, és/vagy magára az egyénre nézve 
romboló hatású viselkedési formákról, a devianciákról, a mentális 
betegségekről, a bűnözésről stb. Ezeknek, illetve ezek hatásainak a 
kezelése a társadalom egészének anyagi-szellemi erejét, munkaidejét 
terheli, amit az FNA a maga jövedelemkülönbségeket és szegénységet 
csökkentő hatása révén jórészt meg tudna spórolni.

Az FNA-val kapcsolatos ellenvetések lényegében a bérmunkavi-
szonyban rögzült, és annak megfelelő viselkedési és gondolkodási 
mintákból erednek. Így például az a kifogás, hogy az FNA esetében 
„senki nem dolgozna”. Mindenekelőtt emlékeztetünk rá, hogy a fog-
lalkoztatottak aránya, amelybe mindazok beleszámítanak, amelyek 
a megkérdezés időpontja előtti héten akár csak 1 óra fizetett munkát 
végeztek, az EU27-ben napjainkban sem éri el a 70 százalékot a 20-
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korosztályban, a munkanélküliek aránya pedig az 1960-as évek óta 
többszörösére nőtt. Tehát ma is igen sokan vannak munka, ponto-
sabban bérmunka, és még pontosabban rendesen megfizetett, biztos 
és elfogadható állás nélkül. Globálisan a foglalkoztatottak közel fele 
bizonytalan, többnyire alacsony bérű munkából él (alkalmi munka, ki-
segítő családtag, önfoglalkoztatott stb.), ún. „sebezhető” foglalkoztatott.

Az FNA megléte esetén vélelmezett munkavállalási hajlandóságra 
vonatkozó reprezentatív, tehát a társadalom életkor, nem, képzettség, 
lakhely stb., szerinti szerkezetét tükröző felmérésekről e sorok írója 
nem tud. A különböző közvélemény-kutatások és kísérleti tapasztalatok 
azonban azt mutatják, hogy az FNA mellett az emberek túlnyomó része 
vállalna bérmunkát, vagy társadalmilag hasznos tevékenységgel tölte-
né idejét, beleértve a tanulást.4 Sőt, az alacsony keresetűek esetén a 
maihoz képest vélhetően még növekedne is a bérmunka-vállalási kedv. 
Az FNA ugyanis gyógyír a munkanélküliségi és szegénységi csapda 
által ismert jelenségre. Ez a csapda abban áll, hogy a munkavállalással 
megszűnik, de jó esetben is jelentősen csökken a feltételhez kötött 
segély, miközben a munkába járás költségei (közlekedés, ruházkodás 
stb.) csökkentik a kapott bért. Alacsony munkabér esetén így a mun-
kavállalással csak olyan kis mértékben nő a jövedelem, hogy azért 
már nem érdemes feláldozni a szabadidőt. Az FNA esetén azonban a 
bérmunkával szerzett többletjövedelem az alapjövedelemre rakódik, 
így a munkavállalás még alacsony bér esetén is nagymértékben (50, 
100 vagy még több százalékkal) növeli a személyi jövedelmet.

Egy másik ellenvetés, hogy az FNA esetén nem lehetne megbízható 
munkát – például rendszeres munkába járást – várni az emberektől.  
A megbízhatatlanság azonban éppen a bérmunkakényszer társadalmát 
jellemzi, különösen a legrosszabbul fizetett, ezért a kevésbé képzett, 
szegény emberek által vállalt munkák esetében. Ráadásul nemcsak 
az ő részükről, de gyakran a munkáltató részéről is, aki nem jelenti be 
és/vagy nem fizeti ki alkalmazottait. Az FNA által nyújtott létbiztonság 
az ilyen viselkedésben való érdekeltséget csökkentené, hiszen az 
önrendelkezéshez való jog által nyújtott méltóság lehetővé tenné az 
olyan tulajdonságok megerősödését – részben spontánul, részben 
társadalmi-közösségi nyomásra – mint a becsület és a felelősség. Az 
FNA tehát nemcsak a közvetlen termelés, hanem a politikai-társadalmi 
viszonyok előtt is szélesre tárná a fejlődés lehetőségét.

Sokan kifogásolják azt is, hogy az FNA mindenkinek, tehát a magas 
jövedelműeknek is járna. Ez első pillanatra kétségtelenül visszatet-
sző, ám tudni kell, hogy a mindenkire egyformán érvényes szociális 
juttatások (pl. családi pótlék) társadalmi elfogadottsága mindig is 
nagyobb volt, mint a csak a rászorulóknak nyújtottaké.5 Továbbá, ki 
mondja meg, hogy egy jobb keresetű ember néhány év, sőt hónap 
múlva mekkora jövedelemmel fog rendelkezni? Vagy akár azt, hogy 
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az FNA kínálta megélhetési biztonság hátterével? A nagy munkanél-
küliség, a bizonytalan, prekárius foglalkoztatási formák terjedése és a 
válságkezelés során alkalmazott, nemegyszer ideiglenesnek nevezett 
intézkedések állandósulni látszanak, és még a világon (átlagosan) leg-
jobb munkafeltételeket biztosító Európában is rontják a munkavállalók 
helyzetét.6 Mindazonáltal a polarizáció mind a tőke-munka ellentét miatt 
általában, mind magán a munkaerőpiacon belül növekszik.7 Ezért nem 
kevesen vannak és lesznek, akik számára az FNA nem szükséges, 
így megtakarításokba, esetleg luxuscikkekbe fektetik, vagyis a társa-
dalmi újratermelésre nézve kevésbé ösztönző formában használják 
fel. Ennek, és az így születő igazságtalanságnak az orvoslását és 
egyben a társadalmi tudat fejlődését is szolgálhatná például az, hogy 
a megkapott FNA-t bárki önként és bármikor egy meghatározott 
központi számlára utalhatná, és a visszautalók neve és a visszautalt 
összeg folyamatosan bárki által megtekinthető lenne az interneten, 
és egyéb, mindenki által hozzáférhető nyilvános fórumokon. Az FNA 
e cirkulációjának ösztönzésére akár serkenteni is lehet a jómódúakat, 
például óriásplakátokon, médiahirdetésekkel, így e marketingformák 
is fokozott mértékben nemes cél szolgálatába állíthatók a gerjesztett 
konzumerizmus és politikai szemfényvesztés kárára. Ehhez persze az 
államnak azonosulnia kellene az FNA-nak nemcsak anyagi, de eszmei-
politikai tartalmával is, amely az állam osztálytartalmának kérdését veti 
fel. Erre a későbbiekben még visszatérünk.

