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1. Bevezetés

Európa 500 millió polgárának kínálja fel a lehetőséget, hogy teljesíti a XXI. század kihívásait. 
A szűkös erőforrások tükrében azonban az európai kiadásokat a jövőbe való befektetésként 
indokolni. Ezzel összefüggésben az európai hozzáadott érték fogalma fontos 
szempontrendszert kínálhat.

Érdemesnek tűnik emlékeztetni arra, hogy az EU kiadásainak európai hozzáadott érték 
teremtésével kell hozzájárulniuk az egyeztetett politikai célok eredményesebb 
megvalósításához, ami egyben csökkentheti a párhuzamos nemzeti kiadások szükségességét.

E munkadokumentum célja az európai hozzáadott érték koncepciójának vizsgálata, 
figyelemmel jelenlegi felhasználására, az európai döntéshozatali folyamatokban való 
működőképességére és politikai szemantikájára egy olyan pillanatban, amikor Európa a 
lisszaboni menetrendtől az EU2020-stratégia felé mozdul el. 

2. Az európai hozzáadott érték, a szubszidiaritás kistestvére

A Költségvetési Bizottság elnöke 2010. május 6-i munkadokumentumában megvizsgálja az 
„Európa osztaléka” kérdéskört, amelyet a „szubszidiaritás elvének a pénzügyi területekre 
való” alkalmazásával hoztak létre. Az európai dimenzió a tagállamok pénzügyi rendszerét 
egyensúlyba hozhatja, és segíthet a kiadások csökkentésében is. A nagy ipari csoportosulások 
pontosan ezt teszik: a közös szolgáltatásokat összevonjuk, így tudunk profitálni a 
méretgazdaságosság előnyeiből.”1

Az európai hozzáadott érték valójában az EUMSz. 5. cikkében meghatározott és 
megszilárdult szubszidiaritásfogalom folyományaként2 tekinthető: 

3. A szubszidiaritás elvének megfelelően azokon a területeken, amelyek nem tartoznak 
kizárólagos hatáskörébe, az Unió csak akkor és annyiban jár el, amikor és amennyiben a 
tervezett intézkedés céljait a tagállamok sem központi, sem regionális vagy helyi szinten nem 
tudják kielégítően megvalósítani, így azok a tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása miatt 
az Unió szintjén jobban megvalósíthatók.

Ennek következtében az EU költségvetését olyan intézkedések finanszírozására kell 
felhasználni, amelyeket a tagállamok és a régiók önmaguk nem képesek jobb eredménnyel 
finanszírozni. 

Másként megfogalmazva: az uniós szintű kiadásoknak – a szubszidiaritási tesztet követően –
képesnek kell lenniük az európai hozzáadott érték tesztjén is megfelelni. 

Érdemes azonban felidézni az Európai Konvent szubszidiaritás elvével foglalkozó 1. 
munkacsoportjának következtetéseit:

                                               
1 A. Lamassoure: DT\815212. sz. munkadokumentum a 2020-as menetrendnek a válság ellenére történő 
finanszírozásáról
2 D. Tarschys: Az európai hozzáadott érték rejtélye (SIEPS 2005).
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A csoport álláspontja szerint: mivel a szubszidiaritás elve alapvetően politikai jellegű volt, 
amelynek végrehajtása jelentős mérlegelési jogkört adott az intézményeknek (figyelemmel 
arra, hogy a közös célkitűzések európai vagy más szinten érhetőek-e el „jobban”), az elv 
tiszteletben tartásának ellenőrzésének is lényegében politikai jellegűnek kell lennie, és annak 
még a szóban forgó aktus hatálybalépése előtt meg kell történnie.

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével ezt a szubszidiaritás-ellenőrzést az EUSz. (5. 
cikke, illetve az. 1. sz. jegyzőkönyv – A nemzeti parlamentek szerepéről az Európai Unióban) 
rögzíti.

Lehet vitatni, hogy az európai hozzáadott érték értékelése is politikai jellegű-e, és hogy az 
intézmények jelentős mérlegelési jogköre ebben az összefüggésben is nyilvánvaló.

3. Az európai hozzáadott érték koncepciója az aktuális többéves pénzügyi kerethez 
viszonyítva 

Az aktuális, 2007-2013-as többéves pénzügyi keret előkészítésekor a hozzáadott érték 
koncepciója döntő szerepet töltött be. 

