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Sok szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót a Doktoranduszok Országos Szövetsége nevében! 

Ön a két évtizedes múltra visszatekintő Tavaszi Szél Konferencia-sorozat legújabb 

tanulmánykötetét tartja kezében, mely a 2018. évi rendezvényen bemutatkozott doktoranduszok 

és fiatal kutatók által publikált legújabb tudományos eredményeket mutatja be. 
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a művészeteknek anyagi pártfogója, aki Horatius és Vergilius támogatója volt korszakában, akit 

úgy ismerünk, hogy Maecenas. A Doktoranduszok Országos Szövetsége pályázati forrás útján 

teremtette meg a lehetőségét annak, hogy a kedves olvasó átélhesse és megízlelhesse a 

konferencia előadói által írt és az adott szakterületek legjobbjai által lektorált tudományos 

közleményeket immár digitális változatban. A XXI. század római lovagjai fáradhatatlanul 

dolgoznak azon, hogy maradandó és kézzelfogható tudományos értékek legyenek letéve az 

asztalra, bizonyítva, hogy a tudományos eredmények kutatása és publikálása nemes és 
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A jövő évi találkozásig szeretettel ajánlom a Tisztelt Olvasó figyelmébe jelen tanulmánykötetet, 
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Abstract 

 

The paper was generated by an existing reality in the inadequate ways in which municipal waste 

is managed in Romania, which, despite all the institutional efforts, did not eliminate their 

procedures and their effects. The big problem arises from the fact that there is no selective 

collection and treatment at pre-established levels, so, municipal waste is stored in the mixture, 

which leads to a degradation of the component materials. The objective of the researches is 

determined by the finding of a solution for their capitalization, in the absence of material 

valorisation. The solution found calls for an attempt at energy recovery, by substantiating a 

methodology for assessing the potential of component materials within a generated fuel. It is 

based on the following steps: determining the composition of municipal waste and 

characterizing it; determining the composition of the generated fuel from the municipal waste 

material components; studying elements of characterization of the generated fuel 

(determination of moisture and ash content, determination of volatile matter content, 

determination of chlorine and nitrogen content, determination of calorimetric purity); 

comparative analysis of fuel characterization results generated with other types of fuel; 

conclusions on the ways of capitalizing the degraded materials in the municipal waste. The 

novelty consists in studying the quantities and effects of introducing a calorific boosting agent 

of "generated fuel" in order to exceed the values obtained at biomass, wood and lignite 

briquettes. The case study for the experimental consolidation of the methodology is done for the 

waste management situation at the "Urban waste landfill site in Doba, Satu Mare County, 

Romania".  

 

Keywords: municipal solid waste; energyl recovery, unusefull component. 

 

1. Introduction 

 

1.1 The work is determined by the frequent occurrence of the constituent waste materials as a 

result of the lack of procedures or inappropriate procedures, or in a state of degradation where 

material capitalization is cumbersome or often impossible. In this sense, it is necessary to 

impose a study on the energy potential of the degraded materials and on the possibilities of 
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capitalizing, in the context of inclusion in a compositional structure of other wastes that result 

mainly from industrial processes. 

1.2 The objective of the paper is to structure and substantiate, from the point of view of 

interdisciplinary scientific research, a methodology for determining the possibilities of energy 

recovery of degraded materials from deposited municipal solid waste, and industial waste. 

1.3 The problem consists in determining the composition and structure of a fuel that includes 

in significant parts the degraded materials contained in the municipal waste and other waste 

with energy potential generated in certain industrial processes. 

 

2. Methodology 

 

The research methodology pursues the following steps: establishment of the composition of 

municipal waste and the weight of the degraded materials within it; appreciation of the thermal 

properties of degraded materials from municipal waste; the establishment of compositions 

containing degraded materials (paper, plastic, wood, etc.) and other wastes resulting from 

technological processes (eg coal dust); Methods for determining the thermophysical 

characteristics of the analyzed compositions (calorific value, density, volatile substances, ash 

content, flue gas analysis); the determined values of the thermophysical characteristics and the 

optimization of the composition in order to valorise the degraded materials from the waste level 

in order to obtain a usable fuel at the level of the domestic and industrial activities. 

 

3. The results of the research activity 

 

The research contributes to establishing a methodology for determining the energy potential of 

compositions, including degraded materials from municipal waste, and optimizing the fuel 

structure that harnesses their energy status. 

3.1. Establishing the composition of the analyzed waste the case study is carried out at the level 

of municipal waste generated in Satu Mare County, Romania. According to the data obtained 

from the Regional Waste Management Service of Satu Mare County Council, the waste 

deposited in 2012 has the following composition: cardboard paper 9.1%; wood 1.26%; textiles 

4.64%; 4% glass; metal 5%; plastic 14%; 45% biodegradable materials; others 17%; total 100%. 

(1) These data resulted from the daily determinations of the waste composition for a week. The 

sampling was done both from urban waste - Satu Mare and from rural areas. As a methodology, 

an amount of about 0.25 m3 was analyzed daily by manual separation. The data were spilled 

and confronted with those in the literature. The composition of household waste shows that the 

potential for material and energy recovery is particularly high, on condition that they have a 

pre-collection and collection process that preserves their potential. 
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Fig.1 Picture on the outer surface of the Regional Lanfill Cell 1 [1] 

 

From the perspective of the problem to be solved, we have to deal with contaminated waste by 

mixing or contamination. We refer to packaging waste in the food industry, contaminated with 

grease, or to composite packaging such as plastic wrapped paper boxes and packs used in the 

food industry. Figure 2 shows the state of the municipal waste materials, which results in their 

degradation which renders them unusable in a material recovery process. This position is 

confirmed by the Georgescu-Roegen reasoning, which forms a parallel between the economic 

system and the physical systems, introducing the notion of entropy, describing the degree of 

degradation of the factors of production involved in the manufacture of goods. So, from this 

point of view we can appreciate the "energy value", the "material value" and the "environmental 

value". Loss of these values leads to increased entropy, decreasing recovery capacity (2). 

In the perspective of circular economy, the goal would be to preserve the entropy of production 

factors, namely to avoid degradation in order to be reused, in other words, "the value consumed 

in manufacturing to enter the category of renewable values" (2) compromise solutions in which, 

given the state of the waste, a part of the material or energy value can be capitalized. From this 

perspective, the value of the waste is expressed by the following: energy value, material value 

and environmental value. 
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3.2. Appreciation on the thermophysical characteristics of the component materials. The project 

proposes the development of a fuel that has as its components the degraded materials existing 

in the municipal waste. Therefore, it is proposed that degraded paper, degraded plastic, wood 

and textiles to be the components of the fuel generated from municipal waste. Their 

thermophysical characteristics are presented according to the literature (3) in Table 1. To 

determine the calorific power, the literature indicates two methods: the experimental one, by 

measuring the energy released by oxidation, in caloric domes and the analytical method, the 

most famous of which is Mendeleev's empirical formula: 

S)[GJ/t]-26(O-300H+81C=Qs      (1) 

 

Table 1. Thermophysical characteristics of component materials [1] 

Component Calorific 

value 

kJ/kg 

Humidity 

% 

Elements 

C H2 N S O2 Cl 

Paper 12297 10 32.7 6.2 0.12 0.1 51 0.1 

Wood 15684 35 41.9 5.72 0.7 0.1 44 0.1 

Textile 18774 15 52.5 5.69 0.44 0.2 41 0 

Plastic 46084 4 83.8 13.1 0.05 0.1 2.6 0.1 

Biodegradabile 17258 70 42.5 5.86 0.98 0.4 43 0.4 

The recoverable energy through energy recovery based on the empirical formula mentioned is 

29.79 GJ / t waste deposited. 

 

3.3. The establishment of the composition 

The composition of the analyzed fuel was determined according to the share of the materials 

present in the municipal waste and the thermophysical characteristics. The materials that can be 

incorporated into a lighter-type fuel are paper, wood, textiles and plastic, that is to say the dry 

side of waste less glass and metals. 

 

Table 2. The composition is suitable for energy recovery [2] 

Component Share in 

dry part 

Total share 

Paper 31.38% 9.10% 

Wood 4.34% 1.26% 

Textile 16.00% 4.64% 

Plastic 48.28% 14.00% 

Total 100.00% 29.00% 

 

The results obtained, even if they express a theoretical potential, are encouraging for the 

approach. 

Components chosen according to the criteria are summarized as follows in table no. 3. To 

increase the calorific value it is proposed to add another waste resulting from industrial 

processes. Therefore, the analysis was performed for 3 samples in terms of composition. 
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Table 3. Composition proposed for analysis [3] 

Sample nr Paper  % Plastic % Wood % Textile % Praf de 

cărbune % 

1 31,4 48,3 4,3 16 0 

2 29,83 45,88 4,08 15,2 5 

3 28,26 43,47 3,87 14,4 10 

3.4. Methods for determining the thermophysical characteristics of the proposed compositions 

at the fuel level. For analysis (sample preparation) according to the standardized methodology 

the sample under analysis, the sample shown in Figure 2 is cylindrical and was obtained by 

grinding and mixing the components. 

For the determination of the characteristics, the methods presented in Table 4 were used. 

 

Table 4. Methods of analysis for the determination of the thermophysical characteristics 

of the fuel [4] 

Caracteristici Methode Aparatură 

Primary processing ISO 14778 și 14780 FRITSCH mill 

Lescha Zak 1500 mill 

Kern libra 

Moisture and ash content ISO 18122/2015 Binder, SANYO oven 

 JENCONS-NEY  oven 

Molatile matter content STAS 5268 JENCONS-NEY oven 

Chlorine and nitrogen 

content 

ISO 16994/2017, EN 

15105 

 

titrimetric and 

spectrophotometric 

spectrophotometer SPECORD 

205 

Calorific value ISO 1928/95, EN 14918 

 

 

adiabatic  calorimeters IKA 

C4000  
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Fig.1 Fuel libriquettes proposed for analysis [2] 

 

For these samples the following characteristics were determined: humidity, ash content, volatile 

matter, chlorine content, sulfur content and calorific value.  

 

3.5. Characterization of waste studied The materials identified in the waste can be classified 

into three categories:  

1. Permanent materials, "materials which do not lose their properties by use and by changing 

the state of the liquid phase in solid and vice versa" (4). This category includes metals, glass, 

etc. 

 2. Renewable materials in a short time are resources that regenerate in relatively short time, 

such as biomass. In this category we can mention the paper, the pressed wooden plates.  

3. Non-permanent and non-renewable materials, materials that lose their properties through use 

and do not regenerate over the life of a generation. This category includes some minerals, fossil 

fuels.  

In our case, the materials identified in the waste composition can be characterized as follows:  

1. Paper - is not permanent material; through repeated recycling the fibers are shorter, but we 

can consider it to be renewable soon. Recycling variants are multiple and not limited to material 

recovery. Being a biodegradable material can be eliminated by biological treatment or energy 

recovery.  

2. Plastic is not permanent; During use, the molecules can be destroyed or contaminated, and 

during the recycling operations, the polymer chains can break and are not renewable. In these 

materials, recycling is limited, except for selective collection on different polymeric 

components, and energy recovery is limited by emissions of pollutants.  

3. Wood - is not a permanent material; the fibers are shortened at each processing, instead it is 

a renewable material. 
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 4. Textiles (natural) - is not permanent material; fibers are shortened to each recycle, instead it 

is renewable.  

Therefore, much of the identified materials are renewable resources, so the fuel resulting from 

these components can be considered as part of a renewable resource. The untreated waste part 

described above is the degraded materials by use, or through the manufacturing process. 

Materials degraded by use are especially those used in the food industry, such as paper 

contaminated with various fats. 

Another category is recycled materials in the manufacturing process, these types of materials 

are composites used as packaging in the food industry such as polyethylene wrapping paper, 

teflon coated glasses for disposable glasses. 

 

3.6. Determination values of thermophysical characteristics compared with EN 1461-1 for 

biomass lighters. 

The results of the analyzes are presented in the following table and compared with standard EN 

1496-1, recommended for biomass fuels. 

 

Table 5. Comparison of the results with the requirements of EN 1496-1 [5] 

Specificatie UM EN14961-1 Proba 1 Proba 2 Proba 3 

Diameter cm 6-8 5 5 5 

Length cm 3,15-40 3 3 3 

Density Kg/m3 ≥ 600 450 463 448 

Humidity % wt. ≤ 10 4.1 6.27 6.9 

Ash content % wt. ≤ 0,7 4.33 5.38 2.25 

Calorific value MJ/kg 16,5-19 17.97 18.29 23.35 

Sulfur contetnt % wt. ≤ 0,03 - - - 

Nitrogen content % wt. ≤ 0,3 5.24 5.57 4.07 

Chlorine content % wt. ≤ 0,02 0.1 0.1 0.1 

3.7 Feature Optimization and Component Characterization The best composition in terms of 

heat capacity is sample no. 3, with 10% industrial waste, coal dust.  

 

4. Conclusions  

 

The conclusions highlight the fact that the use of degraded materials from municipal waste for 

the purpose of producing a fuel is influenced by their state, the composition and the presence 

of resulting coal dust in various technological processes. Carbon dust increases considerably 

the calorific value but this quantity is limited by the possibility of making the lighters. 

Compared to the calculated value of 29.72 MJ / kg, the calorific value determined is 17.97 MJ 

/ kg, high enough to be considered as fuel compared to 16.5 MJ / kg for biomass lighters and 

15 MJ / kg for wood and lignite. Next, you will analyze environmental issues related to the 

analysis of combustion gases in order to design a nox retention system. Another step will be the 

design of technology and technological infrastructure for making this type of fuel, which is the 

object of a patent application. 
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Absztrakt 

 

Kutatómunkánk során észteresítési és átészteresítési reakciókat vizsgáltunk folyamatos üzemű 

mikrohullámú (MW) reaktorban. A folytonos üzemű készülékhez úgy jutottunk, hogy egy 

hagyományos MW reaktort kiegészítettünk egy kereskedelmi forgalomban kapható áramlási 

cellával és az áramlást egy HPLC pumpa segítségével biztosítottuk. Az így nyert rendszert 

először egy egyszerű modellreakcióval, a benzoesav direkt észteresítésén keresztül 

tanulmányoztuk. A kísérletek előzményeként szakaszos MW reaktorban térképeztük fel a 

reakciót. Emellett termikus összehasonlító kísérleteket is végeztünk szakaszos és folytonos 

üzemben, melyek a MW technika hatékonyságát mutatták. Ezután a dimetil-foszfit 

átészteresítését vizsgáltuk különféle alkoholokkal katalizátor nélkül, szakaszos és folytonos 

üzemben. Mindkét üzemmódban a hőmérséklet változtatásával sikeresen finomhangoltuk a 

reakciót a vegyes vagy a kétszeresen átészterezett dialkil-foszfitok keletkezésére. 

 

Kulcsszavak: észteresítés, alkoholízis, mikrohullámú technika, folyamatos üzem 

 

1. Bevezetés 

 

Manapság a környezetbarát módszerek alkalmazása fontos szempont a vegyiparban. 

Kutatócsoportunk is szem előtt tartja a zöldkémia alapelveit és egyik fő profilja a MW 

körülmények között végzett reakciók tanulmányozása. Évtizedek óta alkalmazzák a MW 

technikát a szerves szintézisek során, mivel sok előnnyel jár a termikus melegítéshez képest [1]. 

A reakciók sok esetben oldószer és/vagy katalizátor nélkül is megvalósíthatók, továbbá 

nagyobb szelektivitás és magasabb konverzió érhető el [2]. Ugyanakkor a MW reaktorok 

méretének növelhetőségét a magnetron tekercs geometriája és a reakcióedény anyaga 

korlátozza. A méretnövelési problémára megoldásként szolgálnak a folyamatos üzemű MW 

reaktorok, ahol a folytonos betáplálás és elvétel következtében - már kisméretű reaktor esetében 

is - nagyobb mennyiségben nyerhetjük a kívánt termékeket [3].  
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Munkánk során célul tűztük ki egy folyamatos üzemű MW rendszer kifejlesztését és 

alkalmazását. Egy hagyományos CEM MW reaktort egészítettünk ki egy áramlási cellával, 

melyben a homogén reakcióelegy HPLC pumpa segítségével jut a MW reaktortérbe. A 

kifejlesztett rendszert először egy egyszerű, könnyen követhető modellreakcióval, a benzoesav 

direkt észteresítésével teszteltük. Ezután a dimetil-foszfit átészteresítését vizsgáltuk.  

 

2. Irodalmi áttekintés 

2.1 Folyamatos üzemű mikrohullámú reaktorok 

 

Habár a MW technika számos előnyös tulajdonsággal rendelkezik, a legtöbb eljárást kizárólag 

laboratóriumi méretben valósították meg. A méretnövelésre egy lehetséges megoldás a mono 

üzemről multi üzemre történő váltás (több, kisebb reakcióedényben párhuzamosan futó 

kísérletek) [4]. Ugyanakkor a multi üzemű reaktorok esetében sem növelhető tetszőlegesen a 

MW reaktortér mérete. Egy másik lehetőség a folyamatos üzemű MW rendszerek alkalmazása 

[5]. 

A folytonos üzemű MW készülékekben a homogén reakcióelegyet egy besugárzott reaktortéren 

áramoltatják át (1. ábra). A folytonos rendszer további elemei: a kiindulási elegyet előállító és 

adagoló egység, valamint a termékgyűjtő. A technológia nagy előnye, hogy állandó betáplálás 

és elvétel mellett (stacioner állapotban), állandó minőségű terméket nyerhetünk, ami nagyon 

fontos például a gyógyszeriparban [6]. Széles tartományban változik a reaktorterek mérete, a 

mikroliteres nagyságrendtől több 100 ml belső térfogattal is rendelkezhetnek. 

Biztonságtechnikai szempontból fontos megemlíteni, hogy egyszerre kis mennyiségű 

reakcióelegy tartózkodik a reaktortérben, ezáltal könnyebb kontrollálni a reakció hőmérsékletét, 

és elkerülhetővé válnak az exoterm mellékreakciók. Az előnyök mellett azonban bizonyos 

korlátokat sem hagyhatunk figyelmen kívül. Elengedhetetlen a reakcióelegyek homogenitása, 

mivel a szilárd halmazállapotú részek eltömődést okozhatnak, ami robbanáshoz vezethet. Így 

tehát szilárd katalizátor kizárólag hordozóhoz rögzítve alkalmazható, valamint a termék 

oldhatóságával is tisztában kell lennünk. Az adagolás szempontjából fontos megemlíteni, hogy 

főként a nem túl viszkózus, folyadék halmazállapotú reagensek, illetve oldataik átalakítása jöhet 

számításba. Továbbá, egy folyamatos MW megoldás csak akkor lehet igazán hatékony, ha 

nagyobb áramlási sebesség mellett is jó konverzió érhető el. Tehát szükség van egy megfelelő 

reakciósebességre. A termelékenységet párhuzamos reaktorok alkalmazásával növelhetjük. 
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1. ábra: A folyamatos üzemű MW rendszerek általános sémája 

 

Elsőként Strauss és társai számoltak be folyamatos üzemű MW készülékekről az 1990-as 

években [7]. A kezdetleges berendezésekhez közönséges konyhai MW sütők átalakításával 

jutottak, melyek nem voltak alkalmasak a belső hőmérséklet mérésére, ezért feltehetően a 

reakciók sem voltak izotermek. Mára ugrásszerű fejlődésen ment keresztül ez a terület. A mai 

professzionális folyamatos MW reaktorokban a hőmérséklet és nyomás paraméterek pontosan 

beállíthatók és mérhetők [8-10]. 

 

2.2 A benzoesav direkt észteresítése folyamatos üzemű mikrohullámú reaktorban 

 

Az irodalmoban sok példát találhatunk arra, hogy karbonsavak direkt észteresítési reakciója 

szolgál modellreakciónak egy új rendszer teszteléséhez. A mi a benzoesavat választottuk erre a 

célra. Különféle szubsztituált benzoesavak (1) folyamatos üzemű MW reaktorban végzett direkt 

észteresítésére néhány közlemény található, mely során a legtöbb esetben jó termeléssel 

állították elő a kívánt észtereket (2) (2. ábra). Ugyanakkor a módszerek áttekintése során 

pontatlanságok fedezhetők fel. Két példában is közönséges konyhai MW berendezés 

átalakításával jutottak a folytonos üzemű készülékhez [11,12]. A konyhai MW készülékekben 

végzett reakciók hőmérséklete nem megfelelően mérhető és szabályozható, ezáltal a reakciók 

vezetése nem biztonságos és az eredmények legtöbbször nem reprodukálhatók. Cablewski és 

társai 2,4,6-trimetilbenzoesavat reagáltattak metanollal, vagy 2-propanollal [13]. A jó 

konverziót (81-100%) csak a reakcióelegy többszöri visszavezetésével tudták elérni. Egy 2012-

es szabadalomban különféle benzoesav-észterek (2) előállítását írják le [14]. A nagyméretű 

reaktortér hőmérsékletét nem tudták mérni, kizárólag a távozó elegy hőmérsékletéből 

következettek arra. Magas nyomású (100 bar) és hőmérsékletű (300 °C) rendszerben is 

tanulmányozták a benzoesav (1) direkt észteresítését [15]. A szuperkritikus körülmények között 

végzett reakció leginkább irodalmi jelentőségű, iparban kevésbé alkalmazható. 
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2. ábra: A benzoesav direkt észteresítése folyamatos üzemű MW rendszerben 

 

2.3 Dialkil-foszfitok alkoholízise 

 

A dialkil-foszfitokat a vegyiparban leggyakrabban foszfor trikloridból állítják elő [16,17]. A 

szintézisükre egy másik lehetőség az alkoholízis, vagy átészterezés [18-22]. 

Kutatócsoportunkban korábban tanulmányozták a dialkil-foszfitok (dimetil- és dietil-foszfit) 

(3) alkoholízisét különféle alkoholokkal (metanollal, etanollal, izopropil-alkohollal, n-

butanollal, n-pentanollal, n-oktanollal, és izooktil-alkohollal), katalizátor nélkül, szakaszos 

MW reaktorban [23]. Vizsgálták a reakcióidő, a hőmérséklet és az alkoholok mennyiségének 

hatását a reakció szelektivitására. Az eredmények alapján azt a tendenciát állapították meg, 

hogy az enyhébb körülmények (100-125 °C, 25 ekvivalens alkoholfelesleg) a vegyes foszfitok 

(4) előállításának, míg az erélyesebb körülmények (150-175 °C, 50-szeres alkoholfelesleg) a 

kétszeresen átészterezett termékek (5) keletkezésének kedveztek. A legjobb eredményeket az 1. 

táblázatban foglaltam össze. Az így előállított vegyes dialkil-foszfitok (4) fontos kiindulási 

anyagok további szintézisekben, melyek során bioaktív vegyületek (α-aminofoszfonátok, α-

hidroxifoszfonátok, biszfoszfonátok) állíthatók elő [24]. 

Kutatómunkánk során a reakció folyamatos üzemű megvalósítását kívántuk tanulmányozni 

alapul véve ezeket az eredményeket. 

 

 

1. táblázat: Dialkil-foszfitok alkoholízise katalizátor nélkül MW körülmények között 
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Kísérlet 

  
R2OH 

[ekv.] 

T  

[°C] 

p  

[bar] 

t  

[perc] 

Összetétel 

R1 R2 3 4 5 

  [%]a 

1 Me Et 25 100 3 120 22 56 22 

2 Me Et 50 175 15 40 0 4 96 

3 Me nBu 25 125 3 60 0 40 60 

4 Me nBu 50 150 6 90 0 0 100 

5 Et Me 25 125 8 120 49 38 13 

6 Et Me 50 150 15 60 1 19 80 

7 Et iPr 25 125 6 60 26 57 17 

8 Et iPr 50 175 15 40 0 6 94 

9 Et nBu 25 125 3 60 25 54 21 

10 Et nBu 50 175 9 40 0 2 98 

11 Et nPent 25 125 2 60 3 52 45 

12 Et nPent 25 175 5 40 0 8 92 

13 Et nOct 25 125 2 60 23 61 16 

14 Et iOct 25 125 2 60 8 63 29 
aGC alapján. 

 

3. Kísérleti rész 

3.1 A benzoesav direkt észteresítése szakaszos MW reaktorban 

 

A benzoesav (1) direkt észteresítését először 2 ekvivalens alkoholokkal (etanollal, n-propanollal, 

izopropil-alkohollal, n-butanollal, izobutil-alkohollal, n-pentanollal, illetve izooktil-alkohollal 

(2-etilhexanollal)) szakaszos MW reaktorban tanulmányoztuk (2. táblázat) [25]. 

Első modellreakciónk során a benzoesav (1) és az etanol reakcióját végeztük el 140 °C-on, 

katalizátor nélkül (2. táblázat/1. kísérlet). 20 perc alatt minimális átalakulást tapasztaltunk, míg 

5% PTSA jelenlétében a reakció teljesen lejátszódott (2. tábálzat/2. kísérlet). Hagyományos 

melegítéssel, termikus összehasonlító kísérletet is végeztünk, mely során 87%-os konverziót 

értünk el (2. táblázat/3. kísérlet). Ezután a hőmérséklet hatását vizsgálva 160 °C-on is 

elvégeztük az észteresítést. A katalizátor nélkül végzett reakció esetében a konverzió 4%-ról 

9%-ra nőtt (2. táblázat/4. kísérlet), míg PTSA jelenlétében az átalakuláshoz szükséges idő 15 

percre csökkent (2. táblázat/5. kísérlet). A n-propanollal végezett kísérlet során is azt 

tapasztaltuk, hogy 140 °C-on katalizátor nélkül minimális termék (2b) keletkezett 

(2. táblázat/6. kísérlet). Ugyanakkor katalizátorral már 12 perc alatt teljesen lejátszódott az 

észteresítés (2. táblázat/7. kísérlet). Izopropil-alkohollal a reakcióidő 140 °C-on 35 perc volt 

(2. táblázat/10. kísérlet). A vizsgált alkoholok körében a n-butanol és az izobutil-alkohol 

bizonyult a legreaktívabbnak, ugyanis a benzoesav (1) 140 °C-on már 10 perc alatt teljesen 

átalakult (2. táblázat/14. és 17. kísérletek). Az észteresítést n-pentanollal és izooktil-alkohollal 

140 °C-on végrehajtva - az n-propanollal végzett reakcióhoz hasonlóan - 12 perc alatt 

végbement a reakció (2. táblázat/ 7., 20. és 23. kísérletek). Az egyes benzoesav-észtereket (2a-

g) 95-98%-os termeléssel állítottuk elő. Összességében elmondható, hogy a benzoesav (1) 
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direkt észteresítése során MW reaktorban 13-25%-kal nagyobb konverzió érhető el a termikus 

kísérletekhez képest. 

 

2. táblázat: Benzoesav direkt észteresítése szakaszos MW reaktorban 

 

Kísérlet R 
Hőközlés 

módja 

T  

[°C] 

p 

[bar] 

t  

[perc] 
PTSA 

Konverzió 

[%]a 

Termelés 

[%] 

1 Et MW 140 5 20 – 4 – 

2 Et MW 140 5 20 5% 100 98 

3 Et  140 – 20 5% 87 – 

4 Et MW 160 6 15 – 9 – 

5 Et MW 160 6 15 5% 100 96 

6 nPr MW 140 4 10 – 3 – 

7 nPr MW 140 4 10 5% 98b ~94 

8 nPr  140 – 10 5% 76 – 

9 iPr MW 140 5 35 – 2 – 

10 iPr MW 140 5 35 5% 100 97 

11 iPr  140 – 35 5% 75 – 

12 iPr MW 160 6 25 5% 100 97 

13 nBu MW 140 3 10 – 4 – 

14 nBu MW 140 3 10 5% 100 98 

15 nBu  140 – 10 5% 78 – 

16 iBu MW 140 3 10 – 3 – 

17 iBu MW 140 3 10 5% 100 96 

18 iBu  140 – 10 5% 83 – 

19 nPent MW 140 2 10 – 3 – 

20 nPent MW 140 2 10 5% 98b ~95 

21 nPent  140 – 10 5% 84 – 

22 iOct MW 140 1 10 – 4 – 

23 iOct MW 140 1 10 5% 98b ~96 

24 iOct  140 – 10 5% 82 – 
aGC alapján.  
bA teljes átalakulás 12 percet igényelt.  

 

A kísérleti eredmények alapján felállítottuk az alkoholok reaktivitási sorát: n-butanol ~ izobutil-

alkohol > n-propanol ~ n-pentanol ~ izooktil-alkohol >> etanol >> izopropil-alkohol (3. ábra). 
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3. ábra: A teljes átalakuláshoz szükséges idő  

(szakaszos MW reaktorban, 2-szeres alkoholfeleslegben, 140 °C-on, 5% PTSA jelenlétében) 

 

A folyamatos technológia kritériumai a homogenitás, az alacsony viszkozitás és a megfelelő 

reakcósebesség. Ezt vizsgálva a benzoesav (1) direkt észteresítését nagyobb feleslegben vett 

alkoholokkal is elvégeztük (3. táblázat). Az azonos koncentráció biztosítása érdekében azonos 

térfogatú alkoholokkal, azaz 8 ekvivalens n-pentanollal, 9,5 ekvivalens n-butanollal valamint 

15-szörös mennyiségű etanollal végeztük el a reakciót. Az észteresítések hasonló idő 

(10-20 perc) alatt játszódtak le, mint a kétszeres feleslegben végzett reakciók (3. táblázat/1., 2. 

és 4. kísérletek, illetve x. táblázat/1., 13. és 18. kísérletek). Ugyanakkor a benzoesav (1) 

szobahőmérsékleten nem oldódott a 8-9,5 ekvivalens alkoholok alkalmazásakor, ezért a 

folytonos kísérletekhez a 15-szörös alkoholfelesleget választottuk. Ez azonban azzal járt, hogy 

a katalizátor koncentrációja lecsökkent, így a reakcióidő a duplájára nőtt (3. táblázat/3. és 5. 

kísérletek).  

 

3. táblázat: Benzoesav direkt észteresítése feleslegben vett alkohollal (140 °C-on) 

Kísérlet R 
ROH 

[ekv.] 

p 

[bar] 

t  

[perc] 
PTSA 

Konverzió 

[%]a 

Termelés 

[%] 

1 Et 15 7 20 5% 100 96 

2 nBu 9,5 2,5 10 5% 100 98 

3 nBu 15 2 20 5% 100 98 

4 nPent 8 2 10 5% 97b ~93 

5 nPent 15 1,5 20 5% 97c ~94 
    aGC alapján.  
    bA teljes átalakulás 12 percet igényelt.  
    cA teljes átalakulás 22 percet igényelt. 
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3.2 A benzoesav direkt észteresítése folyamatos üzemű MW reaktorban 

 

A továbbiakban a benzoesav (1) direkt észteresítését vizsgáltuk folyamatos üzemben. A kísérleteket 

saját fejlesztésű rendszerben végeztük, ami a 4. ábrán látható. A folytonos üzemű MW rendszer egy 

HPLC pumpából, egy CEM MW reaktorból, egy kereskedelmi forgalomban kapható áramlási 

cellából (5. ábra), hűtőkörből és egy nyomásszabályozó szelepből áll. Az átfolyási cella belső 

térfogata 10 ml, melyből a besugárzott tér 7 ml. A tartózkodási idő a belső térfogat és az adott 

áramlási sebesség hányadosaként határozható meg. A hőmérséklet a MW reaktor IR szenzorával 

mérhető. A távozó reakcióelegy összetételét gázkromatográfiás vizsgálattal határoztuk meg.  

 

 
 

4. ábra: Folyamatos üzemű MW rendszer 

 

 
 

5. ábra: Folyamatos áramlási cella 

 

A folyamatos üzemű észteresítési reakciót a szakaszos kísérleteink során legreaktívabbnak talált 

n-butanollal optimalizáltuk. Először 120 °C-on 10 perces tartózkodási idővel (0,70 ml/perces 

áramlási sebességgel) végeztünk kísérleteket. Katalizátor nélkül nem tapasztaltunk átalakulást (4. 

táblázat/1. kísérlet), míg 5% PTSA jelenlétében a benzoesav (1) 41%-a alakult át (4. táblázat/2. 

kísérlet). A hőmérsékletet 140 °C-ra emelve 63%-ra nőtt a konverzió értéke (4. táblázat/3. 

kísérlet). Ezután a katalizátor mennyiségét 10%-ra növeltük, így a reakció 85%-os konverzióval 

játszódott le (4. táblázat/4. kísérlet). A következő kísérletek során a tartózkodási időt változtatva 

140 °C-on, 5% PTSA jelenlétében vizsgáltuk az átalakulás mértékét. 5, 15, illetve 20 perces 

tartózkodási idő (1,4 ml/perces, illetve 0,45 ml/perces, vagy 0,35 ml/perces áramlási sebességek) 

esetében a konverzió rendre 58, 90, illetve 100% volt (4. táblázat/5-7. kísérletek). Amennyiben 
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10 perces tartózkodási idő mellett 140 °C-ról 160 °C-ra emeltük a hőmérsékletet a konverzió 

63%-ről 71%-ra nőtt (4. táblázat/ 3. és 8. kísérletek). Tehát a butil-benzoát (2d) folytonos üzemű 

előállítására szolgáló optimális paraméterek a következők: 5% PTSA, 140 °C és 20 perces 

tartózkodási idő (4. táblázat/7. kísérlet). Folyamatos üzemben termikus összehasonlító kísérletet 

is végeztünk - az optimális paraméterek mellett – mely során a benzoesav (1) csupán 40%-a 

alakult át (4. táblázat/8. kísérlet).  

A folytonos üzemű direkt észteresítés vizsgálatát további alkoholokra (etanolra, n-propanolra, 

izobutil-alkoholra és n-pentanolra) is kiterjesztettük. A szakaszos üzemben megállapított 

reaktivitásnak megfelelő tartózkodási időket (30, 25, 20 és 30 perc) alkalmaztunk 

(4. táblázat/10-13. kísérletek). A megfelelő termékekhez (2a,b,e,f) 95-98%-os termeléssel 

jutottunk.  

 

4. táblázat: Benzoesav direkt észteresítése folyamatos üzemű MW reaktorban 

 

Kísérlet R 
Hőközlés 

módja 

PTSA 

[%] 

Teljesítmény 

[W]a 

T 

[°C] 

Áramlási 

sebesség 

[ml/perc]a 

τ 

[perc] 

Konverzió  

[%]b,c 

Termelés 

[%] 

1 nBu MW – 42 120 0,70 10 0 – 

2 nBu MW 5 16 120 0,70 10 41 – 

3 nBu MW 5 42 140 0,70 10 63 – 

4 nBu MW 10 39 140 0,70 10 85 – 

5 nBu MW 5 52 140 1,4 5 58 – 

6 nBu MW 5 27 140 0,45 15 90 – 

7 nBu MW 5 25 140 0,35 20 100 98 

8 nBu  5 – 140 0,35 20 40 – 

9 nBu MW 5 67 160 0,70 10 71 – 

10 Et MW 5 29 140 0,25 30 100 97 

11 nPr MW 5 24 140 0,30 25 98 95 

12 iBu MW 5 30 140 0,35 20 100 97 

13 nPent MW 5 30 140 0,30 25 100 98 
aA HPLC pumpa beállítása alapján.  
bEgyensúlyi állapotban. 
cGC alapján. 

 

 

3.3 A dimetil-foszfit alkoholízise szakaszos MW reaktorban 

 

A direkt észteresítési reakció után átészteresítéseket vizsgáltunk a dimetil-foszfit (3) alkoholízisén 

keresztül. Kutatómunkám alapjául a csoport egy korábbi munkája szolgált alapul [23]. A 
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reakciókat szakaszos MW reaktorban, 25 ekvivalens feleslegben vett alkoholokkal 

(n-propanollal, izopropil-alkohollal, n-butanollal, izobutil-alkohollal, illetve n-pentanollal), 

katalizátor nélkül, 100-175 °C-os hőmérséklet-tartományban, 30 perces reakcióidővel végeztük 

el. 

Első modellreakciónk során a dimetil-foszfit (3) és a n-propanol reakcióját végeztük el 

(5. táblázat/1-4. kísérletek). A metil-propil-foszfit (4a) keletkezésének kedvező 

hőmérséklet-tartomány a 100-125 °C (5. táblázat/1. és 2. kísérletek), míg 150 °C-on 86% 

dipropil-foszfit (5a) képződött (5. táblázat/3. kísérlet). A reakció teljessé tétele érdekében 175 °C-

on végeztünk kísérletet (5. táblázat/4. kísérlet). A következőkben a dimetil-foszfit (3) és az 

izopropil-alkohol reakcióját tanulmányoztuk 125 °C-on, mely során 72%-os részaránnyal vegyes 

foszfitot kaptnuk (4b) (5. táblázat/5. kísérlet). A 175 °C-on végrehajtott alkoholízis 91% 

diizopropil-foszfitot (5b) eredményezett (6. táblázat/ 7. kísérlet). Ezután a dimetil-foszfit (3) 

alkoholízisét n-butanollal tanulmányoztuk. A 100 °C-on végzett reakcióval 58%-os részaránnyal 

butil-metil-foszfitot (4c) kaptunk (5. táblázat/8. kísérlet). 125 °C-on a butil-metil-foszfit (4c) 

aránya 45%-ra csökkent, míg a dibutil-foszfité (5c) 55%-ra nőtt (5. táblázat/9. kísérlet), 150 

°C-on pedig 97%-ban dibutil-foszfitot (5c) tartalmazott a reakcióelegy (5. táblázat/10. kísérlet). 

Izobutil-alkohollal alacsonyabb hőmérsékleten (100 °C) 55% izobutil-metil-foszfit (4d) 

képződött (5. táblázat/11. kísérlet), míg 125 °C-on a teljesen átészterezett foszfit (5d) aránya 

36%-kal nőtt (5. táblázat/12. kísérlet). Amikor 150 °C-ra emeltük a hőmérsékletet, a dimetil-

foszfit (3) teljesen diizobutil-foszfittá (5d) alakult (5. táblázat/13. kísérlet). Végül a dimetil-

foszfitot (3) 25 ekvivalens n-pentanollal reagáltattuk, és 100 °C-on 54% metil-pentil-foszfitot 

(4e), valamint % dipentil-foszfitot (5e) kaptunk (5. táblázat/ 14. kísérlet). A hőmérsékletet 125 

°C-ra emelve a dipentil-foszfit (5e) volt a főkomponens (55%) (5. táblázat/15. kísérlet), majd 150 

°C-on kizárólag a szimmetrikus terméket (5e) tartalmazta a reakcióelegy (6. táblázat/16. kísérlet). 

A termékeket oszlopkromatográfiásan tisztítottuk, így a vegyes foszfitokat 45-67%-os, a 

kétszeresen átészterezett termékeket pedig 88-96%-os termeléssel állítottuk elő. 
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5. táblázat: Dimetil-foszfit alkoholízise szakaszos MW reaktorban 

 

Kísérlet 

 
T  

[°C] 

p  

[bar] 

Összetétel 
Termelés 

[%] 
R 2 3 4 

 [%]a 

1 nPr 100 2 54 40 6 – 

2 nPr 125 5 3 58 39 52 

3 nPr 150 7 0 14 86 – 

4 nPr 175 11 0 0 100 90 

5 iPr 125 6 3 72 25 67 

6 iPr 150 11,5 0 42 58 – 

7 iPr 175 16 0 9 91 – 

8 nBu 100 2 29 58 13 51 

9 nBu 125 2,5 0 45 55 – 

10 nBu 150 4 0 3 97 88 

11 iBu 100 1 34 55 11 45 

12 iBu 125 1,5 0 53 47 – 

13 iBu 150 6 0 0 100 96 

14 nPent 100 1 40 54 6 48 

15 nPent 125 1 0 45 55 – 

16 nPent 150 2 0 0 100 94 
            aGC alapján. 

 

3.4 A dimetil-foszfit alkoholízise folyamatos üzemű MW reaktorban 

A szakaszos kísérletek után a dimetil-foszfit (2) alkoholízisét folyamatos üzemű MW 

reaktorban (Vr= 10 ml) is tanulmányoztuk. A kapott eredményeket alapul véve 25-szörös 

felesleben vett alkoholokkal, katalizátor nélkül, 30 perces tartózkodási idővel (0,25 ml/perces 

áramlási sebességgel) hajtottuk végre a reakciókat. 

A dimetil-foszfit (3) alkoholízisét először n-propanollal végeztük el. 100 °C-on a távozó elegy 

46% metil-propil-foszfitot (4a) és 9% dipropil-foszfitot (5a) tartalmazott 

(6. táblázat/1. kísérlet). A hőmérsékletet 125 °C-ra emelve a vegyes foszfit (4a) mennyisége 

közel azonos maradt, a kétszeresen átészterezett termék (5a) aránya pedig 9%-ról 44%-ra nőtt 

(6. táblázat/2. kísérlet). A 175 °C-on végzett alkoholízis során a dipropil-foszfit (5a) aránya 

90%-ra nővelhető (6. táblázat/4. kísérlet). Az n-butanollal végzett kísérleteink során is azt 

tapasztaltuk, hogy alacsonyabb hőmérsékleten (100 °C-on) nagyobb arányban keletkezett a 

vegyes foszfit (4c) (6. táblázat/5. kísérlet), magasabb hőmérsékleten (125-150 °C) pedig a 

szimmetrikus termék (5c) volt a főkomponens (6. táblázat/7. és 8. kísérletek). Néhány esetben 

termikus összehasonlító kísérleteket is végeztünk folyamatos üzemben. 100 °C-on jelentős volt 
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az eltérés a MW körülmények között végzett kísérletekhez képest, ugyanis a dimetil-foszfit (2) 

15%-a alakult át (6. táblázat/6. kísérlet). Ezzel szemben 175 °C-on kisebb (6%) volt az eltérés 

(6. táblázat/10. kísérlet). n-Pentanollal 100 °C-on 55% vegyes foszfithoz (4e), és 13% dipentil-

foszfithoz (5e) (6. táblázat/5. kísérlet), míg 125 °C-on 44%-ban metil-pentil-foszfithoz (4e) és 

52%-ban a kétszeresen átészterezett dialkil-foszfithoz (5e) jutottunk (6. táblázat/6. kísérlet). 

További hőmérsékletemelés (150 °C) hatására a dipentil-foszfit (5e) aránya 87%-ra nőtt 

(6. táblázat/7. kísérlet). A reakciót 175 °C-on is elvégeztük, aminek hatására a távozó 

reakcióelegyben 5%-kal nőtt a dipentil-foszfit (5e) aránya (6. táblázat/14. kísérlet).  

 

6. táblázat: Dimetil-foszfit alkoholízise folyamatos üzemű reaktorban 

 

Kísérlet 

 
Hőközlési 

mód 

Teljesítmény 

[W] 

T  

[°C]a 

Összetétel 

R 2 3 4 

 [%]b,c 

1 nPr MW 10 100 45 46 9 

2 nPr MW 17 125 9 47 44 

3 nPr MW 30 150 0 23 77 

4 nPr MW 57 175 0 10 90 

5 nBu MW 10 100 40 53 7 

6 nBu   100 85 15 0 

7 nBu MW 18 125 7 43 50 

8 nBu MW 38 150 0 22 78 

9 nBu MW 59 175 2 9 89 

10 nBu   175 2 15 83 

11 nPent MW 10 100 32 55 13 

12 nPent MW 18 125 4 44 52 

13 nPent MW 31 150 0 13 87 

14 nPent MW 55 175 0 8 92 
a17 bar nyomáson.  
bEgyensúlyi állapotban. 
cGC alapján. 

 

4. Összefoglalás 

 

Összefoglalásként elmondható, hogy egy stabil folyamatos üzemű MW rendszert fejlesztettünk 

ki. A rendszer működését a benzoesav direkt észteresítésén keresztül tanulmányoztuk. A 

reakciót különféle alifás alkoholokkal először szakaszos MW reaktorban hajtottuk végre (2. 

táblázat), melyek eredményeképp felállítottuk az alkoholok reaktivitási sorrendjét, továbbá 

vizsgáltuk a folyamatos üzemmel való kompatibilitást is (3. táblázat). Az eredmények alapján 
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a reakciót folyamatos üzemű MW reaktorban valósítottuk meg (4. táblázat), ahol tovább 

optimalizáltuk a reakciót; vizsgáltuk az áramlási sebesség, a hőmérséklet és a katalizátor 

mennyiségének hatását. A szakaszos reakciók esetén megfigyelt reaktivitásbeli különbségeket 

a folyamatos reakciók során is tapasztaltuk. Összesen 7 benzoesav-észter hatékony szintézisét 

valósítottuk meg. A karbonsav-észterek előállítása után P-észterek szintézisét vizsgáltuk, mely 

során dimetil-foszfit alkoholízisét hajtottuk végre először szakaszos, majd folyamatos MW 

reaktorban (5. és 6 táblázat). A szakaszos és a folyamatos kísérletek alapján hasonló tendenciát 

tapasztaltunk; alacsonyabb (100-125 °C) hőmérsékleten a vegyes foszfitokat kaptuk nagyobb 

arányban, míg magasabb hőmérsékleten (150-175 °C) a kétszeresen átészterezett komponens 

volt a főtermék. Az előállított 5 vegyes és 5 teljesen átészterezett dialkil-foszfit fontos 

építőelemek a szerves foszforkémiában. A folyamatos üzemű MW reaktor legfontosabb előnye, 

hogy nagyobb mennyiségben tudtuk előállítani a kívánt termékeket, mint a szakaszos reakciók 

esetében. 

 

5. Kísérletek részletes leírása 

5.1 Felhasznált készülékek 

 

A szakaszos reakciókat nyomástartó feltéttel ellátott 300 W-os CEM Discover típusú 

mikrohullámú reaktorban hajtottuk végre 60-150 W teljesítményen. 

Az alkalmazott folyamatos MW reaktor rendszer részben saját fejlesztésű, ami egy 300 W-os 

CEM Discover típusú MW reaktorból, egy 10 ml-es CEM Flow Cell Accessory típusú 

folyamatos feltétből (a besugárzott térfogat 7 ml), egy Gilson 305 HPLC pumpából, valamint 

egy 250 Psi (17,2 bar) nyomású HPLC nyomás szabályozó szelepből és egy hűtőből áll. Az 

utóbbi egységben is használt Teflon® PFA csövek külső átmérője 0,125’’ (3,175 mm), míg a 

belső átmérő 0,064’’ (1,575 mm). Minden a rendszerhez felhasznált cső, csavar és csatlakozó 

kompatibilis az általános HPLC rendszerrel.  

A gázkromatográfiás méréseket HP5890 típusú 2-es szériájú, FID detektorral rendelkező 

készülék segítségével végeztük el. A gázkromatográf egy 15 m × 0,18 mm-es Restek, Rtx-5 

típusú 0,20 µm filmvastagságú kolonnát tartalmaz. A kolonna hőmérséklete 1 percig 40 °C, 

majd percenként 25 °C-ot emelkedik a hőmérsékletprogram, míg el nem éri a 300 °C-ot, amit 

10 percen keresztül tart. Az injektor hőmérséklete 290 °C, a FID detektoré pedig 300 °C. A 

vivőgáz N2.  

A tömegspektroszkópiás (GC-MS) felvételeket Aglient 6890 N-GC-5973 N-MSD típusú 

készülékkel vettük fel. A készülék egy 30 m x 0,25 mm Restek, Rtx-5SILMS típusú kolonnát 

tartalmaz, melyen 0,25 µm vastagságú filmréteg van. A kolonna hőmérséklete 1 percig 40 °C, 

majd a hőmérsékletprogram percenként 10 °C-ot emelkedik, míg el nem éri a 310 °C-ot és 

17 percen keresztül állandó értéken tartja ezt a hőmérsékletet. Az injektor 250 °C-os, az AUX 

hőmérséklete 280 °C. A vivőgáz He. A mérések Splitless üzemmódban történtek. 

 

5.2 Általános előirat a benzoesav direkt észteresítéséhez szakaszos MW reaktorban 

 

0,12 g (1,0 mmol) benzoesav, 2,0 mmol alkohol (0,12 ml etanol, 0,15 ml n-propanol, 0,15 ml 

izopropil-alkohol, 0,18 ml n-butanol, 0,18 ml izobutil-alkohol, 0,22 ml n-pentanol, vagy 

0,31 ml 2-etilhexanol), valamint katalitikus reakció esetén 0,01 g (0,05 mmol) 
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p-toluolszulfonsav monohidrát elegyét 140-160 °C-on, 10-35 percig kevertettük egy 

nyomástartó feltéttel ellátott CEM Discover típusú MW reaktorban. A reakció lejátszódása után 

az illékony komponenseket vákuumbepárlással eltávolítottuk, majd a reakcióelegyek 

összetételét gázkromatográfiás és GC-MS vizsgálatokkal határoztuk meg. A termelést a 

bepárlás után kapott észter tömegéből számítottuk. Az termikus összehasonlító kísérleteket 

bombacsövekben végeztük, amikor is olajfürdő segítségével végeztük a reakcióelegy 

melegítését. 

A nagyobb alkoholfelesleggel végzett kísérletek esetén 0,12 g (1,0 mmol) benzoesav, valamint 

8 mmol (0,87 ml) n-pentanol, 9,5 mmol (0,87 ml) n-butanol, vagy 15 mmol alkohol (0,88 ml 

etanol, 1,37 ml n-butanol, 1,63 ml n-pentanol) és 0,01 g (0,05 mmol) p-toluolszulfonsav 

monohidrát elegyét 140 °C-on, 10-20 percig kevertettük egy nyomástartó feltéttel ellátott CEM 

Discover típusú MW reaktorban. 

 

5.3 Általános előirat a benzoesav folyamatos üzemű direkt észteresítéséhez 

 

4,3 g (35,0 mmol) benzoesav, 525 mmol alkohol (31 ml etanol, 39 ml n-propanol, 48 ml 

n-butanol, 48 ml izobutil-alkohol, vagy 57 ml n-pentanol), valamint p-toluolszulfonsav 

monohidrát [0,33 g (1,75 mmol) vagy 0,66 g (3,5 mmol)] elegyét 25 °C-on, 5 percig kevertetve 

homogenizáltuk. A rendszert először 20 ml reakcióeleggyel 10 ml/perces áramlási sebességgel 

25 °C-on és 17 bar nyomáson átöblítettük. Ezután, szintén 17 bar nyomáson, beállítottuk a 

kívánt áramlási sebességet, és az áramlási cellát 45-220 W teljesítménnyel kb. 3-5 percig 

besugároztuk, amíg a szükséges hőmérsékletet el nem érte. Utána az egyes áramlási 

sebességeknél az egyensúlyi állapotban egy állandó teljesítménnyel sugároztuk be. Az 

egyensúlyi állapothoz tartozó elegy összetételét gázkromatográfiás mérésekkel állapítottuk 

meg. A termelés számításához a bepárlás utáni tömeget vettük alapul, figyelembe véve az adott 

idő alatt bevezetett benzoesav mennyiségét.  

 

5.4 Általános előirat dialkil-foszfitok szakaszos üzemű alkoholíziséhez 

 

0,50 mmol dimetil-foszfit (0,046 ml), valamint 12,5 mmol alkohol (0,93 ml n-propanol, 0,96 ml 

izopropil-alkohol, 1,2 ml n-butanol, 1,2 ml izobutil-alkohol, vagy 1,4 ml n-pentanol) elegyét 

100-175 ºC-on, 30 percig kevertettük egy nyomástartó feltéttel ellátott CEM Discover típusú 

MW reaktorban. A reakció végén az illékony komponenseket vákuumbepárlással eltávolítottuk, 

majd a maradék olajos terméket GC-MS és 31P NMR vizsgálatoknak vetettük alá. Azokban a 

kísérletekben, amelyekben a vegyes foszfit volt a főtermék, a bepárlási maradékot 

oszlopkromatográfiás módszerrel szétválasztottuk, melyhez szilikagél állófázist, valamint etil-

acetát eluenst használtunk.  

 

5.5 Általános előirat dialkil-foszfitok alkoholíziséhez 

 

25,0 mmol dimetil-foszfit (2,7 ml), valamint 625,0 mmol alkohol (47 ml n-propanol, 57 ml 

n-butanol, vagy 68 ml n-pentanol) elegyét 25 °C-on, 5 percig kevertetve homogenizáltuk. A 

rendszert először 20 ml reakcióeleggyel 10 ml/perces áramlási sebességgel 25 °C-on és 17 bar 

nyomáson átöblítettük. Ezután, szintén 17 bar nyomáson, beállítottuk a kívánt áramlási 
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sebességet és az áramlási cellát 50-295 W teljesítménnyel sugároztuk be kb. 3-5 percig, amíg a 

szükséges hőmérsékletet el nem érte. Az egyensúlyi állapot összetételét gázkromatográfiás 

mérésekkel állapítottuk meg.  
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Absztrakt  

 

Az elmúlt években egyre általánosabb tendenciává vált a politikai közbeszéd fokozatos 

nacionalizálódása és radikalizálódása. A kutatásom célja, hogy a hétköznapi nacionalizmus, a 

xenofóbia és a plurális etnikai alaphelyzetek olyan mikroszintű összefüggéseire hívja fel a 

figyelmet, amelyek a közép-kelet-európai posztszocialista társadalmak kortárs folyamatait leíró 

szociológiai, antropológiai és kommunikációtudományi vizsgálatokban eddig kellő 

részletességgel nem jelentek meg. Az előadásomban megvizsgálom a nacionalista diskurzusok 

jelenlétét és hatásait katolikus közösségekben és keresztény média felületeken. A vallásos életet 

élők számára - többek között - evidencia az elfogadás, az irgalom és az idegenek befogadása. 

Ennek ellenére mégis tapasztalhatjuk, hogy az idegenekkel szembeni elutasító magatartás egyre 

erősebb, még az egyházi közösségeken belül is. Ezt bizonyítja az is, hogy az elmúlt négy évben 

folyamatosan csökkent az idegenbarátok, a befogadó attitűdöt mutatók száma Magyarországon. 

A Tárki Társadalomkutatási Intézet rendszeresen méri a magyarok idegenekhez való viszonyát, 

így pontosan nyomon követhetjük annak változását. Ez a tendencia nem csak hazánkat érinti, 

hanem közvetlen szomszédainkra, a visegrádi négyekre és a keleti blokk országaira is 

általánosan jellemző. Mindemellett a menekültekhez, migránsokhoz való viszony tematizálása, 

megvitatása egész Európában sokat tárgyalt politikai, ideológiai kérdés lett. 

Célom, hogy az antropológia, a szociológia és a kommunikációtudomány kutatásmódszertani 

eszközeivel feltárjam és elemezzem a vizsgált közösség belső világát, valamint választ keresek 

az általam felvetett kérdésre, miszerint milyen hatása van a nacionalista, idegenellenes makro 

diskurzusoknak egy hétköznapi vallásos (mikro szinten tetten érhető) közösségre, és 

megtaláljam a választásaik, döntéseik mögött álló mozgatórugókat. Megvizsgálom, hogy mely 

(makroszintű) nacionalista diskurzusokat figyelhetjük meg a katolikus közösségekben, továbbá 

melyik diskurzus formálja erősebben az idegenekhez való viszonyt, a nacionalista vagy a 

keresztény? 

Az előadás ezen kívül kitér még az egyházi vezetők, azaz a Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia által forgalmazott az "idegen" tematikát is érintő diskurzusokra, melyet egy interjú 

sorozat elemzésével mutatok be.     

 

Kulcsszavak: ifjúsági közösség, idegen, vallásos nacionalizmus,  
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1. Bevezetés 

 

A tanulmányom célja, hogy a hétköznapi nacionalizmus, a xenofóbia és a plurális etnikai 

alaphelyzetek olyan mikroszintű összefüggéseire hívja fel a figyelmet, amelyek a közép-kelet-

európai posztszocialista társadalmak kortárs folyamatait leíró szociológiai, antropológiai és 

kommunikációtudományi vizsgálatokban eddig kellő részletességgel nem jelentek meg. A 

kutatások határterületei közötti érintkezések elősegítik egy átfogóbb, komplexebb nézőpontú 

fogalmi és elméleti apparátus kidolgozását. Célom egy olyan dolgozat megírása, mely sikeresen 

ötvözi a kommunikációtudomány, a szociológia és a kulturális antropológia azon elemzési 

módszereit és elméleti megközelítéseit, amelyek a kutatás tárgyát érintik.  

Az elmúlt négy évben folyamatosan csökkent az idegenbarátok, a befogadó attitűdöt mutatók 

száma Magyarországon. A Tárki Társadalomkutatási Intézet rendszeresen méri a magyarok 

idegenekhez való viszonyát, így pontosan nyomon követhetjük annak változását. Ez a tendencia 

nem csak hazánkat érinti, hanem közvetlen szomszédainkra, a visegrádi négyekre és a keleti 

blokk országaira is általánosan jellemző. Mindemellett a menekültekhez, migránsokhoz való 

viszony tematizálása, megvitatása egész Európában sokat tárgyalt politikai, ideológiai kérdés 

lett. Így Európa és világ szerte megnőtt az adott témával foglalkozó kutatók száma, akik eltérő 

szempontok alapján, különféle módszerek segítségével, más-más fogalmi kerettel írják le a 

megfigyelt és elemzett folyamatokat.  

Vizsgálatomban a következő alapkérdéseket fogalmazom meg: 

1. Mely (makroszintű) nacionalista diskurzusokat figyelhetjük meg a katolikus 

közösségekben? Melyik diskurzus formálja erősebben az idegenekhez való 

viszonyt, a nacionalista vagy a keresztény? 

2. Milyen attitűdöket forgalmaz az általam vizsgált közösség az idegenekkel 

kapcsolatban? Idegenellenes, semleges vagy befogadó? 

3. Az általam vizsgált katolikus közösségben fogékonyak-e az újabban egyre 

népszerűbb nacionalista gondolkozásra, vagy erősebb az elsődleges szocializáció 

során elsajátított keresztény szellemiség hatása (szeretet, befogadás, irgalom 

stb.)? 

Kutatásom arra a feltevésre támaszkodik, hogy van összefüggés a szocio-demográfiai mutatók, 

a vallásosság mértéke és az idegenhez való viszony között. A szakirodalmakban különféle 

terepeken, például a rendfenntartásban dolgozók körében (Görbe, 2010.) vagy vallási 

közösségben (Szántó, 1998.) vizsgálták ezeket az összefüggéseket, de még nem sikerült hitelt 

érdemlően igazolni (Balassa, 2006.), vagy cáfolni azt az állítást, miszerint egy magát 

vallásosnak valló ember sokkal inkább befogadó attitűdöt mutat. Ennek ellenére a 

szakirodalomban gyakran visszatérő feltételezés, hogy a vallásos csoportok toleránsabbak 

lehetnek. A kutatómunkát egy fővárosi, ifjúsági, magasan kvalifikált tagokból álló, kifejezetten 

vallásos közösségben, közösség segítségével végzem el, és előzetes elvárásaim szerint, a 

közösség inkább mutat majd idegenbarát attitűdöket, mint semleges, vagy idegenellenes.   

Célom, hogy az antropológia, a szociológia és a kommunikációtudomány kutatásmódszertani 

eszközeivel (diskurzusanalízis, résztvevő megfigyelés, interjúk és kérdőíves kutatás 

segítségével) feltárjam és elemezzem a vizsgált közösség belső világát, struktúráját, valamint 

választ keresek az általam felvetett kérdésre, miszerint milyen hatása van a nacionalista, 

idegenellenes makro diskurzusoknak egy hétköznapi vallásos (mikro szinten tetten érhető) 
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közösségre, és megtaláljam a választásaik, döntéseik mögött álló mozgatórugókat, okokat. A 

helyhiány miatt ebben a tanulmányban azt vizsgálom, hogy a különböző felvetett kérdésekre 

hogyan keresem a választ.   

 

2. Tudományterületek határán 

 

Ebben a tanulmányban nem célom, olyan részletes szakirodalmi áttekintés adni, mint amilyen 

majd a disszertációba kerül. Ennek ellenére, megemlítek néhány témakört és elméletet, melyek 

segítenek eligazodni a szakirodalmak végtelen tárházában és ezek segítségével megrajzolhatjuk 

e dolgozat körvonalait.    

Disszertációmat az interpretatív paradigma1 hagyományaiba ágyazom majd, melynek 

összefoglalva lényege az, hogy a jelentés a felek közötti interakcióban jön létre. Edward 

Herman és Noam Chomsky kommunikációkutatók által megfogalmazott keretezéselmélet is 

hasonló analógiára épít, a jelentés szintén a két fél közötti viszonyban jön létre, ám ez a 

befogadó ágens szempontjából nem tartalmazza a spontán, bármilyen irányba elmozduló 

értelmezés lehetőségét, hiszen a kommunikátor által befolyásolt médiaüzenet magában 

hordozza annak preferált olvasatát is (Bajomi-Lázár, 2006.). A médiaterméket szándékosan úgy 

hozzák létre, hogy annak befogadása közben azokat az asszociációkat hívja életre a fogyasztó, 

melyekre a kommunikátor a figyelmet szeretné fordítani.  Kutatásomban figyelmet fordítok 

majd arra, hogy a vizsgált közösség mennyire fogékony az idegenellenes médiaüzenetekre és 

ez mennyire befolyásolja az idegenekhez való viszonyát. Egyik alapkérdésem az, hogy a 

keresztény neveltetésből eredő elfogadó, szeretetteljes attitűdöt képes-e felülírni az elmúlt 

időszakban tapasztalt migráció ellenes médiaüzeneteteket tartalmazó kampány.  

A dolgozat egyik kiemelt alapfogalma a hétköznapi nacionalizmus. Ennek oka, hogy az elmúlt 

másfél évtizedben a nacionalizmus körébe tartozó különféle részjelenségek (etnikai 

diszkrimináció, stigmatizációs mechanizmusok, szegregáció, xenofóbia stb.) 

társadalomtudományi vizsgálata a magyarországi és a nemzetközi szakirodalomban sokat 

kutatott és népszerű témakör volt. E szakirodalmak többsége azonban a nacionalizmust 

rendszerint a nemzetállamokhoz kapcsolódó (makroszintű) politikai jelenségként értelmezte, 

miközben nem tértek ki a mikroszintű társadalmi és kulturális szempontok vizsgálatára. A 

nacionalizmus alaptétele szerint a nemzet és az állam határainak egybe kellene esnie, és bár a 

kilencvenes évek elején feltételezték, hogy elérkezhet a nemzetfelettiség ideje (Brubaker, 

2006.), ez nem valósult meg. Az elmúlt években jellemzőbb tendencia volt hazánkban a 

politikai közbeszéd fokozatos nacionalizálódása és radikalizálódása (Róna-Karácsony, 2010.), 

amely a nemzeti és kisebbségi csoportokat, mint egymással élesen szembenálló 

érdekközösségeket jelenítette meg és kommunikációjában, a csoportközi konfliktusokra 

helyezte a hangsúlyt (Feischmidt – Szombati, 2013.).  

Bár a nacionalizmussal foglalkozó kutatások rengeteg átfogó, általánosítható tanulsággal 

szolgálnak, nem célom ezek részletes ismertetése. E helyett, egy kis közösség életén, attitűdjein, 

ideológiai meggyőződésén keresztül írom le és elemzem, hogy hogyan jelenik meg az egyre 

                                                           
1 Az interpretatív paradigma olyan szemléleti mód, amely szerint a normák nem egyszerűen konszenzuson 

alapulnak, és automatikusan biztosítják a konformitást, hanem az interakcióban a két fél közös pszichológiai 

munkával mintegy azonosítja a szituációt, meghatározza a közöttük lévő társadalmi viszonyt, és ennek az 

értelmezésnek a nyomán viselkedik valamilyen előírt módon. (Buda, 1986).  
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erősödő nacionalista diskurzus a hétköznapok világában, milyen hatással van egy vallásos 

közösség attitűdjeire és befolyásolja-e az idegenekhez való viszonyát. Bár kutatásomban sok 

szó esik a nacionalizmusról, mégsem állítom, hogy klasszikus nacionalizmussal foglalkozó 

vizsgálatot készítek. Ahogy korábban fogalmaztam, a különböző tudományterületek 

mezsgyéjén helyezem el vizsgálatomat.  

Konkrét érdeklődésemet a téma irányában a 2015-ben, a közel-keleti etnikai és vallási 

konfliktusok, polgárháborús válsághelyzetek következményeként Európa felé elinduló 

migrációs hullámok váltották ki, amelyet az azóta kialakult szakmai és nyilvános közbeszéd a 

legeslegújabb-kori népvándorlás (Kondorosi, 2016.) jelenségeként azonosított. A háború 

sújtotta területekről érkező menekültek útvonalai a posztszocialista kelet-európai országok 

közül, elsősorban Magyarországot érintették, amelynek az Európai Unió és a schengeni övezet 

külső határaként korábban nem látott bel- és külpolitikai problémákat kellett kezelnie (Bernárd 

- Messing, 2015.). Bár a menekültek nagy számban haladtak át országunkon, a lakosság jelentős 

hányadának nincs, nem volt konkrét tapasztalata a bevándorlókkal. Helyette a nyilvánosságban 

megjelenő migránskép, a magyar közgondolkodásban történetileg rögzült migránskép és a 

politikai vitákból kibontakozó migránskép formálhatta a véleményüket (Görbe, 2017.). 

Elérkeztünk kutatásom egyik alap kérdéséhez, hogy ki ez az idegen, avagy kik ezek az 

idegenek2, akiket úgy ismerünk meg a híradásokból, a politikusok beszédeiből és a 

környezetünkben folytatott hétköznapi diskurzusokból, hogy veszélyeztetik nemzetünket, 

identitásunkat, értékeinket és hétköznapjainkat. Vándorok – akik ma jönnek, és holnap 

továbbmennek (Simmel, 2004.), vagy utazók, akik új hazát keresnek, avagy olyan ágensek, akik 

jelenlétükkel, másságukkal folyamatos önreflexióra késztetnek bennünket, hogy feltegyük a 

kérdést kik vagyunk mi (Tapodi, 2011.)? 

Vizsgálatom második kiemelt fogalma az idegen, idegenség, az idegenek. Sokan, sokféleképp 

próbálják tisztázni, definiálni az idegen, az idegenellenesség fogalmát, ezeknek az írásoknak 

kimeríthetetlen forrása van a társadalomtudományos szakirodalomban (Biczó, 2004.). A 

konfliktus leírásának jellegét, megközelítésmódját határozza meg az, hogy különböző 

tudományágak hogyan gondolkodnak az idegenről. A szociológia, a társadalmi státuszok 

ütközésének problémáját veti fel, a szociálpszichológia az ambivalens érzelmek és vágyak 

közösségi képződését, míg az antropológia a kultúrák találkozásának problémáját, a különféle 

lokális együttélési helyzeteket kívánja tetten érni (Szabó, 2006.). Disszertációmban elsősorban 

a szociálpszichológiai, valamint az antropológiai megközelítés kerül majd előtérbe, mert az 

általam tárgyalt idegenről alkotott kép, az érzésekre – félelem, megvetés, düh, gyűlölet, 

szánalom - és az eltérő nyelvű, kultúrájú etnikai és nemzeti közösségek „találkozására” alapoz.   

Különösképpen azokat az idegen és saját csoport között kialakuló konfliktusokat helyezném 

előtérbe, amelyek az idegentapasztalat létrejöttében, és az idegenekkel kapcsolatban 

forgalmazott attitűdök kialakulásában játszanak kiemelkedő szerepet. A kérdéssel foglalkozó 

egyik szerző, Fredrik Barth norvég származású antropológus az 1960-as évek végén fogalmazta 

meg az etnikai identitás szerveződéséről szóló nagyhatású elméletét, amely módszertani 

segítséget adhat az általunk vizsgált téma alaposabb megértéséhez is. A szerző szerint az etnikai 

identitás nem eleve adott, hanem egy másikhoz, a határunkon megjelenő idegenhez képest 

meghatározott identifikációs folyamat eredménye. Az etnikai identitás nem kulturális, hanem 

                                                           
2 A szakirodalomban mind az egyes szám (Idegen), mind a többes szám (idegenek) használata megtalálható.  
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társadalmi termék, ennek megfelelően az etnikumok közötti határok képződését, a 

határfenntartás gyakorlatait, technikáit kell vizsgálni. “Az etnikai csoportok és ezek jellemzői - 

fogalmaz a szerző - mindig sajátos interakciós, történelmi, gazdasági és politikai körülmények 

között jönnek létre; más szóval mindig rendkívül szituációfüggőek, nem pedig eleve adottak” 

(Barth, 1996). A szerző szerint a csoporthatárok kijelölésének és az etnikai identitás 

termelésének három strukturálisan eltérő szintje van: az első az állam identitáspolitikájának 

szintje, ahol a saját-idegen társadalom elkülönítésének és összehasonlításának formális, azaz 

intézményes meghatározása zajlik. A második a kisebbségi elitek által létrehozott 

identitáspolitika szintje. Az utolsó szférába azok a személyközi (mikroszintű) folyamatok 

tartoznak, amelynek keretében a mindennapi élet – egy falu vagy egy kisebb közösség – 

megszervezése zajlik. Miután az általam vizsgált közösség többnyire csak a médián keresztül 

találkozik a vándorló, bevándorló, migráns, menekült idegenekkel, így nem a gyakorlati 

együttélés konfliktusainak vizsgálatán van a hangsúly, hanem a különféle ismeretlen 

csoportokhoz (etnikai idegenhez, vallási idegenhez, magatartásbeli idegenhez – azaz a 

deviánshoz) való viszonyon, vagyis ahhoz, hogy hogyan gondolkoznak mindenki másról, akik 

kívül esnek a saját, ismert közösség határain. Kutatásomban feltárom, leírom és elemzem a 

vizsgált közösség identitását alkotó tényezőket, hogy ez által pontosabb képet kapjunk róluk, 

vagyis, hogy megismerjük a (saját) csoport jellemzőit. Majd ez után felteszem a kérdést, hogy 

milyen relációban jelenik meg az idegen, egy ilyen zárt közösségben? 

A kutatás fókuszában, tehát az idegenhez, azaz a migránshoz, menekülthez való viszony áll. A 

migráns, még ha kényszer hatására is, mégis elhagyja hazáját és idegenné válik egy másik 

országban. Otthagyja addig megszokott életét, egzisztenciáját, vagyonát, kapcsolatait, nyelvét, 

és átlépve a határt, új életet kezd (Gudkov, 2007.). Ez a jelenség 2010-es években élő 

magyarországiakat, és európaiakat teljesen új kihívások elé állította. Szeretném leírni, elemezni 

és megérteni a fent részletezett folyamatokat, ennek hatására lett kutatásom központi kérdése a 

másikhoz való viszony és kulcsfogalma az idegen. 

Mégsem sorolom vizsgálatom a szűk értelemben vett xenofóbia kutatások sorába. Az 

idegenellenesség vizsgálatnak megkülönböztethetjük a szűkebb és tágabb értelmezését, 

miszerint szűk értelemben a magyarok bevándorlókkal kapcsolatos attitűdjeit, tág értelemben 

pedig az idegenekkel és a mássággal kapcsolatos attitűdjeit mérik (Gulyás, 2016.). Nem 

általában az előítéletekkel foglalkozok (Balassa, 2006.), és nem is az előítéletes attitűdök 

univerzális vizsgálatát (Gulyás, 2016.) végzem el, hanem a Magyarországon élő, 

Magyarországra letelepített és Magyarországra érkező külföldiekhez való viszony 

antropológiai vizsgálatát, vagyis az idegenbarátság, semlegesség vagy idegenellenesség 

motivációit, indítékait keresem egy adott vallásos ifjúsági közösségben.   

Ahogy a bevezetőben már említettem, a vallásszociológiai és vallásantropológiai 

szakirodalomban is sok helyen állítják, hogy a szociodemográfiai és szociokulturális 

jellemzőknek számtalan hatása van arra, hogy hogyan viszonyulunk a különböző másságot 

reprezentáló kisebbségekhez. Ezek szerint a lányoknál, a fiatal tizenéveseknél, a városban 

lakóknál, a magukat vallásosnak vallóknál és az iskolázott szülők gyermekeinél kevésbé 

valószínű az előítéletes magatartás, míg a fiúknál, az idősebbeknél, a községekben lakóknál, a 

nem vallásosoknál és a nem iskolázottaknál az elutasító attitűd sokkal inkább jellemző lehet 

(Murányi, 2004.). Joggal merülhet fel a kérdés, hogy kutatásomban a változók közül, miért 

éppen a vallásosságnak tulajdonítok központi szerepet. Ennek több oka van. Az első, hogy 
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elfogadom azt a tézist, miszerint a vallás kialakítja a létezés általános rendjét (Geertz, 2001.), 

világszervező rendként szolgál azok számára, akik az adott vallás előírásai szerint élnek. A 

második ok, hogy az általam vizsgált közösség tagjainak életében, a vallás nem egy partikuláris 

rendezőelv, hanem abszolút központi szerepet kap.3 A vallás, mint szimbólumok rendszere 

(Geertz, 2001.), arra szolgál, hogy erőteljes, meggyőző és hosszantartó motivációkat és 

lelkiállapotokat hozzon létre, és így teremtsen rendet a világban, a hívő ember számára. 

Javaslatokat tesz az élet hétköznapi szervezéséhez (pl.: előírhatja a napi imádságok rendjét), a 

nagyobb életeseményekhez szertartásokat ír elő (pl.: születéskor, házasságkötéskor, 

elhalálozáskor), hatással van tagjai világnézetére (pl.: ez a világ, melyben élünk, csak átmeneti, 

ezt elszenvedjük, hiszen a túlvilágon vár ránk a jutalom) és megfogalmazza, hogyan kellene 

viszonyulni embertársainkhoz (pl.: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat” – KEK, 2005.b). 

Ez kulcsfontosságú, hiszen a római katolikus egyház tanítása szerint, küldetésük Jézus Krisztus 

üzenetének hirdetése, a szentségek kiszolgáltatása, valamint a felebaráti szeretet gyakorlása 

(Katolikus Egyház Katekizmus, 2005.a). Ebből az alaptézisből kiindulva merült fel bennem az 

első kutatási kérdés, vagyis az, hogy egy vallásos közösség vajon elfogadóbb-e a 

menekültekkel, hiszen felebarátjukként tekinthetnek rájuk. A szakirodalomban is megjelenik ez 

a kérdés, többször úgy tűnik, hogy megerősítik a tételt (Görbe, 2010; Peti, 2007; Lőwi 2016.4) 

miszerint egy fiatal, tanult, városi hívő elfogadóbb a mássággal kapcsolatban, ám van, hogy 

megválaszolatlan kérdésként nyitva marad (Székely 2005.; Balassa, 2006.). Célom, hogy az 

általam vizsgált közösségen keresztül választ adjak erre a kérdésre. Fontos hangsúlyozni, hogy 

állításaim nem lesznek általánosan érvényesek minden városi, ifjúsági értelmiségi közösségre, 

hiszen a kiválasztott csoport nem reprezentálja a teljes katolikus közösséget, de megfigyeléseim 

elméleti tanulságok levonására alkalmasak lesznek. 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az antropológus célja az, hogy a saját világ felé közvetítse 

az idegent, és ezzel önreflexióra késztesse a közösségét. Célom, hogy az idegenek, idegenség 

vizsgálatán keresztül még többet tudjunk meg a saját közösségünkről, saját reflexeinkről. A 

kutatásban újdonság lesz, hogy mindezt egy összetett alaphelyzetben teszem. Ennek a 

szituációnak az összetevői: a szinte már propagandisztikus, erős és sulykoló nacionalista 

diskurzusok makor szintű folyamatos jelenléte és egy erősen vallásos közösség hitből fakadó 

belső normái, dinamikái és értékítéletei. Vajon egy döntési helyzetben, amikor az idegenekkel 

kapcsolatos preferenciát mérik, melyik ideológia lesz a fő rendező elv? Az idegenellenességet, 

az idegenek kizárását kommunikáló nacionalizmus vagy a felebaráti szeretetet hirdető 

vallásosság?   

 

3. A vizsgált közösség bemutatása 

 

Annak érdekében, hogy a közösségről mielőbb, minél több adatot felvehessek, és elkezdjem 

egy adatbázis építését, a kutatás első szakaszára egy kvantitatív kérdőíves felmérést terveztem 

meg, és hajtottam végre. Az online kérdőíves vizsgálat 2017. február 20. és március 1. között 

zajlott.  Ez alatt az idő alatt 52 tag töltötte ki a több mint 60 kérdésből álló kérdőívet – ez is 

mutatja, hogy a közösség kész együttműködni, hiszen az ilyen hosszú online kérdőívek kitöltési 

                                                           
3 A közösség részletes bemutatásánál, még kitérek erre. 
4 pl.: vallási alapú előítéletek 
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hajlandósága ennél alacsonyabb szokott lenni. Végig tegező formát használtam, ennek 

kutatástechnikai okai voltak. Az egyik, hogy a csoport tagjaival egyidős vagyok a másik, hogy 

a legtöbb tagot személyesen ismerem, ezért szokatlan és feleslegesen távolságtartó lett volna, 

ha magázva szólítom meg őket. A kérdőív – a szokásos szociodemográfiai adatgyűjtés 

kérdésein túl még – két nagy tematikus egységre bontható. Az első a vallásossággal kapcsolatos 

kérdések csoportja, a második az idegenhez való viszonyt felmérő tárgykör. Az adatgyűjtés úgy 

valósult meg, hogy a közösség belső levelezési címén, és a zártkörű Facebook oldalán a 

vezetőjük által lett megosztva a kérdőív linkje, így az összes tag hozzáférhetett. Ennek 

eredménye az lett, hogy a közösség tagjainak arányaihoz viszonyítva, közel 90%-os válaszadási 

arányt mérhettünk. Az adatokat összesítés után, különböző adatelemző programok segítségével 

(pl.: SPSS) dolgoztam fel. Ennek eredményeképpen tudok most egy részletes leírást készíteni 

a közösségről. 

 

3.1. Szociodemográfiai adatok  

 

Az adatok alapján kijelenthető, hogy egy homogén, elit vallásos közösségről van szó. A kitöltők 

100%-ban tagjai a vizsgált közösségnek, melynek nevét a csoport anonimitásának megtartása 

érdekében nem fedem fel. Az adatközlők 69,2%-a nő volt, 30,8%-a férfi, mely nem tér el az 

átlagtól, hiszen a vallásos közösségekben a női tagok száma általában több mint a férfiaké. Az 

átlagéletkoruk 22,3 év, a legfiatalabb tag 16 éves, a legidősebb pedig 31 volt (1.ábra), vagyis a 

csoport egyértelműen az Y generációba tartozik, továbbá ez magyarázhatja az online kérdőív 

kapcsán mutatott magas kitöltési hajlandóságot, hiszen a fiatal generáció másképp kezeli a 

médiát, mint az idősebb; nyitottabbak az újító (technikai) megoldásokra (Fietkiewicz, Lins, 

Stock, Baran; 2016.).  

 

 

     

1. ábra 

     Forrás: saját szerkesztés 

 

A csoporttagok nemzetisége magyar, a legtöbbjük jelenlegi lakhelye Budapest, vagy annak 

környéke, úgy is mondhatjuk, hogy 89,8%-uk él városban (2. ábra).  
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      2. ábra  

Forrás: saját szerkesztés 

 

A közösség felének, azaz 54,9%-nak legmagasabb iskolai végzettsége (3.ábra) gimnáziumi 

érettségi vagy középiskolai végzettség, mégis magasan kvalifikáltként jellemzem őket, hiszen 

sokuknak a státusza (4.ábra) még alakulóban van, 64,6%-uk a felsőoktatásban tanul, így 

hamarosan ők is megszerzik diplomájukat.   

  

3. ábra 

Forrás: saját szerkesztés 

 

4. ábra 

Forrás: saját szerkesztés 
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Vallásos orientáltságuk egyértelmű. Ahogyan az 5. ábráról is jól leolvashatjuk, a közösség 

minden tagját római katolikusnak keresztelték meg, és jelenleg is annak tartja magát. Miután a 

kutatásom központi kérdését érinti, hogy bizonyítsam a vizsgált közösség valóban vallásos, így 

a közösség ezen aspektusból történő részletesebb jellemzését egy külön fejezetben tárgyalom 

majd.  

 

 
      5. ábra     

Forrás: saját szerkesztés 

A szociodemográfiai adatokat összefoglalva állíthatjuk, hogy a vizsgált közösség egy fiatal 

tagokból álló, azaz ifjúsági csoport, melynek tagjai többnyire lányok, városiak, magasan 

kvalifikáltak és kifejezetten vallásosnak vallják magukat. Így a kutatási alapfeltevésünk, 

miszerint pozitív összefüggés van az idegenekhez való viszony és a fent felsorolt változók 

között, kitűnően vizsgálható, ellenőrizhető lesz.   

 

3.2. A csoport további jellemzése 

 

Az online kérdőívnek egyik nem titkolt szándéka azon túl, hogy attitűdjeiket mérjük az volt, 

hogy részletes képet kapjunk a közösségről. Így a szociodemográfiai elemeken túl, sok olyan 

információt sikerült gyűjteni, melyek tovább árnyalják a közösségről kibontakozó képünket. 

Ebben a rövid fejezetben erről olvashatunk egy összefoglaló leírást.  

Először is, a kérdőív egy rövid kérdés erejéig kitért arra is, hogy milyen médiumokon keresztül 

informálódnak. Ennek a kérdésnek a megválaszolásához szükség lesz, még egy kérdőívre, mely 

a médiafogyasztási szokásokat helyezi a középpontba, mert az első kérdőívben sajnos erre nem 

volt hely, hiszen az így is nagyon hosszú lett. A médiafogyasztás felmérést, egy nyílt kérdéssel 

vettük fel. A kitöltő eldönthette, hogy válaszol-e a kérdésre vagy sem, hiszen a kérdőív egyetlen 

kérdése sem volt a „kötelező kitölteni” kategóriába sorolva. Így összesen erre 41 válaszadó 

felelt (6.ábra). A legtöbben az index.hu-t olvassák, sokan a Facebook által feldobott híreket 

fogyasztják, és jelentős számban vannak azok is, akik barátaiktól hallott információknak 

olvasnak utána. A válaszok között megjelentek keresztény tartalmakat népszerűsítő médiumok 

is, ilyen volt a magyarkurir.hu, a 777 blog és a Mária Rádió is.  
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      6. ábra 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Másodszor, a válaszadók majdnem 60%-a nem él párkapcsolatban (1. számú melléklet). Akik 

viszont párkapcsolatban élnek, azok közül 45,5% folytat endogám viszonyt, azaz választott párt 

a közösség tagjai közül. Ez még későbbi kutatási lehetőségeket is adhat.  

A legtöbben, vagyis 88,2%-a válaszadóknak nagycsaládban él, a közösség tagjainak összesen 

211 testvére van (2.sz.m.5), így átlagosan a testvérek száma: négy, vagyis a válaszadók átlagban 

három, négy vagy öt gyermekes nagycsaládban nőttek fel. A válaszadók szülei 86,5%-ban 

együtt élnek, és csupán 9,6%-uk elvált. Az adatközlők szüleiket kimondottan vallásosként írták 

le a múltban (3.sz.m.) és a jelenben is (4.sz.m.) – mely adhat egyfajta magyarázatot a magas 

gyermekszámra, és a válások alacsony jelenlétére.      

Fontos még megemlíteni, hogy a szülők legmagasabb iskolai végzettsége alapján, a csoport 

kiemelkedik a magyarországi átlagból, így a válaszadókról elmondható, hogy egyértelműen 

magasan kvalifikált, azaz iskolázott szülők gyermekei (7. ábra). 

 

                                                           
5 2.sz.m. = 2 számú melléklet rövidítése 
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      7. ábra 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A következő fejezetben azt tárgyalom, hogy milyen kutatási kérdésre, milyen 

kutatásmódszertani eszközzel keresem a választ. Ahogy azt korábban már említettem, a kutatást 

egy kérdőíves vizsgálattal kezdtem, hogy minél jobban megismerjem a vizsgált közeget és 

minél alaposabban előkészíthessem a későbbi kutatási fázisokat. Például, ahhoz, hogy tudjam, 

mely makro szintű nacionalista diskurzusok fejtik ki hatásukat a csoport tagjaira ismernem kell 

azt, hogy milyen mediális közegben mozog a közösség. Így a tagok által fogyasztott 

médiafelületeken megjelenő tematikus cikkek elemzésével kirajzolódhat előttem az az 

intézményi diskurzus, mely leírja, hogy az általuk fogyasztott információkban hogyan írnak és 

gondolkodnak az Egyház, az idegenek és a nacionalizmus kapcsolatáról. Ezután a közösséget 

elemzem majd, de erről egy soron következő tanulmányban számolok be.  

 

3.3. A diskurzusok nyomában 

 

Első kérdésem az volt, hogy hogyan vannak jelen, és mely (makroszintű) nacionalista 

diskurzusok találhatóak meg a katolikus közösségekben? Hogyan lehetne egy 

megfoghatatlannak tűnő jelenséget, elemezhetővé és leírhatóvá, azaz a gyakorlatban 

kutathatóvá tenni?   

A valóságot, csoportunk határait, az identitásunkat, az idegent, a nyelv által különböző 

technikákkal hozzuk létre. A konstruktív szemlélet szerint, a körülöttünk lévő valóság nyelvileg 

konstituálódik. Ez sajátos struktúrái, belső logikája, szerveződési szabályszerűségei, stratégiai 

funkciója és szimbolikus ereje által válik kutatási tárggyá. A diskurzuselemzés kutatási 

szemlélet és módszer, lényege, hogy a szövegek társadalmi előállítását valóságteremtő 

gyakorlatként fogja fel (Glózer, 2007a.). 
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A diskurzus szó jelentése: beszélgetés, társalgás (Idegen Szavak Gyűjteménye, 2017.). Szabó 

Márton A politikai tudáselméletek című kötetében Michel Foucault munkásságát alapul véve ír 

a diskurzusról, mint a társadalmi valóság szervező elvéről. A társadalomtudományi 

szakirodalomban a foucault-i terminológia alkalmazása terjedt el. Ennek egyik oka az, hogy ez 

az komplex, sokrétű (discours) szó rengeteg jelentéssel rendelkezik pl.: beszélgetés, társalgás, 

beszéd, szónoklat, szószaporítás, értekezés, kijelentések együttese, szavak szövevénye. A 

második magyarázat, hogy Foucault elméletének egyik kulcskategóriájává tette a szót, tehát 

kötött jelentést adott neki, mely értelmezés a szószövevényhez áll a legközelebb. A diskurzus, 

mint az élőbeszédben előforduló dialógusok, továbbá mint a nyelvhasználók interakciója, 

valamint diskurzus, mint a megnyilatkozó intézményes helye és szerepe mind-mind fontos (pl.: 

a Vatikánban nyilatkozik egy magyar püspök a pápa idegenekhez való viszonyáról). A foucault-

i diskurzus felfogás továbbá, a hatalom és a tudatos nyelvi manipuláció összefüggésében 

értelmezi a jelenséget. Álláspontja szerint, nem lehet külön vizsgálni a diskurzust létrehozó 

személyt és a diskurzus tárgyát. Ez a két elem a diskurzusrealitásban együtt van jelen. Emellett 

egy tárgyról folyó diskurzus nem egy homogén beszédmód, hanem hierarchikus egymásnak 

ellentmondó értelmezések összessége, amelyhez különféle jelentésképző mechanizmusok 

kapcsolódnak. A harmadik felfogása alapja, hogy a diskurzusok rendjének és működésének 

sajátos szabályszerűsége van. A diskurzusok egymást szabályozzák, hiszen a már meglévő is 

alakítja a most kialakulót. Továbbá a diskurzusok nem semleges médiumok, hanem a hatalmi 

küzdelmek részei, vagyis általuk és értük folyik a harc (Szabó, 1998.). Bernáth és Messing a 

Bedarálva (2015) című tanulmányban alaposan feltérképezte, hogy 2015 januárjában, a 

gyűlöletkampány kezdetekor, hogyan alakultak ki azok az értelmezési keretek, amelyeket ma 

már rutinszerűen használunk. Megvizsgálták hogyan alapozták meg a kormányzati 

kommunikációt onnantól kezdve, hogy a legnagyobb közönséget vonzó médiumok miként 

igazodnak politikai szándékokhoz vagy miként állnak azoknak ellen; azon át, hogy kit engednek 

szóhoz jutni (pl.: egy befogadás párti vagy egy idegenellenes püspököt), egészen addig, hogy 

milyen adatokat, jelzőket, kategorizálást (pl.: menekült vagy migráns) használnak, és hogy ezek 

milyen képeket mutatnak. Tehát, a szerzők elemezték a diskurzusok által, a diskurzusért folyó 

harcot.  

A diskurzus témája és tárgya nem eleve adott, hanem sajátos hatalmi-pozicionális törekvésektől 

vezérelve, kulturális építőkövekből, társadalmi szituációkra és állapotokra reagálva jönnek 

létre. A diskurzusban rejlő hatalmi, politikai aspektusokra hívja fel a figyelmet Bourdieu (1987) 

is, aki szerint  egy látszólag semleges kérdés is politikai tárgyú vitává válhat. A politikai tárgyú 

vitákban a diskurzusok tétje, a társadalmi világ képének formálása, más szóval azoknak a 

kereteknek a meghatározása, amelyben észlelhetjük és értelmezhetjük a minket körülvevő 

eseményeket. Csakhogy, a dolgok önként, maguktól nem mutatnak fel jelentést és értelmet, „ne 

gondoljuk, hogy a világ olvasható arccal fordul felénk, amelyet csupán meg kell fejtenünk; a 

világ nem tudatunk cinkosa; a diskurzus előtt nincs prediszkurzív gondviselés, amely a világot 

kedvünk szerint valóvá alakítaná” írta 1991-ben Foucault. Nekünk kell a szabályszerűségeket 

felfedni, megtalálni bennük. Erre a gyakorlatra kell tehát hagyatkozni, és ezt a gyakorlatot kell 

művelni, ahhoz, hogy megpróbáljuk megérteni és elemezni a jelenséget. 

Különféle lehetséges alkalmazási módját ismerjük a diskurzuselemző módszernek. Az első, 

amikor előre meghatározott szociológiai kategória jeleit keressük a szövegben. Kauzális 

magyarázatok leírására törekszünk. A második lehetőség, hogy a kauzális összefüggések leírása 



52 

helyett a szövegben megjelenő tudásformákat, rendszereket, kimondatlan előfeltevéseket, 

valamint a szereplőket és azok stratégiáit igyekszik feltárni. Jelenleg célom, az első módszer 

gyakorlati alkalmazása. Az összegyűjtött anyagot egy szövegelemző program segítségével 

vizsgálnám meg, előre kidolgozott kategóriák segítségével. Bízom benne, hogy így feltárhatom 

és kategóriákba rendezhetem azokat az intézményi diskurzusokat, melyek nap, mint nap 

körülveszik az általam vizsgált közösséget.  

Feltevésem szerint a diskurzusanalízis elvégzése után képes leszek jól körülhatárolható 

témakörök leírására és elemzésére. Elképzelhetőnek tartom, hogy észlelek majd egy erős, 

nacionalista hangot, mely kifejezetten idegenellenes, majd egyfajta ezzel szemben elhelyezhető 

ellenzéki, civil stílust, mely az emberi jogok védelmével érvel. Továbbá az egyházi diskurzuson 

belül is feltételezhető kétfajta hangnem, az egyik egy pápista diskurzus - melyet Ferenc pápa is 

képvisel – és az evangéliumra hivatkozva a menekültek befogadására buzdít, valamint 

fellelhetünk majd egy, a magyarországi püspökök, egyházi emberek, laikusok által 

megfogalmazott véleményt, mely a katolikus, keresztény európai értékekre hivatkozva utasítja 

el a segítségnyújtást. Az így kapott eredményeket felhasználom majd az interjúkészítések során 

is, hogy beépíthessem az elemzés tanulságát a kérdéseim közé. 

 

3.4. A közösség kvantitatív vizsgálata 

 

Ahogy korábban említettem, a diskurzusanalízis során a kutatott közösség által fogyasztott 

média felületeket vizsgálom majd, hiszen az ott elhangzó információk lehetnek rájuk hatással. 

Azt a kérdést, hogy mely médiaplatformokat részesítik előnyben, milyen médiaválasztási 

preferenciáik vannak, a legegyszerűbben egy kérdőíves vizsgálat segítségével tudom 

megválaszolni. Egy ilyen előzetes, alapozó kérdőíves vizsgálatnak (melyből nem csak az 

információ-, hírfogyasztási preferenciáik derülnek ki) rengeteg haszna lehet. Nagyszámú 

populációt képes, viszonylag könnyen és rövid idő alatt elérni, és számtalan hasznos 

kvantitatív- (és kvalitatív) adatokon alapuló tanulsággal is szolgálhat. A vizsgálat első 

lépéseként, a kutatott csoportot egy átfogó - a kutatást megalapozó - kérdőíves vizsgálatnak 

vetettük alá. Ahogy arról korábban írtam, ez 2017 tavaszán valósult meg. Ekkor a kutatás 

fókuszában álló fő kérdés az volt, hogy a vizsgált katolikus közösségben fogékonyak-e, az 

akkor újabban egyre népszerűbb nacionalista gondolkozásra, és ennek következtében 

elutasítóak lesznek az idegenekkel; vagy erősebb az elsődleges szocializáció során elsajátított 

keresztény szellemiség hatása (szeretet, befogadás, irgalom stb.), és idegenbarát válaszokat 

kapunk. Ehhez fel kellett mérnünk, hogy valóban vallásos-e a közösség, mit jelent számára a 

nemzeti értékeket követni, és további információkra volt szükség ahhoz, hogy egy összetett 

képet kapjunk a csoportról. Ehhez a vallásszociológiai kérdőíves kutatásokból (Simonovits, 

2013.; Simonovits-Szalai, 2013.;), az előítélet, diszkrimináció és idegen kutatásokból (Fábián-

Sik, 1996.; Erőss-Gárdos; 2007.; Wark-Galliher, 2007.;) merítettünk elemzési szempontokat, 

kérdéstípusokat.  

A vallásosságot négyféle dimenzióból vizsgáltuk, az első a vallásos identifikáció; a második, a 

vallás intézményessége; a harmadik a személyes vallásos aktivitás és a negyedik az istenhit 

(Szántó, 1998.). A vallásos identifikáció alatt azt értettük, hogy mennyire tartja magát a 

válaszadó vallásosnak, fontos, hogy ez önbevallás, önbesorolás alapján történt. A vizsgált minta 
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92%-a identifikálta magát vallásosnak (8.ábra), melyből 76% állítja, hogy az egyház 

szertartásait betartva éli hitéletét, vagyis átlagon felüli vallásosságot mértünk. 

 
      8. ábra  

Forrás: saját szerkesztés 

 

A 8. ábrán látható diagramról kitűnően leolvasható, hogy a válaszadók vallásosságának 

intézményesültsége igen magas, vallási aktivitásuk kiemelkedő, a vizsgált populáció jóval több 

mint kétharmada (80%-a) gyermekkora óta hetente jár templomba, és ezt a szokását a jelenben 

is megtartotta. 

A vallás intézményességét a templomba járás gyakoriságával mértük. Három időpontra 

kérdeztünk rá (9.ábra); először az általános iskolás évek kezdetére, hiszen erre az időszakra már 

emlékezhet saját erejéből is - és nemcsak mások elbeszélése alapján ítélheti meg. A második a 

6-7. osztályos kor időszaka volt, mert ekkor már kifejezhette véleményét azzal kapcsolatban, 

hogy szeretne-e részt venni szentmisén vagy sem; és végül a kitöltés pillanatának jellemzőit 

mértem fel, mert ebben az esetben szabad akaratából választhat, hogy elmegy-e a templomba 

vagy sem.  
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      9. ábra  

Forrás: saját szerkesztés 

 

A harmadik vallásos dimenziót - a személyes vallási aktivitást - az ima gyakoriságával 

jellemeztük (10.ábra). Kiválóan látszik, hogy a válaszadók 80%-a naponta legalább egyszer, de 

65%-uk több mint naponta kétszer imádkozik, így kifejezetten aktívnak jellemezhetjük őket.    

 

 
      10. ábra   

Forrás: saját szerkesztés 

 

A személyes vallásos aktivitást alátámasztja az is, hogy a válaszadók közel 80%-a vallotta 

magáról, hogy evés előtt és/vagy után asztali áldást mond egyedül, családja vagy barátai 

körében (5.sz.m.).  

Az utolsó vallásos dimenzió - az istenhit - felméréséhez egy klasszikus vallásszociológiai 

feleletválasztós kérdést használtunk. Hat állításból lehetett kiválasztani azt az egyet, amelyikkel 

a leginkább egyetértettek a kitöltők (11.ábra). Az eredmények összesesítése után látható, hogy 

a válaszadók 89,8%-a választott olyan opciót melyben az álltja, hogy jelenleg hisz istenben. 
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11. ábra  

Forrás: saját szerkesztés 

 

Így a vallásosság kérdésköréhez kapcsolódó kvantitatív adatok elemzéséből megállapíthatjuk, 

hogy a négy dimenzió vizsgálati szempontjai alapján, a közösség erősen vallásosnak írható le, 

mind saját bevallásuk, mind az egyház tanítása, mind a hétköznapi vallásgyakorlás, mind az 

istenhit szempontjából. A kérdőívben elhelyeztünk továbbá néhány kvalitatív adat gyűjtésére 

alkalmas kérdést is, hogy árnyaltabb képet festhessünk a vizsgált populációról. Ezek elemzése 

is megerősítette, alátámasztotta a fenti állítást, miszerint erősen vallásos katolikus közösséget 

vizsgálunk. A csoport tagjai ismerik a Katolikus Egyház alapvető működését, informálódnak a 

katolikus közéletről, más közösségekről; társaikkal megvitatják az éppen aktuális híreket, 

trendeket és képviselik az Egyház hivatalos álláspontját több, összetett kérdésben is (pl.: 

abortusz, papi nőtlenség). 

A kérdőív eredményeinek első összesítése, megvizsgálása előtt feltevésünk az volt, hogy az 

ifjúsági, vallásos közösség válaszaiból egy affirmatív, befogadó hozzáállást olvashatunk majd 

ki. Ennek ellenére meglepődve vettük tudomásul, hogy a közösség tagjaira inkább a semleges 

attitűd, vagy pedig a látens idegenellenesség jellemző. Ennek oka lehet mérési hiba, vagy pedig 

következhet a kérdőív kérdéseinek különféle értelmezéséből. Az eredmények részletes 

elemzése, még hátra van, de a főbb tendenciák már ebből a leírásból is kirajzolódni látszanak. 