Egyes vélemények szerint az FNA a nőket otthonmaradásra ösztö-
nözné, ami a tradicionális nemi munkamegosztás erősítésével tovább 
rontaná társadalmi helyzetüket. Ez az érvelés meglehetősen álsá-
gosnak tűnik abból a szempontból, hogy egy, az emancipációt segítő 
eszközt, nevezetesen az anyagi függetlenséget támadja azzal, hogy 
az az emancipálatlanságot erősíti. Mindenesetre, amennyiben ilyen 
tendenciák kibontakoznának, az FNA-val alátámasztott társadalom 
bizonyára könnyen kimódolja azokat a – skandináv államokban jórészt 
már ma is meglévő – eszközöket, amelyekkel ezeket orvosolhatja (pl. 
széles körű természetbeni szolgáltatások a családi, háztartási munkák-
kal kapcsolatban).8 Ehhez ismét az állam érdekeltsége, a társadalmi 
progresszió iránti fokozott elkötelezettsége szükséges.

Végül, de egyáltalán nem utolsósorban természetesen az anyagi 
megvalósíthatóságot vonják kétségbe igen sokan. A különböző szá-
mítások és a hozzájuk tartozó megoldásai javaslatok (pl. progresszív 
jövedelemadó, vagyonadó, áfa stb.) arra utalnak, hogy a megvalósítás 
elvileg még a jelenleg adott költségvetési keretek között sem lehetet-
len, bár vannak, akik ennek érdekében nem elégséges, hanem csak 
minimumjövedelemmel számolnak.9 A finanszírozhatóság azonban 
nehezen kalkulálható ki előre, mert 1. mint arról fentebb szó volt, az 
FNA bevezetésével a GDP nagyságának és minőségének növekedése, 
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2. az FNA a fizetőképes kereslet növelésével serkentené a termelést, 
azaz multiplikátor hatással is járna.10

A továbbiakban a FNA-t mint a kapitalizmusban megvalósítandó 
elképzelést vizsgáljuk, annak érdekében, hogy rávilágítsunk arra az 
ellentmondásra, amely egyfelől az FNA-nak a termelőerők fejlettsége 
szempontjából kétségbevonhatatlan jogosultsága és megvalósítható-
sága, másfelől a profittermelés törvényszerűségei között feszül.

4. A múlt – A feltétel nélküli alapjövedelem története 

Az FNA genezisének megtalálása végett tanulmányunkat egyfajta 
oknyomozó időbeli hátrálással folytatjuk.

Kezdjük mindjárt egy nem FNA-ról szóló, de mégis igen tanulságos 
közelmúltbeli eseménnyel! A világ egyik leggazdagabb országában, 
Svájcban, 2014. május 18-án a népszavazás elsöprő többséggel 
elutasította az ottani adók és árak mellett magasnak egyáltalán nem 
nevezhető 4 000 frankos havi minimálbér bevezetését. A javaslatot 
a szakszervezetek terjesztették elő, az üzleti szféra és a kormány 
hevesen ellenezte arra hivatkozva, hogy a törvényi bérminimum a 
munkanélküliség növekedéséhez vezetne.11 Különösen a kisebb vál-
lalatok, farmerek támadták hevesen az ötletet, mondván, hogy ilyen 
minimálbér mellett kiszorulnának a piacról.12

Az FNA azonban mégis terítéken van. Az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság13 2014 áprilisában konferenciát szervezett az 
FNA-ról, ahol többek között előadást tartott Phillippe Van Parijs, belga 
filozófusprofesszor, az FNA régóta nemzetközileg elismert szószólója, 
és javaslatot tett a havi 200 eurós összeurópai feltétel nélküli alapjö-
vedelemre. Bár az összeg csekély, ha az EU többletként biztosítaná 
ezt polgárainak a nemzeti ellátási rendszereken felül, egy csapásra 
megszüntetné a jövedelmi (mély)szegénységet és a kirekesztettség 
más formára is pozitívan hatna.

2014 januárjában eredménytelenül zárult az FNA-ról szóló európai 
civil kezdeményezés14 keretében folyó aláírásgyűjtés, mert nem gyűlt 
össze a szükséges 1 millió aláírás. Ez azt jelenti, hogy az európai nép 
pillanatnyilag lemondott arról, hogy kötelezze az Európai Bizottságot, 
hogy a Bizottság vizsgálja meg a javaslatot és rendezzen nyilvános 
meghallgatást róla az Európai Parlamentben. Alig 295 ezer aláírás jött 
össze, ami a 28 tagú Unió szavazóképes lakosságának mindössze 
0,07 százaléka. A népesség arányában a legtöbben az igen szegény 
Bulgáriában írták alá (0,56%), és az aláírások száma itt közel ugyan-
annyi volt, mint a 11-szer több lakosú Németországban. Magyarország-
ról 14 514-en (0,15%) adták nevüket a kezdeményezéshez, s ezzel a 
hetedikek lettünk a sorban.15
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ismeretlensége volt, hiszen nehezen hihető, hogy mindössze ennyien 
szeretnének szabadulni attól a sokféle formájú létbizonytalanságtól, 
amelyben a mai foglalkoztatási körülmények (munkanélküliség, túlmun-
ka, intenzív munka, részmunka, határozott idejű munkaszerződések, 
kisvállalkozások, alacsony bérek, ifjúsági munkanélküliség, prekárius 
foglalkoztatási formák stb.) miatt a társadalom döntő többsége él.

2013 nyarán a ciprusi elnök bejelentette, hogy 2014 júniusától be-
vezetik a garantált minimumjövedelmet, amely a kormány szerint nem 
igényel az állam részéről többletkiadást, rászorultsági alapon jár és 
munkavállalási hajlandósághoz kötött, tehát nem FNA.16

Ezt megelőzően, 2013 végén gyűlt össze Svájcban a szükséges 
számú aláírás ahhoz, hogy népi kezdeményezésre a kormánynak 
referendumot kelljen kiírni a havi 2500 svájci frank FNA bevezetésére 
vonatkozóan. Bár ez inkább GMJ, mint FNA, hiszen egyrészt csak 
a felnőtt lakosságnak járna, másrészt kevesebb mint kétharmada a 
szakszervezetek által javasolt minimálbérnek és kevesebb mint fele a 
svájci mediánjövedelemnek, a fent említett, 2014. májusi minimálbért 
elutasító népszavazás tükrében mégis kevéssé valószínű, hogy a 
svájci polgárok majd megszavazzák.