Az Európai Bizottság „Közös jövőnk építése” című közleményében kitart amellett, hogy 
„Nem a tagállamok közötti forrás-újraelosztásról van szó, hanem arról, hogy hogyan lehetne 
optimalizálni közös politikáink hatását ahhoz, hogy a jövőben minden egyes közösségi 
szinten elköltött euró hozzáadott értéke tovább emelkedjen"1.

Az Európai Tanács 2004. december 16-17-i ülésén megerősítette, hogy „A Szerződésnek 
megfelelően elfogadott politikák összhangban állnak a szubszidiaritás, az arányosság és a 
szolidaritás elvével. Egyúttal többletértéket is kell képviselniük (....)”.2.

Az Európai Parlament is hangsúlyozta a kibővített Unió 2007 és 2013 közötti politikai 
kihívásairól és költségvetési eszközeiről szóló állásfoglalásában „a pénzügyi terv lehetővé 
teheti az Unió számára biztosított pénzügyi források kiegyensúlyozott fejlődését, amennyiben: 
azokat valódi európai hozzáadott értékkel, világosan meghatározott prioritásokkal rendelkező 

                                               
1 A következő pénzügyi terv kapcsán felmerülő választási lehetőségek azonban nem csak a pénzről szólnak
,hiszen legalább ilyen fontosak azok a politikai irányvonalak, amelyeket saját pontos célkitűzéseink határoznak 
meg. Ezektől a célkitűzésektől függ majd, hogy az Európai Unió és tagállamai képesek lesznek-e megfelelni az 
európai polgárok elvárásainak.
Ezzel az Unió költségvetésében új fejezethez érkeztünk. Nem a tagállamok közötti forrás-újraelosztásról van szó,
hanem arról, hogy hogyan lehetne optimalizálni közös politikáink hatását ahhoz, hogy a jövőben minden egyes 
közösségi szinten elköltött euró hozzáadott értéke tovább emelkedjen (COM(2004) 101 végleges).

2 Az Európai Tanács megerősítette, hogy az átfogó tárgyalásokon elfogadandó új pénzügyi keretnek biztosítania 
kell a szükséges pénzügyi eszközöket ahhoz, hogy hatékonyan és méltányosan lehessen kezelni a jövő kihívásait, 
ideértve azokat, amelyek a kibővített Unióban az eltérő fejlettségi szintekből adódnak. A Szerződésnek 
megfelelően elfogadott politikák összhangban állnak a szubszidiaritás, az arányosság és a szolidaritás elvével. 
Egyúttal többletértéket is kell képviselniük. Az egyes politikák területére vonatkozó kiadásokat az általános 
kiadások szintjével összegfüggésben kell vizsgálni, ezen kiadásokat pedig — a saját források kérdését is 
beleértve — az általános tárgyalásokkal összefüggésben kell vizsgálni. Európai Tanács, elnökségi 
következtetések – Brüsszel, 2004. december 16–17.
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és az állampolgárok számára látható intézkedésekre fordítják; (...).1”

Nemrégiben az Európai Parlament kinyilvánította, miszerint „meggyőződése ezért, hogy az 
EU kiadásainak a világos európai hozzáadott értéket képviselő politikákra kellene 
összpontosulniuk, teljes mértékben összhangban a szubszidiaritás, az arányosság és a 
szolidaritás elvével; emlékeztet arra, hogy a válságban ezen hozzáadott érték elsősorban az
európai népek közötti szolidaritás alapelve szempontjából mérhető”2

Barroso, a Bizottság elnöke szerint, „Európa valós hozzáadott értéket kínál”, de „pénzünket 
ott kell elkölteni, ahol azért a legnagyobb értéket kapjuk.”3 A Bizottság azt javasolja, hogy az 
uniós kiadásoknak „meg kell felelniük a hozzáadott érték vizsgálatán”, ha azok három feltételt 
teljesítenek:

- politikai relevancia (a kiadás az Unió fő célkitűzéseire irányul)

- szubszidiaritás (transznacionális vagy határon átnyúló intézkedések, 
méretgazdaságosság)

- arányosság (a teljesítés eredményességének és hatékonyságénak értékelése)