A kérdőív két egymástól fizikailag elkülönülő pontján, feltettünk egy-egy kérdést, melyek – 

többek között – jól mutathatják az idegenekhez való viszonyt. Az első, hogy A menedékkérőkkel 

kapcsolatban melyik állítással értesz egyet? (12.ábra), míg a második, egyfajta ellenőrző kérdés 

így szólt: Szerinted árt vagy használ Magyarországnak a bevándorlók jelenléte?(13.ábra) 
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     12. ábra             13. ábra 

Forrás: saját szerkesztés     Forrás: saját szerkesztés 

 

Mindkét kérdésnél 3-3 válaszlehetőség volt. Az első kérdés (12.ábra), egy általánosabb 

problémát vet fel és fontos, hogy a menedékkérő szóval utal arra a személyre, akiről kérdez. Itt 

láthatjuk, hogy a csoport tagjai főként (87%) a semleges válaszlehetőséget jelölték be, és csak 

11%-uk mondja ki nyíltan, hogy semelyik menedékkérőt sem kellene befogadni. Ez jóval az 

országos átlag alatt van, hiszen 2017 januárjában a magyar lakosság 60%-a nyilatkozott úgy, 

hogy senkit sem kellene befogadni (Tárki, 2017.). Viszont, ha összehasonlítjuk az ellenőrző 

kérdésünkre adott válaszokat (13.ábra), mely szerint a közösség 61%-a gondolja úgy, hogy 

Magyarországnak árt a bevándorlók jelenléte, felmerül bennünk a kérdés, hogy mi okozza a 

nagyfokú eltérést. Az első válasz alapján mondhattuk volna, hogy semleges attitűdöket 

forgalmaz a közösség, míg a második kérdésre adott válaszokból inkább az elutasítás 

rajzolódhat ki.  

Annak érdekében, hogy tovább árnyaljuk az idegenekkel kapcsolatos attitűdöket a Bogardus- 

féle társadalmi távolság skálájának mintájára létrehoztunk egy saját kérdéscsoportot (14.ábra). 

Ez így szólt: Milyen legközelebbi viszonyt fogadnál el a következő személyekkel? Más szóval, 

milyen helyzetekben tudnád elfogadni az adott csoport egy tagját? A válaszlehetőségek a 

következők voltak: 1. családomba fogadnám; 2. elfogadnám barátként; 3. elfogadnám 

szomszédnak; 4. elfogadnám munkatársnak; 5. egy városban - faluban laknék vele és a 6. 

lehetőség: egyik sem. Így a hat válaszlehetőség – melyből csak egyet lehetett bejelölni – 

alkalmat ad arra, hogy a válaszadók kialakítsák egyéni preferenciáikat, például: egy ateistát 

elfogadok munkatársnak, de barátnak vagy családtagnak már nem szívesen. A kérdőívben 

említett csoportok: határon túli magyar, zsidó, cigány, háborús övezetből érkező menekültek, 

kínai, meleg (lmbtq), menekült keresztény, drogfüggő, külföldi keresztény, menekült 

muszlim/muzulmán, gazdasági bevándorló és ateista voltak. A csoportok meghatározásánál 

szempont volt, hogy összehasonlítható legyen az országos átlaggal (pl.: zsidó, cigány – ezeket 

más kutatásban is mérik); továbbá, hogy mindhárom (vallási, etnikai és magatartásbeli - azaz 

deviáns) idegen csoport megjelenjen. Például vallási idegen – ateista, aki a példamutató 
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keresztény élettel szembeni idegen; vagy drogfüggő, aki deviáns magatartása miatt válik 

idegenné a keresztény közösség számára. Továbbá az etnikai idegen kategórián belül volt több 

olyan is, mely ugyanarra a közösségre vonatkozik, ilyen például a háborús övezetből érkező 

menekült és gazdasági bevándorló kategória. Ennek célja az volt, hogy lássuk, a makroszintű 

politikai diskurzusok mennyire hatják át a hétköznapokat, azaz befolyásolja-e a válaszadót, ha 

másképp találkozik, két hasonló kategóriával. 

 
 

Családomba 

fogadnám 

Elfogadnám 

barátként 

Elfogadnám 

szomszédnak 

Elfogadnám 

munkatársnak 

Egy városban 

- faluban 

laknék vele 

Egyik 

sem 

ateista 2,1% 66,0% 23,4% 6,4% 2,1% 0,0% 

cigány 8,5% 57,4% 2,1% 10,6% 17,0% 4,3% 

drogfüggő 0% 40,4% 14,9% 8,5% 25,2% 10,6% 

gazdasági 

bevándorló 

6,5% 39,1% 13,0% 19,6% 8,7% 13,0% 

háborús övezetből 

érkező menekült 

6,5% 50,0% 13,0% 8,7% 19,6% 2,2% 

határon túli magyar 41,7% 56,2% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

kínai 6,4% 55,3% 8,5% 14,9% 8,5% 6,4% 

külföldi keresztény 19,1% 72,3% 8,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

meleg (lmbtq) 0% 42,6% 10,6% 23,4% 12,8% 10,6% 

menekült 

keresztény 

14,9% 74,5% 10,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

menekült 

muszlim/muzulmán 

0% 51,1% 12,8% 8,5% 21,3% 6,4% 

zsidó 10,6% 74,5% 8,5% 4,3% 2,1% 0,0% 

14. ábra     

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az eredményekből jól látszik, hogy a válaszadók a legközelebbi viszonyt (családba fogadná) 

leginkább a határon túli magyarokkal létesítene. Ateistát, drogfüggőt, lmbtq közösség tagját és 

menekült muszlim/muzulmánt egyáltalán nem látna szívesen ebben a kapcsolatban. Ezt 

értékelhetjük úgy, hogy látens idegenellenes attitűdöket mértünk, hiszen a magyar nemzetiségi 

csoport tagjain kívül senkivel sem kerülne közelebbi viszonyba. Továbbá a válaszadók másként 

reagáltak a gazdasági bevándorló és a külföldi keresztény kérdésekre is – a gazdasági 

bevándorlóval távolabbi viszonyt jelölt ki, mint a külföldi kereszténnyel, így ez is alátámasztja, 

hogy érdemes a diskurzusok, a megfogalmazások, fogalmak pontos használatának vizsgálata. 

Ugyanakkor megfigyelhetjük még, hogy a keresztényeket jelölő csoportokkal közösséget 

vállalnak, hiszen őket közelebbi viszonyban is elfogadnák – külföldi keresztényeket és 

menekült keresztényeket, több mint 70%-uk barátként fogadna el. Ezek alapján azt kellene 

megállapítanunk, hogy a közösség befogadó attitűdöket forgalmaz. Végül joggal merül fel 

bennünk a kérdés, hogy ez egy idegenekkel kapcsolatban semleges attitűdöket forgalmazó 

közösség, egy idegenbarát vagy egy látens idegengyűlölő csoportról van szó? Azért lesz 

szükség az adatok részletesebb elemzésére, és a kvalitatív vizsgálatok elvégezésre, hogy ezekre 

a kérdésekre választ kapjunk. 
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Annak érdekében, hogy még többet megtudjunk a válaszok mögöttes okairól, a kérdőívben 

feltettünk egy kérdést, mely az idegenekkel kapcsolatban megfogalmazott félelmeket (pl.: 

növekvő bűnözési ráta), véleményeket (Hasznára válnak-e a gazdaságnak?), állásfoglalásokat 

tükrözi (15. ábra).   

 

 
15. ábra 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A válaszadók inkább egyetértettek azzal, hogy a bevándorlók miatt növekszik a bűnözés, 

továbbá a közösség tagjai nem értettek azzal egyet, hogy a bevándorlók színesítik 

Magyarország kultúráját, vagy azzal, hogy hazánk gazdaságának hasznára lehetnének. A négy 

kérdés közül egyedül arra reagáltak az eddigiektől eltérően, vagyis idegenbarát attitűddel, hogy 

nem gondolják azt, hogy a bevándorlók elvennék a magyar emberek munkáját. Nagyon fontos 

kérdés, hogy miért? Miért gondolják azt, hogy a bevándorlók miatt növekszik a bűnözés? Egy 

személyes negatív élmény miatt, egy a környezetükben megtalálható véleményáramlat hatása 

vagy a médiából sugallt migránskép következménye? A kérdőíves vizsgálat nem ad teret arra, 

hogy megtudjam milyen motivációk állnak ezek mögött a válaszok mögött. Ezért tartom 

fontosnak, hogy vizsgálatomat kiegészítsem kvalitatív kutatási módszerekkel is, résztvevő 

megfigyeléssel és interjú készítéssel, ahol feltehetem majd ezeket a kérdéseket.  

Összességében, a kérdőíves vizsgálat eredményeként leírhatjuk, hogy egyfelől a közösség 

köreiben átalagon felüli vallásosságot mértünk, a kapott eredmények kiemelkedően 

bizonyították, hogy a csoport homogén, elit, keresztény, ifjúsági közösség. Ismerik, és vallják 

a katolikus tanokat, otthonosan mozognak a Katolikus Egyház világában. Másfelől, egyszerre 

mutatnak befogadó és látens idegenellenes attitűdöket, melyeknek okait, eredőjét a kérdőíves 

technika korlátai miatt nem sikerült feltárni – ugyanakkor célunk itt nem ennek megfejtése, 

csupán a probléma feltárása volt, ezért további vizsgálatokra lesz szükség. A közösség kvalitatív 

vizsgálatáról egy újabb tanulmányban adok majd számot. 
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4. Összefoglalás 

 

A tanulmány megírásával célom, hogy feltárjam és elemezzem az idegenekhez való viszony 

vizsgálatának lépéseit egy vallásos, ifjúsági közösségben, továbbá az, hogy leírjam a közösség 

alapvető viszonyulását saját magához és az élet által visszatükrözött világhoz. Ehhez 

felhasználom az antropológia, a szociológia és a kommunikációtudomány ide tartozó 

szakirodalmát, elméleteit és kutatási módszertanát. Amennyiben elfogadjuk azt az állítást, hogy 

a szimbólumok a helyzetek megragadásának eszközei, úgy több figyelmet érdemelne annak a 

tevékenységnek a leírása, ahogy az emberek, vagyis konkrétan a vizsgált közösség tagjai 

megragadják és értelmezik ezeket a helyzeteket, majd pedig az, hogy hogyan birkóznak meg 

velük.   

Továbbá bízom benne, hogy a vizsgált mintára végül érvényes lesz az a megállapítás, miszerint 

egy városi, magasan kvalifikált, önmagát vallásosnak valló fiatalokból álló közösség – habár 

mutathat látens idegenellenességet, mégis jobban megvizsgálva attitűdjeiket végül pozitívan, 

azaz befogadó magatartással viszonyulnak az idegenekhez.  

Elégedett lennék, ha sikerülne egy hosszú távú, gyümölcsöző együttműködést kialakítani a 

csoport tagjaival, és így feltárhatnám a választásaik, döntéseik mögött álló mozgatórugókat, 

okokat. A csoport eddig készségesen együttműködött, bízom benne, hogy amikor elkezdek a 

csoport összejövetelire járni, vagy az interjúkat szervezni ugyan ilyen lelkesedéssel fogadják 

majd közeledésemet.  

További potenciális kutatási kérdéseket rejthet még egyfelől az is, hogy a közösség két jól 

körülhatárolható egységre, Lánymozgalomra és Fiúmozgalomra bontható, így alkalmam 

nyílhat a csoport dinamikákat, attitűdöket, szimbólumokat gender szempontból is elemezni.  

Másfelől az első, alapozó kvantitatív kutatáskor megírt online kérdőívet két másik ifjúsági 

csoportnak is elküldtem, ahol további 84 fő (51 és 33) töltötte ki, így összesen 136 kitöltőnk 

van. Ennek jelentősége, hogy bár mindhárom csoport szociodemográfiai jellemzői hasonlóak, 

a vallásosság mértékében nagyban eltérőek. Az első közösség erősen vallásos (ők a kutatott 

populáció), a második vallásos és a harmadik egyáltalán nem vallásos csoport. Ezeknek az 

adatoknak az elemzése és összehasonlítása is szolgálhat még tanulságokkal. 
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Absztrakt 

 

A hazai bútoripari vállalatok fő jellemzője, hogy számos mikro-, kis- és középvállalkozás 

jellemzi, akik a multinacionális piacvezető vállalatok mellett nehezen jutnak jó piaci helyzetbe. 

Ennek ellenére a magyar bútorgyártás termékei jó minőségűek, formaviláguk nemzetközi szintű. 

A minőségi termékek gyártásához kapcsolódó exporttevékenység kiépítése jellemzi a hazai 

bútorpiacot, viszont a magas közterhek, a fizetőképes viszonteladói hálózat hiánya miatt a 

vállalakozások könnyen kiszorulhatnak éppen a hazai piacról.   

Gyakori jelenség, hogy a bútoripari és kereskedelmi cégek csak késve veszik észre, hogy 

termékeik nincsenek összhangban a vásárlók megváltozott igényeivel. A cégek csak akkor tudják 

befolyásolni marketing programokkal a fogyasztók igényeit, ha megismerik a vásárlók 

szükségleteit, információgyűjtésük mechanizmusát, valamint tisztában vannak azzal, hogy 

hogyan értékelik a vásárlók a különböző alternatívákat. 

Mint bevezető mondatomban említettem, hazánkban a KKV-k szerepe a bútoriparban 

meghatározó. Rendkívül fontos, hogy ezek a vállalatok ismerjék a vevői igényeket, elvárásokat, 

viselkedésformákat. A minél pontosabb és naprakészebb piaci információk begyűjtése és ezek 

értékelése, alkalmazása a vállalati menedzsment mindennapi munkájában és stratégiai 

tervezésében létfontosságú szerepet tölt be. 

Fontos megismerni a bútorpiaci vállalatok teljesítménymérési gyakorlatát, és azt is, hogy a 

bútorpiaci cégek esetében, mekkora szerepet kap a kiszolgálási színvonal és a vevői 

elégedettség mérés értékelése, és hogy ezeket az eredményeket mennyire veszik figyelembe a 

vállalatok a logisztikai és értékesítési folyamat szervezésekor, a vállalati stratégiák 

kidolgozásakor. Korábbi vizsgálatok szerint, a hazai cégek legtöbbje a folyamatok utólagos 

ellenőrzését tartja hangsúlyosnak, nem pedig a döntések támogatását vagy az egyes folyamatok 

részértékelését.  A vizsgálatok arra is rámutattak, hogy a kiszolgálási színvonal, és a vevői 

elégedettség mérése kisebb szerepet kap a vállalatok fontossági sorrendjében, ennek 

következtében el is marad a külföldi vállalatok gyakorlatától. 

Fontos, hogy a cégek elemezzék piaci részesedésük növelése érdekében a jelenlegi értékesítési 

csatornáikat, logisztikai rendszerüket, valamint logisztikai rendszerük kiszolgálási színvonalát.  

 

Kulcsszavak: bútoripar, vevő, kiszolgálás, elégedettség, mérés,   
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1. A magyar bútoripar helyzete a rendszerváltás után 

 

1989 és 2004 között teljes szerkezetátalakulás jellemezte a hazai bútoripart, melynek hatása mai 

napig érezhető: a több telephelyes vállalatokat feldarabolták, s a gazdaságilag már ekkor is 

sikeres részek privatizálásra kerültek. Megjelentek a tőkeerős külföldi cégek, akik elsősorban 

nem termelőkapacitáshoz, hanem piacokhoz akartak jutni, így sok patinás, nagy múltú 

bútorgyár ment tönkre, szűnt meg. Ezzel egyidejűleg nagyszámú új, főleg mikrovállalkozás 

született, melynek következtében a bútoriparban a tömegszerű folyamatos gyártás helyett ismét 

domináns lett a műhelyrendszer. [Kállay, 2015] 

Az általános magyarországi állapotoknak megfelelően, elkezdtek beözönleni az olcsó import 

termékek. Ezzel, valamint az újépítésű lakások számának jelentős csökkenésével a belföldi 

kereslet hatalmas, mintegy 40%-os visszaesése járt együtt. Ezt a drasztikus csökkenést az ipar 

szereplői nem tudták exporttal ellensúlyozni, mert a bútoripar ekkorra már elvesztette keleti 

piacainak nagy részét, a nyugati országokban való jelenlét pedig még nem érte el az ehhez 

szükséges szintet [Kállay, 2015]. 

Megjelentek a nagy, külföldi kézben lévő, kereskedőláncok: IKEA, Tutto Mobili, Michelfeit, s 

a fogyasztói igények drasztikus változáson mentek keresztül. A hazai gyártók igyekeztek 

termékválasztékukkal igazodni a változó igényekhez, de az import nyomása és a nem kielégítő 

forgótőke-ellátottság miatt a versenyképességük csökkent. A piacvédelem hiánya és az egyes 

érdekcsoportok piacpolitikája oda vezetett, hogy 1994-re a bútorimport meghaladta az exportot. 

Az import növekedése, az export csökkenése, a fogyasztói igények megváltozása, a 

lakásépítések számának csökkenése, és az alacsony jövedelműek számának emelkedése 

hatalmas válsághoz vezetett az iparágban. Az ezredfordulóra a kedvezőtlen trend folytatódott: 

a belföldi forgalom a felére esett, helyüket az importbútorok vették át. Az időszakra jellemző, 

hogy csupán termelőkapacitása felét használta ki az ipar, miközben az irodabútor és 

ülőbútorgyártás szakágazatban képes a gyártás és értékesítés javuló tendenciát mutatni, főleg a 

külpiac irányába [Kállay, 2015]. 

Az EU-csatlakozás kezdeti éveiben jelentős változások érték az ipart: a termelés – az ország 

dinamikus fejlődésével párhuzamosan – növekedni kezdett, ami mind a belföldi, mind az 

exportértékesítésen megmutatkozott. A lakások számának növekedése, a reálkereset növekedés, 

a hitelek elterjedése, a forgalmi adó csökkenése mind-mind kedvezően hatott az iparra. 

Kedvezőtlen hatásként jelent meg azonban a nagy, több piacra termelő vállalatok számának 

csökkenése és a mikrovállalkozások számának további emelkedése, ami összességében az 

iparág versenyképességének csökkenéséhez vezetett. A magas színvonalon előállító gyártók, az 

olcsó importbútorok beáramlása és a garázsasztalosok magas száma miatt komoly belföldi 

értékesítési nehézségbe ütköztek, s az iparágat egyre inkább az export kezdte meghatározni 

[Pakainé Kováts és tsai. 2007]. 

Bár a bútoreladások száma Magyarországon az utóbbi években egyre csak erősödik, ennek a 

nagysága még mindig jócskán elmarad a 2008 előtti időszakhoz képest. Összehasonlításként, - 

a Központi Statisztikai Hivatal adati szerint - míg 2007-ben több mint 164 milliárd forintnyi 

forgalmat bonyolított a szektor, addig ez a szám mára - az utóbbi évek jókora növekedések 

ellenére is - még mindig csak alig több mint 141 milliárd forint. [Biró Attila, 2018] 

A válságból kilábaló ingatlanpiac, az újházak építése és az újépítésű lakások magas számú 

értékesítési volumene tehát újra felfelé húzza a bútorpiacot. Nem szabad elfelejteni azonban, 
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hogy a nagyobb mértékű eladási forgalomnak akadálya a bútorkereskedők folyamatos 

lemorzsolódása is. Számokban mindez azt jelenti, hogy miközben egy évtizeddel ezelőtt még 

ötezer felett mozgott a bútort kínáló kiskereskedelmi egységek száma, addig 2017-re ez a szám 

már csak 3 683 (KHS). A gyeplőt pedig egyértelműen nemzetközi bútormultik vették át, akik a 

bútorokon kívül szinte minden egyéb lakberendezési terméket is felvonultatnak áruházaikban. 

Az elemzésekkel kapcsolatban kijelenthető az is, hogy a növekvő forgalom ellenére a híresen 

árérzékeny magyaroknak még mindig nincs elég pénzük ahhoz, hogy habzsolják a magas 

értékkategóriájú bútordarabokat (Biró Attila, 2018). Különösen fontos tehát, hogy megfelelően 

mérjük a vevői elégedettséget, hiszen az elégedett vevő fog visszatérni. 

 

2. A vevői elégedettség mérésének fontossága 

 

A vevői elégedettség a vevő/szolgáltatást igénybe vevő észlelése arról, hogy milyen mértékben 

teljesültek elvárásai. A vevői elégedettség révén képet alkothatnak az igényekről és a 

hiányosságokról, és ezen keresztül a szervezet eredményességét folyamatosan növelni tudják 

[Mező és tsai. 2014]. Az 1. ábra fogyasztói elégedettség kialakulásának időbeli lefolyását 

szemlélteti. 

 
1. ábra A fogyasztói elégedettség időbeni lefolyása 

Forrás: Bauer-Berács [2001] alapján saját szerkesztés 

 

A versenyképesség növeléséhez elengedhetetlen, hogy szem előtt tartsuk a vevők és azok 

igényeit. Azonban a vevők igényei mindig változnak, amelynek következménye lehet, hogy 

megelégedettségük mértéke is változhat. Ezért fontos felmérnünk fogyasztóink körét és 

igényeit. Kiss Mariann [2004] szerint: „A vevőelégedettség a fogyasztó öröme vagy 

csalódottsága, amit a vásárlás után érez az áru elvárt és tényleges teljesítményének 

összehasonlításakor.” Bohnné Keleti Katalin [2005] szerint, pedig „… a növekedés egyik fontos 

tényezője – és lehetősége – az ügyfelek elégedettségében rejlő tartalékok feltárása. Ez sokszor 

– és ez sem lényegtelen! – nem jár jelentős gazdasági kötelezettségekkel.” A vevők rendkívül 

igényessé váltak, ez annak az eredménye, hogy széles választék áll rendelkezésükre. Az értük 
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folyó verseny egyre élesebbé válik és ezáltal megkövetelhetik a magas minőséget, a kiegészítő 

szolgáltatások körének bővülését és a kényelmi szolgáltatások igénybevehetőségét is. Bohné 

Keleti Katalin szerint a vevői elégedettség biztosításának szerepe napjainkba egyre jobban 

felértékelődik, mert a kínálati piac egyre homogénabbá kezd válni az előállított termékek és 

szolgáltatások egyre nagyobb hasonlósága miatt. Emiatt a fogyasztók igényeinek kielégítése 

egyre nehezebb feladattá válik. Mindezek és az egyre élesedő versenyhelyzet miatt 

elengedhetetlenül fontos a vállalatok számára a fogyasztók megnyerése és megtartása. Azok a 

vállalatok, amelyek nem képesek időről időre kielégíteni az egyre változó és növekvő piaci 

igényeket, valamint folyamatosan megfelelő színvonalon biztosítani a vevőkiszolgálást, nem 

maradhatnak versenyben. A marketing visszajelzésekkel szolgálhat a fogyasztói igényekről 

korszerű eszközrendszer segítségével, a logisztika pedig ezen visszajelzések segítségével tűzhet 

ki maga elé újabb célokat a marketinggel összefogva. Mindezek miatt a vállalatoknak fontos 

tisztában lenniük az erősségeikkel és gyengeségeikkel egyaránt. A kisvállalkozások estében a 

bensőséges légkör és a vevőkkel való szoros kapcsolat jelenti az erősségeket, míg a 

vevőkiszolgálásra, logisztikára és marketingre fordítható kevesebb összeg a gyengeségeket. 

[Mező és tsai. 2014] 

A vállalatok számára a mai kialakult gazdasági helyzetben kulcsfontosságú a versenytársakkal 

szembeni előny megszerzése és ezáltal a stabil, hosszú távú piaci működés biztosítása. A 

versenyképesség lehetővé teszi az adott piaci környezetben, hogy a vállalat olcsóbban, illetve 

magasabb hozzáadott értéket termeljen, mint a versenytársai. Tartós versenyelőnyre akkor tehet 

szert egy vállalat, ha a vevői elégedettséget és az alkalmazott marketingstratégiát összehangolja. 

A vállalat hosszú és rövid távú céljait jelentősen meghatározzák a marketing stratégiájában 

rögzített célok, illetve azok elérése. Ahhoz viszont, hogy tartós versenyelőnyhöz juttassuk az 

adott vállalatot mindezeket össze kell hangolni a vevői elégedettséggel [Mező és tsai. 2014].  

 

3. A vevői elégedettséget befolyásoló tényezők a bútoriparban 

 

A bútoripar rendkívül speciális terület, hiszen a trendek évről-évre változnak, viszont mellette 

párhuzamosan megjelenik az időtállóság kérdése, a környezeti változásokra adott reakciók, az 

individuumok anyagi jóléte (érzékelt vagy valós), illetve a modern kommunikációs felületeken 

megjelenő tartalmak vevőbefolyásoló ereje. 
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2. ábra Vevői elégedettséget befolyásoló tényezők a bútoriparban 

Forrás: Bauer-Berács [2001] alapján saját szerkesztés 

 

2018. február 9 és 2018. március 17-e között húsz, magyar vagy külföldi tulajdonban lévő 

bútorboltban végeztem megfigyelést, folytattam helyszíni interjúkat a vevőkkel, 

alkalmazottakkal és üzletvezetőkkel. A kérdőívben megkérdezett vállalkozások méretük 

alapján 66,7%-uk középvállalat, 23,8%-uk kisvállalat és megkérdezettek 9,5%-a nagyvállalat. 

Tulajdonosi típus alapján 57,1%-uk teljes mértékben magyar tulajdonban lévő vállalat, 33,3%-

uk teljes egészében külföldi tulajdonban van, míg 9,5%-uk részben hazai részben külföldi 

tulajdonban működő vállalkozás. A megkérdezett vállalkozások tevékenységük alapján 47,6%-

ban csak bútorgyártó vállalkozások, míg 42,9%-uk bútorgyártással és forgalmazással is 

foglalkozik, míg a megkérdezettek 9,5%-a csak bútorforgalmazással foglalkozik. A vállalatok 

52,4%-a jelentős export tevékenységet, míg 28,6%-a alacsony export tevékenységet folytat, de 

14,3%-nál egyáltalán nincs export tevékenység, csak a hazai piacra termel. Általában 

elmondható, hogy a kisüzemek nem tudják magukat függetleníteni a tömeges bútorgyártóktól, 

így gyakorlatilag versenyképtelenné válnak a bútorgyártás területén. Csupán azokban a hazai 

piaci szegmensekben tudnak érvényesülni, amelyeket ma még szabadon hagy a tömeggyártás. 

Ez pedig az egyedi forma és méretigényekkel rendelkező egyéni vagy lakossági- vagy közületi 

megrendelők. Ebből következik, hogy a KKV-k körében napjainkban nélkülözhetetlenné válik 

a fogyasztóorientáltság előtérbe kerülése.  

A vizsgálatok eredményeképpen jött létre a 2. ábrán látható modell, amely azt szemlélteti, hogy 

a bútorkereskedelemben a vásárlás előtt rendkívül bonyolult hatásmechanizmusok lépnek 

működésben, amelyek jóval megelőzik a vásárlás folyamatát, azaz elmondható, hogy szinte 

nem is létezik az impulzusvásárlás ebben a szektorban. 
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3.1. A lakhatási körülmények változása 

 

Nem okozott meglepetést, hogy a vásárlók leggyakrabban akkor vesznek bútort, amikor: 

• új lakásba, lakóhelyre költöznek  

• a régi bútor már nem alkalmas funkciójának betöltésére (pl.: a gyermek kinőtte a 

gyerekágyat, a régi ruhásszekrény már rendkívül kopott, stb.) 

• új, nem életvitelszerűen használt ingatlant vásárolnak vagy örökölnek (pl.: nyaraló, 

szülői ház öröklése, új/örökölt ingatlan kialakítása albérletnek, stb.) 

• megváltozik a lakók száma (pl.: elköltözik a gyerek, többgenerációs ház esetén új gyerek 

születik, stb.) – itt megjelenik a bútor, mint ajándék kérdésköre is, hiszen a szülők azzal 

is segítik gyerekeik/unokáik életkezdését, hogy bútort vásárolnak nekik 

 

3.2. Diszkrecionális jövedelem mértéke 

 

A magyar vásárlók anyagi helyzetét mérhetjük statisztikai adatok alapján, illetve aszerint, hogy 

mennyire érzékelik ők maguk a szabadon elkölthető jövedelmüket megfelelőnek. Ebben az 

esetben sem okozott meglepetést, hogy a helyszínen megkérdezett potenciális vevők átlagosnak 

vagy kissé átlag alattinak érzékelték pénzügyi helyzetüket. Alapvetően a következő 

vevőcsoportok alakultak ki: 

• a spórolók, akik nem kívántak semmilyen segítséget igénybe venni a bútorvásárláshoz 

• az ajándékozottak, akik ajándékba kapták az adott terméket 

• az áruhitelesek, akik a boltok által kínált hitel segítségével vásároltak 

• a banki hitelesek, akik személyi kölcsönt vettek fel számlavezető bankjuktól, vagy a 

számlájukhoz kapcsolódó folyószámlahitel keretére költöttek 

• kismértékben jelentek meg azon vevők, akiknek olyan magas volt a diszkrecionális 

jövedelmük, hogy nem okozott nekik semmilyen pénzügyi nehézséget a kiválasztott 

bútor megvásárlása 

 

Ki kell hangsúlyoznom, hogy ebben a kérdéskörben volt a kiszolgálásnak a leghangsúlyosabb 

szerepe, hiszen az anyagi helyzet kérdése még mindig kényes kérdés a magyar társadalmi 

kultúrában. Megfigyeléseim szerint azt az eladót részesítették előnybe a vásárlók, illetve 

kérdeztek tőle szignifikánsan többet, majd jött létre vásárlás, aki odafigyelt arra, hogy felmérje, 

hogy milyen anyagi kerettel gazdálkodnak a vevői. Lényegesen rosszabb teljesítmény volt 

megfigyelhető azon eladók esetében, akik az adott termék ár-érték arányát elbagatellizálták 

(„Ennyi pénzért szinte ingyen van.”), vagy sürgették a döntésben a vevőt („Már csak két napig 

vehetik meg ennyiért, aztán drágább lesz.”). 
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3.3. Helyettesítő termékek iránti igény mértéke 

 

Mivel egy bútorvásárlás az ár mértékétől függetlenül is hosszútávú döntés, ezért a beszélgetések 

során többször előfordult az a megoldás, hogy nem fognak vásárolni az adott üzletben terméket, 

hanem ha lehet, akkor helyettesítik valahogyan a keresett bútordarabot. Így a következő 

vevőcsoportok alakultak ki: 

• magas helyettesítési igénnyel rendelkezők, akik csak ötletet jöttek szerezni a boltba és 

csak végszükség esetében fognak vásárolni (pl.: ha nem kapnak ajándékba valamelyik 

rokontól, stb.) 

• közepes helyettesítési igénnyel rendelkezők, akik szerettek volna vásárolni, de anyagi 

helyzetük inkább a vásárlás elhalasztását engedte meg, de egy megfelelő 

hitelkonstrukció esetén az új bútor vásárlása mellett döntöttek 

• alacsony vagy nulla helyettesítési igénnyel rendelkezők, akik új bútort szerettek volna 

vásárolni és esetleg előfordult olyan korlát, ami nem tette lehetővé a vásárlást (pl.: nem 

volt megfelelő színben vagy méretben az adott termék, stb.) 

 

3.4. Infotainment médiumok befolyásoló szerepe 

 

A helyszíni interjúk során felmerült, hogy többen is egy adott kommunikációs felület hatására 

döntöttek valamely bútor vagy bútortípus, kiegészítő vásárlása mellett. A különféle televíziós 

műsorok, lakberendezési blogok, online vagy offline életstílus magazinok szerepe tagadhatatlan 

a vevői befolyásolásban. Gyakran hangzott el az „Itt láttam…” kezdetű mondat. Természetesen 

kevesen voltak azok, akik pontosan olyan terméket szerettek volna, mint amit az adott médium 

felületén láttak, sokkal inkább az „ahhoz hasonló” terméket keresték a vásárlók. Semmilyen 

negatív visszacsatolást nem adtak, ha nem találtak a vágyott termékhez hasonlót. 

 

4. A marketing- és logisztikai tevékenység kapcsolata 

 

 A logisztika a hagyományos felfogás szerint a marketing kiszolgálója, valamint a 

marketingcélok megvalósításának eszköze. Közös jellemzőjük, hogy keresztmetszeti 

funkcióval bírnak, vizsgálják a termelés, beszerzés és értékesítés folyamatait, továbbá 

kapcsolatban vannak a vevőkkel és a vásárlói igények kielégítésére törekszenek. A marketing, 

eszközeivel képes befolyásolni a keresletet és piaci visszajelzéseket közvetít a termelésnek, a 

logisztika pedig végrehajtja a kereslet kielégítését, és megvalósítja az áramlási folyamatokat.  

A kutatásba bevont vállalatok 52,4%-a, jelentős export tevékenységet folytat, de 

általánosságban is elmondható, hogy a hazai bútoripari vállalkozások nagy része, főleg a 

külföldi piacra termel. A magas exporttevékenység rámutat arra, hogy a hazai bútorgyártás, 

minőségi termékeket gyárt, esztétikai megjelenése, ára, használati értéke, megközelíti és sok 

esetben el is éri az európai versenytársakét, addig a technikai háttér, a szervezettség színvonala 

és a marketing tevékenység színvonalát tekintve jelentős a magyar gyártók versenyhiánya. A 

megkérdezett vállalkozások 66,7%-a nem rendelkezik marketing osztállyal és nincs erre a 

pozícióra felvett alkalmazottjuk, vagy vezető beosztású munkatársuk. Míg a hazai bútoripari 

vállalkozások marketing tevékenysége nem kifejezetten kiforrott, addig a választ adó vállalatok 

71,4%-nál van logisztikával átfogóan foglalkozó szervezeti egység vagy logisztikus munkatárs. 
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A kutatómunka során megkérdezett vállalkozások szerint a marketing tevékenység hiánya, 

főleg finanszírozási problémák miatt (jó szakember megfizetése, drága marketing eszközök) 

alakul így, illetve a rosszul felépített vállalati stratégia, a tőkeerő elosztásának problémája 

okozza a marketingstratégia hiányát. Fontos tehát, hogy a cégvezetők rendelkezzenek objektív, 

átfogó piaci ismeretekkel, amely segítségével meg tudják hozni célirányos döntéseiket a 

marketingstratégiájuk tekintetében, amelyet aztán a piachoz tudnak igazítani. 

 

5. Logisztikai szolgáltatási színvonal mérése 

 

A kiszolgálási színvonal a logisztikai rendszer működésének alapja és mozgatórugója. Három 

tényező határozza meg: a rendszer rendelkezésre állása, a kiszolgálási idő és a kiszolgálás 

minősége. A kiszolgálási színvonal tehát a logisztikai tevékenységek összességének 

megnyilvánulási formája, egy úgynevezett „szolgáltatáscsomag”, amellyel a vevő találkozik. 

Az elégedettség vizsgálata számos hasznos információt nyújt a vállalatirányítás folyamataihoz: 

tájékoztat a minőségpolitika eredményeiről, és képes csökkenteni a logisztika költségeit is. 

Azonban a vizsgált bútoripari vállalatok 81%-a nem méri a logisztikai tevékenység kiszolgálási 

színvonalát és csupán 19%-uk jelölte igennel a kérdést. 60%-uk a megkérdezett vállalatoknak 

nem elemzi rendszeresen a kiszolgálási színvonal mért adatait, és csupán 26,7%-uk végez 

rendszeres elemzést. A felmérés arra is rámutatott, hogy a kutatásban részt vett vállalatok 

61,1%-a nem is veszi figyelembe a kiszolgálási színvonal mért adatait a vállalat marketing és 

összvállalati stratégiájának kialakításakor. Kijelenthetjük tehát, hogy a kiszolgálási színvonal 

mérése szinte egyáltalán nem jellemzi a bútoripari vállalatokat.   

Jelenleg a legjobban elterjedt logisztikai teljesítményértékelési eszköz a készletek forgási 

sebessége, amit a vállalatok többsége használ, valamint a logisztikai költségek tevékenység-

alapú elemzése. Jelenleg a legáltalánosabb kiindulópont a fogyasztói elégedettség 

meghatározásakor a problémákat jelző telefonhívások száma, a termékekkel kapcsolatos 

telefonon vagy emailen keresztül bejelentetett problémák száma, vagy a visszaküldött hibás 

termékek száma. Ezek a mutatók csupán a fogyasztók elégedettségének a mércéi, de nem 

járulnak hozzá a termékfejlesztéshez és a termék innovációhoz. A kiszolgálási színvonal 

nyomon követéséhez és a vevői elégedettség méréséhez megfelelő mérési rendszert kellene 

bevezetni és üzemeltetni a bútoripari vállalkozásoknak. Olyan komplex mérési rendszerre lenne 

szükség, mely egyben tartalmazza a fogyasztók elégedettségének mércéit, továbbá olyan 

információkat is tartalmaz, mely hozzájárul a termékfejlesztéshez. Egy vállalatnak fel kell 

mérnie az egyes termékjellemzők fontosságát, vizsgálni, hogy a fogyasztók milyen minőséget 

igényelnek. Ezt követően szükséges hierarchiába rendezni az igényeket, mert így lehet pontosan 

megállapítani azt, hogy a fogyasztók mennyire elégedettek a valóban lényeges 

termékjellemzőkkel.  

 

6. Teljesítménymérés és panaszkezelés 

 

A teljesítmények mérése az egyéni és a szervezeti élet velejárói. A teljesítményértékelés 

alapvető vezetői és szervezési eszköz, melyet szinte minden vállalat alkalmaz. Legfőbb célja, 

hogy a vezetés és az érintettek számára is világos legyen, hogy az adott teljesítmény, jelen 

esetben a logisztikai teljesítmény milyen mértékben járul hozzá a szervezeti célok eléréséhez. 
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A témával kapcsolatos nemzetközi kutatások rámutatnak arra, hogy a vállalatoknál már 

nemcsak a számszerűsíthető adatok, mint például a nyereség, a bevétel és a költségmutatók 

adják meg az elvárt teljesítményre vonatkoztatható adatokat, hanem egyre inkább fontosabbá 

válnak azok a közvetlenül nem számszerűsíthető tulajdonságok, mint például a vevői 

elégedettség vizsgálata, akár ha a logisztikai teljesítmény szempontjait vizsgáljuk, vagy egy 

termék nyújtotta fogyasztói elégedettséget vizsgálunk.  

A kutatásban vizsgált bútoripari vállalatok teljesítményét befolyásoló tényezők közül a három 

leggyakoribb tényező, melyet a válaszadók megjelöltek:a fogyasztók minél jobb kiszolgálása a 

vállalat logisztikai szolgáltatásaival, a vevői igények kielégítése, és a fogyasztókkal kialakított 

jó viszony.  

A vizsgált kérdés alapján megállapítható, hogy a bútorpiaci vállalatok, mint kereskedelmi 

vállalatok fogyasztóorientáltsága mennyire kimagaslóan fontos a többi teljesítményt 

befolyásoló tényezőhöz képest. Tehát a fogyasztói igények magas szintű kielégítése miatt 

kapcsolódik össze a logisztika a marketing tevékenységgel, mivel e nélkül a szoros 

együttműködés nélkül a cég értékesítési rendszerének működési céljait nem tudná 

maradéktalanul teljesíteni a vállalat. Az értékesítési döntéseknél, a marketing szempontokon 

kívül figyelembe kell venni a logisztikai tényezőket is azaz, hogy egy meghatározott 

kiszolgálási színvonalhoz mekkora költségek kapcsolódnak.  

Ahhoz, hogy a termelés és az értékesítés megfelelő szinten működjön, szükség van teljesítmény 

mutatókra. A megkérdezett bútoripari vállalatok esetében a legfontosabb logisztikai 

teljesítmény mutatók a következők: sérülés nélküli szállítás, késztermék minősége, a vásárlói 

elégedettség, a rendelésteljesítés pontossága, rugalmasság, termelékenység, 

készletnyilvántartás pontossága. A teljesítményt legkevésbé befolyásoló tényezők az 

alkalmazottak cserélődésének foka, a keresleti előrejelzés pontossága és a vevő reklamációk 

száma, valamint a vevői reklamációk kezelésének gyorsasága. Ebből következik, hogy a vevői 

panaszkezelést nem tartják a vállalatok kiemelkedően fontos teljesítményt befolyásoló 

mutatónak. A kutatásban részt vett vállalatok 52,4%-nál van formális, írásban rögzített 

panaszkezelési eljárásrend, 47,6%-uknál nincs lehetőség írásban rögzített panaszkezelésre, 

pedig a vállalatoknak tudniuk kellene, hogy hogyan érez az elégedett vagy elégedetlen ügyfél. 

A panaszok száma a fogyasztói elégedetlenség mutatója. Azon vállalatoknál, ahol a 

panaszkezelésnek megvan a formális módja, a panaszokból származó információk eljutnak a 

döntéshozókhoz, a panaszokra írásban történik reagálás és jellemzően a vállalat felhasználja a 

panaszokból származó információkat a stratégiai tervezéshez, ellenben nem jellemző, hogy a 

panaszokat szisztematikusan elemezzék a vállalatok. A panaszkezelés során alkalmazott 

módszerek vizsgálatánál a válaszadó bútorpiaci cégek jellemzően a bocsánatkérés írásos 

formáját alkalmazzák, egyéb esetben pénzvisszatérítésre vagy ingyen termék/szolgáltatásra 

adnak lehetőséget, attól függően, hogy mekkora kár érte a fogyasztót. 

 

7. A vevői elvárások mértékének alakulása a megfigyelések alapján 

 

A megfigyelések és a helyszíni interjúk alapján elmondható, hogy a vevők által érzékelt 

teljesítményt nagy mértékben befolyásolta, hogy ők maguk milyen mértékű elvárásokkal 

érkeztek a vásárlás helyszínére. Ezeket a megfigyelési értékeket az 1. táblázat tartalmazza. 

 



75 

1. táblázat: A vevői elvárások mértékének alakulása 

Elvárás mértéke Diszkrecionális jövedelem szerinti csoportosítás 

Helyettesítési 

igény szerinti 

csoportosítás 

Spórolók Ajándékozottak 

Áru vagy 

banki 

hitelesek 

Magas 

jövedelműek 

Magas Alacsony Alacsony Közepes 

Magas Közepes Alacsony Közepes Magas 

Alacsony Közepes Magas Magas 

Forrás: saját szerkesztés, 2018 

 

A táblázatból jól leolvasható, hogy leginkább a helyettesítési igény és a diszkrecionális 

jövedelem mértéke határozta meg az elvárások mértékét is, amiket az egyszerűség kedvéért 

hármas skálán mértem csak (alacsony, közepes, magas). 

Abban az esetben, ha a vásárlónak az elvárása alacsony volt, ekkor csak az adott termékre 

koncentrált és a kiegészítő szolgáltatásokkal nem foglalkozott. Ha a mérték közepes volt, ekkor 

már bizonyos kiegészítő szolgáltatások (pl.: áruhitel) meglétét fontosnak tartotta. Magas 

elvárások esetében már minden kiegészítő szolgáltatást (a kiszolgálás színvonalától a 

házhozszállításig) alapos „vizsgálatnak” vetettek alá. Fontos megjegyezni, hogy a spórolók 

sokszor a kiegészítő szolgáltatáson is spóroltak (pl.: nem kértek házhozszállítást, megoldották 

maguk, stb.). 

 

8. Összefoglalás 

 

A kutatás eredménye és a kutató munka során feldolgozott hazai és nemzetközi kutatási 

eredmények is egyértelműen igazolják, hogy a bútoripari vállalkozásokra nagyon gyenge 

marketingtevékenység jellemző. Ennek oka főleg financiális okokra vezethető vissza, de 

okozhatja a problémát a magyar szakmai oktatás és képzés hiánya is. 

A logisztikai kiszolgálási színvonal mérésének vizsgálati eredménye szerint a bútoripari 

vállalatok többségénél nem jellemző a logisztikai szolgáltatási színvonal mérése, az esetlegesen 

mért adatokat leginkább nem vagy csak nagyon ritkán elemzik a vállalkozások, és ebből az is 

következik, hogy a kiszolgáltatási színvonal mérése és elemzése nem szolgáltat alapot az 

összvállalati és marketingstratégia kialakítása során.  

A magyar bútoripar további fejlődéséhez, presztízsének növeléséhez sok feladatot kellene 

megoldani. Növelni kellene a szakmai igényességet, a szakmai képzés színvonalát, a logisztikai 

rendszer szervezettségét, jól kidolgozott teljesítménymutatók alkalmazásával folyamatosan 

mérni a vevői elégedettséget, a fogyasztói szokások változását és az igények kiszolgálását a 

logisztikai kiszolgálási színvonal mérésén keresztül. 

A vevői elégedettséget és a kiszolgálás színvonalának a mérése a bútorpiacon nem egyszerű 

folyamat. Még csak a kezdeti lépéseket tettük meg, hogy kialakíthassunk egy olyan modellt, 

amely megfelelően alkalmazhatóvá válik a bútoriparban. Ennek ellenére már most elmondható, 

hogy a bútorkereskedelemben a vevői döntések komplexitásából fakadóan az elégedettség 

mérés rendkívül összetett folyamat, és a kiszolgálás színvonalának megítélése is bonyolultabb 

egyéb kiskereskedelmi tevékenységekhez viszonyítva. 
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Abstract 

 

Performance appraisal is one of the most critical human resource practices for organizations. 

An effective Performance Management System (PMS) provides not only essential and necessary 

information to all other human resource management systems, but it is also an integral part of 

the annual business planning cycle. From the organization point of view it enables the 

management to cascade the strategic and annual targets into team and individual performance 

objectives and development plans; to reinforce sense of accountability and performance-

oriented culture in the organization; to enhance employees’ motivation and commitment, and 

to evaluate the capabilities of people for future business challenges. From the individual’s point 

of view PMS is important to clarify job responsibilities, expectations and priorities; to provide 

feedback and coaching; and to enable systematic dialogue about longer-term career aspirations 

and personal development [1]. Performance Appraisal System (PAS) as part of PMS, refers to 

the whole procedure, including the establishment of performance standards, appraisal-related 

behaviors, the determination of performance ratings, and the communication of the rating to 

the ratee [2]. According to past and recent studies, although management considers PAS 

important, they are strongly dissatisfied with it [3] [4]. Experts and researchers also pointed 

out that the use and the significance of PAS will increase further in the future [5] [6]. Despite 

of its importance PMS could not meet the expectations and deliver its intended value and 

companies are failed to have a fair and valid assessment processes, which could improve 

employee engagement and high performances. However, there are signals that the performance 

appraisal bubble is about to burst and some pioneering companies have already started to 

introduce new PAS, which can change performance appraisal fundamentally [7] [8] [9]. The 

aim of the research is to explore how performance management has been evolving and what 

kind of factors are driving significant changes. In my research I also would like to discover the 

new trends, best practices and innovations, which are emerging in performance management 

recently.    

The research methodology is based on secondary research, which involves both literature 

review of academic and business journals, and searching and gathering existing data available 

online about the new PMS introduced in the last 5 years by multinational companies.  

I give an overview about the main driving forces of the new trends. I explore what are the 

common characteristics of the new performance appraisal approaches. Furthermore, I will 

point out the differences and similarities between the standpoints of the academic and the 

business professionals regarding PMS.   

 

Keywords: Performance management, Performance appraisal system 
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1. What are the main driving forces of the new trends? 

 

In contingency theory there is no universal or best way to manage all organizations; rather each 

organization as an open system should fit with its own situation created by its internal and 

external environment to achieve effectiveness and efficiency. The design of an organization and 

its subsystems must have a proper fit with the environment and its subsystems should be also 

consistent. Management must be concerned with achieving alignments and good fits by 

satisfying and balancing internal needs and adapting to environmental circumstances [10].  

In this study I apply a strategic contingency perspective that assumes that the alignment between 

Human Resource Management (HRM) practices and the firm's strategy is associated with the 

firm's profitability; and the applied HRM practices as a leadership support function meet 

specific contingency factors and are appropriately configured.  

Further I discuss those variables such as the internal and external environment and the 

organizational structure that have impact on organizational performance and organizational 

behavior. 

 

1.1.External situation 

 

There is a rapidly changing, uncertain market environment especially in sales and in the labor 

market. The business need is to prototype more quickly and responding in real time to customer 

feedback and changes in requirements.  

Competitive intensity continues to increase in the global market economy. Multinational 

companies globalize and access new talent at lower costs. Even market leaders can lose their 

position more easily [11]. Labor market is picking up and employee retention has become 

critical again [8]. The former, more transactional view of performance turned out to be difficult 

to support in an era of low inflation and tiny merit-pay budgets. If the inflation rates shoot up 

or the bonuses are not treated as regular income and singled out for favorable tax treatment, 

merit based pay comes into focus in appraisal process. In these cases annual salary increases 

and bonus payment really can matter and the pressure is on to award more objectively. As a 

result, accountability can become a higher priority of development for organizations [8]. 

When human capital is plentiful, the focus can be on which employee to dismiss, which to 

retain, and which to reward – and for those purposes, traditional models with the focuses on 

individual accountability fit well. But when talented employee is in shorter supply, as it is 

nowadays, developing and coaching people became a greater concern – and each company has 

to find new ways of meeting that need to improve their talent management and people 

development efforts [8].   

Emerging technologies – social media, mobile, analytics and cloud — are changing the way 

people work and interact with each other. Managers who used to engage with employees while 

communicating face to face are being replaced by remote teams that communicate via e-mail, 

chat, or Skype. Nowadays new collaboration tools combined with deep analytics enable 

companies to collect and shift through massive amounts of disparate information to uncover 

who is doing what and how well they are doing it [12].  
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In the knowledge era economy, the special knowledge generating resources required to foster 

innovation are no longer concentrated geographically and possessed by a single corporation, 

but rather distributed around the globe through collectives known as value networks. 

 

1.2.Internal situation 

 

In knowledge-intensive businesses human assets are the most important resource and the 

management of these assets, thus HRM becomes crucial. 

Organizations that need to become adept at change for managing the complexity of today’s 

businesses pursue to create an open, innovative and collaborative culture with participative 

management styles. In matrixed or team based organizational structures and flexible working 

environment it is up to each individual to take charge of his or her own growth and pursue a 

career that is right for him and her [13]. These organizations encourage people to seek out their 

roles and managers to support employees as they follow their interests. When self-motivated 

employees and managers actively engage in performance development behaviors, it has 

significant positive impact on the outcomes that are important to them individually and to the 

company collectively as an evolving organization [13].   

Furthermore, generation Y and Z employees represent an increasing constituency of digital 

natives. Social, gaming and mobile technologies from the consumer digital world have risen 

their level of expectations for work tools that allow for real-time, far-flung collaboration and 

contextual feedback. Leading companies which tend to attain the new generations of talent are 

adapting old-school processes and tools to more effectively compete with their competitors 

[12]. 

 

1.3. Organizational structure 

 

Nowadays the nature of work is shifting. Employees can work together from anywhere whether 

they are off-site, at home or in the field. They are mobile and no longer need to bind together 

by place [12]. Due to the information technology developments the companies can make it easy 

for collaboration to happen anywhere and anytime to increase greater workplace flexibility 

which leads to improved performance and productivity. Teams are frequently formed, dissolved, 

and reformed time-to-time, based on the ever-changing business needs [12].  

In many organizations the organizational structures became flatten, which promotes employee 

involvement through a decentralized decision-making process, and as a result, employee 

empowerment, participation are increased. Collaborative network structures within and 

between firms, matrix, team- and project-organization structures are most suitable for 

organizations operating in a fast changing and dynamic environment. 

Managers need to make it clear to the employees what kind of behaviors and performance is 

expected by creating tight alignment between the work of the individual and the organization’s 

objectives, that also promotes greater context, commitment, and job satisfaction. There is a 

shortened time-orientation in business cycles, projects are short-term and tend to change along 

the way. Jobs became more complex and require more skills, so it is difficult to set annual goals 

that is still meaningful a year later [8]. 
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Based on the “Theory Y” approach of McGregor it is discussed that subordinates should help 

set their performance goals and assess themselves by receiving feedbacks from the boss. [14] 

This process would build on the strengths and potential of the employees. However the 

drawback of this approach is that doing the process right takes supervisors several days per 

employee each year. In case of flattened hierarchy structures the number of direct-reports which 

supervisors had to manage are higher [8]. The employee-supervisor relationship and 

communication is informal, direct and participative. Hierarchy is established for convenience, 

superiors are always accessible and rely on individuals and teams for their expertise. Decision-

making and information is shared between the different levels of leadership, which increase 

employee empowerment, participation, and efficiency [8].  

2. Differences between the traditional approach and the emerging trends 

 

In my analysis based on the literature review I identified nine features which can be used to 

describe and demonstrate the difference between the traditional approach and the emerging 

trends of performance management: time-orientation, goal, focus, direction, objective settings 

and evaluation, measurement, development, manager’s role, and rewarding performance. (See 

Table 1.) In this chapter I also give a brief overview about the pioneer companies of the new 

trend.  
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Table 1. Comparison of the traditional approach and the emerging trends of 

performance management 

 Traditional  approach Emerging trends 

Time-

orientation 

Accountability for past 

performance 

Fuelling present and future 

performance 

Goal Identifying and dismissing poor 

performers, retaining & rewarding 

good performers (external 

rewards) 

Coaching and mentoring 

(internal rewards) 

Focus Process-focused Outcome-focused 

Direction Top-down Bottom-up 

Objective 

settings and 

evaluation  

Annual cycle,  

cascading objectives 

once-a-year reviews 

Real business cycle, 

regular evaluation, frequent, 

informal check-ins, and real-time 

feedback 

Measurement Numerical, year-end ratings, 

forced distribution and consensus 

meeting 

Qualitative judgments rather than 

numerical ratings  

Development  Weakness-based 

Hiring rather than internal 

development 

Fostering competition  

Strength-based 

Retaining, develop, rather than 

hiring 

Fostering cooperation 

Manager’s role Evaluator Coach 

Rewarding 

performance 

Clear-cut way of tying rewards to 

individual contribution 

Annual final score as a starting 

point for compensation decisions, 

small bonuses after project ends 

Source: own source 

 

2.1.Traditional approach 

 

In the traditional model, business objectives and strategies cascaded down the organizations, 

since business goals are easy to articulate and held constant over the course of a year. 

The traditional models have a clear-cut way of tying rewards to individual contributions and 

have heavy emphasis on financial rewards and punishments and their end-of-year structure [8]. 

They hold people accountable for past behavior at the expense of improving current 

performance and grooming talent for the future, both of which is critical for an organization’s 

long-term survival in a fast-changing environment [8]. 
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When human capital is plentiful, the focus can be on which employee to dismiss, which to 

retain, and which to reward – and for those purposes, traditional appraisals with the emphases 

on individual accountability fit well. It is based on the assumption that some employees are 

fundamentally more talented than others, since there are fixed personality traits which make 

certain people better in the job. This is a weakness-based approach, in which the goal of the 

performance management system is to identify and dismiss poor performers and retain and 

reward those good performers by applying external rewards. Managers prefer hiring rather than 

internal development to foster competition [7]. 

The manager is in the role of the evaluator by following a formalized process and routine: filling 

out objective setting forms, tracking a process, conducting a formal annual review and 

assessment [12]. The performance appraisal process is strongly determined by a numerical, 

year-end forced rating system and consensus meeting to compare people with one another [7] 

[8] [13]. 

The emerging trends emphasizes principles such as collaboration, self-organization, self-

direction, and regular reflection on how to work more effectively, with the aim of responding 

in real time to customer feedback and changes in requirements. At the same time this new 

approach requires a cultural shift by moving to an informal system where self-motivated 

employees and managers actively engage in performance development behaviors: direct 

managers take an active role in coaching and employees take charge of their own growth and 

drive career conversations throughout the year [15]. 

 

2.2.Emerging trends 
 

Performance management closely follows the natural cycle of work. Conversations occur when 

projects end, milestones are reached, challenges pop up, and that allows people to solve 

problems in current performance while also developing skills for the future. This approach 

requires regular, practically continuous evaluation, informal check-ins, and real-time feedback. 

These new systems by moving away from forced ranking and from appraisal focus on individual 

accountability makes it easier to foster teamwork [8].  

In this outcome-focused approach employers would rather fuel current and future performance 

and groom talent for the future vie instant feedbacks and time-to-time evaluations than conduct 

time-consuming annual performance reviews to hold people accountable for past behaviour [8]. 

Some organizations are searching for social tools and applications to access in-the-moment 

feedback from peers, customers, and other stakeholders to promptly increase performance. 

These pioneers could point the way for other companies as Generation Y expand to dominate 

the workforce over the next ten years [12]. 

Managers take the lead in setting near-term goals and support their team-members as coaches 

[13] [15]. The assumption is that managers can change the way employees perform through 

effective coaching and intrinsic rewards such as personal growth and a sense of progress on the 

job by building on their strengths. The aim is to retain current employees by investing in them 

through development- and talent programs, rather than hiring human resources from outside the 

company [8].  
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Employee goals may be pegged to specific projects, as projects unfold and tasks change it is 

difficult to coordinate individual priorities with the goals for the whole company, especially 

when the business objectives are short-term and must rapidly adapt to market shift.  

Companies would rather apply qualitative judgments than numerical ratings. However, many 

companies (e.g. Deloitte and PwC) are struggling to go entirely without ratings and they are 

trying a so called “third way”: assigning multiply ratings several times a year. Nevertheless, 

annual final score serves as a starting point for compensation decisions, not the ending point [7] 

[8]. 

With or without ratings, many companies decided to follow shorter evaluation cycles, 

decentralize goal settings, and determine quantitative and qualitative measurement of 

contribution, impact, and value [13]. 

However, those companies changing their systems are still trying to figure out how their new 

practices will affect the pay-for-performance model, which none of them have explicitly 

abandoned, they still differentiate rewards and set pay increases accordingly. Employees may 

receive bonuses after project ends or small weekly bonuses when they are doing good things. 

Even the evaluation is usually relying on managers’ qualitative judgements rather than 

numerical ratings. 

 

2.3. Pioneer Employers 

 

Pioneer companies, which redesigned their performance management systems in the last 6 

years, can be divided into three groups: technology companies, professional service firms, and 

other early adopters in other industries.  

Each company has reviewed its performance system after studying its own business needs in 

order to implement a new system that would effectively and fairly recognize varying 

performance and boost organizational performance in the future. According to the Contingency 

Theory there is no “one-size-fits-all” solution. Each organization has facilitated this change in 

their own way. The implemented approach should be conductive to the organizational culture 

and environment [13]. 

 

Technology companies (Adobe, Microsoft, IBM, Dell, Juniper Systems, Medtronic) 

 

Back in 2009 Juniper Systems found the classic performance management system to be a barrier 

to its goal of disruptive innovation and it launched a redesigned performance management 

process. Since then components of the system have changed and evolved based on the feedback 

of their colleagues and managers [8].  

In 2011 Adobe ended its annual performance reviews and has gone totally numberless but still 

gives merit increases based on informal assessments [8]. In the same year Medtronic, a 

developer and manufacturer of medical device technology and therapies, rethink its 

performance management system in order to move away from competitive assessment toward 

providing real-time performance feedback, coaching and development sessions for its 

employees. In 2015 IBM, Microsoft and Dell joined as early followers as well [8] [16]. 

 

 

http://blog.7geese.com/2011/11/07/abolishing-performance-appraisals/
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Professional service firms (Deloitte, KPMG, PwC, Accenture, Kelly Services) 

 

Kelly Services, which provides workforce solutions and offers a comprehensive array of 

outsourcing and consulting services, was the first big professional services firm to drop 

performance appraisals in 2011 [8]. 

After pilot testing in 2013 PwC discontinued annual review for all its employees, and then 

Deloitte, KPMG, and Accenture followed suit in 2015 [7]. Given not just the sheer size of these 

companies, but the fact that they offer management consultancy to many organizations in a 

broad range of industry sectors, acting as pioneers the choices of these companies are having a 

huge impact on others. Furthermore, they can also offer HR solutions to their clients later on 

based on the experiences of their transformation of their performance management system. 

 

Early adopters in other industries (General Electric, Sears, GAP, Oppenheimer Funds, Eli 

Lilly, Mitre and Lear) 

  

In order to foster performance at team level and track collaboration Sears and Gap, which are 

on the top 100 list of largest U.S. retail chains, became also early innovators in their sector and 

started to follow the new trend in performance management [17]. Customer service now 

requires frontline and back-office employees to work together to keep shelves stocked and 

manage customer flow [8].   

Even General Electric, which is a longtime role model for traditional performance appraisal, 

backed away from forced ranking because it fostered internal competition and undermined 

collaboration and reinvented its performance management in 2015 [8]. 

Oppenheimer Funds, Lear Eli Lilly and Mitre has also changed their performance management 

systems [8] [13]. 

 

3. Academic literature review 

 

Recently researchers mainly dealt with future trends, effectiveness issues, social context, the 

cognitive and motivational factors and the perceived fairness of performance management [18] 

[19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]. 

The literature has pointed out a wide array of deficiencies related to many existing Performance 

Appraisal (PA) systems such as failure to pursue and achieve PA purposes; lack of reliable, valid 

and objective performance measures; appraisers’ dependency on human information processing 

and rating judgments; inability to meet expectations of the key stakeholders; weak interpersonal 

relationships between appraisers and appraisees, which in turn, increase interpersonal conflicts 

and dwindle trust and communication between them [25].  

In PA literature there are many studies that attempted to suggest solutions to the above problems 

by recommending four criteria of effectiveness of PA systems: the utilization criterion that refers 

to purpose achievement; the qualitative criterion that refers to user’s justice perceptions of a PA 

system; the quantitative criterion that refers to psychometric soundness of rating formats, 

focusing on enhancing appraisal accuracy and minimizing rating errors and biases; and the 

outcome criterion that refers to appraisees’ reactions [25]. 
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Ikramullah et al. (2016) suggest that assessing the effectiveness of PA system on any single 

criterion ignores many important aspects of the system. Furthermore, the effectiveness of a PA 

system should be based on the values and preferences of all major stakeholders of the system, 

i.e., appraiser, appraisees and the organization. To provide a guideline for professionals to 

consider the effectiveness of PA system the authors propose a comprehensive framework for 

effectiveness of PA system (i.e. internal process model, human relations model, open system 

model and rational goal model), which is based on the competing values framework of Quinn 

and Rohrbaugh (1983) [25] [26].  

Hereinafter in this paper I focus on employee’s perception since in performance management 

practices little attention has been paid to the employee perspective, although employees 

eventually are the recipients and the subjects of an organization’s HRM practices such as 

performance management, and as such their perceptions of these practices affect their attitudes 

and behavior at work [21]. 

 

The contemporary theories about justice mainly concentrate on how individuals perceive 

justice, how they consider and investigate the subjective and phenomenological appraise, a 

given stimulus or situation. Within this approach something is considered to be “fair” not 

because it should be (normative), but because some people perceive it to be so (descriptive) 

[27] [28].   

Four dimensions of justice can be distinguished by Conlon, Meyer, Nowakowski (2005): 

1) Distributive justice refers to the perceived fairness of outcome distribution. 

2) Procedural justice refers to the structural aspects of the decision-making process. 

3) Informational justice refers to the quantity and quality of the information provided 

during the process.  

4) Interpersonal justice refers to the social aspects of distributive justice, it describes how 

respectfully we deal with each other [29]. 

Greenberg (1986) was the first one, who applied the theory of organizational justice in 

performance management, and later Greenberg (1993) established a four-factor model: 

configural justice, systemic justice, interpersonal justice, informational justice [30] [31]. 

Colquitt (2001), has developed a questionnaire to assess the perceived organizational justice 

among employees [32]. 

In case of perceived fairness findings show the link between employee experiences of high 

commitment performance management practices and their level of commitment. This link is 

strongly mediated by related perceptions of organizational justice. Furthermore, the level of 

employee trust in the organization is also a significant moderator.  

Findings show employees’ perceived fairness has an effect on attitude, which can predict 

individual’s behavior. „Good” organizational outcomes include performance, compliance, 

acceptance of decisions, and cooperation, while “Bad” organizational outcomes comprise of 

silence, absenteeism, and fluctuation [29].  

Based on the results of another study, organizational justice can foster trust and commitment, 

improve job performance, can induce more helpful citizenship behaviors, improved job 

satisfaction, and diminished conflict [33]. 

Furthermore, perceived justice leads to increased levels of employee commitment, moderated 

by employee levels of trust in the employer [21] [23]. Organizational units with high trust in 
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senior management have both higher levels of commitment, and indicate a stronger link 

between employee perceptions of fair treatment by their line managers during performance 

appraisal, and organizational commitment [23]. Some findings also underline the added value 

of line managers in the implementation of HRM practices for performance related outcomes. 

However, the assignment of HRM practices to line managers enhance the potential for variation 

in what is enacted. Line managers need to be well trained in order to ensure that what is 

implemented and experienced is aligned to what was intended by the senior management [23]. 

Justice perceptions in performance appraisals influence organization-related (i.e. commitment, 

turnover intentions), leader-related (i.e. prosocial behaviors targeting the supervisor, 

satisfaction with the leader) and performance-related outcomes (i.e. task performance, 

motivation to improve), through improved exchanges with the organization and the leader, and 

through increased accountability pressure [2]. 

 

References 

[1] Bakacsi Gy., Bokor A., Császár, Cs., Gelei A., Kováts, K., Takács, S. (1999): Stratégiai 

emberi erőforrás menedzsment. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 

[2] Erdogan, B.: Antecedents and consequences of justice perceptions in performance 

appraisals. Human Resource Management Review, 12, 2002 pp. 555-578. 

[3] Bokor, A.: A IV. HR Tükör kutatás legfontosabb eredményei, HR a válság idején. 

Vezetéstudomány XLII. évf. 4. szám 2011 pp. 2-18. 

[4] Barrier, M.: Reviewing the annual review, Nation’s Business, Volume 86., Issue 9 September 

1998, pp. 32-35. 

[5] Hays, S. W., Kearney, R. C.: Anticipated Changes in Human Resource Management: Views 

from the Field. Public Administration Review, 61. 2001 pp. 585–597. doi:10.1111/0033-

3352.00129 

[6] Goodman, D., French, P. E., Battaglio, Jr. R. P: Local Government Human Resource 

Management Past, Present, and Future: Revisiting Hays and Kearney's Anticipated 

Changes a Decade Later. The American Review of Public Administration March 2015 vol. 

45 no. 2 pp. 135-152 

[7] Buckingham, M., Goodall, A.: Reinventing Performance Management. Harvard Business 

Review, April, 2015. 

[8] Cappelli, P., Tavis, A.: The Performance Management Revolution. Harvard Business 

Review, October, 2016. 

[9] Kinley, N.: The end of performance management: sorting the facts from the hype. Strategic 

HR Review, Vol. 15 Iss: 2, 2016 pp.90 – 94. 

[10] Lawrence, P., Lorsch, J.: Differentiation and integration in complex organizations. 

Administrative Science Quarterly, 12(1), 1967 pp. 1–30. 

[11] Deloitte Centre for the Edge (2011). The 2011 shift index: Measuring the forces of long-

term change. Deloitte Center for the Edge. Letöltve 2016. május 30-án, a Deloitte 

weboldaláról: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/center-for-

the-edge/deloitte-nl-center-for-the-edge-shift-index.pdf 



87 

[12] Bogar King, E., Roddy, D., Hodson. T.: 2013 Human Capital Trends report - The 

Performance Management Puzzle Read. Deloitte. 2013. Letöltve 2017. március 30-án a 

Deloitte honlapjáról: 

https://www2.deloitte.com/be/en/pages/human-capital/articles/performance-management-

puzzle.html 

[13] Riding the performance management rollercoaster. The Free Library. 2016. Letöltve 

2017. március 30-án The Free Library weboldalról: 

https://www.thefreelibrary.com/Riding the performance management rollercoaster.-

a0458159871 

[14] McGregor, D.: The Human Side of Enterprise. Management Review. 46 (11). 1957 pp. 

22-28. 

[15] Barry, L., Garr, S., Liakopoulos, A.: Performance management is broken: Replace “rank 

and yank” with coaching and development In: Global Human Capital Trends 2014: 

Engaging the 21st-century workforce, 2014 pp. 45-51. Letöltve 2017. március 30-án a 

Deloitte weboldalról: https://documents.dupress.deloitte.com/HCTrends2014 

[16] Zillman, C.: IBM Is Blowing Up Its Annual Performance Review 2016. Letöltve 2017. 

május 30-án, a Fortune weboldalról: http://fortune.com/2016/02/01/ibm-employee-

performance-reviews/ 

[17] Global Powers of Retailing 2017: The art and science of customers. 2017. Letöltve 2017. 

május 30-án, a Deloitte weboldalról: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/consumer-industrial-

products/gx-cip-2017-global-powers-of-retailing.pdf 

[18] Jones, D.: The future of performance management beyond appraisals. Strategic HR 

Review, 15, 2. 2016 pp. 100-102. 

[19] Erdogan, B., Kraimer, M. L.: Procedural Justice as a Two-Dimensional Construct: An 

Examination in the Performance Appraisal Context. The Journal of Applied Behavioural 

Science. Vol. 37, No. 2, 2001 pp. 205-222. 

[20] Biron, M., Farndale, E., Paauwe, J.: Performance management: Lessons from world - 

leading firms. International Journal of Human Resource Management, 22 (6), 2011 pp. 

1294 – 1311. 

[21] Farndale, E., Hope-Hailey, V., Kelliher, C.: High commitment performance management: 

the roles of justice and trust. Personnel Review, 40, 1, 2011 pp. 5-23. 

[22] Rowland, C., Hall, R. 2012: Organizational Justice and Performance: Is Appraisal Fair?. 

Euromed Journal Of Business, 7, 3, 2012 pp. 280-293. 

[23] Farndale, E., Kelliher, C.: Implementing Performance Appraisal: Exploring the Employee 

Experience, Human Resource Management, 52, 6, 2013 pp. 879-897. 

[24] Stiles, P., Trevor, J., Farndale, E., Morris, S., Paauwe, J., Stahl, G., Wright, P.: Changing 

Routine: Reframing Performance Management within a Multinational. Journal Of 

Management Studies, 52, 1, 2015 pp. 63-88. 

[25] Ikramullah, M., Van Prooijen, J., Iqbal, M., Ul-Hassan, F.: Effectiveness of performance 

appraisal. Personnel Review, 45, 2, 2016 pp. 334-352 

  



88 

[26] Quinn, R., Rohrbaugh, J.: A spatial model of effectiveness criteria: towards a competing 

values approach to organizational analysis. Management Science, Vol. 29 No. 3, 1983 pp. 

363-377. In: Ikramullah, M., Van Prooijen, J., Iqbal, M., Ul-Hassan, F.: Effectiveness of 

performance appraisal. Personnel Review, 45, 2, 2016 pp. 334-352  

[27] Cropanzano, R., Bowen, D.E., Gilliland S. W.: The Management of organizational justice; 

Academy of Management Perspectives; November 1, 2007 vol. 21 no. 4 34-48. 

[28] Greenberg J., Bies, J. R.: Establishing the role of empirical studies of organizational justice 

in philosophical inquiries into business ethics. Journal of Business Ethics. Vol. 11, Issue 5–

6, 1992. pp 433–444. 

[29] Conlon, D. E., Meyer, C. J., Nowakowski, J. M.: How does organizational justice affect 

performance, withdrawal and counterproductive behavior? In J. Greenberg, J. A. Colquitt: 

Handbook of Organizational Justice, Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Publishers, 

Chapter 10. 2005 pp. 301-327. 

[30] Greenberg, J.: Determinants of perceived fairness of performance evaluations. Journal of 

Applied Psychology, 71. 1986. pp. 340-342. In: Cropanzano, R., Bowen, D.E., Gilliland S. 

W.: The Management of organizational justice; Academy of Management Perspectives; 

November 1, 2007 vol. 21 no. 4 34-48. 

[31] Greenberg, J.: Stealing in the name of justice: Informational and interpersonal moderators 

of theft reactions to underpayment inequity. Organizational Behavior and Human Decision 

Processes, 54. 1993 pp. 81-103. In: Cropanzano, R., Bowen, D.E., Gilliland S. W.: The 

Management of organizational justice; Academy of Management Perspectives; November 

1, 2007 vol. 21 no. 4 34-48. 

[32] Colquitt, J. A.: On the dimensionality of organizational justice: A construct validation of a 

measure. Journal of Applied Psychology. 2001. pp 86, 386-400. 

[33] Cropanzano, R., Bowen, D.E., Gilliland, S. W.: The Management of organizational justice; 

Academy of Management Perspectives. vol. 21 no. 4. 2007 pp. 34-48. 

 

Reviewer: Dr Imre Branyiczki, associate professor, Corvinus University of Budapest. 

 

  



89 

A BRIT AUTÓIPAR JÖVŐKÉPÉNEK NÉHÁNY ELEME 
 

Konka Boglárka 

Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola, PhD hallgató, 

konka.boglarka@gtk.uni-pannon.hu 

 

Absztrakt 

 

A brit autóipar fénykora az 1930-as és az 1950-es évek közé tehető, amikor az Amerikai 

Egyesült Államok után a világ második legnagyobb gépkocsi előállítója az Egyesült Királyság 

volt. Az 1970-90-es években termelése jelentősen visszaesett és több ikonikus brit márka külföldi 

tulajdonba került (például a BMW felvásárolta a MINI-t, a Land Rovert pedig a BMW, Ford, 

majd Tata Group). A kormány támogatásával a brit autóipar a 2000-es években fejlődésnek 

indult, és fokozatosan tudta emelni termelését és exportját. 2016-ra már megelőzte 

Franciaországot, így Európa harmadik legnagyobb személygépjármű gyártója lett. 

Kvantitatív prognózisokkal az előállított autók számának további stabil növekedése jelezhető 

előre az Egyesült Királyságban. Tanulmányomban logaritmikus trendvonalat használok a 

termelés középtávú előrejelzésének 2021-ig terjedő elkészítéséhez. Kvantitatív eszközök mellett 

kvalitatív analízis segítségével feltárom azokat a jövőbeli tényezőket, amelyek hatást 

gyakorolhatnak az előállított autók számának folyamatos emelkedésére az Egyesült 

Királyságban. Ilyen befolyásoló komponens lehet a technológia fejlesztés, például az 

elektromos autók előtérbe kerülése vagy a gazdaságban bekövetkező változás, mint például egy 

újabb válság. A brit autóipar jövőbeli kihívásai közül elemzésem a Brexit hatásaira és 

következményeire koncentrál. 

Az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való kilépésének forgatókönyve ismeretlen. Az 

ezáltal keletkezett nagyfokú bizonytalanság kedvezőtlenül hathat az iparágra. Elnapolhatja az 

autógyárak beruházásait, kapacitásbővítési terveit. A vámok bevezetése komoly veszteségeket 

okozhat a brit autóipar számára. A gyárak és beszállítóik üzemei átszövik az európai integrációt 

és kihasználják az EU által biztosított lehetőségeket (pl.: vámmentesség). Abban az uniós 

üzemükben tervezik, gyártják és szerelik össze az egyes alkatrészeket ahol ezek a műveletek a 

legköltséghatékonyabbak és olcsó, szakképzett munkaerő áll rendelkezésre. Vámok 

megjelenésével a személygépjárművek előállítási költségei, így maga az eladási áruk is 

jelentősen megemelkedhet. A költségek növekedésén kívül fontos tényező a szállítási idő 

megnövekedése a határon történő ellenőrzések, adminisztrációk miatt. Az üzemek között utazó 

alkatrészek késése lassíthatja vagy akár meg is állíthatja a termelést, ami bevételkiesést okozhat 

a profitorientált vállalatok számára. 

A külföldi tulajdonú autógyárak a személygépjármű termelés 85 százalékát adják az Egyesült 

Királyságban. Brexit után kérdéses, hogy ezek a márkák maradnak-e az országban, vagy 

termelésük optimalizálása miatt áthelyezik üzemüket. Utóbbi alternatíva komoly veszteséget 

jelentene a brit autóipar, illetve az Egyesült Királyság számára, mivel a külföldi gyárak 

foglalkoztatják a munkaerő állomány többségét, jelentős tőként invesztáltak a kutatás 

fejlesztésbe továbbá a termelés és az export döntő többségét ők adják.  
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Ezeket figyelembe véve megállapítható, hogy a brit autóipar középtávú jövőképének kulcseleme 

a Brexit megvalósulásának szcenáriója és annak iparági hatásai. Emellett kiemelem a 

tanulmányban a brit autóipar lehetséges fő fejlesztési irányait, valamint a kereskedelem 

politikai környezet alakulását. 

 

Kulcsszavak: Egyesült Királyság, autóipar, Brexit, előrejelzés 

 

1. Bevezetés 

 

Az Egyesült Királyság 2016-ban az Európai Unió 3. míg a világ 10. legnagyobb autógyártója 

volt [17]. Habár a termelési rangsorok alapján nem tölt be vezető pozíciót, mégis a világ egyik 

legmeghatározóbb autóiparával rendelkezik. A 20 legnagyobb gépjárműipari beszállítóból 18 

rendelkezik angliai telephellyel [17]. Az Egyesült Királyság aktívan részt vesz az EU 

gépjárműgyártáshoz kapcsolódó standardok kialakításában, amelyet nemcsak a tagállamok, 

hanem az unión kívüli országok is gyakran alkalmaznak. Az egyik legfőbb támogatója a 

biztonságnak és a prémium minőségnek. Kiemelkedő szerepet játszik az autósportokban 

(többek között a Forma 1, valamint a Formula-E csapatok fejlesztő- és székhelye) és a 

gépjárművek fejlesztésében. 

Az Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) adatbázisa alapján 2016-ban 18 

személygépjármű gyártó termelt a 22 brit gyárban [17]. Az üzemek meghatározó hányada 

Anglia középső és déli részére koncentrálódik. A brit járműipar egyik mérvadó kockázati 

tényezője, hogy gyárainak közel két harmada külföldi tulajdonossal rendelkezik. Így például az 

olyan nagy történelmi múlttal és hírnévvel rendelkező brit márkát, mint a Jaguar Land Rover 

és a Mini már külföldi tulajdonban van. A Jaguar Land Rover a Tata Group tagja, még a MINI 

a BMW csoporthoz tartozik. A brit tulajdonban lévő autógyárak a termelés kevesebb, mint egy 

harmadát adják. Ez annak is köszönhető, hogy a külföldi gyárakkal ellentétben főleg prémium, 

valamint sport autók előállítására specializálódtak (például McLaren vagy Lotus). Magyar 

autóiparral szemben nemcsak alkatrészeket, hanem komplett járműveket fejlesztenek és 

gyártanak. Ezenfelül az egyik legtekintélyesebb autómotor gyártó ország. 2 545 608 gépjármű 

motor készült el a gyáraiban 2016-ban, azonban előállított mennyiségnek több, mint 90 

százaléka külföldi tulajdonossal rendelkező manufaktúrák készítették (Ford a teljes 

motorgyártás 56,6 százalékát, a Nissan a 10,4 százalék, a BMW a 10,1 százalékát, a Toyota a 

9,4 százalékát, míg a Tata által birtokolt Jaguár Land Rover 7,9 százalékát). 

Nemcsak a motor-, de az autógyártását is hatékonyság és dinamizmus jellemzi. 2016-ban 18 

másodpercenként gördült le egy újonnan elkészült autó a gyárak futószalagjáról. A brit autóipar 

gyors ütemben fejlődött a gazdasági válságot követően, ezt támasztja alá az a tény is, hogy 

2016-ban 17-évnyi termelési rekordot döntött meg [17]. A kérdés az, hogy ezt a stabil termelési 

növekedést meg tudja-e őrizni az elkövetkező 5 évben, vagyis az SMMT által tervezett 

2 000 000 személygépjármű előállítást el tudja-e érni az elemzett iparág 2020-ra. 

A kérdés megválaszolásához kvantitatív és kvalitatív módszereket egyaránt alkalmazok, hogy 

pontosabb képet kapjak a brit személygépjármű előállítás változásáról. Elemzésem kvalitatív 

elemzése gyakorlatilag egy technikai kivetítés, amely bemutatja, hogy a múlt tendenciái alapján 

milyen pályán mozoghat a brit autóipar termelése a közeljövőben. Mivel az elemzett iparágnak 

olyan új kihívásokkal is szembe kell néznie, amelyek a múltban nem voltak fellelhetőek (pl.: 
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Brexit), így célszerű a kvalitatív vizsgálat is, amelyet e kutatás keretein belül a szakértői 

becslések és a story telling módszer. 

Jövőjének sarkalatos szereplője a Brexit, illetve annak megvalósulása és kivitelezése. A soft 

verzió kevésbé érintené az elemzett iparágat, mivel hozzáférne vámok és egyéb korlátozások 

nélkül a közös piachoz. A hard forgatókönyv, vagyis a vámok megjelenése azonban komoly 

érvágás lehet a dinamikusan fejlődő iparág számára. A megjelenő vámok, adminisztratív 

költségek, a megnövekedett szállítási idő, vagy a szakképzett munkaerő toborzásának Egyesült 

Királyságra való korlátozása negatívan hathat a termelésre, a minőségre, az árra valamint a 

nyereségre. Ezek a tények arra sarkallhatják a külföldi tulajdonossal rendelkező 

autókonszerneket, hogy az Egyesült Királyságot elhagyva, más uniós országba helyezzék át 

gyártókapacitásaikat. 

Tanulmányomban röviden bemutatom az alkalmazott módszereket, elemzem a brit autóipar 

termelésének alakulását 1995 és 2016 között, majd a múltbeli adatok, illetve a jövőben várható 

változások figyelembe vételével elkészítem a brit személygépjármű gyártás előrejelzését. A 

kutatás jelentőségét az adja, hogy az autógyártás kulcsfontosságú iparág az Egyesült Királyság 

számára: a brit GDP-hez 22 milliárd fonttal (~25 milliárd euróval) járul hozzá és a teljes 

munkaerő állomány 3 százalékát foglalkoztatja [17]. 

 

2. Alkalmazott módszerek 

 

Az előrejelzés készülhet kvantitatív és kvalitatív módszerekkel. A kvantitatív módszerek 

előnye, hogy objektív, mivel számok, múltbeli adatok elemzésén alapszik. Ellenben, a kvalitatív 

eszköztár (pl.: szakértői becslés, piackutatás, braimstorming) egy szubjektív előrejelzést készít, 

mivel a megkérdezettek (szakértők, piackutatók, adott szakterület menedzserei) tudásán, 

tapasztalatán, véleményén, illetve érzelmein alapszik. Ugyanakkor így be tud emelni olyan 

valószínűsíthető eseményeket, amelyeket a témakör specialistái előre láthatnak, sejthetnek, 

viszont a múlt számadataiból még nem olvashatóak ki [5]. 

Kvantitatív elemzési technikákon belül tanulmányomban a projektív módszereket, azon belül 

pedig a determinisztikus idősor elemzést alkalmazok. A projektív módszerek olyan egyváltozós 

technikák, amely a múlt adatait kiemelt jelentőséggel kezelik és feltételezik, hogy a múlt 

tendenciái jellemzik a jövőt is. A determinisztikus idősor elemzés tovább sarkítja az előbbi 

feltevést. Abból indul ki, hogy az események egy előre meghatározott pályán mozognak, vagyis 

minden elrendeltetett, a múlt adatai alapján előre lehet jelezni a közeljövőben lejátszódó 

folyamatokat. Az ilyen típusú módszerek használatakor elengedhetetlen a múlt eseményeinek, 

részeinek feltárása és ismerete [15]. Az elemzéshez kapcsolódó adatbázist az SMMT 

biztosította a kutatás számára, amely tartalmazza az Egyesült Királyságban megtermelt autók 

számát 1995 és 2016 között. 

Determinisztikus idősor vizsgálaton belül a trendelemzést alkalmazom. A trend az idősor 

jellemzője a ciklus, a szezonalitás, valamint a véletlen egyik ingadozás mellett. A trend tartósan 

érvényesülő alapirányzat, amely megadja az idősor változásának fő irányvonalát. Hosszabb 

távon érvényesülő komponensek együttes hatásából tevődik össze. A ciklus meghatározásához 

hosszabb idősor szükséges, mivel a trendtől eltérő tartósabb, azonban nem szabályos dinamikát 

jelent. A rövid távú, vagyis éven belüli ingadozásokat, amelyek szabályszerűen ismétlődve, 

azonos irányba tolják el az idősort szezonalitásnak nevezzük. Ezek olyan napi, hetes vagy 
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hónapos ingadozások, amelyeket például az évszakok váltakozása okoz. A véletlen 

ingadozások, vagyis a szabálytalan, gyakran aszimmetrikus mozgások az idősor iránya 

szempontjából kevésbé fontos hatásokat foglalja magába. A múlt adatait elemezve ki tudjuk 

mutatni, azonban szabálytalanságából kifolyólag nem lehet előre jelezni [15]. 

Tanulmányomban a ciklus, szezonalitás, valamint a véletlen ingadozás elemzésétől eltekintek, 

és a trend vizsgálatára helyezem a hangsúlyt. 

A tanulmány kvalitatív elemzésének központjában a szakértői vélemények és a story telling 

eszköz áll. Utóbbi az eseményeket foglalja egy történetbe, amellyel akár állapot-, hangulat- és 

nézetváltozást is elő idézhet. Szakértői vélemény például a brit autóiparral foglalkozó tanácsok, 

bizottságok (pl.: Automotive Council UK vagy az SMMT) és szakemberek (a brit székhelyű 

autóipari gyárak menedzsereinek, vezetőinek a véleménye) által publikált tanulmányok és 

nyilatkozatok. 

 

3. A Brit autóipar jövőképének néhány eleme 

 

Az Egyesült Királyság autóipari termelésnek előrejelzéséhez szükség van a múltbeli adatok 

elemzésére, a bennük fellelhető tendenciák megismerésére. Ezután legyezőábra és trendvonal 

segítségével előre vetíthetőek a jövőbeli termelési adatok. 

A kutatás középtavú prognózist tartalmaz, mivel kizárólag a múltbeli adatok figyelembe 

vételével hosszabb távú előrejelzést nem célszerű készíteni, ugyanis jelentős befolyásoló 

tényezőket (pl.: Brexit kérdésköre, technológiai váltások) hagyhat figyelmen kívül. A 

kvantitatív elemzést szakértői véleményekkel kiegészítve pontosabb képet kaphatunk a brit 

autóipar középtavú jövőképéről. 

 

3.1 A brit autógyártás alakulásának középtávú kvantitatív előrejelzése 

 

Kvantitatív típusú előrejelzés készítésénél a múlt termelési adatai a kiindulási pont. Mivel az 

ilyen típusú vizsgálatok feltételezik, hogy a meglévő adatokban megfigyelhető tendenciák a 

jövőben is folytatódnak, ezért fontos áttekinteni a brit autóipari termelési irányzatok múltbeli 

alakulását, valamint a brit autógyártás történetét. 

Az 1800-as években útjára induló iparág gyártóinak egy része biciklikészítő manufaktúrákból 

alakult át autógyárakká. Nagy-Britanniában ilyen „átalakuló” üzem volt például a Humber, 

Riley, Rover vagy a Moris [7] vállalat. Az első teljesen brit jármű 1897-es elkészítésétől Nagy-

Britannia autóipara rohamos fejlődésnek indult [7]. Az 1950-es évekre már a világ második 

legnagyobb autógyártója volt, az Amerikai Egyesült Államok után [6]. Annak ellenére, hogy 

két amerikai autógyár (Ford, GM) is üzemeket létesített az Egyesült Királyságban, a brit gyártók 

(mint a Morris vagy az Austin) tudták velük tartani a lépést és jelentős piaci részesedéssel 

rendelkeztek. 

Az 1960-as évektől azonban folyamatos visszaesés jellemezte a brit autógyártást. Előállítási 

költségei jelentősen meghaladták a versenytársaiét, ráadásul járműveik minőségével vásárlóik 

nem voltak megelégedve. Habár a brit autóipar az 1970-es években még 500 000 közvetlen 

alkalmazottat foglalkoztatott és több mint 2 000 000 gépjárművet állított elő [10], az 1980-as 

évekre ezek az adatok közel 50 százalékkal zuhantak vissza. Így a British Leyland létrehozása 

– amely olyan népszerű autómárkákat konglomerációja volt, mint a Jaguar, Austin, Morris vagy 
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a Land Rover – nem bizonyult hatékony megoldásnak a felmerülő problémákra. A konszern a 

brit piacokon megjelenő külföldi márkákkal (pl.: Nissan, Toyota, Ford) nem tudta felvenni a 

versenyt sem termelési költségekben, sem minőségben, sem hatékonyságban. Ennek 

következtében a híres brit autógyárakat egy része (pl.: Land Rover, Aston Martin) csőd közeli 

helyzetbe és külföldi befektetők irányítása alá került. 

A mélyrepülés egyfelől a külföldről érkező tőkének köszönhetően állt meg. Másfelől szoros 

összefüggés figyelhető meg a brit kormány és az autóipar teljesítménye között is. Ahogy a 

kormány kiemelt figyelmet fordított az autóipar fejlesztésére, felzárkóztatására, kutatás – 

fejlesztésére, valamint a hozzá kapcsolódó szabályokra a brit autóipar gyártása növekedésnek 

indul. 

A növekedési ütem azonban gyorsan az ellentettjére változott. Kisebb mélypont figyelhető meg 

a 2006-os évnél, amelyet az 1. ábra is szemléltet. Ennek egyik oka a jelentősen megemelkedett 

üzemanyag árak, amelyek hatására csökkent az új autók regisztrációja főleg Walesben és 

Angliában. 

A visszaesést még ki sem heverte az iparág, amikor bekövetkezett a gazdasági válság 2008-ban. 

A krízis hatására redukálódott a gépjármű előállítás az Egyesült Királyságban, mivel csökkent 

a gépjárművek iránti keresletet, valamint hitelszűke és bizalmatlanság jellemezte az autópiacot. 

2009-ben 2008-hoz képest 31 százalékkal esett vissza a futószalagról legördülő, új autók száma. 

Ez Spanyol-, Olasz- és Franciaországhoz mérten kisebb visszaesésnek számított a globális 

autópiacon. 

Habár a gazdasági krízis kedvezőtlenül hatott a brit autóipar termelésére, ugyanakkor a 

nehézségekből ellenére sikerült egy versenyképes és dinamikusan fejlődő iparágat kialakítani. 

2009 után gyorsütemű növekedés jellemezte a brit autógyártást. 2012-ben már a válság előtti 

szinten termelt a brit autóipar és 2016-ig stabil növekedés figyelhető meg az előállított autók 

számában. Az utolsó vizsgált évben 17 évnyi termelési rekordot sikerült elérnie [16]. Az egyik 

legmagasabb termelékenységgel rendelkező autóipari manufaktúra lett az EU-ban, míg 

autóipari K+F tevékenyégében már a világvezető pozíció elérésére törekedett [1]. 

A válságtól kezdődő (2009-2016) idősorra a legkisebb négyzetek módszere alapján illeszthető 

egy trendvonal, ahogy az 1. ábra is mutatja. Legmagasabb determinációs együtthatóval 

(R2=97,37) a logaritmikus görbe rendelkezik, így ez a tendencia írja le legpontosabban a brit 

autóipar termelésének irányvonalát. A logaritmikus trendvonal azt jelzi, hogy a brit autóipar 

termelése kezdetben (2009 és 2012 között) dinamikusan emelkedett, majd az emelkedési ütem 

fokozatosan lelassult [14]. Az alkalmazott trendvonal az y=311 885ln(t)+1 000 000 egyenlettel 

írható le, amelyben a t a vizsgált periódus szám, az 1 000 000 darab az x tengelymetszett, a 

311 885 darab pedig a függvény meredeksége.  
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1. ábra: Egyesült Királyság autógyártása 1995 és 2016 között 

Forrás: SMMT adatbázis 

 

A meghatározott logaritmikus trendvonal segítségével előre jelezhető az előállított autók száma 

a következő 5 évben (élénkzöld vonal a 3. ábrán). Az eredmény egy technikai kivetítés, ami a 

múltban fennálló körülmények (pl.: gazdaságpolitika) változatlanságával kalkulál. A trendvonal 

konkrét értékeket rendel a 2017-2021-es periódushoz. Árnyaltabb jövőkép készülhet 

legyeződiagram segítségével. Ekkor a különböző kimeneteket és a hozzájuk tartozó 

valószínűség is megjelenik a diagramon. Például a 3. ábrán az élénk zöld, logaritmikus 

trendvonal alatti terület jelzi azokat a termelési értékeket, amelyek bekövetkezésére 100-70 

százalék esély van. A legyezőábrán kifele haladva csökken a valószínűség. A világos zöld 

tartomány a 90-100 százalékos, míg a világosabb zöld terület már a 80-90 százalékos 

valószínűséggel rendelkező értékeket tartalmazza. A halvány zöld sáv a 70-80 százalékos 

valószínűségű eseményeket csoportosítja. A valószínűségi sávok meghatározásakor figyelembe 

lett véve, hogy a valószínűségi területek lefedjék az eredeti adatokat az 1995-2016-os időszakot 

elemezésénél. 

Az első előre jelzett év a 2017-es esztendő. Ekkor a logaritmikus trendvonal alapján készített 

előrejelzés kisebb mértékű visszaesést mutat, amelyet stabil növekedés követ 2021-ig. A 2017-

es csökkenést az SMMT előzetes adatai is alátámasztották [18]. A kedvezőtlen eredmény oka 

több tényezőben keresendő. Egyfelől a hazai vásárlók autók iránti kereslete 10 százalékkal 

visszaesett, de a kormány dízel ellenes gazdaságpolitikája, valamint a beruházások jelentős 

csökkenése (2016-hoz képest 34 százalékkal csökkent a gépjármű manufaktúrák beruházása az 

Egyesült Királyságban) is negatívan hatott a termelésre. Másfelől 2017 márciusában 

bekövetkezett kedvezőtlen időjárás szintén okozhatta a termelés csökkenését, mivel a hóhelyzet 

miatt az alkalmazottak nem tudtak munkába állni, és az alkatrészellátás is akadozott [18]. 
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2. ábra: Egyesült Királyság autógyártásának kvantitatív előrejelzése logaritmikus 

trendvonallal 

Forrás: SMMT adatbázisa 

 

A 2017-et követő években, ahogy a fenti ábra szemlélteti, a brit autóipar termelését továbbra is 

kis ütemű, stabil növekedés jellemezheti középtávon. A logaritmikus trendvonal lassabb 

növekedési ütemet vetít előre, mint amint az SMMT által előre jelzett adatok. A 2. ábra alapján 

2020-ban közel 1 800 000 autót gyárthat az Egyesült Királyság. Az SMMT szakértői véleménye 

által kitűzött előirányzat a 2 000 000 személygépjármű előállítása 2020-ban, ez az érték kívül 

esik a trendvonalon viszont a 80 százalékos valószínűséggel bekövetkező területnek már része. 

Az SMMT által meghatározott érték csúcsteljesítményét jelentene a brit autóipar számára, 

mivel megdöntené az 1970-es évek rekord személygépjármű előállítását. Az SMMT által 

meghatározott cél a múltbeli adatok alapján elérhető, ha a brit autóipar továbbra is meg tudja 

őrizni dinamikus fejlődését. 

 

3.2 A brit autógyártás alakulásának középtávú kvalitatív előrejelzése 

 

A kvantitatív módszer a múltban bekövetkezett tendenciát veszi alapul, ezért hosszú távú 

előrejelzés készítésére alkalmatlan, mivel nem veszi számításba az új jelenségeket, mint például 

a technológiai változásokat, az alternatív üzemanyagok megjelenését vagy éppen az 

előírásokban történő módosításokat (pl.: EU által meghatározott üvegházhatású-gáz kibocsátás 

határértékének csökkentése). 

A számszerű prognózist célszerű kiegészíteni kvalitatív eszközökkel a pontosabb, középtávú 

jövőkép elérése miatt. Ezáltal könnyen láthatóvá válik, hogy az SMMT által eltervezett 

2 000 000 darab személygépjármű gyártása 2020-ban olyan jövőbeli kihívásokba ütközhet, 

amelyek a múlt adataiban még nem jelentek meg. A 3. ábrán négy kategóriára osztottam a brit 

autóipar jövőjét befolyásoló tényezőket. Olyan komponenseket soroltam fel, amelyek nemcsak 

rövid-, vagy középtávon, de hosszú távon mindenképp hathatnak az autóipar termelésére. 
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3. ábra: A brit autóipar jövőbeli termelését befolyásoló tényezők 

Forrás: saját készítésű ábra 

 

Technikai változások közül kiemelhető a robottechnika térnyerése, amely befolyásolhatja a 

termelési folyamatokat és az autóipar által foglalkoztatottak létszámát, illetve összetételét 

(fizikai munkások helyett egyre több szakképzett munkavállalóra van szüksége, akik irányítani, 

fejleszteni, karbantartani és javítani tudják a robotokat). Társadalmi változások közül 

hangsúlyos az elmúlt években megnövekedett mobilitás. Az állampolgárok, ha lakóövezetüktől 

messzebb vállalnak munkát, már nem módosítanak lakcímet, helyette rendszeresen ingáznak a 

lakó- és a munkahely között. Szabályozások témakörében fontos kiemelni a biztonsági 

előírásokat, amelyek erősítése mellett kardoskodik az Egyesült Királyság. Hosszabb távú 

jövőbe kitekintve az okos autók megjelenésével szintén tisztázandó kérdéskör lesz az 

adatkezelési szabályozás, vagyis az, hogy az okos autó által a tulajdonosáról összegyűjtött 

információk kik számára lesznek elérhetőek, és kik használhatják fel. 

Gazdasági szempontok közül a Brexit, vagyis az Egyesült Királyság Európai Unióból való 

kilépése jelenti a legnagyobb kihívást a gazdaságpolitikai döntéshozók számára. A kiválás 

metódusa jelentős mértékben befolyásolhatja a brit autóipar termelését és fejlődését. Ez a 

kérdéskör a gazdasági kategórián kívül, a 3. ábra másik három osztályára is kihatással van.  

A 2016 júniusában lezajlott Brexit népszavazás nagyfokú bizonytalanságot hozott magával, 

ugyanis a kilépés megvalósulásának menete és feltételrendszere ismeretlen. A szakirodalom 

több lehetséges alternatívát is felvázolt [2, 8, 19, 13], de valószínűleg egy teljesen új opció fog 

létrejönni az EU és az Egyesült Királyság között. A Lisszaboni Szerződés 50. cikkelye, amely 
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lehetővé teszi a dezintegrációt, nagy vonalakban írja le magát a folyamatot. Amit viszont kiemel 

az az, hogy a brit kormány bejelentésétől, 2 éven belül megállapodásnak kell születnie, vagy a 

WTO szabályrendszerének megfelelően kell a kereskedelmi kapcsolatot fenntartani az EU és 

az Egyesült Királyság között. Ez azt jelenti, hogy 2019 tavaszára a 2016-os évtől eltérő 

kereskedelmi szabályok vonatkozhatnak a brit székhelyű autógyárakra. A kérdés az, hogy ezek 

a rendelkezések a soft vagy éppen a hard Brexit irányába valósulnak-e meg. A soft verzió nem 

jelent mást az autóipar számára, mint a 2016-os állapotok megőrzését, vagyis vámfizetés nélkül 

elérhetik a közös piacot. Ez a forgatókönyv komolyabb fennakadást nem okozhat a brit 

személygépjármű termelésben. 