Az alapjövedelemre vonatkozó európai civil kezdeményezés 2013 
januárjában indult. Nem sokkal azelőtt, 2012 decemberében alkotta 
meg az Európai Bizottság az Ifjúsági Garanciaprogramot, amely a 
fiatalok növekvő munkanélküliségén hivatott enyhíteni.

2010-ben indult az Európa 2020 nevű stratégiai program, a gyorsan 
növekvő, fenntartható és szociálisan befogadó Európáért.

Az 2010-et az EU a szegénység és kirekesztettség elleni harc „Eu-
rópai Évé”-nek nyilvánította17 azzal a céllal, hogy a közvélemény (a 
civil szféra) és a politika (a nemzeti kormányok) figyelmét is ráirányít-
sa a témára, és a szegénység enyhítése megoldásainak keresésére 
serkentsen.

Erre még egy 2008-as döntés alapján került sor. Annak ellenére, 
hogy az ezt megelőző években, amelyeket a hitelalapú fellendülés 
jellemzett, a szegények száma és aránya valamelyest csökkent, az 
Unió nem volt – nem is lehetett – elégedett. Európában 2008-ban 
116 millió szegény ember élt (a lakosság 23,7 százaléka), akik közül 
a szociális ellátórendszer kb. 36 milliót emelt a szegénységi küszöb 
fölé. Így számítva a szegénységgel vagy a kirekesztettség valamilyen 
formájával 80,5 millióan (16,4%) küszködtek. Ezért a Bizottság 2008 
során kidolgozta, és októberben, már a Lehman Brothers csődjének 
bejelentése után, de még azelőtt, hogy a válság hatása érződött volna, 
meghirdette a fent említett szegénység elleni Európai Évet.

Az európai FNA-ra vonatkozó állampolgári kezdeményezés tehát 
nagyon is beleillik az Unió vezetői által deklarált célok és értékek 
vonalába. És különösen beleillik azért, mert a már válság előtt is 
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A szegénységgel és kirekesztettséggel fenyegetettek száma 2009-
ben még csökkent, de azóta több mint 8 és fél millióval nőtt, 2012-ben 
az EU27-ben megközelítve a 122,9 milliót (24,7%), Horvátországgal 
együtt pedig meghaladva a 124,2 milliót. Az újonnan elszegényedők-
nek csak a felén segített érdemben a szociális védőháló, így mára a 
szociális transzferek beszámítása után 84,1 millió embert (a lakosság 
17%-át) fenyegeti az anyagi-társadalmi kirekesztettség.18

Az FNA ugyan marginális, de már a kilencvenes évek óta napiren-
den tartott téma a balliberális társadalomtudományokban. A téma 
legismertebb szakértője a már említett Philippe Van Parijs, aki számos 
könyvvel,19 és cikkel szolgálja az FNA ügyét. Munkásságát nyilvánva-
lóan segítette, hogy 1986-ban – többek között az ő közreműködésével 
is – létrejött az Alapjövedelem Európai Hálózata (BIEN),20 amely azóta 
nemzetközi mozgalommá erősödve felhajtóerőt biztosít az FNA érde-
kében kifejtett erőfeszítéseknek. 

A BIEN alakuló ülése, 1986, Louvain-la-Neuve (Belgium). Balról jobbra a pódiumon: Ric-
cardo Petrella, Greetje Lubbi, Anne Miller, Nic Douben, Philippe Van Parijs, Claus Offe, 
Bill Jordan. (Forrás: http://www.basicincome.org/bien/aboutbasicincome.html#note6) 

1982-ben Alaszkában (USA) az állami olajjövedelmekre alapozva 
bevezettek egy feltétel nélküli jövedelemkonstrukciót, amely azonban 
nem biztosítja a méltó megélhetést, így a bérmunkakényszer alól sem 
old fel: egy főre jutó évi összege az olajbevételek ingadozásaitól függ. 
Kezdetben ezer dollár volt, majd jelentősen esett, 2008-ban megha-
ladta a kétezer dollárt, és 2012–2013-ban kevesebb, mint ezer dollárt 
tett ki.21

Hollandiában 1975-től, Belgiumban 1985-től, az USA-ban pedig már 
korábban, az 1960-as, 1970-es években, Friedman, Tobin és Galbraith 
részvételével folyt vita az FNA-ról, és konkrét javaslatok is születtek, de 
bevezetése az ígéretes érdeklődés ellenére is megbukott a kormányok, 
illetve a törvényalkotók többségének ellenállásán.22 Mindez mégsem 
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rendszerek fejlődését.
A fent nevezett az „alapjövedelem”-koncepciók részben már a szü-

letésükkor távol álltak az FNA általunk értelmezett formájától, részben 
a róluk folyó viták során távolodtak el tőle. A két legkritikusabb az 
összeg nagysága és – főként – a feltételnélküliség. E két jellemzővel 
szembeni ellenállás tapasztalata fontos tanulságul szolgál, amikor az 
FNA-nak a kapitalizmus viszonyai között történő bevezethetőségét 
akarjuk megítélni.

További tanulság a múltba való hátrálásunk e pontján (1960-as, 
1970-es, 1980-as évek), hogy az FNA-történelem e szakasza a kapi-
talizmust meghaladó alternatíva kimódolására törekvő kelet-európai 
rendszerek létezése idején következett be. Ez utóbbiakban ugyan a 
bérmunkakényszer nem tűnt el, de a széles alapzatú társadalompoliti-
ka, valamint a bérből élők – sajnos csak rövid távú – érdekeire szabott 
intézményrendszer (munkalehetőség biztosítása, ingyenes oktatás, 
egészségügy, bővülő állami bérlakásépítés, dotált kultúra és sport 
stb.) jóvoltából a társadalmat nem az abban élők fenyegetettségérzete 
jellemezte. Ez az állapot a kapitalista „Nyugaton” a „szocialista” vagy 
„munkás-paraszt”-kormányok hiányában csak az FNA bevezetésével 
lett volna elérhető, sőt túlszárnyalható. És éppen ez utóbbi tény, vagyis 
az, hogy az FNA a „mindenki szükségletei szerint” kommunisztikus 
elvét rejti, tette „feleslegessé” az FNA bevezetését az arra pedig 
gazdaságilag már akkor is érett kapitalista országokban. Hiszen, míg 
a szociális ellátórendszerek apránkénti fejlesztése révén a kapitalista 
országok hatékonyan tudtak konkurálni a szegényebb kelet-európai or-
szágok által biztosított társadalmi „jóléttel”, addig az FNA azt valósította 
volna meg, ami a jóléti demonstrációs hatást gyakorló kelet-európai 
országokban (még) nem is volt napirenden.