                                               
1 7. meg van győződve arról, hogy a pénzügyi terv lehetővé teheti az Unió számára biztosított pénzügyi források 

kiegyensúlyozott fejlődését, amennyiben: 
- azokat valódi európai hozzáadott értékkel, világosan meghatározott prioritásokkal rendelkező 

és az állampolgárok számára látható intézkedésekre fordítják,
- azok optimalizálják a nemzeti, regionális és helyi szinten futó intézkedésekkel való 

összefonódást és kiegészítő jelleget az adófizetőkre nehezedő teher lehető legnagyobb mértékű 
csökkentése érdekében, 

- azokat a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás szabályainak megfelelően költik el, az 
eredményességre és a hatékonyságra összpontosítva; megállapítja, hogy az európai szintű 
kiadások megtakarításokat eredményezhetnek nemzeti szinten, különösen azért mert az ilyen 
kiadások biztosítják a méretgazdaságosságot, vagy pedig mert nemzeti szinten hozhatnak létre 
bevételeket;

Az Európai Parlament 2005. június 8-i állásfoglalása a kibővített Unió 2007. és 2013. közötti politikai 
kihívásairól és költségvetési eszközeiről.

2 Az Európai Parlament 2009. március 25-i állásfoglalása a 2007–2013-as pénzügyi keret félidős 
felülvizsgálatáról (2008/2055(INI))

3 José Manuel Barroso: Vita az Európai Unió helyzetéről. Európai Parlament, 2010.9.7.
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Forrás: Európai Bizottság
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Ezen túlmenően ki kell emelni, hogy az európai hozzáadott érték nem csak európai 
pénzeszközök elköltésével hozható létre, hanem a nemzeti politikák összehangolásával, 
valamint európai jogalkotással is (amit igazol például a belső piaci szabályozás vagy az euróra 
vonatkozó közös szabályok).

Forrás: Európai Bizottság

4. A Bizottság költségvetés-felülvizsgálati közleménye az európai hozzáadott értékről 

A fent kifejtett elveknek megfelelően, a Bizottságnak az uniós költségvetés felülvizsgálatáról 
szóló közleménye hangsúlyozza, hogy az európai hozzáadott értéket „nem lehet csupán a 
költségvetési mérlegük alapján megállapítani", de ez „nem elhanyagolható szempont” annak 
vizsgálatakor, hogy „jobban járnak-e a polgárok az uniós szintű kiadásokkal, mint a nemzeti 
szintűekkel.” Az erőforrások méretgazdaságosságot kínáló összevonásával az Uniónak olyan 
„fellépéseket kell finanszírozni, amelyeket a tagállamok és a régiók önmagukban nem 
tudnának fedezni, és csak abban az esetben, ha az uniós finanszírozás jobb eredményeket tud 
biztosítani”.

Az EU GDP-jének mintegy 1 %-át kitevő uniós költségvetés „viszonylag csekély összeg (a 
nemzeti költségvetésekhez képest, amely(nek szintje) az EU országaiban átlagosan 45–50 % 
között mozog)”. Azonban ezzel „pótolni lehet a nemzeti politikameghatározás dinamikájából 
fakadó hiányosságokat” és „köz- és magánforrások sokkal szélesebb köre számára nyithat 
utat, mint amekkora egyedül nemzeti szinten rendelkezésre áll.” 

Emiatt a „hosszú távú súlyos költségvetési megszorítások idején elengedhetetlen az EU és a 
nemzeti költségvetések egymással való összehangolása a gazdasági irányítás, az átláthatóság 
és a közkiadások hatékonyságának javítása érdekében.”
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5. Európai hozzáadott érték mint a vezetés és végrehajtás operatív eszköze

A költségvetési rendelet előírja a Bizottság szolgálatai számára, hogy az új vagy megújított 
közösségi fellépésekre irányuló javaslatok előkészítése során előzetes értékelésben értékelje a 
„közösségi szintű részvétel többletértékét”. 1. 