Hard Brexit megvalósulása esetén az autógyárakat több negatív hatás is érheti a 2017-2021-es 

időintervallumban. Egyfelől a szállítás időtartama és a hozzá kapcsolódó költségek 

megugorhatnak a vámok és az adminisztrációs költségek miatt. A hazai és külföldi tulajdonban 

lévő brit gyárak ellátási lánca egész Európát átszövi, az alkatrészek többször keresztül utazzák 

a tagországokat, mire ténylegesen beépítésre kerülnek a járműbe. Az optimalizálás címszava 

alatt ott helyezik el az anyavállalatok a gyártó- és összeszerelő kapacitásaikat, ahol a 

legköltséghatékonyabb a termelés és megfelelő munkaerő áll rendelkezésre. Például a Ford az 

Egyesült Királyságban tervezi és alkotja meg a motorját, amelyhez az alkatrészek spanyol vagy 

román üzeméből érkeznek. Németországban fejlesztik ki, hogyan is lehetne beépíteni a motort 

az autóba, ezért a mérnökök gyakran ingáznak Németország és az Egyesült Királyság között. 

Az elkészült futóművet Spanyolországba, Romániába vagy Németországba helyezik a 

gépkocsiba, majd dílerek eladják a komplett Ford Fiestát a brit piacon [4]. Az autóipar 

struktúrája megváltozhatna a Brexit hatására, mivel az alkatrészek ki és beutaztatása az 

Egyesült Királyságba jóval költségesebbé válik a vámok miatt. A British Chambers of 

Commerce kalkulációja alapján, csak a vámáru-nyilatkozatok kitöltésével járó plusz 

adminisztráció évente 4-9 milliárd fontot plusz költséget jelentene a brit vállalatok számra. 

Ugyanakkor nemcsak plusz kiadásokkal, de időveszteségekkel is járna a határellenőrzések és 

az adminisztráció végett. Egy 2018-as felmérés [3] azt mutatta ki, hogy 36 százaléka a 836 

megkérdezett brit gyárnak „just in time” termelésű, vagyis nincs raktárkészlete az 

alkatrészekből. Egy-egy elem időbeli késedelme nemcsak veszélybe sodorhatja a termelést, de 

akár meg is állíttathatja azt. A vámok az autók eladási árát is megemelné, ami tovább 

csökkentené a keresletet az autógyárak termékei iránt. 

Másik felmerülő probléma a hard Brexit megvalósulása esetén a munkaerő áramlás. A brit 

autóipar maximálisan kihasználja azt a lehetőséget, hogy nemcsak az Egyesült Királyságból, de 

az unió bármely tagországából szerződtetheti a legtehetségesebb szakembereket. Ez a lehetőség 

a Brexit után megszűnhet. Az előbbi Ford példában szemléltetett munkaerő ingázás például 

német és a brit gyár között, szintén akadályozva lenne, ami a termelésen kívül, a fejlesztésekre 

is károsan hathat. 

Az Egyesült Királyság meghatározó alkotója az uniós gépjármű szabványoknak is, amelyeket 

nemcsak a tagállamok, de más országok is alkalmaznak. A kilépést követően az uniós 

standardalkotás jogától elbukhat. Ha továbbra is szándékozik fenntartani az EU-val folytatott 

szoros kereskedelmi kapcsolatát (a legyártott autóinak közel felét az EU-ba exportálja), akkor 

járműinek meg kell felelnie az uniós standardoknak. Olyan előírásokat kell tehát betartani, 

amelyek kialakításában nem vehet részt.  
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A Brexit szintén kihathat a brit autógyártás kereskedelemi kapcsolatrendszerére. Az erősen 

exportorientált iparág, termelésének több, mint 80 százalékát a külföldi piacokra termeli [17]. 

Fő export partnere az Európai Unió. Kivitelének több mint fele a közös piacot célozza meg. Ha 

az EU és az Egyesült Királyság kapcsolata megromlik a kilépési tárgyalásokat követően, a fő 

kereskedelmi partner a brit autóiparnak Kína és az Egyesült Államok lehetnek. Utóbbi 

országgal történő szoros kereskedelmi megegyezés nagyban függ Donald Trump elnök által 

folytatott gazdaságpolitikától és az USA-EU kapcsolatától. Az Egyesült Királyság prémium 

kategóriás autóinak egyik fő export iránya Kína. Az ország autóiparával való együttműködés 

szorosabbra fűzése a kutatás – fejlesztés szempontjából is előnyös lehet. Kína fókuszában az 

elektromos autók, illetve a működésükhöz nélkülözhetetlen elektromos források tervezése, 

fejlesztése és elterjesztése áll. Rekord összegű befektetéseket invesztál az elektromos autók és 

elemek gyártásába. Nem is meglepő tény, hogy Kínában használják a legtöbb elektromos autót 

az utakon. A két megjelölt országgal folytatott kapcsolatának megerősítése problémás lehet a 

távolság miatt. Habár a digitalizált világban, már könnyen tudnak online megbeszéléseket 

kivitelezni, mégis azt mutatják a statisztikák, hogy az autóipari export egyik legmeghatározóbb 

tényezője az országok közötti távolság, a GDP mellett [12]. 

Habár az Európai Unióból való kilépés súlyos kihívások elé állíthatja a brit autóipart és 

beszállító rendszerét, komolyabb probléma, hogy a vállalkozások nincsenek felkészülve a 

körülmények változására. Nincs átgondolt stratégiájuk egyik Brexit verzióra sem. Maga a 

kilépés nemcsak 2019-től, de már a 2016-os szavazástól kihat a brit autóipar termelésére. A 

referendum után közvetlenül megjelenő szakirodalom és szakértői vélekedések hatalmas 

veszélyforrásnak látták a Brexitet, főleg a hard verziót, és a brit autóipar jelentős visszaesését 

vetítették előre. A 2017-től megjelenő publikációk már kevésbé pesszimisták, és a Brexit pozitív 

hatásait is kiemelik (például 9). 

A Forma 1-es csapatok példáján keresztül bemutatva, kiderült, hogy a Brexit rövidtávon akár 

nyereséges is lehet az exportorientált gyárak számára. A brit székhellyel rendelkező 

versenyistállók bevételeinek nagy része dollárban keletkezik, kiadásaik viszont fontban, így a 

font gyengülő árfolyama miatt plusz bevételre tesznek szert. Ezt a többletet brit ingatlanok 

vásárlásába ruházzák be [9]. 

Cyril Abiteboul, a Renault csapat vezetője nyilatkozatában gyakorlatilag összefoglalta egyes 

brit autóipari vállalatok véleményét a Brexitről: „Egyelőre új épületeket húzunk fel Angliában, 

nincs vészforgatókönyvünk és nem is gondolunk arra, hogy máshol kellene építkeznünk. Úgy 

gondoljuk, hogy az emberek mindenhol racionálisak, bízunk bennük, a britek biztosan meg 

akarják védeni iparukat és a motorsport igencsak fontos iparág az Egyesült Királyságban” [11]. 

A bizonytalanság időszakában tehát nem kell tartani az külföldi tulajdonossal rendelkező 

autógyárak kivonulásától, az azonban más kérdés, hogy a hard Brexit esetén maradni fognak-e 

vagy átstrukturálják termelési üzemeik elhelyezkedését. 

 

4. Következtetések 

 

A tanulmány bemutatja a brit autóipar dinamikus fejlődését a gazdasági válságot követően és 

előretekint a 2017-2020-es időintervallumra. A középtávú kvantitatív előrejelzés segítségével 

megállapítható, hogy a múltbeli adatok alapján a személygépjármű termelés stabil növekedési 



99 

pályát követhet középtávon és akár az SMMT szakértői becslése által eltervezett 2 000 000 

darab gépkocsi gyártása is megvalósítható. 

Kvalitatív vizsgálatok során azonban kiderült, hogy a Brexit ismeretlen fennálló bizonytalanság 

már a 2016-os szavazástól befolyásolhatja az iparágat. A brit gyárak egyelőre nem rendelkeznek 

a kilépési forgatókönyveket figyelembe vevő jövőbeli stratégiákkal, amely komoly jövőbeli 

kockázatot rejthet magában. Kihasználva a font gyengüléséből származó előnyöket, a brit 

székhelyű autógyárak rövidtávon nyereséges üzletként tekinthetnek a Brexitre. 2019 után, 

vagyis a kilépés tényleges megvalósulásától, egy hard Brexit forgatókönyv negatív hatásokkal 

lenne az autógyárak termelésére az Egyesült Királyságban. A kedvezőtlen hatást például a 

felmerülő vámok és hozzájuk kapcsolódó adminisztrációs költségek, a határellenőrzéssel, 

illetve az arra való várakozással töltött idő, vagy a szakképzett és tehetséges uniós munkaerő 

Egyesült Királyságban történő foglalkoztatottságát korlátozó tényezők okozhatják. 

Bizonytalan, hogy az Európára egy egységként tekintő nagy autó manufaktúrák a Brexit után is 

megtartják a brit termelőkapacitásukat, vagy áthelyezik más országba. Mivel a brit autógyártás 

exportorientált iparág, így további kérdéses lesz, hogy az EU-ból való kiválás után továbbra is 

az uniós tagországok maradnak-e a fő exportpartnerei vagy szorosabbra fűzi kapcsolatát az 

USA-val vagy éppen Kínával. 
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Absztrakt 

 

Számos hazai város rendelkezik olyan okostelefonra fejlesztett applikációval, amellyel a turisták 

és a helyi lakosok igényeit egyaránt próbálják kielégíteni. A termék a városmarketing és a 

desztináció-marketing különböző területeire épít: rövidebb vagy hosszabb távú tartózkodást 

szeretnék kényelmesebbé tenni, gyorsabb és személyre szabottabb információkat szeretnének 

nyújtani, valamint az offline megszerzett élmény online térbe való átültetését szeretnék 

támogatni a fogyasztók számára. A tanulmány bemutatja a szerző által készített olyan korábbi 

kvantitatív kutatási eredmények összevetését az aktuális helyzetképpel, melyek a jelenleg 

elérhető applikációk funkcióit, erősségeit és gyengeségei, valamint a fejlesztési lehetőségeket 

tárja fel. Továbbá kvalitatív fókuszcsoportos beszélgetések eredményei kerülnek elemzésre, 

amelyek az applikációk hiányainak, problémáinak a feltárását segítik, illetve rávilágítanak az 

applikációk besorolására a korábbi kutatásokban kijelölt klaszterek számára ajánlott termékek 

fejlesztési irányainak megfelelően. 

A tanulmány célja feltárni a hazai mobilapplikációk – eddigi – sikertelenségének okait is, mely 

egyrészt azzal magyarázható, hogy a fogyasztói igényekre nem megfelelő a kínálat, a 

beazonosított klaszterekhez a jelenleg elérhető alkalmazásokat nem lehet hozzákapcsolni. 

Másrészt elmondható, hogy a jelenlegi termékek nem rendelkeznek megkülönböztető előnnyel, 

így az általánosságban is elterjedt „helyettesítő termékek” azok, amelyek uralják a 

városmarketing és a desztináció-marketing piacát, annak ellenére, hogy ezen termékek eredeti 

és fő célja nem a város- illetve desztináció-marketing megvalósítása. 

 

Kulcsszavak: applikáció, desztináció-marketing, funkciófejlesztés, okostelefon, 

városmarketing 

 

1. Bevezetés 

 

A korszerű mobil applikációs technológia alkalmazása napjainkban nélkülözhetetlen elemévé 

vált a turizmusmarketingnek, azon belül pedig főként a város- és desztináció-marketingnek. 

Magyarországon napjainkban egyre több önkormányzat ismeri fel ezen terület aktív 

alkalmazásának pozitív hatásait [6], kezd bele okostelefonos applikációk fejlesztésébe, illetve 

a már meglévő, más városokban üzemelő applikációk másolásába. Azonban a fogyasztói 

igények hiányos ismerete miatt számos használattal kapcsolatos, illetve IT technológiai kérdés 

merül fel, ezeket sem szekunder sem primer kutatással nem válaszolják meg a megrendelések 

előtt, és így számos kiforratlan funkció-összeállítás érhető el a hazai piacon. Mindezek ellenére 

a legtöbb önkormányzat vagy turisztikai desztináció menedzser (TDM) szervezet az 
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applikációkat és az okostelefonos eszközöket a Smart City koncepciók egyik alappillérének 

tartják és hasonló fontosságúnak ítélik meg [30], mint például a fenntartható intelligens 

közlekedési rendszerek kifejlesztését, az okos közúti világítás kiépítését vagy a szenzorokkal 

ellátott okos energiatermelő rendszerek megvalósítását. Mindezek alapján, illetve annak 

köszönhetően, hogy az okostelefon applikációk gyorsan megvalósítható és jól kommunikálható, 

látványos beruházások, ezen eszközök átrendezhetik a városok közötti marketing 

„versenyterepet” és meggyorsíthatják a terepen belül a pozícióváltást [24]. 

Ugyan számos nemzetközi és hazai kutatás foglalkozik különböző területekre szánt – különösen 

turisztikai célból készült - applikációkkal, de a helyi lakosok igényeire fókuszáló 

alkalmazásokra vonatkozó kutatások nem jellemzőek, annak ellenére, hogy például hazánkban 

is virágzik a saját városunkat, településünket felfedező vezetett séták piaca és utazás helyett 

inkább a saját településünk fesztiváljaira, programjaira látogatunk el. Ugyancsak számos 

publikáció készült arra vonatkozóan is (például [2], [15], [16]), hogy weboldalakat hogyan 

építsünk fel, azonban natív okostelefonos applikációk esetében ilyen tanulmány a marketing 

területén nem jellemző. E problémát felismerve, a tanulmányunkban ezt a területet próbáljuk 

megvizsgálni. Kutatásunkat különböző problémakörök felvetésére szolgáló feltáró kutatásnak 

szánjuk, hiánypótlónak az előzőekben bemutatott két tudományterületen. A vizsgálat során 

korábbi szekunder és primer kutatási eredményekből [12] indulunk ki, a jelen tanulmányban 

bemutatott eredményeket a kvantitatív kutatást megelőző kvalitatív fókuszcsoportos kutatás 

adta. 

Hannam [9] rámutat arra, hogy éppen az applikációknak és az okostelefonnak köszönhetően a 

telekommunikációs technológia turisztikai és általános, azaz mindennapi célú használata 

közötti határ egyre jobban elmosódik. Wang [28] kiemeli, hogy a turisztikai és a mindennapi 

életben használt funkciókat nem külön kategóriákként tudjuk már értelmezni, hanem oda-vissza 

egymás speciális eseteként. A lokális „turizmus” és a saját lakóhelyünkön való „turisztikai 

élmény” átélésének előtérbe kerülését magyarázhatjuk például Lash és Ury (1994, id. [28]) 

megállapításával, amely szerint mindennapi életünkben a „munkához kapcsolódó” aktivitások 

mellett megjelennek a „turizmushoz kapcsolódó” aktivitások, a határok – ahogyan említettük – 

egyre jobban elmosódnak. 

A mobil applikációval kapcsolatos fogyasztói igényfeltárás és viselkedési folyamat vizsgálat 

két egymástól elkülönülő csoport és terület alapján végezhető el. Míg a városmarketinges 

applikációk a település állandó lakóit érintik és kevésbé hangsúlyosan a turistákat, addig a 

desztináció-marketing kifejezetten a turistákat célozza meg. Vizsgálatunkban a település lakóira 

koncentráltunk, a helyi turizmus és a helyi élet kényelmesebbé tétele, a város – lakói szemmel 

nézve – vonzóbbá tétele szempontjából, azonban fontos kérdés volt számunkra az is, hogy a 

városmarketinget megcélzó applikációk milyen mértékben térnek el a fogyasztók szerint a 

turisztikai célú megoldásoktól. Feltételezve, hogy a különböző fogyasztói generációk eltérő 

funkciókat preferálnak, az elemzés a Z generációs korosztályra terjedt ki, amely korosztály 

könnyen elérhető volt számunkra nem csak a fókuszcsoportos interjúk során, de későbbiekben 

nagyobb mintás megkérdezés is kényelmesen megvalósíthatónak tűnt. A problémák 

összegyűjtése során négy fő kutatási kérdést állítottunk fel:  

1. Milyen funkciókat használnak a Z generációs fiatalok a városok felfedezésére, illetve 

felfedezése közben (akár saját, akár turisztikai utazás során)? 

2. Van-e eltérés a lokális és nem lokális turisztikai funkciók preferenciái között? 
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3. Milyen fogyasztói klaszterek azonosíthatók és azoknak milyen preferált funkció-

igényeik vannak?  

4. Milyen funkciókat és azokat milyen prioritással szeretnének használni egy 

városmarketinges applikációban? 

Mindezen négy kérdésre a szekunder kutatásokat követően kvalitatív és kvantitatív 

módszereket is alkalmazó primer kutatást végeztünk, amelyek közül az első kettő kérdésre a 

fókuszcsoportos interjú adott választ, míg a második kettő megválaszolásában az online 

kérdőíves megkérdezés statisztikai elemzése volt a segítségünkre. Jelen tanulmányban az 

irodalmi áttekintés mellett a kvalitatív fókuszcsoportos kutatás eredményeit mutatjuk be. 

 

2. Irodalmi áttekintés 

2.1.A mobil marketing értelmezése és csoportosítása a város- és desztináció-marketingben 

 

A mobiltelefon használata ma már a kezdeti telefonálási és üzenetküldési alacsonyabb szintű 

szükségleteinket meghaladva az élménykeresés és önmagunk megvalósításának, az 

önkifejezésnek az eszközévé vált [17]. Ennek elérése érdekében a telefon számtalan eszközét 

(mint például kamera, GPS, NFC chip) és funkcióját használjuk fel és applikációt telepítünk 

eszközeinkre.  

A turisztikai célú mobil applikációk fontosságát több tanulmány is hangsúlyozza, a TripAdvisor 

felmérése szerint például a felhasználók 60%-a tölt le turisztikai applikációkat, 45% pedig az 

utazási döntés meghozatalában is aktívan szeretné használni az applikációkat (Mickaiel, 2011 

id. [19]). Bár a helyi lakosok „lokális turisztikai” tevékenységére vonatkozóan hasonló felmérés 

nem készült, a saját lakókörnyezetünkben való élménykeresés és élmények átélése 

hasonlóképpen értelmezhető, mint egy utazás, azonban a jóval kisebb kockázattal és kevesebb 

tervezéssel jár. A klasszikusan három részre bontható turisztikai vásárlási folyamat (utazást 

megelőző, utazás közbeni és utazást követő szakasz, lásd például [4]) leegyszerűsödik és 

alapvetően az okostelefon által segített „gyors kérdésekre azonnali válaszokat” igénylő utazás 

közbeni információkeresés az, amely leginkább jellemző a helyi „turisztikai élmények” 

keresésében [12]. Emellett számos további funkciót is el tud látni egy városmarketing célú 

mobil applikáció a helyi lakosok kényelmes kiszolgálása és informálása érdekében, 

hangsúlyozza Kennedy-Eden és Gretzel [14]. Ilyen lehet a hiba bejelentés, a biztonságot növelő 

szolgáltatások vagy az elektronikus ügyfélszolgálat, amelyek ténylegesen a helyi lakosok 

mindennapi komfortérzetét igyekeznek javítani. 

A city branding számtalan helyi szervezet, vállalat, vállalkozás érdeke [21], amely során 

egymás erősségeit kihasználva közösen tudják erősíteni a város pozitív megítélését. Egy 

applikáció fejlesztése a „city branding” stratégiának ugyancsak részévé tud válni, amelyre hazai 

példaként Szentendre városát említhetjük („Irány Szentendre!” applikációval). A fejlesztés 

következtében IT vállalkozások, szoftverfejlesztők, illetve azok üzemeltetői is például érdekelt 

felekké válnak a városmarketingben közvetlenül érintett szervezeteken túl, így egy sikeres 

applikációfejlesztés során és azt követően hosszú éveken át is további szereplők tudnak a 

folyamatból profitálni.  

Az okostelefonoknak köszönhetően számos új marketing megoldás vált elérhetővé, ezeket 

mobil marketingnek is szokás nevezni összefoglaló néven. Kaplan [13] definíciója szerint ide 

tartozik minden olyan marketing eszköz, amelyet egy sokféle eszközből álló, változatos módon 
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összekapcsolt hálózaton keresztül (Internet of Things – IoT) juttatunk el a fogyasztók személyes 

IT eszközeire (okostelefon), amelyek folyamatosan a hálózathoz vannak kapcsolva állandó, 

kétirányú kommunikáció segítségével. A kapcsolódás nem csupán a mobil marketing, de a 

Smart City koncepciónak is a legtöbb definíció szerint az alapját képezi ([24] és [30]). 

Kaplan [13] javaslata szerint két fő dimenzió mentén, négy kategóriát állíthatunk fel a mobil 

marketing eszközök csoportosítására: 

- Egyrészt vizsgálhatjuk az üzenet személyességét/személytelenségét – tehát azt, hogy 

mennyi információval rendelkezünk a fogyasztóról a marketing üzenet kialakításakor. 

Az okostelefon applikációkban megjelenő tartalmat általában – a fejlesztés 

bonyolultságától is függően – automatikusan személyre szabhatjuk – például ilyenek a 

szemantikus web (Web 3.0 és 4.0) megoldások. Azonban egyszerűbb és kevésbé 

költséges megoldást is válaszhatunk, amennyiben egységes tartalmat is szolgáltatunk 

mindenki számára, esetleg köztes megoldásként a felhasználónak is megadhatjuk a 

személyre szabást, mint beállítási opciót. 

- Másrészről a kommunikáció kezdeményezője alapján push és pull mobil marketinget 

tudunk megkülönböztetni. Amíg az okostelefonok esetében az applikáció éppen futó 

állapotában a kommunikáció pull kezdeményezésű, addig az okostelefonra küldött 

értesítések („notification” megoldások) push jellegű kommunikáció.  

Bár a mobil marketing során számtalan az okostelefonon alkalmazható megoldásról 

beszélhetünk (SMS, email küldés például), a legtöbb esetben okostelefonos applikációra 

gondolunk. Kennedy-Eden és Gretzel [14] kiemeli, hogy az okostelefon applikációkat számos 

dimenzió mentén lehet csoportosítani. Az applikációk általánosabb rendszerezésére tesz 

kísérletet többek között Dombroviak és Ramnath [5], Heinonen és Pura [10] valamint 

Nickerson [22] is. Ezen besorolások a fogyasztó központúság és az applikáció karakterisztikája 

mellett figyelembe veszik az interakció mértékét is. Ezen általános besorolásokra épít Kennedy-

Eden és Gretzel [14] a turisztikai jellegű applikációk besorolásában. A helyi lakosok és a 

turisták sok esetben hasonló élményt keresnek és élnek át az applikációk által keltett 

felhasználói élménynek köszönhetően. Ezáltal a turisztikai célú applikációk besorolására 

használt taxonómia szinte átalakítás nélkül adaptálható a városmarketing célú mobil 

applikációra is.  

Kaplan [13] a mobil marketing applikációkat négy csoportba sorolja attól függően, hogy az 

információ, amit nyújtanak mennyire helyhez és időhöz kötött. A négy csoport két dimenzió – 

a nyújtott információ helyfüggősége és időfüggősége – alapján jön létre.  

A városmarketing célú mobil applikációk, bár jellegüknél fogva alapvetően helyhez kötöttek, 

mind a négy kategóriában megjelenhetnek, függetlenül attól, hogy turisztikai céllal vagy helyi 

lakosként használjuk. Az időbeliség fontos az események, a hírek és a változások (például 

közlekedési aktualitások, nyitva-tartás változása) esetében, azonban a látványosságok, a séták 

és a hely alapvető adottságainak a bemutatása időtől független tartalmak. Bizonyos funkciók 

ugyan helyfüggőek, azonban általános információk tekintetében a tartalmak helyfüggetlenek, 

így akár a város másik pontján tartózkodva, vagy egy esetleges odautazást megelőzve, másik 

városban is böngészhetjük ezen a tartalmakat (hely és időfüggetlen tartalmak, általános 

információk). 

Ki kell hangsúlyoznunk, hogy az előzőekben bemutatott modellek szerint több kategóriába is 

be lehet sorolni a város- vagy desztináció-marketing célú applikációkat. Továbbá számos olyan 
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applikáció is létezik, amelyek nem város- vagy desztináció-marketing céllal készültek, azonban 

a turisztikai vagy a helyi városi információk keresésében a fogyasztó számára hasonló funkciót 

töltenek be, így helyettesítő termékként ezek is megjelenhetnek [19], ráadásul, amennyiben az 

adott funkciót kiemelkedő színvonalon tudják nyújtani, akkor a funkció miatt elképzelhető, 

hogy ezeket sokkal inkább preferálják a felhasználók, mint a város által nyújtott applikációkat. 

Az applikációk mindennapi életre gyakorolt hatásában Wang [28] kiemeli például azt, hogy sok 

esetben a laptopot vagy asztali számítógépet igénylő, ámde kisebb komplexitású feladatokat 

könnyen fel tudják váltani, az információ keresési lehetőségeket ki tudják bővíteni és még 

könnyebb kommunikációt tesznek lehetővé. Ez például a (lokális) turizmusban vagy akár az 

ügyeink intézésében kényelmet, rugalmasságot, állandó kapcsolódási lehetőséget, jobb 

felhasználói élményt vagy akár „út közbeni” tervezést, élménymegosztást is jelenthet. 

 

2.2.Az applikációk és az információszerzés fontossága, jelentősége a Z generáció számára 

 

Kutatásunkban kifejezetten a Z generáció igényeire fókuszáltunk, amely generációt hazánkban 

többek között Hack-Handa és Pintér [8] definiálta Howe és Strauss [11] nemzetközileg is 

legtöbbet idézett kutatásaiból is kiindulva. Z generációba soroljuk ezek alapján az 1995 és 2010 

között születetteket, amelyek esetében Hack-Handa és Pintér kiemeli, hogy az internetezők 

közül 87% használ okostelefont (vö. például a jóval idősebb X generáció 50%-os értékével), 

illetve az idősebbekhez képest majdnem dupla akkora mértékben töltenek le havonta 

alkalmazásokat. A Z generáció tagja például közösségi oldalakat, térkép és navigációs, zenével 

kapcsolatos és időjárási adatokat szolgáltató alkalmazásokat használnak számottevően. 

Ezen generációra leginkább az jellemző, hogy az internetet és a számítógépet már a Web 2.0-ás 

[1] korszakban ismerték meg, amely által a nagy mértékű információfogyasztás mellett 

információszolgáltatás is megjelenik [23]. Várhatóan tehát a Z generáció olyan applikációkat 

fog keresni magának és azokat fogja használni, amely nem csak az információ beszerzését, de 

az információ gyártását is támogatja, ezáltal egy folyamatos kétirányú kommunikációt tud 

fenntartani az applikáció funkcióinak a segítségével. Az applikációk és az okostelefon 

használata azonban nem csak a tartalommal befolyásolja a Z generáció fogasztói szokásait, 

hanem az időbeosztására is hatással van. A Magyar Ifjúság 2012-es felmérés alapján [27] pont 

a túlzott online töltött szabadidőnek köszönhetően a sokkal kisebb mértékben mozdulnak ki a 

mai fiatalok és ismerik meg például saját környéküket, töltenek időt például kulturális 

intézményekben. A városmarketinges applikációk szerepe ezáltal még fontosabbá válik, hiszen 

az online töltött szabadidőben olyan tartalmakat tud kínálni, amely a fiatalokat az offline töltött 

szabadidőre és a helyi értékek megismerésére tud ösztönözni.  

A Z generáció vizsgálata az applikációk szempontjából azért is kiemelten fontos, mert Hack-

Handa és Pintér [8] szerint ők jóval több (általuk definiált) kategóriában töltenek le és 

használnak rendszeresen applikációkat, így a mindennapi élet több területén jelenik meg 

számukra az okostelefon felhasználása. 
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3. A kvalitatív kutatás módszertana és eredményei 

 

A kutatás során korábbi kutatások [12] eredményeire építve kvalitatív módszerek közül a 

fókuszcsoportos interjút, míg kvantitatív megoldások közül a kérdőíves megkérdezést 

választottuk. A fókuszcsoport célja a kvantitatív kutatás elemeinek és céljainak a pontosítása 

volt, illetve, hogy meghatározzuk azokat a funkciókat, amelyeket a későbbiekben fel szeretnénk 

használni és ezek közötti prioritásokban eltéréseket tudjuk kimutatni a lokális és klasszikus 

turisztikai programok esetén. A kérdőíves kutatást megelőzően két Z generációs 

fókuszcsoportos interjú készült, amelyet a későbbieken további X és Y generációs csoportokkal 

szeretnénk kiegészíteni, amelyek a különböző generációk közötti különbségekre is fel tudja 

majd hívni a figyelmet. A két csoportban 6-6 fő vett részt, összesen 8 férfi és 4 nő, 18 és 23 év 

közöttiek. A résztvevők kiválasztásakor fontos szempont volt a homogenitás szempontjából a 

Z generációs életkor mellett, hogy mindannyian okostelefonnal rendelkezzenek, valamint olyan 

városokban éljenek, ahol már van elérhető okostelefonos városmarketinges applikáció 

hazánkban. 

Azért döntöttünk a fókuszcsoport mellett, mert így lehetőségünk volt megfigyelni azt is, hogy 

hogyan gondolkoznak közösen a résztvevők, hogyan inspirálják egymást vagy tesznek fel 

egymásnak is kérdéseket. A közös feladatmegoldás vitákat is szül, amely vitákban felsorolt 

érvek ugyancsak hasznosak lehetnek a későbbi kvantitatív kutatási lépések összeállításához [7]. 

A fókuszcsoportos beszélgetések során az alábbi feladatokat és témaköröket érintettük: 

1. Bemutatkozás: a résztvevők egymást korábbról nem ismerték, fontosnak tartottuk, hogy 

rövid bemutatkozásban ismerjék meg egymást, ugyanis a későbbi feladatokban együtt 

kellett dolgozniuk és vitatkozniuk, így kényelmesebben tudtak belekezdeni ezekbe a 

feladatokba 

2. Asszociációs feladatok: amelyekhez a Story Cube néven ismert társasjátékot hívjuk 

segítségül. Ez a játék olyan dobókockákból áll, amelynek oldalain apró ábrák láthatóak. 

Ebben a részben olyan feladatokat kaptak a résztvevők, hogy válasszanak kockákat és a 

kockán látható ábrához kapcsolódóan kellett mondatokat vagy közösen összefüggő 

történetet alkotniuk. Az érintett témák voltak: én és a mobiltelefonom, én és a város 

felfedezése, illetve a város felfedezése okostelefonnal egy nap alatt. 

3. Egyéni ötletelés: A résztvevőknek három témakörben kellett funkciókat és 

applikációkat gyűjtenie: milyen applikációkra/funkciókra van szükségem az 

okostelefonomon, ha 

a. Aktívan szeretném eltölteni a szabadidőmet 

b. Szeretnék kimozdulni és felfedezni a várost 

c. Utazás közben szeretném az adott helyet jobban megismerni 

Ebben a feladatban egyértelműen látszódott mind a két fókuszcsoport esetén, szinte 

az összes résztvevőnél, hogy leginkább applikációkban gondolkoznak. Többen meg 

is kérdezték, miközben összeírták ezeket, hogy elővehetik-e telefonjukat megnézni 

az applikációk listáját. Ebből arra következtettünk, hogy a legtöbben szinte tudat 

alatt kezelik ezeket a funkciókat és nem is feltétlenül tartjuk számon ezeket. A 

listákat a résztvevők egymás után olvasták fel, leginkább általánosabb funkciók, 

mint például zenehallgatás, térkép, menetrend megnézése, vagy konkrét applikációk 

nevei jelentek meg (Google Maps, Waze, Spotify, Facebook). A női résztvevők 
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körében népszerű volt még az üzletek ajánlataihoz kapcsolódó funkciók is. A 

funkciók sok esetben csak akkor kerültek elő, amikor rákérdeztünk, hogy az adott 

applikációt miért is használja: például a Facebook esetében, hogy megkérdezze 

barátait, hogy hol vannak, találkozókat szervezzenek, vagy hogy megnézze 

bizonyos helyeknek az értékelését, nyitva-tartását esetleg eseményekről szerezzen 

információt. 

Az egyéni feladat során a helyi városi applikáció használat és a turisztikai városi 

applikáció használat esetében nem jelentkezett nagy eltérés. A látványosságokra 

vonatkozóan csak elvétve jelent meg utalás az applikációk között, a legnagyobb 

hangsúlyt pedig javarészt a helyváltoztatás lebonyolítására vonatkozó 

információszerzés és az ehhez kapcsolódó önmagunk szórakoztatására vonatkozó 

applikációk jelentek meg. Így például hangsúlyt kapott a játék a telefonon, amellyel 

a várakozási időt ki lehet tölteni vagy a zenehallgatás is. 

A fogyasztói tartalom fontossága is megjelent az ötletek között. A mások által 

létrehozott tartalmak, különösen a vélemények és a közösségi médiás posztok fontos 

szempontot jelenteken az információ szerzésében. Ezzel ellentétben az élmények 

megosztása egyik fókuszcsoport során sem volt meghatározó szempont a résztvevők 

számára, sokkal inkább egyoldalúnak érezték az élménymegosztás és mások 

élményének megfigyelése között fennálló kétoldalú kapcsolatot. Erre a problémára 

hívja fel például Lecinski [18] is a figyelmet: bár számtalan olyan eset van, hogy 

bizonyos kérdések felmerülése esetén egyből az internet segítségével más 

fogyasztók véleményére próbálunk rákeresni, akik a termék/szolgáltatás korábbi 

fogyasztói voltak, csak akkor fogunk találni információkat, ha ezen személyek nem 

csak élvezik a szolgáltatást, de az élményeiket meg is osztják, így a későbbi 

fogyasztók esetében is sokkal tudatosabban kell kihangsúlyoznunk az 

élménymegosztás fontosságát. 

4. A következő lépésben az egyenként felsorolt funkciókból kellett a 20 legfontosabbat 

összeszedniük már közösen majd ezt a 20 funkciót priorizálni egy 5 fokozatú skálán. 

Ahhoz, hogy vitát tudjuk gerjeszteni és ne legyen szélsőséges a priorizálás a Q 

módszertanból ismert Q rendezési technikát használtuk ([3] illetve [29] alapján például), 

amely szerint a válaszoknak egy közel normál eloszlást kell adniuk. A legtöbb 5 

fokozatú Likert skálás értékelésnél ugyanis a legnagyobb probléma, hogy a válaszok 

nem normál eloszlást követnek, a felhasználók szeretnek a szélsőségek vagy az átlagos 

felé jobban eltérni, esetleg vagy mindent nagyon pozitívnak, vagy mindent nagyon 

negatívnak látnak és érzékelnek. A módszertan ezen problémáinak orvoslásában segít a 

Q rendezési elv, amelyben előre meghatározzuk, hogy az egyes kategóriákban hány 

elem lehet pontosan. Ez a művelet ezáltal több összpontosítást és időt követel meg a 

feladat megoldóitól, ezáltal azonban több lehetőség is nyílik arra, hogy 

kompromisszumot kelljen kötni, amely több személy esetében vitákat és érveléseket 

szülhet. 

Mind a két fókuszcsoportban a résztvevőknek közösen kellett két prioritás sorrendet 

kialakítani: egy helyi városban használatos funkciókra vonatkozó és egy klasszikus 

turisztikai utazásra vonatkozó sorrendet kértünk tőlük. 
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A sorrendek kialakításakor egyértelművé vált, hogy a funkciók meghatározó része 

egészen más fontossággal bír a saját városban, mint egy idegen városban (például 

navigáció, a parkolás sokkal fontosabb a saját városban, míg a tömegközlekedés, a 

jegyvásárlási információk sokkal inkább előtérbe kerülnek egy idegen városban). A 

helyi éttermek, szolgáltatások inkább helyben, míg a látványosságok, séták inkább az 

idegen városban dominálnak. Bizonyos tényezők, mint például a vélemények olvasása 

azonban mind a két esetben rendkívül fontos és az érvelések alapján sok esetben még a 

hivatalos weboldal vagy közösségi média profil információinak a fontosságát is 

megelőzi. 

A fókuszcsoport ezen feladat alapján egyértelműen megállapítottuk, hogy ilyen nagy 

mennyiségű funkciót nem tudunk az online kérdőívben priorizálni, a csoport számára itt 

is fontos volt, hogy legyen egy moderátor, akit maguk közül választottak ki (résztvevői 

moderátor, lásd például [20]), és aki folyamatosan jegyzetelte, hogy miről, hogyan 

állapodtak meg. Az is jól érzékelhető volt, hogy a kétféle priorizálás ugyancsak 

megterhelő a résztvevők számára, ha nincsen moderátor. 

Ezen két tényező miatt döntöttünk úgy, hogy a kérdőíves megkérdezésben kevesebb, 

fixen meghatározott funkciókkal dolgozunk, amelyek közül két lépésben kell 

kiválasztaniuk, illetve priorizálniuk a résztvevőknek a számukra fontos funkciókat. 

Ugyancsak az itteni tapasztalatok miatt a kvantitatív kutatásban kifejezetten a lokális, 

városmarketinges célú applikációkra fókuszáltunk a klasszikus turisztikai célú 

applikációk nem kerültek szóba, ezt a kérdőívben külön ki is hangsúlyoztuk az adott 

kérdés előtt olvasható bevezető szöveggel. 

5. Az utolsó feladatban a nagyobb lélegzetvételű, brainstorming jellegű feladat 

lezárásaként, néhány példát mutattuk a már létező applikációkból a résztvevőknek. 

Leginkább arra voltunk itt kíváncsiak, hogy használnák-e az adott applikációt, mi az, 

ami szimpatikus vagy taszító számukra az adott applikációban. A résztvevők számára a 

dizájn, a felhasználói élmény mellett a funkciók teljessége volt a legfontosabb, tehát az, 

hogy egy bizonyos funkcióban kiemelkedő legyen az applikáció, így az olyan 

megoldásokat, amelyek számtalan egyszerű, de nem összekapcsolódó funkcióval 

rendelkezik (ezek jellemzően a város, mint terület köré épülő applikációk, amelyekből 

már számos található a magyar piacon is) nem feltétlenül támogatják, mert nem igazán 

tudják funkcióhoz kötni illetve a legtöbb ezek által nyújtott funkcióhoz már létezik 

alternatív megoldás, amely az előző (funkció köré épülő professzionális megoldást 

jelentő) applikációcsoportba sorolható. A későbbiekben láthatjuk, hogy a kvantitatív 

kutatás során is ez volt az egyik legfontosabb megállapításunk. 

 

4. A javasolt kvantitatív kutatás módszertana 

 

A kvalitatív kutatás alapján kérdőíves felmérés elkészítését javasoljuk, hogy megismerhessünk 

a Z generáció számára melyek a legfontosabb funkciók egy városmarketinges 

mobilapplikációban. Az első lépésben a kvantitatív kutatást felhasználva Iványi [12] 

tartalomelemzésére építve meg kell határozni a vizsgálandó applikációs funkciókat. 

A javaslatunk szerint a kérdőívben demográfiai, eszközhasználati és applikáció-ismereti 

kérdések mellett 12-18 darab a kutatásba bevont funkciót a kitöltők két lépésben értékeljék: 
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Első lépésben a funkcióból maximum 4-8-at válasszanak ki, amelyekre azt mondják, hogy 

szükségük van. Majd a következő lépésben a kiválasztott maximum 8 elem között állítsanak fel 

egy sorrendet. 

Az egyes fogyasztói csoportok és a funkcióválasztások közti kapcsolatot korrelációvizsgálattal 

és klaszteranalízissel érdemes lefolytatni. Mivel a sorrend felállítása nem metrikus adatokat 

eredményez ezért a klaszteranalízis elvégzéséhez Sajtos és Mitev [25] ajánlása szerint dummy 

változókat tudunk alkalmazni, például Sági [26] módszertanához hasonlóan.  

 

5. Következtetések, összefoglalás 

 

Számos hazai település vezetése vélekedik úgy, hogy a helyi lakosok és a turisták számára 

létrehozott okostelefonos applikáció fontos eleme az okosváros koncepciónak, amely egyre 

több település gondolkozásának a középpontjába kerül. Az irodalmi áttekintésből látható, hogy 

bár az okostelefonos applikáció a legtöbb korosztályt már eléri, mégis leginkább a Z – a 

legfiatalabb, de már felnőtt – generáció számára a legfontosabbak ezek az eszközök, így az 

applikációknak is ők a leggyakoribb fogyasztói. 

A kutatás eredményeként kiderült, hogy számos olyan funkció van, amelyet a fiatalok saját 

városuk vagy egy idegen város felfedezésére használnának az okostelefonjukon. Ugyancsak 

fontos következtetés a kérdőív összeállításához, hogy a saját városra, illetve az idegen városra 

vonatkozó funkciók prioritásában (még ha azonosak is a használni kívánt funkciók) jelentős 

eltérést tapasztalhatunk, így a kérdőívben ezt vagy kifejezetten hangsúlyozni kell, vagy csak az 

egyik területre szabad koncentrálni. 

A kvalitatív kutatás alapján különösen fontos kérdés még a kérdőív szempontjából, hogy a 

felhasználók inkább városokhoz vagy inkább funkció-csoportokhoz kötődő alkalmazásokat 

szeretnének-e. 

A már elérhető applikációk esetében jól érzékelhető az is, hogy ezen alkalmazásokat nagyon 

hasonló szoftveres motorok működtetik és jellemzően a dizájnban és a tartalmat szolgáltató 

adatbázisban rejlik csak a különbség. Fontos kérdés lehet az is, hogy a felhasználói igényekhez 

hozzá lehet-e igazítani a jelenleg használt sémákat és motorokat, adatbázisokat. 

Bár a kutatás igen szűken, csak a Z generációra vonatkozik feltáró jellege miatt további 

kutatásokra sarkallhat, illetve a kérdőíves megkérdezés során kvantitatív eredmények elemzését 

is igényli. Ugyancsak fontos szempont megérteni a turisztikai desztináció menedzser (TDM) 

szervezetek céljait és preferenciát, illetve ezeket összevetni a tanulmányban is bemutatott 

klaszterekkel. Továbbá a vizsgált fogyasztói csoportot is szükséges lenne a jövőben kiterjeszteni 

több generációra, korcsoportra, ezzel további fókuszcsoportos vizsgálatokat elvégezve, hogy az 

eredmények segítségével az egyes generációkat össze lehessen hasonlítani. 

 

Köszönetnyilvánítás 

„  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-3-I. kódszámú Új Nemzeti 
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FELSŐOKTATÁSI KÖRKÉP VAGY KÓRKÉP: 

FELSŐOKTATÁS A SZÁMOK TÜKRÉBEN 
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Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdaságelméleti és Módszertani Intézet,  

PhD-hallgató, getzsolt@uni-miskolc.hu 

 

Absztrakt 

 

A különböző gazdasági növekedést magyarázó modellek folyamatos fejlődésen mentek keresztül az 

évszázadok során. A közgazdaságtudománnyal csaknem egyidős kutatási vonal hajnalán a 

tőkeorientált növekedési modellek voltak számottevőek, a XX. században egyre nagyobb hangsúlyt 

kapott a humán tőke, így az oktatás, és ezen belül a felsőoktatás gazdasági teljesítményre gyakorolt 

hatása. 

Denison több, mint 20 évig tartó kutatása megállapította, hogy a bruttó nemzeti termék (GNP) 

növekedési ütemének éves átlaga több, mint 3% volt, melyhez a munka mennyiségének bővülése és 

a tőke hozzájárulása egyhatod-egyhatod mértékű volt. A fennmaradó részt az oktatással, a 

tudásbővüléssel, az innovációval magyarázták. Uzawa (1965) kutatása során rávilágított arra, 

hogy a gazdasági növekedés egyik tényezője a humán tőke. A XX. századi világgazdaságban lezajló 

folyamatok a korábbi közgazdasági modellek hibáira, alkalmazhatóságának korlátaira hívták fel a 

figyelmet. A humán tőke kutatás harmadik nagy hullámában megindult az emberi erőforrás 

minőségi ismérvek szerinti behatóbb vizsgálata. Lucas növekedéselmélete a tudás felhalmozására 

koncentrál újszerű modelljében, melyben a humán tőke allokációja is szerepet kapott. Azariadis-

Drazen szerzőpáros kutatásainak eredménye szerint a humán tőkének egy bizonyos szintet el kell 

ahhoz érnie, hogy gazdasági növekedést indítson be. Esetünkben talán a legfontosabb Mingat és 

Tan 1996-ban, valamint Barro 2005-ben publikált kutatása, melyek szerint a felsőfokú oktatás a 

fejlett országok gazdasági teljesítményét segíti elő, addig a fejlődő országok esetében az 

alacsonyabb szintű oktatás eredményez expanziót. Hanushek és Wößmann (2007) kutatásai szintén 

alapvetésnek számítanak a témában, a kutatási kiadások nagyságán túlmenően azok minőségi 

felhasználását is vizsgálták.  

A cikk célja, hogy nemzetközi szervezetek által gyűjtött statisztikai adatok révén bemutassa és 

értékelje Magyarország jelenlegi helyzetét a legfrissebb elérhető statisztikai adatok függvényében. 

Valamennyi kutatás a felsőoktatásban tanuló hallgatók számával, a felsőoktatási kiadások 

alakulásával, az iskolában töltött évek számával magyarázza a gazdasági teljesítmény és 

felsőoktatás kapcsolatát, azonban a számszerű adatok kevés minőségi tartalommal és jelentős 

torzító erővel bírnak, ezért célszerű lehet a nemzetközi összehasonlításba más – közvetett vagy 

közvetlen módon kapcsolódó – változók vizsgálata. Ilyen lehet például a diplomások aránya 

különböző korcsoportokban, a kutatás és fejlesztési kiadás a GDP vagy az állami költségvetés 

százalékában, valamint annak viselője szerint, a high-tech eszközök exportjának aránya, a 

doktorandusz hallgatók aránya, szabadalmi kérelmek száma, iskolában töltött évek száma, diákok 

képességei, vagy a friss diplomások tudományterületenkénti megoszlása. 

 

Kulcsszavak: felsőoktatás, gazdasági teljesítmény, nemzetközi összehasonlítás, statisztikai 

elemzés, adatelemzés. 
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1. Bevezetés 

 

Ameddig egy makrogazdaság teljesítményét legtöbbször az egy főre jutó bruttó hazai termékkel 

(GDP) értékelik – annak ellenére, hogy számos kritikai észrevétellel élt már a közgazdász 

szakma a mutató használatának korlátozása tekintetében, ugyanis figyelmen kívül hagyja a 

háztartási munkavégzést vagy a természeti javak károsítását, addig a felsőoktatás, mint komplex 

társadalmi-gazdasági jelenség egyetlen mutatószámmal nem jellemezhető. [1] [2] [3] [4] A 

felsőoktatás kvantitatív megközelítése dominál a kvalitatívval szemben, azonban a nemzetközi 

szervezetek adatgyűjtései torzító hatással bírnak. Például a hallgatói létszámot azok a hallgatók 

növelik, akik nem aktív résztvevői a felsőoktatásnak, illetve az országok eltérő oktatási 

kiadásait az eltérő ár- és bérszínvonal jelentősen befolyásolja. A mennyiségi szemléleten belül 

a már említett hallgatói létszámadatok, illetve a pénzügyi adatok egyértelmű dominanciája 

figyelhető meg. [5] [6] 

 

2. Gazdasági teljesítmény az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) függvényében 

 

 
1. ábra: Egy főre jutó USD-ben (vásárlóerőparitáson) kifejezett, adott évi árakat 

figyelembe vevő GDP (2014) néhány országban 

Forrás: The World Bank Database alapján saját szerkesztés 

 

Az egy főre jutó, vásárlóerőparitáson számított GDP esetében láthatjuk, hogy Magyarország 

gazdasági teljesítménye a nemzetközi viszonylatban rendkívül gyenge, a több, mint húsz 

országot átfogó vizsgálat során az utolsó negyed végén foglalunk helyet. Az alacsony egy főre 

jutó hazai termék egyrészt azt is eredményezi, hogy az ország emiatt kevesebbet tud költeni 

felsőoktatásra, kutatás-fejlesztésre, innovációra, ami szintén tovább erősítheti a többi vizsgált 

országtól való lemaradásunkat.  
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3. Felsőoktatást és azzal közvetlenül vagy azt közvetett módon leíró statisztikai adatok 

 

Több nemzetközi szervezet gyűjti a különböző korcsoporton belül a legmagasabb iskolai 

végzettségűek megoszlását, így a diplomások társadalmon belüli arányából következtetéseket 

tudunk levonni például a társadalom fejlettségére vonatkozóan. 

 

 

 
2. ábra: Diplomások aránya a 25-34 év közöttieken belül (2014, %) 

Forrás: Eurostat Database alapján saját szerkesztés 

 

 
3. ábra: Diplomások aránya a 35-44 év közöttieken belül (2014, %) 

Forrás: Eurostat Database alapján saját szerkesztés 

 

A 25-34 év közötti korcsoportban a diplomások aránya az országos összehasonlításban jobb, 

mint a 35-44 éves korcsoporté Magyarország esetében. A felsőoktatásba alapvetően az érettségi 

vizsgát követően lépnek be a középfokú végzettséggel rendelkezők, így a felsőoktatásban 

tanulók számának alakulása nagy mértékben a 20-30 évvel korábbi népességpolitikától és az 

adott időszak oktatáspolitikájától, munkaerőpiacától függ. A vizsgált időszak 35-44 éves 
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korcsoportja közel 18-20 évvel korábban „tanulhatott” a felsőoktatásban, és emellett a 

rendszerváltást követően megfigyelhető a felsőoktatás egyfajta – szinte folyamatos – 

expanziója, melyben a hallgatói létszám évről évre drámaian emelkedett. A nemzetközi 

összehasonlítás eredményeképpen láthatjuk, hogy 2014-ben a hazánktól gyengébben teljesítő 

Lengyelország vagy Lettország is magasabb diplomás aránnyal rendelkezik mindkét 

korcsoporton belül. A diplomások arányát nagyrészt befolyásolja az adott társadalmi-gazdasági 

berendezkedés, az oklevelek általános megítélése, viszont láthatjuk, hogy Európa északi és 

nyugati felén nem ritka a 40, vagy akár az 50%-ot meghaladó arány, ami azt jelenti, hogy 

minden második személy rendelkezik legalább főiskola oklevéllel a korcsoporton belül. Az 

arányszám alapú vizsgálat részben kiküszöböli a korcsoport létszámnak változását, így például 

a csökkenő hazai népességszám nem torzítja el a mutató értékét. A létszámadatokon túlmenően 

vizsgálhatjuk a felsőoktatásra, illetve a kutatás-fejlesztésre fordított keretösszegek nagyságát, 

arányát. 

 
4. ábra: K+F kiadások a GDP %-ában (2014) 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal Táblák (STADAT) – Idősoros éves adatok – Nemzetközi 

adatok alapján saját szerkesztés 

 
5. ábra: K+F kiadások az állami költségvetés %-ában (2014) 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal Táblák (STADAT) – Idősoros éves adatok – Nemzetközi 

adatok alapján saját szerkesztés 
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A kutatás-fejlesztési kiadások GDP és állami költségvetés arányos megközelítése a hányados 

képzése miatt megtévesztő és idősoros elemzésre kevésbé alkalmas, mivel a hányados 

számlálója és nevezője is folyamatosan változik, torzító hatásoknak van kitéve és az így képzett 

érték országok gyors összehasonlítására ugyan alkalmas, viszont mélyebb statisztikai 

elemzésekre – véleményem szerint – nem. Láthatjuk, hogy hazánk ugyanazzal a kutatás és 

fejlesztési kiadási értékkel, amennyiben GDP %-ában vizsgáljuk, kvázi középmezőnybe 

tartozik, míg az állami költségvetés %-ában pedig az utolsó előtti helyen zártunk a rangsorban. 

Ez a példa jól szemlélteti, hogy a GDP arányában vizsgálva relatíve sokat költünk kutatás-

fejlesztésre, addig az állami költségvetés nagysága miatt a K+F kiadások mérete ezen belül 

elenyésző. Az országok eltérő méretéből fakadóan a pénzbeli összegek összehasonlítása szintén 

megtévesztő lehet demográfiai okokból, célszerű lehet például százezer vagy millió lakosra 

vizsgálni a K+F kutatások alakulását az országokban. 

 

 
6. ábra: K+F kiadások viselője az összes K+F kiadás %-ában (2015) 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal Táblák (STADAT) – Idősoros éves adatok – Nemzetközi 

adatok alapján saját szerkesztés 

 

Emellett érdemes lehet áttekinteni a K+F kiadások viselője szerinti megoszlását, azonban ebből 

az arányszámból sem érdemes hosszú távú, távlati következtetéseket levonni. Az elemzés 

alkalmas lehet arra, hogy szemléltesse, mely országokban jelentős a felsőoktatás szerepe a 

kutatás-fejlesztés területén, amely alapvetően a felsőoktatási intézmények (HEI) egyik 

alapfeladata az oktatás mellett. 
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7. ábra: Doktorandusz hallgatók száma tudomány és technológia területén a 20 és 29 év 

közötti korcosport %-ában (2012) 

Forrás: Eurostat Database alapján saját szerkesztés 

 

A doktorandusz hallgatók számát vizsgálva a 20 és 29 éves korcsoporton belül láthatjuk, hogy 

Magyarország teljesítményével az utolsó negyedben foglalt helyet 2012-ben. Ekkor negyed 

százalékot sem érte el a doktorandusz hallgatók aránya a 20 és 29 éves korosztályon belül. A 

nemzetközi összehasonlításban láthatjuk, hogy a jól teljesítő, szolidáris gazdaságok jegyeit 

magán viselők – nagyobb összeg mellett – nagyobb arányban fektetnek a fiatal kutatók 

képzésébe, kutatásába, így ez vélhetőleg hozzájárul a magasabb hozzáadott érték képzéséhez, a 

jobb gazdasági teljesítményhez. [7] Ahogy az eddigi példák mutatják, a felsőoktatás tömör, 

objektív leírása nehéz feladat, számos esetben a kutatás-fejlesztés eredményével igyekeznek 

annak hatását magyarázni, ilyen például a high-tech eszközök exportja vagy a millió lakosra 

jutó szabadalmi kérelmek száma. 

 

 
8. ábra: High-tech eszközök exportja az összes export %-ában meghatározva (2014) 

Forrás: Eurostat Database alapján saját szerkesztés 
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9. ábra: Millió lakosra jutó high-tech szabadalmi kérelmek száma (2013) 

Forrás: Eurostat Database alapján saját szerkesztés 

 

Az első esetben máris láthatjuk, hogy az adatfelvétel módja rendkívüli módon befolyásolja a 

kapott eredményt, ugyanis attól függően, hogy a számbavétel szabálya szerint mi minősül high-

tech exportnak, jelentős torzító (eltérítő) hatással van a mutatószám értékére. Ilyen lehet például 

az, ha valamilyen high-tech eszközhöz exportál, vagy bérmunkával járul hozzá egy 

makrogazdaság, azonban annak tényleges kutatás-fejlesztési eredménye az adott országban 

nem feltétlen jelentkezik. Ezt próbálja némiképp kiküszöbölhető a millió lakosra jutó high-tech 

szabadalmi kérelmek számának alakulását vizsgálva, melynél Magyarország az utolsó 

harmadban foglal helyet. A legaktívabbak ilyen tekintetben a skandináv országok, míg 

jellemzően a posztszocialista országok jelentik a mezőny végét. A statisztikai adatok tükrében 

azt is láthatjuk, hogy a közelmúlt történelmi eseményei, a korábbi gazdasági-társadalmi 

berendezkedés rányomja bélyegét a „jelen” fejlődésére, amennyiben a kutatás és fejlesztés, 

szabadalmak tekintetében vizsgálódunk. 

 

 
10. ábra: Oktatásban töltött átlagos idő (2014) 

Forrás: OECD Better Life Index alapján saját szerkesztés 
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Az oktatásban töltött idő a felsőoktatáson túlmenően, általánosságban véve, az oktatási 

rendszerben töltött évek számát jelenti. Itt is megfigyelhető a minőségi komponens hiánya, mert 

nem mindegy, hogy valaki oktatásban töltött éveit Kelet-Közép Európában, vagy egy skandináv 

ország valamelyikében teljesíti. A statisztikai adat arra alkalmas, hogy nyomon követhessük, 

melyik országok invesztálnak sokat a humán tőke fejlesztésébe, mely eredmények némiképp 

magyarázzák a PISA-teszten elért eredményeket. [8] [9] 

 

 
11. ábra: Diákok képességei PISA-teszt pontjai alapján (2014) 

Forrás: OECD – Better Life Index alapján saját szerkesztés 

 

A felsőoktatás esetén nincs a PISA-teszthez hasonló értékelés, aminek eredményeképpen a 

diákok nemzetközi szinten nem válnak összehasonlíthatóvá. Az országos kompetenciamérés a 

közpfokú oktatással együtt hazánkban bezáródik, az intézmények jellemzően saját 

hatáskörükben végezhetnek kompetenciamérést. [10] [11] Mind a nemzetközi színtéren, mind 

a hazai gyakorlatba adaptálódik a felsőoktatási kompetenciamérés is, a felsőoktatásért felelős 

államtitkárság rövidesen alkalmazni kívánja az összes felsőoktatásba kerülő hallgatót érintő 

kompetenciamérés intézményét. [12] [13] 

 

3. Összefoglalás 

 

A bemutatott nemzetközi adatgyűjtés szűk fókuszú, hiányos, az összegyűjtött adatok a gyorsan 

változó nemzetközi környezetben néhány év alatt elavulttá válnak. Láthattuk, hogy a pénzügyi 

és létszám adatok dominanciája jelentős, ezen túlmenően a minőségorientált megközelítés 

makroszinten nem jellemző, arra vonatkozó kezdeményezést nem találtam. A rendelkezésre álló 

adatokból épített modell magyarázóerejét csökkenti, hogy bizonyos adatok régiek, elavultak. 

Az előző évtizedben kibontakozó gazdasági válság az évtized elején még éreztette hatását, így 

a 2012-es adatok 2018-ban kevéssé helytállóak, jövőre vonatkozó következtetések levonására 

alkalmazhatóságuk csökkent. Láthatjuk azt is, hogy a különböző nemzetközi szervezetek által 

gyűjtött adatok széttöredezettek, az adatszigetek közötti koherens felépítés nem jellemző. Az 

életminőség bemutatására létrehozott BLI (Better Life Index) különféle komponensek 

segítségével írja egy-egy ország fejlettségét, azonban a felsőoktatás ebben az esetben is relatíve 

háttérbe szorul. Véleményem szerint szükség lenne a Better Life Indexhez hasonló, a 
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felsőoktatást leíró komplex mutató(család) létrehozására és a folyamatos nemzetközi 

statisztikagyűjtésre.  
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Abstract 

 

Due to my research area, in my article I focus on the quality monitoring system risks of auditor 

activity and the quantitative risk assessment approaches as the significance of risk analysis 

increased sharply in the past few decades. In territorial and executive points of view, risk 

analysis and risk assessment have unique characteristics, which is demonstrated by the fact 

that the auditor does his work in uncertain circumstances and uncertainty figures can occur by 

quality monitoring. It comes from practice and searches for adequate and also efficient 

solutions for everyday problems here moreover new theories are also born as a result of this 

practice. Writing this article, I have made a research of auditing risk which shows a different 

side of auditing activity-a brand new side of the word risk-different from the word’s 

commonsense interpretation. Auditor must obtain assurance that the examined financial reports 

do not contain significant, false items-which is one of the most important steps in auditor’s 

work-to decrease risk the lowest possible. During his work, the auditor measures the reports to 

the given set of rules or regulations and provides measurements on the basis of it. It can occur-

while examining the reports-that the auditor’s measured values differ from values of the report 

when the fact of trustworthiness must be examined as the situation of the auditor can be further 

complicated by the fact that the items’ ‘real’ values are not known. In case of risk analysis, it 

is also a problem that the measured values of only the accountant making the report and the 

auditor are compared. Though different values can have significant risks as the basic criterion 

of reports are to give trustworthy and real picture. 

 

Keywords: risk assessment, auditing, quality monitoring, risk, probability. 

 

1. Introduction and goals 

 

Formation of auditing goes back to the XIX. Century when the companies Act of 1855-56 

English Law of Commercial made the owners of the Joint Stock Companies possible to revise 

the documents of basic accounting records by independent auditors. (King et al., 2003) Since 

then, in Europe and in the United States of America auditing profession does not mean the 

sustentative testing of accounting records and the detection of frauds in connection with them 

but firstly the accounting balance sheet them later the income statement-as the elements of 

reports-were investigated. (Lee et al., 2008) 

Nowadays the goals of auditing activity are to increase the stakeholders’, so the users’ 

confidence through financial reports which is strengthened by the laws and regulations in force: 

“The aim of auditing is to state whether the annual report made about the business year-the 

simplified annual report and the consolidated annual report-made by the entrepreneur are done 
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on the basis of this law and according to it gives trustworthy and real view of the entrepreneur’s 

(The consolidated enterprises’ common) property and financial situation and the result of 

operation . In auditing the harmony and relationship of the annual report, the consolidated 

annual report and the connected annual report’s data must be revised.”6 

According to Barkman (1977) the authenticity of auditing has two forms: 

1. Firstly the auditor tries to ensure that the statements of the reports are authentic. 

2. The determined and issued opinion gives the authenticity of the documents for external 

actors. 

Auditor’s opinion must obtain assurance about the fact that the financial reports analyzed by 

the auditor do not contain significant false statements which can derive from fraud or random 

error. According to ISA7, auditor can have reasonable assurance if he decreased the auditing 

risk to the lowest possible level.  

Auditing risk measurement has two central significances: 

1. National and international auditing standards demand for risk-based auditing. 

2. Methods of risk measurement and risk assessment are still unfinished so they cannot be 

quantified. 

Nowadays auditing activity appears as the branch of business activity that cannot have risk 

factors and for this reason auditors’ profession is considered as a risky one with the focus of 

measurement and control of risk. In my article, I will focus on the current quality control of the 

Chambers of Auditors in more depth in connection with the quality control of the public 

oversight I carry out researches which I want to publish later. 
 

2. The current quality control system 
 

Rules in connection with quality control, activities connected to carrying out verifications and 

the operation of system is controlled by the Quality Control Methodological Manual (later 

MMK and the Quality Control rules of Procedure (later MESZ). [11] 

Quality control has two types: 

1. Monitoring the internal quality control system. 

2. Monitoring specific terms which can happen through: 

a) General monitoring methodology, such as the questionnaire which covers the 

entrepreneurs not having special activities. 

b) Special monitoring methodology which covers the entrepreneurs having special 

activities who make consolidated report corresponding with the account law and 

the statutes connected to it. [11] 

The main task of the members of the Chamber of Auditors is to choose which and when an 

auditor makes quality control at an audit firm or auditor. The following aspects are taken into 

consideration when assigning auditors: 

a) “Only the auditor with the same qualification can do the quality control who has active 

professional practice on the given fields.” [11] 

b) “Two auditing following each other cannot be made by the same auditor at an audit firm 

or auditor.” [11] 

                                                           
6 According to the 2000 Law of C., § 155. 
7 According to ISA 200/5. paragraph 
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When organising a quality control, regional points of view must be considered and moreover 

the fact too that normally in every six years an auditor must be controlled and this six years do 

not contain the period when the auditor ceases his activity. Chamber members force a quality 

control more often than six years when the verified auditor gets “not satisfied “certification on 

the last quality control. [11]  

Quality controllers’ team leaders make a verification plan for quality controllers every year 

which is approved by Chamber members. Then controllers make an appointment with the 

verified auditor or audit firm of time and place by phone or email.8 Controllers must remember 

every cases the independence and incompatibility requirements and if the auditors, audit firms, 

checked and listed, do not meet the requirements, the Board’ members must be notified. [11]  

Notification of procedure must contain the following: 

• Name and contact of the administrator, subject of the case, reference number, the 

starting date of the procedure. 

• Information for the possibility of declaration and for access to the file. 

• Reference of the office’s procedure and the name of the applicant. 

• The name of the Chamber member auditor, name of the audit firm, reference number 

and the personal data of the quality controller such as the name, number of credentials 

etc. 

• The assignment’s title in case of controlling Chamber member auditor and the controlled 

period of time. If the subject of controlling is an audit firm, it must be noted that the 

quality control refers to an internal quality control evaluation. 

• The specific date and place of controlling. [11] 

The quality controller can continue his work on the basis of credentials letter-issued by the 

chairman of the Chamber- which must contain the data of the quality controller and the 

Chamber member auditor’s or audit firm’s data and the period of controlling. [11] 

The controller’s team leader can take part in controlling but he can interfere in the procedure 

only in the case when offence or professional deficiency occurs. The presence of the team 

leader, the period of time he spends on the location and- if he intervenes into the procedure- 

intervention must be recorded. Monitoring happens with filling the authorised questionnaire9 

contained in MMK. The quality controller can ask for all the documents, declarations and data 

from the auditor or the audit firm which help his work and copies can be made about the things 

that influences monitoring significantly. The responsibility of the controlled person of firm is 

to secure the place, techniques and the unrushed atmosphere which are needed for monitoring. 

In internal quality control system or in case of unique assignment control, evaluation of the 

questionnaire must be made on the basis of the aspects noted in the explanatory note of the 

MMK. [11] 

In case of monitoring unique assignment, special procedure, evaluation happen if the examined, 

available documents do not conform to the information of the auditor report. [11] 

The controller must make a copy about the examined documents and reports occurring in 

monitoring and he can give a copy to the controlled person or firm about the filled questionnaire. 

In case of closure, report must be made about the evaluation which must be sent to the 

                                                           
8 According to MMK’s annex 28/a. and b 
9 Happens with filling the questionnaire of MMK 5/a and b 
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competent, controlled person with a suggestion in 7 days enclosed with the documents attached 

( they can be statements, reports etc.). Both, the quality controller, the controlled person or his 

representative must declare about incompatibility, correspondence to independence 

requirements and obligation of secrecy. [11] 

In the case when in the audit firm more auditors are employed, final report can be made one by 

one as an auditor which contains the evaluation of the specific terms or it can be made as an 

authorised final report which contains the evaluation of the international quality control system. 

[11] 

The controlled auditor or audit firm can make comments in connection with monitoring in 15 

days of receiving the final report then the Committee makes a decision in connection with the 

procedure in which “satisfied” with satisfied note or “not satisfied” verifications can be made 

and there will be a decision according to the standards of MMK both in connection with the 

evaluation of internal quality control system and the specific terms. If the monitored one got 

“satisfied” verification, the Committee does not have further to do. ON the other hand, if the 

result of monitoring gets “satisfied” with note evaluation, the Committee apply –in case of 

specific terms- the following steps: 

a) Notice the monitored person or firm to finish the activity not conformed to the standards. 

b) Oblige the auditors to take part in training. [11] 

In case of the same verification but for internal quality control system the Committee can act 

only in one way as the monitored one receives a notice to stop the activity not meeting the 

standards. [11] 

If the action gets “not-satisfied” verification, the Committee initiates disciplinary proceedings 

both in case of monitoring specific terms or in case of internal quality control system and the 

monitored item will be warned to stop practising activities not corresponding the standards and 

when monitoring specific terms it makes the auditors to do training. If the monitored auditors 

do not agree with the verification of the evaluation, they can lodge an appeal to the president of 

the Chamber of Auditors in 15 days after receiving. [11] 

The quality controller must handle all the documents- such as reports, filled questionnaires, 

statements and copies in connection with monitoring- to the Committee declare about it as 

keeping them available is the Chamber’s responsibility [11] 

In the case if the work of the supervisor is made complaints, the president of the Chamber must 

start an examination monitoring quality controller and both of them must be informed about it. 

In this case the member of the Committee takes part in monitoring, observe the controllers work 

and they must make a recommendation about it in 15 days. [11] 

In case of “not satisfied” verification, the Committee can order another quality control which 

means the monitored data, documents’ presentation or another on-the –spot- check. Post –

control can have two types of result: 

1. No offences were made so the monitored person must be notified. 

2. Offences were made which can be handled with discontinuing unlawful conduct or 

restoring lawful practice, the monitored person must be notified and with 20 days 

termination and warning sanctions he will be obliged to cease the activity causing 

offences. [11] 
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3. Risks of auditor activity 

 

According to Bélyácz (2010), two approaches can be distinguished on the basis of risk and 

uncertainty: 

1. Subjective approach which is impossible to be quantified or materialized. 

2. Objective approach which cannot be measured, it is a knowledge based phenomenon. 

Opposing Knight (1921) defines three types of probability: 

1. Prior probability which can be inferred deductively and it is homogenously classified. 

2. Statistical probability which is empirically classified and can be defined by ex post 

empiric evaluation. 

3. Estimations when the questioned events are unique. 

According to Knight (1921) in auditing point of view we can talk about uncertainty not risk as 

all the auditing activities are unique. It is proved by the fact that one firm’s two audits- followed 

by each other- can significantly differ and we can only have restricted knowledge about results. 

This statement is supported b the fact which is set out by Bélyácz (2010) as the definition of 

risk can be applied for the cases when results are uncertain but heir probability is known. 

Components of risk, modes of measuring risk, basic definitions and methodologies are formed 

gradually in a long period of time. (Colbert, 1987) 

At the beginnings sampling, then  and  types of auditing risks can be distinguished by the 

current standards.[14] 

Forming auditing opinion is based on acquiring auditing evidences and the evaluation of them 

through it, the auditor can disclose further evidences and the risk of identification can be 

decreased to the lowest level (Bell, et al., 2005). Pine (2008) distinguishes four types of audit 

approach methodologies and the help of them he determines the function of auditing approaches 

for acquiring and modes of evidences. 

1. Basic examination procedure approach: examining numerous transactions without focus 

area. 

2. Balance sheet approach: focusing on balance sheet monitoring supposing that all the 

balance sheet data and the value of results are correct. 

3. System-based approach: focusing on monitoring internal controls and further 

examinations are made in those areas where internal control monitoring is not correct.. 

4. Risk-based approach: it is the most important approach in auditing point of view as 

questions arising in connection with it is- what method and what approach the 

measurement of risk have to be done to maintain risk on the lowest possible level- one 

from the most problematic duties determination. 

International auditing standards prescribe the auditor to identify or estimate the measure of risk 

arising from false statements or frauds when planning and implementing auditing.10 

 

  

                                                           
10 According to the paragraph ISA 200/7. 
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3.1. Risks of material misstatement (LHÁ) 

 

The connection between risk-based auditing and auditing risk is the risk of material 

misstatement which-according to ISA:11 “it is the risk that the financial reports contain 

significant false statement before auditing. It is composed from the following two components 

on statement level”: 

1. Original risk which is the internal characteristic of a transaction of system that cannot 

be influenced such as if in one year sales happen with numerous but low-valued 

invoicing then next year less but higher-valued invoices are issued. In this case sales 

original risk increases. 

2. Monitoring risk is the one when the internal controlling system does not prevent, 

disclose or correct all the mistakes. Opposing to original risk, monitoring risk can be 

influenced. By ISA monitoring risk cannot be decreased to zero so absolute certainty 

cannot be reached.12 

Both the original and monitoring risks are available in two levels for financial reports, 

transaction groups, account balances and for the level of statements in connection with 

disclosures.13 

 

3.2. Disclosure risk 

 

Disclosure risk-according to ISA- is the risk of the fact that “transactions by the auditor carried 

out for decreasing audit risk to the acceptable low level, will not disclose a current false 

statement which can be important on its own or with other false statements”.14 Disclosure risk 

can be influenced by the auditor in short term. The bigger the estimated risks of material 

misstatements are, the lower the risk of disclosure are which effect the to be collected evidences, 

documents and papers’ quantity and quality too.15 

 

  

                                                           
11 According to the paragraph ISA 200/13. 
12 According to the paragraph ISA 200/A39. 
13 According to the paragraph ISA 200/A34. 
14 According to the paragraph ISA 200/13. e point 
15 According to the paragraph ISA 200/A42. 
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Table 1. Formation of acceptable level of disclosure risk about the estimation of original 

risk and monitoring risk [9] 

  Estimation of auditor about monitoring risk: 

  High Medium Low 

Estimation of 

auditor about 

original risk 

High The lowest Lower Medium 

 Medium Lower Medium Higher 

 Low Medium Higher The highest 

Source: Own editing 

 

Disclosure risk can be divided into sampling and non-sampling risks. Sampling risk means that 

the auditor concludes to a completely different conclusion by the chosen sample as if he would 

have examined the whole population. On the other hand non-sampling risk means that the 

auditor does not realise an important misstatement or draws false conclusions from the sample. 

[9] 

 

4. Quantitative risk estimation approaches 

 

Results of evaluation arising from auditors activity are worth quantifying so materializing, 

thanks to it quantitative analyzing methods are appropriate for using which carries the elements 

of subjectivity. Literature points to two quantitative-typed of approach: 

1. Tendency based on certainty functions. 

2. Tendency based on classical bayes probability. 

The basic difference between the two approaches is that the tendency based on certainty 

functions is indirect so it contains probability statements indirectly but the tendency based on 

classical bayes probability contains it directly. Hereinafter we will focus on the subjective 

approach as auditing does not have any types of event area that is why it becomes unique so 

there is not any repetition in auditing so the constructive interpretation is the most appropriate 

approach. (Shafer and Srivastava, 1990a) 

The basis of this approach is that the auditor must make a decision about probability only after 

a determined quantity of data. For this purpose, comparison must be made with samples 

where ”almost sure”, “very probable” or “less probable” indicators can be used. If we determine 

probability with the help of bayes model then the examined problem must be compared with 

canonized samples so the approach becomes objective. Otherwise, in case of subjective 

approach we must decide which sample is the most appropriate on the basis of the available 

auditing documents. 
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5. Conclusion/Summary 

 

In my article, I have collected theoretical and practical ideas around the definition of auditing 

risk estimation and they can include related definitions comprehensively. The term risk is not 

clearly determined but each and every determination is behind two dimensions. 

1. How much the difference is compared to the planned one. 

2. Determination of probability. 

Risk is determined by many factors such as the mode of risk management, the place, time, type 

and effect of incurring risk and so on. Risk –if it is quantitative- influences stakeholders so users 

in optimizing their performance and supporting their decisions. 

What is important from the auditor profession point of view that it is impossible to do audit on 

a high quality level without knowing the principal’s activity in detail and precisely. Risk 

analysis through risk measurement, the risk of material misstatement can be determined after 

knowing the factors influencing the activity which has an effect on the further phases of 

examination. Although the reduction of risk to the zero is impossible, in spite of the fact that 

the number of transactions is limited. Expectations towards auditor profession are continuously 

increasing and the conditions of auditing become stricter. Due to it, stakeholders need good 

quality, trustworthy information to make decisions which are ensured on the basis of market 

actors’ reports. As an effect of it, organisations concerned in this profession currently improve 

the rules and make controlling activities even stricter. 
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Absztrakt 

 

A virtuális pénzek esetén fontos tényező a működési háttér, amelyhez a kriptográfia biztosít 

megoldást. A kriptográfia nem más, mint az információ titkos, az illetéktelen hozzáféréssel 

szemben biztonságos továbbításának elmélete és gyakorlata. A kriptovaluta egy digitális vagy 

virtuális pénzeszköz, amelynek titkosítása a kriptográfia módszertanával történik. A 

kriptográfia felhasználásából adódóan nehéz hamisítani, illetve nincs központi kibocsátó, 

ezáltal immunis az állami beavatkozásra, valamint a manipulálásra. A kriptovaluták előállítása 

elsősorban a bányászattal (angolul mining) lehetséges. A kriptovaluták piacán a Bitcoin 

rendelkezik a legnagyobb piaci kapitalizációval, melyet leginkább a magas árfolyama biztosít, 

tekintve, hogy a bányászás nehézsége magas, a kibányászott érmék darabszáma nem bővül 

olyan gyors ütemben. Habár a bitcoin népszerűsége töretlennek számít a virtuális 

fizetőeszközök világában, akadnak kihívói a piacon. Jelenleg három nagy kihívót neveznek meg 

a bitcoinnal foglalkozó portálok, a Bitcoin Cast-t, az ethert és a Ripplet. Az elmúlt időszakban 

a bitcoinok értéke növekvő tendenciát mutatott. 2009-ben, az induláskor az értéke még 0 volt, 

azonban ez az érték jelenleg 6.600 $ környékén jár. Az értékének pozitív irányba történő 

alakulása összhangban van a bitcoin kínálatának folyamatos csökkenésével, tekintve, hogy a 

megszerezhető bitcoinok száma véges, illetve, hogy a kereslet iránta folyamatosan növekszik 

köszönhetően például az egyre több elfogadóhelynek. Tanulmányomban foglalkozni kívánok a 

kriptovaluta piac szereplőivel, a kriptovaluták megszerzésének lehetséges módszereivel, illetve 

a piacon szereplő legfontosabb kriptovaluták gazdasági elemzésével és tulajdonságaik 

összehasonlításával. Tekintve, hogy a piacon a bitcoin rendelkezik a legnagyobb ismeretséggel 

és befolyással, valamint az elmúlt időszakban is az árfolyama hektikusan alakul, így elemzem 

az árfolyamváltozás lehetséges okait. A gazdasági elemzés elengedhetetlen pontjaként 

foglalkozni kívánok a számviteli és adózási kérdésekkel egyaránt.  

 

Kulcsszavak: kriptovaluták, kriptográfia, bitcoin, bányászat, virtuális pénz 

 

1. Bevezetés 

 

A virtuális pénzek esetében elengedhetetlen elem a működési háttér, vagyis a kriptográfia 

fogalmának, működési elveinek megismerése. A modern gazdasági életben a verseny és az 

innováció tartja folyamatos fejlődésben az adott szegmenst, nincs ez máshogy a pénzügyi 

szolgáltatások, vagy a megjelenő, új fizetési megoldások vonatkozásában sem. Ezekhez a 

változásokhoz azonban nagyban hozzájárul a számítástechnika fejlődése, valamint a kényszer, 

hogy a piacon képes legyen megmaradni az adott szereplő. 
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A tanulmányban elemzésre kerül a kriptovaluták aktuális piaci helyzetének elemzése, a piac 

résztvevőinek és a kriptovaluták megszerzésének módjai, a számviteli és adózási kérdések 

legfontosabb tényezői.  

 

2. A kiptovaluták aktuális piaci helyzete 

2.1. Működési elvről röviden 

 

A kriptovaluta egy digitális vagy virtuális pénzeszköz, amelynek titkosítása a kriptográfia 

módszertanával történik. A kritográfia nem más, mint „az információ titkos, az illetéktelen 

hozzáféréssel szemben biztonságos továbbításának elmélete és gyakorlata.”  

Hogyan néz ki egy titkosítási folyamat? A kriptográfiai rendszer fő elemei a kódoló és dekódoló 

eljárások, valamint különféle algoritmusok. A kódolás során az adott üzenet rejtjelezetté válik, 

- vagyis olyan jelsorozattá alakul, amelynek az illetéktelenekhez jutás esetén a megfejtése nehéz 

feladat - majd aki a megfejtésre jogosult, - a dekódoló - egy megfejtési kulcs segítségével képes 

a rejtjelezett üzenetet az eredeti üzenetté visszakonvertálni, ezáltal képes azt elolvasni. (1) 

A kriptográfia felhasználásából adódóan nehéz hamisítani, illetve, nincs központi kibocsátó, 

ezáltal immunis az állami beavatkozásra, valamint a manipulálásra. A kriptovaluták 

„előállítása” a bányászattal (angolul mining) lehetséges. (2)  
 

2.2. Kik lehetnek a virtuális pénz vagy kriptovaluták piacának szereplői? 
 

A piaci szereplőket három nagyobb csoportba kategorizáltam az Európai Bankhatóság 2014. 

július 4-én kiadott véleménye alapján. A két legfontosabb csoport a felhasználók és az 

elfogadók köre. Felhasználónak tekinthetőek az olyan személyek vagy jogi személyek, akik 

rendelkeznek kriptovalutával, és befektetési vagy virtuális/valós termékek és szolgáltatások 

ellenértékének kifizetésének céljából rendelkeznek vele. Az elfogadók kategóriájába tartoznak 

a kereskedők, akik, termékek és szolgáltatások ellenértékekét elfogadják a virtuális valutát, 

valamint a tőzsdék, amik kereskedési platformot biztosítanak a felhasználóknak a törvényes 

fizetőeszközökre való átváltáshoz, illetve egyéb pénzügyi műveletekhez (pl.: konverziós 

szolgálatások). A harmadik csoportba a „háttérfolyamatokban résztvevőket” soroltam. Ide 

azokat az egyéneket, vagy jogi személyeket kategorizáltam, akik a pénzrendszer 

működtetésében vesznek részt, mint például a rendszerirányításért felelős szervezet, aki a 

virtuális pénz használatát meghatározza, szabályozza (nem törvényi kereteken belül), a virtuális 

pénz feltalálói, akik létrehozzák a virtuális pénz alapjának tekinthető kódokat, protokollokat 

fogalmaznak meg a működéshez, illetve a különböző szolgáltató egységek, akik a rendszer 

működtetéséért felelősek. Szolgáltató egységnek tekintetem: 1) a tranzakciók feldolgozásában 

résztvevő egységet vagy másnéven a bányászokat, akik a virtuális pénzek küldésében, 

visszaigazolásában vesznek részt, 2) a pénztárca kezelőket/letétkezelőket, akik a virtuális 

pénztárcák kezeléséért felelősek abban az esetben, ha a felhasználó igénybe veszi a 

szolgáltatást, 3) a műszaki szolgálatókat, akik nem alapvető műszaki szolgáltatásokat nyújtanak 

a rendszer működtetéséhez, illetve 3) az információkat szolgáltatókat, aki a virtuális pénz 

árfolyamának alakulását, valamint az egyéb rendelkezésre álló információkat kifelé 

szolgáltatja. (3) 
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2.3. Hogyan szerezhető meg a kriptovaluta? 

 

A megszerzési módszerek közül három alapvetően kategóriát lehet kiemelni: 1) bányászat, 2) 

tőzsdén való megszerzés, illetve 3) termékek vagy szolgáltatások ellenértékeként való 

elfogadás.  

1. Bányászat 

A bányászat folyamatának lényege, hogy a bányászok matematikai számítások megoldásainak 

segítségével biztosítják a tranzakciók feldolgozását, visszaigazolását. Azáltal, hogy egyes 

kriptovaluták esetén (pl. bitcoin) folyamatosan csökken a megszerezhető érmék száma, egyre 

nehezebb ezzel a módszerrel az érmékhez jutni. Azonban érdekesség, hogy magára a 

bányászatra már egy egész ipar épül, amely kizárólag erre a célra kifejlesztett, nagy 

teljesítményű számítógépek forgalmazásával foglalkozik. (4) 

2. Bitcoin-tőzsdén való megszerzés, vásárlás, illetve törvényes fizetőeszközre átváltás 

A Bitcoin-tőzsdék – az elnevezés abból adódik, hogy a bitcoin volt az első kriptovaluta a piacon, 

így a kereskedés folyamatának elindulása is ehhez a kriptovalutához köthető - egy piaci szférát 

teremtve megoldást biztosítanak arra, hogy a kriptovaluták szabadon megvásárolhatók és 

értékesíthetőek legyenek. A tranzakciók volumenének köszönhetően a cserék a kriptovaluta 

értékének meghatározásában kulcsfontosságú szerepet játszanak. Hasonlóan a tőzsdékhez, a 

felhasználók a népszerű valutákért cserébe (pl.: dollár, euró) is vásárolhatják, illetve 

értékesíthetik a virtuális valutáikat. (4) Néhány ilyen kiemelkedő platform a Mt. Gox, - a világ 

első Bitcoin-tőzsdéjeként 2010-ben kezdte meg a működését, majd 2014. februárjában a 

megnövekedett spekuláció miatt felfüggesztette a tevékenységét, jelenleg is csődeljárás alatt áll 

(5) – a Bitstamp, a Bitfinex, a Coinbase vagy a Kraken.  

A Bitcoin-tőzsdéken kívül lehetőség van még más csatornákon is kriptovalutához  jutni, például 

Bitcoin Bankban, vagy ATM-en (jellemzően bitcoin ATM, erre a kriptovalutára speciálisan 

kialakítva) keresztül. Az első bitcoin bank a világon Ausztriában működik, amit a német 

blokklánc startup, a Bit Trust üzemeltet, és annak érdekében hozták létre, hogy könnyebbé és 

biztonságosabbá tegyék a tranzakciókat, vagyis az adást, vételt és utalást. (6) A bitcoin ATM 

lényege, hogy az ATM képernyőjéhez kell érinteni a bitcoin címünk QR kódos alakját, a 

készpénzt az elfogadó helyhez tenni, majd a küldés gombra kattintva elindítható a tranzakció. 

Magyarországon a budapesti Anker Klubban lehet ilyen ATM-mel találkozni.(7) 

3. Termékek vagy szolgáltatások ellenértékeként való elfogadás 

Tekintve a kriptovaluták nem rendelkeznek központi kibocsátóval, nem törvényes 

fizetőeszközök, így a termékek és szolgáltatások ellenértékeként való elfogadásához szükséges 

a kereskedők vagy szolgáltatók kijelentése, nyilatkozata, hogy fizetőeszközként elfogadják. 

Jellemzően az online kereskedelemben használatos fizetési forma, azonban a virtuális 

pénztárcák segítségével lehetőség van a személyes vásárlások esetén is ezt a fizetést alkalmazni. 

Ilyen elfogadó hely például a Subway, a DELL vagy az Expedia. (8)  

 

2.4. Az aktuális piac helyzete 

 

A jelenlegi piacon 4635 darab kriptovaluta található meg, melyek számos tényező alapján 

rangsorolhatóak. (9) A táblázatban lévő rangsorolást a piaci kapitalizáció csökkenő sorrendje 

alapján készítettem. Habár a piaci kapitalizációt elsősorban a vállalatok értékének 
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meghatározásakor alkalmazza a szakirodalom, amely aktuális tőzsdei árfolyam adatokon 

alapul. Számítása a kibocsátott részvények darabszáma és az aktuális részvényárfolyam 

szorzata. (10) A kriptovaluták esetében a piaci kapitalizáció ugyanígy értelmezendő, 

megmutatja, hogy adott darabszám (kibányászott érmék) és az árfolyam szorzata hogyan alakul. 

A piacon a Bitcoin rendelkezik a legnagyobb piaci kapitalizációval, melyet leginkább a magas 

árfolyama biztosít. 
 

1. táblázat: A 10 legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező kriptovaluta 

Név Rövidítés Piaci kapitalizáció ($) 

Árfolyam 

($) 

Kibányászott érmék 

(db) 

Bitcoin BTC              113 672 488 838     6649,89                       17 093 900     

Ether ETH                51 099 017 838     510,57                     100 082 827     

Ripple XRP                21 759 861 061     0,55                39 245 304 677     

Bitcoin Cash BCH                15 126 460 180     880,25                       17 184 275     

EOS EOS                  9 921 626 078     11,07                     896 149 492     

Litecoin LTC                  5 683 822 808     99,74                       56 985 271     

Alpcoin ALP                  4 525 633 816     0,55                  8 169 425 557     

Stellar Lumens XLM                  4 439 226 459     0,24                18 604 872 560     

Cardano ADA                  4 338 232 976     0,17                25 927 070 538     

IOTA MIOTA                  3 536 911 454     1,27                  2 779 530 283     

Forrás: saját szerkesztés a https://www.cryptocoincharts.info/coins/info adatai 

(letöltés:2018.06.14.) alapján 
 

Megvizsgálva a teljes piaci részesedést, - tehát az egyes kriptovaluták piaci kapitalizációját 

osztottam a piacon lévő összes kriptovaluta piaci kapitalizációjának összegével 

(295.270.000.000 USD) – is arra a következtetésre jutottam, hogy a Bitcoin kimagaslóan nagy 

arányban szerepel a piacon (38,5%).  
 

 
1. ábra: A teljes piaci részesedés megoszlása százalékos formában 

Forrás: saját szerkesztés a https://www.cryptocoincharts.info/coins/info adatai 

(letöltés:2018.06.14.) alapján 
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Az elmúlt időszakban a bitcoinok értéke növekvő tendenciát mutatott. 2009-ben, az induláskor 

az értéke még 0 volt, azonban ez az érték mára már közel 6.600 $ környékén jár. Az értékének 

pozitív irányba történő alakulása összhangban van a bitcoin kínálatának folyamatos 

csökkenésével, tekintve, hogy a megszerezhető bitcoinok száma véges, illetve, hogy a kereslet 

iránta folyamatosan növekszik köszönhetően például az egyre több elfogadóhelynek. A bitcoin 

érmék teljes forgalma összesen 21.000.000 darab, ez az összmennyiség a blokkok létrehozása 

során generálódhat, azonban minden négy évben a felére csökken a „megtalálható” érmék 

mennyisége. Például az első négy évben 10.500.000 darab érmét lehetett megtalálni, a második 

négy évben ez a mennyiség azonban már csak 5.250.000 darab, ezt követő négy évben 

2.625.000 darab stb. (11) Jelenleg 17.093.900 darab kibányászott bitcon található a piacon. A 

bitcoinból eredő kockázatok, illetve azok bekövetkezése csökkenő irányba terelheti a bitcoin 

árfolyamát, például ez a tendencia figyelhető meg a Silk Road bezárása vagy az Mt. Gox 

bitcoin-tőzsdét érintő hackertámadás esetén. (12)  

 

2.5. A bitcoin kihívói  

 

Habár a bitcoin népszerűsége töretlennek számít a virtuális fizetőeszközök világában, akadnak 

kihívói a piacon. Az általam már a korábbiakban bemutattam, hogy mely kriptovaluták 

szerepelnek a piac első tíz helyén. Jelenleg három kihívója van a bitcoinnak a kriptovaluta 

piacon: a Bitcoin Cash, az ether és a XRP.  

A Bitcoin Cash (BCH) 2017. augusztus 1-jén indult, alapját a bitcoin adja, azt kiegészítve a 

következő új tulajdonságokkal rendelkezik: 

- új tranzakciós aláírás javít a virtuális pénztárcák biztonságán 

- decentralizált fejlesztés valósul meg, vagyis a szoftverek több, független fejlesztőcsapat 

együttes munkáján alapul, így nem tudja egyetlen csoport sem irányítani 

- a blokklánc méretezhető 8MB-ra. (13) 

Etherum nevű hálózat 2015-ben kezdte meg a működését, a virtuális fizetőeszközének neve az 

ether. A folyamatosan növekvő népszerűségét pedig annak köszönheti, hogy a blokklánc-

technológia által ki nem használt lehetőséget ragadta meg, vagyis szükség van egy olyan gép 

létrehozására, amely képes bármilyen tranzakció megvalósítására. A Bitcoin és az Ethereum 

között a főbb különbségek: 

- Az Ethereumban a blokkidő 14-15 másodperc, a bitcoin esetén még mindig 10 perc. 

- Az Ethereumban miden évben azonos mennyiségű ethert bocsátanak ki, szemben a 

bitcoinnal, aminek száma véges. 

- A bitcoinos tranzakciók egyenlően versenyeznek egymással, az Ethereum a 

tranzakciókat sávszélesség, számítási és tárolási kapacitás alapján árazza. 

- A Bitcoin nem számít rugalmasnak a számítási kapacitás és idő vonatkozásában. 

- Az Ethereum esetén nem éri meg a bányászoknak csapatokba „tömörülni”. 

- Az Etherum közösségi finanszírozással alapították, a bitcoin kibocsátással jött létre, a 

korai szakaszban tevékenykedő bányászok birtokolják az összes bitcoin mennyiség 

nagy részét. (14)  

Az XRP a Ripple elnevezésű hálózat kriptovalutája, és hálózati szinten ugyanazon az elven 

működik, mint a Bitcoin és az Etherum. A Ripple innovatív alternatívája a határokon átnyúló 

fizetések hagyományos eszközeihez képest, úgy működik, mint egy pénznemváltó, elszámolási 
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rendszer és átutalási hálózat. A működését megvizsgálva gyors, vagyis másodpercenként akár 

1500 tranzakció lebonyolítására is képes és ennek is köszönhetően költséghatékony. (15) 

 

2.6. A bitcoin számviteli kezelése 

 

A bitcoin, illetve az egyéb kriptovaluták speciális számviteli kezeléséről sem az IFRS-ek, sem 

pedig a US GAAP nem rendelkezik. Mivel a kriptovaluták csak digitális formában léteznek, 

nincs fizikai megjelenésük, nem rögzített semmilyen törvényes fizetőeszköz árfolyamához, 

illetve központi kibocsátó, mint monetáris hatóság sincs mögötte, ezért a számviteli értékelése 

is nehezen megfogható.  

Yvonne Kam, a PWC IFRS patnere a következőként értékelte a bitcoinok kezelését számviteli 

szempontból, szerinte mely mérlegsoron belül lenne érdemes szerepeltetni. 

Készpénzként nem kezelhető, mivel nem központi hatóság, vagy állam bocsátja ki. 

Pénzeszközök között sem értelmezhető, mert volatilis, ezért jelentős az értékben bekövetkező 

ingadozás kockázata. Befektetett pénzügyi eszköz azért nem lehet, mert nem biztosítja a 

jogosultjának a jogát vagy a kötelezettségeit, hogy készpénzt vagy más pénzügyi eszközt kapjon 

cserébe. Tárgyi eszköz vagy befektetési célú ingatlan sem lehet, mert nincs fizikai megjelenése. 

Készleteknek alapvetően nem kell fizikai formában megjelenniük, de a rendes üzletmenet 

megkívánja a folyamatos értékesítést. Ha azonban ez efféle kereskedési tevékenység nem a 

rendes üzletmenetbe tartozik, nem lehet készletnek sem minősíteni. 

Immateriális javak definíciójának, vagyis „egy azonosítható, fizikai megjelenéssel nem 

rendelkező, nem monetáris eszköz (=A monetáris eszközök alatt a pénz és a meghatározott 

vagy meghatározható pénzösszegben járó követelések értendőek)”(16) feltételeinek azonban 

megfelel, egyedi módon lehet kezelni, értékesíteni vagy átváltani, nem számít készpénznek 

vagy monetáris eszköznek, illetve fizikai formája sincs. Az immateriális javak, mint például a 

szabadalmak vagy a márkanevek, hagyományosan a termelési folyamatban felhasználható 

eszközök. Az immateriális javak elsődleges célja az, hogy bevételeket generáljon a gazdálkodó 

egység szokásos üzletmenetéhez kapcsolódóan. Magát a kriptovalutát elsősorban áruk és 

szolgáltatások ellenértékeként használják, vagy befektetési célokra tartják, így ez nem egyezik 

meg az immateriális javakhoz rendelt céllal. (17)  

A Financial Accounting Standards Board (FASB), az Egyesült Államok pénzügyi számviteli 

standardokért felelős testülete arról számol be, hogy új kezdeményezés indul a virtuális pénzek 

számviteli kezelésének szabályozása érdekében. A FASB által kiadott levélben a virtuális 

pénznemek elszámolásával kapcsolatban a következőeket írja: Jelenleg nincsenek olyan 

általánosan elfogadott számviteli alapelvek az Egyesült Államokban, amely kifejezetten 

foglalkoznának a digitális eszközök elszámolásával. Azok a szervezetek, amelyek jelenleg 

digitális pénznemeket tartanak, elemezték a jelenlegi már elkészült kodifikációs témákat annak 

érdekében, hogy a legmegfelelőbben tudják a számviteli elszámolást meghatározni. Mivel nincs 

egyértelmű útmutatás arra, hogy melyik standardot kellene alkalmazni, a számvitel sokféleségét 

mutatja.  

A különböző nézetek négyféle megoldást azonosítottak be:  

• A virtuális pénzeket az ASC 305 Pénzeszközök szerint kell elszámolni 

• A virtuális fizetőeszközök kezelhetőek az ASC 825 szerint, mint Befektetett pénzügyi 

eszközök 
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• Immateriális eszközként is el lehet számolni az ASC 350 Immateriális javak - Goodwill 

és egyéb mintájára 

• Ezen kívül kezelhető, mint az ASC 330 Készlet alapján. (18) 

Ha a kezdeményezés valóban elindul, nem a FASB lenne az egyedüli a világ számviteli 

standardok csoportjai között, akik már az új keretek kidolgozásán gondolkodik. Az ausztrál 

Számviteli Standard Testület (AASB), az ország beszámolási standardjainak felügyeletével 

megbízott kormányzati ügynöksége új állásfoglalást tett közzé a Nemzetközi Számviteli 

Standard Testület (IASB) tagjainak decemberi üléséig. A dokumentumban kérik az IASB-től, 

hogy a virtuális pénzekre, illetve az egyéb immateriális javakra vonatkozólag még 

specifikusabb keretrendszerre van szükség. (19)  

Magyarországon a 41/2016. Számviteli kérdés konkrétan arra vonatkozik, hogy hol kell 

nyilvántartani a mérlegben a bitcoint. A válasz elsőként a bitcoin fogalmát adja meg: „a bitcoin 

egy olyan anonim fizetést biztosító virtuális eszköz, amelyet a hálózaton keresztül 

használhatnak fel fizetésre a tulajdonosai.” A tulajdonságaiból és a felhasználás céljából 

adódóan a forgóeszközökön belül, az egyéb követelések között, mint vásárolt követelés 

indokolt kimutatni és értékelni. (20) A bitcoin egy fizetési ígéret, amely az aktuális ára, 

árfolyama alapján pénzre váltható, illetve termékek és szolgáltatások ellenértékeként elfogadják 

bizonyos helyeken. Nincs lejárata, futamideje, illetve nem kamatozik. Abban az esetben, ha 

törvényes fizetőeszközre átváltják, lehet hozama, ami vagy nyereség, vagy veszteség. A bitcoin 

megszerzéséből adódóan keletkező követelést az érte fizetett pénzösszegben, a termék vagy 

szolgáltatás ellenértékében kell a nyilvántartásba felvenni. A megszerzése még nem jár 

társaságiadó fizetési kötelezettséggel. Ezt a követelést nem lehet devizában fennálló 

követelésnek tekinteni, a mérlegfordulónapon minden esetben értékelni szükséges, ha pedig a 

piaci értéknél alacsonyabb lesz a könyv szerinti értéke, értékvesztést kell rá elszámolni. Ha a 

bitcoint értékesítik, akkor a vásárolt követelés elszámolási szabályai szerint kell eljárni, így az 

eladási ár és a könyv szerinti érték közötti különbséget pozitív esetben nyereség jellegűt a 

pénzügyi műveletek egyéb bevételeként, míg a negatív különbséget, ami veszteség jellegű a 

pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell elszámolni. Abban az esetben, ha bányászat 

segítségével kerül a bitcoin a tulajdonba, akkor térítés nélkül átvett követelésnek tekintendő, 

amit egyéb bevételként kell elszámolni és a halasztott bevételként kell elhatárolni, aminek a 

megszüntetését a bitcoin felhasználását követően kell megtenni. 

A bitcoinból adódóan fennálló követelés csökkenés miatt eredmény keletkezhet az alábbiak 

miatt: 

- ha a bitcoin miatt fennálló követelésre értékvesztést számolnak el, 

- ha a bitcoin miatt fennálló követelés behajthatatlan követeléssé minősítik át és leírják, 

ami egyéb ráfordítás, 

- ha a bitcoin miatt fennálló követelés elengedett követelésnek minősítik, ebben az 

esetben egyéb ráfordításként jelenik meg,  

- ha a bitcoin törvényes fizetőeszközre való átváltása során keletkező különbözet 

pénzügyi művelet eredményeként szerepelhet.  