A két világháború közötti időszak a tőke erőgyűjtésének ideje a ka-
pitalizmus új formája, a roppant vállalatokban koncentrálódó tőke által 
vezérelt globális kapitalizmus felé. (Ez a törekvés a Szovjetuniónak 
a fasizmus felett aratott győzelme miatt ekkor még kudarcba fulladt, 
megvalósítására csak a jóléti államok kiépítésének fent említett kény-
szerkitérője után, a rendszer-alternatíva bukásával kerülhetett sor.) 
A tőke ilyen erőgyűjtésének idején természetesen nem kerülhetett a 
politikai arénába az FNA, de még a GMJ sem, különösen nem az eu-
rópai kontinensen. Az 1929–1933-as világgazdasági válság szociális 
hatásai azonban Keynest az állami újraelosztásra épülő elméletének 
kidolgozására serkentették.23 

A keynesi gazdaságpolitikává formált gondolat előzményei Angliában 
az angol Munkáspárthoz közel álló értelmiségi körökben (Oxford, Lon-
don) születtek meg a feltétel nélkül kapott „állami bónusz”, „szociális 
hitel”, „nemzeti/társadalmi osztalék” ötlete formájában az I. világháború 
után és az 1920-as évek elején B. Russell, D. Milner, C. H. Douglas tol-
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Egyesült Királyságban.24 E korszak tanulsága, hogy a rendszer hibáinak 
észlelése és a kiküszöbölésük iránti vágy időről időre kihúzza a dugót 
a történelmi tapasztalatot rejtő palackból, és a szabaddá vált szellem 
megtermékenyíti a társadalmi-gazdasági kérdésekkel bajlódó elmét.  
A szellemet azonban gyorsan visszagyömöszölik a helyére, amint a fenn-
álló rend számára kedvezőbb megoldás kínálkozik. A két világháború 
közti angol diskurzus a feltételnélküliségtől indult (Russell), és ennek 
morális és gazdasági indoklásától (Milner), Rousseau újrafelfedezésén 
át szükségszerűen lyukadt ki oda, hogy egy adott kor termelőereje a 
múltbeli termelés és felhalmozott tudás eredménye. E közös örökségből 
minden állampolgárt megillet a részesedés.25 Mindez azonban írott ma-
laszt maradt, hiszen a tőke éppen a világ újrafelosztásával volt elfoglalva.

Annak az országnak a tőkéje kért nagyobb részt a profitot jelen-
tő piacokból, amely az angolhoz képest lassabban, a franciához 
képest óvatosabban, a feudális örökséget magával cipelve lépett a 
kapitalizmus útjára. Ám ez a porosz utas fejlődés korábban, a XIX. 
század utolsó harmadában bizonyos értelemben meg is előzte az 
angol kapitalizmust: Bismarck egészség-, baleset-, rokkantság- és 
nyugdíjbiztosítási törvényei vetették meg a modern jóléti állam alap-
jait az 1880-as években. Az angol tőke ekkortájt és még jó ideig az 
aranystandardrendszer előnyeit élvezte, a szociális ellátórendszer 
kiépítéséhez csak a 1905-ben látott hozzá, de ez a rendszer egészen 
a II. világháború utánig meglehetősen hézagos maradt. A bismarcki 
jóléti törvényeket nyilvánvalóan inspirálta az 1871-es párizsi kommün 
rendszerfenyegető réme. A korszak tanulsága, hogy a „munkabé-
két” fenntartani képes intézményrendszerek megléte esetén kevés, 
nélkülük nagyobb felhajtóereje van a kapitalizmus egyenlőtlenségeit 
csökkenteni szándékozó nagyívű gondolatoknak.

A XIX. század közepe a feudalizmusból való kiemelkedés, a nemzeti 
piacok és a nemzetállamok kialakulásának korszaka. A kapitalizmus 
általánossá válásával és megszilárdulásával lehetőség nyílt mozgás-
törvényei összefoglaló leírására is, amit Marx és Engels a század 
közepén meg is tett. Elemzésükből az is nyilvánvalóvá vált, hogy a 
jövedelmi egyenlőtlenségek elsődleges forrása a többletmunkának  
a termelőeszközök magántulajdonán alapuló kisajátítása. Ez azonban 
máig nehezen érthető a magántulajdon évszázadainak örökségén 
szocializálódott milliók számára, akik között jóindulatú értelmiségiek 
is szép számmal akadnak. Az amerikai Henry George például a Föld 
természeti kincseit közös jószágként fogta fel, és ez alapján 1879-ben 
megjelent könyvében földértékadó bevezetését javasolta, amelynek 
révén más adókat csökkenteni/megszüntetni lehet, vagy az állam alap-
jövedelmet fizethet polgárainak. A földtulajdonosnak a földön végzett 
minden munka eredménye feletti rendelkezési jogát azonban George 
nem vonta kétségbe.26
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ból sarjadó és egyben a kapitalizmus spóráit elszóró napóleoni hábo-
rúké, jólétről nem esik szó. Pedig a kor, amelyben ez a hosszú háború 
fogant, az emberi emancipáció vágyától fűtött forradalmi kor volt.

1789 a kapitalizmus születésének klasszikus évszáma: a francia 
forradalom és az amerikai függetlenségi háborút követő amerikai al-
kotmány éve. Mindkét eseménnyel szoros kapcsolatba került az angol 
Thomas Paine, aki 1792-ben kiadott Az ember jogai című művében 
felvázolta egy kiterjedt szociális ellátórendszer elemeit, középpontjá-
ban a gyermekeknek, a rászoruló időseknek, rokkantak, özvegyeknek 
adott, adóból finanszírozott feltétel nélküli minimumjövedelemmel. És 
ezzel el is érkeztünk, ha nem is a történelem kezdetéhez, de ahhoz 
a pillanathoz, amely jelen társadalmi rendszerünk és egyben az FNA 
genezise.