A hatásvizsgálat folyamatában a Bizottság szolgálatai értékelik a tervezett fellépés gazdasági 
hatékonyságát, többek között annak vizsgálatával, hogy az intézkedés: 

 kezeli-e a nemzeti határokon túlnyúló externáliákat 
 közösségi intézkedés révén alacsonyabb költséggel valósítható-e meg 
 közös preferenciákkal és alacsony koordinációs költségekkel jellemzett-e
 hatást fejt-e ki más szakpolitikai területekre (szakpolitikai területek közötti kölcsönös 

függőségi viszonyok).2

Emellett a költségvetési tervezettel együtt, munkadokumentum formájában kiadott éves 
„működési kiadási tevékenységi nyilatkozatok” dokumentumban a Bizottság ismerteti a 
tevékenység uniós hozzáadott értékét a Bizottság kiadásainak minden egyes alcímére. Első 
pillantásra az európai hozzáadott érték értékelésére szolgáló módszertan szakpolitikai 
területenként jelentősen eltérőnek tűnik. 

Például az európai energiapolitikát a következők célokhoz való hozzájárulásával írják le: az 
„energiaellátás biztonságának” növelése, az „energia belső piacának fokozatos létrehozása”, 
„hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez az energiaforrások ésszerű használatával, valamint a 
megújuló energiaforrások fejlesztésével és összekapcsolásával”, az energiahálózatok 
összekapcsolásának fokozása és az európai villamosenergia-hálózat kezelésének 
harmonizálása stb. A „TEN-Energia program összefüggéseiben az Európai Bizottság a 
tagállamok, illetve a villamosenergia- és gázvállalatok erőfeszítéseinek katalizátora szerepét 
tölti be”. 

Az előzetes értékelés általános követelményein túlmenően a projektkiválasztással 
összefüggésben több uniós szakpolitika is megköveteli az európai hozzáadott érték 
bizonyítását:

Kutatás: Az 5. kutatási keretprogram óta az európai hozzáadott érték koncepciója a kutatási 
keretprogram jogszabályi keretrendszerének része. Kötelező kritériumot képez a projektek 
kiválasztásában (és – kisebb mértékig – a kutatási programok kialakításában). Általános 
egyetértés van abban a tekintetben, hogy az uniós finanszírozású kutatás „hozzáadott értéke 
magas azáltal, hogy ösztönzi a kutatókat a nemzeti határokon átnyúló együttműködésre, 
valamint az egymást kiegészítő készségek és ismeretek megosztására”, hogy „előmozdítja a 
versenyt a kutatásban, aminek eredménye a jobb minőség és a kiválóság magasabb szintje”, 
valamint hogy„olyan projekteket tesz lehetővé, amelyek összetettségük és nagyságrendjük 
miatt meghaladják a nemzeti szinten megvalósítható mértéket”3.
Amikor azonban az európai hozzáadott érték adott programok és projektek tekintetében 

                                               
1 A költségvetési rendelet (a 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet) végrehajtási szabályai, 21. cikk; DG 
BUDG (2004): Az uniós tevékenységek értékelése. Gyakorlati útmutató a Bizottság szolgálatai számára; 
2 GJ Koopman a SURE bizottság 2010. szeptember 23-i ülésén
3 G. Cipriani: Rethinking the EU budget [Az EU költségvetésének újragondolása] CEPS (2007)
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történő, kvantitatív szemléletű ellenőrzéséről és értékeléséről van szó, a szakértők ezt 
kivitelezhetetlennek tartják (mission impossible)1.
Kultúra/Kommunikáció: A programokra pályázóknak az európai hozzáadott értéket a 
„polgárok Európája” megközelítéssel kell ismertetniük. Noha általános egyetértés uralkodik 
abban, hogy a kulturális és oktatási csereprogramok – mint az egész életen át tartó tanulás 
programjai – hozzáadott értéke jelentős azáltal, hogy fokozzák a polgárok mobilitását és 
hozzájárulnak az európai identitáshoz, meglehetősen problematikusnak tűnik az európai 
hozzáadott érték mennyisége értékelése. 

6. Európa nem egy zéró összegű játék

Az európai hozzáadott érték nehezen meghatározható és mennyiségi vonatkozásokban csak 
elvétve ragadható meg. Mindazonáltal elfogadott, hogy az európai fellépés hozzáadott 
értékkel bír: az európai integráció nem egy zéró összegű játék. 2

Meglehetősen nehéz pénzben értékelni a kontinensünkön a béke fenntartását és az európai 
integráció más nyilvánvaló előnyeit. Mindenesetre ezek az európai hozzáadott érték 
vitathatatlan elemének tekinthetőek. 