- ha bitcoin a szállítói kötelezettség kiegyenlítéséra való felhasználás során keletkező 

különbségre. (21)  
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2.7. A bitcoinnal végzett tranzakciók adózási vonzatai  

 

Az adózási kérdések megvizsgálása során két lényeges szempont szerinti elemzés szükséges:  

1) Ki a tulajdonosa a bitcoinnak? A bitcoin tulajdonosa magánszemély vagy vállalkozás lehet. 

2) Milyen módon szerezte meg a bitcoint? A bitcoin megszerzésének három módja lehetséges: 

bányászat, vásárlás/eladás/átváltás és termékek vagy szolgáltatások ellenértékeként való 

elfogadás. 

A magánszemélyek bányászata esetén ebből a tevékenységből származó bevétel önálló 

tevékenységből származó jövedelemnek minősül. A jövedelmet megállapítani tételes 

költségelszámolással, vagy átalányadózás esetén a bevétel 90%-a meghatározásával lehet. (22) 

A jövedelem után szükséges a 15%-os személyi jövedelemadót (továbbiakban: SZJA), illetve 

a 19,5%-os egészségügyi hozzájárulást (továbbiakban: EHO) megfizetni. (23) 

A magánszemély befektetési célból vásárolt bitcoin valamilyen törvényes fizetőeszközre való 

átváltását követően keletkező bevétel egyéb jövedelemként adóköteles tevékenység. 

Természetesen ezen bevételből is először a jövedelem megállapítása szükséges a 

költségelszámolásra vonatkozó szabályoknak megfelelően, majd az ezután megállapított 

jövedelem, azaz nyereség után keletkezik SZJA és EHO fizetési kötelezettsége a 

magánszemélynek. (24)  

A magánszemélyek termékek vagy szolgáltatások ellenértékeként való elfogadása esetén nem 

keletkezik adófizetési kötelezettség. (25)  

Ha a vállalkozás a bányászat módszerével szerzi meg a bitcoint, akkor, mint egyéb bevétel után 

- pozitív adóalap esetén - 9 %-os társasági adó fizetési kötelezettsége (továbbiakban: TAO) 

keletkezik. (26)  

Ha a vállalkozás a bitcoint értékesíti, akkor meg kell vizsgálni, hogy az adott tranzakcióból 

nyeresége vagy vesztesége keletkezett, majd a megállapításának megfelelően a pénzügyi 

műveletek egyéb bevétele/ráfordítása közé kell sorolni, ami hatással van a TAO fizetési 

kötelezettségre.  

Ha a vállalkozás termékek vagy szolgáltatások ellenértékeként fogadja el a bitcoint, akkor ez a 

nettó árbevétele részét képező fizetés lesz, így ezután nem csak TAO fizetési kötelezettség, 

hanem helyi iparűzési adó (továbbiakban: HIPA) fizetési kötelezettsége is keletkezik. (27) 

Az előző alfejezetben, a számviteli kérdéssel kapcsolatban már ismertettem, hogy milyen 

esetekben fordulhat elő az eredmény változása, ha a bitcoinból adódóan fennálló követelés 

csökken. Két esetben a gazdasági esemény bekövetkezte a társaságiadó-alapot növelő tételként 

is minősíthető. Társaságiadó-alap növelő tételként jelenik meg, ha a bitcoin miatt fennálló 

követelésre értékvesztést számolunk el, illetve abban az esetben, ha a bitcoin miatt fennálló 

követelés elengedett követelés lesz, kivétel azonban az a helyzet, ha kapcsolt vállalkozások 

között történik.  
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2. táblázat: A bitcoin megítélése az adózási szabályok alapján 

Jellemzők Magánszemély esetén Vállalkozás esetén 

Miként 

minősül? 

Milyen 

adófizetési 

kötelezettséget 

keletkeztet? 

Miként 

minősül? 

Milyen 

adófizetési 

kötelezettséget 

keletkeztet? 

Bányászat önálló 

tevékenységből 

származó 

jövedelem  

SZJA és EHO egyéb 

bevétel 

TAO 

Vásárlás/eladás/átváltás egyéb 

jövedelem 

SZJA és EHO pénzügyi 

műveletek 

egyéb 

bevétele/ 

ráfordítása 

TAO 

Termék/szolgáltatás 

ellenértékenként 

elfogadás 

- nettó 

árbevétel 

része 

TAO és HIPA 

Forrás: saját szerkesztés 
 

Az általános forgalmi adó kérdésével az EU Bíróság C-264/14. számú ügyben hozott ítélet 

foglalkozott. Az Európai Unió Bíróságához (továbbiakban: Bíróság) 2014. június 2-án előzetes 

döntéshozatali eljárás keretein belül két kérdés érkezett a svéd legfelsőbb közigazgatási 

bíróságtól a C-264/14. számú ügyben. A Bíróság ítélete elsősorban a hozzáadottértékadó 

irányelv (A Tanács 2006/112/EK irányelve 2006. november 28. a közös hozzáadottértékadó-

rendszerről, másnéven héairányelv) értelmezésére vonatkozik, illetve, hogy a hagyományos 

devizák virtuális devizára való át- és visszaváltása, amit egy társaságon keresztül kívánnak 

megvalósítani, mint ügyletet terheli-e a hozzáadottérték-adó fizetési kötelezettség. 

Az alapügy tényállása: D H. hagyományos devizák bitcoinra való át- és visszaváltási 

szolgáltatást kíván nyújtani egy társaságon keresztül. Az előzetes döntéshozatalra utaló 

határozat megállapításai a következőek: 

- a bitcoint elsősorban magánszemélyek közötti, illetve egyes internetes áruházakban való 

fizetések során használják, interneten keresztül; 

- nincs közvetlen kibocsátója, a hálózatban hozzák létre algoritmussal 

- anonim tulajdonjogot és átruházást teszi lehetővé 

- maga a bitcoin-cím bankszámlaszámhoz hasonlítható. 

D.H. az ügyeleteket a következőképpen kívánja bonyolítani: a társaság honlapján keresztül 

közvetlen a magánszemélytől vagy társaságtól, vagy nemzetközi tőzsdéről bitcoint egységeket 

vásárolna, amiket majd később értékesít a tőzsdén, magánszemélyeknek vagy társaságoknak 

vagy csak felhalmozza és tárolja azokat. Abban az esetben, ha a másik fél elfogadja a D.H. 

társasága által kínált árat, amely svéd koronában van és a kifizetés is megtörténik, akkor a 

bitcoint automatikus küldenék a megadott bitcoin címre. A kínált ár a bitcoin aktuális ára 

alapján határozná meg a társaság, bizonyos százalékot hozzáadva. A társaság nyeresége a vételi 

és az eladási ár közötti különbségből ered. D.H. az adójogi bizottság előtt előzetes állásfoglalást 
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kért arra vonatkozólag, hogy ezen szolgáltatás nyújtása után hozzáadott értéket kell-e fizetnie. 

Az állásfoglalás megállapította, hogy a szolgáltatás átváltási szolgáltatás, amire adómentesség 

vonatkozik. A Skatteverket (svéd adóhatóság) keresetet nyújtott be az adójogi bizottság 

határozatával szemben, mivel szerinte ez a tevékenység nem tartozik az adómentesség alá.  

A legfelsőbb közigazgatási bíróság a következő kérdéseket terjesztette elő: 

1) Úgy kell-e értelmezni a héairányelv 2. cikkének (1) bekezdését, hogy ellenszolgáltatás 

fejében teljesített szolgáltatásnyújtásnak minősülnek az értékesítő által az átváltási 

árfolyamba épített ellenérték fejében végrehajtott, virtuális deviza és hagyományos deviza 

átváltása, illetve visszaváltása formájában megvalósuló ügyletek? 

2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén úgy kell-e értelmezni a 135. cikk (1) 

bekezdését, hogy a fent említett átváltási ügyletek adómentesek? 

Az első kérdésre a Bíróság azt a választ adta, hogy az adott irányelv értelmezése szerint az 

alapeljárás tárgyát képező ügyletek ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtásnak 

minősülnek, illetve ezek az ügyletek a hagyományos devizák „bitcoin” virtuális 

devizaegységekre olyan összeg megfizetése ellenében való át- és visszaváltását foglalják 

magukban, amely egyrészt az érintett gazdasági szereplő által a devizák vásárlásakor fizetett ár, 

másrészt az ügyfeleivel szemben alkalmazott eladási ár közötti különbséget képező 

haszonkulcsnak felel meg.  

A második kérdésre a Bíróság a következő választ adta: az irányelv 135. cikk (1) bekezdés e) 

pontja szerint az alapeljárás tárgyát képező ügyletre adómentesség vonatkozik. Ez a 

megállapítás leginkább a különböző nyelvi változatokból való eltéréseket veszi alapul. Ha ilyen 

eset áll elő, akkor kizárólag a nyelvtani értelmezés alapján nem állapítható meg az érintett 

kifejezés terjedelme. E kifejezést az annak hátterét képező összefüggésekre, valamint a 

héairányelv céljaira és rendszertani felépítésére tekintettel kell értelmezni, ami jelen esetben az, 

hogy az adómentességek célja többek között az adóalap, valamint a levonható héaösszeg 

meghatározásával kapcsolatos azon nehézségek kiküszöbölése, amelyek a pénzügyi ügyletek 

adózásának keretében felmerülnek. Az alapeljárásban nem volt vitatott, hogy a bitcoinnak nincs 

más célja, mint az, hogy fizetőeszközként használják, és a gazdasági szereplők ezt el is fogadják 

fizetésként egymás között, nem szükségszerű eleme a folyamatnak, hogy törvényes 

fizetőeszközről legyen szó, maga az átváltás, mint kétirányú szolgáltatás megléte elegendő az 

ilyenfajta értelmezéshez. A Bíróság az értelmezésében kimondta, hogy a bitcoin és a hozzá 

kapcsolódó ügyletek nem minősülnek folyószámlának, betétnek, fizetésnek, átutalásnak, 

csekknek, követelésnek vagy egyéb átruházható értékpapírnak, illetve sem részvénynek, sem 

részesedésnek.  

Az ügy jelentősége 2015. óta változatlan, azért fontos, mert a Bíróság kimondta a bitcoinnal 

kapcsolatban, hogy egy virtuális devizáról van szó, az alapügyben szereplő és az ahhoz hasonló 

ügyletek ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtásnak minősülnek, azon belül is ügyletek 

a hagyományos devizák „bitcoin” virtuális devizaegységekre valamilyen összeg megfizetése 

ellenében való át- és visszaváltását foglalják magukba. Azáltal, hogy átváltási szolgáltatásnak 

minősül, hozzáadottérték-adómentességet élvez, vagy másképp megfogalmazva ÁFA-mentes 

szolgáltatásnyújtás, így emiatt a megállapítás miatt az unió tagállamaiban mindenhol az 

adómentesség érvényesül. (28) 
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3. Összefoglaló 

 

A kriptovaluták piacán a bitcoin rendelkezik a legnagyobb piaci kapitalizációval, melyet 

leginkább a magas árfolyama biztosít. A magas árfolyamot a bitcoin esetében a kibányászható 

érmék darabszámának folyamatos csökkenése is indokolja. Ha egy olyan virtuális pénzről van 

szó, amelynek a kínálati oldala véges, akkor a bányászás nehézsége időben folyamatosan, 

illetve érménként is egyre nehezebb. Ha ez a virtuális valuta meghatározó szerepet tölt be a 

piacon, akkor a folyamat miatt az értéke is növekedhet. A számviteli kérdés megfelelő választ 

ad a bitcoin számviteli kezelésére, elegendőnek bizonyosul jelen keretek között, azonban, ha a 

jogi helyzete is tisztázásra kerülne a virtuális fizetőeszközöknek, illetve ha a használata a 

mindennapokban is elterjed, akár egy új mérlegsor bevezetése is indokolt lehet a jövőben.  

 

Köszönetnyilvánítás 
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társfinanszírozásában valósul meg. 

 

Irodalomjegyzék 

 

[1] Buttyán Levente – Györfi László – Vajda István: Adatbiztonság, titkosítás, hitelesítés, 

digitális aláírás, Magyar Tudomány, 2005/5., http://www.matud.iif.hu/05maj/06.html 

(letöltés: 2017.04.09.)  

[2] Cryptocurrency fogalma Letöltve az investopedia.com honlapjáról 2018.04.10-én 

http://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp  

[3] EBA Opinion on ’virtual currencies’ 2014. július 4., 

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-

08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf (letöltés: 2017.10.10.) 

[4] Matthew Kien – Mng Ly:Coining Bitcoin’s „Legal-Bits”: Examining the Regulatory 

Framework for Bitcoin and Virtual Currencies, Harvard Journal of Law & Technology, 

Volume 27, Number 2 Spring, 2014., 587-608.o. 

[5] Yessi Bello Perez: Mt. Gox: The History of a Failed Bitcoin Exchange, In: coindesk.com 

2015. augusztus 4. https://www.coindesk.com/mt-gox-the-history-of-a-failed-bitcoin-

exchange/ (letöltés: 2017.10.22.)  

[6] Megnyílt az első bitcoin bank Bécsben a Mariahilfer Strassén, 2017-02-11 

http://www.bitcoinbazis.hu/bitcoin-bank-becsben/ (letöltés: 2017. 10 23) 

[7] Hogyan működik a bitcoin automata? 2014.08.28. http://bitcoin-

kerdesek.blog.hu/2014/08/28/bitcoin_automata (letöltés: 2017.10.22)  

[8] Haley Moore: 15 Major Companies That Accept Bitcoin: (Updated) September 2017, In: 

coinrewiews.hu,2017.08.01.https://coinreviews.io/companies-that-accept-bitcoin-

august-2017/ (letöltés: 2017.09.12.) 

Megnyílt%20az%20első%20bitcoin%20bank%20Bécsben%20a%20Mariahilfer%20Strassén,%202017-02-11
https://coinreviews.io/author/haley/


141 

[9] A piac alakulás és a részesedés elkészítése során egy kriptovalutákra specializálodott 

weboldal adataira támaszkodtam: https://www.cryptocoincharts.info/coins/info (letöltés: 

2017. 10. 30.)  

[10] Piaci kapitalizáció fogalma: http://abszoluthozam.hu/tudastar/lexikon/piacikap.php 

(letöltés: 2018. 04.12.) 

[11] Nakamoto e-mail levelezése: https://www.mail-

archive.com/cryptography@metzdowd.com/msg10142.html (letöltés: 2017. 10. 20.) 

[12] Nagy Gábor: Digitális Ikarosszá válhat a bitcoin, In: hvg.hu, 2017. augusztus 17. 

http://hvg.hu/gazdasag/201734__bitcoin__szarnyalas_es_zuhanas__blockchainsiker__di

gitalis_ikarosz (letöltés: 2017. 10. 22) 

[13] Mi a Bitcoin Cash? https://admiralmarkets.hu/education/articles/trading-instruments/mi-a-

bitcoin-cash (letöltés: 2018.06.14.) 

[14] Előd Fruzsina: Fenekestül felforgathatja a pénzvilágot a bitcoin riválisa, In: index.hu, 

2017.07.21. 

http://index.hu/gazdasag/2017/07/21/ethereum_bitcoin_blokklanc_okosszerzodes/ 

(letöltés: 2017.10.26.) 

[15] Ripple http://www.coinbroker.hu/ripple/ (letöltés: 2018.06.14.) 

[16] IAS 38 – Immateriális javak, Fogalmak http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R1126 (letöltés: 2017.10. 28) 

[17] Yvonne Kam: Cracking the cryptocurrency code; or what is a ’bitcoin’ anyway?, In: PwC 

honlapja, IFRS news, 2017. március, https://www.pwc.com/gr/en/newsletters/ifrs-news-

march-17-cryptocurrency-bitcoin.pdf (letöltés: 2017.10.22.)  

[18] Chamber of Digital Commerce, AR-2017 Comment Letter No. 1, 2017. 06.08. 

http://fasb.org/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1175835064

585&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername2=Content-

Length&blobheadername1=Content-

Disposition&blobheadervalue2=1273310&blobheadervalue1=filename%3DAR-

2017.UNS.001.CHAMBER_OF_DIGITAL_COMMERCE_PERIANNE_BORING.pdf

&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs (letöltés: 2017.10.22.) 

[19] Stan Higgins: Australian Government Pushes for Bitcoin Accounting Standards, In: 

coindesk.com, 2016. 11. 21. https://www.coindesk.com/australian-government-bitcoin-

accounting-standards/ (letöltés: 2017.10.23.)  

[20] 41/2016. Számviteli kérdés: Hol kell nyilvántartani a mérlegben a bitcoint? 2016. június 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A1600041.SZK/ts/10000101/ (letöltés: 2017.09.11.) 

[21] Bíróné Zeller Judit: A bitcoin számviteli elszámolása, Számvitel-Adó-Könyvvizsgálat, 

2016/1. január, 23-24.o.  

[22] 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról  

[23] 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról  

[24] Sándorné Új Éva: A kriptovaluták adózási kérdései – 1. rész, In: 5percado.hu, 2017.10. 

12. https://5percado.hu/kriptovalutak-adozasi-kerdesei-1-resz/ (letöltés: 2017.10.19)  

[25] dr. Raskó Gabriella: Hogyan adózzunk a bitcoin után?, In:arsboni.hu, 2016.10.25. 

http://arsboni.hu/hogyan-adozzunk-a-bitcoin-utan/ (letöltés: 2017.10.11) 

[26] 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 

[27] 1990. évi C. törvény a helyi adókról 



142 

[28] A Bíróság ítélete (ötödik tanács), 2015. október 22. Skatteverket kontra David Hedqvist. 

A Högsta förvaltningsdomstolen (Svédország) által benyújtott előzetes döntéshozatal 

iránti kérelem. Előzetes döntéshozatal – Közös hozzáadottértékadó‑rendszer (héa) – 

2006/112/EK irányelv – A 2. cikk (1) bekezdésének c) pontja és a 135. cikk (1) 

bekezdésének d) – f) pontja – Ellenérték fejében teljesített szolgáltatások – A »bitcoin« 

virtuális deviza hagyományos devizákra való átváltását képező ügyletek – Adómentesség. 

C-264/14. sz. ügy. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A62014CJ0264 (letöltés: 2018.06.14.) 

 

Lektorálta: Dr. Musinszki Zoltán, egyetemi docens, Miskolci Egyetem 

  



143 

DÖNTS, HA TUDSZ! - KORLÁTOZOTT RACIONALIZMUS 

HATÁSAI A NYUGDÍJBIZTONSÁGRA 
 

Szabó Zsolt Mihály 

Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola, PhD-hallgató 

zsolt@tamiyaryu.hu 

 

Absztrakt 

 

Napjainkban az Európai Unió tagállamaiban az öregedő társadalom és a hozzá kapcsolódó 

nyugdíjrendszer reformja kardinális és közfigyelemre számot tartó téma, mely számtalan 

tudományos fórumon előtérbe kerül. Az említett gazdasági és társadalmi kihívások hosszú távú 

kormányzati stratégiákat követelnek meg, mely stratégiákat valamilyen módon modellezni, 

tesztelni és ellenőrizni szükséges a bevezetés előtt. A tanulmány ismerteti a magyar 

nyugdíjrendszer jelenleg meghatározó pilléreit és a pillérek jövőbeni gazdasági hatásainak 

modellezési lehetőségeit. Továbbá a tanulmány megvizsgálja a kötelező társadalombiztosítási 

rendszer fő problémáit, demográfiai és statisztikai adatok alapján, különös figyelemmel a 

felosztó-kirovó nyugdíjrendszer fenntarthatóságának és jövőbeni gazdasági kihívásainak 

figyelembevételével. A következtetések alapján a hazai és nemzetközi szakemberek és ajánlások 

a vegyes rendszert javasolják. A jelenlegi nyugdíjrendszerben az időskori megélhetés 

biztosításának egyik kiegészítő eleme lehet, önkéntes nyugdíjpénztár választása. Az önkéntes 

nyugdíjpénztár lehetővé teheti azt, hogy a nyugdíjba vonuláskor képesek legyünk megőrizni az 

aktív éveinkben megszokott életszínvonalat. Ezek az intézmények egészítik ki az egyéb 

nyugdíjcélú megtakarításokat, mint például a nyugdíjbiztosítást. Öngondoskodás, azaz 

nyugdíjcélú megtakarítások (önkéntes nyugdíjpénztár, biztosítás, más megtakarítás stb.) jelent. 

Nem könnyű kiválasztani az említett megtakarítási formák közülük, melyiket vagy melyikeket 

szeretnénk, hogy a jövőbeni elvárt nyugdíjszínvonalunkat biztosítsa. A döntések általában, 

például milyen “pénzügyi befektetési formát válasszunk” döntés esetében az ember ésszerűsége, 

preferenciái alapján való döntést nem lehet teljes mértékben megmagyarázni, ezt a 

gazdaságpszichológiai kutatások is igazolják, mert a korlátozottan racionális megfontolások 

írják felül. A tanulmány célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy az állami nyugdíjrendszer 

hosszú távon fenntarthatatlanná válhat, és a az egyéni nyugdíjszínvonal biztosításához érdemes 

valamilyen megtakarítási formát választani. 

 

Kulcsszavak: Nyugdíjrendszer, nyugdíjmodellezés, nyugdíjbiztonság, viselkedési 

közgazdaságtan, öngondoskodás szerepe döntéseinkben 

 

1. Döntéseink a viselkedési gazdaságtan szempontjából 

 

A modern közgazdaságtudomány közel 250 éves fejlődése rendkívül szerteágazó (lásd 1. ábra). 

A közgazdaságtan fejlődését, belső diszkussziók és különféle kutatói törekvések, szellemi 

áramlatok együttlétezése jellemzi [1]. Minden kornak, korszaknak és tudománynak, így a 

közgazdaságtannak is megvan a maga uralkodó „mainstream” irányzata, ami háttérbe szorítja 
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az alternatív irányzatokat. A jelenleg uralkodó irányvonal, azaz a főáram a klasszikus, 

neoklasszikus és újklasszikus elméletek talajából táplálkozik. Mindezek mellett születtek meg 

az alternatív irányzatok. A 2008-as globális gazdasági krízis kitörése után folyamatosan 

gyarapszik képviselőinek száma. Ezek olyan irányzatok, amelyek a főáram mellett vagy éppen 

ellen jelentősebb befolyásra, kutatói bázisra tettek szert [2]. Kulcsszavakkal (önkontroll) és 

kifejezésekkel (korlátozott racionalitás) meg tudjuk határozni ezeknek a paradigmáknak a 

legjellemzőbb attribútumait (optimális és kielégítő döntés). 

Az elmúlt két évtizedben - részben a világgazdasági válság hatására, részben magának a 

tudománynak a belső fejlődése eredményeként - fokozatosan elfogadottá vált a 

közgazdaságtudomány új irányzata: a viselkedési közgazdaságtan (behavioural economics). A 

viselkedési közgazdaságtan az egyének gazdasági viselkedésével foglalkozik, az egyéni 

döntések és cselekvések mozgatórugóit kutatja. Ez az új diszciplína nagy szerepet tulajdonít az 

ösztönszerű, illetve a nem a tudat által vezérelt folyamatoknak az emberi viselkedésben. Vagyis 

a racionalitás mellett, sőt az előtt, a döntési helyzetekben kísérletileg azonosítja az öntudatlan 

választásokat, amelyek gyakran a ,,józan ész” szemszögéből irracionálisnak vagy legalább is 

nem racionálisnak tűnnek. Mindez új kihívást jelent, hiszen nemcsak az üzlet, hanem a politika, 

sőt a szociális média tömegbefolyásolása is egyre kiterjedtebben alkalmazza ezeket a 

módszereket [3]. 

A viselkedési közgazdaságtan a 1970-es évektől indulva a racionális ember képénél 

pszichológiailag pontosabb modellekkel próbálja leírni az emberi viselkedést és döntéshozatalt. 

Agyunk korlátai miatt ugyanis irracionálisan döntünk a hiedelmeink, a szociális normáink és 

egyéb agyi folyamatok által. Elméletileg a tanult racionális módszerekre alapozva ugyanis sok 

mindent ragyogóan ki lehet számolni és ügyesen előre is lehet jelezni, viszont a gyakorlati 

döntések ennél érdemben bonyolultabbak. Elég arra gondolni, hogy ha éhesen megyünk el 

bevásárolni, akkor könnyen lehet, hogy igencsak mást veszünk, mintha jóllakottan tennénk 

ugyanezt. Azok a cégek lesznek hosszú távon sikeresebbek, akik a vevőiket korlátozottan 

racionális emberként kezelik, nem profitmaximalizáló gépekként. Némi túlzással ez a fajta 

,,józan ész” került erősebben vissza a közgazdasági modellekbe a viselkedési 

közgazdaságtannal szemben. A tapasztalati kutatásokon alapuló viselkedési közgazdaságtani 

eredményeket mára rengeteg piaci szereplő aktívan felhasználja a vállalatoktól vagy a 

szabályozástól akár a politikai pártokig. 

 



145 

 
 

1. ábra: A közgazdaságtan családfája (Samuelson - Nordhaus, 1987) [4] 

Forrás: Samuelson - Nordhaus, 1987, 2000 

 

A viselkedési közgazdászok a pszichológia vonásaink alapján jobban meg akarják érteni a 

tényleges emberi döntéseket, mint a racionális döntéseket hozó emberrel számoló mainstream 

közgazdászok. A skót klasszikus közgazdász és filozófus Adam Smith (1723-1790), a modern 

közgazdaság-tudomány atyja még viselkedési közgazdász volt. Az angol matematikus és 

közgazdász, a modern makroökonómia megteremtője John Maynard Keynesig (1883-1946) 

ilyen is maradt az egész közgazdaságtan, de a második világháború után jött egy nagy fordulat, 

mi után jóval matematizáltabbá vált az egész közgazdaság-tudomány. Az elméletet precízebbé 

tették azzal, hogy formalizálták, mivel a legkönnyebben megoldható gazdasági modellek a 

tökéletesen racionális emberrel működnek [5] [6]. A hagyományos közgazdaságtan teljesen 

racionális emberrel számolja ki a modelljeit, ahol el tudjuk dönteni, hogy a saját aktuális 

értékítéletünk alapján mi lesz nekünk a legjobb [7] [8]. Számos területen viszont 

rendszerszerűen hozunk irracionális döntéseket, ezt ismerte fel a rohamosan terjedő viselkedési 

közgazdaságtan, amelynek matematikai és közgazdasági eszköztárával meg is tudja mérni 

ezeket a szisztematikus hibákat, egyre jobban előre is tudja jelezni.  

A közgazdaságtan pszichológiai vonatkozásai a gazdaságpszichológia teljesen más 

szemszögből vizsgálja. Gazdaságtudomány főként racionális emberképpel dolgozik, a 

pszichológia azonban azokra a gazdaságtudomány számára fekete foltokra fókuszál, amely az 

embert, mint egyénit, különlegest tekinti. A mainstream gazdasági modellekben alkalmazott 

emberkép emberivé tétele új interdiszciplináris területet indított el: gazdaságpszichológia 

(economic psychology). A gazdaságpszichológia „azoknak a pszichikus jelenségeknek a 
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tudománya, amelyek nem egyszerűen kísérnek gazdasági folyamatokat, hanem - rontó vagy 

javító - hatótényezőként részt is vesznek bennük” [8]. Arra a kérdésre igyekszik választ adni, 

hogy a gazdaság hogyan befolyásolja a személyiséget, és gazdaság által befolyásolt 

személyiség hogyan hat vissza a gazdaságra. A gazdaságpszichológia ugyanis azon 

pszichológiai jellemzőket veszi számba, melyek pozitív vagy negatív, de mindenképpen 

befolyásoló hatással vannak a gazdasági folyamatokra mind makro-, mind mikroszinten. Ezzel 

egy időben a gazdaság is hat az egyénre és a társadalomra, vagyis a gazdaságpszichológia a 

pszichológia és a gazdaság interakcióját gyúrja egybe. Ezen hatótényezők ismeretében a 

gazdasági folyamatok hatékonysága javítható, nemcsak az egyének gazdasági döntései, de a 

teljes gazdasági rendszer biztonságosabbá tehető. 

Az emberek általában értéknek tartják az irracionalitást [13] [14]. A valós döntési helyzetek 

tanulmányozása azonban megmutatta, hogy többnyire mégsem törekednek racionális 

választásokra. A korlátozott racionalitás elmélete arra az alaptételre épül, hogy a döntéshozók 

meglévő kognitív korlátjaik miatt a kielégítő megoldások elfogadására kényszerülnek [9]. E 

megközelítés sokkal valóságorientáltabb, mint a korábbi döntéselméleti felfogásmódok, mivel 

figyelembe veszi, hogy a döntéshozatal során az ember információ feldolgozó képessége 

korlátozott. Herbert Simon 1978-ban többek között azért kapott közgazdasági Nobel-díjat, mert 

feltárta a döntéshozatalban a korlátozott racionalitás mechanizmusát. A döntéshozókat a 

figyelem, a megértés, a memória és a kommunikáció erős korlátozottsága jellemzi. Az elmélet 

három folyamattal magyarázza a döntéshozatal ilyen gyakorlatát: az alternatívák szekvenciális 

(egymás utáni) kezelése, heurisztikák alkalmazása és a kielégítő megoldásokra törekvés [7]. 

Hüvelykujjszabályoknak is nevezhetnénk a heurisztikákat, mivel olyan leegyszerűsítő logikai 

fogásokat takarnak, amelyek segítségével a döntéshozó időt és energiát takarít meg, miközben 

levonja a szükséges következtetéseket. Olyan területekre irányítják a döntéshozót, ahol nagy 

valószínűsége van annak, hogy kielégítő megoldásokat találjon. Lecsökkentik a kezelendő 

információk mennyiségét. Nem az a céljuk, hogy az optimális megoldást megtalálják. A 

hüvelykujjszabályok alkalmazásával lehetőség van a problémák hatékony kezelésére és jó 

döntésekre úgy, hogy közben időt takarítanak meg, noha gyengébb választásokhoz vezethetnek 

[9]. A jelenség legismertebb kutatói Amos Tversky és Daniel Kahneman. 2002-ben megosztott 

közgazdasági Nobel-díjjal jutalmazták Daniel Kahnemant és Vernon L. Smith a közgazdaságtan 

lélektani és kísérleti kutatási eredményeinek a döntéshozatalban, és az alternatív piaci 

mechanizmusokban játszott szerepüknek feltárásáért.  

Meg kell még említeni Angus Deaton brit közgazdászt, aki 2015-ben elnyerte a közgazdasági 

Nobel-emlékdíjat a fogyasztásról, jólétről és szegénységről szóló kutatásaiért. Angus Deaton a 

világban létező extrém szegénység, a kevesebb mint napi egy vagy két dollárból élők 

felmérésének technikájáról és az adatok megbízhatóságáról folytat kutatásokat, különös 

tekintettel az indiai National Sample Survey (NSS) által végzett háztartási felmérésekre. 

Kutatásai emellett kiterjednek a társadalmi helyzet, az egészség, a jövedelem és a végzettség 

összefüggéseire és nemzetgazdasági hatásaira is. Angus Deaton által megalkotott Almost Ideal 

Demand System (AIDS) az első globálisan alkalmazható módszer a szegénység felmérésére. 

Az úgynevezett Deaton-paradoxon fogalma is tőle származik, vagyis az, hogy a fogyasztás 

szintje általában nem változik a jövedelem gyors emelkedése és csökkenése idején sem [10]. A 

Maslow-szükséglethierarchia szintjeit, ha nézzük az első két szintnél igenis a jövedelem, a pénz 

szükséges, hogy élelmiszert tudjuk venni, legyen hol aludni, élni ezeket szinte kizárólagosan a 
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pénz hozzájárulásával tudunk elérni. Természetesen hosszú távon is ki kell ezeket az igényeket 

elégíteni, így egyértelmű, hogy a második szinthez is a pénz, mint eszköz a hosszú távú 

fenntarthatóságunknak a kulcsa szükségessé válik. Ahogy a piramison felfelé haladunk ember 

egyre boldog és elégedett a saját életével szemben. Ez a szint után már pénz, mint érték nem 

tud többet tenni a boldogságunkhoz, mivel a szeretetet, az elfogadást nem lehet megvásárolni 

értelemszerűen. Maslow által elképzelt hierarchia nem minden esetben érvényesül, mint ahogy 

ezt számos kutatás megerősítette [11]. Angus Deaton Nobel-díjas kutatása megállapítása 

alátámasztja, hogy a pénz igenis boldoggá tesz akkor, ha az ember a nélkülözésből a 

megélhetésbe, majd a biztonságba kerül általa. Egy szint fölött azonban a több pénz már nem 

okoz jelentős élet-minőségjavulást [12].  

 

2. Nyugdíjrendszer problémája 

 

2017-ben közgazdasági Nobel-emlékdíjat kapott Richard H. Thaler, a viselkedési 

közgazdaságtan egyik legnagyobb alakja szerint a nyugdíjrendszer problémáját az alábbiak 

szerint lehet elképzelni [13] [14]: 

,,A mai közgazdasági elmélet azt mondja, az ember most dönt arról, hogy mennyit fog keresni 

élete hátralévő részében, aztán hogyan fogja kisimítani a fogyasztását. Mondjuk, mintha 

bemondaná valaki, hogy 65 éves koráig dolgozni fog, 90 éves korában pedig meghalni, szóval 

25 évnyi nyugdíjra lesz szüksége. Aztán elkezdené kiszámolni, hogy mennyit fog megtakarítani 

milyen hozamszintekkel, aztán pont annyit is takarít meg utána, amennyit kiszámolt. Mindezzel 

két nagy gond van:  

1.) Az egyik, hogy ez a becslés kognitívan is igen nehéz feladat, a legtöbben azt se tudnák, 

hogyan kezdjenek neki, egy képzett közgazdásznak is elég bonyolult kihívás.  

2.) A másik, hogy ha meg is tudjuk ügyesen csinálni, és kijön, hogy mondjuk a havi jövedelmem 

17 százalékát kell félretennem, akkor jönnek még csak az önkontrollproblémák. Néha ugyanis 

akarunk, mondjuk új autót venni, és akkor arra az évre kevesebbet teszünk félre nyugdíjra. De 

megnyugtatjuk magunkat azzal, hogy sebaj, majd jövőre teszünk félre.” 

Az 1.) társadalmi kérdés, mely a nyugdíjrendszer fenntarthatóságára vonatkozik. A 2.) egyéni 

kérdés, és a lesz-e megfelelő nyugdíjszínvonal a jövőben, pontosabban kielégítő és elegendő 

járadék. Először az 1.) kérdésre keressük a megoldásokat. Az OECD országainak, melyek közé 

Magyarország 1996 óta tartozik, alapvető célja, hogy segítse a tagállamok kormányait a lehető 

legjobb gazdasági- és szociális politika kialakításában.  Az 2. számú ábra a különböző nyugdíj-

finanszírozási rendszerek összegző keretrendszerét foglalja össze. A magyar nyugdíjrendszer 

jelenleg a pillérekből az alábbiakra támaszkodik [15]: I. pillér: hasonlóan a minimálbérhez, van 

minimális nyugdíj is, amelynek mértéke a minimálbérhez hasonlóan törvényileg szabályozott. 

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közismert nevén a nyugdíjminimum a mindenkori 

öregségi nyugdíj minimális összege, melynél alacsonyabb öregségi nyugdíjba senki sem 

részesíthető, aki teljes öregségi nyugdíjra jogosult. A II. pillér: az állami nyugdíjrendszer 

felosztó-kirovó módon működik és a III. pillér, mely tőkefedezet elven működik. A felosztó-

kirovó rendszer kényelmes és kellemes, amíg a népesség és a gazdaság növekszik. A jelenlegi 

magyar kötelező tb-rendszert a következő alábbi három probléma terheli, melyek a magyar 

nyugdíjrendszer pénzügyi egyensúlyát hosszú távon fenyegetheti: társadalom öregedése, 

foglalkoztatás alacsony foka, járulékok részleges fizetése. Az Unió tagországaiban egységesnek 
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mondható, az a törekvés, hogy a korai nyugdíjazás visszaszorítására és a munkavállalók 

munkaerőpiacon tartására intézkedéseket tettek. A nyugdíjkorhatár emelése és hozzáigazítása a 

várható élettartam emelkedéséhez, több pilléren nyugvó nyugdíjrendszerek működtetése a 

nyugdíjak összegének csökkentése. A végrehajtandó nyugdíjreformok célja a fenntartható és 

megfelelő nyugdíjak biztosítása. A megfelelőség pedig azt jelenti, hogy megfelelő nagyságú 

összeget biztosít az időskori elszegényedés elkerülése érdekében. A cél a kockázat megosztása, 

ugyanis olyan nyugdíjrendszer nem hozható létre, mely független a demográfiai változásoktól 

és a nemzetközi gazdasági folyamatoktól. A kockázatmegosztásnak a kormány és az egyének 

között is működnie kell. A kormány által meghatározott első pillérnek (a társadalombiztosítási 

nyugdíjnak) garantálnia kell, hogy az emberek részére minimum olyan összeget biztosít, amely 

véd az elszegényedéstől [16]. Az egyének felelőssége viszont a saját megtakarításokra, a 

különböző felhalmozásokra vonatkozik, amit megfelelő előrelátással és a jövő iránti 

felelősséggel kell összegyűjteni. 

 

 
 

2. ábra: A különböző nyugdíjfinanszírozási rendszerek összegző keretrendszere [17] [18] 

Forrás: OECD, 2017 

 

A kockázatmegosztás a felosztó-kirovó rendszerben a generációk között is jelentkezik, valamint 

kockázatmegosztásról beszélhetünk akkor is, amikor a nyugdíjrendszerek átalakítása azért 

történik, hogy a járadékmeghatározott (defined benefit, DB) rendszerekről áttérés legyen a 

járulékmeghatározott (defined contribution, DC) és az elvi számlák (notional accounts, NDC) 

rendszerekre (lásd 3. ábra).  
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3. ábra: A nyugdíjazási jövedelemszerzés szerkezete [17] [18] 

Forrás: OECD, 2017 

 

A makro- és mikroszimulációt az európai uniós országaiban és Magyarországon is régóta 

használják a gazdasági folyamatok projekciós számításainak elvégzéséhez és ellenőrzésére [19] 

[20] [21] [22] [23]. Az 1. táblázat, az Európai Bizottság 2017-as előszámítások [19] 

összefoglalását tekintve, továbbá az Európai Bizottság korábbi 2009, 2012 és a 2015-ös [20] 

[21] [22] jelentéseiben szereplő előszámítások alapján elmondható: Európai Unió és 

Magyarország népesség már régóta nem növekszik, a gazdaság növekedése megtorpant, és a 

nyugdíjkiadások pedig növekedhetnek majd az előrejelzések alapján. 

Számítások alapján lesz nyugdíj 2050-ben, de nem lesz elegendő a megszokott életszínvonalhoz 

az állami alapnyugdíj. Jelenleg 100 aktív kereső 38 nyugdíjast tart el, 2050-re az előrejelzések 

alapján 100 aktív keresőre 88 nyugdíjas fog jutni.   

Az előrejelzések alapján a szakemberek a vegyes rendszert javasolják az állampolgároknak 

[24]. A jelenlegi nyugdíjrendszerben az időskori megélhetés biztosításának egyik kiegészítő 

eleme lehet, önkéntes nyugdíjpénztár választása. Az önkéntes-nyugdíjpénztárt vagy a magán-

nyugdíjpénztár lehetővé teheti azt, hogy a nyugdíjba vonuláskor képesek legyünk megőrizni az 

aktív éveinkben megszokott életszínvonalat. Ezek az intézmények egészítik ki az egyéb 

nyugdíjcélú megtakarításokat, mint például a nyugdíjbiztosítást [25].  
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1. táblázat: Európai Bizottság makrogazdasági előszámítások az Európai Unióra (EU) és 

Magyarországra (HU) 

 2016 2020 2030 2040 2050 2060 2070 

EU -lakosságának száma  

{millió} 
510,9 516,1 524,1 528,5 528,4 524,4 520,3 

HU - lakosságának száma  

{millió} 
9,8 9,8 9,7 9,5 9,3 9,1 8,9 

EU - Lehetséges GDP 

növekedési ütem 
1,3 1,4 1,3 1,3 1,5 1,5 1,5 

HU - Lehetséges GDP 

növekedési ütem 
1,9 1,9 2,1 1,2 1,5 1,3 1,3 

EU nyugdíjkiadások 

{GDP %-ban} 
10,4 10,7 10,5 11,4 12,5 13,2 13,1 

Magyarország 

nyugdíjkiadások {GDP 

%-ban} 

10,6 10,9 10,7 12,8 13,8 14,2 14,1 

Forrás: saját szerkesztés, Európai Bizottság (2017) 

 

3. Az öngondoskodás szerepe döntéseinkben 

 

Öngondoskodás (megtakarítások) szerepe nagyon fontos lesz a jövőnkben. De hogyan 

döntsünk, milyen megtakarítási formát válasszunk, ha megnézzük az MNB legfrissebb adatait 

az  önkéntes- és a magán-nyugdíjpénztárak befektetési tevékenységéről.  

 

 
4. ábra: Önkéntes-nyugdíjpénztárak befektetési tevékenységének eredménye 

nominálisan (mrd Ft) és vagyonarányosan 

Forrás: MNB, Portfolio, 2018 

 

Az elmúlt pár évben jó hozamokat értek el tagjaiknak az önkéntes- és magán- nyugdíjpénztárak, 

de ez a jó sorozat most úgy látszik véget ér. Az MNB legfrissebb adatai szerint 2018 első 

negyedévében az önkéntes és magánkasszák is negatív hozamot értek el tagjaiknak, különösen 

a magán-nyugdíjpénztárak, ahol a magasabb részvénykitettségnek most meglett a hatása. Az 
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idei első negyedévben a piaci történések a nyugdíjra gyűjtők vagyonát sem kímélték, a 

részvénypiaci turbulencia, az emelkedő hozamok és a geopolitikai feszültségek a befektetési 

eredményben is kiütköztek, ami március végén közel 12 milliárd forintnyi mínuszban zárt. 

Ennek hatására az önkéntes pénztári portfóliókban kezelt vagyon is csökkent a tavaly év végi 

1392 milliárdról 1382-re. A 4. ábra alapján a befektetési veszteség vagyonarányosan 0,9%-os 

negatív hozamnak felel meg. 

 

 
5. ábra: Magán-nyugdíjpénztárak befektetési tevékenységének eredménye nominálisan 

(mrd Ft) és vagyonarányosan 

Forrás: MNB, Portfolio, 2018 

 

Az 5. ábra alapján az önkéntes pénztárakhoz hasonlóan a magán-nyugdíjpénztárak befektetési 

tevékenysége is mínuszban zárta a negyedévet, így a december végi közel 250,5 milliárdos 

portfólió 250 milliárdra csökkent. Az 5. ábra alapján a magánkasszák esetében a vagyonarányos 

hozamcsökkenés meghaladta az önkéntes kasszákét mínusz 1,33%-kal. Ennek oka nagy 

valószínűséggel az, hogy a magán-nyugdíjpénztári portfólión belül a részvények sokkal 

nagyobb arányt képviselnek. A magán-nyugdíjpénztárak esetében is a kötvények vannak 

túlsúlyban a portfólión belül, de ez esetben a részvények 16%-os súllyal bírnak, szemben az 

önkéntes kasszáknál mért 5,4%-kal, így nem csoda, ha az év első hónapjaiban látott 

részvénypiaci kilengések a magán-nyugdíjpénztári befektetéseket jobban megviselték. 

Öngondoskodás, azaz nyugdíjcélú megtakarítások (önkéntes- és/vagy magán-nyugdíjpénztár, 

biztosítás, más megtakarítás stb.) jelent. Nem könnyű kiválasztani, melyiket vagy melyikeket 

szeretnénk, hogy a jövőbeni elvárt nyugdíjszínvonalunkat biztosítsa. 

Kutatások kimutatták, hogy a racionális és ettől eltérő irracionális információk feldolgozása az 

agyféltekékkel áll kapcsolatban [26]. A bal agyfélteke a tudatos, a domináns, a logikus, a 

racionális, az elemző, a pozitív gondolkodó, a jobb agyféltekének pedig a tudattalan működés 

feleltethető meg, az irracionális, érzelmi, negatív gondolkodás. A pozitív illetve negatív 

információ feldolgozási mód szilárd, bár befolyásolható személyiségvonás [26]. Az emberek 

többségénél a bal agyfélteke működése a meghatározó, amely jellemzője a pozitív 

információfeldolgozás. Pozitivitása abban rejlik, hogy bízik, az események jó irányú 
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kimenetelében éppen ezért nehezen viseli a krízishelyzeteket, amelyek veszélyeztetik pozitív 

világképét, elvárásait. A bal félteke jellemzője a módszeres, analitikus probléma megközelítés, 

a kutatás és listakészítés. A jobb félteke inkább a negatív információ feldolgozásra alkalmas, 

vagyis egy adott helyzetben várható végkifejletekkel játszik, elképzeli a kimeneteleket, ezért 

egy adott helyzet bekövetkeztekor aktivizálódik inkább. Közgazdaságtani szempontból fontos, 

hogy kutatások igazolták, miszerint az egyéni preferenciarendszer alakításában is a jobb félteke 

a meghatározó. 

Problémamegoldás szempontjából a jobb félteke tapasztalatot gyűjt az egyes kimenetelekről. A 

döntéshozatalt tehát sokban befolyásolja, hogy az egyén döntéseiben mely agyféltekére 

támaszkodik. A döntéshozatal egy másik meghatározó tényezője, a döntéshozó határozottsága. 

A határozott ember gyorsabban dönt kevésbé határozott társánál.  

 

 

 
6. ábra: Érdemes-e akár kis összeget megtakarítani? 

Forrás: MNB, 2018 

 

A fejlett európai országokban már régóta fontos szerepet kap az öngondoskodás [17] [19] [24]. 

Felmerül a kérdés, hogy milyen előnyökkel jár, ha rendelkezünk megtakarítással és a nyugdíjas 

korra is stabil anyagi hátteret biztosíthat-e [16]. A 6. ábra alapján az MNB szerint már egy 

viszonylag kisebb összeg (pl. 15 ezer Ft/hó) rendszeres megtakarítása is néhány éven belül 

majdnem egymillió forint tartalékot biztosíthat, hasonlóan a 7. ábra példáján is azt látjuk, hogy 

ha 7 éven keresztül minden hónapban befizetünk 12 ezer forintot a számlára, 1 millió 88 ezer 

forintot gyűjthetünk össze. 
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7. ábra: Érdemes-e akár kis összeget megtakarítani? [1] 

Forrás: CIB, 2018 

 

A 2. táblázat a nyugdíjcélú megtakarítások összehasonlítását mutatja be. Nagyon nehéz 

eldönteni, hogy melyik pénzügyi megoldások a jók számunkra. A szakemberek a tudatos 

választást ajánlják, kérjünk több helyről ajánlatot és hasonlítsuk össze azokat, és változtassunk, 

ha nem vagyunk elégedettek a szolgáltatásokkal.  
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2. táblázat: Nyugdíj célú megtakarítások összehasonlítása 

 Előnyök Hátrányok Befektetési 

időtáv 

Kockázat 

Önkéntes 

nyugdíjpénztár 

- a belépés és a havi 

befizetés mértéke egyéni 

döntésen múlik 

- egyszerre több pénztárnak 

is tagja lehetünk 

- a megtakarítások további 

sorsáról legkorábban a 10 

éves felhalmozási időszak 

után dönthetünk 

10 év közepes 

Nyugdíj-

előtakarékossági 

számla (NYESZ) 

- a nyugdíjcélú 

megtakarítások mértéke és 

befektetési összetétele 

szabadon megválasztható 

- önálló adókedvezmény 

- legalább 3 évi 

számlavezetést követően a 

befektetések 

árfolyamnyeresége, illetve 

hozama adómentes 

- a megtakarításokhoz a 

feltételek alapján nyugdíjba 

vonuláskor juthatunk 

legalább 3 

év 

 

közepes 

Tartós Befektetési 

Szerződés (TBSZ) 

- kétféle számla nyitható: az 

egyiken lekötött betét 

helyezhető el, míg a 

másikon értékpapír típusú 

befektetések (például: 

részvény, befektetési jegy, 

kötvény) tarthatóak. 

- a két számlatípus között 

nincs átjárhatóság, de 

nyitható egyszerre akár 

mindkét féle számlát is.  

- a szerződéskötés feltétele, 

hogy számlanyitáskor 

minimum 25 000 forintot 

vagy annak megfelelő 

külföldi fizető eszközt 

(például eurót) befizetünk. 

3-5 év közepes 

Egyedi 

részvénybefektetés 

- hosszútávon a 

legmagasabb hozamot 

érhetjük el 

- osztalék + 

árfolyamnyereség 

- Befektetések összetétele 

rugalmasan alakítható 

- a járulékos költségek miatt 

magasabb összeg 

befektetése esetén előnyös 

- a részvények árfolyama a 

piaci események 

függvényében rövid idő alatt 

akár jelentősen is változhat 

- a befektetett pénz hozama 

előre nem tervezhető 

3-4 év magas 

Befektetési 

egységhez kötött 

biztosítás (unit-

linked) 

- biztosítási és befektetési 

forma ötvözete 

- a biztosítás befektetési 

összetétele egyedileg 

alakítható ki, időközben 

módosítható 

- tőke és a hozam jellemzően 

nem garantált, jelentős 

ingadozások lehetségesek 

- magas díjak és jutalékok, 

bonyolult költségstruktúra 

- az első néhány évben a 

pénzünkhöz csak nagy 

veszteséggel férhetünk 

hozzá 

legalább 10 

év 

közepes 

vagy 

magas 

Forrás: saját szerkesztés, MNB (2018) 

 

A saját primer kutatás a közvetlen személyek jelenlegi és jövőbeni állapotára is irányul. 

Kíváncsiak vagyunk, hogy a válaszadókat mi irányítja az öngondoskodás döntésig, milyen 

szokások, folyamatok befolyásolták a döntését, pontosabban mi motiválta a vizsgált 
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nyugdíjrendszer kiválasztása mellett. A kérdőíves kutatás segítségével megvizsgáltuk a 

válaszadókat, hogy milyen döntési lehetőségek állnak rendelkezésre a jövőben lehetséges 

nyugdíjjal kapcsolatban. A kutatás vizsgálja, hogy az öngondoskodás, mint nyugdíjkiegészítő 

pillér mennyire kap szerepet ma a köztudatban és döntéseinkben, továbbá milyen lehetséges 

nyugdíjrendszert tartanak kívánatosnak a jövőben, miből fog állni a jövő nemzedéknek 

nyugdíja. 

3. táblázat: A kitöltők statisztikai adatai 

A válaszadók száma [n] 500 

Férfi 270 

Nő 230 

Életkori átlag [év] 31 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A kutatás abból az alapvető feltételezésből indul ki, hogy az emberek a nyugdíjjal kapcsolatban 

félelemmel, bizonytalansággal gondolnak. Az előző fejezetek alapján belátható, hogy a 

felosztó-kirovó rendszer válságban van, így a nyugdíjrendszer II. pillére, az öngondoskodás 

napjainkban egyre nagyobb figyelmet kap.  Az öngondoskodás segít megőrizni anyagi és 

személyes függetlenségünket, valamint családunk iránti felelősségvállalásunkat is kifejezi. A 

döntéseink mögött lévő motivációk mélyebb megértéséhez a faktoranalízis statisztikai eljárás 

egyes részeit használtam fel, mely napjainkban nagyon elterjedt számítógépes módszer a 

személyiség feltérképezésében [27] [28] [29] [30]. A kérdőív adatainak feldolgozását és a 

statisztikai számításokat az SPSS szoftver [31] [32] segítséggel történt. Az online kérdőíves 

kutatás 2017-ben történt. A kérdőívet a válaszadók online formában a kerdoivem.hu (link: 

http://www.kerdoivem.hu/kerdoiv/927511662/) segítségével tölthették ki. A 3. táblázat alapján 

a válaszadók száma összesen 500 fő (n=500) volt. Alapvető kérdéseim, amire kerestem a 

válaszokat a nyugdíjrendszerek, nyugdíj célú megtakarítási formák és öngondoskodás, 

nyugdíjbiztonság tervezéséhez kapcsolódtak, mivel ezek az elemek, amik meghatározzák 

jövőbeni egzisztenciánk pénzügyi hátterét, vagyis az öngondoskodásunk mértékét. A kutatáson 

belül 3 csoportba lettek osztva a válaszok: 

 

1. Nyugdíjrendszerekről ismeret (kötelező, önkéntes); 

2. Pénzügyi előtervezés (megtakarítások különböző jellemzői); 

3. Öngondoskodás szerepe (személyiség feltérképezése). 

 

A fenti három csoportot a kvalitatív kutatás külön elemzi. A három csoportot számos statisztikai 

értékelésnek vetettük alá, mint például átlagok, gyakoriság, kereszttábla. Jelen tanulmányban 

csak az állami nyugdíj és az öngondoskodás szerepét vizsgáljuk meg. A kérdőív kérdéseire adott 

válaszok alapján a válaszadók alapvetően tájékozottak a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban, de a 

jelenlegi állami nyugdíjrendszert a válaszadók 92,2% nem tartja stabilnak.  

Ezzel szemben a nyugdíj elő takarékosságban inkább bíznak, a válaszadók 65,2% igen válasza 

alapján. Nyugdíjbiztosítással válaszadók közül csak 15,6% rendelkezik, addig nyugdíj elő 

takarékosság valamilyen formájával a válaszadók 96,2% rendelkezik. Az eredményekből is 

igazolni látszik, hogy a pénzügyi megtakarítások fontosak a válaszadóknak.  
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4. táblázat: A kor szerepe a nyugdíj célú megtakarításoknál 

 

NYUGDÍJ 

MEGTAKAKARÍTÁSSAL 

RENDELKEZIK 

Összesen Igen Nem 

KORA 

[év] 

15-19 

között 

1 63 64 

19-28 

között 

48 162 210 

29-48 

között 

100 73 173 

49 felett 33 20 53 

Összesen 182 318 500 

Százalék [%] 36,4 63,6 100 

Forrás: saját szerkesztés 

A 4. táblázat segítségével további belső összefüggések látható, például az előtakarékoskodás 

kor szerinti eloszlásban, a 29-48 év közöttieknek fontos az előtakarékoskodás. 

Az 5. táblázat segítségével további belső összefüggések látható, a nyugdíj előtakarékoskodás 

optimizmus szerepe között. A nyugdíj elő takarékosság az optimista férfiak számára fontosabb 

a nagyobb 324 igen válaszok miatt, mint a hasonló tulajdonságú nők számára. 

 

5. táblázat: A kor szerepe a nyugdíj célú megtakarításoknál 

 

NYUGDÍJ 

ELŐTAKARÉKOSSÁG Összesen 

Férfi Nő 

OPTIMISTA 

Igen 

Darab 324 12 336 

% OPTIMISTA 96,4% 3,6% 100,0% 

% NYUGDÍJD 

ELŐTAKARÉKOSSÁG 
67,4% 63,2% 67,2% 

% Összesen 64,8% 2,4% 67,2% 

Nem 

Darab 157 7 164 

% OPTIMISTA 95,7% 4,3% 100,0% 

% NYUGDÍJD 

ELŐTAKARÉKOSSÁG 
32,6% 36,8% 32,8% 

% Összesen 31,4% 1,4% 32,8% 

Összesen 

Darab 481 19 500 

%  OPTIMISTA 96,2% 3,8% 100,0% 

% NYUGDÍJD 

ELŐTAKARÉKOSSÁG 
100,0% 100,0% 100,0% 

% Összesen 96,2% 3,8% 100,0% 

Forrás: saját szerkesztés 

 

4. Következtetések 

 

A pénzügyi kultúra, különösen annak személyiség-, attitűd- és viselkedésbeli komponenseinek 

vizsgálata a 2008-as gazdasági világválság óta növekvő figyelmet kap. A pénz, valamint a pénz 

kezelése és használata része életünknek, de nem mindenki viszonyul azonosan hozzá. A 
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pénzhez és a pénzügyekhez való viszony vizsgálata a közgazdászokat, a pszichológusokat, a 

szociológusokat és egyéb tudományágak művelőit is foglalkoztatja. 

Az előrejelzések szerint a jelenlegi nyugdíjrendszerek világszerte súlyos társadalmi és 

gazdasági problémákat okozhatnak társadalmunk gyors öregedése miatt. A jelenlegi felosztó-

kirovó rendszer annak ellenére, hogy válsággal küzd, az előrejelzések alapján valószínű 

maradni is fog valamilyen formában. A szakemberek a vegyes rendszer mellett érvelnek, de 

mint láthatjuk sok lehetőség közül lehet választani és még nincs általánosan elfogadott 

koncepció, amit mindenki jónak látna. Az állami nyugdíj kötelező jellege miatt választási 

lehetőség azon a területen nincsen. Az ezt kiegészítő lehetőségeknél, mint pl. az önkéntes és 

magán célú megtakarítási formáknál alapvetően jövedelmünk mértéke és emocionális 

döntéseink határozzák meg, melyik megtakarítási formát vagy formákat választjuk.  

Számos kutatási és közéleti forrás időről-időre arra hívja fel a figyelmet, hogy Magyarországon 

mind a lakosság pénzügyi ismereteit, mind pedig azok gyakorlati alkalmazását tekintve 

elmaradás tapasztalható a fejlett országokhoz képest. Az egyén számára a pénzügyi kultúra és 

tudatosság jövőbeni megélhetésük szempontjából kiemelkedően fontossá fog válni. A 

megtakarítás és a kockázatvállalás egyre fontosabb szerepet tölt be döntéseinkben. A tanulmány 

rávilágított arra is, hogy érdemes kis összegeket is havonta félrerakni, melyek évek múlva 

összegyűlve, akár még a milliós határt is elérheti, és így szükség esetén biztosíthatja a pénzügyi 

biztonságunkat. 
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Absztrakt 

 

A cikk célja vizsgálni a nem termelő folyamatfejlesztések eredményességi sikertényezőit, 

rámutatni azon változókra, melyek esetében főként a döntéseken múlik a siker, mely által a 

döntési sajátosságok összekapcsolhatók a sikertényezőkkel. 

A nem termelő folyamatfejlesztések szükségességének vizsgálata az elmúlt évtizedben kezdett 

hangsúlyosabbá válni a már régóta jelen lévő termelési folyamatok hatékonyságának növelését 

célzó szemléletek mellett. A folyamatfejlesztés elemi szintjén négy alapvető követelmény 

teljesülése szükséges: folyamatidők csökkentése, a kiszámíthatóság és konzisztencia növelése, 

duplikátumok és redundáns folyamatlépések eliminálása, valamint a minőségi követelmények 

teljesítése. Ezen a ponton a folyamatjavítások végrehajtásával kapcsolatos változatok 

bonyolultsága nyilvánvalóvá válik. Számos kritikus sikertényező játszik szerepet az optimális 

eredmények elérése felé történő elmozduláshoz. Ezek kiválasztása és priorizálása a különböző 

folyamatok, illetve szervezetek esetében eltérőek, azonban a legtöbb sikeres folyamatfejlesztési 

kezdeményezés során közös elemként jelenik meg a menedzsment elköteleződés, a 

munkavállalók bevonása a fejlesztésbe, világos célok és mérhető eredmények meghatározása, 

és így tovább. A nem termelő folyamatfejlesztések sikeres megvalósításához tehát szükséges 

elfogadni azt a tényt, hogy a fejlesztés legfontosabb eszköze maga az ember, mint a folyamatok 

racionalizálásának aktív résztvevője, valamint az általa hozott döntések.  

Célom azonosítani a döntések megjelenési formáját és szintjét a sikertényezőkkel 

kapcsolatosan, ügyelve az egymást meghatározó változók esetleges jelenlétére is. Munkámban 

egyrészt szekunder forrásokra, korábbi jó gyakorlatok leírására támaszkodom, valamint saját 

primer kutatás során elvégzett elemzések eredményeire. 

A cikkben kutatási eredményeim alapján javaslatokat fogalmazok meg a folyamatfejlesztési 

döntések hatékonyságának növelésére az alkalmazott döntéselméleti módszerek és vezetési 

sajátosságok figyelembevételével, segítve ezzel a folyamatfejlesztési módszerek és 

megközelítések alkalmazhatóságának javítását. 

 

Kulcsszavak: vezetői döntéshozatal, folyamatfejlesztés, folyamat hatékonyság 

 

1. Bevezetés, célok 

 

Az elmúlt évtizedekben számos menedzsment eszköz kidolgozása történt meg, melyek célja a 

szervezetek teljesítményének növelése. A TQM, Six Sigma, Lean, és az egyéb, a 

minőségbiztosítás jegyében kifejlesztett eszközök a folyamatteljesítmény javításával [1] és 

ennek hosszú távú fenntartásával valósítják meg a szervezeti összeteljesítmény növekedését [2]. 
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Ugyanakkor számos olyan alapvető tevékenység azonosítható, melyek elengedhetetlenek a 

sikerhez. A folyamatfejlesztést gyakran kockázatos projektnek tekintik, mivel számos érdekelt 

fél vesz részt a megvalósításban, melyek szorosan kapcsolódnak egymáshoz, így nagyobb a 

valószínűsége annak, hogy probléma merülhet fel [3]. Emiatt érdemes megvizsgálni azokat a 

tényezőket, melyek nagymértékben meghatározzák a program sikerességét. A cikk célja a 

folyamatfejlesztésben szerepet játszó sikertényezők rangsorolása többszempontú 

döntéselemzési módszer segítségével, melynek alapját folyamatfejlesztésben részt vett 

szakértők egyéni, strukturált interjú keretében történt megkérdezése adja.  

A cikk első részében szakirodalmi áttekintés formájában kerülnek bemutatásra az azonosított 

folyamatfejlesztési sikertényezők, ezt követően pedig a módszertan bemutatása után az interjúk 

alapján kapott eredmények bemutatása és értékelése történik meg. 

 

2. Szakirodalmi áttekintés 

 

A folyamatfejlesztés nevéhez hűen a folyamat elemeire összpontosít, eredményesség, 

hatékonyság és képesség, ezáltal a folyamatfejlesztés megegyezik a folyamatképesség 

megnövelt értékével. Célja a szervezetben lévő folyamatok azonosítása, definiálása és elemzése 

abból a célból, hogy a folyamattal összefüggő problémák beazonosításra és megoldásra 

kerüljenek [4]. A folyamatfejlesztés alkalmazásának fontosságát több szempont is előtérbe 

helyezi. A folyamatfejlesztés létfontosságú az operatív menedzsment szempontjából, mivel 

központi szerepet játszik benne. Továbbá a folyamatfejlesztés központi jellegén kívül a témával 

kapcsolatos kutatások időszerű javaslatokat adnak, például hogy a szervezetek ne tegyék 

verseny tárgyává a folyamataikat, mert megvan a képességük arra, hogy folyamatosan 

fejlesszék őket [5]. A gyakorlatban a folyamatok fejlesztése szükséges ahhoz, hogy a 

szervezetek folyamatosan alkalmazkodni tudjanak a környezetükhöz. Ezen kívül eszköz a 

folyamatokkal kapcsolatos új tudás kialakítására, ami a későbbiekben növelheti a 

termelékenységet és a szervezet versenypozícióját. A termelési folyamatok fejlesztése kapcsán 

a mai napig is jelentősen több szakirodalmi eredménnyel találkozhatunk, mint nem termelési 

folyamatok esetén, ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy például a technológiai fejlesztés 

tömeggyártás esetén ma már általában véve kisebb profitnövekedést eredményez, mint a 

gyártást kiszolgáló, illetve közvetetten támogató folyamatok fejlesztése [6]. 

A folyamatfejlesztéssel kapcsolatos szakirodalom feldolgozása során megfigyelhető, hogy sok 

szerző megjelölt bizonyos kulcs sikertényezőket, melyek véleményük szerint hatással voltak a 

fejlesztés sikerességére. A kulcs sikertényezők olyan korlátozott számú területet fednek le, ahol 

a kielégítő eredmények biztosítják a folyamatfejlesztés sikeressége által a szervezet 

versenyképességét [7]. A kulcs sikertényezők oldaláról történő megközelítés lehetővé teszi a 

menedzsment számára figyelmük összpontosítását a folyamatfejlesztés szempontjából kritikus 

döntések meghozatalára, ugyanis a folyamatfejlesztési, és ezáltal a szervezeti célok elérése 

nagymértékben függ a sikertényezők megfelelő és pontos értékelésétől [8].  A szisztematikus 

szakirodalom-elemzés alapján a legtöbbet említett kulcs sikertényezők a következők: 

- Menedzsment részvét és elköteleződés (A): a menedzsment támogató magatartása a 

folyamatfejlesztési program végrehajtása során. 

- Tréning (B): oktatás és egyéb programok, melyeken a folyamatfejlesztés hasznossága 

és alkalmazása kommunikálható a munkavállalók felé. 



162 

- Mérőszámok, statisztikai eszközök alkalmazása (C): a teljesítmény mérése érdekében a 

folyamatfejlesztési projekt jellemzőinek számszerűsítése, eredmények folyamatos 

nyomon követése. 

- Projektszelekció és priorizálás (D): a folyamatfejlesztési projekt kiválasztásához 

szükséges kritériumok meghatározása, projektek rangsorolása, nyomon követés. 

- Szervezeti infrastruktúra és erőforrások (E): a folyamatfejlesztési program 

véghezviteléhez szükséges erőforrások biztosítása, megfelelő IT infrastruktúra megléte. 

- Kapcsolódás az üzleti stratégiához (F): a folyamatfejlesztési projekt a pénzügyi és 

operatív célok elérését szolgálja. 

- Kultúra (G): a folyamatfejlesztés eredményességéhez szükséges új szokások, 

viselkedési formák, nyelvezet. 

- Vevőközpontúság (H): ügyféligények folyamatos nyomon követése, az igényeknek 

megfelelő folyamatalakítások, ami vevőelégedettséget eredményez. 

- Jutalmazás és elismerés (I): a célok elérésével összekötött ösztönzési rendszer. 

- Folyamatfejlesztési szakember, specialista (J): a folyamatfejlesztési projektbe bevont 

külső szakember. 

- Kommunikáció (K): a folyamatfejlesztéssel kapcsolatos tervek, tevékenységek 

kommunikálása a munkavállalók felé. 

- Elszámoltathatóság (L): a folyamatfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek, eszközök 

pénzügyileg elszámolhatók legyenek. 

- Kapcsolódás az ellátási lánchoz (M): nem csak szervezeten belüli, hanem az ellátásilánc 

tagjaihoz kapcsolódó folyamatok folyamatos felülvizsgálata és fejlesztése. 

- Adatokon alapuló döntéshozatal (N): a folyamatfejlesztéssel kapcsolatos döntések 

számszerű adatok elemzésén alapuljanak. 

- Projekt menedzsment ismeretek, képességek (O): a folyamatfejlesztési projektbe bevont 

szakemberek készségeinek, képességeinek fejlesztése. 

Egy-egy sikertényezőt egyidejűleg több forrás is említ. Ennek összefoglalása az 1. táblázatban 

található. 
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1. táblázat: A folyamatfejlesztés kritikus sikertényezői 

 [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 

A x x x x x x x x x x  

B x x x   x x x x x x 

C  x  x x x x   x x 

D x x  x  x x   x x 

E x x   x x    x x 

F x x    x    x x 

G x x  x x x x  x x x 

H x x  x x x   x x x 

I      x x  x x x 

J x   x x    x x  

K x      x x    

L         x x  

M       x    x 

N x      x    x 

O x        x   

Forrás: Saját szerkesztés a megjelölt források felhasználásával 

 

A sikertényezők eltérő szervezetek, folyamatok esetén más-más prioritással jelennek meg, sőt, 

ugyanazon folyamat későbbi fejlesztése során is más lehet az elsődleges szempont a folyamatok 

fejlesztése során. A sikertényezők fontossági sorrendjének megállapítása tehát nem állandó, 

függ a fejlesztés idejétől, makro -és mikrokörnyezettől, versenyhelyzettől, és számos egyéb, a 

szervezet életét befolyásoló tényezőtől [20]. 

A folyamatfejlesztési projekt megvalósítása változást jelent az érintett szervezeti egység 

életében, ami a teljes szervezetre hatással van. Éppen emiatt lényeges, hogy megfelelően legyen 

kiválasztva a fejlesztendő folyamat, vizsgálva, hogy mely sikertényezők megléte 

elengedhetetlen az eredményes implementáláshoz.  

 

3. Módszertan 

 

A többszempontú döntési módszerek alkalmazása az üzleti életben is jelentős, noha a 

hétköznapi értelemben vett döntések esetén is számos szempont szerint hozzuk meg 

döntéseinket. Ugyanakkor a bonyolult eljárások kevésbé elterjedtek. A lehetséges változatok 

száma, objektív és szubjektív kritériumok megléte, a lehetséges ellentmondások stb. 

megnehezítik a döntések meghozatalát, melynek segítése érdekében számos döntéstámogató 

módszert dolgoztak ki. Nem beszélhetünk azonban egyetlen jó módszerről, mely minden 

esetben alkalmazható, számos kritérium, és sok esetben leginkább maga a döntéshozó és a 

döntési szituáció befolyásolja a lehetséges alkalmazandó módszer kiválasztását.  

A döntéshozó preferenciája alapján kiválasztható az a többszempontú döntési módszer, mellyel 

a sikertényezők fontossága, preferenciasorrendje meghatározható. Az 1. ábra ezt a logikát 

szemlélteti néhány, az üzleti gyakorlatban elterjedt módszer alkalmazására vonatkozóan. 
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1. ábra: Döntési módszer választásának folyamata a döntéshozó preferenciája alapján 

Forrás: [21] alapján saját szerkesztés 

 

Első lépésben a döntéshozó preferenciája alapján kell meghatározni, hogy a legjobb alternatíva 

kiválasztása a cél, vagy pedig elegendő olyan alternatíva végső meghatározása, mely az összes 

kritérium esetén teljesít egy meghatározott minimálisan elvárt szintet. A folyamatfejlesztéssel 

kapcsolatosan nem nagy az esélye annak, hogy egy sikertényező minden meghatározott 

kritériumot teljesítsen, ezáltal elegendő legyen a folyamatfejlesztés sikerességéhez, így a 

következő lépésben feltüntetett minden szempontból legjobb alternatíva létezése sem 

biztosítható. Ugyanakkor a legjobb és a legkevésbé hatásos sikertényező jobban befolyásolhatja 

a döntést, így kiemelt kérdés ezeknek a fontossága. Utolsó lépésben a döntéshozó preferenciája 

alapján különböző skálázási technikák szerint lehet megkülönböztetni az alkalmazható 

módszereket.  

A cikkben a modellben szereplő egyéb rangsoroló megoldások közül az egyszerű rangsorolást 

használom arra, hogy a folyamatfejlesztési sikertényezőket vizsgáljam. A módszer 

használatával a cél, meghatározni a sikertényezők fontosságát a döntéshozók szemszögéből 

rangsorképzés segítségével.  

A sikertényezők hierarchikus struktúrában történő ábrázolása áttekinthetőséget biztosít. A 

hierarchia csúcsán a sikertényezők helyezkednek el, melyeket három kategóriába soroltam: 

humán tényezők, stratégiai tényezők és működési tényezők, ezek alkotják a második szintet. A 

harmadik szint a kategóriákba rendezett sikertényezőket mutatja (2. ábra). 
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2. ábra: Sikertényezők hierarchia modellje 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A hierarchia modell összeállítását követő lépés a páros összehasonlítások elvégzése és a 

tényezők súlyainak kiszámítása. Ez a fázis három lépésből áll: a tényezők egymáshoz 

viszonyított fontosságának meghatározása páros összehasonlítás segítségével, súlyvektorok 

meghatározása és a konzisztencia megállapítása.  

A páros összehasonlítások elvégzése egyéni strukturált interjú keretében történt, a megkérdezett 

személyeket négy kategóriába sorolva: döntéshozóként részt vett termelő folyamat 

fejlesztésében (D1), döntéshozóként részt vett nem termelő folyamat fejlesztésében (D2), 

érintett volt termelő folyamat fejlesztésében (E1), és érintett volt nem termelő folyamat 

fejlesztésében (E2). Az összehasonlítás elvégzésére a Saaty által fejlesztett skála 1-9-ig terjedő 

értékeit használtam, mely esetben a megkérdezetteknek a párban elhelyezett tényezők közül 

meg kellett jelölniük az előnyben részesített tényezőt, majd meg kellett határozniuk a fontosság 

mértékét, ahol az 1 jelentette az egyformán fontos tényezőt, míg a 9 a rendkívüli mértékben 

fontosabb tényezőt [22]. A páros összehasonlítások eredményét reprezentáló értékeket mátrixba 

rendezve megmutatja az egyes tényezők egymáshoz mért preferenciáját az 1. képlet alapján: 

 

𝑎𝑖𝑗 =
𝑤𝑖

𝑤𝑗
      (1) 

ahol az aij a mátrix i. sorának j. eleme, mely megegyezik az két tényező páros összehasonlítás 

során kapott érték hányadosával, vagyis azt mutatja meg, hogy az i. tényező mennyivel 

fontosabb a j. tényezőnél. Ezáltal a mátrixot közvetlenül a páros összehasonlítások eredménye 

adja a következő formában: 
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𝐴 = [1 ⋯ 𝑎𝑖𝑗  ⋮  1 ⋮  
1

𝑎𝑖𝑗
 ⋯  1 ]    

  (2) 

 

A mátrix elemei a tényezők egymáshoz viszonyított fontosságát mutatják, azonban szükséges 

ismerni az egyes tényezők súlyértékeit, mely az elemzés következő lépése. 

A konzisztencia mérésére a konzisztenciahányados (CR) megállapítása szükséges, melynek 

értéke minél inkább közelít nullához, annál nagyobb lesz a konzisztencia.  

 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
      (3) 

 

ahol a konzisztenciahányados megegyezik a konzisztenciaindex (CI) és a konzisztenciaindexek 

empirikusan adott átlagos értékének (RI) hányadosával. Értéke akkor számít megfelelőnek, ha 

nem nagyobb, mint 0,1. Lényeges azonban megjegyezni, hogy az inkonzisztencia 

kiküszöbölése nem feltétlen kell, hogy a döntés célja legyen, mert nem elégséges feltétele a jó 

döntés meghozatalának. Továbbá a 0,1 érték is tapasztalati határ, a döntési szituációtól függően 

nagysága változtatható. 

 

4. Eredmények bemutatása, értékelése 

 

A vizsgálatban négy fő vett részt, egy-egy minden megjelölt csoportból (döntéshozóként, 

valamint érintettként vett részt termelő -illetve nem termelő folyamat fejlesztésében). A 

válaszadás korlátozott száma miatt a cikk csupán illusztratív jellegű a különböző érintettségi 

szinten lévő személyek preferenciáiról.  

A konzisztenciahányados értéke a humán tényezők és a stratégiai tényezők kategóriája esetében 

megfelelő volt, CRH=0,095, CRS=0,099 tehát 0,1 alatti értéket vett fel, azonban a működési 

tényezők kategóriájában meghaladta azt, CRM=0,152-es értékkel. Ennek oka lehet a kitöltő 

figyelmetlensége illetve tapasztalatlansága az adott tényezőkkel kapcsolatosan, azonban a 

végső eredményt nem befolyásolja a 0,152-es érték, próbaellenőrzés során, melyben az adatok 

egy része kiszűrésre került az inkonzisztencia csökkentése érdekében, nem volt a végső 

sorrendre érdemi befolyása, így továbbra is elfogadhatónak tekintem ezt az értéket. 

A vizsgálat alanyai által elvégzett páros összehasonlítások eredményei alapján 

meghatározhatók a normalizált mátrix értékei, melyekből kiszámolhatók a súlyvektorok. 

A súlyvektor elemeinek kiszámítása a 4. képlettel lehetséges. 

 

𝑤 =
∑𝑛𝑖=1 𝑎𝑛𝑖
∑𝑛𝑖,𝑗=1 𝑎𝑛𝑖𝑗

 (4) 

 

ahol a w súlyvektor elemei a normalizált mátrix sorösszegei és a teljes mátrixban lévő elemek 

összegeinek hányadosaként állapítható meg. Ez alapján a három kategóriába számított 

súlyvektorokat szemlélteti a 2. táblázat. 
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2. táblázat: Súlyvektorok 

Humán tényezők 

(H1-H5) 

Stratégiai tényezők 

(S1-S6) 

Működési tényezők 

(M1-M4) 

𝑤𝐷1
𝑇

= [0,03 0,30 0,50 0,09 0,08 ] 

𝑤𝐷1
𝑇

= [0,25 0,08 0,45 0,05 0,14 0,03 ] 
𝑤𝐷1
𝑇 = [0,72 0,10 0,06 0,12 ] 

𝑤𝐷2
𝑇

= [0,08 0,51 0,11 0,08 0,22 ] 

𝑤𝐷2
𝑇

= [0,05 0,07 0,19 0,06 0,37 0,26 ] 
𝑤𝐷2
𝑇 = [0,18 0,37 0,24 0,21 ] 

𝑤𝐸1
𝑇

= [0,08 0,07 0,43 0,16 0,26 ] 

𝑤𝐸1
𝑇

= [0,33 0,07 0,13 0,21 0,17 0,09 ] 
𝑤𝐸1
𝑇 = [0,07 0,15 0,30 0,48 ] 

𝑤𝐸2
𝑇

= [0,07 0,18 0,04 0,27 0,44 ] 

𝑤𝐸2
𝑇

= [0,27 0,17 0,28 0,16 0,05 0,07 ] 
𝑤𝐸2
𝑇 = [0,05 0,26 0,54 0,15 ] 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A kiszámított súlyvektorok alapján felállítható a tényezők kategórián belüli rangsora, melyet a 

3. táblázat szemléltet. 

A szakirodalomban legtöbbet említett sikertényező, a menedzsment részvét és elköteleződés két 

érintett és egy döntéshozó meghatározása alapján is a rangsorban az utolsó helyre került a 

működési tényezők között, mindössze 0,05, 0,07 és 0,18-as súllyal, mely nagymértékben 

elmarad a kategóriában szereplő többi tényező értékétől. Egyedül a termelő folyamatban 

döntéshozóként részt vett személy értékelése alapján kerül a kategóriájában első helyre a 

menedzsment részvét és elköteleződés 0,72 súllyal, mely az értékelések alapján a legmagasabb 

értéket képviseli. A nem termelő folyamat fejlesztésében résztvevő döntéshozó esetében a 

rangsor alapján leginkább azon tényezők dominálnak, melyek kapcsolatba hozhatók az 

emberekkel, a folyamatfejlesztés érintettjeivel. Ennek megfelelően magas súlyszámot kapott a 

humán tényezők kategóriájában a kommunikáció (0,51) és a vevőközpontúság (0,22), a 

stratégiai tényezők esetében az üzleti stratégiához való kapcsolódás (0,37) – mely tényező 

inkább a gazdasági szemlélethez kapcsolható -, és a szervezeti infrastruktúra (0,26), a működési 

kategóriában pedig a projektszelekció, priorizálás (0,37) valamint a folyamatfejlesztési 

szakember és specialista (0,24), melyek szintén az érintettekre, emberekre visszavezethető 

tényezők. A rangsor erőteljes érintettekhez kapcsolható oldala kapcsolatban állhat azzal, hogy 

a nem termelő folyamatok fő érintettjei az emberek, míg termelő folyamatok esetén nagyobb 

súlyt képviselnek a stratégiai jelentőségű tényezők. 

A folyamatfejlesztésben érintett személyek esetén a rangsor több tekintetben eltérő 

eredményeket mutat. Kevésbé értékelték fontosnak a döntéshozókhoz kapcsolódó tényezőket, 

mint a mérőszámok, statisztikai eszközök alkalmazása (0,07), adatokon alapuló döntéshozatal 

(0,13), vagy éppen a menedzsment részvét és elköteleződés. Számukra sokkal nagyobb súlyt 

képviseltek a munkájukat közvetlenül befolyásoló tényezők, mint a kultúra (0,43), projekt 

menedzsment ismeretek (0,48), vevőközpontúság (0,44), vagy a jutalmazás és elismerés (0,27). 
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3. táblázat: Sikertényezők rangsora 

Kategória Sikertényező 
Rangsor 

D1 D2 E1 E2 

Humán tényezők Tréning 5. 5. 4. 4. 

(H1-H5) Kommunikáció 2. 1. 5. 3. 

 Kultúra 1. 3. 1. 5. 

 Jutalmazás és elismerés 3. 4. 3. 2. 

 Vevőközpontúság 4. 2. 2. 1. 

Stratégiai tényezők Elszámoltathatóság 2. 6. 1. 2. 

(S1-S6) Mérőszámok, statisztikai eszközök alkalmazása 4. 4. 6. 3. 

 Adatokon alapuló döntéshozatal 1. 3. 4. 1. 

 Kapcsolódás az ellátási lánchoz 5. 5. 2. 4. 

 Kapcsolódás az üzleti stratégiához 3. 1. 3. 6. 

 Szervezeti infrastruktúra és erőforrások 6. 2. 5. 5. 

Működési tényezők Menedzsment részvét, elköteleződés 1. 4. 4 4. 

(M1-M4) Projektszelekció és priorizálás 3. 1. 3 2. 

 Folyamatfejlesztési szakember, specialista 4. 2. 2 1. 

 Projekt menedzsment ismeretek, képességek 2. 3. 1 3. 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A rangsorolás során nagymértékű eltérés látszik a döntéshozók és érintettek fontossági 

sorrendje között. Az egyetértés mértékének tesztelésére az 5. képlet alapján meghatároztam a 

Kendall-féle rangkonkordencia együtthatót, a rangszámegyezőség fennállásának (kötés) torzító 

hatása miatt korrekciós tényezővel kiegészítve.  

 

𝑊 =
𝛥

𝛥𝑚𝑎𝑥
=

𝛥
1

12
∗𝑘2∗(𝑛3−𝑛)−𝑘∗∑𝐿 𝐿

 (5) 

 

ahol a Kendall-féle rangkonkordencia együttható megegyezik a rangszámösszegek szóródását 

mutató Δ négyzetes eltérés, valamint a Δmax maximális korrekciós tényezővel módosított 

értékének hányadosával, mely a 100%-os korrelációt mutatja. Teljes egyetértés esetén W=1, 

teljes ellentét – mely csak két döntéshozó esetében lehetséges - esetében pedig W=0. A számított 

együttható értékeket a 4. táblázat tartalmazza. 

Szükséges elvégezni W szignifikancia vizsgálatát a döntéshozók és érintettek által kapott 

rangsorok közötti korreláció megállapítása érdekében. Az alapfeltevés ebben az esetben az, 

hogy nincs egyetértés a rangsorolók között, tehát W>0 értéke a véletlennek tulajdonítható, míg 

az ellenhipotézis feltételezése pedig az, hogy W>0 értéke a rangsorolók egyetértése miatt 

következett be. A szignifikancia vizsgálat a χ2 eloszlás értékeinek megállapításával és 

küszöbszámukhoz történő hasonlításával lehetséges. A χ2 eloszlás értékének meghatározása a 

6. képlet alapján lehetséges. 

 

𝜒2 = 𝑘 ∗ (𝑛 − 1) ∗ 𝑊 (6) 
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ahol az eloszlás értéke megegyezik az értékelési tényezők száma (k), a szabadságfok (DF=n-1) 

és a rangkonkordencia együttható szorzatának értékével. 

A számított egyetértési együttható, valamint χ2 eloszlás értékeket tartalmazza a 4. táblázat. A χ2 

eloszlás kritikus értéke 1%-os szignifikanciaszint mellett a humán tényezők (k=4, DF=4) 

esetében 13,3; a stratégiai tényezők (k=4, DF=5) esetén 15,1; a működési tényezők (k=4, DF=3) 

esetében pedig 11,3. A tényleges χ2 értékek minden esetben alacsonyabbak a kritikus értékeknél, 

ami azt jelenti, hogy a nullhipotézis elfogadásra kerül, vagyis valóban a véletlennek köszönhető 

a W>0 értékek, melyek ennek alátámasztására kellően alacsonyak, a legmagasabb érték is 0,231 

lett.  

Az egyetértés hiánya problémát jelenthet abban az esetben, ha azonos folyamatfejlesztési 

tevékenység során merül fel a döntéshozók és érintettek között. Amennyiben nincs egyetértés a 

két fél között, eltérő szemléletben fogják kezelni a folyamatfejlesztési projektet, eltérő 

fontossági sorrendet állítanak fel a tevékenységek között, mely akadályozhatja a közös munka 

hatékonyságát. Ezáltal egyfajta célként jelenik meg az egyetértés növelése a folyamatfejlesztési 

projektekben résztvevők között. 

4. táblázat: Döntéshozók és érintettek közötti egyetértés meghatározása 

Kategória Sikertényező 

Egyetértési 

együttható 

(W) 

χ2 

érték

e 

Humán tényezők Tréning 0,231 3,692 

(H1-H5) Kommunikáció 0,006 0,100 

 Kultúra 0,025 0,405 

 Jutalmazás és elismerés 0,000 0,000 

 Vevőközpontúság 0,057 0,911 

Stratégiai tényezők Elszámoltathatóság 0,032 0,647 

(S1-S6) Mérőszámok, statisztikai eszközök 

alkalmazása 

0,032 0,647 

 Adatokon alapuló döntéshozatal 0,090 1,799 

 Kapcsolódás az ellátási lánchoz 0,014 0,288 

 Kapcsolódás az üzleti stratégiához 0,004 0,072 

 Szervezeti infrastruktúra és erőforrások 0,058 1,151 

Működési 

tényezők 

Menedzsment részvét, elköteleződés 0,125 1,500 

(M1-M4) Projektszelekció és priorizálás 0,013 0,154 

 Folyamatfejlesztési szakember, specialista 0,013 0,154 

 Projekt menedzsment ismeretek, képességek 0,013 0,154 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

5. Következtetések 

 

A vizsgálat eredményei rávilágítottak, hogy a nem termelő folyamatok fejlesztésével 

kapcsolatosan a puha tényezők erőteljesebben vannak jelen – kommunikáció (0,51), 
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vevőközpontúság (0,44), szakemberek jelenléte (0,54) -, mint a szervezet teljesítményét 

közvetlenül mérhetővé tevő kemény tényezők. Más-más prioritások jelennek meg a termelő 

folyamatok fejlesztésével kapcsolatosan – elszámoltathatóság (0,33), adatokon alapuló döntés 

(0,45) -, illetve olyan személyek nézőpontjából, akik csak érintettjei a folyamatfejlesztésnek. A 

döntéshozók szempontjából elsődlegesen a munkájukat támogató, és a szervezetben a 

hosszútávú tervezéshez kapcsolódó tényezők jelentek meg nagyobb súllyal, mint az adatokon 

alapuló döntéshozatal (0,45) vagy az üzleti stratégiához való kapcsolódás (0,37), míg az 

érintettek számára fontosabbak a munkavállalókat közvetlenül befolyásoló tényezők – kultúra 

(0,43), jutalmazás és elismerés (0,27), pénzügyi elszámoltathatóság (0,33). 

A páros összehasonlítások rangsorképző módszerének alkalmazása megfelelően segítette a 

döntéshozók és érintettek prioritásait figyelembe vevő rangsor felállítását. Azonban mint 

minden módszernek, ennek is vannak korlátai és előfeltételei, melyek ismerete szükséges a 

megfelelő minőségben történő alkalmazáshoz. 

- A minta nem reprezentatív. 

- Az információhiány nagymértékben befolyásolhatja a végső rangsort. 

- A döntéshozó figyelmetlensége, tapasztalatlansága az összehasonlítás során félrevezető 

eredményeket adhat. 

- A való világ sokszor inkonzisztens. 

- Időigénye és erős matematikai háttere miatt sokan elpártolnak a használatától. 
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Abstract 

 

The role what Payments Systems play in an economy is similar to the role of the engine in a 

vehicle. Without them, an economy looks like a still picture; something that exist but do not 

function. In order to start the journey toward a modern Payments System, economies need to 

investigate existing systems and learn from their examples. In addition, nowadays it is worth to 

think of an Instant Payments System (IPS) instead of a regular Payments System in order to 

utilize all the power and positive extern effects to the whole national economy. IPS’s expand the 

business horizon in both time and speed. Emerging countries can make use of the positive extern 

effects to their eco-systems, provided by a new generation payments system through its new 

services, in order to boost their economies and make it easier to connect them to their most 

targeted foreign markets. In this paper, I review the new generation payments systems in Latin 

America and describe the value they add to each economy in the region. I also show the root 

causes, which led Latin American countries to take the big step and implement a new generation 

payments system and the way they chose in order to reach the goals. The example of Mexico 

shows us a significantly different lead-in method than the one applied in Brazil. We also look at 

the business models the countries created for the operation of the new systems, and see why 

ACH operated systems are so widely adopted in Latin America. Finally, a short comparison to 

other implementations shows us the specialties and similarities within the systems in this market 

segment and make us understand why every solution is unique around the globe. New, state-of-

the-art payments systems definitely take part of the economic growth in Latin America and help 

accelerating the development, at the same time offering a brand new level of comfort services 

to all the parties of the economy. 

 

Keywords: Instant Payments, Economic grow, IPS, Real-Time, RTGS 

 

1. Introduction 

 

Payments systems are used to settle financial transactions through the transfer of monetary 

value in single or multiple currencies. They may be physical or electronic and each has its own 

procedures, protocols and operating model, in other words they are unique. Payments systems 

can be operated by the Central Bank, the Clearing House or by commercial banks, moreover by 

a legal entity founded by the previous parties in any combinations. Specific forms of payments 

systems are also used to settle financial transactions for products in the equity, bond, currency, 

futures, derivatives and options markets, and to transfer funds between financial institutions 

both domestically using clearing and real-time gross settlement systems and internationally 

using a global network like SWIFT. In practice, we meet payments systems and their services 
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when we intend to transfer a fund to an other party, like paying our utility bills while using an 

other form of money than cash. 

In this paper, the differences and similarities of the Instant Payments Systems of Latin American 

countries are discussed. Through the examples of the region we will see that implementing an 

IPS is not purely an economic question and emerging countries also take their part from the 

innovation of payments. The used research method was a quantitative research during which I 

collected global market information on Payments especially information on Latin American 

implementations. 

 

2. The novelty of New Generation Payments Systems 

 

New Generation Payments Systems are referred by, among many others, different names, like 

Real-Time Payments System, Fast Payments System, Immediate Payments Systems, Instant 

Payments System and Faster Payments. In this paper, I use the term Instant Payments System 

or its short form IPS. 

All of the above names express their most characteristic function: financial transactions to be 

completed within the shortest possible time-frame. The concept of ‘paying now’ is not new at 

all, as cash is also an instant payment instrument, however, transacting online adds more 

comfort as the payer need not be physically present, moreover, it significantly decreases the risk 

of misuse via additional controls. As time is becoming a more and more valuable asset, not just 

in our private lives but in business life as well, we all need high quality services, which save us 

one of our main limited resources: time. In our continuously accelerating world almost 

everybody aims to do banking wherever and whenever they can, while travelling on a tram, 

sitting in a doctor's waiting room, or during a cigarette-break at the office. Deloitte points out 

in their publication [1] that Real-time authorization and clearing, Intra-day availability of funds, 

Intra-day interbank settlement and Late-day interbank settlement are the key considerations for 

an IPS. When looking at the list closely we realize, all refers to time. In other words, having 

lack of time is the main driving factor for many new services and solutions and so is it for 

Instant Payments Systems. Last but not least, we also need to take the 3rd stage of financial 

disintermediation into account, as FinTech companies had been entered financial markets 

relatively easily due to lack of regulations apply for their sector. Having said that their services 

are high quality and tailored to customers, the financial sector has to develop services to avoid 

losing a part of its business. 

 

3. The characteristics of Instant Payments Systems  

 

As IPS implementations are not standard, they have various interpretations worldwide. In order 

to understand the basics we need to review the most widely used definitions. 

 

 

First, we take a short look at the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication 

(widely known as SWIFT) which is one of the biggest interbank payment service provider 

organizations worldwide. The organization is owned by its more than 10,800 members had 

exceeded 1 billion transactions annually in 2017. Based on their definition [2], the most 
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important attributes of IPS – or how SWIFT refers to these systems, a Real-Time Retail 

Payments System – are as follows: 

• 24/7/365 service,  

• real time transaction processing,  

• cost efficiency,  

• the use of message standards,  

• ubiquity – easy access from all locations by any partner,  

• fault tolerance,  

• high level of security,  

• the use of beneficiary identification by a personal identifier. 

 

24/7/365 service stands for an uninterrupted service plan without planned services outages 

working 24 hours a day, 365 day a year. The difference in attributes of the SWIFT IPS 

interpretation are all related to new functions. Non-stop operation and real-time transaction 

processing – where real-time represents a time-frame being less than a minute – do not exist in 

traditional payments systems. The new generation of payments systems has been designed to 

significantly rise above the old systems in almost every way; faster transactions, availability to 

a wider number of payers not just geographically, but in more payment situations, and not least 

of all, to operate at the same, or even lower cost level. 

 

Disregarding the payments of the world, and focusing on the payments of the European Union 

(EU), European Central Bank (ECB), the central bank of the 19 EU countries that have adopted 

the euro, has also started its investigation on a new IPS. The scheme for the planned new system 

that has been named Target Instant Payment Settlement (TIPS) aims to develop a new service 

for the settlement of instant payments, based on the decision of the Governing Council of ECB. 

In the User Requirements document [3] ECB sets the 12 basic principles of the new IPS as: 

 

Principle 1: TIPS shall serve as a technical solution for providing instant payment settlement 

services to Participants without the provision of clearing services.  

Principle 2: The primary objective of TIPS is to provide efficient settlement services in euro; 

however, the service shall be technically capable of settling currencies other than 

the euro. 

Principle 3: TIPS shall be settled exclusively in Central Bank money. 

Principle 4: The settlements performed by TIPS shall be final and irrevocable. 

Principle 5: TIPS shall allow operations on a 24/7/365 basis. 

Principle 6: TIPS shall be a lean, harmonized and standardized pan-European service with 

common functionality across different countries and jurisdictions. 

Principle 7: For the settlement of instant payments in euro, TIPS shall follow the participation 

criteria of TARGET2. For other currencies, participation criteria shall be defined 

by the Central Banks responsible for the RTGS. 

Principle 8: Participation in TIPS shall not be made mandatory by the Eurosystem. 

Principle 9: All eligible Participants shall have non-discriminatory access conditions to TIPS. 



175 

Principle 10: TIPS shall be based on the ISO 20022 message standard for instant payment 

settlement and shall support Participants to be compliant with the SCT Inst 

scheme for instant payments in euro. 

Principle 11: The Eurosystem shall take on the responsibility of developing and operating 

TIPS by assuming full ownership.  

Principle 12: TIPS shall operate on a full cost-recovery and not-for-profit basis. 

 

The principles created by EBC focus on both the fundamental functions and the practical parts 

of TIPS, however, the most important two, continuous operation (Principle 5) and a low cost 

level (Principle 12) are also shown in the list of principles. The third, real time processing, is 

defined outside of principles. Even at first sight, we can see that the TIPS principles have been 

created by a Central Bank, as they cover not just business related topics as in the case of SWIFT, 

but also key factors to make the system stable and successful on a national level. The importance 

of Principle 3 is to make the European system creditable for its users while letting non-Eurozone 

members to join in with their national systems. 

 

Almost all of the above listed key factors are connected with customer needs directly or – in 

some cases – indirectly. We can understand the importance of them after a quick drill-down. 

 

3.1. Never stopping business 

 

Not just, because international money markets are open all the time via the help of the follow-

the-sun model, but we can see it also on a national level, big retail chains offer non-stop service 

in order to get to a market advantage while the price level is actually the same. Transportation 

companies and internet companies practically never close business as their customers are 

expected to place orders or ask questions at any time during the day, therefore, they operate 

continuously. This was enabled by the technology evolution and the appearance of the Internet, 

why would Banking be the exception? You might think that this is not a big challenge; debit 

cards have provided that service for many decades. The big difference is that business is not 

real time, nor online, as the settlement of the transaction can take up to 2-5 working days. With 

an IPS, both the clearing and the settlement occur in less than a minute, practically within a few 

seconds. To be able to provide this service, IPS operators – in most cases Clearing Houses or 

Central Banks – run their systems 24 hours 7 days a week all year round. This operational model 

had been made possible by technological developments and the main point of it is that such 

systems have literally no down-time, therefore, they need to be designed to fulfill this 

demanding requirement.  

 

3.2. Transacting fast 

 

Even though there is no strict rule for transaction processing, in general, an IPS is expected to 

accomplish a financial transaction within 60 seconds end-to-end. The timer starts when the 

payer party sends the payment order to his Bank from his mobile bank application or via any 

other method the Bank provides him with. The Bank of the Payer processes the order, checks 

his balance and completes several security processes, for example, anti-money laundering 
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(AML) and fraud detection activities, then sends it to the next node if everything was successful 

and resulted in a positive answer. This node can vary depending on the system; it can be ACH, 

Central Bank or a peer Bank. The order finally arrives at the Bank of Payee and, after similar 

processes are completed on that side, the Payee receives the money. The next step is to inform 

all parties about the successful transaction. This process should take no more than a minute in 

an IPS, but there are systems with a total transaction time under 30 seconds, and some planned 

systems target even shorter total transaction time of 10 seconds. This is one of the most 

technologically challenging points of the system. 

 

3.3. Keeping fees low 

 

Transaction fees are in the focus of IPS since this is a vital point of their success. If an IPS is 

more expensive than a regular Real-time Settlement System (RTGS) it sets a barrier ahead so 

that many transactions remain in the old system. Therefore, transaction fees have to also be 

planned upfront in order to achieve the main goal: transaction volume. There is a point – at the 

fix cost of a new implementation – beyond which the fee cannot be smaller. With this financial 

obstacle, there are practically three ways to make the transaction fee lower: the first is price 

subsidy. The main problem with its application is the distortion of the transparency of the 

system. An other one is financing. The big question is who pays the price on behalf of the 

market? Due to these, almost all turns to the second or rather the third solution. The second 

option – cost distribution among member banks and other institutions based on a predefined 

principle – is applied quite rarely. The third one – increasing the volume of transactions via 

different methods – could serve as a good option for most mid-to-big size markets. 

Nevertheless, there are countries in Asia, where – IPS transactions are free of charge up to a 

limit. 