A francia forradalom – mint bármely más forradalom – nem mehetett 
volna végbe, ha az elnyomott nép (a burzsoáziát is magában foglaló 
harmadik rend) nem egyesül egy mámoros történelmi pillanatra. 
Bár a feudális uralkodó osztály születési előjogai által monopolizált 
többlettermelési rendszer elsöpréséről, az egyik uralkodó osztálynak 
a másik általi felváltásáról, a burzsoázia szabad termelő tevékenysé-
gének megvalósításáról volt szó, a forradalomnak a fiatal, feltörekvő 
burzsoázia által kimunkált jelszavai egyetemes emberi értékeket hir-
dettek: szabadság, egyenlőség, testvériség – ami magában foglalta 
a társadalmi egyenlőtlenség feltétel nélküli csökkentésének igényét. 
Persze mindez csak addig volt érvényes, amíg az új uralkodó osztály 
meg nem szerezte a hatalmat, és ki nem építette saját uralmát. Azt 
követően már sem az elnyomottakra, sem az őket mozgósító jelsza-
vakra, így a rászorulók feltétel nélküli támogatásának gondolatára 
nem volt szükség. Történelmi visszapillantásunk értelmét ennek az 
összefüggésnek a meglelése adta.

5. A jelen – Elméleti alapvetés

Az FNA-gondolat gyökerei tehát egészen a kapitalizmus születéséig 
nyúlnak vissza. Azóta bejárta a fejlett világ minden országát, és megter-
mékenyítően hatott a szociális ellátórendszerekre, ám a méltó élethez 
elegendő, feltétel nélküli jövedelmet még sehol nem alkalmazzák. Itt a 
következő kérdések merülnek fel: 1. Miért nem vezették be az FNA-t 
eddig még sehol? 2. A jóléti állam fejlődése az FNA irányába mutat-e? 
3. Bevezethetik-e az FNA-t egy országban, vagy akár az országok egy 
csoportjában a globalizáció idején? 4. Ha valahol mégis bevezetik az 
FNA-t, mi garantálja, hogy később nem törlik el?

A válaszok összefüggnek. Hogy megtaláljuk őket, túl kell lépnünk a 
tények és jelenségek felszínes leírásán. Amikor az FNA bevezethe-
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vizsgáljuk, elengedhetetlen az elméleti tisztázás. A konkrét teendők 
kijelölése ugyanis – amely elvileg a tudomány feladata – csak az 
eddig megtett út, tehát a múlt és a jelen, összefoglalóan a társadalmi 
gyakorlat alapján lehetséges. Ez annyit tesz, hogy helyes gyakorlat 
csak a gyakorlat helyes megértésén alapuló helyes elméletre épülhet.

Induljunk ki abból, hogy az FNA-t az állam nyújtja, és most kapitalista 
államokban került terítékre a kérdés. Tisztáznunk kell tehát a tőkés 
állam működésének alapelveit.

Ehhez elengedhetetlen a tőkeértékesülés, vagyis az annak feltételét 
jelentő versenyképesség vastörvényének megértése. A profit a tőke 
jussa, és nem más, mint a termelésben keletkezett (a foglalkoztatottak 
által létrehozott) új érték egy része. Akár akarja egy tőketulajdonos, 
akár nem, ennek a résznek az arányát úgy az új értéken belül, mint a 
teljes, lekötött tőkéjéhez képest hosszabb távon növelnie kell, különben 
versenytársai, akik ezt megteszik, a maguk jobb/olcsóbb termékeivel 
kiszorítják őt a piacról. A helyzet alapja a termelők elkülönültsége, vál-
lalati formába zártsága, tehát az, hogy minden termelőegység a maga 
és csak a maga javát követi: a termelőeszközök magántulajdona az 
önzés gyökere. A tulajdoni elkülönültséggel járó versenyharc kénysze-
ríti a tőkét a profit újrabefektetésére, tehát a tőke felhalmozására, a 
növekedésre.27 A növekedés útja-módja és záloga – a kapitalizmus vas-
törvénye – pedig az élőmunka új értéken belüli arányának leszorítása.

Persze el lehet képzelni olyan világot, ahol egyetlen vállalat sem 
fejleszt, így nem fenyegeti más vállalatok létét, és nem indítja el a kény-
szerű fejlesztések sorát, a piac szerkezete tehát tapodtat sem változik 
– de az nem lenne kapitalizmus. A kapitalizmus lényege, és történelmi 
érdemének – azaz a termelőerők robbanásszerű kifejlesztésének – 
alapja éppen az önös nyerészkedés szabadságára épülő verseny.

És most lássuk az államot! A kapitalizmusban az állam a tőkerend-
szert fenntartó intézmény, működését közvetve és közvetlenül is a 
tőkeérdek határozza meg. Ahhoz, hogy a tőkerendszer jól működjön,  
a tőkének megfelelő értékesülésre van szüksége. Ez megfelelő profit-
rátát jelent, vagyis annyit, amennyi elegendő egyrészt a tőketulajdo-
nosok (luxus)fogyasztására, másrészt és legfőképpen a versenyben 
való helytálláshoz elengedhetetlen bővítő és fejlesztő beruházásokra, 
kutatás-fejlesztésre, piackutatásra, reklámra stb. Az ilyen működést le-
hetővé tevő keretfeltételeket az állam hivatott biztosítani. A globalizáció 
és az EU korában a tőke- és munkaerő-áramlás előtti akadályokat már 
lebontották, az államok szabályozó szerepét a hazai és külföldi tőkével 
szemben egységesítették és nagyrészt korlátozták. A központosított 
jövedelem újraelosztása azonban még mindig az állam kezében van. 
Az állam tehát, ha „futja rá”, bevezetheti az FNA-t. És bizonyára futja, 
ha csak azt nézzük, mekkora GDP/fő értékkel rendelkezik ma a fejlett 
világ, sőt a világ általában.
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GDP-n) a kapitalista társadalomban, mint hangsúlyoztuk, a tőke és 
a munka osztozik. Ezért antagonisztikus (kibékíthetetlen) az ellentét 
a tőke és a (bér)munka között. Az osztozkodásban közvetítőként és 
szabályozóként az állam is részt vesz a termelőktől és foglalkoztatot-
taktól beszedett adók, járulékok, illetékek stb. mértékéig. Tekintsük át, 
hogyan alakul ez az osztozkodás!