Néhány tanulmány megkísérli az európai integráció előnyeinek kiszámítását. Például a belső 
piac gazdasági előnyeinek egyik elemzése arra a következtetésre jut, hogy „a kibővített belső 
piac (beleértve a hálózati iparágak liberalizációját) a növekedés és munkahelyteremtés fontos 
forrása. Az 1992-2006-os időszakban a 25 tagállamra bővült belső piac megteremtésében 
elért előrehaladás következtében jelentősen nőtt a GDP és a foglalkoztatás szintje. 2006-ban 
a belső piac becsült „hozadéka” az uniós GDP 2,2 %-át (vagy 223 milliárd eurót) és a teljes 
foglalkoztatás 1,4 %-át (vagy 2,75 millió munkahelyet) tette ki.”3

Az Európai Parlament megbízásából egy másik tanulmány a kohéziós politika gazdasági 
hatásait vizsgálja – a nettó kedvezményezett és nettó adományozó országokban egyaránt 4. A 
nettó kedvezményezett országok esetében a szerzők azt a következtetést vonják le, hogy a 
GDP kohéziós kiadásoknak és azok átgyűrűző előnyeinek betudható, halmozott növekedése 
átlagban az eredeti befektetés 275%-át fogja kitenni (tagállamonként 190-400 % közötti 
mértékben változik). Az egymást követő többéves programok együttes értékelésekor a 
kedvező gazdasági hatás még az adományozó államok esetében is tetten érhető, a 

                                               
1 Yellow Window Management Consultants (2000): Identifying the constituent elements of the European Added 
Value (EAV) of the EU RTD programmes: conceptual analysis based on practical experience [Az uniós KTF-
programok hozzáadott értéke alkotóelemeinek azonosítása: gyakorlati tapasztalatokon alapuló koncepcionális 
elemzés], Az Európai Bizottság Kutatási Főigazgatóságának megbízásából készült tanulmány
2  A 2011. évi költségvetésre vonatkozó tárgyalások összefüggéseiben a Bizottság bejelentette „átfogó jelentés 
készítését az »európai integráció hiányának tagállami és nemzeti költségvetésekben jelentkező költségeiről, 
lehetőség szerint ágazatonkénti értékeléssel”, illetve az „európai hozzáadott értékről, valamint az uniós és 
tagállami költségvetések közötti szinergiákról (olyan területeken, mint a külső fellépés, kutatási és fejlesztési 
politika) kísérleti projekt lebonyolítását.”

3 Bizottsági munkadokumentum, DG ECFIN (2007): Lépesek a mélyebb gazdasági integráció felé: a belső piac 
a XXI. században. Hozzájárulás az egységes piac felülvizsgálatának előkészítéséhez.

4   (B. Tematikus Főosztály, 2009)    
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megnövekedett importkereslet révén. 1

Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozására irányuló, közelmúltbeli kötelezettségvállalás – az 
európai külpolitika nagyobb politikai és gazdasági hangsúlyával együttesen – kézzelfogható 
megtakarításokra lehet képes és erre képesnek is kell lennie, mivel felváltja a jelenleg a 27 
tagállamok képviselő diplomáciai szolgálatok nagy részét.2

Vitatható, hogy az európai hozzáadott érték nem az egyetlen, a politikai döntések céljait 
szolgáló eszköz. A szűkös erőforrásokért versengő szakpolitikák közötti döntéskor pusztán az 
európai hozzáadott érték központba helyezése az alma és a körte összehasonlítását 
eredményezheti. 

Azonban az európai hozzáadott érték koncepciója – még ha mennyiségi értékelése továbbra is 
problematikus – értékes a választások indokolásában. Ezen túlmenően felhasználható –
legalábbis kvalitatív alapon – akkor is, ha az alapul szolgáló politikai döntést követően egy 
adott cél tekintetében a legmegfelelőbb eszköz meghatározásáról van szó, illetve egy adott 
szakpolitikán belül az alternatívák összehasonlítására szolgáló irányítási eszközként is.

Másfelől az is nyilvánvaló, hogy az európai hozzáadott érték értelmezése valós politikai 
folyamat. Mint ahogy a politika primátusa alá tartozik az európai célok és célszámok 
meghatározása, az európai hozzáadott érték értékelése is eltérő politikai következtetésekre 
juthat, noha azonos eszközrendszert használ. 