3.4. Being highly available 

 

Three nine availability in the case of a non-stop service means 525 minutes or 8.76 hours 

annually. At first sight, this might seem a convenient time-frame, but it is definitely not. Think 

about the necessary security updates, message standard changes, preventive maintenance 

activities and other service related actions to be done.  We can understand that this is not enough, 

if there is one system, or only one partition. Modern systems use more than one partition, 

involving techniques like load balancing, clustering and hot swapping, this way the 

technologically big challenge can be fulfilled. Distributed systems can even realize a 99.99% 

service level with their new operating model in which the most critical components such as 

central and proxy database gateways work in a distributed way supporting the whole system 

while at least two peer parties have their parts up and running. Oversizing a system can be seen 

as a good decision as it increases system stability, but, at the same time it make the price higher 

as it needs more investment during the implementation phase. Finding the balance is not easy, 

but following the business model can help in solving the technology dilemma. 
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3.5. Settling in Central Bank money 

 

What is Central Bank money? In most economies, the Central Bank is entitled to issue national 

bank notes and coins, but this is a different question. This is not about the bills, but the risk of 

money itself in the eco-system. Central bank money always bears less risk as its value is 

guaranteed by the Central Bank and ultimately by the state itself. No other market players can 

achieve such a low risk level as all other players have capital constraints and higher market 

risks. Therefore, central bank money practically means risk-free money for the whole national 

economy and more or less the same for foreign countries, just think about the US dollar or the 

euro which are widely accepted currencies in most countries around the globe. 
 

3.6. Involving market players not being banks 
 

The capability of co-working becomes more and more important as IPS spreads around the 

world. This is, on one hand, again the transaction volume creation to the system and, on the 

other hand, the creation of a global network such as the servers working together to form the 

internet. This will be the internet of global finance through which the world’s population can 

reach each other; pay, get paid or request a payment from another party being on the other 

hemisphere. International payments from South-America to Europe can easily take up to 3-8 

working days now, which is very bad service level if you think of PayPal. The next stage of IPS 

evolution will possibly be one joint network of different systems through which we can enjoy 

a similar service level and pay somebody in seconds regardless of their physical location. 
 

3.7. Generating volume 
 

This aims at two different issues. The first target is a larger transaction volume which we have 

previously discussed a number of times. The second goal here is to involve as many institutes 

and organizations as possible in order to make them participate in the system as a full-fledged 

member or an indirect member. This method is very useful to develop the system further via 

involving all partners and creating new services based on their real needs. This behavior is – by 

the way – one of the success factors of PayPal, AliPay, ApplePay and others. They listen to the 

market and develop solutions the market players need, not solutions they assume market players 

need. They have good ears to perceive the requests that will generate their profit. It seems they 

do it in some way better than the classic members of the financial system do; at least their net 

profit growth is an indication of this. With the wide involvement of partners, financial service 

providers will also be able to listen better and create something that is valuable on the market. 

 

4. IPS around the World 

 

After getting to know the main attributes of an IPS, it is worth to look at the countries of the 

World to see both live and planned systems. As it can be seen on Figure 1, the countries of the 

World have already widely adopted IPS. Currently there are 31 countries with live systems and 

12 with planned systems, however some countries have more than one live system, therefore 

the total number of systems in operation is 44. The newest one is Australia’s New Payments 

Platform, which went live in February 2018, while the first ever implemented system is 

considered an IPS, Zengin in Japan, went live in 1973, forty-five years earlier. However, the 1st 
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generation of Zengin does not fulfil all the Today requirements of an IPS, as it does not work 

in a twenty-four by seven operational model, Japan realized the need of the operational time 

extension which is why on 9th of October 2018 they plan to extend operating hours carrying it 

out in the 6th generation of the system. 

 

 

Figure 1: Instant Payments Systems around the World as of March 2018 

Source: Own research 

Notes: ’A’ represents a country with a planned IPS, ’B’ represents a country with a live IPS, 

’C’ represents a country with more than one live systems and ’D’ represents the countries of 

the European Union which plans a common IPS;  Small territories are marked as 1 – Bahrain, 

2 – Hong Kong, 3 – Singapore 

 

5. Today Instant Payments Systems in Latin America  

 

To understand what the region is faced with we need to analyse payments more deeply. As the 

analysis resulted in, completed by the research team of World Payments Report 2017 [4], global 

non-cash transaction – meaning all financial transactions, which do not involve bills and coins 

when they set and executed, like credit card and debit card transactions, mobile payments, 

instant payments, checks and mobile wallets – volume increased 11.2% during 2014-2015 to 

reach a total of 433.1 billion transactions. Within the top 10 markets for non-cash transaction 

volumes, China has reached the 3rd place with 38.1 billion transactions, surpassing Brazil, 

ranked number 3 formerly. The fact it happened only in 2017, very well describes the size of 

Brazilian non-cash market. The report also points out that the financial inclusion measures in 

Latin America will also fuel high growth rates of non-cash transactions in the future. Based on 

the measured as well as the expected numbers of non-cash transactions we see that Latin 

America is number 3 in a regional comparison after Emerging Asia and CEMEA surpassing 

Mature Asia, Eurozone as well as North America. 
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Figure 2: Number of Worldwide Non-Cash Transactions   

By Region 2015 - 2020[Estimate] 

Source: Cap Gemini and BNP Paribas World Payments Report 2017 

 

5.1. Latin American countries operating live systems 

 

Currently six Latin American countries operate an IPS; Belize, Brazil, Chile, Colombia, Mexico 

and Nicaragua use the potential of such a new generation payments system. Each has its own 

attributes both financially and technically. Despite the fact in other regions FinTech revolution 

was a driving factor for the renewal of the financial system that resulted in – among others –   

IPS implementations, in Latin America other factors were much stronger, like the stabilization 

of the economy [5]. 
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Figure 3: Instant Payments Systems in Asia as of March 2018  

Source: Own research  

Notes: ’A’ represents a country with a planned IPS, ’B’ represents a country with a live IPS, 

’C’ represents a country with more than one live systems and ’D’ represents the countries of 

the European Union which plans a common IPS  

 

Starting our journey in Belize with the system named APS, we can see the following attributes. 

The system has gone live in 2016, operated by the Central Bank Of Belize. The operation plan 

is 7/24/365 – a non-stop service – with a transacting speed of a few minutes, designed for credit 

transfers. Neither the transaction value nor the volume are published, so we cannot measure the 

exact size of the system, however, it can be approximated based on the size of the local 

economy. 

 

Brazil has the most powerful system that is in line with the size of its economy and the role it 

plays in Latin America [6]. SITRAF is in operation from 2002 and operated by Interbank 

Payment Clearing House (CIP), the Automated Clearing House of Brazil. The system uses ISO 

20022 message standard, therefore it can be further developed or connected with other IPS’s 

easily. SITRAF operates between 7.30 am and 5.30 pm on business days. Based on this attribute 

it does not completely fulfil the market definition of an IPS, but this is compensated by the 

transaction value and volume, which are 4,132 billion BRL and 294 million transactions (2015) 

respectively, ranking Brazil as the World’s number 4 based on the number of non-cash 

transactions. The system supports credit transfers, with a processing time of less than a minute. 

The system using two settlement models at the same time, a continuous RTGS method and a 

CLS (Continuous Linked Settlement) method runs in every five minutes. The solution needed 

a longer period to grow to the expected size as the participation level of the first operating years 

was much lower than planned, while now it has more than 100 participants. SITRAF is also 

considered a Large Value Payments System (LVPS) that serves transactions with a value set 



181 

between 5,000 and 1 million BRL. Besides the above attributes SITRAF played an important 

role in maintaining the inflation rate in Brazil and protect the economy from a new 

hyperinflation that reached 4000% in 1990. 

Chile’s TEF has been in operation since 2008 by Centro de Compensacion Automatrizado 

(CCA), an Automated Clearing House, using ISO 8583 message standard and operating 

7/24/365. Transacting speed is lower than 10 seconds, however, the system provides its clients 

with 2 settlements cycles per day only. It offers online transfers, deferred credit payments 

services and its transaction value is 186 million USD (2015) for a total of 274 million 

transactions. 

The next, Colombia implemented CENIT in 2014 by ACH Colombia that is owned by 18 

financial institutions. The used message standard is ISO 20022 and the system is open on 

business days only offering same day transacting through 5 settlement cycles daily. Credit and 

debit transfer services are covered, transacting value is 180 billion USD with 11 million 

transactions (2016). 

The other big Latin American player, Mexico created SPEI in 2004 with operating 22 hours a 

day, however, a major upgrade has been done in 2016 that extended the services to 7/24/365. 

SPEI is operated by Banco de Mexico, the Central Bank of Mexico, the message standard is 

proprietary [7]. The guaranteed processing time is below 5 seconds, while settlement is 

completed in every 20 seconds or 300 transactions in batches of credit and debit transfers. The 

total value is 22,885 billion pesos (MXN) for 2018 million transactions (2016). SPEI 

successfully integrated significant number of transactions from SIAC (Sistema de Atención a 

Cuentahabientes), the old Real Time Gross Settlement system (RTGS). Government 

transactions are exclusively sent via SPEI. 

Last, but not least Nicaragua went live with its IPS in 2016 setting up the operation in the Banco 

Central de Nicaragua, the Central Bank of the country. The used message standard is ISO 

20022, the operation is non-stop. Processing is completed in seconds. 

An odd-one-out, French Guyana, however, is considered a Latin American country also having 

a tight connection with France has the option to join one of the IPS’s implemented in the 

European Union.  

 

5.2. The future of SPEI and SITRAF 

 

The biggest challenges for the big two, SPEI in Mexico and SITRAF in Brazil are the 

followings: 

5.2.1. Involvement of new participants 

As we discussed earlier, a key success factor of an IPS is participant involvement as 

mainly this generates the volume of transactions paying the operational cost of the 

system and keeping fees low that also generates an effect of additional volume in a 

second cycle. 

5.2.2. Starting mobile payments services 

Extending services to mobile devices is essential as these are in almost everybody’s 

pockets helping clients banking from everywhere and every time. Generation Y and Z 

are ‘designed’ to live together with their mobile devices, therefore this is the easiest way 

to make them clients. 
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5.2.3. Using proxies 

Making transacting easier is an other way to be considered seriously. Nobody wants to 

remember long bank account numbers, but using a shorted Tax ID, phone number or 

national security number to transact. These additional identifiers also generate volume 

in an IPS, however, the implementation involves several security and planning 

considerations. 

 

6. Summary  

 

Latin American countries started to implement IPS’s after the millennial, the oldest system is 

in operation from 2002. Compared to Asian implementations Latin America has a much shorter 

experience in operating new generation payments systems, however the countries of the region 

counts on the positive extern effects and economy regulatory potential of an IPS. The region’s 

IPS coverage is around the World’s average, the systems are very diversed; each and every 

system is unique that was built for servicing the national economy and accelerating the growth.  

 

However, the IPS systems in Latin America provide clients with different services and have 

different goals; all together they show us the palette of the main characteristics of modern IPS 

solutions. The systems are mainly operated by the ACH’s and the Central Banks. 

 

Main challenges are, participant involvement, new mobile payments service implementations 

and proxy implementations. Interoperability is missing, all systems work alone without any 

connection to other IPS’s. 

 

7. Conclusions 

 

Latin American implementations will face with the below issues in the next 5-10 years, for 

which the operators of the systems have to find answers: 

• inter-operability  

• processing in multiple currencies including USD  

• increase the number of participants   

• the use of proxies  

• covering the whole range of transaction value in a single system  

 

Transforming systems interoperable is a key factor to make use of joint economic power in the 

global financial arena. Handling multiple currencies is important on both continentally and 

globally. USD based transactions will get more and more important as there is no other 

commonly used currency in the region. Starting using proxies will definitely serve as a value 

added service that creates market competition and involves market players, which have not been 

able to join to financial services earlier. Integrating services into a value-independent system 

will also make easier to use the same system and generates volume at the same time. As the 

complete development cycle takes multiple years [8] the planning of the new services has to be 

started very soon. 
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Absztrakt 

 

A lean menedzsment az utóbbi évtizedben nagy nyilvánosságot kapott nem termelő folyamatok 

kapcsán nem csak nemzetközileg, hanem Magyarországon is. A világ sikeres 

termelővállalatainak mintájára erőfeszítéseket tesznek kormányzati szinten is a hatékony 

működési alapelvek és szemlélet elsajátítására azzal a céllal, hogy a folyamataikban fellelhető 

veszteségek eliminálásával, a költségeik racionalizálásával, azaz a folyamatok hatékonyságát 

fokozva magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsanak a közintézmények a szolgáltatásaikat 

igénybe vevők számára. A lean transzformáció sikerérnek bemutatására több tanulmány 

született, melyek között nem csak jó gyakorlati beszámolók, hanem empirikus kutatások is 

találhatók. A Japánból eredeztethető menedzsment rendszer implementációja során felmerülő 

problémák elsősorban kulturális különbségekre vezethetők vissza, hiszen a lean 

alkalmazásához szükséges gondolkodásmód elsajátítása nehézségekbe ütközik. Ennek oka, 

hogy a lean szemlélet sajátosságainak (folyamatos fejlesztés, az emberek tisztelete, 

tökéletességre törekvés, rendszerszintű gondolkodásmód) folyamatos szem előtt tartása sokszor 

nem lehetséges maradéktalanul egy-egy országban a megszokott munkakultúra mellett. Ezt 

fokozza például az eltérő menedzseri irányításbeli szemlélet vagy felhatalmazás mértéke. 

Szembetűnő, hogy az eddigi implementációs kezdeményezések elsősorban az egészségügyi 

intézmények működésének javítását tűzték ki célul – melyek megfelelő módon elvégzett 

transzformáció után más típusú közszolgáltatóknál is alkalmazhatóak - de a közszféra más 

területeiről is találhatunk példákat. Kutatásom során szakirodalmi publikációk (empirikus 

eredmények és konkrét gyakorlati példák) strukturált elemzését végeztem el. A cikkben arra 

adok választ, hogy milyen lehetőségek rejlenek a lean adaptációjában, milyen mértékű 

implementáció vezet eredményre, illetve milyen sikerkritériumok határozzák meg a lean 

eredményes bevezetését a közszférában. Ennek összefoglalásaképpen egy komplex adaptációs 

keretmodellt és annak tesztelése során kapott eredményeit mutatom be. A modell több ponton 

rávilágít arra, hogy a lean adaptációjának sikerességét elsősorban a hosszútávú stratégiai 

gondolkodás, a nagy erőfeszítéseket igénylő munkakultúra-formálás és a fokozott motiváció 

képes fokozni. 

 

Kulcsszavak: Lean menedzsment, menedzsment rendszer adaptáció, lean transzformáció 
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1.  Szakirodalmi áttekintés 

1.1 A lean menedzsment alapjai 
 

A lean menedzsment egy vezetési rendszer, melynek jól körülhatárolható céljai a veszteségek 

megszűntetése, a minőség növelése, a szervezeti hatékonyság fejlesztése [1, 2]. A szemléletmód 

legfontosabb alaptézise: a folyamatok folyamatos tökéletesítése a nem értékteremtő és 

veszteséges tevékenységek kiiktatásával [3]. A nem értékteremtő idő megszüntetése után a 

felszabaduló idő értékteremtővé transzformálásával nem csak a folyamataink hatékonysága 

fokozható és profitnövekedés érhető el [4], hanem a felszabaduló időben történő extra 

mennyiségű termék gyártásával vagy szolgáltatás nyújtásával (amennyiben szükséges) további 

árbevétel-növekedés elérése is realizálható [5]. Womack és Jones 1996-ban [6] határozta meg 

először a lean alapját képező öt alapelvet. Ezek az elvek a közszférában is adaptálhatók: a vevői 

érték az ügyfélközpontú szolgáltatás nyújtás központi eleme; a lean gyártásban értelmezett 

értékáram a szolgáltatásnyújtási folyamatokra is értelmezhető, hisz annak során is számos 

veszteséges tevékenység, munkafázis tapasztalható a folyamatokban. A folyamatos áramlás a 

gyártásban a termékek áramlását, munkaközi várakozásának megszüntetését jelenti. A 

szolgáltatások terén ez a folyamatban lévő, feldolgozásra váró dokumentumok, illetve a vevők 

kiszolgálásakor a várakozásmentességet vagy a várakozási idők csökkentését jelenti. A 

húzórendszer klasszikus értelemben alapvetően megvalósul a szolgáltatás nyújtása során, azaz 

a vevő akkor kerül kiszolgálásra, ha felmerül az igénye. Természetesen vannak kivételek (pl. 

közművek egyes szolgáltatásai). A tökéletességre törekvés pedig hasonlóan a gyártáshoz, a 

szolgáltatás nyújtás során is kritikus tényező. 
 

1.2 A lean adaptálhatósága 
 

A lean adaptálhatóságának folyamata több szempontból is fontos. Mivel a menedzsment 

rendszer a termelőszférából származik, ezért a szolgáltatószférában történő alkalmazás 

lehetőségéhez mindenképpen szükség van a szemléletmód megfelelő transzformációjára. Az öt 

alapelv sem alkalmazható átalakítás nélkül szolgáltató szervezeteknél, hiszen a szolgáltatások 

előállítása során a készlet fogalma nem minden esetben értelmezhető. Például az 

egészségügyben is komoly erőfeszítéseket kell tenni a transzformáció okán, hiszen a vevői érték 

mérése sem egyszerű, több okból kifolyólag: a betegek nehezen tudják meghatározni a 

szolgáltatás minőségét melyben részesültek, nincsenek tudatában a kapott szolgáltatás 

költségeivel, illetve szolgáltatói oldalról nehéz meghatározni a betegekre fordított költséget [7]. 

A lean sikeres adaptációja csak olyan esetben mehet végbe egy szervezetben, amennyiben az 

összes érintett egy közös cél által vezérelve hosszútávon képes tervezni a szemléletmóddal, és 

annak kiaknázása érdekében cselekedni, amelyet sok esetben a magas bürokrácia nehezít meg 

[8]. Az 1. táblázatban összefoglaltam néhány főbb sikerkritériumot, ami a szakirodalomban 

megjelenik. Megemlítendő, hogy ezek bár sokszor túlságosan is általánosak, alapvető 

támpontként szolgálhatnak a szolgáltató szektor szervezeti számára. Észrevehető, hogy számos 

sikerkritérium az emberekkel, vagyis az alkalmazottakkal kapcsolatos, ami arra utal, hogy a 

lean bevezetéséhez szervezeti kultúraváltásra van szükség. Ezt támasztja alá Molnár és 

Kerchner 2016-os [9] vizsgálata is, melyben rámutatnak, hogy Magyarországon erős mértékben 

kell a meglévő szervezeti kultúrán változtatni ahhoz, hogy a lean eredményesen bevezetésre 

kerüljön. 



186 

1. táblázat: Lean sikerkritériumok 

Sikerkritérium Forrás 

▪ Látható elkötelezettség a vezetés részéről. 

▪ Formális mechanizmusok kifejlesztése az autonómia 

ösztönzésére és támogatására. 

▪ Mindenki által elfogadott közép- és hosszú távú lean 

célok. 

▪ A hosszú távú fenntarthatóság mechanizmusainak 

kidolgozása. 

▪ Sikerek folyamatos kommunikációja. 

Scherrer-Rathje-

Boyle-Deflorin (2009) 

[10] 

▪ Az alkalmazottak saját megoldási javaslatokkal 

állhatnak elő 

▪ Felhatalmazás mértéke 

▪ Áramlás előtérbe helyezése a hatékonysággal szemben 

▪ Több kisebb folyamatfejlesztés, áttörő innovációk 

helyett 

Dickson et al. (2009) [11] 

▪ Alkalmazottak bevonása 

▪ Vezetői elkötelezettség és támogatás 

▪ A változásra való felkészültség 

Holden (2011) [12] 

▪ Szervezeti kultúra és tulajdonos 

▪ Kommunikáció és elkötelezettség 

▪ Stratégiai megközelítés 

▪ Csapatmunka 

Radnor et al. (2006) [13] 

▪ A menedzsment és a szervezet elkötelezettsége. 

▪ Projekt-kiválasztási, vezetési és ellenőrzési 

kompetenciák. 

▪ A kultúraváltás ösztönzése és elfogadása. 

▪ Folyamatos képzés és tréning. 

Hoon Kwaka-Anbari 

(2006) [14] 

Forrás: saját szerkesztés a megjelölt források felhasználásával 

 

1.3 Lean menedzsment a közszférában  

 

A lean menedzsment közszférában történő alkalmazásáról számos külföldi példát mutat be a 

szakirodalomn, elsődlegesen az egészségügy területéről. Punnakitikashem és szerzőtársai 2012-

ben [15] vizsgálták a betegek elégedettségét Servqual módszerrel egy thaiföldi kórházban. A 

vizsgált intézményben különböző lean eszközök segítségével próbalták csökkenteni a 

veszteségeket a folyamataikban, melyek a szerzők megállapításai szerint sikeres voltak. Pinto 

és szerzőtársai 2013-ban [16] egy brazíliai radiológia osztályt vizsgáltak, ahol a lean egyik 

eszközét az értékáramtérképet alkalmazták a várakozási veszteséget okozó kiegyenlítettlenség 

redukálására a kórházi osztály folyamataiban, ezáltal sikeresen csökkentve a kezelésekre való 

várakozási időt. Dickson és szerzőtársai 2009-ben [17] egy komplexebb lean megközelítést 

alkalmaztak egy Egyesült Államokbeli sürgősségi osztály működésének a vizsgálatára, a 

kutatás során különböző eszközök kerültek bevezetésre, az alkalmazottak oktatására nagy 

hangsúlyt fektettek, folyamatokat terveztek újra, új folyamatokat teszteltek. Megállapították, 
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hogy bizonyos mértékű szervezetre szabott transzformáció szükséges a teljes implementáció 

eléréséhez. Furterer és Elshennawy [18] egy kis település önkormányzatának pénzügyi 

adminisztrációs folyamataira vizsgálták a Total Quality Management (TQM) és Lean Six Sigma 

(LSS) eszközök alkalmazási lehetőségeit. Megállapításaikban arra jutottak, hogy az LSS 

megközelítés a folyamatok hatékonyságát fokozza, emeli az önkormányzat által az 

állampolgárok részére nyújtott szolgáltatások minőségét, és csökkenti a szolgáltatás során 

felmerülő költségeket. Láthatjuk tehát, hogy megvan a hajlandóság a lean alkalmazására a 

közszférán belül, a folyamatszintű és funkcionális implementációs kezdeményezések 

eredményesek, tehát a lean a közszolgáltatások fejlesztésére is megfelelő. 

 

1.4 A szervezeti kultúra 

 

A lean szakirodalom kiemelten foglalkozik a szervezeten belüli kulturális értékekkel, mert a 

sikerkritériumok nagy része a folyamatok racionalizálása mellett a munkahelyi kultúraváltással 

is összefüggésbe hozható. A szervezeti kultúrát Schein 1992-es definíciója alapján „a közös 

alapfeltételezések olyan mintájaként foghatjuk fel, melyben a csoport külső adaptáció és belső 

integráció során történő problémamegoldáson keresztül tanul, és ami megfelelően működik 

ahhoz, hogy az új tagok számára ez legyen a megfelelő út a problémákkal kapcsolatban való 

érzékeléshez, gondolkodáshoz és érzéshez” [19]. Bhamu és Sangwan [20] megállapította, hogy 

egy szervezet csak akkor képes a leanre jellemző jelentős produktivitás-növekedést elérni, ha 

ezt az értékteremtés indukálja. Waring és Bishop [21] kiemeli, hogy a lean szemlélet 

beágyazása a szervezeti kultúrába elengedhetetlen a tökéletességre való törekvés jegyében. 

Jorgensen [22] és szerzőtársai megállapították, hogy a lean nem meghatározott feladatokban 

érvényesül, hanem mindennapi megszokássá válik a munkafolyamatokban. Bhatia és Drew [23] 

véleménye szerint nem csak a rendszert illetve a folyamatokat érdemes megváltoztatni, hanem 

mindenképpen kultúraváltásnak kell bekövetkezni a lean adaptálásakor. 

A szervezeti kultúra fontosságát hangsúlyozzák a fenti példák. Bhagat és Steers [24] egy jól 

áttekinthető keretmodellt dolgozott ki a kultúraváltás modelljét (1. ábra), mely bemutatja hogy 

a kulturális tényezőkből kiindulva a kulturális korlátokat leküzdve, mely cselekvések mentén 

juthatunk el az eredményekhez. A modell rávilágít arra, hogy ha a benne foglalt logika mentén 

megvalósításra kerül a fejlesztési folyamat, a sikerek valószínűsége is megnövekedhet. 
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1. ábra: a munkahelyi viselkedés kultúraváltási modellje 

Forrás: [24] 

 

2. A lean és a közszféra összerendelése 

 

Vizsgálatom során a közszféra főbb fókuszterületeit emeltem ki, melyeket a lean szemlélet 

meghatározó sikerkritériumaival kapcsoltam össze. A 2. táblázat első oszlopában találhatóak 

azok az elemek, melyek szakirodalmi források alapján [12, 25] meghatározó céljai lehetnek a 

közszféra fejlesztési területének. A 2. táblázat második oszlopában az 1. táblázatból vett 

említési gyakoriság alapján szűkített lean sikerkritériumok szerepelnek, melyeket logikai 

alapon megfeleltettem a közszféra fejlesztési fókuszterületeinek. A sikerkritériumok 

segítségével hatékonyan valósíthatók meg a közszféra által definiált célok A két terület elméleti 

összekapcsolása és hasonlósága arra ad okot, hogy kijelenthető: a lean szemlélet fő elvei a 

hozzájuk tartozó eszközökkel együtt képesek sikerre vinni a közszféra célkitűzéseit. 

 

2. táblázat: A közszféra és a lean összerendelése 

Közszféra fókuszterületei Lean sikerkritériumok 

Ügyfélközpontúság növelése Szervezeti kultúraváltás 

Gyorsabb ügyintézés elősegítése Áramlás előtérbe helyezése 

Bürokrácia csökkentése Folyamatfejlesztés 

Ügyfelekkel való bánásmód Szervezeti elkötelezettség 

Hatékonyság növelése Folyamatos fejlesztés 

Alulról való építkezés Folyamatos képzés 

Munkalégkör fejlesztése Alkalmazottak bevonása 

Stratégia szemlélet kialakítása Hosszú távú fenntarthatóság 

Forrás: saját szerkesztés a megjelölt források felhasználásával 
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2.1 Lean adaptációs modell 

 

A szakirodalmi források elemzését követően Molnár-Kerchner [9] és Varga-Tumik [26] 

modelljeit felhasználva szerkesztettem meg egy módosított lean adaptációs modellt (2. ábra). 

Ez a modell azt írja le, hogy a lean közszférában történő bevezetése által indukált szervezeti 

kultúraváltás szükséges hogy megadja a menedzsment rendszer alapját, amire a későbbiekben 

támaszkodni kell. A munkahelyi viselkedés kultúraváltási modellje ideális megoldás a folyamat 

lebonyolítására, mert pontosan meghatározza a szükséges lépéseket és irányvonalakat, 

melyeket a vezetésnek követnie kell. Miután a kultúraváltás folyamata olyan szakaszba jutott, 

melyre építve elkezdődhet a lean bevezetése, a célok kijelölése szempontjából meg kell 

különböztetnünk stratégiai, taktikai és operatív időhorizontot, melyekhez pontosan definiált 

célkitűzéseket szükséges rendelni. A közszféra fókuszterületei a célkitűzések 

körülhatárolásához adnak segítséget. Miután a célok meghatározásra kerültek, a következő 

lépés a célkitűzések eléréséhez szükséges sikerkritériumok meghatározása a beavatkozási 

időhorizontoknak megfelelően, melyek ugyancsak hozzárendelhetők az implementációs 

szintekhez, ennek eredményeképpen logikusan megfogalmazhatók a bevezetéssel kapcsolatos 

feladatok, és az ezeket támogató eszközök, módszerek kiválasztása is könnyebben lehetséges. 

A modell megfelel a lean kaizen elvnek, miszerint kis lépésekkel folyamatosan fejlesztve kell 

eljutni a kijelölt célállapotig. Tehát a modell logikája alapján megoldható a folyamatszinttől 

kiinduló implementáció és ennek lépcsőzetesen megvalósítható az egész szervezetre történő 

kiterjesztése. Ilyen módon az adaptáció nem csak folyamat-, hanem akár rendszerszinten is 

kivitelezhető a megfelelő előkészítés, és világos célkitűzések definiálása után.  

 
2. ábra: Lean adaptációs modell 

Forrás: saját szerkesztés [9, 26] alapján 
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3. A modell tesztelése 

 

A modell tesztelését strukturált interjú formájában végeztem el, olyan alanyok segítségével, 

akik vezetői szerepüknek köszönhetően gyakorlati szinten ismerik a lean menedzsment 

sajátosságait. Az interjú keretein belül a résztvevőknek rangsorolniuk kellett a közszféra 

fókuszterületeit, valamint a hozzá kapcsolódó lean sikerkritériumokat, ezt összesen hat fő 

végezte el. A rangsorolás eredményei minden egyes fókuszterületre és sikerkritériumra 

vonatkozóan összegzésre kerültek, és rangsor-transzformáció alapján kerültek rendezésre. A 

transzformációt az (1) képlettel hajtottam végre: 

 
𝑅𝑡𝑟 = 

𝑅𝑘
𝑚𝑎𝑥 − 𝑅

𝑅𝑘
𝑚𝑎𝑥 − 𝑅𝑘

𝑚𝑖𝑛
 , (1) 

ahol 𝑅 egy elemhez tartozó rangsorösszeg, 𝑅𝑘
𝑚𝑎𝑥 egy elemhez tartozó rangsorszámok 

maximálisan lehetséges összege, 𝑅𝑘
𝑚𝑖𝑛 pedig egy elemhez tartozó rangsorszámok minimálisan 

lehetséges összege.  

A 2. táblázatban megjelenő sikerkritériumokat a modellben szereplő beavatkozási 

időhorizontoknak megfelelően csoportosítottam. Ezeket három időhorizont szerint 

differenciáltam – stratégiai, taktikai és operatív horizont szerint. Mindegyik időhorizonthoz 

megállapítottam az adott lean sikerkritériumokat, ezeket a kritériumokat illetve azok 

rangsorolását a 3. táblázat mutatja be. Az alanyok azonosításra A-tól F-ig terjedő jelöléseket 

alkalmaztam, 𝑅𝑡𝑟 a transzformált rangsorérték. 

 

3. táblázat: A lean sikerkritériumok rangsorolása 

Stratégiai sikerkritériumok A B C D E F R Rtr 

Szervezeti kultúraváltás 1 2 1 1 1 1 7 0,92 

Szervezeti elkötelezettség 2 3 2 2 2 2 13 0,42 

Hosszú távú fenntarthatóság 3 1 3 3 3 3 16 0,17 

Taktikai sikerkritériumok  

Folyamatos fejlesztés 1 1 1 1 1 1 6 1,00 

Áramlás előtérbe helyezése 2 2 2 2 2 2 12 0,00 

Operatív sikerkritériumok  

Folyamatfejlesztés 2 1 1 2 1 2 9 0,75 

Alkalmazottak bevonása 1 2 2 1 3 1 10 0,67 

Folyamatos képzés 3 3 3 3 2 3 17 0,08 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Ezután a közszféra fókuszterületeit is az időhorizontok alapján bontottam három csoportra, 

majd a korábban kapott rangsorszámokat a csoportelemek száma szerint transzformáltam (4. 

táblázat). 
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4. táblázat: A fókuszterületek rangsorolása 

Stratégiai fókuszterületek A B C D E F R Rtr 

Ügyfélközpontúság növelése 1 1 2 2 2 1 9 0,75 

Ügyfelekkel való bánásmód 2 3 1 1 1 2 10 0,67 

Stratégia szemlélet kialakítása 3 2 3 3 3 3 17 0,08 

Taktikai fókuszterületek  

Hatékonyság növelése 2 1 1 1 1 1 7 0,83 

Gyorsabb ügyintézés elősegítése 1 2 2 2 2 2 11 0,17 

Operatív fókuszterületek  

Bürokrácia csökkentése 1 2 1 1 1 1 7 0,92 

Alulról való építkezés 2 1 2 3 3 3 14 0,33 

Munkalégkör fejlesztése 3 3 3 2 2 2 15 0,25 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az ügyfélközpontúság növelése, mely a stratégiai lean sikerkritériumok közül a szervezeti 

kultúraváltáshoz került hozzárendelésre a legfontosabb a stratégiai időhorizonthoz tartozó 

fókuszterületek közül (3. ábra). A fókuszterületek és a sikerkritériumok rangsorolásában nincs 

változás. 

Taktikai szinten a hatékonyság növelése, melyhez a folyamatos fejlesztést rendeltem, 

egyértelműen fontosabbnak rangsorolt, mint a gyorsabb ügyintézés elősegítése, mely az 

áramlás előtérbe helyezésével került összekapcsolásra (3. ábra). 

Az operatív fókuszterületek esetében a válaszadók a bürokrácia csökkentését ítélték a 

legfontosabbnak, a vele összerendelt folyamatfejlesztés a sikerkritériumok sorrendjében is első 

helyen áll. A rangsorban továbbra sem történik változás. A fókuszterületek közül a 

munkalégkör fejlesztése a második, míg a vele összerendelt alkalmazottak bevonása 

sikerkritérium szintén a második helyen áll (3. ábra). 
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3.ábra: A rangsorolás eredménye 

Forrás: saját szerkesztés 
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Az 5. táblázat megmutatja, hogy a résztvevők között teljes egyetértés csak a taktikai lean 

sikerkritériumok megítélésében van. Szintén bemutatja a W értékek szignifikancia szintjének 

vizsgálatát is, valamint az ehhez szükséges komponenseket foglalja össze. Ha W=1, akkor teljes 

az egyetértés, ha W=0, abban az esetben teljes az ellentét a rangsort készítők között, ha W értéke 

0 és 1 közé esik, akkor további vizsgálat szükséges hogy az érték szignifikáns mivoltát el 

lehessen egyértelműen dönteni. Ekkor a nullhipotézis szerint nincs egyetértés a rangsorolók 

között, tehát W>0 a véletlennek tulajdonítható.  

 

A számítások során az értékelések számát k-val jelölöm, az értékelt tényezők számát n-el, a 

szabadságfokot pedig DF-el (DF=n-1). A közszféra taktikai fókuszterületeinek rangsorolása 

után kapott W érték 0,44. Ekkor k=6, n=2 tehát a χ2 számításmódja: 

 

𝜒2 = 𝑘 ∙ (𝑛 − 1) ∙ 𝑊 = 6 ∙ 1 ∙ 0,44 = 2,64 

 

DF=n-1 szabadságfokkal DF=1, 1%-os szignifikancia szint mellett a nullhipotézis elfogadható, 

azaz ebben az esetben bármilyen egyetértés a rangsorolók között csak a véletlen műve. 

Amennyiben az 5%-os szignifikancia szint mellett döntenék, a nullhipotézis ebben az esetben 

is elfogadható. 

 

A stratégiai lean sikerkritériumokat kiválasztva megállapíthatjuk hogy a W értéke 0,58. Ekkor 

k=6, n=3 tehát a χ2 számításmódja: 

 

𝜒2 = 𝑘 ∙ (𝑛 − 1) ∙ 𝑊 = 6 ∙ 2 ∙ 0,58 = 6,96 

 

DF=n-1 szabadságfokkal DF=2, 1%-os szignifikancia szint mellett a nullhipotézis elfogadható, 

bármilyen egyetértés a rangsorolók között a véletlen műve. Amennyiben az 5%-os 

szignifikancia szint mellett döntenék a nullhipotézis nem elfogadható, az egyetértés a 

rangsorolók között nem a véletlen műve. 
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5. táblázat: Szignifikancia vizsgálat 

 �̅� ∆ ∆max  W χ2 𝛘𝟎.𝟎𝟏
𝟐  𝛘𝟎.𝟎𝟓

𝟐  

Stratégia lean 

sikerkritériumok 
12 42 72 0,58 6,96 9,21 5,99 

Taktikai lean 

sikerkritériumok 
9 18 18 1    

Operatív lean 

sikerkritériumok 
12 38 72 0,53 6,33 9,21 5,99 

Közszféra 

stratégiai 

fókuszterületei 

12 38 72 0,53 6,33 9,21 5,99 

Közszféra 

taktikai 

fókuszterületei 

9 8 18 0,44 2,64 6,63 3,84 

Közszféra 

operatív 

fókuszterületei 

12 38 72 0,53 6,33 9,21 5,99 

Forrás: saját szerkesztés 

 

4. Következtetések 

 

A modell tesztelése során bizonyosságot nyert, hogy a fókuszterületek, és a hozzárendelt 

sikerkritériumok fontossági sorrendjében számottevő eltérés nem áll fenn, ennek 

eredményeképp kijelenthetjük, hogy megfeleltethetőség szempontjából a modell helytálló. A 

modell elemeinek rangsoroló tesztelésének értékelése során nem csak a fontossági sorrend 

kiértékelését végeztem el, hanem a Kendall-féle egyetértési együttható kiszámítását. Ezután 

megvizsgáltam, hogy mely esetekben van a döntéshozók között egyetértés, ez milyen szintű, és 

a kapott adat mennyire szignifikáns. A szignifikancia teszt során kapott eredmények miatt 

szükséges a későbbiekben a modell nagyobb mintás tesztelése. 
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Abstract 

 

According to economic literature market failures are the key motives of public interventions to 

influence market participants. State interventions include subsidies to businesses to increase 

their economic performance. The focus areas are development of production plants, technology 

and capacity; R&D&I investments and employment. 

In Hungary the importance of public subsidies is beyond doubt. Referring to Eurostat data 

between 2000 and 2015 among the 28 member states of the EU Hungary had the second largest 

public subsidies to GDP ratio (after Malta); the annual average was 1.21 percentages. 

The role of public subsidies is generally of great interest; therefore it is worth analysing the 

effects in more details. The relevant literature provides a number of theoretical and empirical 

findings. However, it is also true that the results often contradict each other and are not 

straightforward. 

The dependent variables used are mostly sales growth, changes in profitability-productivity, or 

in employment. Some studies found that subsidies have positive effects on performance, while 

others concluded neutral or even negative impact. The methodology applied is based on 

regression models that also take into account biases typical of the issue (e.g. the eligibility or 

even the application of an enterprise for a subsidy is not random). 

The empirical chapter of this paper presents a heteroscedasticity robust regression analysis of 

the impact of non-refundable subsidies on the economic performance of Hungarian small and 

medium-sized enterprises (SMEs). Subsides in question are EU grants, more specifically, call 

for proposals for enterprise technology development in the framework of the Economic 

Development Operational Programme (EDOP) between 2008 and 2012 (constructions EDOP-

2.1.1 to 2.1.4). The dependent variables are the changes in gross value added (GVA) and in 

labour productivity. The analysis is executed for four time periods, namely, 2007-2013, 2007-

2014, 2007-2015 and 2007-2016. Using a subsidy dummy variable and control variables the 

findings are as follows. Most of the times GVA increased significantly, but the impact on labour 

productivity is insignificant. 

 

Keywords: entrepreneurship, development, financing, EU funds, empirical research 
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1. Introduction 

 

De Long and Summers in their 1991 study conclude that the amount invested in equipment has 

not only a positive and also significant effect on productivity growth (GDP growth), but this 

effect is more significant than other forms of corporate investments. Nevertheless, it has also 

been found that the total social utility is higher than the financial profits realized by the 

companies directly. 

Based on the work of Solow (1956) it is well-known that in the long run economic growth and 

the standard of living are determined by technological progress. Alonso-Borrego et al. (2012) 

emphasize that spending on R&D&I is crucial to reach and maintain long-term economic 

growth. However, due to market failures (and the absence of efficient state interventions) the 

number of R&D&I projects are realized at a lower level than desired (potential competitors can 

demonstrate free-rider behaviour). 

It is harder to find jobs in lagging regions, owing to the fact that businesses avoid these areas, 

hence potential employees do not get job. Based on the study of the Hungarian Academy of 

Sciences (2016) on Hungarian Labour Market (see pages 236 and 237), employment in less 

developed regions of Hungary is significantly lower. 

The cases listed above are examples of market failures16 which, according to the economic 

literature, can justify a great variety of state interventions and subsidies supporting businesses17. 

In an international context, one can see that many governments take advantage of state subsidies 

and interventions18; typically in the fields listed above: (capacity) development investments, 

promoting R&D initiatives, increasing employment. 

In Hungary, there is no doubt about the importance of subsidies for businesses (the source and 

form may vary). According to Eurostat (2017), between 2000 and 2015, compared to other 

member states of the European Union, after Malta, Hungary had the highest ratio of subsidies 

to the private sector as a percentage of GDP, with an annual average of 1.21 percent19. 

It seems that the role of subsidies paid to enterprises is fairly important and it is also a topic of 

public interest; therefore it is worth examining the effects of subsidy systems on corporate 

performance in more details. 

The relevant international literature provides a number of theoretical and empirical findings on 

the effectiveness of state subsidies, but the results are often contradictory. The dependent 

variables are mostly growth of net sales, changes in profitability-productivity (value added), 

and in employment. Some of the studies identified positive effects, while others found neutral 

or even negative impact. However, it is worth pointing out that empirical researches are related 

                                                           
16 For more about market (and government) failures, see e.g. Stiglitz (2000), Kertész (2009). 
17 In this paper, “businesses” are typically the companies of the business sector, and they are small and medium-

sized enterprises (SMEs). 
18 Perhaps at first, one might think that advocates of pure competition such as the United States or the United 

Kingdom do not attach particular importance to business subsidies, but this is far from true. See e.g. Lerner (1999) 

on the US Small Business Innovation Research (SBIR) program or Crisculo et al. (2007) on the UK’s Regional 

Selective Assistance (RSA) program. 
19 It is also worth looking at the magnitude of the EU funds allocated to the Central European region (Czech 

Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Romania, Croatia) between 

2007 and 2015. The total amount was EUR 175.89 billion (KPMG, 2016). 
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to a given time period and country or region, that is, they are not suitable for general conclusions 

in all circumstances20. 

The literature usually focuses on a given industry or sector, but it is also becoming more and 

more common, thanks to statistical software packages, to execute analyses on company level. 

The mostly applied method of quantifying effects is typically based on econometric regression 

models that take into account the biases typical of the issue (e.g. subsidizing a company is 

typically not a random process; moreover, applying for a given subsidy is not random either). 

The rest of the paper is organised as follows. After introduction definition and various forms of 

state subsidies are given along with some statistics on the importance of grants. This is followed 

by a brief introduction of the Hungarian EU subsidy system’s specialties for the budget period 

2007-2013. The focus is on the size and distribution of the budget. After conceptualization and 

statistics, a non-exhaustive international literature review follows. In the next section the 

theoretical framework of the empirical analysis is outlined. The core part of this study is the 

empirical research. The paper ends with a summary. 

 

2. Definition of subsidies and some statistics 

 

In this subchapter definition of subsidies comes first, including the possible forms of incentives. 

Subsequently, the importance of subsidies is underpinned by some statistics, both on European 

level and in Hungarian context. The primary source of the data used is the European Statistical 

Office’s website, Eurostat. 

Before defining the concept of state subsidies, it is worth noting that the European Union 

basically prohibits state subsidies. Since the beginning of the integration, one of the basic 

principles has been to promote free competition on the common market, which would be 

violated by subsidies. However, Article 10721 of the Lisbon Treaty22, which is currently in force, 

allows state subsidies under certain circumstances. Article 107 (1) and (3) (a) and (c) are 

relevant. These are as follows: 

(1) Save as otherwise provided in the Treaties, any aid granted by a Member State or 

through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort 

competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods 

shall, in so far as it affects trade between Member States, be incompatible with the 

internal market. 

(3) The following may be considered to be compatible with the internal market: 

c) aid to promote the economic development of areas where the standard of living is 

abnormally low or where there is serious underemployment, and of the regions 

referred to in Article 349, in view of their structural, economic and social 

situation; 

                                                           
20 Collinson and Pettigrew (2009) draw attention to the methodological mistakes most commonly made in 

(international) research in The Oxford Handbook of International Business. One of these mistakes is that 

researchers often take results from previous analyses without doubt and draw general conclusions from them. 
21 More specifically: Part three: Union Policies and Internal Actions – Title VII: Common Rules on Competition, 

Taxation and Approximation of Laws – Chapter 1: Rules on Competition – Section 2: Aids Granted by States – 

Article 107 
22 Full title: Treaty of Lisbon Amending the Treaty on European Union and the Treaty Establishing the European 

Community. 
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d) aid to facilitate the development of certain economic activities or of certain 

economic areas, where such aid does not adversely affect trading conditions to an 

extent contrary to the common interest; 

According to Article 107 it is important to ensure competitive neutrality and subsidies could be 

granted only in the case of achieving certain objectives. 

The definition of subsidies of the European Commission (EC) (2016) based on statistical data 

collection is satisfactory for the purpose of this paper. The data collection distinguishes four 

groups: (1) state aid for the development and upgrading of rail transport, (2) agricultural 

activities and (3) the easing of the economic crisis that erupted in 2008 (this category actually 

existed in practice until 2010). (4) Subsidies beyond these groups are non-crisis (and non-

prohibited) grants to business sector. On the following pages non-prohibited state funded 

corporate subsidies will be analysed. 

Using the terminology of Kállay (2014) and EC (2016) most widely used forms of subsidies in 

the EU are as follows: 

Non-refundable subsidies include promotion of capacity development investments, 

encouraging R&D&I activities and increasing employment. The general goal is to develop new 

products and services with higher value added. The governments typically expect financial 

return from extra amount of taxes generated during the compulsory maintenance period of the 

projects (basically 3 to 5 years). On average almost 56 percent and 52.5 percent of the subsidies 

paid in the period from 2000 to 2015 in the EU and Hungary were non-refundable, respectively. 

In Hungary, the total amount of direct non-refundable subsidies increased from 20 percent in 

2000 to 82.5 percent by 2015. 

Tax deferral and tax exemption are typically used for the same purpose as non-refundable 

subsidies. The difference is “simply” that the beneficiary receives no direct funds from the 

budget, instead does not have to pay any taxes or contributions. Nearly 41 percent of the total 

subsidies granted and reported in the EU during the period from 2000 to 2015 were tax 

exemption or tax deferral. In Hungary, the total share of tax exemptions and deferrals fell from 

77 percent in 2000 to 9 percent by 2015. 

Reduced price (financial) services are mostly financial services with lower costs than the usual 

market price; hence these are also considered as subsidies: advantageous or interest-free loans 

(refundable subsidies, soft loans), cheaper guarantees, equity financing, such as private equity. 

This category also includes cheaper non-financial services such as training, consultancy, 

information services. The EU only keeps records of the former. Their share of total funding 

between 2000 and 2015 was slightly more than 9 percent for the EU and 7.5 percent for 

Hungary. The first figure below summarizes aforementioned data. 
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Figure 1. Average distribution of subsidies by form in EU28 countries and in Hungary 

between 2000 & 2015 

Source: Own compilation based on Eurostat (2017) 

 

Figure 2 shows the average proportion of total and non-refundable subsidies paid as a 

percentage of GDP in EU 28 countries between 2000 and 2015. Data on Hungary were 

highlighted (with yellow and green). One could see that the second highest total rate of subsidies 

paid as a percentage of GDP (average 1.21 percent per year) was in Hungary, right after Malta. 

Data on other Visegrad Group members might be of interest too. The Czech Republic closely 

follows Hungary in the third place, with a subsidy rate of 1.18 percent. In Poland, the same 

indicator is 0.83 percent and is ranked eighth. Slovakia is in the lower third, far below (0.44 

percent) the EU average which is 0.52 percent. 
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Figure 2. State funded subsidies in EU28 countries, as a proportion of GDP, average 

values from 2000 to 2015 

Source: Own compilation based on Eurostat (2017) 
 

In summary, one could conclude that in Hungary (and basically in the Visegrad Group) state-

funded subsidies has played an important role so far, i.e. it may be worth considering micro-

level data analysis on the impact of these programs on productivity and profitability of 

enterprises. In the empirical part of the study non-refundable EU23 subsidies are analysed in the 

case of Hungary. 

  

                                                           
23 It is important to note that the Hungarian governments also have support schemes independent to the EU funds. 

Most of them are directly granted to large corporations, i.e. they are not part of the current analysis. However, the 

so-called EU subsidies are co-financed by the Hungarian governments. 
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3. The characteristics of the Hungarian EU subsidy system (2007-2013) 

 

In this section the budget of the Hungarian EU subsidy system is presented to get a quick picture 

on the issue analysed empirically in chapter 6. The focus is on the size and distribution of the 

budget. 

During the 2007-2013 programming period 42,529 million euro (HUF 11,908 billion) was the 

total budget of the Hungarian EU subsidy system. The Hungarian contribution was 7,230 

million euro (2,024 billion forint), i.e. the EU fund was 35,299 million euro. This huge amount 

of money was supported by 8 different funds. Table 1 summarizes these figures. 

 

Table 1. Hungary's 2007-2013 EU development frameworks 

2007-2013 funds 
funds in EUR million funds in HUF billion 

EU HU Total EU HU Total 

European Regional Development Fund (ERDF) 12 650 2 323 14 882 3 542 625 4 167 

Cohesion Fund (CF) 8 642 1 525 10 167 2 420 427 2 847 

European Social Fund (ESF) 3 629 640 4 270 1 016 179 1 195 

Total cohesion resources 24 921 4 488 29 319 6 978 1 231 8 209 

European Agricultural Fund for Rural Dev. (EAFRD) 3 860 1 353 5 213 1 081 379 1 460 

European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) 35 11 46 10 3 13 

Agricultural market and land based subsidies  6 071 1 395 7 466 1 700 391 2 091 

Common Agricultural Policy (CAP) 9 966 2 759 12 725 2 791 773 3 564 

European Territorial Cooperation (ETE) 343 73 416 96 20 116 

Other 69 0 69 19 0 19 

Total 35 299 7 320 42 529 9 884 2 024 11 908 

Source: Tóthné - Vida - Literáti, 2015, p. 27. 

 

The ERDF, CF and ESF financed the different operative programmes. Table 2 summarizes the 

budgets of the Hungarian operative programmes between 2007 and 2013. 

 

Table 2. The budget of Hungary's 2007-2013 Operative Programmes 

Operative programmes EUR million HUF billion 

Economic Development Operational Programme (EDOP) 3 363 942 

Transport Operational Programme (TOP) 6 688 1 873 

Social Renewal Operational Programme (SROP) 4 094 1 146 

Social Infrastructure Operational Programme (SIOP) 2 084 583 

Environment and Energy Operational Programme (EEOP) 5 302 1 485 

State Reform Operational Programme (SROP) 173 49 

Electronic Public Administration Operational Programme (EPAOP) 409 114 

Implementation Operational Programme (IOP) 389 109 

Regional Development Operational Programmes (RDOP) 6 818 1 909 

Total 29 319 8 209 

Source: State Audit Office of Hungary, 2015, p. 46 

 

The subsidies that are analysed in the next sections belong to EDOP, thus it is worthwhile to 

take a glance at the detailed budget of this OP. Generally speaking OPs have three dimensions, 

that is, priorities, measures and components. Table 3 presents the budgets of different priorities 

of EDOP. This study analyses the effects of priority 2 (in bold), i.e. the “Complex development 
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of enterprises (focusing on SMEs)”. This priority had a budget of 1,314 million euro (HUF 368 

billion). 

 

Table 3. EDOP budget 2007-2013 

Priority axes Source 
EUR million HUF billion 

EU HU Total EU  HU Total 

R&D and innovation for competitiveness ERDF 842 149 991 236 42 277 

Complex development of enterprises (focusing on SMEs) ERDF 1 117 197 1 314 313 55 368 

Improvement of modern business environment ERDF 192 34 226 54 9 63 

JEREMIE financial instruments ERDF 618 109 727 173 31 204 

Technical assistance ERDF 90 16 106 25 4 30 

Total - 2 859 504 3 363 800 141 942 

Source: Economic Development Operational Programme, 2009, p. 96 

 

Two measures belong to priority 2, that is, “Technology upgrade of the enterprises” and 

“Encouragement of corporate organisation development, and modern process management”. 

The table below summarizes the basic features of the measures. One could notice that the 

amount of subsidy paid is higher than the figures in Table 3. This is due to the fact that the 

government increased its contribution, i.e. the total amount granted became higher. 

 

Table 4. The basic characteristics of EDOP 2 priority’s measures 

Complex development of enterprises Technology upgrade Organisation development 

Number of submitted tenders 29 672 6 026 

Amount of subsidy applied for (HUF billion) 676 38 

Number of subsidized projects 18 646 3 498 

Amount of subsidy granted (HUF billion) 378 19 

Source: EMIR, 2017, emir.palyazat.gov.hu 

 

The regression analysis presented in section 6 covers the first measure (Technology upgrade of 

the enterprises) which was significantly more “popular” than organization development. The 

objective of the measure (EDOP, 2009, p. 85) “is the establishment of technology and 

knowledge-intense industries in Hungary, focusing on the convergence of the backward regions 

of the country”. To achieve the goals the eligible activities were as follows: 1.) obtainment of 

necessary technical devices; 2.) infrastructural and real estate investment related to the 

obtainment of devices; 3.) obtainment of manufacturing licences and know-how related to the 

obtainment of devices; 4.) development of IT; 5.) support of market entry; 6.) company HR 

development connected to the project; 7.) counselling related to the development. 

 

4. Literature review 

 

In the following chapter the methodological characteristics and results of some empirical 

researches are analysed briefly. Bergström’s study published in 2000 tried to find out how state 

subsidies influenced the productivity of Swedish enterprises between 1987 and 1993. In the 

1980s and in the first half of the 1990s the Swedish state granted an average of 1.7 billion 

http://emir.palyazat.gov.hu/nd/kozvel/?link=umft_1_1&prg_abbr=uszt_umft&sc=1&ml=2&sr=1072&offset=8&id_op=9&id_tamogatascel=6&id_paly_tip=-1&id_paly_altip=-1
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Swedish crown annually (at current exchange rates this is approximately 55 billion Hungarian 

forints, per annum). 

The author collected a sample of subsidized (76) and non-subsidized (884) businesses and 

defined a classical macroeconomic production function24. The applied methodology was based 

on linear regression model and the changes in total factor productivity (TFP) (growth rate) was 

analysed. In the statistical model the dependent variable was represented by the changes in 

value-added measure (EBIT plus gross wages), the explanatory variables included the growth 

rate of capital stock (book value of assets), changes in the number of employees, age of the 

given enterprise, geographical location of the business, and industry dummy variables. 

Based on panel data regression, the conclusions are as follows: in the first year the productivity 

level of the analysed enterprises significantly increased. However, after the first year, no 

positive developments can be reported: the higher the subsidy amount, the worse the increase 

in TFP. The author concludes that the various types of market failures may justify the existence 

of subsidies, it is absolutely not sure that the resource allocation is executed properly. 

Tzelepis and Skuras (2004 and 2006) argue that studies which analysed the effects of state 

subsidies typically pay attention to financial performance indicators that usually have a short-

term focus. In their papers they offer a new approach with creating alternative dependent 

variables that capture strategic business performance. Three variables were “constructed” in a 

dummy form: the growth of a company’s revenue exceeds the industry’s growth rate (if so, its 

value is 1); the second and third indicators are about the achievement of the critical value of 

economies of scale. 

The explanatory variables used in the analysis were subsidy dummy variable, enterprise size, 

capital intensity, proxy variable measuring business cycle, annual average exchange rate, and 

the central bank’s average discount rate. For the analysis, a special logit model was used to 

execute panel data analysis. 

The database included firms of the Greek food industry and covered the period from 1982 to 

1996. A total number of 1,005 companies were analysed, of which 355 received subsidies. 

The main finding of the study is that subsidies had a positive and significant impact on the 

strategic indicators propagated by the authors, that is, increasing market share and achieving 

economies of scale. 

Duch, Montolio and Mediavilla (2007) analysed the effects of corporate subsidies on 

productivity in Catalonia during the millennium (between 2000 and 2002). The amount of aid 

paid under the programmes was close to EUR 9 million in 2000.  

As a method of examining the impact of subsidies, OLS regression model was used. The 

dependent variable was to the growth rate of value added (between 2000 and 2002). The 

explanatory variables included the base year’s workforce and value added as well as the changes 

in the stock of capital and labour. Some dummy variables were also used: location, export 

activity, high-tech industry, and participation in subsidy programme. 

In order to minimize potential biases the selection of the control group (enterprises that did not 

receive support) was based on propensity score matching (PSM) technique. The analysis 

contained 421 subsidized and nearly 30,000 non-subsidized enterprises. The main conclusion 

of the study is that the subsidies had a positive and significant impact on the value added. 

                                                           
24 The output Y depends on capital (K), labour (L) and the level of technology of capital employed (A). 
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Lee’s (1996) study deals with the case of South Korea. The applied theoretical framework is 

Solow’s neoclassical growth theory and as such it is based on constant-returns-to scale 

production function: output (value added) is determined by physical and human capital stock 

as well as “raw” physical labour and technology used. Lee complements the classical theoretical 

framework with industrial policy incentives that might simultaneously influence output and the 

accumulation of physical capital. 

To examine the empirical effects of state interventions the author applied regression models to 

estimate the relationship between the different variables. Lee evaluated the effects with two 

models: 1.) he used Weighted Least Squares (WLS) method in order to eliminate the existing 

heteroscedasticity in the data; and 2.) three-stage least squares (3SLS) method to keep the 

endogeneity of policy variables to the lowest possible level. 

The author executed the research on industry level. South Korea’s 38 manufacturing sectors 

were included and the effects of government incentives over several time periods were 

evaluated. The time period under examination was from 1963 to 1983, divided into four shorter 

periods: 1963-1968, 1968-1973, 1973-1978 and 1978-1983.  

The most important results of the study is that tax benefits positively and significantly 

influenced the growth rate of capital stock, but did not have a significant effect on output. 

Different tariffs and non-tariff protection measures had a significant negative effect on value 

added. The effects of subsidized loans were not significant. In summary, Lee argued (p. 403) 

that South Korea’s “…success occurred ‘in spite of’ rather than ‘because of’ interventions”. 

Banai-Lang-Nagy-Stancsics (2017) analysed the effectiveness of subsidies in Hungary. Their 

study investigated the impact of direct economic development subsidies extended in the context 

of the Cohesion Policy programmes as part of the 2007–2013 programming period of the EU, 

on Hungarian small and medium-sized enterprises (SMEs). Based on a micro level database, 

the authors assessed the effects of the beneficiaries’ first subsidies on various performance 

indicators, using a combination of propensity score matching and fixed effects panel regression. 

According to their results, economic development funds had a significant and positive effect on 

the number of employees, net sales, gross value added and in some cases, operating profit. 

However, the labour productivity of subsidized firms was not significantly affected by any of 

the support schemes. 

 

5. Theoretical framework 

 

Why should firms get subsidies from governments? The economic literature argues that market 

failures could justify the use of state funded subsidies. Companies tend to decrease or defer 

their R&D projects due to competitors demonstrating free rider behaviour, thus taking a 

significant part of the recoverable profit. Another example is related to regional differences. 

Areas that have substantial initial advantages of having skilled labour force or extensive markets 

(i.e. enhancing economies of scale) relative to lagging regions might have the power to weaken 

these regions further which leads to polarisation. To mitigate these undesirable processes 

governments grant subsidies to increase capital investments, number of R&D projects and 

employment. 

However, there is another crucial issue related to subsidies: does subsidization improve labour 

productivity? According to relevant literature (Leibenstein 1966, Kornai 1986, Mitchel-Munger 
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1991, Bergström 2000) there are some circumstances that hinder improvements in productivity. 

It is possible that subsidies are paid to politically influential groups, i.e. grants are received by 

less productive firms. It could also happen that initially productive firms become less effective. 

There are at least two reasons for this. Firstly, firms that have the chance to get non-refundable 

subsidies for capital investments tend to “exaggerate”, i.e. they over-invest into capital. 

Secondly, subsidies might cause the emergence of technical (X) inefficiency25. In other words 

firms wait for the subsidies and without grants they postpone their investment programmes26. 

The theoretical framework of this paper used to evaluate policy schemes is quite general in the 

literature and it is based on a simple constant-return-to scales production function (see e.g. 

Bergström 2000 and Lee 1996). Here Bergström’s notation is applied. 

𝑌(𝑡) = 𝐹(𝐾(𝑡)𝐴(𝑡), 𝐿(𝑡)) (1) 

The model has four variables: output (Y), capital (K), labour (L) and the level of technology 

(A)27. The general growth accounting framework is followed, that is, output is explained by the 

three variables mentioned above. By taking the growth rates of Y, K, L and A and dividing both 

sides of (1) by Y(t) and also rewriting yields we get equation (2) 
�̇�(𝑡)

𝑌 (𝑡)
= 𝛼𝐾(𝑡)

�̇�(𝑡)

𝐾 (𝑡)
+ 𝑅(𝑡) + 𝛼𝐿(𝑡)

�̇�(𝑡)

𝐿 (𝑡)
 (2) 

where αK(t) and αL(t) are the elasticities of output with respect to K and L (dots above Y, K 

and L denote time derivatives). R(t) is total factor productivity growth (TFP-growth28). TFP 

reflects the increase of total output that is not explained with increase of capital and labour, i.e. 

subsidization is included here along with other explanatory variables. 

R(t) could be rewritten as follows: 

𝑅(𝑡) = ℎ(𝑆𝑈𝐵𝑆𝐼𝐷𝑌, 𝑋) (3) 

where SUBSIDY is a dummy variable and X is a vector theoretically including all the other 

variables that might have an influence on productivity. 

 

6. Empirical analysis 

 

In the first subchapter of section 6 the database and the applied regression technique is 

introduced. After that empirical findings are presented. 

 

6.1. Applied regression model and data 

 

The equations below are regression models for the empirical analysis. The model is re-estimated 

for four time periods (2007-2016, 2007-2015, 2007-2014, and 2007-2013) in order to detect 

whether the effects of subsidies change over time. 

  

                                                           
25 For instance the managers’ motivation to improve the cost structure is lower if they get cheap resources (slack 

or lack of effort). 
26 Alonso-Borrego, Galán-Zazo, Forcadell and Zúniga-Vicente (2012) sought the answer to the question of whether 

R&D projects funded by state subsidies would crowd out corporate-funded R&D initiatives, or, on the contrary, 

complement it. For more details on crowding out effect see their research. 
27 Since subsidies in question are capital subsidies capital-augmenting production function is used. 
28 TFP reflects the increase of total output that is not explained with increase of capital and labour. 
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𝑑𝐺𝑉𝐴𝑖,𝑡−𝑡0 = 𝛽0 + 𝛽1𝑑𝐸𝑀𝑃𝑖,𝑡−𝑡0 + 𝛽2𝑑𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇/𝐸𝑀𝑃𝑖,𝑡−𝑡0 + 𝛽3𝑑𝑆𝑈𝐵𝑆𝐼𝐷𝑌𝑖,𝑡−𝑡0 +

 𝛽4𝐴𝐺𝐸𝑖,𝑡0 + 𝛽5𝐴𝑅𝐸𝐴𝑖,𝑡0 + 𝛽6𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑇𝑅𝑌𝑖,𝑡0 + 𝛽7𝑂𝑊𝑁𝐸𝑅𝑆𝐻𝐼𝑃𝑖,𝑡𝑜 + 𝑑𝑢𝑖,𝑡−𝑡0 (4) 

 

𝑑𝐺𝑉𝐴/𝐸𝑀𝑃𝑖,𝑡−𝑡0 = 𝛽0 + 𝛽1𝑑𝐸𝑀𝑃𝑖,𝑡−𝑡0 + 𝛽2𝑑𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇/𝐸𝑀𝑃𝑖,𝑡−𝑡0 + 𝛽3𝑑𝑆𝑈𝐵𝑆𝐼𝐷𝑌𝑖,𝑡−𝑡0 +

 𝛽4𝐴𝐺𝐸𝑖,𝑡0 + 𝛽5𝐴𝑅𝐸𝐴𝑖,𝑡0 + 𝛽6𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑇𝑅𝑌𝑖,𝑡0 + 𝛽7𝑂𝑊𝑁𝐸𝑅𝑆𝐻𝐼𝑃𝑖,𝑡𝑜 +  𝑑𝑢𝑖,𝑡−𝑡0 (5) 

 

There are two equations with different dependent variables: the changes of gross value added 

and labour productivity (gross value added/employee), respectively. The ultimate goal of 

subsidization is not only to increase the gross value added, but also to improve productivity that 

determines the standard of living. Table 5 presents variable definitions. 

 

Table 5. Definition of variables 

Variable Definition29 

dGVAi,t-t0 Growth of gross value added for firm “i”  

dGVA/EMPi,t-t0 Growth of gross value added per employee for firm “i” (labour productivity) 

dEMPi,t-t0 Growth of number of employees for firm ”i” 

dASSET/EMPi,t-t0 Growth of the amount of assets/employee for firm ”i” (capital intensity) 

dSUBSIDYi,t-t0 Subsidy dummy variable. 1 if subsidized, 0 otherwise 

AGEi,t0 Age of firm “i” in base year 

AREAi,t0 Area dummy for firm “i” in base year 

INDUSTRYi,t0 Industry dummy for firm “i” in base year 

OWNERSHIPi,t0 Ownership dummy for firm “i” in base year 

Source: Own compilation 

 

Gross value added is measured as follows: EBIT + Depreciation and Amortization + Total 

expenditures on employees. Book value of assets is a proxy for K. Area dummies cover 

Hungarian regions, industry dummies are based on 2 digits Hungarian NACE codes and on the 

Hungarian National Bank’s classification. Ownership variable has 3 categories: local, mixed, 

foreign. 

The applied regression model is a heteroscedasticity robust model, that is, it manages non-

constant variance in the error term. In order to apply normal OLS statistics properly two more 

assumptions are required to be met: 1.) the most important of these is that the idiosyncratic error 

is uncorrelated with the explanatory variables; 2.) another crucial condition is that explanatory 

variables must have some variation over time and across firms. This qualification fails if the 

explanatory variable does not change over time for any cross-sectional observation, or if it 

changes by the same amount for every observation. For more details see e.g. Wooldridge (2013). 

The database includes randomly selected panel data of around 30,00030 companies; of which 

1,753 are granted31 with an EDOP-2.1. subsidy (28,308 companies are in the control group). 

The financial data are from Amadeus (Bureau van Dijk, Moody’s Analytics Company) which 

                                                           
29 The index “t-t0” indicates the difference between base year and a given year (2016, 2015, 2014, and 2013). 
30 The sample includes SMEs with at least 1 employee in each year between 2007 and 2016. 
31 Subsidized firms were granted between 2008 and 2012. This means that in the base year 2007 none of the 

enterprises were subsidized at least with an EDOP-2.1. grant. However, it cannot be ruled out that they got other 

types of grants (this is a clear limitation of the analysis). The projects were planned to be physically completed 

until the end of 2012. That is why the first year analysed is 2013. 
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contains comprehensive information on around 21 million companies across Europe. In 

addition, information on EDOP subsidies is from the Unified Monitoring Information System 

(EMIR, palyazat.gov.hu). All the financial figures are in 2017 prices (in thousand HUF). 

 

6.2. Results 

 

Table 6 summarizes the result of the two regression models for the 4 different time periods. Due 

to lack of space only the most important explanatory variables are presented in the table. 

 

Table 6. Results 

Growth of gross value added (dGVA) Growth of labour productivity (dGVA/EMP) 

Variables 07-13 07-14 07-15 07-16 Variables 07-13 07-14 07-15 07-16 

dEMP 2 101 2 189 2 194 2 169 dEMP -80 -87 -51 -77 

p-value 0,03 0,03 0,03 0,03 p-value 0,01 0,01 0,00 0,00 

dASSET/EMP -0,16 0,08 -0,14 -0,12 dASSET/EMP -0,06 -0,03 -0,04 -0,05 

p-value 0,00 0,03 0,00 0,05 p-value 0,04 0,17 0,18 0,17 

SUBSIDY 8 740 18 490 25 605 26 406 SUBSIDY -110 -108 364 204 

p-value 0,19 0,02 0,00 0,00 p-value 0,82 0,83 0,52 0,69 

AGE -1 910 -1 684 -1 434 -1 660 AGE -52 -83 -14 -39 

p-value 0,00 0,01 0,04 0,02 p-value 0,10 0,01 0,66 0,24 

Cons 55 192 56 268 41 043 48 682 Cons -731 464 -1 416 -738 

p-value 0,00 0,00 0,01 0,00 p-value 0,48 0,65 0,16 0,44 

F test 13,91 13,54 13,08 14,75 F test 1,77 2,2 1,88 3,02 

p-value 0,00 0,00 0,00 0,00 p-value 0,00 0,00 0,00 0,00 

Adj R2 0,21 0,19 0,20 0,19 Adj R2 0,17 0,08 0,09 0,11 

Source: Own compilation 

 

Table 6 suggest that subsidization has a positive and significant impact on gross value added 

(in the short run the impact is not significant). However, the effect on productivity is not as 

straightforward and we cannot say it is different from zero (not significant at any reasonable 

level). The findings are in line with Banai et al. (2017). 

 

7. Conclusion 

 

The purpose of this study has been to analyse the impact of EDOP subsidies granted to 

Hungarian SMEs between 2008 and 2012. State funded subsidies are of great interest for both 

academics and for public. The economic literature argues that market failures could justify the 

use of state funded subsidies to increase capital investments, employment and value added. But 

it is also a critical question whether subsidization improve labour productivity? According to 

the literature there are some problematic issues such as subsidization politically influential 

groups, technical (X) inefficiency that could hinder improvements in productivity. 

To understand the effects of subsidies on corporate performance two kinds of heteroscedasticity 

robust regression models were executed. The first one analysed the impact of subsidies (and 

other control variables) on the changes in gross value added, while the second one did the same 

on labour productivity (gross value added per employee). The models were re-estimated for 

four time periods (2007-2016, 2007-2015, 2007-2014, and 2007-2013) in order to detect 
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whether the effects of subsidies change over time. The conclusion was as follows. Subsidization 

had a positive and significant impact on gross value added (in the very short run the impact is 

not significant). However, the effect on productivity was not as straightforward and we could 

not say it was different from zero (was not significant at any reasonable level). The results are 

quite robust since the analysis is based on more than 30,000 enterprises. 

The research could be continued with taking into account other support schemes (e.g. R&D 

subsidies) or with an extension to other Central-European countries. 
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Absztrakt 

 

A szennyvizek nehézfém tartalma fontos tényező, mind ökológiai, mind humán 

egészségkockázati szempontból. A tisztított szennyvízben, a befogadóba vezetés előtt 

bármennyire is szennyezettségi határérték alatti a nehézfémek koncentrációja, a környezetben, 

felszíni vizekben lévő terhelések - pl. fém-komplex vegyületek - következtében ezek 

feldúsulhatnak. A tisztított szennyvíz és a befogadó (felszíni vízfolyás) nehézfém tartalma 

összeadódik, átlépve a szennyezettségi határértékeket. Emiatt olyan tisztítási (eltávolítási) 

technika kidolgozása volt a célom, amivel a nehézfém tartalmat annyira le lehet csökkenteni, 

hogy a befogadóba vezetést követően már nehezen tud határérték feletti koncentrációt mutatni. 

A felszíni vizek szennyezettségi határértékeit és azok alkalmazását a 10/2010. (VIII. 18.) VM 

rendelet szabályozza. A törvény kimondja, hogy milyen nehézfém koncentrációk megengedettek 

a felszíni vizekben, és milyen koncentrációtól (B szennyezettségi határértéktől) minősül az adott 

nehézfém terhelés szennyezésnek. Igazodva az EU Víz Keretirányelvhez, törekedni kell a felszíni 

vizek jó ökológiai és környezetminőségi állapotának megtartására. Az általam kifejlesztett 

nehézfém eltávolítási technikának is meg kell felelnie annak a követelménynek, ami a felszíni 

vizek nehézfém terhelésére és a nehézfémek humán egészségügyi kockázatára vonatkozik. 

Általánosan elfogadott eredmény, ha egy új technológia a szennyezőanyagok koncentrációját a 

jogszabályilag meghatározott (B – szennyezettségi) határértékek alá tudja csökkenteni, ezzel 

elérve a kármentesítési célállapot határértéket. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a 

szennyvíztisztítási technikák között egyfajta versengés zajlik abban a tekintetben, hogy melyik 

technika tudja a lehető legmagasabb elérhető hatásfokot produkálni. Ebből a szempontból, az 

eredményeimmel bemutatott, majd az analitikai méréseimmel igazolt hatásfokok (97-99%) 

kimagaslónak tekinthetők. Vagyis a módszeremmel nem csupán a célállapot határértéket sikerül 

elérni, hanem minimális koncentrációra lehet csökkenteni a szennyvíztisztító telepre beérkező 

szennyvizek nehézfém koncentrációját. Ami a kutatásom során kifejlesztett nehézfém eltávolítási 

(adszorpciós) módszer kockázati szempontú értékelését illeti, fontosnak tartom megjegyezni, 

hogy a kockázat értékelése szorosan összefügg a technika hatásfokával, mert minél jobb 

hatásfokkal működik egy technika, annál jobb tisztítási eredményt lehet elérni, és annál kisebb 

lesz a szennyezőanyagok környezeti és humán egészségügyi kockázata. 

 

Kulcsszavak: Nehézfém eltávolítás, Szennyvíztisztítás, Technológia-fejlesztés, 

Kockázatbecslés, Kockázatértékelés 
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1. Szakirodalmi áttekintés 

 

Az alábbiakban összefoglalva kívánom bemutatni azt a gondolatmenetet, amely mentén az 

ipari, környezettechnikai eljárásokat és műveleteket kockázatmenedzsmenti szempontból 

értékelni lehet. Az általam kifejlesztett nehézfém eltávolítási technikával a kommunális eredetű 

szennyvizek nehézfém tartalmát lehet csökkenteni (eltávolítani), és így az élővizekbe történő 

tisztított szennyvízbevezetés nem okoz ökológiai problémát. Ugyanakkor fontos a kidolgozott 

technika kockázatmenedzsmenti szempontú vizsgálata is, mert bár kémiai analitikai 

méréssorozatokkal bizonyítottam, hogy a technika hatásfoka 97-98% körül alakul, de a 

kockázatelemzést minden új környezettechnikai eljárás során kötelező elvégezni. 

A különböző kockázatmenedzsmenti modellek általában környezeti és humán szempontból 

vizsgálják egy-egy új technika kockázati mértékét. Mivel az általam kidolgozott alternatív 

szennyvíztisztítási résztechnológia alapvetően környezeti (ökológiai) szempontból jelent 

újdonságot, így a továbbiakban a környezeti kockázatmenedzsmenttel foglalkozom 

részletesebben.   

 

1.1 A környezeti kockázatok becslésének és számításának alapjai 

 

Különbséget kell tenni az egyes anyagok környezeti kockázatelemzésének során a között, hogy 

az anyagra rendelkezésre állnak-e releváns környezeti koncentráció értékek vagy sem. Előbbi 

esetben csupán becsléssel tudunk környezeti kockázatot meghatározni, utóbbi esetben viszont 

konkrét modellszámításokkal válik lehetővé az anyag kockázati értékelése. Ekkor a környezeti 

expozícióra vonatkoztatva is konkrét eredményekkel lehet szolgálni (pl. az ipari technológiák 

kibocsátási koncentrációja, háttérkoncentráció számítások, terjedés-modellezés)[1]. 

Amennyiben egy adott anyagra konkrét mérési eredmények állnak rendelkezésre, fontos 

elvégezni az adatok kritikai (és statisztikai) elemzését, illetve vizsgálni kell az eredmények 

reprezentitását. Ennek során valós képet kaphatunk a reális környezeti emisszióról, illetve 

pontosíthatók a környezeti emissziós és expozíciós modellek [2].  

Az anyagok kibocsátásának kockázati elemzése során különbséget kell tennünk a 

pontforrásokból emittált és a diffúz terjedések között [2]. A lokális koncentráció értékeket 

(PEClokális) jellemzően a pontforrásból származó kibocsátások határozzák meg, melyek 

bizonyos mértékig a regionális koncentrációkra (PECregionális) is hatással vannak. A PEC értékek 

meghatározása a 93/67/EGK irányelv III. melléklete szerint történik, mely rögzíti, hogy a 

környezeti kockázatok becslése során a koncentráció értékeket mindig a lokális szintre kell 

meghatározni [3].  
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1. ábra: Az integrált kockázati modell részei és az expozíciós utak meghatározása 

komplex környezeti kockázatmenedzsment esetén 

Forrás: Jenei, 2016 

 

PEClokális és PECregionális értékek, vagyis az előre jelzett lokális és regionális környezeti 

koncentrációk meghatározása 

 

A kidolgozott technika szempontjából fontos tényező a PEClokális koncentrációk meghatározása, 

tehát azon anyagmennyiségek, melyek a pontszerű forrásokból történő kibocsátás során a 

környezetben jelentkeznek. A PEClokális azt a várható koncentrációt fejezi ki, mely a forrástól 

bizonyos távolságban egy olyan napon alakul, amikor kibocsátás történik [4]. Tehát egyrészt 

konkrét koncentráció értékeket ad meg, ugyanakkor bizonyos mértékig hipotetikusnak is 

tekinthető információkat is szolgáltat. A meghatározás során abból indulnak ki, hogy a 

pontszerű szennyezőforrás anyagkibocsátása rendszeresen, meghatározott időnként történik, és 

így bármely kibocsátási nappal lehet számolni. Bizonyos esetekben időfüggő koncentráció 

alkalmazására is szükség lehet, melyet jellemzően az időszakos anyagkibocsátások során kell 

figyelembe venni [4]. A PEClokális figyelembe veszi a degradációs és disztribúciós folyamatokat. 

A PECregionális koncentráció meghatározását a nagyobb területekre kiterjedő pont vagy diffúz 

szennyezések során kell elvégezni, és a regionális környezetre vonatkozóan kell megadni [4].  

 

A PEC és a PNEC értékek közötti összefüggés 

 

A PEC értékeket a rendelkezése álló mérési eredményekből (adatokból) lehet meghatározni, 

míg a PNEC értékeket labortóriumi vizsgálati adatok vagy modell ökoszisztéma vizsgálatok 

eredményei adják [5]. A PNEC definíció szerint olyan koncentráció érték, mely alatt egy adott 

anyag mennyisége nem okoz biztonsági kockázatot. Tehát a gyakorlatban a PNEC értékek és a 

B szennyezettségi határértékek között összefüggést állapíthatunk meg. A tanulmányomban 

bemutatott új nehézfém eltávolítási technikára a PNEC értékek meghatározása illik legjobban, 

mivel egyrészt modellkísérletről van szó, másrészt mindezt laboratóriumi körülmények között 

végeztem el. Ahhoz, hogy teljes biztonsággal megállapíthassuk, hogy egy adott anyag 

mennyisége kockázatot jelent-e az ökoszisztémára, a környezetre, a PEC/PNEC arányt kell 
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meghatározni és ebből kell a következtetéseket levonni. Amennyiben vagy a PEC vagy a PNEC 

értékek valamelyike nem határozható meg pontosan, úgy nincs lehetőség kvantitatív 

kockázatbecslére, és így kvalitatív kockázatbecslést kell végezni [6]. 

 

1. táblázat: A különböző expozíciós közegekre vonatkozó kockázati jellemzések közötti 

összefüggésrendszer 

Célszervezetek 
Expozíciós közeg 

(PEClokális / PECregionális) 
PNEC 

Vízben élő szervezetek Felszíni vizek PNECvíz 

Bentoszlakó szervezetek Üledék PNECüledék 

Szárazföldi élőlények Mezőgazdasági talajok PNECtalaj 

Halevő ragadozók Halak PNECorális 

Férgeket evő ragadozók Földigiliszták PNECorális 

Mikroorganizmusok 
Szennyvíztisztító levegőztető 

medencéje 
PNECmikroorganizmusok 

Forrás: Kovács, Paulovits, 2001 alapján 

 

1.2 A környezeti expozíció becslése 

 

Egy adott anyag (szennyezőanyag) a teljes életciklusa során valamilyen hatással van a 

környezetre. Mennyisége, koncentrációja változhat, ugyanakkor ez a változás is hatást gyakorol 

az ökoszisztémára, folyamatosan alakítva annak kvalitatív jellemzőit [5]. Az expozíció 

becslését minden környezeti elemre vonatkozóan el kell végezni. A vizsgálat során az anyag 

életciklusának alábbi állomásait kell figyelembe venni: gyártás, feldolgozás, tárolás és szállítás, 

használat (ipari, kereskedelmi, lakossági), valamint az esetleges ártalmatlanítás, kármentesítés. 

A környezeti expozíció becslése során fontos tényező a korábbi kibocsátások mennyiségi 

alakulása is [8]. Azért kell számolni ezekkel az értékekkel is, mert a környezetben ún. háttér 

koncentrációt okozhat, vagyis kumulatív hatása van. Az expozíciós szintek meghatározása 

során figyelembe kell venni a mérési adatokat és az esetleges modellszámítások eredményeit 

is. Meg kell határozni, hogy a vizsgált anyagból biológiai (biokémiai) vagy abiotikus úton 

keletkezhetnek-e stabil, illetve toxikus bomlástermékek. Amennyiben igen, úgy ezek környezeti 

hatásával is számolni kell [9]. A biológiai degradációval kapcsolatos ismeretek és adatok az 

esetek többségében csak aerob viszonyokra vonatkozóan állnak rendelkezésre, pedig üledék és 

talajvizsgálatoknál az anaerob bomlási tényezőkkel is számolni kell. A környezeti expozíciók 

becslésének lehetőségeit a környezeti elemek sótartalma és pH viszonyai is nagyban 

befolyásolják [9].  

 

1.3 A mérési adatok besorolása lokális vagy regionális szintre 

 

Minden olyan környezet kockázatmenedzsmenti eljárásánál, ahol konkrét mérési adatok állnak 

rendelkezésre (és nem csupán modellszámítások eredményeivel tudunk kalkulálni), lokális 

vagy regionális szintű besorolást kell végezni. Ez alapján lehetővé válik a számított PEC 

értékekkel történő összehasonlítás, így el lehet dönteni, hogy a kockázat jellemzéséhez melyik 

PEC értéket tudjuk használni [10]. Amennyiben a kérdéses mintavételi területek nincsenek 
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elérhető földrajzi közelségben a szennyezőanyag kibocsátó pontforrásokhoz, akkor a területre 

vonatkozó háttér koncentrációt kell megadni (PECregionális), melyhez a számított lokális 

koncentráció értékeket hozzá kell adni (PEClokális). Szín tisztán PEClokális értékeket akkor 

kapunk, ha a mintavételi területen mért szennyezőanyag koncentráció értékek egy adott 

kibocsátó pontforrás helyi jellegét mutatják (pl. szennyezett ipari területek esetén a kibocsátási 

hely a szennyezett területtel adott esetben egybe is eshet) [5]. A mintavételek során figyelembe 

kell venni a szennyezőanyagok eltérő viselkedését, vagyis az egyes környezeti elemekben a 

fizikai-kémiai és biológiai hatásokra történő koncentráció változásokat [11].  

 

1.4 Lokális és regionális szintű kockázatbecslési szempontok 

 

Nagy mennyiségben előállított anyagok esetén, melyek környezeti kockázati jellemzőkkel 

rendelkezhetnek, figyelembe kell venni, hogy időben is változó felhasználás lehetséges, így a 

környezeti kibocsátás is ehhez mérten alakulhat. Ez esetben, lokális szinten össze kell adni az 

összes lehetséges emissziós értéket, hiszen az anyag életciklusa során az emisszió változik. 

Regionális kockázatbecslés esetén az összes környezeti elemre vonatkozó összes emissziós 

értéket össze kell adni, a szennyezőanyag teljes életciklusára vonatkoztatva. A regionális 

környezeti koncentrációkat mindig a lokális háttér koncentrációkra vonatkoztatva kell megadni 

[6]. 

A hosszú életciklusú anyagok esetében, melynek élettartama akár több évben is mérhető (pl. 

komplex vegyületekben rejlő, kémiailag kötött szennyezőanyagok), figyelembe kell venni, 

hogy az expozíció az anyag életciklusa során az eltelt idővel párhuzamosan növekszik [8]. 

Ennek oka, hogy az anyag bomlása során egyre nagyobb koncentrációban szabadul fel a kötött 

szennyezőanyag. Amennyiben egy adott mintavételi területen emisszió csökkentő 

technológiákat alkalmaznak, úgy azok hatását is figyelembe kell venni a szennyezőanyag 

környezeti kockázatbecslése, emittált mennyiségének (koncentrációjának) mérése során [6]. 

 

1.5 A környezeti elemek jellemzési szempontjai 

 

Szennyezőanyagok expozíciójánál, minden környezeti elemre el kell végezni a vizsgálatokat, 

hiszen az anyagok térben és időben a teljes természeti környezetre hatást gyakorolhatnak. A 

lokális és regionális PEC értékek számításakor le kell határolni egy standardizált környezetet, 

melyekre a vizsgálatokat elvégezzük, hiszen így tudjuk interpretálni eredményeinket egy adott 

környezeti elemre vonatkozóan [4]. A 2. táblázat a standard környezeti jellemzők vizsgálati 

fázisait és jelöléseit mutatja be.  
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2. táblázat: A standard környezeti jellemzők vizsgálati fázisai és jelölései 

Paraméter Jelölés 

A szilárd fázis sűrűsége RHOszilárd 

A víz sűrűsége RHOvíz 

A levegő sűrűsége RHOlevegő 

Felszíni vizek: szuszpendált koncentráció (száraz súly) SZUSZPvíz 

Szuszpendált anyagban lévő szilárd frakció térfogata Fszilárdszuszp 

Szuszpendált anyagban lévő víz térfogata Fszilárdvíz 

A talajban lévő szilárd anyag térfogata Fszilárdtalaj 

A talajban lévő víz térfogata Fvíztalaj 

A talajban lévő levegő térfogata Flevegőtalaj 

Forrás: Kovács, Paulovits, 2001 alapján 

 

A fenti táblázatból kiolvasható, hogy a talaj és a szuszpendált anyag három fázisból áll: levegő 

(csak talaj esetében), szilárd anyag és víz. A környezeti elem sűrűségét a fázisok sűrűsége és 

azok térfogatának aránya határozza meg, az alábbiak szerint (ahol az „elem” az egyes 

környezeti elemek fázisait jelenti) ([12] alapján): 

 

RHOelem = [Fszilárdelem ⋅RHOszilárd] + [Fvízelem ⋅RHOvíz] + [Flevegőelem ⋅RHOlevegő] 

 

A fenti egyenlet alapján elmondhatjuk, hogy a teljes környezeti elemre vonatkozó adatok 

keretrendszerét a három elemalkotó közeg, a szilárd, a víz és a levegő adatsorai adják. Azon 

környezeti elemben, ahol a fenti három közeg közül valamelyik nincs jelen, vagy a mennyisége 

kimutatási határérték alatti, ott értelemszerűen az egyenletet módosítani kell. 

 

1.6 A kidolgozott új technika analitikai kontrollméréseinek értékelése 

 

A technika laboratóriumi körülmények közötti kidolgozásának utolsó lépései az analitikai 

kémiai kontrolmérések voltak. Erre a bécsi Universität Wien Analitikai Kémiai Intézetében 

került sor, ICP-MS műszeres analitikai eszköz (Agilent 7500CE típus, Agilent Technologies, 

Waldbronn, Germany) segítségével. A műszer autosampler-el (automatikus mintaadagolóval) 

rendelkezik, melynek köszönhetően egyidejűleg 300 minta vizsgálatára alkalmas az eszköz. 

Több körös méréseim során nem csupán a nehézfémek összkocentrációjának meghatározására 

volt lehetőség, hanem a műszer képes volt mérni az egyes nehézfémek izotóp megoszlását és 

adszorpciós arányát is. 
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2. Módszertan 

2.1 A mérési eredmények értékelése 

 

A mérési eredményeket „Past3” programcsomag segítségével statisztikailag is értékeltem. A 

kapott eredményeket (nehézfém koncentrációkat) összevetettem a rendelkezésre álló, 

jogszabályban meghatározott (10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet) „B” szennyezettségi 

koncentráció határértékekkel, így méréstechnikai szempontból is értékelhetővé vált a 

kidolgozott adszorpciós technika hatásfoka. A környezeti elemekre vonatkozó határértékek 

közül a felszíni vizekre vonatkozó adatsorokat választottam, mivel a kidolgozott új 

szennyvíztisztítási (nehézfém adszorpciós) technika az élő vizekre, a felszíni vizekre van 

kedvező közvetett hatással. A felszíni vizekre vonatkozó határérték koncentrációkat a fent 

említett rendelet 2. és 3. számú melléklete tartalmazza.  

 

2.2 Az alkalmazott és módosított kockázatmenedzsmenti (kockázatbecslési) modell 

 

A kockázat modellezése során a „Bajor Egyszerűsített Kockázatbecslési Modellt” (Bayerisches 

Landesamt für Umwelt) [13] alkalmaztam, mely a szennyezőanyagok potenciális kockázatát 

három szinten vizsgálja.  

I. Emissziós szakasz (a szennyezőanyag potenciális veszélyességének jellemzése) 

II. Transzmissziós szakasz (környezetbe történő bejutás és mobilitás jellemzése) 

III. Imissziós szakasz (a hatásviselő érzékenységének minősítése és a hatás mértéke) 

 

3. Eredmények és értékelésük 

3.1 Az eredmények elemzése és összevetése a jogszabályi határértékekkel 

 

A kidolgozott nehézfém adszorpciós technika alkalmazhatóságának egyik alapfeltétele a minél 

magasabb eltávolítási hatásfok. Mérési eredményeim alapján 97-98%-os hatásfokot tudtam 

elérni, melyet analitikai kémiai mérésekkel bizonyítottam. Az adszorpciót követően, a vizsgált 

mintákban maradt nehézfém koncentráció jelentkezik a felszíni vizekben is (melyek a 

szennyvíztisztítást követően a tisztított víz befogadóját képezik). Mérési eredményeimnek, a 

„B” szennyezettségi határértékekkel való összevetése azért is fontos, mert így közvetett módon 

lehet elemezni a kidolgozott technika jogszabályi megfelelőségét is. Az összehasonlítás 

eredményei a 3. táblázatban olvashatók.   

 

3. táblázat: A mérési eredmények és a jogszabályi határértékek összevetése 

Nehézfém 

fajtája 

„B” szennyezettségi 

határérték (µg/l) 

Mérési eredmények 

átlagok (µg/l) 

Mérési eredmények 

a határérték %-ban 

Réz 10 µg/l 0,01 µg/l 0,10 % 

Cink 75 µg/l 0,04 µg/l 0,05 % 

Kadmium   5 µg/l 0,01 µg/l 0,20 % 

Mangán 50 µg/l 0,09 µg/l 0,18 % 

Forrás: Saját mérései eredmények és a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet 2. és 3. sz. melléklete 

alapján; saját szerkesztés 
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A felszíni vizek szennyezettségi határértékeit és azok alkalmazását a 10/2010. (VIII. 18.) VM 

rendelet 2. és 3. sz. mellékletei szabályozzák. A törvény kimondja, hogy milyen nehézfém 

koncentrációk megengedettek a felszíni vizekben, és milyen koncentrációtól („B” 

szennyezettségi határértéktől) minősül az adott nehézfém terhelés szennyezésnek. Igazodva az 

EU Víz Keretirányelvhez, törekedni kell a felszíni vizek jó ökológiai és környezetminőségi 

állapotának megtartására. 

 

Általánosan elfogadott eredmény, ha egy új technológia a szennyezőanyagok koncentrációját a 

jogszabályilag meghatározott (B – szennyezettségi) határértékek alá tudja csökkenteni, ezzel 

elérve a kármentesítési célállapot határértéket. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a 

szennyvíztisztítási technikák között egyfajta versengés zajlik abban a tekintetben, hogy melyik 

technika tudja a lehető legmagasabb elérhető hatásfokot produkálni. Ebből a szempontból, az 

eredményeimmel bemutatott, majd az analitikai méréseimmel igazolt hatásfokok (97-98%) 

kimagaslónak tekinthetők. Vagyis a módszeremmel nem csupán a célállapot határértéket sikerül 

elérni, hanem minimális koncentrációra lehet csökkenteni a szennyvíztisztító telepre beérkező 

szennyvizek nehézfém koncentrációját. 

 

Ami a kutatásom során kifejlesztett nehézfém eltávolítási (adszorpciós) módszer kockázati 

szempontú értékelését illeti, fontosnak tartom megjegyezni, hogy a kockázat értékelése 

szorosan összefügg a technika hatásfokával, mert minél jobb hatásfokkal működik egy technika, 

annál jobb tisztítási eredményt lehet elérni, és annál kisebb lesz a szennyezőanyagok környezeti 

 

3.2 A Bajor Egyszerűsített Kockázatbecslési Modell alkalmazásának és módosításainak 

eredményei 

 

A ’Módszertan’ fejezetben említett Bajor Egyszerűsített Kockázatbecslési Modell három 

alappillére határozza meg egy adott szennyezőanyag kockázati minősítését, besorolását, illetve 

a kockázat becslését követő környezeti kármentesítési technikák alkalmazását. Ebből 

kifolyólag, fontos a modell finomítása és kisebb részleteiben történő módosítása a kidolgozott 

technika sajátosságainak figyelembe vételével. A módosításokat követő eredményeket a 4. 

táblázat tartalmazza. 
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4. táblázat: A Bajor Egyszerűsített Kockázatbecslési Modell alkalmazásának eredményei 

(Kizárólag a talajvíz-felszíni víz környezeti hatásviselő rendszerre vonatkoztatva) 

Talajvíz / Felszíni víz (mint környezeti hatásviselő közeg) Kockázati 

besorolási osztály Emissziós szakasz 

Fő tényezők 

Az anyagok potenciális 

veszélyességének meghatározása 

(háttér szerinti besorolás): 

Közepes kockázati besorolás, a 

nehézfémek kettős jellege alapján (kis 

koncentrációban biogén elemek, 

magas koncentrációban 

szennyezőanyagok) 

Kiindulási 

kockázati osztály: 

III. 

Kockázat növelő tényezők 

Nagy anyagmennyiség vagy helyi 

terhelés áll-e fent? 

Kockázat növekedés csak kiugróan 

magas (>1000 mg/dm3) nehézfém 

koncentráció esetén jelentkezhet 

II. 

Kockázat csökkentő tényezők 

Mobilitás mértéke: Nagyfokú 

mobilitás, jelentős szennyezőanyag 

transzport (oldott formában a 

talajvízzel, felszíni vizekkel). 

Kockázat csökkenése az oldódás, így 

a koncentráció mérséklődése miatt 

várható 

III. 

Transzmissziós szakasz  

Fő tényezők 

Felszíni vízfolyások (mint 

befogadók) átlagos áramlási 

sebessége, az átlagos vízmélység, 

vízhőmérséklet, pH, elektromos 

vezetőképesség  

III. 

Kockázat növelő tényezők 

Kedvezőtlen domborzati viszonyok 

(felszín erodáltságának mértéke, 

lefolyás gátoltsága) kérdése: Nem áll 

fent, mivel a szennyvíztisztító telepek 

sík területeken létesültek, így a 

kedvezőtlen domborzati viszonyok 

okozta problémák nem jelentkeznek a 

befogadóba vezetéskor 

IV. 

Kockázat csökkentő tényezők 

A befogadó közeg szigeteltsége 

(amennyiben a talaj/talajvíz – felszíni 

víz rendszerétől elkülönítve tárolják 

az anyagot: A technika szempontjából 

nem releváns kérdés 

IV. 
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Imissziós szakasz  

Fő tényezők 

A vízszennyeződés mértéke, illetve a 

vizsgálati eredmények esetleges 

hiánya: A kidolgozott technika 

esetében nem beszélhetünk 

vízszennyeződésről, mivel a 

kimagasló hatásfok miatt nem 

jelentkezik környezeti 

akkumulálódás. A rendelkezésre álló 

vizsgálati eredményekkel a kockázat 

csökkenését bizonyítottam 

V. 

Kockázat növelő tényezők 

A környezeti hatásviselő közeg 

(korábbról) ismert károsodása: A 

szennyvíztisztító telepekről a 

befogadóba engedett tisztított víz 

számára olyan felszíni vízfolyást 

választanak, melynek károsodása 

nem ismert (hiszen előzetesen 

bevizsgált vízminőségi 

paraméterekkel rendelkezik) 

IV. 

Kockázat csökkentő tényezők 

Az áramló vízben a káros anyag 

szállításának mértéke: Mivel a 

technika hatásfoka nem 100%, így 

minimális koncentrációban tartalmaz 

nehézfémeket a befogadóba engedett 

tisztított szennyvíz (3. táblázat). A 

nehézfémek mobilitása magas, az 

akkumulálódás kérdése más felszíni 

vízfolyásokkal történő keveredést 

követően válik csak kérdéssé 

IV. 

Forrás: Bayerisches Landesamt für Umwelt [13] alapján, saját módosításokkal 

 

Ahogy a 4. táblázatban is olvasható, a Bajor Egyszerűsített Kockázatbecslési Modell alapvetően 

a környezeti hatásviselő közeg (talajvíz-felszíni víz) szempontjából vizsgálja a 

szennyezőanyagok környezeti kockázatának mértékét. A modell kockázatbecsléssel dolgozik, 

így mindenképpen szükségesnek látom a technika alkalmazását kontrollmérésekkel is 

összekötni, melyek a befogadó felszíni vízfolyás vízminőségi paramétereinek pont- és 

átlagmintákon keresztül történő periodikus nyomon követését jelenti. 

A Bajor Egyszerűsített kockázatbecslési Modellhez tartozik egy osztályozási rendszer is, mely 

a modell egyes szakaszaihoz tartozó számszerű értékek alapján adja meg a talajvíz-felszíni víz 

expozíciós útvonal kockázati mértékét. A Bajos Osztályozási Rendszer alapján elkészített 

értékelést az 5. táblázat tartalmazza. 
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5. táblázat: A Bajor Osztályozási Rendszer alapján készített kockázati értékelés valamint 

a kockázati besorolás 

Talaj-talajvíz expozíciós útvonal 

Modell osztályzata Kockázat osztály 

>8 I. Nagyon magas 

5-7 II. Magas 

4-5 III. Közepes 

2-3 IV. Alacsony 

0-1 V. Nagyon alacsony 

Forrás: Bayerisches Landesamt für Umwelt [13] alapján 

 

Az 5. táblázat besorolása, valamint a kockázatbecslési modellel készített elemzés alapján 

kijelenthető, hogy a kidolgozott technika kockázati kérdése az ’IV. Alacsony’ kockázati 

osztályba sorolható. A 4. táblázatban közölt osztály besorolások a kiindulási kockázati osztály 

alapján, 1-1 osztállyal növelhető vagy csökkenthető értékeket mutatnak. A modellben 

bemutatott kockázat növelési vagy csökkentési körülmények miatt, a kockázati besorolás - a 

modell útmutatásai alapján - objektíven meghatározható.  Az alacsony kockázati osztályba 

sorolás előnyös lehet a technika félüzemi körülmények közötti megvalósíthatóságának 

elemzése során, hiszen a módszer elsődleges feladata a környezeti hatásviselő közegek 

kockázati kitettségének csökkentése. 