A GDP-n belül a munkakompenzáció (az egyszerűség kedvéért 
a továbbiakban: bér) aránya a fejlett országokban az 1970-es évek 
óta tendenciálisan csökken (a rendszerváltó országokban ez a rend-
szerváltással következett be, és tendencia a fejlődő országokban is 
hasonló). A másik oldalon a profit/GDP arány áll: az EU27-ben ez az 
arány a válság előtt (2007-ben) 40 százalék volt, míg a kilencvenes 
évek második felében csak 38,1–38,8 százalék között alakult.28

Egyes országok, országcsoportok, egyes konjunktúraperiódusokban 
növekvő bér- és csökkenő profitarányt mutathatnak (mint a válság 
óta az EU27 is), hosszabb távon azonban a trendek szükségszerűen 
a bér hátrányára alakulnak. Az ok a piaci verseny vastörvényében 
rejlik: a tőke profitabilitását, vagyis versenyképességét a költségeihez 
mért bevételek határozzák meg, amelyeken belül nagyságának és 
a többi tényezővel való összefüggésének köszönhetően is döntő a 
munka díja (annak járulékos költségeivel együtt). Ezért áll az egység-
nyi munkaerőköltség (angol nevéből ULC) minden, a követendő vagy 
kívánatos gazdasági, gazdaságpolitikai irányt taglaló OECD-, EU- vagy 
nemzetikormány-dokumentum központjában. A 2011 márciusában az 
akkori eurózóna tagjai által elfogadott, és 6 másik EU-tagország által 
is aláírt „Euro Plus Pact” a versenyképesség és a konvergencia érde-
kében szükséges lépések között elsőként kimondja, hogy a bérek a 
„termelékenységnek megfelelően” kell alakuljanak, és az EU/eurózóna 
vezetői az ULC nemzetgazdasági és ágazati alakulását fogják figyelni, 
összehasonlítva azt más eurózóna-tagországok, valamint a fő keres-
kedelmi partnerek teljesítményével. Merthogy az ULC „nagy és tartós 
emelkedése a versenyképesség erodálásához vezethet”.29 Magyarán: 
az ULC a versenytársakéhoz képest nem nőhet (legjobb persze, ha 
csökken), és a kormánypolitikákat ennek kell alárendelni. Egyszóval 
a kormányok pontosan tudják, mire van szüksége a tőkének, hiszen 
minden politikai hatalom mögött gazdasági hatalom áll. De ha véletle-
nül nem tudnák maguktól, akkor a tőke a maga megfelelő csatornáin 
és lobbiszervein keresztül megmondja nekik.30

Az ULC csökkentéséhez a kormányok a bruttó bérekből vont, illetve 
a rájuk rakódó „terhek” csökkentésével járulnak hozzá. Az Eurostat 
online adatai alapján az EU27-ben a piaci szereplők által az államnak 
befizetett szociális járulékok GDP-arányos mértéke az 1995-ös 15,2-
ről 2007-ig 13,3 százalékra és – ennek tükörképeként – az állam által 
pénzben vagy természetben nyújtott szociális transzferek aránya 20,6 
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visszájára fordította a trendeket, legalábbis a szociális járulékok és 
kiadások arányát tekintve (amiben közrejátszott a GDP csökkenése, 
növekedésének lassulása is), de a válság rendkívüli állapot, és az azt 
megelőző hosszú távú trendek éppen azt bizonyítják, hogy ez nem 
sokáig marad így (a visszakorrigálás jelei már most is látszanak).31

A profitabilitást a béren és annak járulékain kívül mindenféle egyéb 
adók és járulékok is csökkentik, ezért a tőke érdekeinek megfelelő neo-
liberális globalizációban a tőkét és a gazdagokat – a gazdagság elsőd-
leges forrása is a tőke – terhelő adók csökkentése is napirenden van. 
1980 és 2007 között az EU-ban a vállalati (profit-) adó több mint 45-ról 
25 százalék alá csökkent. Azt követően már csak egy százalékpontot 
mérséklődött, s úgy tűnhet, hogy ezzel az országok adóversenye 
megállapodott. Ez azonban csak a látszat, ugyanis az adóverseny az 
adóalapok meghatározásában is folyik. Hollandiában például, ahol a 28 
százalékos profitadó van érvényben, ami magasabb az EU átlagánál, a 
kormány előre megállapodik a betelepülő cégekkel, hogy mire számítja 
ezt az adót, s így a tényleges adóterhelést jelentősen mérsékelheti.32

A GDP-nek a profit javára és a bér kárára történő újraelosztása, a 
profit terheinek és az állam szociális kiadásainak tendenciális csök-
kenése ugyanannak a folyamatnak, a tőkeértékesülés törvényének a 
velejárója. A tőke arra törekszik – a verseny miatt nem is tehet mást –, 
hogy a létrehozott új értéken belül növelje a maga részesedését. Az 
FNA ennek gátat szabna. Mindez pedig rendszerszinten kérdőjelezi 
meg az FNA finanszírozhatóságát most és – mivel a hosszú távú tren-
dek a tőkelogikában nem változhatnak meg – a jövőben még inkább.

Különösen igaz ez a globalizáció korára, az alábbiak szerint.
Eddig láttuk, hogy a kapitalista rendszer csak akkor működik, ha a 

tőke (relatív, vagyis a termelési értékhez mért) költségei, így az adók, 
a bérek, az inputok (energia, beszállítók) árai csökkennek. Ezt a tőke 
nemcsak a politika befolyásolásával, hanem világ körüli mozgásával is 
biztosítja magának: oda települ, ahol ezek a költségek alacsonyabbak. 
A kormányok – minél fejletlenebb gazdaságról van szó, annál inkább – 
versenyt folytatnak a tőkéért, hiszen a gazdaság fejlődését, a foglal-
koztatás növelését csak a helyben megvalósított tőkeberuházásoktól 
remélhetik. Igaz, hogy végső soron ugyanez vezet a foglalkoztatás 
csökkenéséhez is, de a közvetlen cél („foglalkoztatás”), amely magába 
sűríti az osztályszempontot (a bérmunka iránti igényt), mindig közvetlen 
és ezért öröknek tűnik. Ezért elzárja az utat a törvényszerűség hosz-
szabb távon jelentkező eredményének megértése elől. Hiszen, még 
ha az egységnyi tőke csökkenő arányban foglalkoztat munkásokat és 
csökkenő arányú bért és adókat fizet is, mind a foglalkoztatás, mind 
a bér, mind az adóbevétel abszolút mértéke növekedhet a termelés 
kiterjesztése (több tőkének az országba vonzása) esetén. Az aránnyal 
és az abszolút mennyiséggel való „játék” magát a tőkét is jellemzi.  
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tömegének növelésével tudja kompenzálni. Persze csak addig, amíg 
versenytársai meg nem növelik annyira a maguk profitrátáját (vagyis 
nem csökkentik annyira a maguk egységköltségét), hogy azzal, például 
árverseny révén, az ő piaci részesedését veszélyeztetik, s ezzel rá nem 
kényszerítik arra, hogy profitjának rátáját is növelje.