7. Következtetés

Az európai hozzáadott érték koncepciója értékes eszköznek tekinthető a politikai döntések 
indokolása, adott szakpolitikai területek értékelése és e szakpolitikai területeken belül a 
projektek értékelése tekintetében. 

Ennek elérése érdekében egyaránt szükség lesz gazdasági és politikai értékelésre: 
A közgazdászok célja a méretgazdaságosság kiszámítása, a tagállami szintű fellépéssel 
összevetett költségmegtakarítás elemzése, annak vizsgálata, hogy megragadták-e a határokon 
átnyúló externáliákat, illetve a kritikus tömeg követelményei teljesülnek-e, valamint a 
harmadik felek részéről érkező pótlólagos beruházások potenciális katalizátorhatásának 
értékelése lesz. 
                                               

1 Az Európai Bizottság nemrégiben hasonlóképpen azt állapította meg, hogy „a strukturális alapokból pénzügyi 
támogatásban nem részesülő országokra gyakorolt kedvező hatások felülmúlták a főként a pénzeszközök 
előteremtéséért felelős országokat érő kedvezőtlen hatásokat. (...)  Ezen túlmenően a GDP-re gyakorolt nettó 
kedvező hatás idővel fokozódni látszik, amint jelentkeznek a kedvezményezett országokban az emelkedő termelő 
kapacitásra gyakorolt, késleltetett hatások. Becslések szerint 2015-re az EU25 GDP-je 2,4 %-kal lesz magasabb 
a 2000–2006 közötti időszakban adott támogatás következtében, 2020-ban pedig 4 %-kal. Ezért a hatás –
QUEST-modell szerint – az, hogy a 2000 – 2006 közötti programozási időszakban folytatott kohéziós politika 
évente valószínűleg 0,2 %-kal emeli az EU25 átlagos GDP-növekedését a 2000 és 2020 közötti időszakban (azaz 
évente 10 %-kal emeli a 2 % körüli átlagos növekedési rátát).” Európai Bizottság (2010): A költségvetés 
felülvizsgálata Technikai melléklet
2 Ugyanez valószínűleg érvényes lesz az európai ügynökségek némelyikére is, legalábbis azokban az esetekben, 
amikor azok ténylegesen a hasonló nemzeti szintű testületek helyébe lépnek (pl. a Belső Piaci Harmonizációs 
Hivatal, amely az európai védjegyekért felel)  (lásd: Európai Bizottság (2009b)).
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A politikai értékelésnek ugyanakkor azt kell vizsgálnia, hogy a tervezett fellépés vagy 
szakpolitika hozzá fog-e járulni a közös európai célkitűzésekhez, és erősíti-e az európai 
integrációt és együttműködést, hogy teremt-e uniós közjavakat vagy az EU-t 
kézzelfoghatóbbá teszi-e polgárai számára életük alapvető elemeinek befolyásolása révén, 
hogy megfelelően bevonja-e a szereplőket Európában mindenütt, illetve intézményi 
kapacitásépítést eredményez-e, hogy hozzájárul-e a gazdasági, területi vagy társadalmi 
kohézióhoz és tovább ösztönzi-e az innovatív kezdeményezéseket. 

Az európai hozzáadott érték koncepciója a tagállamokhoz címzett olyan érv, amely szerint az 
európai kiadások nem csak a pénz újraelosztását, hanem annak egy erős és versenyképes 
Európába történő befektetését jelentik. Olyan területeken, ahol az európai hozzáadott érték 
következtében a felelősség nemzeti szintről európai szintre kerül, a tagállamok cserébe 
költségmegtakarítási helyzetbe kerülnek.

Ezért az új többéves pénzügyi keret és az új többéves programok tárgyalásakor mindhárom 
intézménynek kellően figyelembe kell vennie ezt a hasznos koncepciót. Ezzel lehetővé válhat 
– ha korlátozott mértékben is – a vita elmozdítása arról a pontról, ahol pusztán az átfogó 
költségvetés emelése vagy csökkentése mellett hangzanak el érvek, mégpedig az európai 
költségvetés legmegfelelőbb befektetési módjának gyakorlatiasabb és tartalmat vizsgáló 
eszmecsere irányába.
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