A szennyvíztisztító telepekre beérkező (kommunális vagy ipari) szennyvizek többsége releváns 

koncentrációban tartalmaz nehézfémet. Sok esetben nem csupán analitikai értelemben véve 

tiszta állapotban, hanem ún. fém-komplex vegyületek formájában is. Ez alapján el lehet 

mondani, hogy a kifejlesztett nehézfém adszorpciós módszerem gyakorlati megvalósításának 

kulcskérdése az adott szennyvíztelep napi szennyvíz terhelése. Vizsgálataim eredményei 

bizonyították, hogy a 97-99%-os nehézfém eltávolítási hatásfok még az 1000 mg/dm3 mértékű 

(koncentrációjú) nehézfém terhelés során is jelentkezett. A gyakorlatban a literenkénti 1000 mg 

nehézfém tartalom ritkán jelentkezik, többségében környezeti katasztrófák során. Vagyis a 

kidolgozott módszerem hatékonyságát olyan nehézfém koncentrációs tartományban sikerült 

meghatároznom, ami a mindennapok során, az átlag szennyvíztisztító telepen jelentkezik. A 

kimagasló nehézfém eltávolítási hatásfok értékek (97-99%) biztosítják, hogy akár egyedüli, 

akár kombinált formában jelentkezik a szennyvíz nehézfém tartalma, a technika sikeresen 

alkalmazható. A módszert követően a szennyvíztisztítási technológiai sorban tovább haladó 

szennyvíz nehézfém koncentrációja minimális lesz, így a tisztítást követően a befogadó 

vízfolyásban sem tekinthető potenciális szennyező tényezőnek. 

A kidolgozott módszerem kockázatának értékelése során két tényezőt mindenképpen 

figyelembe venni.  Az egyik a nehézfém tartalom, a másik a technológiából kikerülő esetleges 

szerves anyag tartalom kérdése. A nehézfém tartalom a technológia várható sikerességének 

köszönhetően annyira lecsökken, hogy az output koncentrációban nem jelent környezeti vagy 

épp humán egészségügyi kockázatot. A másik kockázati tényező a szerves anyag tartalom lehet. 

A kidolgozott technika egyik utóhatása, hogy az adszorpcióhoz alkalmazott csiperkegomba 
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komposzt szerves anyag tartalma (javarészt a vízoldható formában jelen lévő hányada) a 

szennyvíztisztítási technológiai sorban tovább haladva, növeli a tisztítandó szennyvíz szerves 

anyag koncentrációját, és közvetve a biológiai tisztítás, vagy épp utóülepítés technológiai 

meghibásodásához is vezethet (mivel a tisztítási műtárgyakat meghatározott szerves anyag 

tartalomra méretezik, és ez ritkán alkalmas esetenkénti kiugró koncentrációk tisztítására is). 

Ennek okán, véleményem szerint, a kidolgozott technikát a biológiai tisztítási fokozat elé kell 

beiktatni, és fontos követelmény, hogy a technikát csak szakaszos szennyvízterheléssel lehet 

működtetni. Ezzel ki lehet küszöbölni, hogy folyamatosan magas szerves anyag terhelés 

jelentkezzen a biológiai tisztító műtárgyakban. 
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Abstract 

 

Bionomics is a new economic study that is based on the careful study of life and wildlife and its 

aim is to serve life – and especially the human community. In order to achieve a peaceful 

transition, replacing the trinity with more modern values: 1. Cooperation instead of 

competition; 2. Balance instead of economic growth; 3. Effectiveness instead of efficiency. 

Using the patterns of the natural systems I am aiming to work out and develop an international 

and innovative method to analyze present and future sustainability of companies, by observing 

their attitude regarding cooperation.  I am looking for the balance of competition and 

cooperation: lesson learned from the ecological systems. We must not forget: co-operation, and 

thereby the evolutionary process could only take place if competition had disappeared on the 

given level and moved to a higher level. A trivial example for this on the unit level is that there 

is no competition between the cells in an organization. Cooperation of animals exists on 

different levels every species has their typical cooperative strategies. How can we define the 

most effective? And how can we define the most sustainable? 

Projecting this into an economic context, can companies, that are understood as an 

“organizational” unit, comprehend what risks do they impose if they cannot contextualize the 

consequences of their selfish and short–term profit maximalization in the long run on the system 

level? The cooperation features appearing in natural systems have valuable consequences 

concerning the sustainability of the economy. 

 

Keywords: bionomy, sustainability, corporate responsibility, CSR, alternative economics, 

evolutionary approach 

 

1. Introduction 

 

In the past years Sustainable development has become the primary goal of the developed 

countries. On one hand the dominant socio- economic sustainability remains questionable in 

many ways, on the other hand the natural ecosystems demonstrated their sustainability with 

their long history. Although both systems exhibit examples of competition and cooperation, 

social systems may have much to learn from natural systems. During my research I will attempt 

to identify characteristics that can ensure long -term sustainability of natural systems and 

communities. 

Within the alternative economical science „Bionomy” is based on careful study of the laws of 

natural systems aiming to support their survival. The word still pops up from time to time, but 

this interpretation is not yet widespread. Modern trends of ecological economics, the Blue 
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Economy and CSR (Corporate Social Responsibility) are considered related theories. (Pauli G 

[1995], Capra [1995], Burt R [1992], Bell S [2008]). 

To reach the goal of „new economy” we should change the pillars of „economism” with „state 

of the art” values: 1. equilibrum despite growth; 2. cooperation despite competition; 3. 

potentiality despite effectivity. (Tóth G et al [2009]).  

 

2. Goals and objectives 

 

Within my research I am revising the current adjudication of competition. Competition is “the 

activity or condition of striving to gain or win something by defeating or establishing superiority 

over others”.  Public surveys say, that “74% of EU citizens consider competition has positive 

impact on them”. On the other hand, we should accept that: cooperation is a basic pillar of the 

formation of life, the process of evolution and long-term development.  

My aim is to work out a more precise model and find the right balance between the two 

phenomenas. My hypothesis is that the right – sustainable - level of cooperation can be 

identified from natural systems by analyzing different organizational levels, different species 

and cooperation strategies. 

 

3. Understanding evolution of cooperation  

 

From the past to present the evolution of cooperation can be found in the literature. Scientific 

examination of natural systems and the levels of cooperation significantly determined the 

development of the evolution theory in the past years. It is a shocking fact that 99% of ever 

existed 150 million species are now extinct. Among the successful strategies cooperation is 

present and underline the importance of social values. (Hamilton [1968]). 

Charles Darwin's work on the “Origin of species” contains that organizations form groups in 

which individuals act for the "common good". (Darwin C [1859]). It seems to odd with the fact 

that fitness defined as key to survival of the individual. The book itself has come up with some 

explanation: natural selection is motivated by altruistic behavior among the relatives of the 

family since in that case, the reproductive capacity increases. (Gaston R [1978]). 

The “selfish gene” evolution theory of Richard Dawkins is widespread known: to preserve and 

reproduce the selfish molecules can be considered as "survival machines". (Dawkins R [1989]). 

On the other hand, multilevel selection theory (group selection) is outline that the unit of 

selection is not possible for each gene, but also a community of genes (cell), a community of 

cells (animal), a community of individuals (population), and a group of populations 

(metapopulation) or even entire communities (ecosystems) as well. (Wilson D, Krause J. 

[2002]).   

In the field of economics, the basics of the evolutionary approach has been defined by Adam 

Smith (1723-1790) some 80 years before the appearance of Darwin's major work (Smith A 

[1863]). The famous "invisible hand" principle ensures that if everyone acts in its own interests 

it also serves the common good as well.  Cooperation between companies is created for many 

reasons: long-term cooperation aims profit maximization, cost efficiency, or resource 

efficiency.  On the other hand, competition potential is one of the key elements of business 

strategies. Which strategy is the most effective and which is sustainable on long term? 
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Qualitative and quantitative analysis of both systems will follow, since evolution of economical 

actors is still ongoing (Meyer D [2003]). 

The appearance of cooperation exists in both fields, now let’s understand how could we 

approach the two systems. 

 

4. Identification of units for the research 

 

To make this happen, as a first step I took literature review and summarized the basic elements 

of ecology to identify the appropriate to be able to compare the two systems.  From the literature 

I summarized the organizational levels where cooperation and competition can be 

identified.  Cooperation can be found at all levels of biological organization: genes cooperate 

in genomes, organelles cooperate to form eukaryotic cells, cells cooperate to make multicellular 

organisms, bacterial parasites cooperate to overcome host defenses, animals breed 

cooperatively, and humans and insects cooperate to build societies. (Csanyi V [1992].  Stuart 

A. [2007]). My visual interpretation of the ecological units is summarized on Figure 1 (Szucs. 

[2014]). On the picture we can substitute the existence of cooperation below and above the 

individual level. 

Using the patterns of the natural system I am aiming to work out and develop a method to 

analyze present and future sustainability of companies, by observing their attitude regarding 

cooperation. In order to reach this goal, I outlined the same units in the economical field, to be 

able to compare the levels of the two systems. My visual interpretation of the economical units 

is summarized on Figure 2 (Szucs. [2014]). 

Using the same number of elements on the two figures, we can easily find that the unit of 

‘organization” – level 5 – is the most suitable to compare the two systems. Since I arrived at 

this result I am currently listing different cooperation strategies of different species from the 

literature review of ethology. Individuals in many animal species are strongly motivated to form 

close social bonds and to attend to the social interactions of others. (Dugatkins [1997]), Torok 

T [2009],. Each animal – including humans - that cooperates have their limit regarding the group 

sizes (Dunbar [1992], Reiczigel [2007]). Some cases cooperation is relevant in other cases 

competition and aggression helps to reach the goal of equilibrium (Lorenz K [1963]. Overall, I 

listed the table below that summarize the possible elements should be considered as possible 

factors for the research. Table 1 As a next step for each line I am listing literature results from 

the field of ethology. 
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Table 1. Possible factors determining cooperative behavior 

COOPERATION COMPETITON 

resources – food (1) 

protection from predators (2) 

protection of resources (3) 

brood nursing (4) 

food sharing (5) 

giving help (6) 

altruism (7) 

 

 

resources - food 

territory 

female 

 

As next steps of the research I have evaluated the results of available domestic and international 

research in the field of behavioral biology for secondary data. I have rated the species below 

(Table 2). These characteristics are to be used benchmark to search economic analogies in a 

later study. 

The cooperation factors are listed in Table 1. 

 

Table 2. Cooperation factors of animal groups 

Phylium Highest 

levels of 

cooperation 

factors 

Species Listed 

cooperation 

factors 

(Table 1) 

Group size 

(depend 

on 

resources) 

Anthropoda Eusociality Hymenoptera, 

Apoidea, 

Isoptera, 

Vespoidea 

 

1-8. 1000+ 

Ungulata Living in 

group 

without 

giving help 

Equus, Bison 1.2.3.4. 30-40 

Aves Living in 

group, brood 

nursing 

Aptenodytes 

patagonicus, 

Ploceus 

cucullatus, 

Malurus 

melanocephalus, 

Manorina 

melanocephala 

1.2.3.4. 10-1000 

Primates Food 

sharing, 

giving help 

Hominidae, 

Bonobo, Macaca 

1-8. 5-15 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hymenoptera
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Carnivora Food 

sharing 

Panthera leo, 

Canis lupus, 

Chiroptera  

1.2.3.5 8-10 

Fishes Brood 

nursing 

Characiformes, 

Poecilia 

reticulata, 

Cichlasoma  

4. 50-1000 

 

5. Planned work methodology – next steps 

 

Next steps of the research: 

• Review and analyze cooperation levels within economy, find cooperation factors 

based on the patterns of natural system (Table 2) 

• Examine the impact of cooperation both from internal and external environment point 

of view. Define and compare cooperative behavior in terms of positive and negative 

effects on the ecosystem / economy. 

The results going to be analyzed using statistical methods, t-test or ANOVA for non- normal 

distribution and the Mann -Whitney U test in other case, based on comparison of median values 

of data. To create models that link together economy and ecology the Evolutionary Game 

Theory models would be used. That approach (EGT) is useful in this context by defining a 

framework of contests, strategies, and analytics into which Darwinian competition can be 

modeled. (Nowak, [2004]). 

 

6. Summary 

 

Within my future work I seek analogies from nature to apply in economics (bionomy) and plan 

to work out some modules for a new economic theory, satisfying the conditions of sustainable 

development (human economics). The cooperation features appearing in natural systems have 

valuable consequences concerning the sustainability of the economy. Assuming that, the 

economy appears to corporate entities like groups in the animal kingdom - fighting for the same 

resources, the same time and in the same area (market) - the struggle for survival, the 

comparison of the patterns can forecast certain economic processes. 

Concepts of competition and cooperation appear in both ecological and economic (human) 

systems. The two concepts are inseparable, their existence is equal and necessary to achieve 

sustainable operation. Nature-based co-operation as a successful strategy can make valuable 

findings about the sustainability of the economy. 

In the new economy, observing the "operation" of these units, it is necessary to define the 

"boundaries" of co-operating and competing behavior. Starting from the fact that corporate 

organizations, like the groups appearing in the animal kingdom, struggle for the same resources 

at the same time and in the same field (market), and by comparing the patterns certain economic 

processes can be predicted. 
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Abstract 

 

Financial institutions are crucial parts of the market economy. Banks act as intermediaries 

between borrowers and savers, decreasing information asymmetry and enabling investment. 

They play a crucial part in society by enabling corporate investment and offering financial 

services to individuals. However, traditional bricks-and-mortar banks cannot sufficiently serve 

the financial needs of everyone – they particularly fail to include those at the bottom-of-the-

pyramid (BoP).  

This gap has already started being filled by fintechs – newly emerging financial technology 

companies – that provide services to previously under- or non-banked groups in society, backed 

up by information and communications technology (ICT) and new business models. The present 

paper is written to provide a conceptual overview of the key value drivers behind fintechs, 

including the utilization of business models, resource-based theory, and human-centered 

design. The article introduces how fintechs can enable innovation in the financial sector and 

have positive effects on the triple-bottom-line by helping solve the problems of those who live 

at the BoP.  

Fintechs are becoming powerful drivers of technological change in the financial sector and 

between 2010 and 2015 attracted more than 50 billion dollars of investment (Accenture, 2015). 

Currently there are 5,000 – 6,000 fintech companies across the world that are competing to 

win a share of the banking industry’s profitable business. Moreover, although fintech is an 

evolving concept, it increasingly appears that financial technologies have the ability to 

significantly impact the use of cash and current banking and financial practices and empower 

individuals who lack access to financial services. 

 

Keywords: financial technology, fintech, business models, key-value-drivers, evolution of 

fintech, triple-bottom-line, bottom-of-the-pyramid, sustainability 

 

1. Introduction 

 

The Limits to Growth, a warning about environmental overshoot, was written by members of 

The Club of Rome almost 50 years ago. The concept of sustainable development (SD) later 

emerged and was formalism in 1987 to describe the need for a complex solution that balances 

economic growth, and environmental and social development (Hall, Daneke, Lenox, 2010, 

Charter et al, 2008), in response to the realization that the present economic structure and 

distribution of wealth is unsustainable (van der Bergh, 2007). Any attempts to promote SD must 
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incorporate inter-organizational networks and social systems (Lélé, 1991) in which cultural 

expectations and customer demand play an important role in changing how organizations 

conduct business (Birkin et al., 2009). Sustainable development at the company level should 

rely on a combination of strategy-making and day-to-day activities that meet stakeholders’ 

expectations while also protecting, sustaining and enhancing social and natural resources (IISD, 

1992). The symbiosis between economic, political, social and other elements of a functioning 

ecosystem has been recognized since 1934 (Schumpeter, 1934), and the role of companies in 

SD is uncontested. The UN 2030 Agenda for Sustainable Development highlights the creation 

of an efficient, sustainable economy as a major focal area (Mika, Farkas, 2017).  

The Triple-Bottom-Line (TBL) concept is Elkington’s attempt to re-imagine and operationalize 

corporate sustainability (1997). According to this concept, company strategy relies on three 

pillars: economic, environmental and social value creation. Sustainable organizations 

understand that their pursuit of economic profit involves obligations toward internal and 

external stakeholders, individuals and Earth (Elkington, 2002). Corporate sustainability has 

become a fashionable term, although companies often use SD as a PR tool for greenwashing 

(or bluewashing32) their public image (Henderson, 2015). It is still challenging for the highest-

level executives in senior management to capture the real benefits of triple-bottom-line 

perspectives. The lack of a clear business case has clearly been a barrier to the upscaling of SD-

related initiatives. One piece of research with 1,100 CEOs found no meaningful correlation 

between the responses of financial motives and a positive return on social and environmental 

investment (Hansen et al, 2013).  

SD requires systemic innovation (Boons et al., 2013) that goes beyond regular product and 

business development. According to Cooper, businesses must now engage in a trial-and-error 

approach versus the stage gate tactics applied in the 1980s and 1990s (Cooper, 1994). To make 

system-level changes, different areas of society must be involved. These include markets, public 

policy and industry norms, the relationship between public and private sectors, individuals at 

the BoP, and entrepreneurship (Fisac Garcia et al, 2013, Ashoka, 2010). Stakeholder 

relationships must also play a crucial role (Perrini, Tencati, 2006). However, what makes 

innovation sustainable is still disputed. Two approaches can be identified, as described in the 

different streams of literature: a) those that involve innovation that is designed to reduce the 

environmental impact of economic activities, and b) innovation that fosters environmental 

protection independent of the original goal of the innovation (Zilahy, Széchy, 2012).  

The growing field of business model (BM) research shows that BMs can be among the most 

effective tools for creating system-level changes (Doganova and Eyquem-Renault, 2009, Yip, 

Bocken, 2018, and Bocken et al., 2014). A BM describes how an organization creates, delivers 

and captures value (Osterwalder; Pigneur, 2010) through defining a series of activities that use 

the resources, partners, and assets of the corporation to create a competitive advantage 

(Chesbrough, 2007). The sharing economy and industrial symbiosis are two examples of 

profitable new business models that significantly modify the social and environmental footprint 

of industry (Zilahy, 2016). Creating Shared Value (CSV) is another example of a new BM. CSV 

motivates corporations to create alternative means of making a profit through dealing with 

environmental challenges (Porter, Kramer, 2011). 

                                                           
32 The use of corporate PR and advertising to communicate ethical commitment and responsibility. 
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The opportunity for business to better financially serve the currently non-or underbanked 

population and the existence of the TBL support the creation of a set of new business models 

for the financial sector. Since Prahalad drew attention to the significance of the almost four 

billion individuals living on less than 3,000 USD capita / year (the Bottom-of-the-Pyramid  

[BoP]), many new businesses and startups have emerged to offer services to this low-income, 

but populous economic group. The future economic potential of this group is remarkable, but 

companies who want to be successful in offering services to them will have to adapt their current 

business models (Tate, Bals, 2016). Critics have remarked that Prahalad’s approach to 

connecting the BoP with large multinational companies will not necessarily bring benefits as 

multinationals are less focused on social concerns and the empowerment of individuals at the 

BoP (Calton et al., 2013). This lack of empathy and lack of proximity to the end users of 

multinationals creates a market niche in which smaller, more agile companies may prosper. 

Fintechs have created viable business models that involve offering financial services to the BoP 

through the use of technology.  

 

2. Sustainability in the Financial Sector 

 

Financial Institutions (FI), and more specifically banks, have a major impact on SD due to their 

intermediary role between savers and borrowers, and also in terms of their role in financing 

economic projects, corporate innovation and investments. Banks thus have both a direct and 

indirect impact on SD. Internal or direct effects are easy to identify: office buildings, bricks-

and-mortar branches, paper use, waste management, and energy consumption. Compared to 

such direct impacts, external or indirect impacts may be more significant, including the criteria 

for project finance, the development of new products and  services (Jeucken, Bouma, 2017), 

and social inclusion.  

FIs are similar to other companies in their pursuit of innovation as their long-term profitability 

depends on this factor. When companies integrate sustainability considerations (environmental, 

social and financial goals) into their idea generation, research and development (R&D) and 

commercialization processes they create sustainable innovation. Such innovation includes 

products, services and technologies, as well as new business and organizational models (Charter 

et al, 2008). The company’s mission is a critical element of its commitment to SD as it has a 

cascading effect on its strategy, business models and executable business road-maps (Dees, 

1998). Environmental and social considerations are often lacking from strategy making that 

identifies only local effects, with a focus on economic gain. Businesses, including FIs, can 

choose one of four strategic directions to manage the sustainability issue. They can adopt an: i) 

introverted strategy, focusing on mitigating risks and maintaining minimum legal compliance, 

ii) extroverted strategy, with a focus on external relationships, iii) conservative strategy, which 

focuses on efficiency gains through the use of cleaner production, or iv) a visionary strategy, 

which involves creating a holistic corporate strategy in which competitive advantage comes 

from triple-bottom-line considerations (Baumgartner, Ebner, 2010). The application of Porter’s 

diamond model to FIs implies that banks may create a competitive advantage if they understand 

strategy and underlying structure, market and customer demand, factor conditions, and related 

and supporting industries better than their competitors. A growing number of companies 

understand the need to respond to the increase in demand for social and environmentally 
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conscious services and have strategically shifted to integrate more sustainability concerns into 

their business (Neven, Droge, 2001). 

FIs may be trying to rationalize their involvement in SD, but the relationship between the TBL 

factors and financial return is a complex issue. To succeed, organizations need to integrate the 

three pillars involved in a pro-sustainability business case; namely: i) they should voluntarily 

participate in SD and understand the motivation for such initiatives, ii) the business case must 

create tangible economic benefits for the company, iii) the company should embrace the related 

business cases at the level of management (Schaltegger, Lüdeke-Freund, Hansen, 2012). 

The role played by FIs has increased due to the global financial crisis. This event has made it 

clear that most traditional banks have been overly focused on profit-making and are failing in 

terms of social and environmental value creation, and can be regarded as financial locusts. This 

failure has created a market niche for new business models. New financial services, product and 

asset classes have emerged as philanthropic, high-net-worth individuals, institutional investors 

and social banks, along with specialized intermediaries and investors, have increased in 

importance. Social finance puts the emphasis on what is being financed, and less on how it is 

financed. More attention is being paid to areas such as social impact bonds, social impact 

investment, venture philanthropy and Socially Responsible Investment (SRI). Accordingly, 

sustainable finance is globally expanding, and new service providers are gaining a competitive 

advantage by better understanding geographical boundaries and topological attributes and 

incorporating these insights into their product and service development (Langley, 2018). 

Financial institutions, and most importantly, banks, play a critical role in sustainability. The 

Green Investment Incentive Scheme, the Environmental Council for the Banking Sector, and 

the UNEP’s declarations on banking and the environment are examples of the increased focus 

in Western economies on improving global financial inclusion and its role in social and 

environmental value creation. Banks usually go through four phases of evolution in increasing 

their sustainability: They start with defensive banking, where the bank is a follower and aims 

only at legal compliance. The next phase involves preventive banking, where the bank identifies 

cost saving opportunities and implements internal measures to make savings, e.g.: it reduces 

the use of paper and energy. Phase three involves offensive banking, when the bank turns its 

focus outwards to the external marketplace and starts looking for viable and sustainable 

business models. This may include the launch of environmental funds and new savings and loan 

products. The final phase involves sustainable banking, when the bank streamlines its internal 

and external operations and creates a clear strategy built on the organization's role in fostering 

sustainable development (Jeucken, 2010).  

The Financial Initiative of the United Nations Environmental Programme plays an important 

role in promoting sustainable banking at all levels of the organization, suggesting that banks 

need to behave proactively to identify their own business cases for promoting SD. Banks must 

also intensively engage stakeholders and shareholders about the topic of SD. Areas in which 

banks can become more sustainable include the composition of business portfolios, new product 

innovation, entering new market segments – such as the BoP –, the introduction of green sales 

and marketing, and promoting sustainable value chains, sustainable operations, and risk 

management (UNEP Finance Initiative, 2016). Social banks are an important part of the move 

towards sustainability as they connect socially-minded investors with borrowers. Evidence 

shows that social banking can be good business: willingness to repay loans is greater, and banks 
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can leverage the trust and common values they share with the communities they serve through 

new product development and distribution processes. Social banks are also less subject to moral 

hazard and defaulting (Cornee, Szafarz, 2013).  

Banks have moreover improved their engagement with green and climate finance. Green and 

climate finance are defined in various ways, but the terms generally refer to financial 

instruments or investments for financing the delivery of positive environmental projects. 

Although an area of growth, the impact of such initiatives is less than expected. In 2014, 361 

billion USD was invested in climate finance, only 124 million USD of which came from the 

private sector. However, green and climate finance would require investment of 1.6 trillion 

USD a year. The International Finance Corporation estimates that 23 trillion dollars worth of 

climate investment opportunities will arise between 2016-2030 (Clark, Reed, Sunderland, 

2018). Current barriers to investing in the sector include information and financing gaps, short-

termism, the undervaluation of natural capital, and a lack of voluntary financial commitments. 

As investors seek to maximize their returns on their investments, they allocate funds to the best 

investment opportunity, but not necessarily the most sustainable one. Strong evidence of 

successful projects, monitoring, reports, and addressing information gaps is needed to help 

rationalize the benefits of green finance (Clark, Reed, Sunderland, 2018). Socially Responsible 

Investment (SRI), which is a broader category than green finance, has become a 2.4 trillion 

USD industry. SRI involves social investment, social screening, community investing, and 

shareholder activism (Tulchin, 2003). SRI excludes investment into companies that produce or 

sell addictive substances, and seeks to finance projects or companies that are engaged in SD-

related activities. 

Any TBL-conscious financial business model must focus on the needs of local communities  

(Sinkovics, Sinkovics, Yamin, 2014). Sustainable value creation and delivery must include 

business processes, capabilities, and stakeholder contributions (Morioka, Evans, de Carvalho, 

2016). A generalizable framework for sustainable business models was created by categorizing 

the latter into five main and twenty sub-categories (Clinton, Whisnant, 2014), of which many 

are relevant from the perspective of financial services. 

 

3. Fintechs and Sustainable Development 

 

“Fintech refers to non- or not fully regulated ventures whose goal is to develop novel, 

technology-enabled financial services with a value-added design that will transform traditional 

financial practices” (Varga, 2017), or, using a broader, more inclusive definition “Fintech is a 

new financial industry that applies technology to improve financial activities” (Schueffel, 

2016). This paper uses the author’s own definition, as an overly broad definition makes it harder 

to distinguish Fintech from traditional banks – or large, multinational corporations. In theory, 

it would be possible to include banks or large companies in the present research, but this would 

make it harder to draw a line between traditional market participants and fintechs. This research, 

thus, focuses on companies which are not regulated in terms of banking licenses, thus are 

typically what are known as startup companies that employ innovative, often disruptive 

business models. Although not multinational conglomerates, fintechs do not always lack 

resources. More than 50 billion dollars were invested into this sector between 2010 and 2016 

(Schueffel, 2016, Varga 2017).  
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Fintechs are often described as companies which focus on the highly digitally literate Y 

generation. They have rapidly became successful in areas such as payment and lending, fueled 

by the loss of faith in traditional banks and a lack of credit on the market. Novel technologies 

such as blockchain offer to improve remittance transfers and decrease transfer and operating 

costs. Fintechs are already important drivers of new financial services in areas such as banking, 

insurance, asset management and financial education (Kerényi, 2017), and also play a role in 

developing new services and products in areas such as payments systems, billing, personal 

finance, online and mobile banking, direct lending, P2P lending, money transfer and 

cryptocurrency transfer – all strategic financial domains (KPMG, 2017). From a business model 

perspective, fintechs can generally be categorized into one of six domains: payment, wealth 

management, crowdfunding, lending, capital markets, and insurance services (Lee, Shin, 2018). 

The role of fintechs in providing financial services to formerly non- or underbanked populations 

is rarely mentioned, and is not the focus of the present research. The success of fintechs in 

serving the Y generation is apparent, but their impact from a TBL perspective may be even 

more important from an economic and social perspective. There are numerous successful 

examples of how fintechs have increased financial inclusion and offered financial services to 

groups and geographical areas where traditional banks have failed to do so. Fintechs usually 

stay in close contact with end-users so as to better understand the real demand of local 

communities, resulting in custom solutions. Fintechs can obtain a competitive advantage if they 

consciously and continuously adapt to the requirements of specific social groups, improving 

their social scaling ability. Scaling of the social impact of fintechs can occur in two dimensions: 

1) depth scaling: increasing the fit of a product or service value proposition by more accurately 

and rapidly recognizing needs and mobilizing about social and environmental issues, resulting 

in the creation of more adaptive products and services; 2) breadth scaling: increasing access to 

service to individuals, creating synergies and networks, and improving access to unserved 

beneficiaries. Fintechs may use ICT to foster both dimensions of social scaling, thereby creating 

positive social value. Although economists agree that social value is a challenging concept to 

evaluate, there is consensus that such services improve the way of life, culture, community, 

politics, environment, health and well-being, personal and property rights and aspirations of 

individuals (Mulgan, 2010, Vanclay, 2003, Fisac Garcia et al, 2013) and help them to live life 

to its full potential (Yunus, 2007).  

New services such as cell-phone-enabled payment solutions and remittance transfers are 

powerful examples of the former. The availability of services has become more important to 

users than who provides them. The financial penetration of fintechs can help diminish extreme 

poverty by supplying usable, simplistic, yet affordable solutions to extreme users such as those 

living at the BoP. The creation of efficient markets is critical from the perspective of SD and is 

among the eight Millennium Development Goals (Beck et al., 2011). Fintechs understand that 

companies need “servant leadership” to be successful in this specialized market. Attributes of 

servant leadership include listening, empathy, healing, awareness, persuasion, 

conceptualization, foresight, stewardship, sense of community, and commitment to growth of 

employees (Gupta, 2013). Fintech appears to understand these concepts better than traditional 

financial institutions, and may be able to redefine how individuals move money from one point 

to another in emerging markets where the velocity of money is presently very slow (Hughes, 

Lonie, 2007).  
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The fintech sector is evolving fast, but a great variety of definitions of the concept exist in 

academic practice and business journals. Meanwhile, even if stakeholders can agree about the 

core elements of the term, its scope has not been clearly defined. Opinions vary about whether 

only newly emerging technology-based financial companies should be referred to as fintech, or 

if incumbents may also be regarded as fintech if they are involved in innovating new 

technology-based services or products. Nor it is clear if there is a market capitalization threshold 

which may be used to distinguish fintech from traditional financial intermediaries. Despite the 

differences, definitions agree that the term fintech refers to companies that develop financial 

services and products by relying on a much more intense use of information technology. 

Data about the total number of fintech companies varies based on the research approach: 

however, there are agreed to be approximately 6,000 – 7,000 fintech companies around the 

world (Forbes, 2015). As investment flows into the sector in large volumes, new entrants 

emerge on a daily basis. Almost a billion dollars’ worth of investment poured into the sector in 

December 2015 alone, which amount had increased to 7 billion USD by January, 2016 (Let’s 

talk payments, 2016). The research company CB Insights categorized two hundred and fifty of 

the largest fintech companies that are transforming the current financial sector. This research 

shows that fintech is already present in almost all major business domains previously served by 

traditional financial institutions: business lending, capital markets and trading, credit score and 

analytics, financial services and infrastructure, general lending, insurance, merchant services, 

mortgage lending, personal and customer lending, processing and payments infrastructure, 

regulatory and compliance, real estate investing, and wallets and money transfer (CB Insights, 

2017). 

Fintech companies mainly focus on innovating in the fields of lending and payment, but their 

interest in the insurance, investment, real estate, bitcoin and security industries is also growing 

quickly. Payments and lending were the first areas for disruption because bank customers had 

the strongest negative perceptions about these banking activities (payments –especially 

international remittance transfers – have traditionally been expensive and slow, taking up to 2-

3 business days).  

Lending is a major target for fintech companies, as the aversion of banks to extending credit 

caused by the financial crisis has made it much harder for customers to obtain personal or 

business loans. The lending practices of traditional financial institutions have been widely 

researched in terms of the cost and efficiency of information-gathering on clients, decreasing 

information asymmetry, and other soft client data that is gathered during relationship banking 

practices. Extensive bricks-and-mortar branch networks have provided a way to decrease 

borrower-lender distance, reduce moral-hazard (Chan, Thakor, 1987), and have acted as a 

barrier to entry to financial institutions with low capital resources. Reducing distance is an 

important part of lending, as it helps to improve information gathering for both lenders and 

borrowers. As research shows, banks have been willing to lend to customers and small-

businesses about whom they had better information, mostly gathered via their close 

relationships to clients. Large banks which were able to acquire other banks increased their 

concentration in specific areas (Bikker, Haaf, 2002, DeYoung et al, 2006) and further 

centralized their power to use information about lenders. The provision of credit to small 

businesses is a key economic driver, and borrowers who were closer to banks were in a better 

position to borrow further away from their financial institutions (Agarwal, Hauswald, 2010). 
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Neo-banks and fintechs saw the market opportunity of building a community of lenders and 

borrowers and innovated the crowdfunding business model. Crowdsourced lending benefits 

individuals with a lack of funds by giving them access to capital at reasonable rates of interest, 

and creating a revenue stream for lenders who can obtain above-average yields on their funds. 

This competitive edge, and being able to tackle lending in a modular fashion – operating in a 

small domain – has created significant advantages in terms of the ability of fintech to compete 

with large financial institutions (Haas et al, 2015). Modularity enabled the first peer-to-peer 

(P2P) online lending marketplaces to start operating. The disadvantage of not personally 

knowing customers has been overcome by superior data analysis and by using internet-based 

platforms to decrease the distance between lenders and borrowers (Bachmann et al, 2011). 

These early successes of fintechs was based on their design, not just at the intra-company level 

but also of the banking system as a whole (Bhattacharya, Thakor, 1993). The question arises 

whether there is a need for universal banks at all, or if a modular approach would be better at 

providing an optimized customer service. An examination of the concentration of banks and the 

relationship between the success of fintechs in specific areas has not yet been undertaken (Beck, 

Demirgüç-Kunt, Levine, 2000). Meanwhile, lending platforms have improved the lender-

borrower relationship by decreasing distance between counterparties but have also introduced 

risks that were previously managed by banks. P2P lending platforms allow non-professional 

investors and households to fund borrowers. While P2P may be able to generate extra income 

for families, the overall risk level is higher, in addition to the moral hazard, as households may 

lose money on the loans they have supplied if borrowers default or stop payments. P2P lending 

is a valid area of research as a sole subject of study. 

 

4. The evolution of fintech – two approaches 

4.1. An actor-based evolutionary approach to fintech 

 

Arner, Barberis and Buckley have classified the development of fintech into three distinct 

phases. The first stage is Fintech 1.0, which lasted from 1866 - 1987. During this period, the 

(physical) foundations of modern telecommunication infrastructure were installed across the 

world (including important milestones, such as the installation of transatlantic communication 

cables). This stage was an integral part of the establishment of correspondent banking and the 

increase in the global interconnectivity of financial institutions. The related infrastructure is still 

in use by banks who seek to provide reliable services to their customers. Without this early 

investment into infrastructure, the fertile ground for the current phase of current innovation 

would not exist.  

The second stage, so-called Fintech 2.0, started in 1987 and lasted until 2008, when the financial 

crisis occurred. During this stage, the traditional financial sector matured. Banks became 

increasingly digitized and invested in significant IT infrastructure to support their operations, 

while ATMs and other novel financial products and services came into being. Central clearing 

houses, stock exchanges and international correspondent banking spread, and regulatory 

standards were defined. Fintech 2.0 involved the birth of modern banking with its branch-

focused business models that are still used today by many banks. Significant innovation 

occurred during this phase which was regarded as disruptive at the time. However, banks have 

relied on earlier successes, and older systems risk becoming obsolete.   
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The current stage, Fintech 3.0, is ongoing and involves both newly emerging technology-

enabled financial service companies and traditional banking institutions. Arner et al. document 

how approximately 12 billion USD was invested into startups until 2014. The investment is 

significant, but more surprising is that, during this time, established Fintech 2.0 institutions 

spent approximately 197 billion USD on investment into IT, much of this on sustaining their 

uncompetitive legacy systems. Arner et al. also call attention to the (low) level of IT literacy of 

traditional banks. However, although new fintech startups may be the birthplace of new 

financial technologies, traditional financial service institutions still play a role. Arner et al. 

provide an insightful analysis of the evolution of fintech and highlight the pragmatic, actor-

based approach. By focusing on the role and value-added of different stakeholders, it is clear 

how the main drivers of financial innovation have shifted throughout the years from large 

infrastructure providers to banks to fintech. 

The present study considers three different layers of evolution – ecosystem development, 

pioneering services, and human-centered design – that supplement Arner et al.’s description of 

the evolutionary phases of fintech. Each evolutional layer has contributed value to the presently 

evolving financial sector, while the concept of layers represents a holistic resource and 

knowledge-based approach to the subject. A better understanding of these three layers explains 

how the financial sector has developed and may be of interest to aspiring innovators. The key 

value drivers in each of the layers can be specified. The study uses knowledge from recent 

business model innovations in other sectors such as the hotel and travel industry, and also 

analyzes the push and pull forces that have impacted financial innovation and the rapid uptake 

of technology, as well as the changing customer demands of generation Y and Z.  

 

4.2. The resource-based approach of fintech  

 

The logic for differentiating between the two evolutionary approaches is that the fintech sector 

is less influenced by the origin of technology (i.e. the innovator) and more by value-added 

design, as detailed in the article. The three-layer model is the author’s own construction based 

on the most commonly mentioned value drivers from articles and books categorized into 

understandable and logical groups. Maslow’s hierarchy of needs dates back to 1943 (A Theory 

of Human Motivation). The author argues that adapting the model of hierarchical needs to 

incorporate individual potential helps with understanding the success of fintech. The three 

layers each represent evolutionary steps that can be identified in the recent growth of financial 

technologies. 

The first layer of innovation involves the construction of an ecosystem fostered by technological 

progress and the availability of low-cost basic telecommunication and IT services. This layer 

includes developments in IT hardware and software technology, including mobile phone, 

affordable computers, rapid internet penetration and basic knowledge such as programming 

skills. Ecosystem enablers include developments in computer technologies such as cheap 

hardware (desktop computers, laptops and tablets) that make it possible for fintech to capture 

market share due to the low barriers to entry. Telecommunications infrastructure has been 

installed in all the major cities of the world, and experiments with internet-transmitting satellite 

drones are also at an advanced stage and are set to provide free internet to individuals living at 

the BoP. Mobile phones – including feature phones and smartphones – have become cheap 
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commodities and are increasing the opportunities individuals have to interact in a deep, more 

connected way and with payment infrastructure. Fintech has also been supported by the less 

obvious but equally important development of infrastructure that includes new banking systems 

that are not yet widespread but which will soon replace current legacy core banking systems. 

New banking and financial systems with open application programming interfaces (API) and 

plug-and-play solutions are technical enablers specific to the financial and fintech sector. 

Cheap hardware has made it possible for individuals with lower incomes to learn the craft of 

computer programming, even using free educational materials available on the internet.  India, 

as well as other countries, has built a modern economy by realizing the importance of creating 

reliable and cheap programming capacity and has specialized in offering outsourcing services 

to companies with a demand for IT workforce. Fintech presently enjoys numerous advantages 

over the traditional banking sector: it is not reliant on core legacy systems (many of which are 

30 years old and have been repeatedly patched with new additional services). The legacy 

systems of banks significantly burden innovation as the core functionality and the underlying 

infrastructure becomes outdated. Changes to legacy systems and infrastructure are costly and 

impose operational risks on incumbents, often representing barriers to innovation. Fintech, in 

contrast, builds its business models around technology and software. It understands that IT is a 

major driver of success so invests heavily in state-of-the-art programming capabilities and 

builds core competencies around software development (Haas et al, 2015). In contrast, the IT 

departments of traditional banks typically require almost a year of preparatory work (involving 

the development of IT road maps) before the beginning of each new business year, and thus are 

not prepared to respond rapidly. Modifications that have not been scheduled typically have to 

be accepted through an extraordinary approval process that in many cases requires the approval 

of top management. Due to their lack of agility and quick-to-market processes, banks respond 

more slowly, and their innovation capacity is weaker. 

The second evolutionary layer concerns pioneering services built with the help of innovative 

business models and an open, innovation-focused approach. Business models “describe the 

rationale of how organizations create, deliver and capture value” (Osterwalder, Pigneur, 2010), 

and act to link economic performance, innovation and organizational strategy (Boons, Wagner, 

2009). Low-cost mobile phones and computers, the internet and new business models have 

made it possible for fintech to grow exponentially and reach millions of users cheaply. The 

ability of fintech companies to globally and cost-effectively scale up and distribute services is 

their core advantage and leaves incumbents lagging behind.  

Fintech companies understand the power of using tailor-made, simplified business models, and 

often focus on niche segments of the financial sector that generate unique forms of value to 

customers. They also systematically cooperate with external partners. Open innovation is 

widely used for enhancing organizational capacity for innovation. Open innovation relies on 

the systemic use of outside-in, inside-out and coupled approaches. The process increases the 

strategic flexibility of companies, and helps them to reduce development cycle, and streamline 

processes (Gassmann, Enkel, 2004). 

There are approximately two billion adults in the world who lack access to banking services 

according to the latest 2014 Global Findex report. Compared to the 2.5 billion unbanked in 

2011, this is a decrease of 20%, and represents significant progress (World Bank, 2015). The 

most severely unbanked regions are the Middle-East, Sub-Saharan Africa, Latin America and 
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Asia, which account for 2.2 billion financially unserved adults (McKinsey, 2010). The 

provision of personal financial services such as saving accounts, remittance transfers and loan 

instruments can help individuals at the BoP to escape poverty. Credit card companies, banks, 

fintechs, and mobile operators play a significant role in this and are generating additional 

revenue by tapping into this large customer segment. In doing so, they provide social services 

and have a major impact on the triple-bottom-line considerations of financial technology 

providers.  

Social entrepreneurs have realized that technology is an enabler; a way to provide previously 

expensive services to individuals who live at the BoP. The under- or unbanked population now 

can access financial services such as micro loans, current accounts and remittance transfers. 

The success of Prof. Muhammad Yunus’ Grameen Bank shows how underbanked citizens can 

improve their personal finances by taking out community-backed micro-loans for starting their 

own businesses. M-PESA, operated by Safaricom – a subsidiary company of Vodafone – has 

become the largest money transfer service in Kenya. M-PESA’s success proves that mobile 

operators have a major role to play providing basic financial services to the 2.5 billion 

individuals at the BoP (Bhandari, 2016). Early adopters of the new services are the proof that 

“banking is not somewhere you go but something you do” (King, 2013). The issue is whether 

the appearance of fintech at the bottom-of-the-pyramid fosters financial stability due to its lower 

margins and higher volumes of financial transactions, thus improving productivity (Haldane, 

2016). Regardless, the democratization of the financial sector is already clear in terms of 

improved access to services.  

Many pioneering services have been offered in developing countries, thereby leapfrogging 

older ones and in doing so bypassing the use of traditional banks. Kenya, with its population of 

almost 55 million, was once significantly underbanked because banks found it unprofitable to 

open branch offices and manage current accounts for individuals with low disposable incomes. 

Almost 30% of the population were living in extreme poverty, equivalent to less than one dollar 

per day (FSD, 2016) as recently as in 2015. Working and making a living under such 

circumstances sometimes requires breadwinners to leave home to take up work in larger, more 

industrialized cities. However, remittance transfers in Kenya were costly and difficult to make, 

thus a source of great inconvenience to both senders and receivers. Accordingly, M-PESA 

launched an innovative new service and business model in 2007 (Mas, Radcliffe, 2010) based 

on the use of an electronic money account linked to the mobile phone number of the user. This 

uses the technological infrastructure of the telecommunication company’s mobile network and 

only requires users to possess a cheap feature phone to make peer-to-peer payment transfers. 

The payment service became a huge success, with 14 million active accounts processing more 

than 425 million USD in payments – equivalent to 17% of total Kenyan GDP – in 2010 alone 

(Mas, Radcliffe, 2010). This is a clear example of the democratization of finance and shows 

how social value can be created from adopting a triple-bottom-line perspective (Elkington, 

1997). 

India is another example of a country in which fintech companies are working with new 

business models to empower individuals living in extreme conditions. The population of the 

country is 1.311 billion, with a GDP of two trillion dollars a year (World Bank, 2016). Research 

by Bhandari shows that the population of India can be socio-economically classified into the 

shape of a pyramid. Approximately 420 million individuals, or 35% of the population, are 
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vulnerable. The majority, close to 520 million individuals, can be classified as lower-middle 

class, while 19% of the population, or 228 million individuals, are middle class. The top two 

percent are either upper-middle class or rich. In India, close to 90% of payments are made in 

cash, indicating the huge potential for growth in electronic transactions. Mobile penetration is 

close to 60% of the population, and there has been rapid growth in the number of users with 

online data packages (Jutla, Sundararajan, 2016). The BoP provides plenty of opportunities for 

fintech in the form of new e-commerce platforms, digital wallets and payment solutions. While 

serving the financial and economic well-being of Indians, with low overhead costs fintech 

entrepreneurs are more likely to profit than traditional banks. Indian startups raised a cumulative 

3.5 billion USD in investment in the first half of 2015 alone, helping users to leapfrog traditional 

services and start using technology-enabled financial services such as payment schemes. 

Key value drivers in the pioneering services layer are the early successes with reaching some 

of the severely unbanked or underbanked populations, not only in sub-Saharan Africa but also 

in India. Building extensive branch networks in poor rural regions has not been considered 

profitable by banks, which generally decided to avoid such markets. Traditional bricks-and-

mortar banks simply could not generate enough revenue on the micro-remittances individuals 

wished to make. Nor did lending to the underbanked appear to be a profitable business as such 

individuals traditionally could not meet strict credit risk assessment criteria. While banks 

abandoned these regions, fintechs were keen to exploit the business opportunities inherent in 

serving two billion of the world’s unbanked. By using technology and the preexisting 

infrastructural backbone built by telecommunications companies and banks, fintech could offer 

a previously unmined customer segment convenient and easy-to-obtain financial services at 

affordable prices. Low operating costs made it possible to generate sufficient profit by 

innovating new business models, cooperating with other industries, and listening to the actual 

needs of customers and end-users.  

The third evolutionary layer consists of the development and conscious use of human-centered 

design by creating a toolset and experimental framework on top of business models and open 

innovation. The development of new financial products and services by non-banks was fueled 

by a loss of faith in traditional banks due to the catalytic role they played in the financial crisis 

that started in 2008. The Great Recession raised concern about the lack of transparency and 

misconduct of the traditional banking sector, significantly damaging public trust. Fintech 

companies rapidly gained market share over banks, which, as with the whole financial sector, 

had been on the verge of collapse, for mainly the following reasons: i) public and corporate 

lending dried up during the financial crisis due to an increase in risk aversion in the traditional 

banking sector, ii) interest rates moved close to zero, and were sometimes negative – 

discouraging the accumulation of wealth in savings accounts, iii) the public image of banks was 

severely damaged, iv) technology companies gained momentum by disrupting traditional 

capital-and-property-intensive industries such as the hotel industry and transportation sector; v) 

the number of tech billionaires increased significantly – Facebook alone had 10 billionaires at 

the time of its IPO (Business Insider, 2012) – suggesting to investors that technology-enabled 

disruptors were a high-risk but high-reward investment.  

Fintechs soon understood that public disappointment in banks was creating an opportunity for 

better services and more user-centric innovation. Such companies started to invest time, money 

and effort in innovating new and distinctive service designs, understanding ‘customer journeys’ 
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and mapping out routes for a frictionless user experience. Whether consciously or not, design 

was a key element of this process. Design thinking refers to much more than the conventional 

use of graphics and objects one typically associates with designers such as painters or sculptors. 

IDEO, one among the most successful design companies, long ago moved from designing 

artifacts to designing complex client experiences and new services. This holistic approach to 

design thinking may incorporate how a company reaches customers, what value proposition it 

offers, what the underlying business model is, and how the customer journey is built from the 

first encounter through to all the touch points by which customers interact with the service. An 

analysis by Zilahy supports the view that new business models were a driving force in the 

growth of sustainable sharing economy models that could use idle resources (Zilahy, 2016). 

Design thinking is creating a competitive advantage for fintech by generating the rapid, user-

centered prototyping of new services that are simultaneously viable, desirable and feasible. 

Incumbents are faced with the decision either to adapt to new trends or risk losing existing 

market share in certain lucrative segments. One report by PwC indicates that 20% of 

incumbents’ revenue stream will be at risk from fintech entrants by 2020. More strikingly, 

banking and payment-related revenue is also at risk (28%, and 22% higher risk, respectively) 

in areas such as insurance, asset and wealth management (PwC, 2016). 

The user experience is a key area in which fintech is superior to traditional, bricks-and-mortar 

banks. Frictionless, well designed, rapid services are the key success factors in the rapid growth 

of cloud-enabled fintech companies. Fintechs design their services to be available from all types 

of digital devices, including mobiles, tablets and even smart watches in some cases. Customers 

no longer have to wait in bank branches to make simple credit transfers, or to open bank 

accounts. Millennials (i.e. those born in the 1980s and 1990s) are looking for different, more 

personalized and convenient services from their banks. Research by Viacom Media found that 

53% of Millennials do not think that their bank is in any way more special or offers something 

different to other banks. More interestingly, 71% would rather go to the dentist than listen to 

what banks are saying, and 33% of them would be willing to switch banks in the next ninety 

days. Meanwhile, disruption is welcome: the research also states that 73% of this young 

generation would be excited by a new financial service offering from a trendy, non-financial 

service provider. Fintechs also gain market share by offering personalized, point-of-purchase 

solutions based on analytics, the extensive use of multi-source data mining, and pattern 

recognition. Personal financial management tools help customers to manage their money more 

wisely with services such as automatic warnings about potential overspending. Crowdsourced 

solutions that give customers more control of their financial decisions are gaining traction. The 

first peer-to-peer lending platform in the world gained momentum by developing a risk model 

that more accurately predicts credit defaults than banking systems do (King, 2014). Since the 

launch of the platform in 2005, the company's algorithms have analyzed data about customer 

behavior and even social media presence to establish individual risk profiles for each user in 

order to provide them with competitive lending opportunities. The platform provides lenders 

and borrowers with the opportunity to interact and engage in business transactions with each 

other under tolerable conditions of risk. Loan defaults are less than 0.5%, compared to the 7.6% 

incurred by the average British bank, while average margins on loans are 3%, much below the 

average 8% of their bricks-and-mortar counterparts. The lending platform has grown at 60% 
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year-on-year since its inception, and now owns 3% of the U.K. retail lending market, having 

lent 400 million GBP so far (King, 2014). 

 

Table 1: Key value drivers behind fintechs 

Layer Key value drivers 

1th Layer (Bottom layer) - Ecosystem 

developments 

- Cheap mobile phones and internet access 

- Cheap IT hardware and software 

- Global telecommunication infrastructure 

2nd Layer (Middle layer) - Pioneering 

services 

- Rapidly scalable services  

- Open innovation approach 

- Disruptive business models 

3rd Layer (Top layer) - Human-

centered design 

- State-of-the-art customer and data analytics 

- Superior user experience 

- Experimenting, design-thinking approach 

Source: Author’s own research (published in Budapest Management Review, 2017) 

 

5. Conclusion 

 

This article presents the conceptual understanding and groundwork for better understanding the 

rapid, successful growth of newly emerging financial technologies. By providing a clear 

definition of fintech, the author aims to improve the consistency of the terminology used by 

researchers who analyze the fintech sector with regard to regulatory issues and value-added 

design. Furthermore, the article specifies the importance of fintechs in the wider context on 

global economic, social and environmental dynamics. The triple-bottom line impact of financial 

technologies is already affecting countries which are increasingly enabled to leapfrog the 

burdens imposed by traditional brick-and-mortar banks, and will play a role in the provision of 

financial services to millions of individuals living at the bottom of the pyramid.  

Current literature is extensive on sustainable development. Literature shows that there is no 

unified, generally applicable framework that provides a non-bureaucratized, yet effective way 

to incentivize both manufacturing and non-manufacturing companies to pursue triple-bottom-

line investment from their enlightened self-interest. Business models together and the shift in 

customer demand seem to be able to stimulate pull and push market factors in creating a pro-

sustainable economic pathway in all market segments, including finance.  

The article fills a gap in current research by providing a resource-based analysis of the key value 

drivers behind the creation and growth of fintech companies, including social and 

environmental aspects. The exponential growth in the number of fintech companies can be 

explained by referring to at least three distinctive evolutionary forces. First, companies realized 

that technology (and especially software) were creating a great opportunity to innovate new 

services and products. The ecosystem built around IT technology, including the internet and 

mobile phones, enabled companies to grow quickly and sometimes exponentially, while 

marginal costs decreased with each additional software user.  
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Second, the success of technology companies proved that new business models and an open 

approach to cooperating with the ecosystem and other industries offered lucrative business 

opportunities. 

Third, users were placed at the center of design in new business models and services, resulting 

in more user-friendly services. The systemic use of prototyping and design created services that 

offered a faster, cheaper and frictionless experience to users. These new designs enabled 

services to succeed, and many times to expand virally to new users. 

The ongoing changes in the financial landscape are already affecting the under- or completely 

unbanked, and are creating convenient and easy-to-use solutions in areas formerly without such 

services. Unfortunately, little primary data is available about the economic, social and 

environmental impact of fintechs. To the author’s knowledge, no broad, global fintech-specific 

scientific research has so far been carried out so far, and nor are the moral hazards and effect of 

the potential defaults of currently well-funded startups understood, but there is a clear 

awakening of interest in the field.  
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Absztrakt 

 

A fejlett államok többségében a főként hazai tulajdonra épülő kis- és középvállalkozói (KKV) 

szektor stabilitása és fejlesztése alapvető szempontja a hosszú távú gazdaságpolitikai 

elképzeléseknek. Továbbá a KKV-k versenyképességének vizsgálata lényeges aspektusa 

valamennyi jelentős nemzetközi összehasonlításnak. Kutatások bizonyították, hogy a 

versenyképesség és az innovációs teljesítmény között szignifikáns kapcsolat mutatható ki. A 

tanulmányban a magyar KKV-szektor innovációs teljesítményét vetem össze a térségbeli 

államokkal az elmúlt évek tendenciái alapján. Kitérek az egyes államokban tapasztalható 

trendekre és a jövőbeni fejlődési lehetőségekre. 

 

Kulcsszavak: KKV, versenyképesség, innováció 

 

1. Bevezetés 

 

A versenyképesség széles spektrumú témakör, ezért jelentősebb részterületei közül kiemelem 

az innovációt, mint a versenyképesség legdinamikusabb, leghatásosabb hajtóerejét. 

Versenyképességről több aggregátumon ejthetünk szót, jelen tanulmányban a nemzetgazdasági 

és a KKV-szintű kutatási-fejlesztési és innovációs (KFI) teljesítmény hatását elemezem. A 

dolgozatban a versenyképességét főként a gazdálkodás- és szervezéstudományok oldaláról 

közelítem meg, kevésbé a közgazdaságtudomány oldaláról. 

 

2. Az innováció és a versenyképesség kapcsolata 

 

Az evolucionista közgazdászok tekintettek elsőként az innovációra úgy, mint a gazdasági 

növekedésre gyakorolt hatások egyik lehetséges forrására, a nemzetek, régiók 

versenyképességét fokozó eszközre. A hagyományos irányzatok képviselői nem tudták teljes 

mértékben – vagy egyáltalán - beilleszteni rendszereikbe a KFI hármasát, ugyanis ezek a piaci 

egyensúly és a tökéletes informáltság ellen hatnak. A neoklasszikus elméletek is általában 

rendkívül statikusak és tulajdonképpen csak átmeneti jelenségnek fogják fel a KFI 

fogalomkörét [Pyka, 2002]. Ugyanakkor több neoklasszista eredetű gondolkodónál fellelhető a 

technológiai fejlődés fontossága. Solow [1956] a technikai fejlődés pozitív hatása mellett 

foglalt állást, s ezt tekintette a gazdasági növekedés meghatározó alapjának hosszú távon. Solow 

megállapította, hogy amennyiben a technikai fejlődés zéró, akkor az egy főre eső jövedelem 

hosszú távú növekedése is nulla, mivel nincs ellensúlya a technika stagnálásának. 
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Az evolucionista irányzatok véleménye szerint a vizsgálódások köréből egyáltalán nem lehet 

kizárni a technológiai haladást, mint versenyképesség-javító lehetőséget. Az evolucionista 

közgazdaságtan alapja a dinamizmus, míg az innováció a folyamatos fejlődés lehetősége - véli 

Schumpeter [1911]. Általánosan elmondható, hogy az 1970-es évektől kezdődően az evolúciós 

tanulmányok a „schumpeteri” gondolatokat tekintik szellemi előzménynek. Ezek az ún. 

„neoschumpeteriánus” irányzatok, melyek fő feladatuknak tekintik az egyes gazdaságok 

versenyképességének vizsgálatát. Fontos szempont ezeknél az megközelítéseknél az innováció 

diffúziójának időbeni és térbeni kérdése, mivel ennek sebessége meghatározhatja a gazdaság 

teljesítményét. Kiemelten kezelik a KFI tevékenység, valamint a szektor komplex vizsgálatát, 

megállapítva, hogy e terület működési hatékonysága kulcsfontosságú egy nemzet 

versenyképességének alakulásában [Havas, 1998]. Ugyancsak az evolucionista felfogáshoz 

sorolandó a Nelson és Winter [1982] által képviselt vélemény is, mely szerint főként a 

versenymechanizmusban érhető tetten az innováció, a szelekció és a viselkedési szabályok 

együttese. Részletesen vizsgálták azon kérdéskört, hogy az egyes nemzetek és régiók között 

miért és hogyan jönnek létre versenykülönbségek, és azok mennyire tartósak, valamint hogyan 

csökkenthetők.  

Az 1. ábra korszerű megközelítést nyújt. Kitűnik, hogy az innovációs potenciál, tevékenység 

adja az adott gazdaság fejlesztési lehetőségeinek bázisát. A modern, tudományos, az iparban 

implantálható alap eredményezheti a versenyképesség javulását, majd pedig eszközként irányul 

a gazdasági konjunktúra végső lényegére az emberi életszínvonal emelkedésére. Szorosan 

idevág egy OECD-elemzés azon megállapítása, mely szerint a K+F ráfordítások nagysága és 

dinamikája, továbbá a gazdasági termelékenység és a növekedés hármasa között szoros 

kapcsolat figyelhető meg: 1 %-os üzleti K+F ráfordítás növelése, 0,13 %-os termelékenység 

növekedést idéz elő. [Losoncz, 2008] 

 

 
1. ábra: A gazdaságfejlesztés logikai szerkezete 

Forrás: Lengyel [2003, közli: NIH, 2012] 
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A KFI folyamat egyértelműen alapjául szolgál a versenyképesség növekedésének, ebből 

kifolyólag a vállalatok jövőbeni sikeres működésének feltétele, hogy aktív innovációs 

teljesítményt végezzenek, melyet statisztikai alapokon igazolt Halpern és Muraközy [2010, 

közli: Békés-Muraközy, 2011]. A magyar vállalatok körében végzett felmérésük szerint az 

innovatív vállalatok magasabb teljesítményre képesek, kevésbé innovatív társaiknál, s az 

erősebb teljesítmény, nagyobb termelékenységet és kedvezőbb exportfeltételeket eredményez. 

Porter [1990] szerint a vállalati versenyképesség megszerzésének és megőrzésének kulcsa az 

innováció. Az innovatív tevékenység döntő fontosságú a fejlett gazdaságokban a vállalati 

versenyképesség szempontjából, azon cégek melyek nem hajtanak végre KFI folyamatokat, 

nem tudnak általában tartósan versenyben maradni. A piaci sikerhez feltétlenül fontos, hogy a 

vállalat a minőségi színvonal emelése mellett, a költségek csökkentésével, a fejlesztési idők 

lerövidülésével, innovatív termékek folyamatos piacra vitelével megfeleljen a fogyasztói 

igényeknek [Kiss, 1997]. 

Porter és Stern [2001]33 szoros kollerációt mutatott ki a versenyképesség és az innováció között, a 

World Economic Forum versenyképességi indexe, s a maguk által megalkotott Innovációs 

Kapacitás Index közötti összefüggéseket vizsgálva. Megemlítik, hogy az innovációs kapacitások 

megfelelő, egyre fokozódó kihasználásával, a termelékenység magas szintjének elérésével, 

jelentősen javítható a versenyképesség. Számításaik szerint minél innovatívabb egy ország, 

általánosságban annál versenyképesebb is. 

A versenyképesség és az innováció kapcsolódására utal még a Martin és társai által [2003] 

megalkotott ún. „versenyképességi kalap”, vagy cilinder, mely a technológia, az innovativitás és a 

vállalkozókészség valamint a tudás együtteseként határozza meg azt a produktív környezetet, mely 

a versenyképesség egyik lényeges hajtóereje. 

Szintén említésre érdemes még de Vet és társai [2004] által bemutatott modell, mely a 

„versenyképességi fa” (2. ábra) néven fordítható. A szerzők felhívják a figyelmet, hogy a modell 

nemcsak a versenyképesség legfontosabb alkotóelemeit mutatja be, hanem a versenyképesség 

ciklikusságát is jelképezi. A metaforikus kép szerint a fa gyökerei, minőségi talaja biztosítják a fa 

törzsének erősségét, s a kiváló termést, vagyis a jólétet, a fenntarthatóságot. A termés pedig 

visszahullva a talajba, tovább erősíti azt. Az innováció itt is az egyik legfontosabb lényegi elemként, 

„gyökérként” jelenik meg. A modell jelképezi a komplexitást, az egyes tényezők egymásra épülését 

és kölcsönhatását, s a ciklikusságot. 

Igazoltnak tekinthetjük tehát, hogy az innovációnak szoros kapcsolata van a versenyképességgel, 

az evolucionisták és neoschumpeteriánusok egyértelműen pozitív hatásokról számolnak be. A 

kapcsolat e tekintetben pozitív kicsengéssel bír, hisz a folyamatos újítás, a fejlődés hosszú távon 

emeli az életszínvonalat, azonban minden fejlődésnek nyilvánvalóan vannak, lesznek határai és 

esetlegesen hátrányos tényezői. Sommázva a gondolatmenetet: a verseny alapvetően fokozza az 

innovációs folyamatokat, s az innováció növeli a versenyképességet. 
 

                                                           
33 ld. bővebben: Porter, M. E. – Stern, S. (2001): National Innovative Capacity. In The Global Competitiveness 

Report 2001-2002. Oxford University Press, New York. 
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2. ábra: A „versenyképességi fa” 

Forrás: ECORYS 

 

3. Versenyképesség nemzetgazdasági szinten 

 

A KKV-szektor versenyképességének vizsgálata elsősorban csak az adott nemzetgazdaság 

paraméterei között, annak versenyképességével parallel módon értelmezhető, ezért a 

következőkben néhány térségbeli állam versenyképességi és innovációs eredményeit mutatom 

be. A versenyképességi vizsgálatoknak csak egy részét képezi az innovációs teljesítmény 

elemzése, a további tényezők helyzete, az erősségek és gyenge pontok meghatározása és 

rendszeres fejlesztése teszi csak lehetővé a versenyképesség teljes vertikumának javulását. 

A World Economic Forum (WEF) évről évre teszi közé jelentését34 a világ országai 

versenyképességének vizsgálatáról. A vizsgált gazdaságokat a Globális Versenyképességi Index 

(GCI)35 eredményei alapján rangsorolja. Az index értékei alapján az alábbi táblázat mutatja be 

az egyes térségbeli államok teljesítményét az elmúlt 5 év távlatában (Az összehasonlításban 

szerepel Ausztria is, ennek azonban csak földrajzi okai vannak, minden tekintetben 

teljesítménye jóval meghaladja a kelet-közép-európai államokét, így érdemi összehasonlításra 

nem alkalmas.). Megállapítható, hogy a legtöbb állam versenyképessége stagnált a vizsgált 

időszakban, minimális változások zajlottak a rangsorban. Érdemes azonban pozitívumként 

megemlíteni Bulgária, Szlovákia, Románia és Szerbia teljesítményét (melyek főként a KFI 

eredmények javulása miatt erősödtek), hozzátéve, hogy az utóbbi államoknak még így is 

jelentős a lemaradása számos versenyképességi tényezőt figyelembevéve. 

                                                           
34 A versenyképesség vizsgálatának a GCI a globálisan leginkább ismert és elismert módszertana, ezért ebben a 

tanulmányban a terjedelmi korlátok miatt a további mutatók és jelentések bemutatásától eltekintek. 
35 Az index számításának módszertanát ld. bővebben: WEF [2012, 2017]. 
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A GCI három részindexből, „pillérből” (alapvető tényezők, hatékonysági tényezők, innovációs 

tényezők) áll. Jelen vizsgálatunk szempontjából az utolsó részindex külön részletezést érdemel. 

Az innovációs részindex tekintetében (melyben az üzleti folyamatok dinamizmusát, az üzleti 

szofisztikációt és az innovációs kapacitást további alindexek határozzák meg) jelentős 

előrelépést tudott felmutatni Bulgária, Szlovákia és Szerbia. Ugyanakkor érzékelhető 

visszaesést szenvedett el a magyar, a horvát és a montenegrói KFI rendszer. 
 

1. táblázat: A vizsgált államok helyezése a Globális Versenyképességi Index alapján 

Ország 

GCI 

2012/13 

(144-ből) 

Innovációs 

részindex 

2012/13 

GCI 

2017/18 

(137-ből) 

Innovációs 

részindex 

2017/18 

GCI 

változás 

Innovációs 

részindex 

változása 

Ausztria 16. 10. 18. 10. -2 0 

Észtország  34. 33. 29. 35. +5 -2 

Csehország  39. 32. 31. 32. -8 0 

Lengyelország  41. 61. 39. 59. +2 +2 

Litvánia  45. 47. 41. 44. +4 +3 

Szlovénia  56. 36. 48. 37. +8 -1 

Bulgária 62. 97. 49. 73. +13 +24 

Lettország  55. 68. 54. 68. +1 0 

Szlovákia 71. 74. 59. 56. +12 +18 

Magyarország 60. 58. 60. 79. 0 -21 

Románia 78. 106. 68. 107. +10 -1 

Horvátország 81. 83. 74. 99. +7 -16 

Montenegró 72. 69. 77. 92. -5 -23 

Szerbia 95. 124. 78. 104. +18 +20 

Ukrajna 73. 79. 81. 77. -8 +2 

Bosznia-Herc. 88. 99. 103. 119. -15 -20 

Forrás: WEF [2012, 2017] 

 

4. A KKV-szektor innovációs tevékenysége 

 

A kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet tekintve, a sikeresen megvalósított innováció 

a vállalatok, így a KKV-k számára is, az üzleti hasznon kívül, a tanulási folyamat 

következtében, újabb előnyöket képes generálni: a kialakuló vállalat-specifikus, felhasználható 

tudás és tapasztalat ösztönzőleg és támogatólag hat a jövőbeni innovációs folyamatokra [Inzelt, 

1998].  

Az innovációs lehetőségek felmérése és alkalmazása a KKV-k számára jelentős segítséget jelent 

a „nemzetköziesedés” útján is. Jellemző, hogy a vállalati életciklus kezdetén a kis- vagy 

közepes vállalat a saját, közvetlen üzleti környezetének értékesíti termékeit, majd az itt szerzett 

tapasztalatokból és fogyasztói visszajelzésekből fejleszti tovább a terméket. A következő 

szakasz az exportpiacokon történő ad hoc megjelenés és ezzel a nemzetközi gazdaságba történő 

becsatlakozás, mely újabb impulzusokat és információkat jelenthet a cég számára. Az utolsó 

szakasz az aktív, rendszeres exportálást és a jelentős nemzetközi tapasztalatokat jelenti 

[Leonidou és Katsikeas 1996, közli: Sass, 2010]. Ezt a folyamatot erősíti meg Ábel és Czakó 



255 

[2013], akik kutatásaik alapján hozzáteszik, hogy jellemzően a hazai piacokon sikerrel működő 

vállalkozás képes prosperáló exportőrré válni. 

Az Eurostat [2017] uniós szintű adatai (3. ábra) szerint a KKV-szektor közel 50%-a hajtott végre 

innovációt a vizsgált időszakban, tehát ennyi vállalat tekinthető innovatívnak. Érdemi 

különbség mutatható ki a KKV- és a nagyvállalati szektor eredményei között, valamennyi 

innovációtípust összességében és részleteiben vizsgálva a nagyvállalati szektor dominál. 

(Természetesen ez az arány nominál számokat tekintve a KKV-knál jelentős többletet mutatna.) 

A két végletet tekintve: a vizsgált időszakban a legmagasabb értéket a német vállalati szektor 

érte el, melynek 67%-a innovatív, a leggyengébbet a román szektor teljesítette, 12,8%-kal.  

 
3. ábra: Innovatív vállalkozások aránya 2012-2014 között az EU-28 tagállamában 

Forrás: EUROSTAT [2017] 
 

Összesítve az adatokat megállapítható, hogy az EU-ban a vállalatok fele nem folytat innovációs 

tevékenységet, melyet az alábbi fő okokkal magyaráznak: 

- alacsony piaci kereslet az innovációra 

- gyenge piaci verseny 

- előző innovációs folyamat tapasztalatai/eredményei miatt 

- jó ötletek hiánya 

Az alacsony piaci keresletet a vállalatok közel 70%-a jelezte a legfontosabb vagy közepes 

fontosságú problémaforrásként. Legkevésbé a jó ötletek hiányát jelezték az innovációt 

hátráltató tényezőként. 

Az OECD [2017] kimutatásai alapján megállapítható, hogy valamennyi térségbeli állam esetén 

a nagyvállalati szektor termékinnovációs eredményei jelentősen meghaladják a KKV-szektor 

teljesítményét (4. ábra). Az összesített eredményt tekintve a „keleti blokk” egykori államai 

hasonló eredményt produkálnak. Kivétel a cseh és szlovén vállalati szektor, mely az átlagtól 

jobb, illetve az észt vállalati szektor, mely az átlagtól gyengébb teljesítményt ért el. 
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4. ábra: A piac számára új termékinnovációk aránya vállalatméret szerint, 2012-2014 

Forrás: OECD [2017] 
 

A termékinnovációk (mely lehet áru és/vagy szolgáltatás) előállítása kapcsán a termelőszektor 

dominál, szinte valamennyi vizsgált államban meghaladja a szolgáltatószektor értékeit  

(5. ábra). A szlovén és a cseh szektorok itt is kiemelkednek az átlagtól, az észt vállalati szektor 

jóval alatta helyezkednek el. Magyarország a középmezőnyben foglal helyet. 
 

 
5. ábra: A piac számára új termékinnovációk aránya a termelő- és a szolgáltatószektorban, a 

térségbeli államokban, 2012-2014 között 

Forrás: OECD [2017] 

 

A KFI szektor finanszírozói lehetnek a vállalatok, az állam és elenyésző részben a nonprofit 

szektor, illetve a külföldi források. Szerencsésnek mondható, ha egy gazdaság innovációs 

szektorának minél nagyobb részét finanszírozza a vállalati, vagyis a magánszféra, mely valós 

üzleti problémákra keres piacképes megoldásokat. Bizonyos fejlettebb államokban ez a 

finanszírozási arány akár a 70-80%-ot is megközelíti (ld. bővebben: OECD, 2011). A vizsgált 

államokat tekintve megállapítható, hogy a magyar KFI szektor dinamikus fejlődést mutatott a 

KKV-szektor innovációs ráfordításainak tekintetében és ezzel az eredménnyel első a térségben. 

A 6. ábra kifejezi, hogy a legtöbb állami támogatásban a magyar KKV-szektor részesül, arányait 

tekintve hasonlóan a lengyel vállalati szektorhoz. A többi államban inkább a nagyvállalati 

szektort támogatja az innovációpolitika. 
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6. ábra: A vállalati szektor innovációs tevékenységének közösségi (állami) támogatásai, 2012-

2014 között 

Forrás: OECD [2017] 
 

5. Következtetések 

 

A tanulmány igazolta az innovációs teljesítmény és a versenyképesség szoros kapcsolatát. Azon 

államok többségében melyekben javult az innováció teljesítmény, pozitív hatást fejtett ki a 

versenyképességi eredményekre. Az EU vállalatainak fele, a KKV-k 48%-a, a nagyvállalati szektor 

75%-a innovatív. Továbbra is kijelenthető, hogy valamennyi vizsgált szempontot figyelembevéve a 

nagyvállalati szektor továbbra is dominálja a KFI szektor teljesítményét, melynek számos oka van 

(méretgazdaságosság, kapacitás, piacméret, likviditás, stratégiai szemlélet, nemzetközi 

szerepvállalás, minőség stb.). A KFI szektor finanszírozása kapcsán pozitív tendencia az üzleti 

szektor (BERD) ráfordításainak az erősödése és több államban a KKV-k helyzetbe hozására tett 

törekvések. A KKV-knak az innovációs teljesítmény fokozásában a jelenleginél jóval nagyobb 

szerepet kellene betölteniük, erősítve a régiójuk és a nemzetgazdaságuk hosszú távú és kiszámítható 

versenyképességét. 

A KKV-k erősítésének érdekében javasolt a céltudatos exportfejlesztések, az innovációs 

folyamatokra épülő növekedés támogatása. A különböző erősségű, szegmentált és speciális 

támogatási formák szélesítése. A stratégiai szemlélet, a pénzügyi, gazdálkodási ismeretek és a 

vállalkozói készségek fejlesztése. Az adminisztratív és adóterhek további csökkentése, innováció 

ösztönző adópolitika, támogatások erősítése. További speciális lehetőség a KKV-k számára a nyílt 

innovációs stratégiák alkalmazása és a hídképző szervezetek fejlesztése. 
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Abstract  

 

The paper considers some issues of the theory and methodology of agricultural production 

management, improvement of the management  as a factor in improving efficiency of 

agricultural production and the essence of new information technologies, their role and place 

in the management of modern agriculture. The aim of the article is to show a methodology 

provisions and practical recommendations for improving the agriculture of the region on the 

basis of new information technologies(NIT), as well as the development of a practical toolkit 

based on them and leading, ultimately, to an increase in the economic effect in agricultural 

production. 

 

Keywords: agricultural management, information technologies, 4IT technologies. 

 

1. Introduction 

 

Nowadays there are problems of increasing the effectiveness of agro-industrial complexes, 

improving the information consulting  services for agricultural producers, reducing the resource 

intensity of agricultural production in the regions of Kazakhstan. Therefore, the use of modern 

information and resource-saving technologies in the agriculture of the country's regions are very 

relevant. Modern agrarian economy of the Republic of Kazakhstan requires the introduction of 

information and resource-saving technologies, as well as making managerial decisions that will 

allow effective interagency cooperation between the agro-industrial complexes of the country. 

 

2. The need for agricultural  management transformation of Kazakhstan 

 

The President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev’s State of the Nation 

Address on January 10, 2018, set new goals regarding the industrialization and digitalization of 

Kazakhstan. Reorientation of  the entire agricultural industry, the development of agrarian 

science, the transfer of new technologies and their adaptation to domestic conditions, the 

introduction of new technologies and business models and an increase in the scientific 

content of the agro-industrial sector are the main aims of the development of the agricultural 

industry [1]. As well as the administration of the Republic of Kazakhstan considers the agro-

industrial complex as one of the most important resources for the growth of the national 

economy. Therefore, in accordance with the concept of the State Program for the Development 

of the Agroindustrial Complex for the years 2017-2021, in the coming years special attention 

will be paid to factors of increasing its efficiency. These include diversification of the industry, 

mailto:aygulmeyr@mail.ru
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expansion of subsidies and concessional loans, an increase in the share of processing products, 

growth in labor productivity and the introduction of innovations. 

In the context of the new global reality, the goal is to increase the gross output of agricultural 

products by 30%, only if the industry is digitally transformed.  

World experience shows that the use of IT technologies in agriculture already allows to reduce 

up to 20% of unplanned costs, and in the near future the effect of digitalization will only grow. 

Thus, we can say with confidence that with the proper use of IT technologies, the agrarian sector 

can become the driver of the fourth modernization of the economy of Kazakhstan. According 

to the Australian Concise Oxford Dictionary, the below-mentioned definitions of agriculture, 

agribusiness and technology can be proper guide to understand the meaning of transferring IT 

technologies in agriculture. 

Agriculture can be defined as the science or practice of cultivating the soil and rearing farm 

animals [2]. Agriculture, which was confined to the level of subsistence farming in days gone 

by, has become a multinational business. Agribusiness refers not only to farming, but to all the 

organizations engaged in the trade or commerce of agricultural activities, from R&D and input 

provision to farming to distribution, marketing and processing [2]. Technology has been defined 

as a process designed to achieve a given action while reducing the uncertainty in the cause-

effect relationship involved in achieving a desired outcome [2].  For example, according to data 

of the State Programme “Digital Kazakhstan” for 2016, the GVA of the agriculture, forestry 

and fisheries accounted for 4.6% of the country's GDP, 18% of the working populations of the 

country are employed in the industry [3]. 

The gross output of agricultural products (services) in 2016 as a whole in the republic was 

3684.4 billion Kazak tenge (KZT), which is 5.4% higher than in 2015. In 2016, the growth of 

crop production amounted to 7.5% and livestock products by 2.8%. Nevertheless, agriculture 

remains a sector with unrealized growth potential [3].  At the same time, the analysis shows that 

the majority of enterprises implementing scientific and technical progress achieve their 

production and economic performance. Advanced farms, overcoming the crisis situation, 

mostly of an external nature, use the achievements of science and technology in agro-industrial 

production. In general, this is not happening in the agro-industrial complex nowadays. The 

reverse process is observed – a forced transition to primitive methods of farming. 

Effective direction of state market regulation is a broad support of forms and methods of 

management that promote the use of scientific achievements in agricultural production, the 

development of the high-tech market. Scientific and technological progress has its own 

characteristics in agricultural production. They are associated with the natural and socio-

economic differences between agriculture and industry [4]. The achievements of biology, 

biochemistry, breeding, genetics and microbiology mean a genuine revolution in agriculture - 

biotechnology. Its achievements are manifested in new means of production, non-traditional 

technologies as integral elements of zonal systems of agriculture. Traditional mechanized 

production technologies are associated with negative phenomena: deterioration of physical and 

chemical properties of soil, environmental pollution, deterioration of product quality [5]. 

There is an active search for fundamentally new (high) technologies, primarily resource-saving, 

biosecurity. In agriculture, due to a number of objective and subjective reasons (energy, 

material, and capital intensity), it is advisable to develop those forms of management that 
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contribute to strengthening the market of resource-saving biosecurity technologies, using 

experience and available achievements, both domestic and foreign. 

 

3. Fourth Industrial Revolution technologies that can change agriculture 

 

The essence of the Fourth Industrial Revolution is that the physical world connects with the 

virtual one, as a result of which new cyber physical complexes are being integrated into a single 

digital ecosystem. Industry 4.0 means more and more automation and intellectualization of all 

industrial processes: from digital product design, creation of its digital copy, predictive 

maintenance in real time, automated component delivery system to an individualized approach 

to working with customers. 

Fourth Industrial Revolution technologies are driving significant innovations that illustrate the 

potential of emerging opportunities in agricultural management systems – including improving 

consumer nutrition, increasing supply chain efficiency and transparency and boosting farmer 

productivity and profitability.  

 

 
Fig.1 Combinations of 4IR technologies[10] 

Source: Innovation with a Purpose:The role of technology innovation in accelerating food 

systems transformation. World Economic Bank. Page 11. 

 

Let’s explore aforementioned 12 technologies in a broad context: 

Blockchain enabled traceability - a type of distributed ledger technology, can serve a 

multitude of roles in food systems such as reducing transaction costs and the time needed to 

process payments, and tracking land tenure [6]. Blockchain is built on the principle: as soon as 

an event occurs and it is confirmed, for example, arrived for unloading, received 20% of the 

payment, arrived for unloading, received the next payment, the documents came - the next 

payment. All this is fully automated. There is no need to run and defend contracts. For instance, 

since October 2016, IBM and Walmart have worked together on a pilot study to demonstrate 

the benefits of tracing food products on blockchain, using this technology could be done in 2.2 

seconds – a process that would take almost seven days using previous methods [10]. 
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The Internet of Things(IoT) - a "communication" of things that involves the ability of each 

other's things to identify, characterize the state, transfer data to each other and process them. 

The possibility of routine solutions allows you to exclude a person from the interaction of 

things, thereby making this interaction more autonomous, reliable, fast, systemic and 

controlled. For instance, Verigo offers food-monitoring hardware devices, a cloud-based 

platform and a mobile app to customers across the value-chain. It helps to minimize losses in 

the supply chain, can track temperature, humidity, product life and more [7]. 

Big data and advanced analytics - digital data has surrounded humanity for a long time, 

constantly increasing in number and quality. A huge array of digital information is an 

environment in which various real world events are reflected, explicitly not recorded in the 

information. A person is capable of recognizing these events, but only with a convenient display 

and on a visible scale of information. For instance, the South African start-up gives farmers the 

ability to sign up through their mobile phones. Mobbisurance then monitors their crops and the 

weather using satellites owned by NASA and the European Space Agency, to which it has 

access via a partnership with the South African National Space Agency. 

Alternative proteins - this is the direction of biotechnology, dealing with the study of genomes 

and roles, which play various genes, individually and in a complex, in determining the structure, 

direction of growth and development and regulation of biological functions. For instance, 

Impossible Foods has invented a burger that is made entirely of plant-based ingredients but 

tastes and smells like meat. Technicians insert genes that code for the soy leghaemoglobin 

protein, which resembles animal protein, into a species of yeast [8]. 

Energy creation, capture, storage, transmission - off-grid renewable electrification that uses 

solar energy provides a sustainable alternative for diesel- and gasoline/petrol-fuelled mini-grid 

and off-grid generation systems. For instance, Ecozen developed micro cold storage, a solar-

powered cold storage system. After two years of use, small-scale farmers can see an increase in 

profits of more than 40%. This innovative product can be adapted for local conditions across 

the world, especially in Asia and Africa. 

Biological-based crop protection and micronutrients for soil management - several types 

of drugs for biological control of pests, contained in living organisms and products of their life. 

The main advantages of microbiological plant protection products: high efficiency with proper 

application, selectivity of action against a wide range of harmful insects and phytopathogens, 

high ecological compatibility, the possibility of solving the problem of resistance of populations 

of pests and phytopathogens to chemical pesticides with the help of microbiological plant 

protection products, compatibility with chemical and biological pesticides. For instance, 

AgBiTech produces a naturally occurring nucleopolyhedrovirus (NPV) that targets caterpillars 

on an industrial scale. As one of the most serious agricultural pests, the caterpillars affect a wide 

range of crops including soybeans, corn, cotton, tomatoes, sweetcorn and sorghum. 

Mobile service delivery - technologies, which radically improve both production processes and 

information consumption processes. The use of mobile technologies allows us to keep abreast 

of all events in the world, applying for this minimum effort. In addition, mobile technology can 

reduce the cost of products for end users by optimizing processes, reducing production costs 

and non-production costs. For instance, Reuters Market Light’s (RML) decision-support 

technology uses a mobile app to provide farmers with personalized agricultural data analytics 

for the entire growing cycle, from pre-sowing to postharvest. RML’s solution provides 
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information on more than 450 crop varieties and more than 1,300 markets. Farmers can receive 

support in their local language from call centers and remote intervention by SMS, voice and 

mobile applications. Farmers using this mobile service have seen income improvements 

estimated at between 8 and 25%. 

Food sensing technologies for food safety, quality and traceability- a type of technologies, 

that conducts full analysis of food. For instance, ImpactVision is a software platform that uses 

hyperspectral sensors to image foods and develops classification software and algorithms to 

determine characteristics such as the tenderness of meat, the freshness of fish or the presence 

of foreign objects. 

Nutrigenetics for personalized nutrition - using this technology, nutritionists and doctors will 

be able to individualize health and diet recommendations, potentially improving the health of 

consumers. For instance, Habit, a personalized nutrition start-up based in San Francisco, 

provides consumers with personalized food recommendations tailored to their unique DNA. 

Consumers collect biosamples and send them to a processing facility. Habit uses the data to 

provide biology reports and a personalized eating plan via a mobile application.  

Precision agriculture for input and water use optimization - deploying information 

technology, automation, robotics and decision-support technologies, precision agriculture takes 

the guesswork out of input use, irrigation, livestock management and fishery operations, making 

farming more efficient, profitable and sustainable [9]. For instance, Farmers Edge is one of a 

growing number of big data players in the agriculture sector, offering farmers precision 

agriculture tools to help them make daily farm management decisions, such as when to apply 

inputs. They use data sources that include weather stations, satellite imaging and tractor GPS 

to provide manageable field-level insights to farmers in real time [10]. 

Gene editing for multi-trait seed improvements - are based on the methods of molecular 

biology and genetics, connected with the purposeful design of new, non-existent combinations 

of genes. Genetic technologies, often called genetic engineering, were born in the early 1970s 

under the name of recombined DNA technology. The main operation of gene technology 

consists in extracting from the body cells of the gene (which encodes the desired product) or a 

group of genes and connecting them with DNA molecules that can penetrate and multiply in 

the cells of another organism. For instance, CRISPR-Cas is a molecular defense mechanism 

found in bacteria. Scientists have found a way to use this mechanism to direct enzymes to cut 

DNA. This gene-editing technology has enabled companies such as Caribou Biosciences to 

develop crops that are resistant to drought and disease and food that are healthier and more 

nutritious [10]. 

Microbiome technologies to enhance crop resilience – technologies, that analyze the micro 

biome (bacteria, viruses, fungi and arhebacteria), diagnose diseases and predict their occurrence 

of the plant. For instance, Indigo’s work focuses on beneficial microbes – the bacteria, viruses 

and fungi that naturally coexist with plants. Some of these microbes work with plants, helping 

them overcome typical stresses during the growing season. Indigo’s technology screens samples 

to identify beneficial microbes, which it then develops into a seed coating. Indigo launched its 

first product, a treatment for cotton plants, last year. Since then, it has brought to the market 

microbial products for corn, wheat, soybeans and rice [10]. 
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4. Conclusion 

 

Thus, the use of modern information and resource-saving technologies in agrarian and industrial 

complex of the Republic of Kazakhstan will allow to solve a number of tasks, such as 

optimizing the use of fertilizers, means of plant protection, seeds, feed, etc.; minimization costs; 

increased crop yields, productivity of animals and the quality of agricultural products; increased 

quality of agricultural land; effective use of natural resources; improvement of the 

environmental  situation; climate risk management; informative support for agricultural 

management, remote control of the subdivisions of the agro-industrial complexes; optimization 

of production processes and logistics; reduction in the number of intermediaries between 

agricultural producers and consumers; rendering of remote consultations, etc. 

An integrated approach to the use of information and resource-saving technologies is required, 

covering all production stages. At the same time, management, information and resource-saving 

technologies are integrated into a single production system that contributes to the improving the 

efficiency of production and product quality, reducing the negative impact on the environment, 

allowing rational use of resources. The use of such technologies ensures the economy of 

resources, environmental sustainability and profitability of agricultural production in the region. 

One of the important links in the management system of the agro-industrial complexes of the 

Republic of Kazakhstan for the implementation of an effective agrarian policy in its territory 

may be the creation of a geoanalytical (situational) center of the agro-industrial complexes of 

the region, which will guarantee sustainable development of rural areas, improve interagency 

information interaction of agribusiness management authorities, competitiveness of agricultural 

products of the state. 
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Abstract 

 

Inequalities have risen substantially in the past decades, but most of the studies focus on income 

and wealth distribution and fails to address other kinds of social inequalities. In this paper I 

analyse the connection between various types of inequalities and economic development in the 

framework of welfare state concept. Government monetary transfers supposed to to ease the 

growing gap between rich and poor but failed to solve it adequately. It is time to look for new 

tools and investigate the roles of benefits in kind, rather than cash. Through state provides 

services – such as education and health care – governments can provide equal opportunities 

for the members of the society, which helps to eliminate the harmful types of inequality, 

enhancing economic growth and development. 

My essay highlights the services provided by the welfare state promoting the equality of 

opportunity (health care, education and social mobility), and their role in economic 

development. In the first part, I conclude the most recent literature on the economic effects of 

inequality, and afterwards I examine the interrelations between various indicators of inequality, 

development and the welfare state through correlation and regression analysis. 

My study reveals, that there is a strong relationship between development (measured by 

GNI/capita) and welfare state (social expenditures and government efficiency), negative but 

insignificant linkage between health and education inequalities and development, and moderate 

relationship between inequalities and the welfare state. I have examined the social mobility 

separately, because of data unavailability. The results show that intergenerational social 

mobility is positively associated with economic wellbeing, explaining 26% of its variance with 

p-value of 0,02, showing the significant relationship between equality and development. The 

results indicate, that harmful inequalities in social mobility, health and education opportunities 

could impede economic development, if governments don’t address it adequately. I have 

distinguished country groups based on typical characteristics and found similar patterns in 

both cases: the Nordic countries performed best in governance, economic wellbeing and 

mobility as well. In case of Mediterranean and Eastern European countries, poor government 

efficiency is hindering the development prospects, whereas the examined developing countries 

indicated low mobility along with poor economic performance. 
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1. Introduction 

 

In this study I examine the different kinds of inequalities, their effect on growth and their 

relationship with and within the welfare state. Welfare state is a broad concept, hence 

throughout this essay I define it as the protection and promotion of the economic and social 

well-being of citizens, where economic well-being can be measured by per capita income and 

growth, and social well-being means overall equality in the society. Welfare state can be 

measured by its outcomes (development, equality) or by its size (social expenditures). In the 

first part, I conclude the most recent literature on the economic effects of inequality, and 

afterwards I examine the interrelations between various indicators of inequality, development 

and the welfare state. 

Over the last couple of decades inequalities of income and wealth have risen or remained 

stubbornly high in the developed world, as the rising inequality is an inherent consequence of 

capitalism. GINI coefficients have risen substantially since the mid-1980s all around the world. 

Some examples are shown on Figure 1., there are different patterns, but the basic tendency is 

the same. 

 
 

 
1. Figure: GINI coefficients in the mid-1980s and 2013 

Source: Luxembourg Income Study Database [36] 
 

Government monetary transfers and taxation supposed to address this problem but failed to 

solve it adequately, as the following figure shows. 
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2. Figure: Inequality before and after redistribution through transfers and taxes (OECD 

average, 2007=100%) 

Source: OECD IDD database [37] 
 

It is time to look for new applications of existing tools and investigate the roles of benefits in 

kind, rather than cash. Through state provides services – such as education and health care – 

governments can provide equal opportunities for the members of the society, which helps to 

eliminate the harmful types of inequality, enhancing economic growth and development. My 

paper has been inspired by János Kornai’s note on Piketty’s book, in which he emphasizes that 

inequality is a multidimensional phenomenon, therefore not only the distribution of wealth and 

income, but other dimensions are worth examining as well [24]. Based on Kornai [24], 

inequalities can also occur in accessing market and state provided goods and services, in ways 

of discrimination, and in distribution of access to knowledge and information. From the above 

dimensions, my essay highlights the services provided by the welfare state promoting the 

equality of opportunity (health care, education and social mobility), and their role in economic 

development. 

 

2. What does the literature say? 

2.1 Defining different inequalities 

 

This multidimensional approach is completely consistent with the most recent initiatives of 

international organizations. Among others, the Inequality-adjusted Human Development Index 

[23] – concept of United Nations, the OECD Centre for Opportunity and Equality platform for 

addressing inequalities in the framework of inclusive growth initiative [29] – “discounts” each 

of the original pillars of HDI – namely life expectancy, years of schooling and GNI per capita 

– according to its level of inequality, acknowledging the loss to human development due to 

inequality. Furthermore, various research is conducted recently by the World Bank Group about 

the concept of “Inequality of Opportunity”, for example the works of Molina et al [26] and 

Narayan et al [27] are investigating inequalities in case of the children’s access to the 

opportunities in the fields of education and health, which later in adulthood implies the 

opportunity to participate in labor market, promoting social mobility. In my paper, I concentrate 

on human capital inequality, but also take income inequality into consideration as well. 
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2.2 Inequality effects on growth 

 

In the existing empirical research two separate points of view exist relating the effect of 

inequality on economic development. One part of the literature argues that inequality is harmful 

on economic growth. The essence of this theory is that the unequal distribution of different 

factors (especially income) undermines growth through institutions, political economy channels 

or by hindering human capital accumulation. To begin with, Sokoloff and Engerman [34] and 

Easterly [17] have proposed a mechanism, that links inequality to bad institutions, low human 

capital investment, thus underdevelopment. Inequality is greater in oligarchy, where the rich 

elite may also block democracy to preserve its privileges, even when it is disadvantageous for 

the society (see [1], [10]). On the other hand, Alesina and Rodik [4] and Persson and Tabellini 

[31] argues that inequality in income and means of production lowers growth, because the 

median voter will opt for policies with more redistribution, thereby the higher rate of taxation 

on investment and growth-enhancing policies results in lower growth. In addition, high 

inequality in a society results in political and social instability, which is reflected in lower rates 

on investment and therefore weaker growth [30]. 

Beside the institutional and political economy channels detailed above, inequality can also 

affect growth through human capital accumulation. This part of the literature provides the main 

theoretic background for my further analysis. The pioneer work of Barro [6], Mankiw, Romer 

and Weil [25] initiated various research on effect of human capital on economic growth. Several 

subsequent researches revealed, that not only the quantity, but the quality [22] and distribution 

(see [19], [20]) of human capital is associated to economic growth as well, since the distribution 

of income is mainly given by the distribution of human capital. Also, more equal societies tend 

to have lower fertility rates and higher rates of investment in education, which reinforces growth 

[30]. Castelló and Doménech [11] provide a useful indicator of human inequality36, which 

seems to be a more robust measure in growth regressions that income inequality, and 

conveniently complements the information provided by it. Their findings indicate that 

education inequality results in lower investment rates, generating lower income growth. They 

suggest, that growth enhancing policies should not only consider the level, but also the 

distribution of education. Cingano [12] also highlights that equal opportunity in access to and 

quality of education fosters growth. As most of the human capital-related literature above, this 

paper also emphasizes the crucial role of education in easing inequalities and promoting growth. 

This consensus on the negative effect of growth has been challenged by researchers who 

exploited the panel dimension of the data (see [18], [7], [5], [16]). They found ambiguous, non-

significant or even positive relationship, suggesting that income inequality might be good for 

growth. Banerjee and Duflo [5] complement the existing literature with the empirical evidence 

that the growth–inequality relationship appears to be nonlinear. Rehme [32] argues that the 

effect of inequality on growth may be spurious, since the level of human capital, measured by 

education affects both of them. Deininger and Squire [16] criticize the data used for inequality 

research so far, and in addition they make an important distinction: inequality reduces income 

growth for the poor, but not for the rich. A recent OECD research [28] and Cingano [12] draws 

                                                           
36 Castelló and Doménech [11] calculate a human capital GINI coefficient, taking the school attainment level 

from the Barro-Lee dataset, and distributing it by quintiles. 
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similar conclusions: the harmful impact of income inequality on human capital is even more 

significant in case of people with lower level of parental educational background, on the 

contrary there is no or little effect in case of people whose parents have middle and high levels 

of education. It also proves, that inequality could lower social mobility, thus deteriorating the 

opportunities of the younger generations. 

 

2.3 Inequality of opportunity 

 

The most recent inequality literature is based on the concept of “Inequality of Opportunity”, 

rather than the inequality of outcomes. Distinguishing good and bad inequality is important for 

understanding the nature of inequalities. “Good inequality is the one traced to differences in 

effort or talent, which drives investment and competition that play a key role to increase 

productivity. Bad inequality is the one caused as a consequence of some individuals not having 

basic opportunities to develop their human potential, due to circumstances beyond their 

control.”  [26, p.2.] At some point, the principle of equal opportunity determines achievements 

in education, employment, health, or income. Before the competition starts, opportunities must 

be equalized – if need by social intervention – but after it begins, individuals are on their own 

[33]. Thereby the government have an important role in providing the individuals – especially 

the younger generations –with equal opportunities, in favour of enhancing growth. Human 

Opportunity Index (HOI) is a widespread measure of opportunity (see [2], [8], [26], [27]), that 

combines two elements: coverage (C) of basic opportunities necessary for human development 

– such as for instance access to primary education, water, sanitation, electricity – discounted by 

the inequality of its distribution (D) across groups due to circumstances exogenous to children 

– such as gender, parental income, or household characteristic37.  

𝐻𝑂𝐼 = 𝐶 ⋅ (1 − 𝐷) 

Several empirical studies revealed, that more equal opportunities in education (see [11], [12]), 

labor market [2] and health [21] can make a substantial contribution to economic growth. My 

study concentrates on the growth implications of these human capital inequality measures, and 

their relations with the welfare state. 

 

3. What does the empirics say? 

 

Based on the most recent literature and incentives trying to tackle inequalities, I have chosen to 

examine four different areas: health, education, social mobility and income. The data definitions 

and sources are the following: 

- Development: GNI per capita, PPP in constant 2011 international USD. (World Bank 

World Development Indicators, WB WDI [40]) 

  

                                                           
37 More information on the indicator is provided by [26]. 
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- Governance: Government Effectiveness captures perceptions of the quality of public 

services, the quality of the civil service and the degree of its independence from political 

pressures, the quality of policy formulations and implementation, and the credibility of 

the government’s commitment to such policies. (World Bank Worldwide Governance 

Indicators, WB WGI [41]) And public Social expenditures share of GDP captures the 

“size” of the welfare state (OECD Social Expenditure Database, SOCEX [38]). I 

multiplied these two variables, to proxy both quality and size of welfare state. 

- Health inequality: Perceived health status difference by income level, percentage point 

difference between highest and lowest income population quintile of reporting to be in 

good or very good health. (Eurostat [35]) 

- Education inequality: Percentage of variance in student performance in science 

explained by ESCS, which refers to the PISA index of economic, social and cultural 

status. (PISA Education GPS [39]) 

- Income inequality: GINI coefficient takes values between 0 (every person has the same 

income) and 1 (where all income goes to one person). (OECD Income Distribution 

Database, IDD [37]) 

- Social mobility: Intergenerational earning elasticity, the percentage difference in child 

earnings, for each percentage point difference in parental earnings (estimations by 

Corak [13] using data on a cohort of male children born in the 1960s and measuring 

their adult outcomes in the 1990s). 

- Education: PISA country average in science scores (PISA Education GPS [39]) 

I constructed a cross-sectional database including the 25 OECD countries for the most recent 

year available, which was year 201538 to conduct the basic statistical calculations, analyse the 

interconnections between variables, and distinguish between types of countries. In the final 

sample 22 countries are included, since some had to be excluded due to data unavailability in 

several indicators. There are also different types of measures available – such as for example 

Castelló and Doménech [11] kind of human capital GINI coefficient for education, poverty rate 

or S80/S20 income share ratio as proxy for unequal income distribution, ISSP survey data – 

which are also worth examining, but not included in this paper. As most of the human capital-

related literature above, this paper also emphasizes the crucial role of education in easing 

inequalities and promoting growth. 

 

3.1 Correlation and regression analysis 

 

Firstly, I calculated the correlation matrix to examine the basic interrelations between the given 

variables. Some positive measures are highlighted with green, and negative ones with orange. 