A tánc vége tehát mindig a bérarány csökkentése, hiszen ez a feltéte-
le a profitráta növelésének. Ez a munka részesedésének csökkenését 
jelenti a GDP-ből, beleértve természetesen – mint láttuk – a munka 
javára történő állami újraelosztás csökkenését, hiszen a munka javára 
történő állami újraelosztás végső soron csak a tőke rovására történhet 
(adók, járulékok stb.). Ám itt még két dolgot kell tisztáznunk.

A bérarány csökkenése (és a szociális juttatások arányának csökke-
nése) természetesen megvalósulhat ezek abszolút mértékének növe-
kedése mellett – ha a GDP (az új érték) növekedése túlkompenzálja 
az aránycsökkenést. Csakhogy a tőke szükségszerűen időről időre 
válságba jut, veszteséget szenved, amiből csak a munka rovására tud 
kitörni. Ilyenkor kerül sor a munkának jutó rész abszolút csökkentésére. 
Úgy is mondhatjuk: a tőke mindaddig nem jut túl a maga válságán, 
amíg nem tud olyan szerkezetet kiépíteni, amely lehetővé teszi a 
termelés (a GDP) olyan növekedését, amelyben a bérarány csökken.

Nemhogy a munkának jutó rész abszolút mértékének, de többnyire 
még arányának csökkentése sem egyszerű dolog. A dolgozók a terme-
lés fejlődésével elvárják a béremelést, annak mértéke a tőketulajdonos 
és a dolgozók képviselői közti vita tárgya; az emberek követelik az 
állami ellátórendszerek fejlesztését is; a munkaintenzitás növelését, 
ami a profitnövelés jó eszköze, senki nem szereti stb. stb. A tőkének 
ebben a helyzetben természetes szövetsége a munkakényszer, illetve 
a munkanélküliség: az, hogy a munkavállalók számára a bér a meg-
élhetés egyetlen forrása. Az FNA ettől a szavak nélkül is mindenki 
számára világos „érv”-től fosztaná meg a béraránycsökkentés nélkül 
működésképtelen tőkét.

Mindezek a folyamatok attól függetlenül hatnak, hogy mekkora a 
bérek induló szintje. Tehát, még ha feltételezzük is, hogy az FNA be-
vezetésével a bérmunkát vállalók hajlandók kevesebb bérért dolgozni, 
mint az FNA bevezetése előtt, a verseny akkor is tovább éltetné a tőke 
bérarány-leszorítási törekvését.

6. A jövő – A feltétel nélküli alapjövedelem bevezethetősége

A törvényeket a kormányok írják, amelyek a liberális demokráciákban 
választások útján kerülnek hatalomra, de – mint azt tisztáztuk – a ka-
pitalizmusban a tőke működőképességének fenntartása a feladatuk. 
A továbbiakban azt vizsgáljuk, milyen hatásokkal járna, és milyen 
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ekképpen megfelel-e a tőkerendszer érdekeinek.
Tegyük fel, hogy valahol egy adott történelmi pillanatban egy kor-

mány bevezeti az FNA-t. Ezzel többek között a következőket érné el:
Megszüntetné a tömegek számára a munkaerő-piaci fenyegetettsé-

get, vagyis a munkanélküliség rémét, ami a vállalaton belüli bérarány 
leszorításához szükséges. Az FNA-val bíró emberek a bérmunkavál-
lalás esetén is jobb alkupozícióba kerülnének, ami fékezné a tőkének 
a bérek leszorítására irányuló törekvését. 

Alulról bekorlátozná a GDP-nek a tőke javára történő újraelosztását. 
Nemcsak az FNA bevezetéskori mértékéig, hanem az FNA aránya 
mértékéig, hiszen az FNA-t a társadalmi-gazdasági fejlődés mértéké-
ben emelni kell ahhoz, hogy FNA (tehát az adott társadalomban méltó 
életet biztosító összeg) maradjon. Ha az állam a tőke érdekében az 
FNA-t a természetbeni jóléti ellátórendszerek (oktatás, egészségügy 
stb.) visszaszorításával és/vagy a tőkét terhelő adók további csökken-
tésével próbálná kompenzálni, az FNA ügye máris elbukott. Hiszen az 
FNA nem lenne elegendő ezeknek a jóléti szolgáltatásoknak a piacról 
történő megvásárlásához és egyben a méltó és így független élet fenn-
tartásához, illetve (adócsökkentés esetén) az FNA finanszírozhatósága 
kérdőjeleződne meg.

Az FNA-val az emberek nagy részének növekedne a jövedelme, a 
munkaerő-piaci kiszolgáltatottság eltűnésével öntudatuk és szabadide-
jük is, amit esetleg tanulásra és közösségi ügyekkel való foglalkozásra 
fordítanának. Mindez tartalommal tölthetné meg a demokratikus intéz-
ményeket. A pénz vezérelte média és a politikai propaganda hatékony 
konkurensre találna az emberek önszerveződésében, megnehezülne 
a tömegek manipulációja.

Hasonló okok miatt gyengülne a fogyasztói társadalom iránti vonzó-
dás (az emberek másban is örömet találnának, mint a fogyasztásban), 
ami ma a tömegek kordában tartásának egyik eszköze.33 

Mindez azzal járna, hogy a tőkeértékesülés (a versenyképesség) 
vastörvénye értelmében a tőkének kedvezőbb befektetési területeket 
kellene keresnie – megindulna a tőke elvándorlása az országból. Ter-
mészetesen elsősorban és először a nagyobb tőkék keresnének ma-
guknak más országokat, mert ezek tehetik. A belföldi termelés növekvő 
mértékben a kisebb tőkék kezébe kerülne, amelyek azonban eleve 
kevésbé versenyképesek, mint a nagyobbak (például a gazdaságos 
üzemméretek hiánya okán), és amelyek körében nagyobb az adóeltit-
kolás (feketemunka) aránya. Így az állam adóbevételei csökkennének, 
ami rontaná az FNA finanszírozhatóságát. Továbbá a kevésbé ver-
senyképes belföldi kistőkét szorongatni kezdené az olcsóbb az import 
(ami nagyobb tőkéktől, illetve az FNA-t be nem vezető országokban 
működő tőkétől származik), amivel szemben az államnak valamilyen 
úton-módon segítséget kellene nyújtani az országban maradt tőkének. 
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új értéknek a tőke javára való újraelosztása formájában. Az FNA tehát 
igen gyorsan ellentmondana a tőkerendszer fenntarthatóságának és 
vice versa. Az FNA-t el kellene törölni, vagy – ami ugyanaz – mértékét 
csökkenteni kellene. A másik megoldás a fennálló rendszer szívébe 
döfné a tőrt: a tőkeértékesülés beáldozása az FNA érdekében meg-
bénítaná a profitérdekű termelést, megszüntetné a magántulajdonon 
alapuló gazdaság létjogosultságát.