 

                                                           
38 With the exception of mobility, because of data unavailability. 
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1. Table: Correlation matrix 

  GNI/cap  governance health diff ESCS strength GINI income PISA score 

GNI/cap  1,00       

governance 0,71 1,00      

health diff -0,17 0,01 1,00     

ESCS strength -0,12 0,04 -0,04 1,00    

GINI income -0,31 -0,30 0,00 -0,17 1,00   

PISA score 0,22 0,49 0,56 -0,19 0,03 1,00 

Source: own calculations, based on WB WDI, WB WGI, OECD SOCEX, Eurostat, PISA and 

OECD IDD databases 

 

The level of a countries economic wellbeing (measured in GNI per capita) is strongly and 

positively correlated to the governance indicator (that captures the size of the welfare state and 

the effectiveness of the government altogether39) and the quality of human capital (proxied by 

PISA science scores). We can observe a slight negative correlation with GNI per capita in case 

of all three different inequality measures, but none of them is significant on 10% significance 

level40. These results are in line with the presumptions based on the most recent the findings of 

the literature. 

If we look at the second column, we can see that the income inequality is lower in case of good 

governance, and the PISA scores are higher. The correlation between PISA scores and the 

strength of ESCS is negative, meaning that a country with a more unequal education system 

achieves worse results overall. For the substantial correlation between perceived health 

difference and PISA scores I cannot find any rational economic explanation, it should be the 

case of spurious correlation, which also draws the attention of the vulnerability and limitations 

of the data. 

After the study of correlations, I have carried out a regression analysis. The first model includes 

all variables. 

 

2. Table: First model, R2=59% 

 Coefficient p-value 

Constant 76963,7       0,26 

Governance 595,758       0,0014  *** 

Health difference −170,120       0,5498 

ESCS strength −531,833       0,2088 

GINI income −40107,0       0,4667 

PISA score −70,7137      0,6368 

Source: own calculations in Stata 

 

The coefficient of PISA scores is negative, but it is due to high multicollinearity with the 

governance indicator, thus first I have excluded the PISA variable from the model (this step is 

also justified by its highest p-value). The next step was the model selection, where I have 

                                                           
39 These two governance indicators are also separately correlated to the GNI per capita, where the correlation 

coefficient in case of government efficiency is 0,8 and 0,2 for public social expenditures as share of GDP.  
40 Based on my calculations by Stata software. 
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excluded the insignificant variables through backward iteration. The coefficients of the 

inequality measures stayed relatively robust during the selection, but none of them was found 

to be significant. The final model is shown on the next Figure. 

 

 
3. Figure: Final model, R2=51% 

Source: own calculations based on WB WDI [40] (for GNI per capita) and WB WGI [41] and 

OECD SOCEX [38] (for governance) 

 

Examining the possible country characteristics on Figure 3, we can observe, that the Nordic 

states are the strongest in governance (meaning the size of welfare state and efficiency of 

government) such as in economic wellbeing, measured by GNI per capita. They are followed 

by the developed Western European countries. We can find two groups at the other end of the 

scale with weaker performance in both indicators, the Mediterranean and Eastern European 

countries. In these cases, poor government efficiency is hindering the development prospects.  

To sum up, I have found strong positive relationship between the governance indicator and the 

economic wellbeing of a country, on the other hand inequality effects were negative, but not 

significant in the given dataset. The following figure concludes the basic mechanism supported 

by the empirical results. 
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4. Figure: Mechanism of welfare state, equality and development 

Source: own editing 
 

This analysis contains only some basic calculations, thus the results should be interpreted taking 

into consideration also the limitations of this model. For discovering causal link between the 

variables, time series and time lags should be used, which is not covered in this analysis. Much 

more complex econometric models and micro data would be needed to carry out more reliable 

examination, however this analysis draws the attention on the elemental tendencies, creating a 

baseline for further investigations. 

 

3.2 Mobility and development 

 

I have analysed the relationship between social mobility and development separately from the 

other variables, since data was not available for the same time frame and set of countries. 

 
5. Figure: Social mobility and development 

Source: Corak [13] and WB WDI [40] database41 

                                                           
41 At this calculation I took the GNI per capita for 2006 instead of 2015, since the cohort of people measured by 

Corak [13] has reached the average age of the working age population – which is around 40 years – at this time: 

children born in the mid 1960s are about 40 years old in the mid 2000s. 
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Countries, where intergenerational earning elasticity is lower (means lower effect of father’s 

income on the level of children’s income, hence more mobility) tend to have higher per capita 

national income.  Social mobility is positively associated with economic wellbeing, and 

explains 26% of its variation, with a p-value of 0,02 showing the significant relationship 

between equality and development. If we look at the country characteristics, we can distinguish 

some typical cohorts. The Nordic welfare states (Norway, Denmark, Finland, Sweden) have the 

highest income and the highest mobility as well. They perform the best, similarly to results of 

the regression analysis above. There is a group of countries, where the income is higher, than 

the expected rate based on the mobility. The dots of these countries lie above the line of 

regression, these are developed states with lower state control and rather market-based 

institutions: Switzerland, UK, USA and Singapore. The developing countries (Peru, Brazil, 

Argentina, Pakistan) form another separate cohort, where the income is lower than we would 

expect based on the mobility data, in addition they perform the worst in both dimensions. 

 

4. Conclusion 

 

In this paper I have examined the relationship between inequalities, welfare state and economic 

development. Most of the literature argues that the effect of inequalities on economic growth is 

negative, however there is no consensus in this topic, since some recent empirical studies have 

found ambiguous results. Inequality can affect growth through channels of institutions, political 

economy and human capital accumulation. The recent inequality literature is based on the 

concept of “Inequality of Opportunity”, rather than the inequality of outcomes, and relates to 

the human capital theory. In accordance with János Kornai’s note on Piketty’s book [24], it also 

emphasizes that inequality is a multidimensional phenomenon, therefore not only the 

distribution of wealth and income, but other dimensions are worth examining as well. Thereby 

I have chosen to analyse four different areas of inequalities: health, education, social mobility 

and income. I have composed a database of 22 OECD countries for 2015, including various 

indicators. The correlation and regression analysis revealed strong relationship between 

development (measured by GNI/capita) and welfare state (social expenditures and government 

efficiency), negative but insignificant linkage between different types of inequalities and 

development, and moderate relationship between inequalities and the welfare state. I have 

examined the mobility separately, because of data unavailability. The results show that 

intergenerational social mobility is positively associated with economic wellbeing, showing the 

relationship between equality and development. I have distinguished country cohorts based on 

typical characteristics and found similar patterns in both cases: the Nordic countries performed 

best in governance, economic wellbeing and mobility as well. In case of Mediterranean and 

Eastern European countries, poor government efficiency is hindering the development 

prospects, whereas the examined developing countries indicated low mobility along with poor 

economic performance. More complex econometric models with time dimension and micro 

data would be needed to carry out more reliable examination, however this analysis draws the 

attention on the elemental tendencies, creating a baseline for further investigations. 
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Absztrakt 

 

A marketing világát a fejlődés, a kutatási eredmények és új marketing módszerek alkalmazása 

jellemzi. Mivel a fogyasztói környezet folyamatosan változik, a marketinggel foglalkozó 

szakemberek számára folyamatos kihívást jelent a kijelölt célcsoport meghatározása és minél 

pontosabb, részletesebb megismerése. A különböző magatartási formák, elkülöníthető vásárlói 

csoportok, szegmensek megértése első számú feladat a piacon tevékenykedő cégek számára.   

További nehézséget okoznak a folyamatos demográfiai változások is, mely változásokat az üzleti 

élet meglehetősen alacsony intenzitással követ. A fejlett nyugati országokban az idősödő 

emberek száma évtizedek óta egyre nő, melyhez növekvő társadalmi szerepvállalásuk párosul. 

Kutatási eredmények bizonyítják a szenior korcsoport fogyasztási szokásainak vizsgálata 

alapján, hogy létszámuk növekedésével egyre nagyobb potenciált és vásárlóerőt képeznek a 

piacon. Amellett, hogy potenciális vásárlóerővé válnak, nem elhanyagolható az a tény se, hogy 

a magyar lakosság egészét tekintve ez a célcsoport rendelkezik a legnagyobb megtakarítással. 

Általános nézőpont szerint a szenior célcsoport fogyasztását az adott életciklusuk határozza 

meg, vagyis az adott milyen igényeket kíván meg. 

Ezekből a tényekből következik, hogy a cégeknek hozzá kellene igazítaniuk működésük szinte 

minden részletét a gyorsan változó populációs realitásokhoz, és a siker vagy akár a „túlélés” 

reményében újra kellene fogalmazniuk termékfejlesztésüket, kommunikációs és marketing 

eszköztárukat úgy, hogy a szenior generáció, mint célcsoport központi szerepet kapjon benne.  

Hasonló a helyzet a magyar bútoripari cégek esetében is. A magyar fa- és bútoripar jelenlegi 

gazdasági helyzete nem kifejezetten „virágzó”. A fejlődést, a növekedést, és sok esetben a 

túlélést elősegítő eszközt az innováció jelentené, mind a termékfejlesztés, mind pedig a 

marketing tevékenység területén. Egy 2009-es felmérés szerint a fa- és bútoripari cégek és 

vállalkozások legtöbbször érzelmi okokra hallgatva, hoznak marketingdöntéseket, nem 

követnek egy tudatosan kifejlesztett marketingstratégiát. Szakértők véleménye szerint a faipari 

marketing más iparághoz képest gyerekcipőben jár. Legnagyobb oka a szakmán belüli 

pénzhiány, de a cégek, arra is rájöttek, hogy a marketing tevékenység nem megspórolható 

tevékenység. A cégek illetve a vállalkozások csak akkor válhatnak sikeressé, ha közelebb 

kerülnek a fogyasztók elvárásaihoz.  

Marketing szempontból, tehát igen értékes célcsoportnak tekinthető a szenior fogyasztói 

csoport, mivel korábban már említettem, hogy az idősek száma a demográfiai adatok alapján 

folyamatos növekedést mutat. Továbbá jellemző, hogy családi szinten tapasztalataik alapján 

vásárlási döntésük meghatározó lehet, valamint fogyasztói mintázatuk potenciálisan illeszkedik 
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a fenntartható fejlődés kívánalmaihoz, ebből fakadóan, a hazai minőségi fa – és bútoripari 

termékeket vásárolja, nem pedig a multinacionális cégek tömegtermelésre gyártott, több 

esetben nem fából készült termékeit.   

 

Kulcsszavak: szenior, marketing, bútoripar, vásárlási szokások, demográfia.  

 

1. Célkitűzések, módszertan 

 

A hazai korfa felső szegmensébe tartozó népesség számának növekedése marketing 

szemszögből egy napjainkban még kiaknázatlan potenciált kínál: egy szegmenst, melynek 

megszólítása és a számukra kialakított kínálat még gyerekcipőben jár hazánkban. A szegmens 

megszólítása és hatékony elérése több szempontból is kihívások elé állítja a kínálati oldal 

szereplőit: az idős korosztály értékkészlete, a vásárlási motivációk és attitűdök, az ezekből 

fakadó elvárások, valamint a kereskedelmi célcsoporttól eltérő hatékonysággal működő 

kommunikációs eszközök olyan stratégia életre hívását követelik meg, amely a eltérő 

karakterisztikákkal rendelkezik a kereskedelmi célcsoport (18-50 év) esetén használtakhoz 

képest. Kutatásomban az idősek fogyasztói magatartását, azon belül pedig a bútorvásárlási 

szokásokat elemzem. A tanulmányban rövid áttekintést adok a téma legfőbb hazai és külföldi 

szakirodalmáról, valamint korábbi kutatások eredményeiről.  

 

1.1. A kutatás célja 

 

A marketing világát a fejlődés, a kutatási eredmények és új marketing módszerek alkalmazása 

jellemzi. Mivel a fogyasztói környezet folyamatosan változik, a marketinggel foglalkozó 

szakemberek számára folyamatos kihívást jelent a kijelölt célcsoport meghatározása és minél 

pontosabb, részletesebb megismerése. Több diszciplína is vizsgálta már az egyén választását 

befolyásoló tényezőket, korrigálva vagy éppen megcáfolva a kialakult elméleteket. Több 

modell kiindulópontja, hogy a fogyasztó döntését külső környezeti jellemzők és egyéni 

tényezők is egyaránt befolyásolhatják. A fogyasztói magatartás-kutatások vizsgálatának kiemelt 

területe a vásárlói döntés folyamatának feltérképezése, mivel a vásárlási indítékok, motivációk 

azonosítása kulcsfontosságú lehet az egyén cselekedeteinek a megértésében, valamint a 

fogyasztóknak szóló üzenet megalkotásában és eljuttatásában. A különböző magatartási 

formák, elkülöníthető vásárlói csoportok, szegmensek megértése első számú feladat a piacon 

tevékenykedő cégek számára.  

További nehézséget okoznak a folyamatos demográfiai változások is, mely változásokat az 

üzleti élet meglehetősen alacsony intenzitással követ. A fejlett nyugati országokban az idősödő 

emberek száma évtizedek óta egyre nő, melyhez növekvő társadalmi szerepvállalásuk párosul. 

Kutatási eredmények bizonyítják, hogy a szenior korcsoport fogyasztási szokásainak vizsgálata 

alapján, létszámuk növekedésével, egyre nagyobb potenciált és vásárlóerőt képeznek a piacon. 

Amellett, hogy potenciális vásárlóerővé válnak, nem elhanyagolható az a tény se, hogy a 

magyar lakosság egészét tekintve ez a célcsoport rendelkezik a legnagyobb megtakarítással. 

Általános nézőpont szerint a szenior célcsoport fogyasztását az adott életciklusok határozza 

meg, vagyis az adott életszakaszuk sajátságos jellemzői, milyen igényeket kíván meg. 
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Ezekből a tényekből következik, hogy a cégeknek hozzá kellene igazítaniuk működésük szinte 

minden részletét a gyorsan változó populációs realitásokhoz, és a siker vagy akár a „túlélés” 

reményében újra kellene fogalmazniuk termékfejlesztésüket, kommunikációs és marketing 

eszköztárukat úgy, hogy a szenior generáció, mint célcsoport központi szerepet kapjon benne.  

A kutatásom célkitűzése tehát, a szenior vásárlási szokások vizsgálatát követő innovatív 

marketing stratégia kidolgozásához segitségnyujtás, mely képes iránymutatást adni, a fa- és 

bútoripari cégek gazdaságélénkítő tevékenységeinek fellendítéséhez, elősegítve a 

termékinnovációs fejlesztéseket.  

A kutatás célja egy párhuzamosan futó kutatásom, a Vevői elégedettséget befolyásoló tényezők 

vizsgálata a bútoriparban című vizsgálat inputoldali fejezetének leképezése a jelen 

tanulmányban meghatározott speciális célcsoport esetén.  

 

 
1. ábra: Vevői elégedettséget befolyásoló tényezők a bútoriparban 

Forrás: saját ábra 

 

A vizsgálat elvégzéséhez kvantitatív kutatást végeztem, a nyomtatott kérdőíves lekérdezés 

(PAPI, paper-and-pencil interviewing) módszerével. A módszerválasztást a célcsoport jellemzői 

indokolták: egyfelől az az eredményeknek számszerűsíthetőnek, statisztikai módszerekkel 

elemezhetőnek kell lenniük, másfelől más kérdőívfelvételi módszerek (online, telefonos) a 

célcsoport tagjainak jelentős részét ab ovo kizárta volna a kutatásból, amely a vizsgálati 

eredmények torzulásához vezetett volna.  

Az offline megkérdezés miatt különösen fontos volt, hogy a kérdőív előzetes tesztelésen essen 

át, hiszen a kérdéseknek – a téma keretein belül – könnyen értelmezhetőnek és könnyen 

megválaszolhatóknak kellett lenniük, úgy, hogy az egyszerűsítés ne befolyásolja a téma alapos 

és sokszempontú elemezhetőségét. A kérdőív összeállítása a szakmai megalapozottságon túl 

megköveteli, hogy a kérdések egyértelműek, egyszerűen eldönthetőek, megválaszolhatók 

legyenek. Megfelelő szakmai megalapozottság hiányában a vizsgálni szándékozott jelenségek 

szempontjából irreleváns, értékelhetetlen válaszokat kaphatunk. Tekintettel a válaszadók 

körére, fontosnak tartottam, hogy mindenki számára érthető kérdéssort állítsak össze, valamint, 

hogy a válaszadás ne igényeljen bonyolultabb számításokat. 
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 A kérdőívek ellenőrzése a kódolás előtt megtörtént. A módszertanilag hibásan vagy hiányosan 

kitöltött kérdőívek nem kerültek a mintába. Összesen 121 kérőív érkezett vissza, az ellenőrzés 

után 103 került elemzésre, a továbbiakban ezt tekintem a teljes mintának.  

A kérdőívek szerkesztésénél figyelembe vettem a kérdőívszerkesztésre vonatkozó általános 

szabályokat. A kiértékelés az IBM SPSS Statistics matematikai-statisztikai program 

segítségével készült. 

 

2. Fogalmi tisztázás- kik a szeniorok? 

 

A szakirodalmakban nincs egységes megnevezés erre a csoportra, olvasható „ezüst róka”, 

„szürke párduc”, „arany korban”, de egyszerűen „nyugdíjas’, „öreg” elnevezés is. Többfajta 

megközelítés olvasható, hogyan lehet ezt a csoportot kategorizálni, egységesíteni egy-egy 

kiemelt jellemző szerint. (Törőcsik M., 2011)  

 

1. táblázat: Szeniorfázisok 

 
Forrás: Kölzer, 1995 

 

A „ki az idős” kérdéskör tanulmányozása közben sikerült egy pragmatikus választ is találnom. 

Miszerint az 50+ indoklása praktikus okokra vezethető vissza, azért használatos ez, mint 

marketing kategória, mert egyrészt rendkívül kellemesen hangzik, másrészt így több olyan 

fogyasztó kerül be a célcsoportba, aki a termékek széles spektruma esetén jelenik meg 

kereslettel [Moschis-Lee-Mathur,1997] 

A „szenior” fogalmának meghatározása szubjektív és nem épül semmilyen hivatalos 

nomenklatúrára. A kifejezést különböző területeken használják, és a korhatárok tekintetében 

nagy különbségek vannak az egyes területek között. A legtöbb sportágban a szeniorokat a 

junioroktól és a veteránoktól megkülönböztetve határozzák meg, és a fogalom általában a 20-

45 év közöttieket jelöli. A munka világában a humánerőforrás igazgatóságok az országtól 

függően 45-50 éves korra teszik a szeniorok meghatározásának kritikus küszöbét. A 

közpolitikában a 60 éves kort hallhatjuk a leggyakrabban, amikor a beszédekben a szeniorokról 

tesznek említést. Az orvosi világban általában a 70 éves kort jelölik meg akként, amikortól egyre 

több egészségügyi probléma merül fel. 

A szociológusok pedig arra mutattak rá, hogy a kérdést az egyének életciklusának 

figyelembevételével kell vizsgálni. A gyermekkor és a tanulóévek után következik az egyéni, 
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szakmai és/ vagy társas berendezkedés ideje (ezek a szakaszok többé-kevésbé elcsúszhatnak 

egymástól), majd ezt követi az aktív érett kor időszaka (házasélet/párkapcsolat, kisgyermekek, 

hivatás, stb.). 50 éves kor körül a felcseperedett gyermekek kezdenek kirepülni a családi 

fészekből. A munka világában ez az életszakasz felel meg a szenioritásnak. Megszaporodnak 

az egészségügyi problémák. Az elvárások és az életmód igazodik az új szükségletekhez. Ezután 

jön el a nyugdíjbavonulás ideje, amelynek korhatára országonként és ágazatonként változó. Az 

élet egyensúlyának helyreállítása új tevékenységek, vagy egyeseknél az idős szülők, másoknál 

az unokák által támasztott új igények köré épülve történik meg, és olykor más régióba 

költözéssel is jár. Ez a még mindig igen aktív időszak fokozatosan csendesedik le. Az életritmus 

75 éves kor körül lelassul, mivel egyre inkább jelentkeznek az életkor hatásai, melyek 80-85 

éves kor körül gyakran még erőteljesebbé válnak. Ekkor kezdődik az utolsó időszak a 

legidősebb családtagok életében, akiknek meg kell birkózniuk önállóságuk fokozatos 

elvesztésével.  

Bár nem létezik egyetlen, az összes európai polgárra érvényes menetrend, az emberi élet többé-

kevésbé ezekre a szakaszokra tagolható. Ugyan nem tömörülnek homogén csoportba, ezek a 

korosztályok – az 50-59 évesek és a 60-75 évesek – egy egyre népesebb, hol jelentős 

vásárlóerővel, hol pedig sok idővel rendelkező fogyasztói csoportot alkotnak. 

 

2. táblázat: Az idős (65+) korosztály néhány kiemelt mutatószáma. 

 EU-28 Magyarország 

Idős korosztály (65+) aránya a népességen belül 19.2 % 18.3 % 

Várható további élettartam 65 év után (évek) nők: 21,2 

férfiak: 17,9  

nők: 18,2 

férfiak:14,5 

Egyedülálló idősek aránya 32,1 % 38,8 % 

Gazdaságilag aktív népesség aránya a 65-74 éves 

korosztályban 

9,5 % 4,2 % 

Internethasználók aránya (65+) 45 % 35  

Forrás: Eurostat, 2018 

 

3. Szeniorok marketing szempontú megközelítése 

3.1. Generációs marketing - Yankelovich-riport 

 

Az 1950-es évektől növekvő piaci verseny a cégeket arra kényszeríti, hogy egyre markánsabban 

fogalmazzák meg a célként meghatározható, elérendő fogyasztói csoportokat, a szegmenseket. 

Minél jobban megértik ugyanis a fogyasztói csoportok igényeit, viselkedését, annál közelebb 

kerülnek a fogyasztói elégedettség, majd hűség eléréséhez. Az ezzel kapcsolatos hazai és 

nemzetközi kutatásokat számos szakkönyv tartalmazza (pl: Kotler 1997, Bauer, Berács, Kenesei 

2007, Józsa, Piskóti, Rekettye, Veres 2005). Az életkornak generációként való kezelése 

viszonylag új megközelítésnek mondható, a generációk magatartásának megfigyelésével 1971 

óta foglalkozik a Yankelovich riport címen készülő kutatás-sorozat, melynek alapja annak 

megértése, hogy a vizsgált fogyasztói csoport motivációi miként korrelálnak saját generációjuk 

alapvető értékrendszerével. A kutatás alapját azok a közös, ún. kohorsz-élmények határozták 

meg, amelyek között az adott generációk felnőttek (Smith, Clurman 2003).  
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2. ábra: A generációs hatás mechanizmusa 

Forrás: Smith, W. – Clurman, A., 1997. 5.p. 

 

3.2. Generációs marketing – hazai vonatkozások, Törőcsik Mária 

 

A Yankelovich Monitor generációs kohorszai alapján történő generációképzésekre láthatunk 

példát két jeles magyar professzor közelítésével, Dr. Hoffmann Istvánné és Törőcsik Mária 

munkáiban.  

Az amerikai generációk magyar megfelelői: 

• Éretteknek megfelelő: a gazdasági válság, a világháborúk idején váltak aktív keresőkké,  

• Boomer: akik 1968 után vállaltak először munkát (szoft-szocializmus),  

• X-generáció: a rendszerváltás után vállaltak először munkát.[Törőcsik, 2003] 

Az alábbiakban egy generációs asszociációs vizsgálat összefoglaló eredményei láthatók, 

melynek kapcsán egy-egy generáció képviselői legjellemzőbb gondolatai kerültek 

feldolgozásra. [Törőcsik,2003]  
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3. táblázat: Generációs jellemzők Magyarországon 

 Érett generáció Középgeneráció Fiatal generáció 

Technika  kerülő magatartás, 

kimaradás, félelem, tv, 

rádió, kevés eszköz 

használata 

követő magatartás, 

nehéz lépést tartani a 

sok újdonsággal, 

házimozi, autó, 

háztartási gépek. 

alapvető és 

természetes viszony, 

mobiltelefon, hifi, PC, 

DVD, Internet 

Munka  kiegészítő kereset, egy 

életre szóló 

munkahely, állami, 

szövetkezeti 

alkalmazás 

pozíciótartás, változó 

elvárások, 

munkanélküliség vagy 

túl hosszú munkanap, 

vállalkozás 

önmegvalósítás, 

munkahelyváltás, 

nemzetközi 

munkavállalás, multik 

alkalmazottai 

Család  egy partner, teljes 

család, fontos a 

kapcsolat, igényelt, de 

nehezen létrejövő 

találkozások 

válások, új és 

töredékes családok, 

nagy különbség a 

szülő- gyerek 

gondolkodásmódban 

eltolódó családalapítás, 

együttélés, szingli 

kultúra, nincs nagy 

távolság a szülő-

gyerek viszonyban 

Társas kapcsolat  saját korosztályban, 

szűk család, életre 

szóló barátságok, újra 

felvett rokoni 

kapcsolatok, 

ritka, gyengülő, 

nehezen szerezhető 

baráti és munkahelyi 

kapcsolatok, 

érdekkapcsolatok,  

változatos, állandó 

szükséglet, virtuális és 

rövid barátságok, 

partnerválasztás 

nehézségei, 

Szórakozás  beszélgetés, tv, rádió, 

szomszédok, unokák, 

Parkok 

baráti összejövetelek, 

névnap, szülinap, 

színház, rekreáció, 

egyre kevesebb idő és 

energia 

 „vad bulik”, modern 

technika, diszkó, új 

élmények, eufória, 

Egészség  betegség, gyógyszerek, 

orvos, ápolás, 

hagyományos 

életvezetés 

kezdődő problémák, 

stressz, hagyományos 

életmód, kisebb 

változtatásokkal  

természetes 

állapot,nem kell 

törődni vele, 

testmozgás, 

aktivitások, 

Vásárlás  csak a 

legszükségesebbek 

vásárlása, funkcionális 

kisboltok 

funkcionális és 

emocionális, „big-

shopping” élménye, 

divatcikkek, mindent 

egy helyen, 

„shoppingolás” és nem 

vásárlás együtt 

Fogyasztás  konzervatív, nincs 

pazarlás, spórolás 

ésszerű mértékű, 

többféle korosztály 

igényeihez igazodó, 

trendek által 

meghatározott, 

„mindig újat”, fast 

food, készétel 

Megjelenés  kényelem a 

legfontosabb, sokáig 

őrzött ruhadarabok 

a divat csak a nőket 

jellemzi, inkább 

konzervatív, növekvő 

jelentőség 

divatos, gyors 

változások követése, 

globalizált, 

ugyanakkor egyéni 

keresése 

Forrás: Törőcsik,2003 
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A szeniorok szegmensére a heterogenitás jellemző, bár bizonyos tényezők összetartó erőt is 

jelenhetnek – ezeket Törőcsik Mária a következőkben látja: 

• „az egészség, mint problémakör egyre inkább foglalkoztatja a tagokat;  

• a társadalmi megítélés sztereotípiái egyaránt negatívan érintik a tagokat;  

• a nemek szerinti szerepmegosztások, elkülönülések az életkor növekedésével 

csökkennek;  

• jövedelmi különbségek inkább megmaradnak a csoporttagok között, mint a 

státuskülönbségek.” 

 

3.3. Generációs marketing – hazai vonatkozások, Hoffmann-féle generációs lehatárolás 

 

Az egyes generációk elnevezése és a választott korhatárok önkényesek. [Dr. Hoffmann 

Istvánné, 2003] A lehatárolás négy generáció elkülönítését eredményezi, a jelen kutatás 

szempontjából releváns 1. és 2. generáció részletesebb bemutatásával:  

1. A nagy változások generációja (1920-1938 között születtek)  

2. A vesztesek és győztesek generációja (1939-1960 között születtek)  

3. A rendszerváltó generációja (1961-1980 között születtek)  

4. Az ezredforduló generációja (1981-2000 között születtek)  

 

A nagy változások generációja (1920-1938)  

A generáció vagy fiatal, háborút járt felnőttként, vagy kisgyermek korban lépett be, született 

bele a központi irányítású, kollektív ideológiára épülő társadalomba. A kapott értékek: a 

létbiztonság, a munkához való jog, a tanulási lehetőségek, az egyenlőség ígérete a generáció 

életét szinte homogén magatartásformába szervezte. A generáció közösségi szocializációja alig 

eltérő értékrendszert közvetített minden csoportnak, látszólag nem téve különbséget a 

társadalmi munkamegosztásban elfoglalt hely szerint. Ez a generáció megalapozott 

egzisztenciával élte meg a rendszerváltást, saját érvényesülése helyett fontosabbnak tartja 

gyermekei és unokái boldogulását, státusemelkedését, megtakarításaival utódai vágyait 

támogatja. A középosztály újjá alakulásának résztvevője és tagjai között találhatók a 70-es évek 

lázadó fiataljainak szülei is. A háború utáni első nagyszülői generációt egészséges törekvések 

és aktivitás jellemzi. Szüleinél iskolázottabb, a világból többet ismerő és megismerésre törekvő, 

urbanizáltabb körülmények között élő és élni akaró generáció. Megtakarításait utódaira 

szívesen elköltő vagy rájuk hagyó, saját jövőjéért kissé aggódó generáció.  

 

A vesztesek és győztesek generációja (1939-1960)  

A generáció szülei a háborús veszteségek (kb., egy millió lakos) természetes szaporodással való 

pótlásában vállaltak meghatározó szerepet. Persze nem feledkezhetünk el arról sem, hogy volt 

egy olyan szakasza újkori történelmünknek, amikor a terhesség megszakítást szigorú törvény 

tiltotta. A törvény célja a születések számának emelése volt. Ezt a célt részben sikerült 

teljesítenie, hiszen az egészségügyi okokból nem engedélyezett abortuszt a gyakorlatban 

valóban börtönnel büntették, tehát a nem kívánatos gyermekek is világra jöttek. A szigorítást a 

többi között az alacsony élve-születések számával magyarázták. Ezzel szemben az alacsony 

természetes szaporodás akadálya a lakosság alacsony jövedelme, a szegénység, a súlyos 

lakásgondok, a kitelepítések, vagyis a jövőtlenség volt. A kényszer szülések tovább nehezítették 
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a családok életét, mert a gyermekellátás gondjaiból az állam csekély részt vállalt át. Így született 

a háborús emberveszteség pótlására hivatott kívánt és nem kívánt születésekből származó, 

vesztes és győztes generáció. Ideológiai alapon, egyre nagyobb arányban vonták be a nőket a 

társadalmi munkamegosztásba, főként alacsonyan kvalifikált munkakörökbe például, betanított 

munkára. Ebben a korszakban indult el a kétkeresős családmodell hódító útjára, amely a nők 

felszabadítása hamis ideológiájára támaszkodva ugyan, de segítette a női egyenjogúság 

felgyorsulását, a nők tömeges megjelenését a közép- és felsőfokú képzésben. Ez a generáció 

tehát azokból a győztesekből áll, akik a korábbi rendszerekkel szemben akár alacsony 

társadalmi státusból indulva hódíthattak meg szellemi, tudományos irányítói pozíciókat. Fiatal 

felnőttként esélyt kaphattak akár külföldi egyetemi továbbtanulásra is, de azt is 

megtapasztalhatták, hogy a lázadó ifjúság itthon nem fejezheti ki érzéseit, követeléseit 

szabadon. Ez a generáció persze tagjai között tudhatja a központi irányítású társadalom 

preferenciáinak szenvedő alanyait is, a veszteseket. Azokat, akik törekvéseiket, vágyaikat nem 

valósíthatták meg, mert származásuk megítélése alapján nem voltak kívánatosak vezetői 

pozíciókban. A háború utáni generációk közül itt található a legtöbb hátrányt elszenvedett 

állampolgár, de a rendszerváltás idején a fiatalokat képviselők már a győztesekhez sorolhatók.  

Az elmúlt másfél évtizedben ez a generáció élt át a lehetőségeknél gyorsabb igényemelkedést, 

társadalmi fragmentációt, vagyon és hatalom szerinti elkülönülést. Ez a generáció már 

folyamatos tanulásra kényszerült, mert beleszületett egy egalitáriánus szemléletű társadalomba, 

majd egy versenyalapúhoz kellett alkalmazkodnia. Ez a generáció mondható ma a társadalom 

legtekintélyesebb és legbefolyásosabb csoportjának. Korábban nem látott tanulási 

lehetőségeket kapott és a demokrácia hozta versenyelőnyök kihasználásában is jeleskedik. 

Ennek a generációnak jó a közérzete és a jót természetesnek tartja és fogadja el. Közös 

jellemzőjük a hit a fejlődésben és a hatalom megszerzési lehetőségében. 

 

4. Idős fogyasztók értékválasztásai  

 

A fogyasztói magatartást jórészt a közvetlen társadalmi környezetet befolyásolja, ezen belül is 

ki kell emelni a család és az ismerősök hatását. Különösen idős vásárlók esetében igaz, hogy a 

személyes információs források a legfontosabbak; ennek oka lehet, hogy kényelmesebbnek 

tűnik „kész vélemények és értékelések” alapján döntést hozni, azonkívül az ilyen irányú 

információcsere a társas kapcsolatok ápolásának egyik formája is egyben. Ezen túl a személyes 

információkat az idősek gyakran hitelesebbnek tekintik, mint a médiákból származó 

információt [Hupp, 1999].  

Meglehetősen jól meg lehet határozni, hogy az idősek milyen értékpreferenciák mentén 

bonyolítják vásárlásaikat. [Pirkl 1994] a jórészt életkortól független, transzgenerációs 

elvárásokat listázta, melyek közé tartozik például:  

• az egyszerűsítésre való törekvés,  

• a kényelem-igény  

• az egészségközpontúság  

• a felesleges dolgok elutasítása,  

• az új puritanizmus,  

• az autentikusság megbecsülése,  
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• a bizalom fontossága,  

• a döntések egyszerűsítése, például a véleményvezérek álláspontjának elfogadásával 

[Törőcsik, 2006] 

Az idősek tapasztaltabbak, több önbizalommal bírnak. Tudják, mit akarnak, döntéseikben 

megfontoltabbak, a gyártókkal, a kereskedőkkel és a szolgáltatókkal szemben támasztott 

igényeik ezért magasabbak és árnyaltabbak, mint a fiatalabb vásárlók. [Meyer-

HentschelMeyer-Hentschel, 2009.] 

 

5. A kutatás eredményei 

 

Az adatgyűjtés standardizált és előtesztelt kérdőíveken történt, az alábbiak szerint csoportosított 

kérdéskörök mentén:  

− A célcsoport általános értékei  

− A célcsoport bútorokkal szemben támasztott elvárásai  

− A célcsoport bútor beszerzéssel kapcsolatos szokásai  

− Tájékozódási szokások, információkeresés 

 

Az életkor alapján történő szegmensképzéstől jelen tanulmány keretében eltekintettem, illetve 

a beépített demográfiai és életstílus kérdések mentén az aktivitást, a tevékenységet határoztam 

meg szegmensképző ismérvként. Ennek nyomán a szeniorok között három további csoport 

különíthető el (nem számítva a jövedelmi viszonyokból és a társas viszonyokból származó 

további alcsoportokat): 

Nyugdíj előtt állók: gazdaságilag aktívak, ám a következő 0-5 éven belül nyugdíjba vonulnak. 

Aktív keresettel rendelkeznek, megtakarításokat eszközölnek (lehetőségeik függvényében a 

nyugdíjas évekre). Mindennapjaik jelentős részét a munka teszi ki. 

Aktív nyugdíjasok: a pihenőkor első szakaszában járnak, egészségi állapotuk lehetővé teszi az 

aktív kikapcsolódást. A ház karbantartása, a manuális munkák (kertészkedés, barkácsolás, 

varrás) és a környék rendben tartása fontos számukra, a hétköznapokban igyekeznek összekötni 

a kellemest a hasznossal. Az otthoni szabadidős tevékenységek szintén népszerűek körükben, 

de pénzügyi lehetőségeikhez mérten outdoor tevékenységeket is végeznek. 

Passzív nyugdíjasok: akár egészségügyi, akár pénzügyi lehetőségeik miatt nem élnek aktív 

életet, jellemzően otthonukban, és családjuk/barátaik szűk körében tartózkodnak. Költéseik 

jellemzően az egészség és napi életminőség fenntartására irányulnak, megtakarításaikat 

praktikus okokból növelik vagy tartják szinten (például örökül hagyás, utódok biztonságának 

garantálása) 

A szeniorok otthonukra, mint életük egyik legfontosabb biztos pontjára tekintenek. (3. ábra) 

Annak berendezése, felépítése, ha nem is ízlésük kiteljesedését, de mint életüket végigkísérő 

folyamatok lenyomatát dícséri, ennek megfelelően a változtatási hajlandóság az életkor 

előrehaladtával folyamatosan csökken. Igaz ez azoknál a megkérdezetteknél is, akik anyagi 

helyzete lehetővé tenné a válást, hiszen akárcsak lakásuk/házuk esetében, úgy annak 

berendezésénél is az immobilitási hajlandóság magas a társult emocionális tényezők miatt. A 

változtatást elsősorban a racionális érvek indokolják. A felhalmozás, felújítás, dizájnváltás 

egyre kevéssé játszanak szerepet otthonuk belső képének kialakításánál.  
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3. ábra: Az otthonnal kapcsolatos attitűdök 

Forrás: Saját kutatás 

 

Az otthon egységes képe minden korcsoportnál rendkívül fontos, ennek megfelelően a már 

kialakult belső képhez igazítják az új bútor stílusát is. A bútor tartóssága, értékállósága 

kiemelkedő szempontként jelenik már, bár az életkor előrehaladtával ennek jelentősége 

csökken. Ugyanakkor mind a praktikum, mind a kényelem fontossága növekszik a szeniorok 

között az életkor előrehaladtával, a formatervezés pedig egyre inkább háttérbe szorul, 

köszönhetően az egészségi állapot folyamatos változásának.  (4. ábra) 

 

 
4. ábra: A bútorvásárlással kapcsolatos attitűdök 

Forrás: Saját kutatás 

 

Új bútor vásárlására egyébiránt főként praktikus okokból kerül sor.  

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Nagyon elégedett vagyok a lakásom berendezésével.

Szeretnék több időt a lakásom berendezésére szentelni.

Az otthonomra próbálok a lehető legtöbbet költeni…

Gyakran megesik, hogy átrendezem a bútorokat.

 A legfontosabb, hogy a házam/lakásom tiszta legyen

A házam/lakásom nagyon kényelmes.

A ház/lakás kifejezi a benne lakók személyiségét.

Otthon érzem magam házamban/lakásomban.

Otthonnal kapcsolatos attitűdök (Likert-skála, n=103)

Passzív nyugdíjasok Aktív nyugdíjasok Nyugdíj előtt állók



290 

 
5. ábra: A bútorvásárlások okai 

Forrás: Saját kutatás 

 

Az idősebbek, különösen az egyedülálló nyugdíjasok ritkábban, átlagosan 10-11 évente 

vásárolnak új bútort, leginkább akkor, ha a korábbi tönkrement, elhasználódótt. Bár a 

bútorvásárlási kérdések között szerepelt, valójában a vásárláshelyettesítő alternatívaként kell 

számontartani a javíttatást, mint lehetséges megoldást, amely nagyon gyakori az idős korosztály 

körében. A válaszadók 65 %-a jelölte meg a bútorcsere motivációjaként a praktikusabbra való 

cserélést, amelynek jelentősége főként az idősebb korosztály esetében jelentős, ekkor is az 

egészségügyi szempontok miatt. (5. ábra) Az új lakásba/házba költözés nem jelenik meg valós 

alternatívaként a korosztálynál, sem a korábbi elemek kiegészítését szolgáló vásárlás, tekintettel 

arra, hogy korábbi életszakaszaikban a teljes berendezés kialakítása már megtörtént. Követve 

az előző kérdés eredményeit, a divat és dizájn kérdése szintén alacsony említést kapott a 

legidősebb korosztály esetében, ugyanakkor főként a nyugdíj előtt állóknál a lakás csinosítása 

még valós alternatívaként jelenik meg.  
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6. ábra: Az információforrások használtságának okai 

Forrás: Saját kutatás 

 

Az idősek tapasztaltabbak, több önbizalommal bírnak, mint a fiatalabb korosztály tagjai. 

Tudják, mit akarnak, döntéseikben megfontoltabbak, a gyártókkal, a kereskedőkkel és a 

szolgáltatókkal szemben támasztott igényeik ezért magasabbak és árnyaltabbak, mint a 

fiatalabb vásárlók esetében.  

Esetükben a fogyasztói elvárások kapcsán megjelenik az autentikusság keresése, ahol a 

„marketing” helyett a hitelesség kerül előtérbe, a megbízható gyártó, kereskedése megtalálása 

nagy tudatosságot és elkötelezettséget igényel a vásárlótól. A hitelesség iránti igényből 

fakadóan előtérbe kerül a lokalitás is, a helyben elérhető termékek keresettebbek, mert 

földrajzilag minél közelebb van a kereskedő, a szenior számára annál hitelesebb. 

A személyes információforrások szerepe az ő esetükben is felértékelődik, a szeniorok jobban 

hisznek a hozzáértő(nek tűnő) szakembereknek, mint a cégeknek. A referenciacsoport vagy –

személy lehet bárki, aki az adott területen hiteles információkat szolgáltat, illetve erről a vásárló 

már korábban meggyőződhetett – sok esetben ráadásul a kereskedő cég egybeolvad a kereskedő 

személyével. (6. ábra) 

A hiteles információforrások csoportjába tartoznak a televíziós beszélgetős műsorok, 

házalakítással foglalkozó műsorok szereplői, illetve a műsor tartalma (itt nem érhető tetten az 

értékesítési kényszerből fakadó félreinformálás), a rádióban, illetve helyi lapokban megjelenő 

hirdetések (amelyek jellemzően a lokális, már régóta működő bútorkereskedők hirdetéseit 

tartalmazzák), illetve ugyanezen okból az egyes helyi kereskedők szórólapjai, valamint a 

kereskedelmi egységben a kereskedő személye, mint tanácsadó. Érdekes megállapítás, hogy 

ismerősök, családtagok véleménye kevésbé relevánsan jelenik meg az információforrások 
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között, csak úgy, mint az asztalosok, lakberendezők véleménye (utóbbiaknál vélhetőleg a 

„minden szentnek maga felé hajlik a keze”-elv alapján).  

 

6. Összefoglalás 

 

Kutatásomban megvizsgáltam választott célcsoportom, az 50+ generáció bútorválasztási 

szokásait és az azokat vezérlő komponenseket. Szakirodalomra támaszkodva megállapítottam 

választott témám relevanciáját, aminek fő elemét a gyorsan és tendenciaszerűen öregedő hazai 

társadalom jelenti. Témám időszerűségét tehát hangsúlyosnak látom, hiszen egy növekvő piaci 

szegmens bútorvásárlási attitűdjeit és motivációit vizsgáltam egy emelkedő szerepet játszó 

fogyasztói attitűd fényében. A magyar szeniorok bútorvásárlási magatartásában a szokásaikhoz 

való ragaszkodás dominál és ettől csak csekély eltérésre hajlamosak, ez a fogyasztási hozzáállás 

pedig mélyen az értékrendben gyökerezik. Az értékkel bíró elemek köre szűken meghatározott, 

egyfelől az életük alkotta személyes kötődés, másfelől a további életvitel megkönnyítését 

szolgáló praktikum a leginkább meghatározóak. Az aktív életút végén állók körében 

ugyanakkor erőteljesen megfigyelhetőek az újításra, megújításra való hajlandóság jegyei is. A 

célcsoport fogyasztói viselkedését korlátozó tényezők közül legfontosabbként a (fizikai és 

személyi) erőforrások alacsony szintje azonosítható.  

Az 50+ generáció technológia befogadási képessége alapvetően befolyásolni fogja az 

időspiacok fejlődési dinamikáját és irányát, valamint saját életminőségét mind a fiatalabb, mind 

pedig az idősebb idős életszakaszában 

További kutatások szükségesek ahhoz, hogy az értékdimenzióban megfogalmazott tényezők és 

az erőforrások összefüggése vizsgálható legyen.  
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Absztrakt  

 

A versenyképes gazdaság működtetéséhez és fenntartásához elengedhetetlen a tudásalapú 

társadalom erős alapjainak megteremtése. Az erős alap csak a résztvevők aktív 

együttműködésével hozható létre. A Triple Helix modell egy olyan innovációs elmélet, amely 

három szereplő: a gazdasági szféra, az egyetemi-tudományos intézmények és a kormányzati 

szervek komplex kapcsolatára alapoz; helyi szinten a városban működő felsőoktatási intézmény, 

intézmények, az önkormányzat és a vállalkozások szoros kapcsolatát feltételezi. Fő 

megállapítása a Triple Helix modellnek, hogy e három egység (egyetem, gazdaság, kormányzat) 

folyamatos és kétirányú kommunikációja biztosítja mindhárom szektor fejlődését. Napjainkban 

a régiók a tudás formálásának központjaivá, úgynevezett tanulórégiókká váltak; a tudást 

összegyűjtve, fókuszálva teremtenek termékeny környezetet a tanulás, a fejlődés folyamatos 

fenntartásához, fejlesztéséhez. A tanuló, tudásteremtő régiók kialakításához a Triple Helix 

modell hatékony működése elengedhetetlen. Az egyetemek előkelő és fontos helyen állnak a 

tudásalapú társadalomban és gazdaságban, hiszen a gazdaság gyarapodásának előfeltétele az 

új tudás létrehozása, átadása oktatás és képzés révén, felhasználása új ipari eljárásokban, 

termékekben, szolgáltatásokban. A társadalom, a gazdaság stratégiai, nem a mindennapi 

feladatokhoz kapcsolódó kérdéseit is fel kell vetnie az egyetemnek, és meg kell kísérelnie az 

ipari szereplőkkel együtt megválaszolni. Ilyen kérdés az is: mi szükséges ahhoz, hogy egy hazai 

KKV nemzetközileg versenyképessé válhasson, illetve hogyan tudja ezt a folyamatot segíteni az 

egyetem. A tervezett előadás a Triple Helix modell két speciális szereplőjét, az egyetemet és 

KKV-kat, illetve a köztük lévő együttműködést, együttműködési lehetőségeket, és az 

együttműködés potenciális eredményeit veszi górcső alá.  

 

Kulcsszavak: Triple Helix, tanuló régió, KKV, egyetem 

 

1. Bevezetés 

 

A tudásalapú társadalom résztvevőinek aktív együttműködése napjainkban a versenyképes 

gazdaság működtetéséhez és fenntartásához elengedhetetlen. Napjainkban a régiók a tudás 

formálásának központjaivá, úgynevezett tanulórégiókká váltak; a tudást összegyűjtve, 

fókuszálva teremtenek termékeny környezetet a tanulás, a fejlődés folyamatos fenntartásához, 

fejlesztéséhez.1 Ehhez elengedhetetlen a régió szereplőinek hatékony és folyamatos 

együttműködése, amely során egymást is fejlesztik, egymás fejlődéséhez, sikeréhez is 

hozzájárulnak. „A régiók vonzereje és versenyképessége nagymértékben függ az innovációba 

bekapcsolódó egyetemek és vállalatok térben kiegyensúlyozott hálózati együttműködésétől. A 
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helyi tudásbázisok, az innovációs potenciál kihasználása és az egyetem-gazdaság 

együttműködés jelentősen hozzájárul nemcsak a vállalatok, de a régió teljesítményének a 

javításához”2 (Gál 2005, 269. o.). 

A tanulmány a régió tudásalapú társadalomának kapcsolatrendszeréből az egyetem és a helyi 

kis- és középvállalkozások (KKV-k) közötti folyamatokra, lehetséges folyamatokra fókuszál. A 

tanulmány górcső alá veszi az egyetemek lehetséges és aktuális szerepét a KKV-k fejlődésében 

Európában általában és Magyarországon. 

 

2. Triple Helix modell 

 

A Triple Helix modell három szféra: a gazdasági szféra, az egyetemi-tudományos intézmények, 

és a kormányzati szervek hármas kapcsolatáról alkot komplex innovációs elméletet. Helyi 

szinten a városban működő felsőoktatási intézmény, intézmények, az önkormányzat és a 

vállalkozások szoros kapcsolatát feltételezi. Fő megállapítása a Triple Helix modellnek, hogy e 

három egység (egyetem, gazdaság, kormányzat) folyamatos és kétirányú kommunikációja 

biztosítja mindhárom szektor fejlődését.3 

 

 
3. ábra Triple Helix Modell5 

Forrás: Etzkowitz–Leydesdorff (2000, 111. o.), alapján Lengyel (2005) 

 

A Triple Helix modell nem egy statikus, sokkal inkább dinamikus együttműködési 

kapcsolatrendszer. Az kormányzati-gazdaság és magánszféra; a felsőoktatás és kormányzat-

gazdaság; a felsőoktatás és kormányzat-gazdaság határvonalak állandó változásban vannak.6 A 

három szektor szerepe folyamatosan változik a modellen belül, a tudásalapú gazdaságban, a 

helyi innovációs tevékenység alakulását nagyban meghatározza a három szektor egymásba 

történő átmenete, a tevékenységek közötti átfedés és hosszú távon a köztük lévő szervezeti 

korlátok eltörlése.7 

Az egyetem a Triple Helix modell egyik meghatározó szereplője; a felsőoktatási intézmények 

előkelő és fontos helyen állnak a tudásalapú társadalomban és gazdaságban, hiszen a gazdaság 

gyarapodásának előfeltétele az új tudás létrehozása, átadása oktatás és képzés révén, 

felhasználása új ipari eljárásokban, termékekben, szolgáltatásokban. Az elmúlt másfél-két 

évtizedben, számos gazdasági, társadalmi és politikai folyamat kölcsönhatásának 

eredményeként, az egyetemek gazdasági-társadalmi szerepe, illetve annak megítélése jelentős 

változáson ment keresztül szerte a világon, s főként Európában. A 2000-ben megrendezésre 
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kerülő Lisszaboni csúcs óta az Európai Bizottság az egyetemekre a gazdasági fejlődés 

motorjaként tekint. A K+F tevékenység nem korlátozódhat az ipar által operatívan felvetett, 

konkrét gyártási folyamatokhoz kapcsolódó területekre. A társadalom, a gazdaság stratégiai, 

nem a mindennapi feladatokhoz kapcsolódó kérdéseit az Egyetemnek fel kell vetnie, és meg 

kell kísérelnie az ipari szereplőkkel együtt megválaszolni. Ilyen kérdés az is: mi szükséges 

ahhoz, hogy egy hazai KKV nemzetközileg versenyképessé válhasson.8 

 

3. Az Egyetemek szerepének változása Európa-szerte 

 

A felsőoktatási intézmények klasszikus funkciói az oktatás és a kutatás. Az intézmények 

tevékenységeit, szolgáltatásait igénybe vevők körének jelentős bővülése és a tudás piaci 

értékének felértékelődése alapjaiban formálta át az alaptevékenységek e hagyományos körét is. 

A nemzetközileg sikeres, modern egyetemek egy harmadik féle tevékenységet is végeznek a 

klasszikus funkciók mellett; az úgynevezett harmadik missziót. A harmadik misszió magában 

foglalja az összes intézményesített kapcsolatot, amelyet a nem-akadémiai világ szereplőivel tart 

fenn az intézmény.9 

Az egyetemek Európa-szerte profilt váltanak, a harmadik missziós tevékenységek erősödésével 

párhuzamosan. A profilváltás célzott végeredménye a vállalkozó egyetem, amely a felsőoktatási 

intézmények evolúciójának legújabb állomása lehet. Az úgynevezett evolúciós folyamatban a 

vállalkozó egyetemet megelőzi a „gazdálkodó” és a „szolgáltató” egyetem. A gazdálkodó 

egyetem az 1980-as évek gazdasági válságainak eredményeként jött létre, amikor a kormányok 

világszerte csökkentették a felsőoktatásnak juttatott támogatásokat, indirekt irányítási 

mechanizmusokat vezettek be és az intézményeket harmadlagos (pl. tandíjas képesések, 

szerződéses kutatások) bevételi források szerzésére kezdték ösztönözni. A társadalmi 

környezetet szélesebben értelmező szolgáltató egyetemen már egyfajta stratégiai-tervezés és 

erőforrás-központosítás is megjelenik, a döntéshozói hatalom az akadémiai stábtól fokozatosan 

az adminisztratív stábhoz, az egyetemi menedzserekhez kerül át. A szolgáltató egyetemek egyik 

legradikálisabb fajtája a vállalkozó egyetem.10  

Ezt a folyamatot a kormányok és a felsőoktatási intézmények közötti kapcsolatok átalakítása 

kísérte, amely két párhuzamos folyamat során változott meg. Állami, ágazati szinten erős 

stratégiai tervezés folyik, amely során az eredmények meghatározása vált prioritássá, szemben 

a korábban jellemző folyamatszabályozással. Intézményi szinten pedig az egyetemek egyre 

növekvő autonómiával és jelentősebb mértékű felelősségvállalással működhetnek, mint 

korábban. Számos példa van erre a folyamatra a 2000-es évek elejétől: 

• Franciaország (1990 óta): finanszírozási szerződések az állam és az intézmények között;  

• Svéd reform (1993): autonóm intézményi státusz, célok és eredmények a kormányzás 

fókuszában; 

• Norvégia - "Minőség-reform" (2003) (az egyetemek saját belső irányítási struktúrát 

alakíthatnak ki); 

• Osztrák egyetemi reform (2001-2002): új jogi státuszt, nagyobb autonómiát kaptak az 

intézmények; 

• Dán egyetemi törvény: külsős tagokkal működő irányítótanács az egyetemek élén. 

(2003) 

 



297 

Európa-szerte zajlanak (sok helyen már lezajlottak) az egyetemi reformok, amelyek 

hosszútávon a felsőoktatás profilváltásához vezetnek – a vállalkozó egyetem, mint idea 

determinálja a változásokat, változtatásokat. A globális versenyben való helytállás érdekében 

az egyetemeknek erős, egységes és vállalatszerű menedzsmentre, jól meghatározott küldetésre 

és stratégiára, kevesebb állami befolyásra, de nagyobb számon kérhetőségre, a társadalommal 

való erőteljesebb integrációra, s különösen az iparral, a vállalati szférával való szorosabb 

kapcsolatok kiépítésére van szüksége. Az egyetemek működését nagyban befolyásolja 

működésük hatékonysága, hogy mennyire képesek együttműködni a vállalatokkal. Ehhez olyan 

szervezetté kell válniuk, amely a piaci viszonyok között is képes helyt állni, határidőre és magas 

minőségben szolgáltatni – legyen szó oktatásról, kutatásról vagy projektmunkáról. Az önálló 

vagyongazdálkodás egy olyan aspektusa a működésnek, amely feltételezi, és egyben fokozza a 

hatékonyságra törekvést, a menedzsment szemléletet, a felelősségvállalást; tehát a piacon elvárt 

működést.11 

 

4. A felsőoktatás helyzete Magyarországon 

 

A magyar felsőoktatási rendszer több olyan problémával küzd14 15 16, amely gátolja az Európa-

szerte már zajló, lezajlott felsőoktatási reform bekövetkeztét hazánkban. Azonban olyan 

változások kezdődek 2014-ben, amelyek megoldást jelenthetnek ezekre a problémákra. 2014-

ben új ágazati felsőoktatási stratégiát fogadott el a Kormány (Fokozatváltás a felsőoktatásban 

címmel), amely szintén kritikusan fogalmaz a felsőoktatás helyzetével kapcsolatban: „"Az 

egyetemek a nyomásgyakorlás és a valódi piaci verseny nélkül dolgoznak, adminisztrációja 

bürokratikus, és sok szempontból elavult irányítási struktúrával rendelkezik." A hazai 

felsőoktatásban felmerülő problémák főbb területenként összefoglalva a fentebb hivatott 

forrásokra hivatkozva: 

Finanszírozás. A magyar felsőoktatásban 2008 és 2015 között ugyan csökkent az 

állami finanszírozás 15%-kal, de ugyanebben az időszakban a hallgatói létszám is 

csökkent 20%-kal.17 Az oktatói-kutatói létszám a csökkenő hallgatói létszám mellett 

változatlan, miközben a bérek átlagosan közel 30%-kal növekedtek.18 A jelenleg 

normatív, hallgatói létszám alapú finanszírozás a fenti arányváltozások miatt problémát 

jelent hosszú távon. Az intézményeknek a saját bevételeiket növelniük kell. Európai 

Uniós pályázati forrásokból 2020-ig több, mint 430 millió euro értékű projektet 

valósíthatnak meg az intézmények.19 Magas az EU-s támogatottságoknak való 

kitettség. A bevételeken belül magas a közösségi eredetű források aránya. Ez azért jelent 

problémát, mert egyrészt kockázatos a magas kitettség egyetlen bevételi csatornának, 

másrészt az EU által társfinanszírozott források a jelenlegi formában a következő EU-s 

költségvetési ciklusban már várhatóan nem állnak rendelkezésre. Továbbá ezen 

források alapvetően fejlesztéseket finanszíroznak, s nem az intézmények működési 

hiányait. A saját bevétel arányának növelése szükséges a bevételi struktúrában. 

Jogi környezet. Az állami fenntartású felsőoktatási intézmények jelenleg költségvetési 

szervként működnek, amelyek esetében a források felhasználhatósága területén az 

államháztartási törvény szigorú követelményeket ír elő, amely a piacon való megjelenés 

esetén alapvető versenyhátrányt jelent az intézmények számára. (Filep, 2009) A szigorú 

szabályok akadályozzák a vállalatokkal való együttműködést, a vállalatoknak nyújtandó 
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szolgáltatások határidőre történő magas színvonalú teljesítését (pl: közbeszerzési 

eljárás, beszerzési szabályok, adminisztrációs terhek). A 2014-ben megjelent 

“Fokozatváltás a felsőoktatásban” ágazati stratégia célul tűzi ki, hogy történjen meg egy 

’új üzleti modellnek megfelelő jogszabályi környezet kialakítása’. 

Menedzsment. 2014 előtt a vállalati szférára jellemző teljesítménykényszer és valódi 

piaci verseny nélkül működtek az egyetemek: az egyetemi vezetés anélkül gyakorolta a 

tulajdonosi jogokat és a menedzseri hatásköröket, hogy tényleges felelősséget kellett 

volna viselnie az egyetem vagyonáért és a sikeres működéséért. A magyar kormányzat 

az állami fenntartású felsőoktatási intézményekben 2014-ben bevezette a kancellári 

funkciót. Ezzel a kormányzat deklarált célja az volt, hogy professzionálisabbá tegye a 

felsőoktatási intézmények gazdasági-pénzügyi, illetve menedzsment feladatainak 

ellátását. Az új szabályozással az állami felsőoktatási intézmények kettős (duális) 

irányítás alá kerültek: a tudományos és oktatási tevékenységek irányításáért a szenátus 

által választott rektor, a szervezeti és gazdálkodási feladatokért pedig a kormányzat által 

kijelölt kancellár felel.  

Humán erőforrás menedzsment. A jogszabályban szabályozott közalkalmazotti 

foglalkoztatási követelmények és a javadalmazási lehetőségek versenyképtelenné teszik 

az intézményeket a legjobb szakemberek megszerzésében és megtartásában. 

Hiányoznak a teljesítményösztönzés motivációs eszközei, az oktatók számára csak 

többletfeladatokkal, másodállásokkal teszi vállalható életpályává a felsőoktatási karriert 

a rendszer.  

Általános és munkakultúra.  A jogszabályi és pénzügyi keretek változtatása mellett a 

kultúraváltás is szükséges az intézményekben. A teljesítményt nem értékelő, nem piaci 

alapú felsőoktatásban szocializált munkatársak számára egy vállalkozói típusú egyetem 

egészen új környezetet jelent.  A megszokott élethosszig tartó munkahely, az alapfizetés 

teljesítménymérés nélkül, a valós minőségbiztosítás hiánya után egy új helyzetet 

teremtenek az elindult változások. A változások eredményeként az egyetemi 

munkatársak felé egyértelmű igények fogalmazódhatnak meg, a teljesítményük 

folyamatosan és a bérükben realizált eredményekkel értékelésre kerülhet; miközben a 

hallgatóközpontú oktatás minőségének javítására vonatkozó elvárás folyamatos. Ennek 

elfogadtatása egy hosszabb folyamat, miközben azonosítani és egyértelműen 

kommunikálni szükséges a motivációs tényezőket. 

 

A fenti problémák megoldása célként szerepel a Kormány által 2014-ben elfogadott 

“Fokozatváltás a felsőoktatásban” című stratégiai dokumentumban. A felsőoktatás-politika ott 

megfogalmazott célja egy olyan felsőoktatási működési és finanszírozási rendszer kialakítása, 

amely egyrészt a képzések valós fajlagos költségén alapszik és teljesítményelvű, azaz az 

oktatási tevékenység minőségének fejlesztésére ösztönzi az intézményeket, másrészt javítja az 

intézmények piaci forrásbevonó képességét, azaz olyan jogszabályi hátteret biztosít számukra, 

amely a piaci szereplőkkel egyenlő feltételeket biztosít a felsőoktatási intézmények számára a 

piaci működésben. Sok területen segített már a kancellári rendszer bevezetése 2014-ben; a 

tulajdonosi szemlélet megjelent az intézmények vezetésében, azonban a jogi keretek és a 

működési modell peremfeltételei lényegében még nem változtak. Az elindult folyamatokra 

azonban már lehet építkezni. Az építkezéshez az európai jó gyakorlatok mutathatnak példát a 
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magyar felsőoktatás számára, amelyek esetében több jó példát láthatunk arra nézve is, hogy az 

intézmények milyen jelentős szerepet játszanak a helyi vállalkozások fejlődésében, 

fejlesztésében. 

A magyar KKV-k esetében jellemző a tőkehiány, a globális összevetésben gyenge innovációs 

és növekedési ambíciók, képességek. Többségük nem rendelkezik korszerű technikai-

technológiai háttérrel, kutatás-fejlesztési és innovációs menedzsment-tudással. Sokszor 

kulturális és kommunikációs szakadékot kell áthidalni ahhoz, hogy egy KKV sikeres lehessen 

akár a nemzetközi piacokon is. Újszerű együttműködésre volna szükség a társadalom, az oktatás 

és a vállalatok között, a cégeknek intenzíven be kellene kapcsolódniuk az oktatásba, illetve élő 

kapcsolatot ápolni a helyi egyetemmel, egyetemekkel.12 

 

1. táblázat: A hazai vállalatok és a felsőoktatási intézmények strukturális jellemzőinek 

összehasonlítása13 

 Vállalat Felsőoktatási intézmény 

hierarchia top-down bottom-up 

felelősség meghatározott felelősségi körök, 

amelyek a kompetenciákra épülnek 

elválik a feladat, a kompetencia é a 

felelősség 

motivációs 

rendszer 

szankcionálió és jutalmazó rendszerek kötött bértábla, merev előrelépési 

szabályrendszer, nincs 

teljesítményorientált előrejutási 

rendszer 

azonosulás a szervezet küldetésével a tudományos társadalommal, 

alacsony azonosulás az intézmény 

egészével 

folyamatok standardizált és jól mérhető 

folyamatok 

kevésbé standardizálható 

alapfolyamatok 

szabályozás szabályozott működés, 

munkafolyamatok 

oktatói, kutatói szabadság 

azelsődleges 

minősítés, 

értékelés 

a szervezet minősítése a piac által 

történik, mérhető, egzakt 

indikátorokkal 

a szervezet akkreditációja ágazaton 

belül történik, körbeminősítés miatt 

nem egzakt, puha indikátorok 

figyelembevételével 

kitettség piaci mechanizmusoknak kitett politikai mechanizmusoknak kitett 

pénzügyi cél költségcsökkentés a cél saját bevétel növelése a cél 

Forrás: Kovács Zsolt (2012) 

 

A fent táblázat is bizonyítja, hogy egy vállalat és egy felsőoktatási intézmény struktúrájában, 

kultúrájában mennyire különbözik egymástól. Ezt a különbséget csökkentheti a hazai 

intézmények vállalkozói egyetemmé válásának segítése, a folyamat felgyorsítása. 
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5. A KKV-k fejlesztésében való egyetemi szerepvállaláshoz szükséges feltételek 

 

Az Európa-szerte lezajlott reformfolyamatokat kísérő és erősítő kormányzati-egyetemi 

kapcsolatrendszer átalakulása elengedhetetlen a hazai felsőoktatási intézmények hatékony 

KKV-fejlesztési szerepének betöltéséhez. Ágazati szinten az erős középtávú stratégiai 

dokumentum elkészült, azonban a folyamatok szabályozásának igénye még a mindennapi 

irányításban a meghatározó, szemben a fejlődéshez elengedhetetlen eredménycentrikus 

tervezéssel, irányítással. Intézményi szinten a kancellári rendszer bevezetésével erősödött a 

menedzsment az egyetemeken, de autonómia tekintetében nem történt előrelépés; az intézményi 

autonómia nem nőtt az utóbbi években. 

A kívánatos változásokat maga a stratégiai is meghatározza:  

• „A felsőoktatási intézményekben rendelkezésre álló K+F+I potenciál hasznosítása 

az ország gazdasági fejlődése szempontjából kulcskérdés. A magyar innovációs 

rendszernek ugyanis nagy problémája, hogy strukturálisan két, egymásnak ellentmondó 

részből áll össze. Egyfelől, az innováció gazdasági hatásainak mérésére szolgáló 

rangsorban – a régió országai közül – Magyarország kiemelkedően szerepel, 

köszönhetően elsősorban a nemzetközi nagyvállalatok által megtestesített innovációs 

kultúra és technológia színvonalának. Másfelől azonban a KKV szektor innovációját 

mérő mutatókban sereghajtók vagyunk. Világos tehát, hogy a hazai és nemzetközi 

piacokon is versenyképes magyar vállalatok fejlesztését célzó kormányzati 

erőfeszítések csak akkor hozhatnak tartós eredményt, ha sikerül a vállalkozások 

innovációs intenzitását növelni, amely azonban csak a felsőoktatásban 

rendelkezésre álló potenciál kihasználásával érhető el hatékonyan.” 

•  „Olyan szabályozási és irányítási környezetet kell kialakítani, amelyben elérhető az 

intézmények működésének, gazdálkodásának stabilizálódása, az állami és közösségi 

forrásoktól való függőségük csökkenése, az új üzleti modellek bevezetéséhez szükséges 

feltételek megteremtése.” 

• „Az intézményi gazdálkodásra, vagyonkezelésre vonatkozó szabályozási környezetet 

úgy kell kialakítani, hogy az intézmény érdekelt legyen a saját bevételek arányának 

jelentős növelésében, a hatékony gazdálkodási rendszer kialakításában.” 

(Fokozatváltás a felsőoktatásban - középtávú szakpolitikai stratégia 2016) 

A felsőoktatásban rendelkezésre álló K+F+I potenciál, KKV szektor fejlődését is magával hozó 

kiaknázásához elengedhetetlen a felsőoktatási modell újragondolása, a szabályozási környezet 

átalakítása. 

 

6. Konklúzió 

 

Az egyetemek vállalkozó egyetemi profilváltásának következtében bekövetkező változások: 

- nő a finanszírozás diverzifikáltsága (a normatív támogatások és a pályázati források 

mellett ún. harmadlagos vagy a piacról szerzett források is egyre gyakrabban 

megjelennek); 

- professzionalizálódik az egyetem menedzsmentje (elválik a szakmai/tudományos 

döntéshozatal a gazdaságitól);  

- előtérbe kerülnek a vagyongazdálkodásra vonatkozó kérdések. 
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A profilváltás célzott végeredménye a vállalkozó egyetem, amely a felsőoktatási intézmények 

evolúciójának legújabb állomása. Egy vállalkozó egyetem képes betölteni azt a híd szerepet, 

amely során a központi céloknak megfelelően, a helyi KKV-k fejlődése érdekében képes a 

K+F+I potenciáljait kihasználni.  

Az Európa-szerte zajló, lezajlott felsőoktatás reformok két fontos feltétele az erős ágazati, 

eredményorientált tervezés és az autonóm, professzionális menedzsmenttel rendelkező 

intézmények. Magyarország elindult ezen a fejlődési úton (erős ágazati stratégia, kancellári 

rendszer bevezetése), de az eredményorientált tervezés előtérbe helyezése a 

folyamatszabályozással szemen, és az intézményi autonómia növelése még előttünk áll, mint 

feladat. Több jó példa is hozható a magyar felsőoktatás számára: 

• finnországi Aaltó Egyetem  

(alapítványi formában működő intézmény 2010 óta; vállakozói és start up ökoszisztéma, 

támogatásszerzés) 

• izraeli Jeruzsálemi Héber Egyetem 

(támogatásszerzés, tudományos eredmények értékesítése,  

• az izraeli Council for Higher Education és Planning and Budgeting Committee 

6 éves finanszírozási megállapodások a felsőoktatási intézményekkel 

• belgiumi Antwerpen Egyetem  

(támogatásszerzés, vállalati együttműködések, innováció, felnőttképzés) 

• lengyelországi Gdańsk Műszaki Egyetem 

(technológia transzfer; az üzleti szférával való együttműködés; fizetőképes kereslettel bíró 

oktatási tevékenység) 

 

Az előttünk álló jó példák tanulságait le kell vonni, részeket át lehet venni, azonban a magyar 

felsőoktatásnak meg kell találnia a maga, (a problémákból eredő) specialitásait figyelembe vevő 

útját. Az intézményi autonómia növelése, párhuzamosan a most működő felsőoktatási 

szabályozási, működési modell újragondolásával és az eredményorientált irányítás azonban 

vélhetően kihagyhatatlan eleme az esetleges reformnak. 
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Absztrakt 
 

Tanulmányunkban a vállalkozások társadalmi beágyazottságának elméleteit vizsgáljuk az ezzel 

kapcsolatban megjelent hazai és nemzetközi elméletek összefoglalásával. Ennek során kritikai 

elemzés keretében dolgozzuk fel a témát különböző nézőpontból vizsgáló tudományos munkákat. A 

szemlecikk célja egy átfogó, integrált elmélet kidolgozása, amely újszerű módon magyarázza a 

vállalkozások társadalmi beágyazottságának kialakulását és a beágyazottság mértékében fellelhető 

különbségeket. Továbbá kitűnő alapot biztosít számunka az ezt követő kutatásunk lefolytatására, 

amelyet az ún. Q-módszer segítségével kívánunk elvégezni. 

A globalizált világgazdaság egyik kiemelkedő problémája az egyenlőtlenségek növekedése. A 

globális gazdasági rendszerben folyamatosan nő a transznacionális vállalatok által szervezett 

nemzetközi termelés, valamint a nemzetközi pénzpiaci folyamatok jelentősége, amelyek egyre inkább 

kihatnak a társadalmi élet gazdasági rendszeren kívüli területeire is. Az utóbbi években 

Magyarországon is radikálisan nőtt a külföldi működő tőke befektetések mértéke. Számos 

technológia-intenzív szektorban (pl. gépjármű gyártás, üzleti szolgáltatások, élelmiszeripar) a 

külföldről érkező befektetéseket nevezhetjük az iparági növekedés szinte kizárólagos motorjának. A 

külföldi működő tőke befektetések egyik oldalról hozzájárulnak az érintett iparágak 

termelékenységének, technológiai fejlődésének és munkahely-teremtési potenciáljának javulásához. 

A másik oldalról ugyanakkor láthatóak a globalizált gazdasági rendszer kockázatai is. A 

méretgazdaságossági előnyök kiaknázása több esetben radikális, súlyos társadalmi 

következményekkel járó szerkezet-átalakuláshoz, esetenként munkahelyek tömeges megszűnéséhez 

vezethetnek. Mindeközben a nemzetállami határok egyre inkább elvesztik a jelentőségüket; a 

globális ellátási láncokon keresztül a radikális gazdasági-társadalmi változások egyre gyorsabban 

jutnak el a világ egyik pontjáról a másikra. Ilyen körülmények között igen jelentős társadalmi 

kockázatot jelent a vállalkozások elidegenedése a társadalmi környezettől, aminek eredményeként 

a profitmotívum alapján meghozott vállalati döntések önmagukban is komoly társadalmi 

feszültségeket és kríziseket eredményezhetnek.  

Felmerül a kérdés, hogy mekkora az a vállalati méret, ami mellett egy cég még a közösség javát 

tudja szolgálni és a társadalom javára tud válni. A társadalmi beágyazottság kihat a gazdasági 

eseményekre, cselekvésekre és ezen keresztül az egyes szereplők (pl. for- és nonprofit szervezetek) 

egymás közötti kapcsolataira, hálózataira. Természetesen ezekhez szükség van a felek közötti 

megfelelő bizalom kialakítására, ami alapján megvalósulhat a gazdasági stratégia sikere. 

 

Kulcsszavak: nemzetköziesedés, globalizáció, társadalmi beágyazottság, Q-módszer 
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1. Bevezetés, célok 

 

A modern kor felfogása szerint…”Az ember alapvetően önző lény, és csak az erkölcs és a 

közösségi élet képes társas kötelezettséget rákényszeríteni”. (Luigino–Stefano, 2013, 45.) Az 

előbbi idézet érdekes kérdéseket vet fel, ha azt a vállalati szféra és annak kapcsolati hálózataira 

fókuszálva vizsgáljuk. Többek között, ha megnézzük a vállalatnak van-e kapcsolata a helyi 

társadalommal és annak szereplőivel, vagy non-profit szervezetekkel, vagy akár egyéb 

intézményekkel. Majd ezt követően arra helyezzük a hangsúlyt, hogy mennyire és milyen 

formában tud egyikük a másik javára válni, azaz összességében milyen a kapcsolati hálózatot 

tudtak kialakítani egymással. 

Ebből adódóan tanulmányunk fő célja, hogy a vállalatok társadalmi beágyazottságához 

kapcsolódó korábbi elméleti megfogalmazásokat szedjük össze, amelyet az ún. Q módszer 

segítségével kívánunk kiegészíteni. Mind a hazai és a nemzetközi irodalomban ezzel 

kapcsolatban megjelent elméleteket tűntetjük fel ebben a tanulmányban, amely egy kiváló 

alapja lesz az ezt követő primer adatgyűjtésnek. A tervezett kutatásunk során a vállalatok 

társadalmi beágyazottságának tesztelését első sorban Somogy megyei vállalatokon fogjuk 

elvégezni empirikus formában, úgy, mint vállalatvezetők meginterjúvolásával és adatfelvétellel. 

 

2. Szakirodalom 

2.1. Nemzetköziesedés – globalizáció 

 

Korunk legnagyobb gazdasági szereplőinek, a multinacionális cégeknek igen erős a gazdaságra 

gyakorolt hatása és a számuk a globalizáció hatására egyre inkább növekszik. A globalizáció 

elsősorban a vállalatok nemzetközivé válásának köszönhető, ami az iparosodott országokban 

jelent meg, különböző történelmi körülményektől függően – úgy mint a világháború. Ezt a 

jelenséget a vállalatok különféle képen élték meg. A nyugat–európai vállalatok a XX sz. elején 

elsősorban a nyersanyagforrások megszerzése érdekében terjeszkedtek, az amerikai cégek, mint 

a General Motors, a Ford Európában pedig azért terjeszkedtek, hogy a termékeiket a 

felvevőpiachoz közel értékesítsék. A japán vállalatok pedig arra törekedtek a II. világháborút 

követően, hogy az olcsóbb tömegtermékek piacát kialakítsák. Így elmondható, hogy a 

nemzetköziesedést a vállalatok meglévő erőforrásai és/vagy képességei indokolták, akik 

elsősorban a nagyméretű, tőkeerős vállalatok voltak. (Incze, 2010) A hazai vállalatok nagy 

részét külföldi - elsősorban magas jövedelmű országokból származó - vállalatok felvásárolták, 

és bár ez a tendencia a privatizációs lehetőségek csökkenésével és a gazdaság fejlődésével 

egyetemben lassulni látszik, korántsem ért véget. Összességben az előbbiekhez jól kapcsolódik 

Luostarinen (1994) megfogalmazása, mely szerint a nemzetköziesedés olyan fokozatos 

folyamat, amelynek során a vállalat – adott piacokon, adott termékekkel – növekvő mértékben 

integrálódik a nemzetközi üzletmenetbe. Továbbá elmondható, hogy a növekvő 

jövedelemegyenlőtlenségek jelentik világunkban az egyik legnagyobb kihívást, amivel a fejlett 

országoknak manapság szembe kell nézniük. A téma további aktualitását az is jelzi, hogy az 

IMF 2015-s felmérése szerint az egyenlőtlenségek meghatározóak a gazdasági növekedés és a 

stabilitás szempontjából. A társadalom felső 20%-nak jövedelememelkedése a GDP 

csökkenéséhez vezet, míg az alsó 20% jövedelmének növekedése a GDP emelkedéséhez vezet. 

(Era, et al., 2015) 
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A nyolcvanas évek közepétől a világgazdaság motorjává a működőtőke–befektetések váltak, 

így nem meglepő, hogy Magyarországra 1999 végéig közel 20 milliárd dollár külföldi 

működőtőke érkezett, ami Kelet-Közép-Európai viszonylatban is jelentősnek mondható. 

(Antalóczy–Sass, 2000) A kilencvenes évek közepétől a kizárólag vagy részben külföldi tőkével 

működő vállalatok határozzák meg Magyarország gazdasági fejlődését, s döntő befolyásuk van 

a foglalkoztatásra, a társadalmi viszonyokra, a politika és gazdaság viszonyára. Számos 

multinacionális cég települt Magyarországra köszönhetően a kedvező feltételeknek (pl. 

nagyvonalú adókedvezmények és közvetlen költségvetési támogatás a külföldi befektetőknek). 

Ugyanakkor érdemes megemlíteni a multinacionális cégek betelepítésével járó hátrányokat, 

úgy mint, hogy ezek a vállalatok zárt, úgynevezett szigetszerű gazdasági rendszereket alkotnak. 

(Szirmai, et al., 2003) A Továbbá a külföldről beáramló termékek tönkreteszik a hagyományos 

magyar gazdaságú termékeket. Ezenkívül befolyásolják a környezetünket is. Ma már több olyan 

magyar város van, amelynek külső képét, társadalmi viszonyait a betelepült nagyvállalatok 

határozzák meg, viszont ez akkor jelenthet problémát számunkra, ha egy ilyen vállalat 

valamilyen oknál fogva egyszer kitelepül az országunkból, akár egy másik országban lévő 

kedvezőbb feltétel vagy vállalati csőd miatt, és így a korábban általa kialakított infrastrukturális 

környezet pangásba kényszerül, nem mellesleg több ezer dolgozó munkanélkülivé válását vonja 

maga után. (pl.: Danone, Nokia komáromi gyára. 
 

2.2. Társadalmi beágyazottság 
 

A vállalatok környezetükkel való kapcsolatának vizsgálata egyre inkább elterjedőben van, 

hiszen napjaink világának jellemzője a nemzetállamok, nemzetgazdaságok csökkenő, míg 

különböző regionális-és multinacionális szervezetek növekvő szerepe. (Józsa, 2017) 

A vállalkozások társadalmi beágyazottságának kérdéskörében számos megfogalmazással 

találkozhatunk, ezek közül most csak azokat mutatjuk be, akikre a leginkább hivatkoznak. A 

legkorábbi Polányi Károly (1944) nevéhez kapcsolódik, aki szerint a társadalmi kapcsolatok 

beágyazódnak a gazdasági rendszerbe és önálló háztartás, piac, redisztribúció és reciprocitás 

egymás mellett léteznek. Az emberek között van viszonosság, kölcsönös segítség is 

(reciprocitás), olykor közösbe raknak és osztozkodnak (redisztribúció), máskor haszonszerzésre 

törekedve adnak-vesznek, tehát árucsere van közöttük (piac). Ha időben továbbhaladunk, akkor 

azt láthatjuk, hogy Mark Granovetter (1985) pedig inkább kapcsolati megközelítésként 

értelmezi, vagyis a gazdasági viselkedés, személyek közötti kapcsolatok hálózatába van 

ágyazódva. Ezen a megfogalmazáson továbbhaladva Beckert (2003) már kapcsolati és 

szerkezeti oldalról is megközelítette a beágyazottság fogalmát. A gazdasági környezetben 

születő döntések társadalmi, kulturális, politikai és kognitív strukturálódására utal, és az adott 

szereplő társadalmi környezetével való felbonthatatlan kötelékére mutat rá. Boschma (2005) 

szerint a beágyazottság egyenlő a közelséggel, melynek 5 dimenzióját különböztetjük meg: 

földrajzi, szervezeti, kognitív/megismerő, intézményi és társadalmi. Ezeket az éveket követően 

már inkább a hálózatosodáshoz és a technikai fejlődéshez, területi sajátosságokhoz kapcsolódó 

értelmezéseket találhatunk. (Zhang, 2013 és Wood et al., 2016) Ha az előbbi véleményeket 

összegezzük és továbbhaladunk rajtuk elmondható, hogy mára a társadalmi beágyazottság a 

vállalatok esetében a kapcsolati-hálók és a környezettel való kapcsolatot jelenti. Kevés hazai 

kutatást lehet találni még ebben a témakörben, ezért úgy gondoljuk aktuális és újszerű kutatást 

tudunk majd végrehajtani. 
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2.3. Szervezeti kapcsolatok helyzete Somogy–megyében 

 

Legelőször Somogy megyéhez kapcsolódó információkat mutatunk be, hiszen a Dél–Dunántúl 

ezen részére fog orientálódni a kutatási területem. 

2014. szeptemberében elkészítették „Somogy Megye Területfejlesztési Programját” 2014 és 

2020 között, mely bemutatja, hogy milyen területi–és vidékfejlesztési programokat céloz meg 

a megyei önkormányzat, leginkább európai uniós fejlesztési források felhasználásával. Ebből 

kifolyólag 7 prioritást és ezek intézkedésrendszerét határozták meg, amelyből mi most csak 

azokat emelnénk ki, amelyek a vállalati szektorhoz kapcsolódnak. Ez nem más, mint a 

„somogyi vállalkozások versenyképességének növelése az ipari- és szolgáltató szektorban” 

továbbá a „fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, valamint a megye lakosságának 

életminőség javítását támogató környezetgazdálkodási beruházások támogatása” és ide tartozik 

még véleményünk szerint a „térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális rendszerek 

fejlesztése, valamint településfejlesztés.” (Somogy, 2014, 8-9.) 

A tanulmány szerint a megyében a vállalkozások száma alacsonyabb, mint ha az országos 

átlagot néznénk, hiszen pl. az ipari és szolgáltató szektorban tevékenykedő vállalkozásokra is 

jellemzőbb, hogy a nagyobb városokba és azok vonzáskörzetébe települnek, mint kisebb vidéki 

térségekbe. Az európai uniós forrásból történő intézkedés következtében elsősorban azt 

tervezik, hogy a megye városi–rangú településein tevékenykedő vállalkozások üzleti 

infrastruktúrájának korszerűsítését végzik el. Úgy, mint, Kaposvár, Siófok, Marcali, Nagyatád, 

Barcs, Csurgó, valamint a szabad vállalkozási zóna címmel rendelkező települések: Barcs, 

Csurgó, Nagyatád, Kadarkút, Lengyeltóti és Tab térség fejlesztését. A foglalkoztatási 

programok esetében pedig elsődleges célterület lesz a legkedvezőtlenebb foglalkoztatási 

helyzetű barcsi és csurgói térség, valamint a legnagyobb foglalkoztatási potenciállal rendelkező 

kaposvári térség. Ezen felül céljuk a vállalkozások együttműködésének támogatása, hogy a 

Somogy megyében működő klaszterkezdeményezéseket erősítsék. Ezáltal a vállalkozások a 

közös alapanyag beszerzésben, az előállításban, a beszállítói rendszerekhez való 

kapcsolódásban, a munkaerő toborzásban és szakképzésben, vagy akár a marketing–és 

értékesítési csatornák működtetésében, és a piacbővítésben lévő közös lehetőségeket ki tudják 

használni. (Somogy, 2014, 39-41) Az előbbiekből jól látható, hogy az önkormányzat célja, hogy 

közelebb hozza a vállalkozásokat egymáshoz a megyén belül. 

A SKIK elnöke, Varga (2016) riportjában olvashatóak szerint a megyében kevés a nagyobb cég 

és sok a mikro–és kisvállalkozás. A vállalati hitelfelvételek megfelelően működnek, viszont 

még a 2008 év előtti szintet nem érték el. A kisebb vállalkozások nehezen tudnak kijutni a 

külpiacokra. Az orosz embargónak a hatásait a megye vállalatai is érzik, közvetlenül vagy 

közvetetten. Elmondható, hogy negatívan hat a gazdaságra, még akkor is, ha Somogyban az 

agrárszférában dolgozók 2015-ben alapvetően sikeresek voltak. 

A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara 1998 óta végez féléves konjunktúra felmérést a 

vállalkozások körében. 2015-ben 3557 db vállalkozásból 178 db Somogy megyei gazdasági 

szervezet töltötte ki a felméréshez szükséges adatlapot, amely a vállalkozások üzleti helyzetéről 

és rövid távú várakozásairól nyújt tájékoztatást. A felmérésből kiderült, hogy a résztvevő 

somogyi válaszadók 89,9%-a tisztán hazai tulajdonú cég és ágazati szinten leginkább az üzleti 

szolgáltatások és a kereskedelem képviselteti magát. Az 1. ábrán látható, hogy a 2009-ben és 

2012-ben volt mélyponton a konjunktúra mutató, a 2015 II. félévi adatai szerint az országostól 
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eltérően - ha csupán kis mértékben is - de növekedni tudott Somogyban, megközelítve az 

országos eredményeket. „A megkezdett és 2020-ig tartó Európai Uniós forrásokra való 

pályázati kiírások, melyekből minden korábbinál több fog jutni gazdaságfejlesztésre, 

remélhetőleg meghozza gyümölcsét és a Somogy megyei vállalkozások behozzák 

lemaradásukat és hosszantartó, stabil növekedést láthatunk az elkövetkező konjunktúra 

felmérések során.” (Révész, 2016, 10.)  

 

 
1. ábra: Konjunktúra mutató 1998-2015 

Forrás: (Révész, 2016) 

 

A civil szervezetek helyzetét nézve napjainkban, Somogy megyében – bíróság által bejegyzett 

–3000 db nonprofit szervezet működik, amelyből körülbelül 2000 egyesület és 1000 alapítvány 

van. Aktívan–az összes civil szervezet közül– 1000–1200 működik. Kaposváron 761 civil 

szervezet található. Széki (2015) cikkében leírtak alapján a régióban több tízezer ember életét 

és életminőségét befolyásoló társadalmi tényezőként vannak jelen a nonprofit szervezetek. 

Fontos szerepet játszanak a foglalkoztatás bővítésében. „A somogyi civilek eredményességét 

mutatja, hogy tavaly 184 somogyi civil szervezet 128 millió forint pályázati pénzt nyert.” 

(Széki, 2015) Az együttműködő partnerei a civil társadalomnak a megyében főképp a helyi 

önkormányzatok, méghozzá közel 67%-ban. (Somogy, 2015) 

 

3. Q–módszer 

 

Ebben a fejezetben egy olyan módszert fogunk bemutatni, ami a bevezető részben említett 

későbbi primer adatgyűjtésemhez fog nagyban hozzájárulni, annak érdekében, hogy 

megismerhessük a vállalat – vezetők hozzáállását a témával kapcsolatban. Ennek elméleti 

aspektusait tárgyaljuk most röviden.  

Egyik tervezett elemzési módszernek a Q-módszert választottuk, azért mert ennek segítségével 

a személyes interjúk során jobban megismerhetjük a szubjektív véleményeket, értékítéleteket, 

motivációkat a vállalat–vezetők körében, továbbá jobban átláthatóak lesznek a vélemények 

között fellelhető különbségek. A Q-módszert az 1930-as években William Stephenson, brit 

fizikus és pszichológus fejlesztette ki és az újszerűsége abban rejlik, hogy képes 

számszerűsíteni egy személy vagy csoport vélemény-mintázatát, ami által többet megtudhatunk 

a viselkedésükről. (Horváth, 2011) Először azokból a véleményekből és álláspontokból 

indulunk ki, amelyek a kutatott témával kapcsolatban felmerülhetnek – ezek bármilyen területet 

érinthetik. A megfogalmazott véleményeket át kell alakítani konkrét állításokká és ezek fogják 
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alkotni a Q-készletünket. Az állítások száma a Q-készletben általában 20 és 100 között van, 

majd az egyes állításokat kártyákon kell átadni a válaszadóknak. (Baker–Thompson–Mannion, 

2006) A felmérésben részt vevő interjúalanyok száma ránk van bízva, de a szakirodalom szerint 

kisebb elemszám – 30-50 személy is elegendő. A lényeg a kiválasztásnál, hogy a vélemények 

szerkezetét ki tudjuk mutatni. Ezt követően a válaszadóknak a Q-készlet állításait osztályozniuk 

kell, tehát elhelyezik a kapott kártyákat az 2. ábrán feltüntetett rácshálón, amit normális eloszlás 

alapján alakítunk ki. 

 

 

2. ábra: A Q-rendezés segédeszköze: rácsháló 

Forrás: Horváth, 2011 

 

A soroknak nincs jelentősége, csak az oszlopoknak a tekintetben, hogy mennyire ért vele egyet 

a válaszadó. Az adatfelvétel történhet egyénileg és egy interjú keretében is. Ezt követi a Q-

módszertan kvantitatív része, amelyhez hozzá tartozik a korrelációszámítás és a faktoranalízis. 

Az egyének Q-rendezései közötti hasonlóságot a korrelációs mátrix reprezentálja, a 

faktoranalízis pedig a hasonló megfigyelések/egyedek véleményeiből leszűrhető csoportokat 

adja meg. Miután minden véleménycsoportra előállt a rá jellemző Q-rendezés, az állítások 

szintjén elemezni lehet, hogy a) melyek azok az állítások, amelyeket 

minden csoportban megközelítőleg azonosan értékeltek. (Gulácsi–Péntek–Hajdu, 2010) 

Véleményünk szerint ennek a módszernek a segítségével meg tudjuk majd határozni a vállalat-

vezetők céljait, valamint azt, hogy milyen mélységig segítik a vállalatok az adott térség 

fejlődését a kialakított kapcsolataikon keresztül. 

 

4. Következtetések, összefoglalás 

 

Egyre nagyobb az érdeklődés a gazdasági tevékenységek beágyazottsága a témakörben, 

ugyanakkor még mindig nagy hiány van a régióban és Magyarországon a hasonló kutatásokból 

és egységes fogalmi meghatározásokból. (J. Viktória, 2017) Korábbi tanulmányokból és a 

kiadott területfejlesztési programban olvasottakból kiderült, hogy a megyében tervezik a 

vállalkozások infrastrukturális fejlesztését, továbbá az életminőségét befolyásoló társadalmi 

tényezőként a nonprofit szervezetekről sem feledkeznek el. Hiszen utóbbiak fontos szerepet 
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játszanak a foglalkoztatás bővítésében, akiknek, mint láthattuk fő együttműködő partnereik a 

helyi önkormányzatok. A kérdés az az, hogy a helyben lévő vállalatok milyen mélységig segítik 

az adott térség sikerességének, versenyképességének erősítését, és ehhez kapcsolódóan az adott 

régiónak milyen a tanulásra és a változásra való képessége és hajlandósága. A Q módszer 

segítségével lehetőségünk nyílik a szubjektív értékítéletek és vélemények meghatározására a 

Somogy-megyei vállalatvezetők meginterjúvolásán keresztül. Így reméljük, hogy meg tudjuk 

majd határozni a régióra jellemző vállalati társadalmi beágyazottság mértékét és az egyes 

szervezetek között kialakult kapcsolati hálók típusait. 
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Absztrakt 
 

Miközben az Ipar 4.0-át a szakirodalom technológiai szempontból demokratikus, alulról 

szerveződő, vagyis könnyen elkezdhető gyártás- és üzletfejlesztési iránynak, paradigmának tekinti, 

a valóságban a vállalati adaptációk sikerét koncepcionális és praktikus problémák egyaránt 

veszélyeztetik. A tanulmányban azon deficiteket keresem, amelyek magyarázattal szolgálnak a fenti 

ellentmondásra, illetve olyan menedzsment módszerekre teszek javaslatot, amelyek alkalmazása az 

átalakulás sikeres első lépéseinek az ígéretét hordozzák. 

Az Ipar 4.0 vízió, – beleértve a vállalat digitalizációját, az okos termékek piacra vitelét, az 

ökoszisztémák életre hívását, vagy a vállalatok hálózatba szerveződését – a gazdaság, a termelés 

átalakítását, magasabb szintre emelését, a hozzáadott érték újra definiálását ígéri. Ezzel szemben 

a vállalatvezetők meghatározó aránya pusztán költségcsökkentési lehetőségként azonosítja az Ipar 

4.0-át. Ez a vélekedés stratégiai célnak bizonyosan elégtelen és jelentősen alul reprezentálja a 

paradigma valódi lehetőségeit, ellehetetleníti annak kibontakozását. Késlelteti továbbá a szükséges, 

jelentős mértékű befektetések megvalósulását, ami végeredményben versenyhátrányt eredményez 

mind mikró, mind makró nézőpontból. 

Azt tapasztaljuk, hogy ma még a deficitek negatív hatásait nehezen kompenzálják (legalábbis 

rövidtávon) a realizálható előnyök. Olyan korlátokkal kell szembenéznie a vállalatok vezetőinek, 

amelyekre – ma még – nincs standard válasz, könnyű, vagy biztonságos megoldás. A humán 

képzettség problémái, az adatfelhasználás potenciálja, az ökoszisztémák hiánya, a platformok 

kiforratlansága, a standardok kidolgozatlansága, az új üzleti modellek megvalósíthatóságának 

elégtelensége, a kormányzati (támogatási) programok kis hatékonysága mind-mind megálljt 

parancsolhat az Ipar 4.0 adaptációs projekteknek. Vállalati mérettől és regionális lokációtól 

függetlenül. 

Megállapíthatjuk azonban, hogy a „kezdd kicsiben” elv ebben az esetben is alkalmazható. Úgy 

vélem, a vállalatok nézőpontjából le kell egyszerűsíteni az Ipar 4.0 koncepciót. Testreszabva azt, 

egyedileg azonosítva a két-három legfontosabb elméleti építőkockát, megfogalmazva a vállalati 

célt, azonosítva a rendelkezésre álló eszközöket, a megfelelő fókusz fenntartásával kell megtenni az 

első lépéseket – minden deficit és költségérzékenység dacára. A tanulmányban, erre a fókuszálási 

logikára teszek, egyfajta keretrendszerként javaslatot. A hosszútávú adaptációra és az előnyök 

kihasználására pedig a rendelkezésünkre áll az elkövetkező 15-20 év, aminek során megtörténik 

majd – remélhetőleg az EU és a helyi vállalkozások nézőpontjából kedvező versenypozíció 

elérésével – az Ipar 4.0 által katalizált gazdasági és társadalmi átalakulás. 
 

Kulcsszavak: Ipar 4.0, adaptáció, keretrendszer, üzleti modell, „kezdd kicsiben” 
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1. Kísérlet az I40 vízió érték alapú szegmentálására 

 

Miközben a piaci közbeszéd az Ipar 4.0-át (I40) technológiai szempontból demokratikus, alulról 

szerveződő, vagyis könnyen elkezdhető gyártás- és üzletfejlesztési iránynak, paradigmának 

tekinti, a valóságban a vállalati adaptációk sikerét koncepcionális és praktikus problémák 

egyaránt veszélyeztetik. Egy vállalat számára melyik az a pont, ahol még technológia 

fejlesztésről, üzletfejlesztésről és melyik, ahonnan már I40 megvalósításról, „jövőbe ugrásról” 

beszélünk? Induljunk ki az I40 definíciókból, próbáljunk eljutni a legbensőbb rendezési elvig. 

Vajon technológiai, termelési, vagy üzleti kérdésként érdemes az I40-ra tekinteni egy KKV 

szemüvegén keresztül? Hogyan tud egy cégvezető egyszerűsíteni a rengeteg vízió és jövőbe 

mutató elképzelés között? Miképp tud választani közöttük? Van-e olyan döntési algoritmust, 

amely alapján döntést tud hozni? Melyek legyenek az I40 projekt kezdő lépései?  

A tanulmányban a fenti kérdésekre keresem a választ azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsak a 

KKV vezetőknek, módszertant biztosítva a számukra, a tudományos elemzés és absztrakció 

módszerit alkalmazva. 

Érték alapú, kiindulási definíció [1]: 

Az I40 komplex fizikai gépek és eszközök integrációja rendszerbe illesztett szenzorokkal és 

szoftverekkel annak érdekében, hogy az előrejelzés, a felügyelet és a tervezés által jobb üzleti 

és társadalmi eredmények születhessenek. 

Ebben a megközelítésben az I40 nem technológiai kérdésként merül fel, hanem értékteremtő 

paradigma gyanánt. A technológia tehát „csak” eszköze az I40 által elérhető hozzáadott 

értéknek. A valódi szándék túlmutat rajta, még akkor is, ha a releváns technológia nélkül nem 

lehetne értelmezni az I40 ígéreteit.  

A szakirodalomban három jól meghatározható kategória bontakozik ki az értékteremtés és a 

lehetséges víziók tekintetében, annak függvényében, hogy a szerzők hova helyezik az I40 

értelmezési tartományát és az I40 kibontakozásának a hangsúlyait:  

- Az üzleti fókuszú vízió 

- A termelés fókuszú vízió 

- A technológia fókuszú vízió 

 

a. I40: Üzleti fókuszú vízió 

A legnagyszerűbb I40 víziók az okos termékek, az új üzleti modellek megjelenését, a teljeskörű 

robotizációt és a vállalatok hálózatosodását tekintik az I40 valódi kibontakozásának. [2], [3] Az 

értékteremtés, üzleti alapon jön létre. Belátható, hogy ezek gondolatok teljes mértékben üzleti 

és értékesítési megközelítésűek. Ráadásul a legtöbb vállalkozás számára elérhetetlen víziókat 

rajzolnak. A gyártóval a teljes életciklusa alatt kommunikáló termékek, a platform megoldások, 

ahol a termékeket körül öleli a kapcsolódó szolgáltatások és támogatási konstrukciók sora, ahol 

a mért adatok újabb értékesítési lehetőséget jelentenek; az ember nélküli gyárak, a nagy 

beszállítói hálózatok digitális összekapcsolódása egy KKV- számára jellemzően beszállítóként, 

passzív résztvevőként valószínű, de semmiképpen nem képzelhető el, hogy egy KKV ezt a 

komplexitást elérje, menedzselje, a hasznosságait realizálja. Ne feledjük, ebben az esetben 

egész piacokat kell befolyásolni, meggyőzni, új terméket bevezetni, kilépni a vállalat 

komfortzónájából és új tevékenységekkel foglalkozni, például: traktorgyártónak, IT platformot 

építeni [4]. 
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b. I40: Termelés-optimalizációs fókuszú vízió 

Termelési, termelés menedzsment kérdésként felvetve, az I40, - egyébként a termelés 

relokációjának örvén [5] - a termelés módszereinek átalakításával, a hozzáadott érték újra 

gondolásával, a termelési hatékonyság technológiával megtámogatott növelésével 

azonosítható. Ezen a szemüvegen keresztül már megjelenik a technológia, de a folyamat és 

költséghatékonyság lehet a legfontosabb vezérgondolat. Automatikus, algoritmusok (AI – 

mesterséges intelligencia) által vezérelt monitoring rendszerek, vezérlők, hatékony folyamatok, 

optimalizált üzemelés, delegált döntési szintek, CPS rendszerek, szabványos megoldások, big-

data adatbázisok mintázatainak elemzései vezetnek a gyártási költségek csökkenéséhez, 

notabene a kisszériás tömeggyártáshoz. [6]  

 

c. I40: Technológiai fókuszú vízió 

Egy újabb rétegben érhetjük tetten az elérhető technológiákat. Azokat a technológiákat, 

amelyeket I40 rendszereknek, vagy I40 rész rendszereknek tekinthetünk. Ezek olyan 

rendszerek, technológiák, amelyek nélkül nem nyílna tér a nagyobb ívű, fent bemutatott I40 

modellek megvalósítására. Ezek azok a technológiák, amelyek életet tudnak lehelni a víziókba, 

vagy fordítva, amelyek nélkül nem beszélhetnénk az I40 víziókról. 