Ugyanez a helyzet, ha nem egy országban, hanem az országok egy 
csoportjában (pl. az EU-ban) vezetik be az FNA-t: ebben az esetben 
a tőke számára az Európán kívüli befektetési területek válnának ked-
vezőbbé.

Kézenfekvő megoldás e dilemmára, ha a világon mindenütt be-
vezetik az FNA-t. Tekintsünk el most attól a jelentéktelennek aligha 
nevezhető problémától, hogy ez a jövedelmek mai világméretű újrael-
osztásának 180 fokos megfordítását (a fejlettektől a fejlődők felé irá-
nyítását) feltételezi. Vizsgáljuk meg csupán azt, hogyan hatna mindez 
a jelenleg globálisan uralkodó társadalmi rendszerre, a magántőkék 
versenygazdaságára.

Nem kell új dolgokat felfedeznünk. A profitkényszer és ebből adódóan 
a tőkés gazdaság ciklikussága, válságai nem tűnnének el. Sőt, a válsá-
gok éppen hogy sűrűbbé válnának, ugyanis a globális FNA-val a tőke 
számára a bérarány leszorításának lehetőségei beszűkülnének, mert 
a munka intenzitásának fokozását, a munkanap meghosszabbítását az 
FNA biztonságában élő emberek természetes ellenállása korlátozná. Ez 
annyit tesz, hogy a tőke növekvő mértékben lenne a termelékenység 
fokozására utalva, hogy egységnyi termék előállításához kevesebb 
élőmunkára, vagyis kisebb bérkiadásra legyen szüksége. Az élőmunka 
arányának csökkenésével a hozzáadott érték aránya is csökken, ezen 
belül a profité, amelyet nem ellensúlyozhatna a korábbiakhoz hasonló 
mértékben az értéktöbbletráta (a profit/bér arány, marxi terminológiával: 
a kizsákmányolási ráta) növelése. Így a profitráta süllyedése, vele a 
tőkék elértéktelenedése is gyorsulna. Az így keletkező válságokban 
megakadó termelést – mint mindig – csak a tőke lélegeztetőgépre kap-
csolásával lehetne megoldani: állami pénzalapok, olcsó munkaerő. Ez 
vagy az FNA feladását követelné, vagy a tőke kényszerzubbonyába zárt 
termelőeszközök közösségi kézbe vételét: ha kell cukor, de a cukorgyár 
bezár, mert veszteséges, a cukrot azoknak kell előállítaniuk, akiknek a 
cukorra – és nem a belőle nyerhető profitra – van szükségük.

7. Konklúzió

Az FNA fenntarthatósága tehát globális bevezetése esetén is társadalmi 
formációváltást feltételez. Azt, hogy a költségek helyett a szükségletek 
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sére álló munkaerőalap és a gondosan számba vett szükségletek viszo-
nyán alapuljon. Ehhez az államnak fokozott mértékben a társadalom el-
lenőrzése alá kell kerülnie, vagyis osztálytartalmának meg kell változnia.

Mindezek alapján megválaszolhatjuk a korábban feltett kérdéseket. 
1. Az FNA-t – ahogy mi azt értelmeztük dolgozatunk elején – azért 
nem vezették be eddig sehol, mert a tőke lételemével ellentétes.  
2. Ezért nem az FNA felé, hanem éppen az ellenkező irányba mutat 
a kapitalizmus jóléti államának fejlődése. 3. Az FNA bevezetésének 
egy vagy akár több kapitalista országban éppen annyi az esélye, mint 
annak volt, hogy a francia arisztokrácia a közteherviselés (és így saját 
állama megmentése) érdekében lemond kiváltságairól.34 4. Semmi 
nem garantálja, hogy az FNA-t annak esetleges bevezetése után – ha 
máskor nem, hát a tőke első válsága idején – az aktuális kormány nem 
vonja vissza, vagy (ami ugyanaz) nem csökkenti. Ezt csak az akadá-
lyozhatná meg, ha az állam közvetlenül társadalmi irányítás alá kerül, 
ami viszont alapvető változásokat feltételez a tulajdonviszonyokban is.

Jelenti-e mindez azt, hogy az FNA-gondolatról le kell mondanunk? 
Semmiképpen sem. Az FNA biztosítaná, hogy mindenki alapvető em-
beri szükségletei szerint részesedjen a megtermelt jövedelemből, és 
képességei szerint vegyen részt a társadalmi újratermelési folyamat-
ban, ugyanakkor az FNA – bérmunkavállalás esetén – még a munka 
szerinti részesedés mozzanatát is tartalmazza. Mindez hatalmas előre-
lépés lenne az emberi társadalom fejlődésében. Az FNA a jövedelmek 
újraelosztására irányul, és innét is el lehet indulni. De tudomásul kell 
venni, hogy a jövedelmek ilyen újraelosztása – mint azt igyekeztünk 
bizonyítani – a tőke legelemibb tulajdonságába, a társadalmilag meg-
termelt jövedelem kisajátítására való törekvésébe ütközik.

Rövid történelmi visszapillantásunk azt a célt szolgálta, hogy rá-
világítsunk: az össztársadalmi jólét iránti vágy már a kapitalizmus 
fogantatásánál is jelen volt, sőt magának a kapitalizmusnak a meg-
születését is csak ennek a társadalmi emancipációnak a vágya által 
fűtött eszmékkel mozgósítható tömegek biztosították. Thermidorral be-
következő csalódásukat a tőkerendszer elnyomása, majd – különösen 
a II. világháború utáni néhány évtizedben, és a hierarchikus globális 
kapitalizmus csúcsán álló országokban – a növekvő életszínvonal és 
a jóléti állam feledtette. A kapitalizmussal szemben alternatívát kínáló 
rendszernek éppen a nagy francia forradalom 200. évfordulóján bekö-
vetkező bukása óta eltelt két és fél évtized fejleményei azonban milliók 
számára más tapasztalatokkal szolgálnak.

Korunkban a megtermelt és megtermelhető javak bősége alapján az 
FNA reálisan megalapozott, és a társadalmi progresszió éllovasának 
szerepét játssza. Ezért minden lehetséges társadalmi fórumon ismer-
tetni, javasolni, sőt követelni kell. Nem árt azonban, ha tudjuk, hogy 
a kapitalizmus keretei között milyen objektív erők feszülnek ellene. 
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