A technológiai réteg építőkockái sok esetben szinte ingyen elérhetőek. A szenzorok ára pár 

dollárba kerül, a big-data eszközök jó része ingyenek (Hadoop, Mongo Db), a felhő platformok 

elérése, a számítási kapacitás szolgáltatásként havidíjban fizetendő (Amazon, MS Azure). 

Persze hozzáértés, szándék, tanulni képes szakemberek és megvalósítási képesség nélkül a 

szinte ingyen elérhető elemek sem termelnek értéket. [7]  

Felmerülhet a kérdés, a technológiai rétegnek, értékteremtési szempontból a másik két réteg 

nélkül van-e létjogosultsága? Elemzési, adatgyűjtési, monitoring feladatok ellátása 

tekintetében, teszt/demo rendszerek megvalósítása érdekében, konkrét feladattal bíró 

célrendszerként – dedikált információ készítési feladattal, igen. Dedikált cél nélkül, 

önmagában, „magányos” technológiaként nem.  

Az I40 technológiák [1]:  

- felhő technológia (cloud computing) 

- autonóm rendszerek / gépek (felismerés és MI által vezérelt) 

- MI (mesterséges intelligencia) + alulról építkező, disztributált döntési rendszerek 

- hálózatosodás (vertikális, horizontális) 

- IoT (Internet of Things), M2M (gép-gép kommunikáció),  

- CPS (cyber-fizikai rendszer) 

- big-data analízis 

- szenzorok által vezérelt rendszer 

- mobil eszközök 

- virtuális / kiterjesztett tervezés 

- szabványosítás 

- 3d nyomtatás 

- ma még nem ismert technológiák / technológiai szingularitás 

Rendszerszemléletben, a technológiák az alábbi módon épülnek egymásra: 

- Szenzorok és kapcsolatok 

- Peremterületi eszközök és kapcsolt eszközök 
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- Univerzális platformok és peremterületi intelligencia 

- Vertikális platform megoldások 

- Elemző és biztonsági rendszerek 

- Kapcsolatok az iparági MES, ERP és kollaborációs rendszerekhez 

 

2. Az I40 értékteremtés általánosítása 

 

Meggyőződésem, hogy a vállalatok nézőpontjából le kell egyszerűsíteni az I40 koncepciót. Le 

kell hántani róla az elérhetetlenség technológiai misztériumát, illetve a víziók az előzőekben 

részletezett komplex mivoltát.  

Az I40-t testre kell szabnia minden vállalatnak. Egyedileg azonosítva a számára legfontosabb 

elméleti építőkockákat, megfogalmazva a vállalati célt, azonosítva a rendelkezésre álló 

eszközöket, a megfelelő fókusz fenntartásával, a prioritások kijelölésével kell megtenni az első 

lépéseket. [8]  

A lehető legegyszerűbb projektet kell építeni az I40-ból, főleg a KKV-k számára. Tudatos 

lépésekkel, mindig az értékteremtést tartva szem előtt. 

Függvényként meghatározva, az I40 értékteremtése az alábbi képlettel írható le: 

- Az I40 projekt értékteremtése = alkalmazott új technológiák + előállított információ 

értéke+ ráépülő autonóm (öntanuló) döntési rendszer értékteremtése + alkalmazott 

Stratégiai I40 menedzsment keretrendszer (üzleti célok és érékteremtés + deficit 

menedzsment + I40 MSZT)  

A képlet első három eleme és az általuk realizálható hozzáadott érték az I40 projekt „kemény 

tényezőit” jellemzi. Könnyen belátható, hogy ezek az elemek az absztrakció szintjén jelen 

vannak valamennyi I40 projektben. Ez a három absztrakt tényező felelős az adat körforgásáért: 

adat -> információ -> döntés ->visszacsatolás. Az I40 legelemibb eleme az adat. [9] Az adat 

valójában feldolgozást követően mutatja a valódi értékét, miután információ válik belőle. [10]. 

Ehhez az átlényegüléshez szükség van az új, I40 technológiákra. A feldolgozott, megszűrt, 

átalakított, rendezett, mintázatot mutató, rendezett információra építhetők azok az autonóm 

döntési rendszerek, amelyek az I40 gyáraknak a legfontosabb berendezési lesznek.  

Úgy vélem, hogy ezek az elemek csak akkor fognak valóban működni, együttműködni és 

értéket teremteni, ha ezek a tényezők kiegészülnek egy jól kialakított „Stratégiai I40 

menedzsment keretrendszerrel”, amely biztosítja a célok konzisztenciáját, és a megfelelő 

domain tudással kiegészülő menedzsment eszköztárat, amelyek „puha tényező” gyanánt keretet 

ad a projektnek. Az I40 projekt puha tényezői az alábbiak: 

- I40-val elérni kívánt üzleti célok és értékteremtés meghatározása 

- Deficit menedzsment, vagyis a kockázatok és deficitek kezelése 

- I40 MSZT (magasz szintű terv)  

A tanulmány további fejezeteiben a „Stratégiai I40 menedzsment keretrendszer” kibontására 

vállalkozom. 
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3. Stratégiai I40 menedzsment keretrendszer 

3.1. Az I40 egyszerűsítő logikai réteg modellje: üzleti célok és értékteremtés  

 

Az I40 víziókból kiindulva elkészítettem az I40 logikai réteg modelljét. A megnevezett rétegek 

a hozzáadott érték, illetve az üzleti célok alapján differenciálják az I40-hoz kapcsolódó 

törekvéseket.  

A rétegek egymásra épülnek és összefüggenek egymással. Egymásra helyezve a rétegeket és 

tartalommal megtöltve azokat, leképezhető a legkomplexebb I40 vízió is.  

 

1. sz. táblázat: Üzleti rétegek és értékteremtés 

Üzleti célok rétegei Jellemzők A réteg 

hozzáadott 

értéke 

Elérhető 

cél 

Irányultsá

g 

1. Üzlet-Értékesítés 

réteg / Üzleti vízió 

új termékek, okos 

termékek, online 

kapcsolat a termék és a 

gyártó között, 

hálózatosodás, termék-

szolgáltatás-információ 

komplex értékesítése, 

platformok 

Információból 

üzleti 

innováció 

Új üzleti 

volumen, új 

bevétel 

Külső 

2. Belső Folyamat-

Költséghatékonyság 

réteg / Termelési 

vízió 

hatékonyság, 

költségmegtakarítás, 

monitoring-controlling, 

decentralizáció, okos x, 

automatizáció, 

robotizáció 

Információból 

hatékonyság 

Hatékonysá

g, 

versenykép

esség, 

költségcsök

kenés 

Belső 

3. Technológia réteg 

/ Technológiai vízió 

IoT, szenzorok, AI, 

mobil, edge computing, 

kollaboráció, 

alkalmazások, autonóm 

rendszerek, Big-Data, 

CPS 

Adatból 

információ 

Információ Belső 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A vállalat vezetőinek elsősorban azt kell tehát mérlegelniük, hogy mi a céljuk az I40 

kontextussal? Milyen hasznosságot várnak el egy I40 projekttől? Ezek lehetnek: 

- új információ 

- nagyobb hatékonyság 

- üzleti innováció 

A hozzáadott érték alapú megközelítés, vállalati nézőpontból leegyszerűsíti az I40-val 

kapcsolatos döntési problémát. A vállalatvezetőknek nem bonyolult víziókról, nem újszerű 

technológiákról kell – első körben - döntést hozniuk, hanem az elérendő célokról, az elvárt 

értéknövekményről.  

A döntést követően, a tervezett I40 projekt, a három réteg egyikének megfelelően fog 

kibontakozni az üzleti célokat, a jellemzőit, a hozzáadott értékét, az elérendő célt és az 
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irányultságát illetően. Ezek alapján meghatározhatók a szükséges technológiai elemek és 

megvalósítandó rendszerek.  

Ennek fényében – noha az alkalmazott technológiák azonosak is lehetnek – az I40 projekt 

karaktere és valamennyi dimenziója jelentősen eltérő jeleket mutat a fenti táblázat alapján. Így 

a döntéshozatal során más-más kérdésekre kell választ adnia a vállalat vezetésének. 

A célokon túl, a vállalat képességei is nagy mértékben meghatározzák a vállalat saját I40 

értelmezését és az ebből fakadó lépéseit, I40 projektjeit, törekvéseit.  

Talán nem véletlen, hogy a legtöbb vállalatvezető költségcsökkentési lehetőségként, (Belső 

Folyamat-Költséghatékonyság réteg / Termelési vízió) tekint az I40-ra, és nem üzletfejlesztési 

témaként. [11] Azt gyanítom, hogy eddig tartanak a KKV vállaltok lehetőségei, a realitásuk. A 

deficitek sora, a többség számára ezt az értelmezési limitációt határozza meg. Ugyan a 

technológia valóban könnyen elérhető, könnyen hozzáférhető, az új üzleti modellek 

megvalósítása jelentős erőforrás többletet és piac befolyásolási képességet követel meg.  

Fontos kitétel, hogy a fent ismertetett rétegekben elvégzett fejlesztés nem feltétlenül tekintendő 

I40 fejlesztésnek. Ahhoz, hogy egy fejlesztés I40 fejlesztésnek minősüljön, további - a 

következő fejezetben bemutatásra kerülő - tudatos döntések összességére van szükség. 

A táblázat értelmezésének megkönnyítésére nézzünk két példát.  

Példa 1. – Belső Folyamat-Költséghatékonyság réteg 

A fenti gondolatmenet alapján egy szenzor rendszer beruházása önmagában nem jelent I40 

innovációt, csak technológiai fejlesztést. De, ha a szenzorrendszer adataiból egy big data 

rendszer olyan információt prezentál, amellyel hatékonyabban lehet szervezni a termelést, 

akkor az már I40 megoldásnak tekinthető.  

- Üzleti cél: Belső Folyamat-Költséghatékonyság réteg 

- Hozzáadott érték: Információból hatékonyság 

- Elérendő üzleti cél: Hatékonyság, versenyképesség, költségcsökkenés 

- Irányultság: Belső 

Példa 2. - Üzlet-Értékesítés réteg 

Egy gépkocsiban elhelyezett érzékelő egészen addig nem része az I40-nak, amíg az általa 

azonosított jelenség csak az autó sofőrje számára elérhető információ. De ha az információ 

megosztható másokkal és azt például forgalomirányítási, vagy balesetmegelőzési célokra fel 

lehet használni, vagy az adatokat (mondjuk az önvezető autók szenzorainak adatait) további 

fejlesztésekhez lehet alkalmazni, vagy az adatbázisokat tovább értékesíteni, akkor már azzá 

válik.  

- Üzleti cél: Üzlet-Értékesítés réteg  

- Hozzáadott érték: Információból üzleti innováció 

- Elérendő üzleti cél: Új üzleti volumen, új bevétel 

- Irányultság: Külső 

 

3.2. Deficit menedzsment 

 

Az eddigiekben hozzáadott érték és elérendő cél alapon szegmentáltuk az I40 víziókat. 

Felrajzoltuk a víziók egymásra épülő rétegeit, továbbá végletekig leegyszerűsítettük az I40 

modellt.  
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Az I40 projekt megkezdése előtt álló KKV vállalatvezető szempontjából azonban még csak a 

cél kijelölését végeztük el, de nem tekintettük át a szükséges erőforrások és feltételek körét. 

A vállalatvezetők számára az I40 befektetés a jövőbe. Egy I40 projekt, mint minden befektetési 

döntés, rövidtávon költséget generál, a megvalósítás átmeneti hatékonyság romlást eredményez 

a vállalat működésében. A jelen esetben pedig azzal is szembe kell nézni, hogy például nem áll 

a rendelkezésre a projekthez szükséges erőforrás, képesség, tudás. 

Olyan hatásokat, szempontokat gyűjtöttem csokorba, amelyek prolongálhatják az I40 projektek 

megkezdését, vagy akár show-stopperré válhatnak. A tételeket negát módon, hiányként 

/deficitként mutatom be. Természetesen, amennyiben a tényezők adottságnak tekinthetők, 

akkor nagyobb a valószínűsége a projekt megkezdésének és sikerének. 

Belső deficitek 

- Képzett munkaerő hiánya 

- Kompetencia hiánya 

- Folyamatok elégtelensége 

- Hagyományos, meglévő rendszerek akadályozó mivolta 

- K+F attitüd hiánya 

- Adat integritás hiánya 

- IT biztonsági kérdések rendezetlensége 

- Költségvetés megfelelősége 

- I40 üzleti terv készítés képességének hiánya 

- Üzleti vízió hiánya 

- Stratégia hiánya 

- Döntési képesség elégtelensége 

- Menedzsment képesség elégtelensége 

Bevezetés / bevezető deficitjei 

- Kiforrott technológiai megoldások, rendszerek, keretrendszerek hiánya 

- Keretrendszerek hiánya (tanácsadási, kamarai) 

- Megfelelően skálázott és ár/érték alapú megoldások hiánya 

- „Biztonságos (sokszor próbált) megoldás” hiánya 

- Adatfelhasználás tisztázatlan mivolta 

- Ökoszisztémák hiánya 

- Platformok kiforratlansága 

- Új üzleti modellek megvalósíthatóságának elégtelensége 

Kormányzati deficitek 

- Képzések hiánya 

- Vállalati önszerveződés (vertikális klaszter) hiánya 

- Kormányzati tájékoztatás hiánya 

- Jogi keretrendszer hiánya 

- A kormányzati (támogatási) programok kis hatékonysága 

- Szabványok hiánya 

- Regionális kezdeményezések hiánya [12] 

 



319 

Fontos megjegyezni, hogy a deficitek nagyobb hányada olyan, amelyekre a vállalatoknak nincs 

direkt ráhatásuk. Olyan feltételek / deficitek ezek, amelyek feloldásáról a bevezető IT cégeknek, 

illetve a központi és lokális kormányzatoknak kell gondoskodniuk. 

Egy KKV I40 projekt könnyedén válhat a nehezen, vagy nem kontrollálható deficitek 

áldozatává. A túl sok deficit könnyedén és rövidtávon tekintve racionálisan eredményezhet 

nogo döntést a menedzsment nézőpontjából. A másik oldalról azonban, az I40 projektek 

hátráltatásával, blokkolásával, a vállalatok a jövőbeni versenyképességüket és létüket teszik 

kockára.  

A deficitek alapján meghozott nemleges projekt döntés nem csak költségvetési, vagy erőforrás 

alapú probléma. Stratégiai, vízión alapuló kérdés is ez. Valószínűleg a jövőben sem kell 

feltétlenül minden vállalatnak I40 vállalattá válnia. A kimaradás lehet tudatos döntés is mikró 

szinten. Makró nézőpontból ugyanakkor régiók, országrészek, nemzetek, civilizációk lehetnek 

nyertesei, vagy vesztesei ennek az átalakulásnak, amely az 5. erőforrásra, az információra épül. 

[13] [14]  

A deficitek felismerése és kezelése, valamint a kapcsolódó kockázatok csökkentése a sikeres 

I40 projektek egyik legfontosabb tényezője. A KKV vállalat vezetőinek bátran szembe kell 

nézniük a deficitjeikkel, valamin az erősségeikkel. Az erősségeikre építeniük szükséges, 

miközben a lehető legtöbbet kell tenniük a deficitjeik eliminálása érdekében. A 

kormányzatoknak pedig állami, iparfejlesztési politikával kell pótolniuk és megteremteniük azt 

a légkört, ami elindítja a vállalatok beruházásait. Az állami és regionális szinteknek 

támogatniuk kell  

- a klaszterek kialakulását, 

- workshopokat kell szervezniük, ahol az információ eljut a KKV vállalatok 

képviselőihez 

- erősíteniük kell a tapasztalatcserérét, 

- promótálniuk szükséges a legjobb gyakorlatokat  

 

3.3. I40 MSZT (magasz szintű terv) 

 

A következőkben, egyfajta magas szintű tervdokumentáció gyanánt, olyan kérdéseket foglalok 

logikai rendbe, amelyekre adandó válaszok keretet adnak az I40 projektnek. A kérdésekre adott 

válaszok egy része ugyan lehet, hogy már a projektmunka során kristályosodik ki, de az irányok, 

a legfontosabb teendők és a kockázatok ezen logikai segédlettel egészen bizonyosan 

meghatározhatók. 

A kérdések kiterjednek valamennyi „puha” és „kemény” tényezőre. Pontosítják, kiterjesztik és 

aprópénzre váltják az előző fejezetekben már ismertetett döntési pontokat, tovább egyszerűsítve 

az I40 értelmezését és a vállalati szintű testreszabását, a „kezdd kicsiben” elve szerint. 

Üzleti célok kibontása – a réteg modell alapján meghozott érték alapú döntés cizellálása 

- Az I40 rétegmodell melyik rétegének az elérése a középtávú cél? Mi az általános cél? 

Mi a vállalati I40 öndefiníció? Hogyan határozható meg a vállalat I40 stratégiai 

kötődése?  

- Van-e stratégia kényszer a változás megkezdésére? Pl. megrendelők elvárásai, iparág 

változása, szabványok kialakulása. 
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- Milyen üzleti előny, versenyelőny realizálható? Ez számszerűsíthető, üzleti tervvé 

formálható? Milyen átfutással?  

- Realizálható értékek, komparatív előnyök, potenciális piaci / belső hatások, lehetséges 

üzleti modellek, üzleti víziók? 

- Melyek a legfontosabb fókuszai a projektnek? 

- Az I40 projekt becsült költség hogyan aránylik a kalkulált hasznossági értékhez? 

Szabad-e a beruházást megindítani fiskális szempontból, vagy érdemes várni a 

bekerülési költségek csökkenésére, vagy alternatív megoldások keresésére? 

Deficit menedzsment – hangsúly a belső (vagyis feloldható, kezelhető) deficiteken 

- Van-e megfelelő kompetencia, emberi erőforrás a technológiák kezelésére, illetve az 

I40 projekt tagjainak kiválasztásához? 

- Adott esetben a vállalat felkészült-e új szervezeti egységek felállítására, amelyek a 

kiválasztott I40 üzleti modell alapján fognak munkát végezni? 

- Milyen meglévő (hagyományos) rendszerek állnak a rendelkezésre, amelyek 

felhasználhatóak, illetve korlátozzák az új technológiák bevezetését? 

- Milyen deficitek és kockázatok azonosíthatók? Milyen területen jelentkezik információ 

hiány a döntésekhez? Melyik deficitek eliminálhatók, melyek elfogadhatók? Vannak-e 

show-stopperek? 

Egyszerűsítő kérdések a „kemény” elemeket illetően  

- Az ingyenes rendszerelemek alkalmazása, vagy a licencelt termékek használata áll 

közelebb a vállalat kultúrájához? Szükséges-e a szabványok alkalmazása, vagy ebben 

tud a vállalat engedményeket tenni? 

- A platform szerű, széles spektrumú I40 rendszerek (Bosh, GE, Siemens) vagy az 

interfészelt részmegoldások illeszkedik a vállalat politikájához inkább?  

- Milyen kapcsolódásokat kell biztosítani? 

- Hogyan, milyen gyakorisággal, milyen KPI-jal mérhető az I40 projekt?  

- Hogyan határozhatók meg a prioritások? 

- Milyen módon szavatolható az IT biztonság? 

- Milyen módon tud a vállalat kapcsolódni más cégekhez, szervezetekhez, 

közösségekhez, állami, vagy regionális programokhoz? 

- Van-e konkrét, azonnali egyedi feladat, amit I40 rendszerrel lehet / érdemes 

megvalósítani? 

- Ez a feladat tekinthető tesztnek és lehetséges kis volumenben, minta rendszerként 

elkezdeni a megvalósítást? Miképp lehetséges azt több lépésben kiterjeszteni? 

 

A fenti konkrét szempontokkal kiegészített stratégiai tervezési megközelítéssel, a keretrendszer 

alkalmazásával, a KKV vállalatok tudatos döntést tudnak hozni az I40 stratégiájuk és az abból 

fakadó akciótervek tekintetében. Természetesen, a fenti, irányválasztó kérdéseken kívül 

rengeteg egyéb kérdést kell a vállalatok menedzsmentjének megválaszolnia. Ugyanakkor az 

első határozott lépések, ezen I40 döntési keretrendszer támogatásával megtehetők. 
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4. Konklúzió, avagy a pizzafutár 4.0 

 

Válaszolva a főcímben megfogalmazott kérdésre, nem valószínű, hogy minden pizzafutár big-

data (a big-data az I40 rendszerek szimbolikus eleme, metaforája) rendszerrel optimalizálja 

majd a működését. Egyszerűen nem lesz rá szükségük, képességük, erőforrásuk és nem lesz 

biztosítható a rendszerek megtérülése, valamint az addicionális értékteremtés. De a nagyobbak 

számára elkerülhetetlen lesz a versenyben maradás érdekében nyitni az I40 megoldások iránt, 

ahogy a Dominos Pizza is tette, a rendelési csatornáinak kiterjesztésével párhuzamosan, a vevői 

szokások megértése és kiszolgálása érdekében. [15] 

Ugyanakkor a vállalati méret, önmagában nem határozza meg a vállalat I40 -hoz való viszonyát. 

Nem ez az egyetlen és mindent meghatározó dimenzió. A megcélzott piac, az üzletmenet 

bonyolultsága, a termékjellemzők már inkább válnak azzá. Jó példa a lokális piacra szolgáltató, 

I40 technológiákat használó, az Üzlet-Értékesítés réteget megcélzó KKV vállalkozásokra a 

közösségi autókölcsönző cégek köre (Greengo Budapest). 

Minden vállalatnak, önmagának kell meghatároznia a viszonyát az I40-val és a digitális 

transzformációval kapcsolatban. Ehhez nyújt a jelen tanulmány segítséget az egyszerűsítés és a 

részekre bontás akadémikus eszközével, valamint a részegységek további analizálásával, az 

elemi döntési szintek megnevezésével, szem elől nem tévesztve az I40 legfontosabb üzenetét: 

az nagyobb hozzáadott érték ígéretét.  
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Abstract 

 

The intent of the study is to examine the major aspects and drivers of going public in the Czech 

Republic and in Hungary. In the last few years, the the Central Eastern European region (CEE) 

has become a focus region in Europe as regards of economic growth. Hungary and the Czech 

Republic as well as the other countries in the region transformed from socialist economies to 

market economies. After the financial crisis of 2007, following a long recovery period, the 

Central Eastern European stock markets have witnessed considerable rise not only in terms of 

trading volumes and stock prices but also in terms of the number of initial public offerings 

(IPOs). During recent years, the financing of corporate growth through IPO transactions has 

been brought back into the focus of many business owners and decision-makers as a viable 

strategic option. My aim is to firstly assess the key factors that have significant effect on 

companies deciding to go public.  

I intend to analyze the main drivers and motivations behind IPOs by establishing an eventual 

relationship between the observed factors and the number of IPOs in the Czech Republic and 

in Hungary.  

Following a general analysis, I aim to survey some recent IPOs on the Budapest and the Prague 

Stock Exchange in order to investigate the intuitions behind going public on a corporate level. 

In the course of 2014-2017, there has been some major IPOs in Budapest as well as in Prague 

that allow to evaluate and identify those major financial corporate considerations that have 

been assessed before going public. Due to the lower liquidity of stock markets in the CEE region 

compared to Western Europe, I further aim to investigate whether the stock markets in Hungary 

and in the Czech Republic are able to absorb larger block of shares offered, therefore to be 

used for alternative exit strategies or mainly serve as of capital raising purposes. 

 

Keywords: going public, IPO, stock markets, CEE region. 

 

1. Introduction 

 

The last couple of years have seen an overall increase in the significance of financing corporate 

development through Initial Public Offerings (IPOs). Furthermore, a wide range of academic 

researches focus on the key aspects that have critical impact on the financing choice of 

companies, however the major part of these studies discuss the IPO market characteristics of 

developed Western European and US markets. 

The connection between equity markets and firms' genuine choices is an old and still critical 

point in finance. The understanding of this connection is confounded by the fact that there are 
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various channels through which equity markets can influence firms. First of all, firms can raise 

equity in order to finance future investments and acquisitions by selling equity on the market. 

To that end, in case when equity prices are higher than justified by the firms' key fundamentals, 

firms can increase the value of existing shares to the detriment of new investors. Moreover, 

when firms offer equity in an IPO, it could contribute to the increase of insiders' portfolios and 

the firm’s access to capital. Consequently, there are no less than 3 motives for equity offerings: 

to finance future growth, to raise shareholders’ wealth and to expand the firm’s and its 

shareholders’ access to capital. 

On the other hand, academic literature concentrating on IPO transactions show that the 

overwhelming motivation behind firms’ decisions of going public is to rebalance their capital 

structure and to exploit mispricing, instead of raising capital for financing future investments. 

In accordance, various papers studying public listings have found considerable evidence for 

companies tending to issue equity when their market share prices are overvalued rather than 

when they have strategic or financial needs for capital [1]. 

However, a well-functioning economy also rests on a basis of a liquid equity market. A solid 

capital market having an extensive domestic investor base can give a strong premise to finance 

the economy, making its protection more grounded against outside stuns, particularly in the 

times of credit deficiency. Economic doctrines have a tendency to compare the potential return 

of public equity offerings to the costs of debt financing, meaning that they try to analyze the 

optimal solution between selling one part of a company’s shares and let a third party investor 

become a shareholder in return to higher potential future share price and the profits instead of 

raising a certain amount of debt from a bank that would enable the company to realize its future 

expansion plans without selling any shares to a third party investor. Obviously, the growth plans 

of a company financed by debt is constrained, hence at one point each firm might choose an 

alternative form of equity financing either from a financial or from a strategic investor. 

Of course, generally, during the lifecycle of a company in Hungary and in the CEE region, firms 

tend to finance their future expansion plans by debt in the first place and only later on, at a more 

advanced stage, by equity mostly due to complexity, financing size and equity market 

differences. When looking at IPO transactions in the CEE region - especially in Hungary or in 

the Czech Republic – it is a key aspect to understand and analyze the strategic motivations 

behind IPOs, since these IPO markets are governed by institutional investors’ underwriting, 

which, in fact, gives limited future opportunity for a well-performing, liquid stock. 

For this reason, the corporate finance literature discusses extensively whether companies going 

public can raise sufficient amount of money to finance capital expenditure, to intensify research 

and development investments (R&D), or eventually to acquire other firms. Numerous studies 

have indicated that the newly listed companies’ capital expenditures and R&D spending tend 

to increase following the IPO [2]. As well as, latest researches have likewise demonstrated that 

one of the essential motivations of going public is to engage into domestic or cross-border 

acquisitions [3]. 

Further to that extent, the corporate governance and ownership structure of listing companies 

are also subject to relevant changes. New shareholders and board members might become part 

of the listed companies’ decision making bodies with possible voting and other influencing 

rights. Moreover, the books as well as other related organizational and financial data will be 

available to the large public under the strict supervision of the regulating bodies. The new 



325 

shareholding structure and the management’s motivation tool is also another topic of 

investigation as based on the principal-agent problem the interest of the management and the 

shareholders might differ. Managers are supposed to act on behalf of the shareholders and 

should undertake projects that maximize the shareholders’ value and drive-up stock prices.  

However, managerial choices can differ from that of the shareholders as key managers might 

undertake projects that could bring side benefits for them due to the separation of ownership 

rights from controlling rights [4]. Therefore, managers’ decision-making powers to choose the 

appropriate ventures of their own choice is another reason that might influence companies’ 

long-run performance [5]. 

 

2. Theoretical framework 

 

The major academic findings of IPOs have divided their drivers into 4 different categories such 

as favorable financing conditions, potential partial exit strategies, brand recognition and 

financing future growth perspectives. 

 

2.1. Liquidity and brand recognition driven aspects 

 

In regards of the liquidity and brand recognition driven aspects, the public trading of shares can 

be mentioned as one of the major considerations as it provides future benefits for the issuer and 

for the investors as well. The public listing of a company enables it to establish the basis for the 

company’s long-term financing through publicly traded shares, while investors can sell their 

shares purchased during the IPO on the secondary market, thus recover their pre-invested 

liquidity. Thus, the short-term assets of individual investors are in this way converted into long-

term sources, which at that point can be used to finance future ventures. Raising equity through 

an IPO also helps to eliminate any potential conflicts of interest that might arise between the 

large shareholders – whose aim is to secure a company’s long-term performance – and the 

smaller ones – who on the other hand have preference to realize the return of their investments 

in the short-run [6]. 

Another major argument on behalf of IPO transactions is the opportunity for the controlling 

shareholders to partially exit their businesses and realize a certain return on their initial 

investments [7]. Furthermore, a listed company with publicly traded shares could also resolve 

any questions of generational change in family-owned companies as the successors would also 

be able to liquidate some part of their shares if necessary. 

In addition to the liquidity related aspects of IPOs, going public could also affect companies in 

a positive way as IPO transactions can increase the publicity and brand recognition, which could 

further be advantageous in recruiting new employees or just simply for product marketing 

purposes [8]. 
 

2.2. Growth driven aspects 
 

Based on the existing academic studies, acquisitions are also considered as driving forces of 

IPOs as it allows companies to transform their shares into a liquid asset that might be used as a 

payment instrument in subsequent mergers, and also resolves any valuation uncertainty that 

might arise in a potential acquisition transaction. 
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Further, IPOs seem to encourage M&A activity both by raising equity directly to the company 

as well as by providing easier access to external financing. Researches emphasize that 

companies with higher IPO income have a tendency to spend a significant proportion of their 

IPO proceeds on acquisitions after going public [9]. 

On the other hand, the overvaluation of the acquirer firms’ shares may significantly affect M&A 

activity since it would enable the acquirer firms to arbitrate, and therefore raise capital at higher 

valuation than “their market value” and utilize the received funds to finance the acquisitions 

that would not have been realized in case of private ownership. In addition, during economic 

growth period, more firms enter the market and perform acquisitions – just as it happened during 

the internet bubble in the late 1990s when lot of tech companies were going public to raise funds 

to finance their future acquisitions, and thus attain a larger market share [10]. 

Consistently, high market valuation of the acquirer firms contributes to the increase in the rate 

of shares that a target company would accept as part of the share purchase agreement. In 

contrary to public takeovers and acquisitions, where target companies have a tendency to accept 

even larger block of shares as part of the purchase price, private companies however, are likely 

to ask more cash payments. [11]. 

In respects of the CEE region, firms engaging in an IPO transaction are generally more 

developed with significant financial and operational track record, while smaller venture capital 

or private equity type of companies are less likely to go public. It is however interesting, that 

there are major contrasts among the smaller states in CEE. The Prague Stock Exchange for 

instance, is the second largest exchange in the CEE region in terms of market capitalization 

after Vienna, although when comparing the number of IPOs, the Budapest Stock exchange has 

performed equally to Prague during the 2014-2017 period. 

 

3. Data collection and analysis 

 

Concerning the collection of data, I analyzed the characteristics of all IPO transactions that 

occurred during the period of 2014-2017 in the Czech Republic and in Hungary using data 

mainly from Bloomberg, Mergermarket, the Budapest Stock Exchange (BSE) and the Prague 

Stock Exchange (PSE). I principally aimed to study the claimed motivations of company owners 

as well as to see the performance of the stocks 6 months after the IPO.  

The paper covers 4 new companies listed on the BSE and 4 companies on the PSE over the 

period of January 2014 to December 2017. A summary of IPO transactions that occurred in 

Hungary and in the Czech Republic - along their value of issue - during 2014-2017 is listed in 

Table 1.  
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Table 1. Summary of IPO transactions and value of issue in Hungary and in the Czech 

Republic, 2014-2017 

Company name Country Year of IPO 
Value of issue  

(EUR million) 

Pivovary Lobkowicz Czech Republic 2014 14,9 

Norbi Lowcarb Hungary 2014 2,6 

Kofola CS Czech Republic 2015 29,8 

Photon Energy Czech Republic 2016 11,1 

Moneta Money Bank Czech Republic 2016 1 300,1 

Alteo Hungary 2016 4,8 

Duna House Hungary 2016 8,5 

Waberer's Hungary 2017 79,6 

Source: Mergermarket, BSE, PSE 

 

As shown in Table 1, there have been 8 IPOs in the Czech Republic and in Hungary during the 

observation period. In Hungary, there were no IPOs in 2015, while in the Czech Republic in 

2017, however the difference of the value of issue is quite significant between the 2 markets: in 

Hungary the total value of proceeds from IPOs over the last 4 years were over EUR 95 million, 

while in the Czech Republic this amount was nearly EUR 1,4 billion. Although, it is important 

to note that the 2016’s IPO of Moneta Money Bank was among the largest IPOs in the Europe, 

Middle East and Africa (EMEA) region with an issue value of EUR 1,3 billion, while in 

Hungary the largest was Waberer’s in 2017 with an issue value of ca. EUR 80 million.  

However, without taking into account the IPO of Waberer’s and Moneta Money - the 2 largest 

IPOs in each country -, the average value of issue in the Czech Republic still largely exceeded 

that of Hungary with an issue value of EUR 18,2 million and EUR 5,3 million respectively. 

In order to better understand the motives of the studied IPOs, the equity allocation of the 

proceeds among existing shareholders and the company itself should further analyzed.  

In Table 2, I collected all the information in regards of shareholders’ exit and the amount of 

equity raised within the company. 

 

  



328 

Table 2. Allocation of IPO proceeds in Hungary and in the Czech Republic, 2014-2017 

Company name Country 

Value of shares placed 

by the shareholders 

(EUR million) 

Value of shares placed 

by the company  

(EUR million) 

Pivovary 

Lobkowicz 
Czech Republic 0,0 14,9 

Norbi Lowcarb Hungary 0,4 2,2 

Kofola CS Czech Republic 24,4 5,5 

Photon Energy Czech Republic - - 

Moneta Money 

Bank 
Czech Republic 1 300,1 0,0 

Alteo Hungary 0,0 4,8 

Duna House Hungary 3,7 4,8 

Waberer's Hungary 29,6 50,0 

Source: Bloomberg, BSE, PSE 

 

Concerning the IPO proceeds in Hungary during 2014-2017, I found that in major part of the 

IPOs, the shareholders’ aim was to raise equity to the company that can be further used for 

capital expenditure and acquisition purposes. However, in the Czech Republic, in case of Kofola 

and Moneta Money Bank, the absolute motivation of going public was shareholders’ exit. As 

for Kofola, it is crucial to emphasize that one of the company’s major shareholder was 

Enterprise Investors, a private equity firm active in the CEE region, who invested in Kofola 7 

years prior to the IPO. In fact, due to the nature of private equity firms and financial investors, 

who generally hold investments for a 5-7-year horizon, it was a reasonable decision to partially 

exit Kofola through an IPO and realize the return on its invested equity. For this reason the 

situation is a bit different from classic IPOs, when the founders of the companies decide to go 

public.  

In the same manner, as for the Moneta Money Bank’s IPO, the driver of the transaction was an 

absolute majority sale of 51% of shares, due to the global reorganization and carve-out of 

General Electric’s financial and banking activity, while the Photon Energy IPO was only a dual-

listing into the free market of the PSE without any offerings. 

On the other hand, all the 4 IPO transactions that occurred in Hungary from 2014 to 2017 were 

primarily aiming to raise capital in the company to finance future growth. As a result of the 

Hungarian IPOs, nearly 65% of the overall IPO proceeds have been reinvested into the 

companies, while only 35% of the total proceeds were related to cash-out. In case of Alteo 

100% of the IPO income was reinvested in the company, while Waberer’s and Duna House also 

raised capital in the amount of ca. 62% and 57% of their proceeds respectively. 

Besides the examination of the major drivers and characteristics of IPOs, it is also a key aspect 

to study the post-IPO share price performance of these companies, which could give good 

approximation about how the market value and see the perspectives of newly listed companies 



329 

6 months following the IPO. In Figure 1, I summarized the average daily percentage share price 

change of the studied companies in order to see at what extent are they able to attract new 

investors to buy and to incentivize retail investors to actively trade with their papers. Since, 

Norbi Lowcarb and Pivovary Lobkowicz have been delisted ever since, I did not conduct any 

analysis about their post-IPO share performance. 

 

 
Figure 1. Average daily percentage share price change of studied IPO shares, 2014-2017  

Source: Bloomberg, BSE, PSE 

 

Concerning the post-IPO share performance of the studied companies, it is quite visible that the 

Czech firms have a more volatile price curve, which can be translated as a sign of a more liquid 

stock market, while the Hungarian shares do not have any relevant movements and their share 

prices mostly fluctuate around their issue price or even below. The key explanation for the lower 

stock market liquidity in Hungary is the lack of retail trade, as during the IPOs in Hungary, the 

major part of the shares is underwritten by institutional investors, who on the other hand 

purchase stocks to optimize their portfolios on the long-run, and not to make daily trades and 

realize short-term profits. 

Recent developments however indicate more optimistic perspectives for the Hungarian stock 

market, as the BSE has been lately studying the impacts of the low stock liquidity and started 

to work on potential strategies to attract more companies to the BSE, and thus increase trading 

volume and investor confidence besides the blue chip stocks. 

 

4. Discussions and conclusion 

 

Over the last decades, many researchers were studying the implications of IPO transactions in 

order to better understand the overall motivations of companies’ owners to decide to go public. 

However, raising equity through a public transaction is always a difficult choice to make for 

many decision makers. On the one hand, it is clear that IPOs allow companies to issue equity 

to finance their future growth perspectives, to increase the firms’ access to capital or simply just 

to obtain higher publicity and thus brand awareness. Although, many studies claim that the 

advantages of going public outweigh its disadvantages, public presence has its costs as well.  

Listing first of all requires significant operational and structural changes as public companies 
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have to follow strict operational and reporting rules under the supervision of the local financial 

regulating bodies. Companies not only have to establish audit committees and supervisory 

board, but also for instance, to publish its financial records mostly every quarter as well as every 

news and developments that the companies think that might influence their share price. 

Following global IPO requirements, all major stock exchanges in the CEE region require IFRS 

reporting standards from the listed entities audited preferably by Big4 companies. 

Nevertheless, the above mentioned costs and obligations, many companies decide to go public 

for several reasons: to finance future growth, to raise shareholders’ wealth through a partial exit 

and to expand the firm’s and its shareholders’ access to capital. The access to capital can be 

defined in one part as the ability of the company to receive financing from the credit market 

with more favorable conditions and in the second part it can be seen as an alternative for future 

equity financing through secondary offerings. 

Since a company becomes public, the shareholders, the management or other investors will be 

able to monitor its everyday market value through its share price, which is mainly driven by 

what the company can offer to its investors, thus the pressure for growth rises. I believe that the 

increasing number of M&A transactions following the IPOs indicates well the above mentioned 

growth pressure. 

The findings of this paper show that the main motive for going public in the Czech Republic 

during 2014-2017 was principally related to the desire of financial investors to partially exit 

their investments, while in Hungary companies went public predominantly to raise capital to 

finance their future expansion plans. Although, the Czech Republic has seen much larger IPOs 

during the period of observation in terms of market capitalization, the Hungarian transactions 

have been characterized by a stable investor base willing to invest in promising growth stories.   

Therefore, it can be concluded that the main drivers and motivations of Czech and Hungarian 

firms to go public is financial in its character. Raising external capital for future investments 

and to monetize shareholders’ value by selling a given portion of a company. 

Despite that the theoretical aspects regarding the major considerations behind IPO transactions 

mainly coincide with the result of this paper, empirical studies should be also seen in light of 

the market specifics of the CEE capital markets. 
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A fenntarthatóság, fenntartható fejlődés a 20. századtól kezdődően vált széles körben kutatott 

témává, amely annak köszönhető, hogy az emberiség egyre pusztítóbb, környezetkárosítóbb 

módon élte/éli mindennapjait. Ez a környezetpusztító életmód a népességnövekedés és ennek 

hatásaként a migrációs folyamatok erősödésével, valamint a klímaváltozás problémájának 

előtérbe kerülésével az egész világ számára és természetesen az Európai Uniónak is nagy és 

súlyosbodó problémát okoz. A folyamatok hatásaként elengedhetetlen megvizsgálni, hogy az 

Európai Uniónak milyen mértékig sikerült beépíteni állampolgárai életébe a fenntartható 

fejlődés céljait (EU SDG) és az ezekhez szerves módon kapcsolódó indikátorokat. A 

fenntartható fejlődési célok az Agenda 2030 stratégia részét képezik, céljuk hogy 

megszüntessék a szegénységet és előmozdítsák a fenntartható fejlődést. A stratégia 17 fő célt és 

ezekhez kapcsolódóan 169 célkitűzést fogalmaz meg. A célokhoz társuló indikátorok 

kidolgozása 2017-ben történt meg, amely leváltotta az addig használatos EU SDIs (EU 

fenntartható fejlődési indikátorrendszert). Összességében 244 indikátort tartalmaznak a célok, 

amelyből az Európai Unió 144-et használ célkitűzései előrehaladásának mérésére.  

Tanulmányomban a fenntartható fejlődést, fenntarthatóságot az EU SDG indikátorai alapján 

vizsgálom a 2014-es évre vonatkozóan. Legfontosabb célom az volt, főkomponens analízis 

segítségével leredukáljam az egyes célokhoz tartozó indikátorok számát, hogy az a 

legminimálisabb információveszteséggel járjon. Erre azért van szükség, mert a fenntartható 

fejlődésről rendkívül nehéz egy átfogóbb és egyszerűbben értelmezhető rendszert alkotni abban 

az esetben, ha magas az indikátorok száma. Az ezek alapján felállított hipotézisem a következő: 

Főkomponens analízis segítségével az Európai Unió 17 fenntartható fejlődési célja (EU SDG) 

kevesebb mutatószámmal jellemezhető. Az így kialakított főkomponensek meghatározzák 

azokat a jellemzőket, amelyek a fenntarthatóságot a leginkább alakítják, jellemzik és ezáltal 

jobban mérhetővé válnak. 

Kulcsszavak: fenntartható fejlődés, Európai Unió, indikátorrendszer, SDG, főkomponens 

analízis 

 

1. Bevezetés 

 

A fenntartható fejlődés napjainkban talán az egyik legismertebb, a legtöbb tudományágban 

megjelenő fogalma. Ettől függetlenül, ha megkérdezzük az embereket jelentéséről, mit is jelent 

pontosan a fenntarthatóság, fenntarható fejlődés nem biztos, hogy megtudják mondani azt. Ha 

visszamegyünk a történelemben, egészen az 1929-33-as gazdasági világválságig kell 

visszaugornunk, ugyanis az emberiség ekkor szembesült a túltermelés, túlkínálatos piaccal. 

Ahogy haladunk előre az időben ez a túltermelési folyamat átalakult, ugyanis a társadalom 
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középpontjává a jóléti állam került. Sajnálatos módon egyik eszme sem gondolt a környezet 

kihasználására, ami a fenntartható fejlődéssel teljesen ellentétes irányú [7]. 

A szakirodalomban való felismerés – eszme – Rachel Carson „Néma Tavasz” (Silent Spring)  

nevű könyvében jelenik meg, amelyben felismerik a növényvédő szerek túlzott használataként 

megjelenő környezet és állatvilág károsítását [10]. A fenntartható fejlődésért való küzdelem 

soron következő lépését a Római Klub (1968) tette meg. A „Növekedés határai” (The Limits to 

Growth) elsődleges célja az volt, hogy rávilágítsanak a környezetben megjelenő problémákra 

és ezekre valamilyen módon megoldást találjanak. A politikai vezetők ezt nem vették 

figyelembe és sem politikai, sem gazdasági viszonylatban nem történt változás, így a felmerült 

problémák tovább gyűrűztek [17]. A fenntartható fejlődéssel ezután számtalan nemzetközi 

konferencia, csúcstalálkozó foglalkozott, mint központi elem. Az első jelentős konferencia, 

amelyben valamiféle eredmény is mutatkozott a fenntartható fejlődés előmozdítására az az 

1972-es Stockolmi Környezetvédelmi Konferencia42 volt [2]. Az elfogadott környezetvédelmi 

alapelvekről és nemzetközi feladatokról szóló nyilatkozat után szemléletváltozás következett 

be, melyben a legfőbb eredmény, hogy felismerték, a problémák nemcsak egy ország határain 

belül jelentkeznek, hanem regionálisan vagy globálisan egyaránt [13] [14].  

A fenntartható fejlődés fogalmi és koncepcionális szintű kialakítása a Brundtland Bizottság43  

nevéhez köthető, amely átütő sikert aratott a fenntarthatóságban. A fogalom a következőképpen 

hangzik: „a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, 

hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket.” 

[24]. Ha jobban megvizsgáljuk, értelmezzük a definíciót, akkor láthatóvá válik az összhang, 

amely az emberiség növekedése, a társadalom anyagi jellegű igényei és a természeti erőforrások 

felhasználása között jelentkezik. A koncepciót kiterjesztése csak az egyénekre vetítve szigorúan 

tilos. Mindenképpen a teljes emberiséget, a fogyasztási szokásokat és a természeti/gazdasági 

folyamatokat kell figyelembe venni [21]. A Brundtland Bizottság definíciója maradt az időben 

következő további konferenciák központi eleme. A Riói Konferencia44 célja az emberek 

buzdítása volt a környezetvédelemre. A Johannesburgi Konferenciát45, mint továbbfejlesztett 

változat névvel szokták illetni. Miért is van ez így? A válasz egyszerűsége abból is fakad, hogy 

eddig egyik konferencia sem vezetett igazán eredményre, nem sikerült átütő sikert elérni velük. 

Hasonló a történet ebben az esetben is. Azon kívül, hogy a központiságot a Brundtland 

Bizottság fogalma jelentette továbbra is [14] [15], minimális célkitűzést sikerült megvalósítani 

az időben megelőző konferenciákból. Pozitívum, hogy az emberek gondolkodása megváltozott 

a környezet megóvásával kapcsolatosan. A Rio+20 konferencia három megelőző konferenciára 

épült, célként nevezték meg a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kihívások megbeszélését, a 

politikai kötelezettségek megújítását valamint az eredmények megvitatását. Ezt a konferenciát 

ezek alapján úgy is nevezhetjük, mint a fenntartható fejlődés új, globális szerkezetének, 

architektúrájának a háttere [25].  

2015-ben új fordulópont következett be a környezetvédelemben és a fenntarthatóság, 

fenntartható fejlődés tárgyalásában. Ennek helyszíne Párizs lett, ahol 193 ENSZ tag gyűlt össze 

                                                           
42 1972 – Stockholmi Környezetvédelmi Konferencia - United Nations Conference on Human Environment 
43 Brundtland Bizottság (ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottság – World Commission on Environment and 

Development) 
44 1992 – Riói Konferencia (United Nations Conferenc on Environment and Development – Rio Earth Summit) 
45 2002 – Johannesburg (World Summit on Sustainable Development) 
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abból a célból, hogy új fenntartható fejlődési programot dolgozzanak ki. A konferencia 

eredményeként született meg az Agenda 2030 a fenntartható fejlődésért, melyben 17 célt (SDGs 

– Sustainable development goals) és ehhez kapcsolódóan 169 célkitűzést állítottak fel. Ez nem 

csak az Európai Uniót, hanem a világ összes országát érinti, kivétel nélkül [9]. Faragó (2016) a 

következőképpen vélekedik az Agenda 2030 pozitívumáról: „a korábbi fejlesztési 

együttműködési tervekkel, a Világunk-2030 program átveszi a fenntartható fejlődési programok 

átfogóbb szemléletét, és már nemcsak a kevésbé fejlett országokkal kapcsolatos feladatokat 

tartalmaz, hanem minden ország és régió számára a fenntartható fejlődési célokat és 

feladatokat ír elő.” [6]. A tanulmányban kiemelt konferenciák és csúcstalálkozók mellett 

számtalan további törekvés irányult a környezet megóvására, az éhinség és további szociális 

problémák megoldására, ezt mutatja be az 1. táblázat. 

 

1. táblázat: Globális környezetvédelmi megállapodások 

Évszám Megállapodás neve 

1972 Stockholm Conference on Human Environment 

1979 Geneva Conference on air pollution (UN) 

1980 Global Strategy on Conservation (IUCN) 

1983 Helsinki Protocol on air quality  

 World Commission on Environment and Sustainability (UN) 

1987 Montreal Protocool on the ozone layer (UN) 

 World Commission on Environment and Development 

1992 United Nations Conference on Environment and Development (UN) 

1996 Habitat Conference (UN) 

1997 Kyoto Conference on gloval warming (UN) 

2000 Haia Conference on Climate Change 

2002 World Summit on Sustainable Development in Johannesburg 

2012 UN Conference Rio+20 

2015 UN Climate Change Conference 

Forrás: saját szerkesztés Barbosa et. al (2014) alapján 

 

A konferenciák bemutatása során láthatóvá vált, hogy mit is értünk a fenntartható fejlődés 

fogalma alatt, milyen körülmények járultak hozzá a kialakulásához. Lényegében három 

nagyjelentőségű konferencia keretében körvonalazódott: Stockholm (1972), ENSZ Környezet 

és fejlődés világbizottsága (1987) és Rio (1992) [3]. A fogalom pontos meghatározása azonban 

még nem oldotta meg a világ számtalan pontján megjelenő egyenlőtlen gazdasági- és társadalmi 

körülményeket, azt hogy a népesség sok esetben a perifériára szorult. A végtelenségig 

megpróbáljuk kihasználni környezetünket, pedig tudjuk, hogy nem minden termelési 

tényezőnek van alternatívája, bizonyos készletek végesek.  
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1.1. Kutatási kérdés, hipotézis 
 

A tanulmány során a fenntartható fejlődést az EU SDGs (Európai Unió fenntartható fejlődési 

célok) indikátorai alapján vizsgálom a 2014-es évre vonatkozóan. Legfontosabb célomat úgy 

határoztam meg, mint főkomponens analízis segítségével leredukálni a 17 célhoz tartozó 

indikátorok számát, úgy hogy az a legminimálisabb információveszteséggel járjon. Erre azért 

van szükség, mert általánosságban a fenntarthatóságról, fenntartható fejlődésről rendkívül 

nehéz és körülményes egy átfogóbb és egyszerűbben értelmezhető rendszert alkotni. Ez a 

bonyolultság, nehézség akkor kerül előtérbe, ha egy ország, régió vagy unió fenntartható 

fejlődési indikátorait vizsgáljuk. Ez alapján határoztam meg kutatási kérdésemet és  

hipotézisemet, amelyek a következőképpen hangoznak: 

K: Alkalmas módszer-e a főkomponens analízis arra, hogy minimális információveszteség 

mellett csökkentse az EU SDGs indikátorok számát? 

H: Főkomponens analízis segítségével az Európai Unió 17 fenntartható fejlődési célja (EU 

SDG) kevesebb mutatószámmal jellemezhető. 

Ahhoz, hogy erre a feltételezésre válaszolni lehessen, mindenképpen meg kell vizsgálni, hogy 

az Európai Unió milyen módon vette át az Agenda 2030 a fenntartható fejlődésért program 

törekvéseit, indikátorait illetve, hogy a tagállamok milyen részt vállaltak ennek európai 

kidolgozásában. Ehhez segítséget nyújt az Európai Unió 28 tagállamának fenntartható fejlődési 

stratégiája és az EUROSTAT által összegyűjtött tagállami szintű indikátorrendszer az 

indikátorokkal. 

 

2. Szakirodalmi áttekintés 

 

Az Agenda 2030 céljainak és célkitűzéseinek a bevezetésére EU-s szinten azért van szükség, 

mivel az emberiség egyre környezetpusztítóbb életmódot folytat, a népességnövekedés hatására 

bekövetkező migrációs folyamatok erősödésével, valamint a klímaváltozás problémájának 

előtérbe kerülésével az egész világ számára és természetesen az Európai Uniónak is nagy és 

súlyosbodó problémát okoznak ezek a folyamatok. A műveletek hatásaként elengedhetetlen 

megvizsgálni, hogy az Európai Uniónak milyen mértékig sikerült beépíteni állampolgárai 

életébe a fenntartható fejlődés céljait (EU SDG) és az ezekhez szerves módon kapcsolódó 

indikátorokat. 

A tanulmány szakirodalmi hátterét az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) Agenda 2030 

a fenntartható fejlődésért tanulmánya szolgálja. Bemutatja, milyen újfajta célokat és 

célkitűzéseket állítottak fel annak érdekében, hogy csökkentsék (megszüntessék) a 

szegénységet, éhinséget; egészséget és jóllétet biztosítsanak; kialakítsák a fenntartható 

fogyasztást és termelést, természetesen a legfontosabb célja a fenntartható fejlődés 

előmozdítása.  
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2.1. Millenniumi Fejlesztési Célok 

 

A New York-i Millenniumi Konferencia – amely a globális problémák megoldására hivatott – 

keretében alakították ki a Millenniumi Fejlesztési Célokat46 (továbbiakban MDGs), illetve ezzel 

egyidőben döntés született a 2015 utáni időszak fenntarthatósági programjáról is [4]. A 

Millenniumi Nyilatkozatot 2000. szeptemberében fogadta el az ENSZ 189 tagállama, annak 

érdekében, hogy megoldást találjanak a szegénységre (központi cél), az elégtelen iskolázottsága 

és számtalan további célkitűzésre [8]. Összességében 8 célt tűztek ki, amelyhez 18 részcél 

tartozott és mérésükre 48 indikátor szolgált [9]. A 8 cél megalkotásával az országok 

teljesítménye mérhetővé és időben összehasonlíthatóvá válik, a globális tudatosságot elősegítik, 

valamint politikailag kiszámíthatóvá teszik őket és jobban nyomon követhető általuk a 

társadalmi visszacsatolás [18]. A felállított célok a következők: 

1. cél: a szélsőséges szegénység és éhinség csökkentése; 

2. cél: a mindenkire kiterjedő alapfokú oktatás biztosítása; 

3. cél: a nemek közti egyenlőség és a nők felemelkedésének előmozdítása; 

4. cél: a gyermekhalandóság csökkentése; 

5. cél: az anyai egészségügy javítása; 

6. cél: a HIV/AIDS, a malária és más betegségek elleni küzdelem; 

7. cél: a környezeti fenntarthatóság biztosítása; 

8. cél: globális partnerség kialakítása a fejlesztés érdekében [1]. 

Ha megvizsgáljuk a célokat, láthatjuk, hogy a fejlődés humán aspektusait helyezik előtérbe, 

mint pl. betegségek és éghajlatváltozás elleni harc, szegénység visszaszorítása, konfliktusok 

kezelése, biztonság. A megvalósítás időtávja 15 év, ez idő alatt kell megvalósítani a 

célkitűzéseket, ami viszont nem tisztázott, az a finanszírozás módja [9]. A gazdag országok 

szolidaritást és segítséget nyújtanak technikai és pénzügyi eszközeikkel. Az eredmények 

vizsgálatakor láthatóvá válik, hogy a fejlődő országok értek el igazán átütő sikert az MDGs 

alkalmazásával, de ez a siker országok és régiók szempontjából megosztott [18]. A fő célok 

közül sajnos minimálisat tudtak elérni, inkább részcélokat sikerült megvalósítani. Ami továbbra 

is problémát okoz az éhinség, szegénység, a gazdagok és szegények közötti hatalmas szakadék, 

nemek egyenlőtlensége, valamint az éghajlatváltozás és a környezet állapotának hanyatlása [9]. 

Az MDGs-nek vannak gyengeségei, amelyeket fel kell ismerni és vállalni kell javításukat, a 

szakirodalom négy területre osztja őket: 

1. A 15 éves időtáv alatt nincsenek közbenső mérdföldkövek, ezzel szemben az SDGs-nek 

kellene ilyeneket tartalmazni világos dátumokkal hozzárendelve. 

2. Mind az MDGs és az SDGs ciklusának tartalmaznia kell olyan adatokat, amelyek 

pontosak, bármikor elérhetők és időszerűek. 

3. A magánszemélyek bevonása kötelező a célok felállításában és végrehajtásában. 

4. A jövőbeni SDGs-ek sikeréhez hozzá kell járulnia a globális társadalmaknak [18]. 

A felsorolt hiányosságok és el nem ért célok mellett nem feledkezhetünk meg arról a számottevő 

tényről, hogy ez volt az első olyan fenntartható fejlődési program, amely keretrendszerként 

működött és az indikátorok lévén mérhető vált.  

                                                           
46 Millenniumi Fejlesztési Célok – Millenium Development Goals (MDGs) 
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2.2. Fenntartható Fejlődési Célok 

 

A Rio+20 Csúcstalálkozón egy jelentésbe foglalva jelentették ki a világ vezetői, hogy új 

fenntartható fejlődési célok kidolgozására és elfogadására van szükség, amely továbbviszi és 

megújítja az MDGs-k céljait, törekvéseit. Ez egy fontos ötlet, amely segítséget nyújt abban, 

hogy a világot fenntartható pályán tudjuk mozgatni [18]. Eltökélt célja a csúcstalálkozónak, 

hogy a jelentés elkészítésével felszabadítsák az emberiséget a szegénység zsarnokságától és 

biztonságossá tegyék a bolygót [23]. Az SDG-k kidolgozása a tagországok által delegáltak 

munkájának eredménye, mely 2013. januárjában kezdődött. Az ők csoportojukat nevezzük 

„nyílt munkacsoportnak47”. A munkafolyamat kidolgozásához hozzátartozik másik két 

csoportnak is a munkássága: a kormányközi szakértői bizottság a fenntartható fejlődés 

finanszírozásáért48 és egy hosszú távra tervezett, magas szintű politikai vezetőket összetömörítő 

kormányközi fórum49 [1]. Az ENSZ 193 tagja 2015. szeptemberében fogadta el az Agenda 

2030-at (Transforming Our World: The 2030 Agenda 2030 for Sustainable Development [5].  

A program célja hasonló, mint az MDGs, annyi változtatással, hogy azokra a célokra koncentrál 

amit előzőleg nem sikerült elérni, illetve ezeket a célokat kibővíti például: szegénység 

megszüntetése, igazságtalanság és egyenlőtlenség leküzdése [23]. Újdonságként említhető meg, 

hogy még átfogóbb szemléletet alakít ki a fenntartható fejlődésről és középpontjában a 

fenntartható fejlődési célok állnak. A program szintén 15 évre vonatkozik (2015-től 2030-ig), 

nemcsak arról kellett rendelkezzen, hogy hogyan osszák el a segélyeket a szegény országoknak, 

hanem arról is, milyen szerepet vállalnak a fejlett országok, milyen mértékű a 

felelősségvállalásuk [9]. 

Kezdetben 12 célt állítottak fel, amelyek kiegészítettek további 7 céllal, a folyamat végére 

összesen 17 maradt, ezek a következők (2. táblázat). 

 

2. táblázat: Fenntartható fejlődési célok (SDGs) 

Agenda 2030 célok 

1. Szegénység felszámolása 10. Egyenlőtlenségek csökkentése 

2. Az éhezés megszüntetése 11. Fenntartható városok és közösségek 

3. Egészség és jóllét 12. Felelős fogyasztás és termelés 

4. Minőségi oktatás 13. Fellépés az éghajlatváltozás ellen 

5. Nemek közötti egyenlőség 14. Óceánok és tengerek védelme 

6. Tiszta víz és alapvető köztisztaság 15. Szárazföldi ökoszisztémák védelme 

7. Megfizethető és tiszta energia 16. Béke, igazság és erős intézmények 

8. 
Tisztességes munka és gazdasági 

növekedés 
17. Partnerség a célok eléréséért 

9. Ipar, innováció és infrastruktúra   

Forrás: United Nations [22] alapján saját készítés 

 

                                                           
47 Nyílt munkacsoport – Open Working Group on Sustainable Development (OWG) 
48 Intergovernmental Committee of Experts on Sustainable Development Financing 
49 High Level Political Forum (HLPF) 
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A 17 célhoz társul további 169 részcél vagy más néven célkitűzés, melyek demonstrálják az új 

egyetemes programok ambíciózus terveit és mértékét. Minden transzformatív és merész lépést 

vállalnak, amelyek nélkül nem lehet fenntarthatóvá és rugalmassá tenni a világot.  

A bolygó, az emberek, a jólét, a béke és a partnerség érdekében a következő eltökélt 

szándékokat fogalmazták meg az Agenda 2030 kidolgozói, nevezhetjük őket úgy is, mint 5 P. 

• Planet – bolygó: meg kell védeni a bolygót, annak érdekében, hogy fent tudjuk tartani 

a fenntartható fogyasztást és termelést. A természeti erőforrásokat olyan módon kell 

kezelni, hogy fenntarthatók legyenek és sürgősen tenni kell az éghajlatváltozás 

megfordításáért. Minden cél azért van, hogy támogassa a jelen és jövő generációk 

szükségleteit. 

• People – emberek: eltökélt szándék, hogy minden mértékben és formában 

megszüntessék a szegénységet és éhinséget, annak reményében, hogy az emberiség 

teljes méltóságú életet éljen. 

• Prosperity – jólét: cél, hogy az ember élvezze a teljes és virágzó életet, olyan módon, 

hogy a gazdasági, társadalmi és technológiai fejlődés a természethez igazódva 

valósuljon meg. 

• Peace – béke: eltöklt szándék, hogy egy békés, igazságos és befogadó társadalmat 

alakítsanak ki, mely mindenféle erőszaktól és félelemtől mentesül. Nincs fenntartható 

fejlődés béke nélkül és nincs béke fenntartható fejlődés nélkül. 

• Partnership – partnerség: a fenntartható fejlődés érdekében mozgosítani és biztosítani 

kell a szükséges eszközöket, amely a megerősített, globális szolidaritás szellemén 

alapul (kifejezett figyelemmel a legszegényebbekre és legsebezhetőbbekre) [23].  

Az új napirend céljának megvalósulása érdekében a fenntartható fejlődés céljait össze kell 

kapcsolni és integráltan kell kezelni. A törekvések megvalósításával minden állampolgár élete 

mélyrehatóan meg fog változni és lehetőleg világunk egy élhetőbb hellyé fog válni. Az MDGs 

és SDGs céljai teljes mértékben arra irányulnak, hogy az új napirend célkitűzései 

megvalósuljanak.  

 

3. Alkalmazott módszer 

 

Tanulmányomban az Európai Unió fenntartható fejlődési céljainak (SDGs – Sustainable 

Development Goals) indikátorrendszerével dolgozom, amely az összes EU 28 tagállam 

indikátorait tartalmazza kivétel nélkül, elég jelentős minimum 5-10 éves időintervallumra. Ez 

az egyelen, egyedüli rendszer, amely megfelelően biztosítja a kívánt adatokat az elemzéshez. 

Minden indikátor azonos módszertan alapján került kidolgozásra.  

A kutatáshoz szükséges adatokat az Európai Unió statisztikai hivatala, az EUROSTAT 

biztosítja. Az adatok elemzése SPSS statisztikai program segítségével törént. Az indikátorok 

mérési szintje magas, tehát alkalmasak a kiválasztott módszer végrehajtására. Az elemzés során 

minden releváns EU SDGs mutatót kigyűjtöttem a vizsgált évre (2014) vonatkozóan. Vannak 

olyan indikátorok, amely felbonthatók különböző részterületekre, mint például az EU importja 

fejlődő országokból a bevételek országonkénti csoportosítása szerint felosztható hat 

indikátorra. Ebben az esetben mind a hat részterület (hat részindikátor) bekerült a vizsgálatba. 

Ez alapján összesen 225 indikátorról beszélhetünk, amelyek a vizsgálat tárgyát képezik. Alap 



339 

esetben, ha nem foglalkoznék a változók szétbontásával, akkor összesen 137 indikátor létezik 

Európai Uniós viszonylatban, amely megfelelően tükrözi a fenntartható fejlődés céljait, 

célkitűzéseit. Sajnálatos módon, ilyen nagy változómennyiség mellett is előfordulnak olyan 

témakörök, amelyek alkalmatlanok a mérésre, ilyen például mérgező anyagok fogyasztása 

veszélyesség szerint. Ezeket egyszerűen kihagytam a változók vizsgálatából. 

Az indikátorok vizsgálatát főkomponens analízis50 segítségével végzem. A főkomponens 

analízis egy olyan statisztikai eljárás, amelyben lineáris transzformáció segítségével átalakítunk 

egy változószettet. A folyamat végén az eredeti változószettnél egy kevesebb változót 

tartalmazó, új, redukált változószettet kapunk. Az eljárás során az új változókat nevezzük 

főkomponenseknek, amelyek egymással korrelálatlanok [20]. Elsődleges célja a főkomponens 

analízisnek a váltózók számának csökkentése (minimális információveszteséggel járjon) 

melynek során azokat a komponenseket választjuk ki, melynek információtartalma 

(varianciája) a legnagyobb. Tehát azokat használjuk fel, amelyek a legnagyobb súllyal 

rendelkeznek. Az új változók (főkomponensek) majdhogynem hasonló következtetések 

levonására alkalmasak, mint az eredeti változók [11]. Az eredeti modellben a p számú 

változóval jellemezhető statisztikai sokaságot k << p változóval jellemezzük, ebből származnak 

a főkomponensek. A k-dimenziós elemzéseink következtetései ezen p-dimenziós sokaságra 

szintén helytállóak lesznek [12]. A módszer a teljes varianciát használja fel és az így megkapott 

faktorok mind az egyedi- és a hibavarianciát is tartalmazhatják [19]. Természetesen a 

főkomponens analízisnek is vannak hátrányai. Bizonyos esetekben nem nézi a kimentet, tehát 

nem biztos, hogy a főkomponens az adott modell magyarázó változója lesz, illetve gyakran 

előtérbe kerül az a probléma, hogy a főkomponensek elemzése nehézkes. 

 

4. Kutatási eredmények 

 

A főkomponens analízis segítségével egy nagyon összetett, rendkívül sok indikátorból álló 

indikátorrendszert kívánok „leegyszerűsíteni”. Ez a leegyszerűsítés azt jelenti, hogy minden 

témakört, jelen esetben az Európai Unió 17 enntartható fejlődési célját kevesebb indikátorral 

kívánom jellemezni. Úgy is határoztam meg hipotézisemet, mint „Főkomponens analízis 

segítségével az Európai Unió 17 fenntartható fejlődési célja (EU SDG) kevesebb 

mutatószámmal jellemezhető”, tehát a 17 célhoz minimális számú főkomponenst kívánok 

létrehozni. Alapjában véve ez sem egy egyszerű feladat, azonban jóval letisztultabb képet 

kaphatunk az indikátorrendszerről és ezáltal könnyebbé válhat a tagországok és az egész 

Európai Unió célkitűseinek a nyomon követése. A hipotézis bizonyítása során arra törekedtem, 

hogy minimális adatveszteség következzen be és a változók száma csökkenjen, illetve a 

főkomponensekről az eredetivel azonos következtetéseket lehessen levonni. Minden cél 

részletes bemutatása ebben a tanulmányban nem történik meg a hely szűkössége miatt, azonban 

kiemelésre kerül három fontos terület, amely a fenntartható fejlődés három aspektusát tükrözi.  

A többi célhoz kapott eredményt egy összefoglaló táblázat során mutatom be.  

 

  

                                                           
50 Főkomponens analízis – Principal Component Analysis (PCA) 
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4.1. Tisztességes munka és gazdasági növekedés (8. cél) 

 

A főkomponens analízis első lépése az adott célhoz tartozó összes változó bevonása az 

elemzésbe, ami jelen esetben 9 változót jelent. Az adatok alkalmasságának a megítélésekor több 

módszer közül is választhatunk. A tanulmányban a KMO51 értékeit vettem figyelembe, 

értelmezésük az alábbiak szerint történik (3. táblázat). 

 

3. táblázat: A KMO mutató határértékei 

KMO ≥ 0,9 kiváló 

KMO ≥ 0,8 jó 

KMO ≥ 0,7 megfelelő 

KMO ≥ 0,6 közepes 

KMO ≥ 0,5 gyenge 

KMO < 0,5 nem megfelelő 

Forrás: saját szerkesztés Molnár, T. (2015) alapján 

 

A táblázat alapján is látható, hogy a 0,5 alatti KMO értékeket nem fogadhatjuk el, e fölött már 

a változók alkalmasak a faktoranalízisre [19]. A 17 célt figyelembe véve egyetlen célnál nem 

alkalmasak a változók az elemzésre, ez a témakör a „Megfizethető és tiszta energia”.  A 

tisztességes munka és gazdasági növekedéshez tartozó KMO és Bartlett’s teszt eredményét 

mutatja az 4. táblázat. 

 

4. táblázat: A 8. célhoz tartozó KMO és Bartlett’s teszt 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,725 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 223,942 

df 28 

Sig. ,000 

Forrás: SPSS program output 

 

A KMO értéke 0,725, amely a mutató határtékei szerint megfelelő-jónak nevezhető, tehát 

megfelel az elvárásoknak. A következő lépésben felmerül egy kérdés, miszerint: a bevont 

változók biztos megfelelően jellemzik a főkomponenst? Az elemzésbe bevont változók esetén 

nagy figyelmet kell fordítanunk arra, hogy ezek az értékek milyen nagyságúak.  

A változók által képviselt információtartalmat a „Total Variance Explained” táblázat mutatja 

(5. táblázat).  

 

  

                                                           
51 KMO – Kaiser–Meyer–Olkin kritérium 
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5. táblázat: 8. célhoz tartozó információtartalom 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation 

Sums of 

Squared 

Loadingsa 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total 

1 3,290 41,120 41,120 3,290 41,120 41,120 3,150 

2 1,855 23,190 64,310 1,855 23,190 64,310 2,117 

3 1,077 13,465 77,775 1,077 13,465 77,775 1,166 

4 ,662 8,279 86,055     

5 ,533 6,659 92,714     

6 ,316 3,947 96,661     

7 ,147 1,843 98,504     

8 ,120 1,496 100,000     

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Forrás: SPSS program output 

 

Ez a táblázat arra ad magyarázatot, hogy milyen mértékű a változók információtartalma. Ebben 

az esetben akkor van értelme az egész főkomponens elemzésnek, ha legalább 50%-ot meg 

tudunk őrizni az információtartalomból. A 8. cél főkomponenseit sorba állítva52 az első 

faktornak van a legnagyobb sajátérték/magyarázott varianciája (3,290/41,120), a másodiknak 

1,855/23,190, míg a harmadiknak 1,077/13,465. A három főkomponens összesített magyarázó 

ereje 77,775% (cumulative %), amely egyben azt is jelenti, hogy az információ 22,225%-a 

veszett el.  

Utolsó lépésként nem feledkezhetünk meg a faktorok rotálásáról. A vizsgált adatok esetén 

„Promax” forgatási eljárást alkalmaztam, amely segít még jobbá tenni a faktorok értelmezését.  

 

  

                                                           
52 Főkomponensek sorba állítása a magyarázott variancia nagysága szerint történik. 
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6. táblázat: Rotált faktorsúlymátrix (8. cél) 

Structure Matrix 

 Component 

1 2 3 

sdg_08_30_employment_rate_20_to_64_years_total -,917 ,182 -,220 

sdg_08_40_long_term_unemployment_rate_total ,909 -,075 ,065 

sdg_08_20_young_peop_neither_in_empl_nor_in_ed

uc_and_traning 

,898 -,341 ,279 

sdg_08_50_involuntary_temporary_employment_20_

to_64_total 

,575 ,245 -,445 

sdg_12_22_resource_product_and_domestic_materi

al_consump_PPS_kg 

-,053 ,823 ,156 

sdg_08_60_people_killed_in_accidents_at_work ,020 -,803 ,288 

sdg_08_10_real_GDP_per_capita -,536 ,762 -,047 

sdg_05_40_inacitve_popul_due_to_caring_responsib

ilities_total 

,237 -,001 ,853 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. 

Forrás: SPSS program output 

A 8. célt tekintve a rotált faktorsúlymátrixot a 6. számú táblázat mutatja be. Ez alapján 

levonhatjuk azt a következtetést, hogy a feltételek betartása mellett az eredeti 9 változóból a 

három kialakított főkomponens 4 változóval jellemzi a 8. célt. A változók számát 55%-kal le 

tudtam csökkenteni.  

 

4.2. Nemek közötti egyenlőség (5. cél) 

 

Az 5. számú cél a fenntartható fejlődés három aspektusából a szociális dimenziót képviseli. Az 

elemzési folyamat minden cél esetén megegyezik az első, 8. cél bemutatásával. A „Nemek 

közötti egyenlőség” célját az ENSZ 9 indikátorral jellemzi, azonban ezek közül kettőt fel lehet 

bontani további részekre, így összesen 16 mutatót lehet bevonni a főkomponens analízis 

modelljébe. A KMO és Bartlett’s teszt eredménye közepes-megfelelő pozícióba sorolható, 

értékét tekintve 0,697 (7. táblázat). 

 

7. táblázat: KMO és Bartlett’s teszt (5. cél) 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,697 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 343,067 

df 91 

Sig. ,000 

Forrás: SPSS program output 
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Az előző cél elemzési folyamata során felmerült egy kérdés, melyben a változók 

jellemzőképessége került előtérbe, pontosan az, hogy az értékek milyen nagyságúak. A „Total 

Variance Explained” táblázat mutatja be számunkra, hogy mekkora a változók által képviselt 

információtartalom (8. táblázat). 

 

8. táblázat: Az 5. célhoz tartozó változók információtartalma 

Forrás: SPSS program output 

Mint írtam az előzőekben, akkor van valamiféle értelme is a főkomponens analízisnek, ha az 

információk minimum 50%-át megtudjuk őrizni, ami az 5. cél esetén is megvalósul. A 

kialakított négy főkomponens összesített magyarázó ereje 66,781% (cumulative %), amely 

egyben azt is jelenti, hogy az információ 33,129%-a veszett el, ami egy kicsivel több, mint a 8. 

célnál. Sorrendbe állítva az első faktornak van a legnagyobb sajátérték/magyarázott varianciája 

(4,547/32,478), a másodiknak 2,133/15,234, a harmadiknak 1,530/10,931, míg a negyediknek 

1,139/8,138. 

 A faktorok rotálása az előzőhöz hasonlóan „Promax” módszerrel történik. Amiatt is esett erre 

a választás, mert könnyen és gyorsan lefuttatható, sokkal jobb lesz az értelmezhetőség. Az 5. 

célhoz tartozó faktorok rotálását mutatja be a 9. táblázat. 

 

  

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation 

Sums of 

Squared 

Loadingsa 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative % Total 

1 4,547 32,478 32,478 4,547 32,478 32,478 3,907 

2 2,133 15,234 47,712 2,133 15,234 47,712 3,477 

3 1,530 10,931 58,642 1,530 10,931 58,642 1,950 

4 1,139 8,138 66,781 1,139 8,138 66,781 1,820 

5 ,961 6,867 73,648     

6 ,832 5,945 79,593     

7 ,703 5,019 84,612     

8 ,586 4,184 88,796     

9 ,426 3,041 91,837     

10 ,363 2,592 94,429     

11 ,251 1,795 96,224     

12 ,223 1,591 97,816     

13 ,208 1,489 99,305     

14 ,097 ,695 100,000     

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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9. táblázat: 5. cél rotált faktorsúlymátrixa 

Structure Matrix 

 Component 

1 2 3 4 

sdg_05_52_seats_held_by_wom

en_in_national_government 

,897 ,228 ,279 -,225 

sdg_05_51_seats_held_by_wom

en_in_national_parliaments 

,840 ,324 ,156 -,086 

sdg_05_62_positions_held_by_

women_in_senior_manag_pos_

board_memb 

,838 , 486 ,143 -,281 

sdg_05_40_inacitve_popul_due_

to_caring_responsibilities_total 

-,689 -,549 ,094 ,299 

sdg_05_30_gender_employment

_gap 

-,498 ,018 -,115 ,407 

sdg_05_15_physical_and_sexua

l_violence_to_women_50_to_59 

,216 ,853 ,056 -,035 

sdg_05_13_physical_and_sexua

l_violence_to_women_30_to_39 

,386 ,820 ,296 ,070 

sdg_05_14_physical_and_sexua

l_violence_to_women_40_to_49 

,230 ,782 -,118 -,034 

sdg_05_12_physical_and_sexua

l_violence_to_women_18_to_29 

,652 ,762 ,413 -,207 

sdg_05_16_physical_and_sexua

l_violence_to_women_60_or_ov

er 

,176 ,362 -,351 ,273 

sdg_04_50_employment_rates_

of_recent_graduates_total 

,261 ,148 ,857 -,259 

sdg_05_20_gender_pay_gap_in

_adjusted_form 

,130 ,074 ,756 -,030 

sdg_04_10_early_leavers_from_

educ_and_training_total 

-,181 -,154 -,071 ,852 

sdg_04_20_tertiary_educational

_attainment_total 

,385 -,085 ,309 -,714 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. 

Forrás: SPSS program output 

 

Az 5. cél esetén láthatóvá vált, hogy az eredeti 16, részterülettel bővített indikátorból a 

főkomponens elemzés eredményeként 12 végső indikátort kapunk. A módszer ezeket a 

változókat 4 főkomponens köré csoportosítja.  
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4.3. Fellépés az éghajlatváltozás ellen (13. cél) 

 

Az utolsóként bemutatott 13. cél „Fellépés az éghajlatváltozás ellen” a fenntartható fejlődés 

harmadik aspektusát tükrözi, amely a környezeti dimenzió. A modellbe összesen 9 indikátort 

vontam be, amelyből 2 felbontható további részindikátorokra. A gazdasági és szociális 

dimenziót jellemző célokhoz hasonlóan a KMO értéke szintén a közepes-megfelelő (KMO 

0,636) intervallumba tartozik (10. táblázat). 

 

10. táblázat: A 13. cél KMO és Bartlett’s tesztje 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,636 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 456,247 

df 36 

Sig. ,000 

Forrás: SPSS program output 

 

A változók jellemzőképességét továbbra is a „Total variance explained” táblázatból tudjuk 

megállapítani (11. táblázat). Itt is fontos cél, hogy legalább az információtartalom 50%-a 

megmaradjon, amiatt, hogy a főkomponensekről hasonló következtetéseket tudjuk levonni, 

mint az eredeti modellváltozókról. 

 

11. táblázat: A változók információtartalmának bemutatása a 13. célnál 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation 

Sums of 

Squared 

Loadingsa 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative % Total 

1 3,684 40,935 40,935 3,684 40,935 40,935 3,609 

2 1,805 20,058 60,993 1,805 20,058 60,993 1,984 

3 1,294 14,377 75,371 1,294 14,377 75,371 1,610 

4 ,765 8,497 83,867     

5 ,614 6,818 90,685     

6 ,458 5,088 95,773     

7 ,307 3,416 99,189     

8 ,070 ,773 99,962     

9 ,003 ,038 100,000     

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Forrás: SPSS program output 

 

A 13. cél vizsgálatakor az SPSS program 3 főkomponenst dolgozott ki, melyek magyarázóereje 

75,371%, így összesen csak 24,629% információtartalom veszik el. A faktorok 
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sajátérték/magyarázott variancia aránya az első faktor esetén 3,684/40,935, a másodiknál 

1,085/20,058, míg az utolsónál 1.294/14,377.  

A főkomponensek jobb értelmezése szempontjából a 13. célnál is „promax” módszert 

alkalmaztam. Ezzel a módszerrel láthatóvá váltak, hogy melyek azok az indikátorok, amely 

megfelelően jellemzik a három főkomponenst (12. táblázat). 

 

12. táblázat: Faktorsúlymátrix (13. cél) 

Structure Matrix 

 Component 

1 2 3 

sdg_07_11_final_energy_consu

mption_TOE 

,989 ,174 ,142 

sdg_07_10_primary_energy_con

sumption_TOE 

,982 ,162 ,134 

sdg_13_50_contrib_to_the_inter

nat_100bn_USD_committm_on_

clim_rel 

,842 -,023 ,227 

sdg_13_60_popul_covered_by_t

he_Covenant_of_Mayors_for_cli

m_and 

,784 ,395 -,085 

sdg_12_30_average_CO2_emis

s_per_km_from_new_passanger

_car 

-,160 -,884 ,011 

sdg_13_20_greenhouse_gas_e

missions_intesity_of_energy_co

nsum 

,029 ,777 ,269 

sdg_13_11_greehouse_gas_emi

ssions_tonnes_per_capita 

-,066 -,034 ,908 

sdg_07_44_share_of_renew_en

ergy_in_heating_and_cooling 

-,397 -,424 -,574 

sdg_13_40_climate_related_eco

nomic_lossess_by_type_of_eve

nt 

,391 ,453 ,535 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. 

Forrás: SPSS program output 

 

A táblázat alapján láthatóvá válik a főkomponens elemzés értelme, az amiért tanulmányomban 

ezt a módszert alkalmaztam. Az összes részindikátort (13) figyelembe véve mindösszesen öttel 

is képesek vagyunk jellemezni a főkomponenseket. A három dimenzió 1-1 példáját megragadva 

került bemutatásra a főkomponens analízis, mint módszer. A többi, fennmaradó 14 célt is 

hasonló képpen vizsgáltam meg, azonban a hely szűkössége miatt ezek csak egy összefoglaló 

táblázat keretében kerülnek bemutatásra.  
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5. Következtetés és összefoglalás 

 

A fenntartható fejlődés három dimenziója, aspektusa alapján végzett kutatás bebizonyította, 

hogy valóban képes a főkomponens analízis a változók számának leredukálására. A leírt 

módszert használtam mind a 17 cél ellemzésekor. Egyedül a 7. cél – „Megfizethető és tiszta 

energia” – alkalmatlan a főkomponensek általi redukcióra. Ebben az esetben a KMO mértéke 

0,5 alatti, egész pontosan 0,468  ami azt jelenti, hogy nem megfelelő a vizsgálat elvégzésére. A 

7. célt kivéve azonban mindenhol el lehet végezni a változók számának csökkentését, 

redukálását. Ezzel a kutatási kérdésem bizonyításra került.  

Ahhoz, hogy hipotézisemet is bizonyítani tudjam, létre kell hozzak egy olyan jellegű táblázatot, 

amely az összes célhoz tartozó főkomponensek számát és az általuk lefedett indikátorokat 

tartalmazza, ugyanis ezzel láthatóvá válik a kiinduló és végleges indikátorok száma (13. 

táblázat). 

 

13. táblázat: A fenntartható fejlődési célok (EU SDGs) főkomponens analízis szerinti 

eredményei 

Cél KMO 

értéke 

Információtartalom 

(%) 

Főkomponensek 

száma  

Kezdő/végleges 

indikátorok száma 

1. 0,592 76,637 3 13/6 

2. 0,568 65,248 3 12/7 

3. 0,610 77,427 5 17/13 

4. 0,700 80,911 3 9/5 

5. 0,697 66,781 4 16/12 

6. 0,583 70,019 3 12/2 

7. 0,468 83,614 5 15/12 

8. 0,725 77,775 3 9/4 

9. 0,610 73,422 3 7/2 

10. 0,761 83,204 3 15/12 

11. 0,657 76,325 5 21/8 

12. 0,602 86,044 5 14/12 

13. 0,636 75,317 3 13/5 

14. 0,571 72,087 2 7/2 

15. 0,627 72,964 4 14/9 

16. 0,744 77,653 3 20/12 

17. 0,751 79,293 2 11/10 

 Összesen 225/136 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A táblázat alapján is láthatóvá válik a 7. cél alkalmatlansága a főkomponens analízisre. A többi 

célt figyelembe véve pedig megmutatkozik a módszer jósága. A fenntartható fejlődési célokhoz 

(EU SDGs) tartozó indikátorok magas száma – 225 indikátor – az elemzés lezárásával 136 

indikátorrá csökkenthető. Az információtartalmat tekintve minden cél megfelel az elvárásnak, 
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az információ több mint 50%-át megőrzik. Ezáltal megfelelő módon jellemzik a kiinduló 

adathalmazt. A redukcióval sokkal könnyebbé tehető a fenntartható fejlődési mutatószámok 

átláthatósága. Hipotézisem bizonyításra került, megfogalmazott tézisem a következő. A 

fenntartható fejlődési célok (EU SDGs) mennyisége számszerűen valóban csökkenthető 

főkomponens analízis segítségével, az eredeti 225 változóból a folyamat végére mindösszesen 

136 marad. Ez azt jelenti, hogy közel 40%-kal sikerült csökkenteni a rendelkezésre álló 

információkat. 
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Absztrakt 

 

A jugoszláv gazdaságpolitikai modell kialakulását számos külső, illetve belpolitikai, szociálpolitikai 

és gazdasági ok egyidejű hatása idézte elő, mint pl. a II. világháborút követő világpolitikai helyzet 

(Jugoszlávia mind a szocialista országok blokkján, mind a nyugati szövetségen kívül került), illetve 

a később felülről mesterségesen kreált ún. jugoszláv utas gazdasági berendezkedés politikai igénye. 

A felmerült problémákra a jugoszláv vezetésnek új ideológiát kellett kreálni, amelyre a megoldást 

a munkás-önigazgatás jelentette.  

Az új rendszer az ipari létesítmények munkások által történő ellenőrzésén alapult, amivel ideológiai 

szempontból meg akarta indokolni a jugoszláv rendszer sztálinizmussal szembeni 

felsőbbrendűségét, a rendszer igazságosságát. E rendszer gazdasági jellege teljesen ismeretlen volt 

és a működőképességét nem volt lehetséges előre kiszámítani. A teljes struktúra politikai 

áthatottsága miatt, a változások is politikai okokra, a gazdaságban jelentkező váratlan folyamatok 

pedig a politikai megfontolású folyamatos módosítási javaslatokra vezethetőek vissza.  

A kitűzött cél eléréséért tett erőfeszítések és a munkás-önigazgatás, mint ideológia között azonban 

gyakran ellentétek jelentkeztek. A munkás-önigazgatásnak a fő rendeltetése az volt, hogy 

legitimitást kölcsönözzön a kényszer következtében végrehajtott iparosodási folyamat jugoszláv 

változatának. Gazdaságpolitikai ellehetetlenülése pedig abból adódott, hogy a vállalati irányítási 

kérdésekben a vállalat összes dolgozója szavazott, így a fontos, nemegyszer fájdalmas döntéseket a 

menedzsment egyszerűen nem tudta megszavazni, a fejlesztésekhez, beruházásokhoz szükséges 

támogatást nem kapta meg. Az ellentmondások okozta nehézségek visszatérő, egyre gyakoribb 

válságokat okozott a jugoszláv gazdaságban.  

 

Kulcsszavak: munkás-önigazgatás, iparosodás, Tito, El nem kötelezett ország, eladósodás 

 

1. Bevezetés, célok 

 

A publikáció célja, hogy bemutassa Jugoszlávia II. világháborút követő gazdaságpolitikáját, 

annak kiváltó okait, eredményeit és az abból levonható következtetéseket. Jugoszlávia fejlődése 

soha nem volt kiegyensúlyozott, a regionális különbségek mellett a gazdasági reformokat, majd 

visszarendeződéseket a világpolitikai helyzet, illetve a belpolitikai elvárások (életszínvonal, 

nemzetiségi ellentétek) határozták meg.  

A kutatás a 60-as évek végéig próbálja bemutatni a jugoszláv gazdaság modell előnyeit és 

hátrányait, a ciklikusságot, amely végig jellemző volt a jugoszláv gazdaság fejlődésére. A 

tanulmány kereteit messze meghaladná, ha ennél hosszabb időtartalmat vizsgálna, de a 

gazdaság nehézségei, ellentmondásai, illetve a részsikerek összessége a következtetések 

levonására kitűnően alkalmasak. 
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2. Történelmi háttér a II. világháborút követő második Jugoszlávia megalakulásáról, 

illetve a Moszkvával történő szakításról, annak okairól és következményiről 

 

A második világháború idején Dél-Kelet Európában, illetve a Balkánon új politikai csoportok, 

mozgalmak jelentek meg, amelyek baloldali, antifasiszta kommunista pártok voltak. Mivel a 

Jugoszláv Királyság területén a Tito vezette partizánhadseregek vezették az ellenállási 

mozgalmat és tulajdonképpen önmagukat szabadították fel, így nem volt kérdés, hogy ki veszi 

át a politikai vezetést a délszláv állam területén, még ha ehhez nagyhatalmi beleegyezés is 

kellett. 

Az ellenállási mozgalom szervezése az 1941-es német, olasz és magyar megszállást követően 

azonnal megkezdődött, külön harcolt a szerb nacionalista csetnik hadsereg, illetve a 

partizáncsoportokból fokozatosan Európa egyik legütőképesebb, 360 ezer főt számláló 

hadseregévé vált. Annak ellenére, hogy a háború kezdetén a jugoszláv emigráns kormány 

védelmi minisztere, Dragoljub Mihailović által vezetett, a német megszállás elől elmenekült 

szervezett hadsereg (csetnikek) sokkal tapasztaltabb és komolyabb potenciállal rendelkezett, az 

ún. Nemzeti Felszabadító Mozgalom, amelyet a Jugoszláv Kommunista Párt (JKP) irányított 

fokozatosan átvette a kezdeményezést, nagyobb sikereket ért el a németek elleni küzdelemben. 

Ebben a folyamatban óriási szerepet játszott Josip Broz Tito kiváló szervezői képessége, illetve 

a nemzetiségi ellentéteken túlmutató, a megszállók ellen hitelesen fellépő partizán ellenállás, 

amely egységbe kovácsolta az elégedetlen, német elnyomás elleni igazságot kereső, csak 

részben baloldali munkás és kispolgári rétegeket. 

A csetnikek németekkel és olaszokkal történő kollaborációja nyilvánosságra került, ezért a 

szovjet után 1943 novemberétől a brit és amerikai támogatást is elnyerte a Tito által vezetett 

partizán hadsereg, illetve az ellenállási mozgalom küldötteiből választott Jugoszláv Nemzeti 

Felkelés Antifasiszta Tanácsa (AVNOJ), melynek végrehajtó bizottsága maga volt a 

kormány.(2)  

Az AVNOJ egy szövetségi, politikai és katonai központosított antifasiszta szervezet volt, 

melyben minden Jugoszlávia területén élő ellenállót próbáltak integrálni nemzetiségi 

hovatartozástól függetlenül.  

1944 tavaszán Vis szigetén találkozott Winston Churchill fiával, tárgyalt a katonai 

együttműködés mikéntjéről, illetve a Londonba emigrált jugoszláv kormány újonnan kinevezett 

horvát származású miniszterelnökével Šubašić-csal, akivel a háború utáni Jugoszlávia 

újjászervezéséről, politikai elképzeléseiről és a majd felálló kormány összetételéről tárgyalt. 

Tito ennek a politikai alkunak az eredményének köszönhetően az egész csetnik szerveződést 

tulajdonképpen teljes mértékben ignorálta úgy, hogy az újonnan alakuló Jugoszláviában az ő 

elképzeléseit már ne lehessen figyelmen kívül hagyni, sőt előre vetítette azt is, hogy a politikai 

játszmában „ő osztja majd a lapokat.”  

1944. október 22-én ugyan szövetségesekként, de nem összehangolva és együttműködve 

szabadította fel a jugoszláv Nemzeti Felszabadító Hadsereg és a Vörös Hadsereg Belgrádot.  

1945 márciusában Londonból megérkezett Šubašić, Šutej és Grol, akik csatlakoztak a belgrádi 

kormányhoz. Az általuk képviselt politika, és a követelt normalizálódási folyamat, amely 

tulajdonképpen egy demokratikus visszaalakulást jelentett volna előre vereségre volt ítélve, 

hiszen támogatottságuk és befolyásuk a felszabadító partizánokkal mellett minden szempontból 
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elenyésző volt még akkor is, ha a nyugati, főleg az angol vezetés teljes mértékben mögöttük 

állt.  

Ez a politikai elit a nyugati szövetségesektől azt a kérést fogalmazta meg, hogy támadják meg 

az új Jugoszláviát, hogy biztosítva legyen az ország demokratikus átalakulása, működjön a 

független igazságszolgáltatás, a rendőrség ne karhatalomként lépjen fel, illetve a parlamenti 

választások valóban független szavazás legyen. Ennek azonban semmilyen reális esélye nem 

lehetett, hiszen időközben a titói hadsereg létszáma tovább emelkedett, a déli szomszédunk 50-

50%-os szovjet-nyugati befolyási övezetbe került, ami egy ilyen lépés esetén azt jelentette 

volna, hogy Moszkva biztosan a partizánok mellé áll.  

Šubašićék mikor felismerték, hogy küldetésük és céljuk elérése lehetetlen, lemondtak. Vele 

együtt II. Péter jugoszláv király is „kivonult” a politikából. A Tito által kitalált Népfront 

ellenében csak a Demokrata Párt vezetője Milan Grol és Miloš Trifunović vállalta, hogy 

jelöltöket állít a novemberi választásokra.(2) A titói vezetés az ún. ellenforradalmárokat és a 

demokrata ellenzéket ugyanúgy elutasította és próbálta teljesen ellehetetleníteni. Ez a 

gyakorlatban azt jelentette, hogy nemegyszer utcai verekedések alakultak ki a demokraták 

gyűléseit követően, sőt be is tiltották találkozóikat, illetve megakadályozták újságjaik, 

röplapjaik terjesztését, ezért Grol-ék a novemberi választások bojkottja mellett döntöttek.  

Mind ezek ellenére a választási hajlandóság magas volt, hiszen 88% feletti volt a szavazók 

részaránya, amelyből több mint 90% a Népfront mellett voksolt. A megalakuló Alkotmányozó 

Nemzetgyűlés pedig kikiáltotta a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaságot (NFRJ). Ezt követően 

többé semmilyen akadály nem állíthatta meg a Jugoszláv Kommunista Párt (JKP) 

hatalomátvételét. A forradalmi átalakítás tulajdonképpen azt jelentette, hogy minden nem 

kommunista vezetővel leszámoltak (halálra vagy börtönre ítélték), a megkezdett 

államosításokat pedig felgyorsították.  

A megszületett jugoszláv alkotmány tulajdonképpen a szovjet alkotmány némileg kiegészített 

változata volt. Minden tagállam valamilyen módon nyertesnek érezhette magát az új 

alkotmánynak köszönhetően, vagy területi gyarapodás révén, vagy korábbi státuszánál 

szélesebb jogkör, vagy mindkettő, vagy az államon belüli helyzete méretétől független 

szavazati jog által. 

Az említett intézkedésekkel Tito hatalma nagyon rövid idő alatt megszilárdult és a darabokra 

szabdalt, nagy emberáldozatokat követelő nemzeti ellentétekkel terhelt korábbi Jugoszláv 

Királyság alapjain (de annak területi gyarapodása mellett) egy viszonylag egységes országgá 

alakult.  

Tito politikai vezető szerepe a Balkánon egész Európa számára világossá vált, viszont ennek 

elfogadása, illetve a rendszerével és személyével szembeni rokonszenv vagy elutasítás nem volt 

egyforma. Míg Sztálin vetélytársat, addig a nyugat egy önálló személyiségű karizmatikus hithű 

kommunistát, a szomszédos országok pedig egy erős integráló szövetségest látott benne.  

A legnagyobb ellentét a legfőbb szövetségessel, a sztálini Szovjetunióval tehát nem ideológiai 

és társadalmi berendezkedésre vonatkozó vitából fakadt, hanem a Tito által felvázolt Balkán-

Föderáció kérdéséből, amely Moszkva számára elfogadhatatlan volt.  

Ezért annak ellenére, hogy a felszínen az együttműködés kitűnő volt, a gazdasági kooperáció a 

Szovjetunió és az NFRJ között megkezdődött, a politikai érdekellentétek miatt az nem lehetett 

hosszú életű. Tito elképzelése egy jugoszláv-bolgár-albán konföderációról már 1944-ben 

megszületett. Albánia szinte teljes egészében a jugoszláv gazdasági támogatásnak volt kitéve, 
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míg Bulgáriával egy 1947-es nagyon szoros gazdasági együttműködési szerződés biztosította, 

hogy előbb vámunió majd konföderáció áll fel Belgrád-Szófia között. 1948 februárjában Sztálin 

úgy döntött, hogy nem támogatja, sőt ellenzi a konföderációt, amit amíg a bolgár politikai 

vezetés azonnal el is fogad, addig a jugoszláv vezetés nem volt behódoló, a „moszkvai ukázt” 

nem tette magáévá.  

Belgrád joggal érezte azt, hogy Moszkvának nem érdeke, hogy Jugoszlávia gazdasági és azon 

belül is az ipar területén gyorsan fejlődjön, Szovjetunió számára egy balkáni agrártermelést 

folytató ország jobban megfelelt volna. Tito és az egész jugoszláv partizánvezetőség 

elképzeléseibe egy olyan állam képe, amely a kommunista ideológia alapján „csak egy lenézett” 

agrárország nem volt elfogadható.(2)  

A szovjet típusú kommunista rendszerrel szembeni ideológiai elzárkózás az 1948-as Komintern 

Jugoszlávia elleni fellépése előtt egyáltalán nem létezett, sőt azt követően is csak egy év 

elteltével indult el egy új típusú társadalom és gazdaságpolitikai elkülönülés a munkás-

önigazgatás rendszere, amelyre a jugoszláv vezetést a külső körülmények kényszerítették rá.  

Ezzel párhuzamosan indult meg a nyugati blokk irányába történő nyitás, a Marshall segély 

felhasználása, amelynek az ötletét két évvel korábban még élesen és határozottan 

visszautasított. A teljes gazdasági blokád, amelyet 1948-tól a szocialista országok vezettek be 

Jugoszlávia ellen, olyan helyzetbe sodorták az országot, hogy a puszta fennmaradása vált 

kérdésessé, ezért, ha fog csikargatva és ellenszenvvel is, de igénybe vették a Marshall hitelt és 

elkezdték gazdasági kapcsolataikat kiépíteni a nyugati blokk országaival, mert Titoék tisztában 

voltak azzal, hogy ez a túlélés egyetlen módja.  

 

3. Jugoszlávia II. világháborút követő gazdaságágának helyzete, új típusú 

gazdaságirányítás kialakulásának okai és eredményei 

 

Jugoszláviában a politikai átmenet, a népi demokratikus fordulat tehát már 1945 őszén, illetve 

a felszabadítás pillanatában megtörtént. Míg a többi közép-kelet-európai országban a teljes 

államosítás csak 1948-at követően történt, addig Jugoszláviáról kijelenthetjük, hogy 1946 

végére szinte a teljes ipar állami kézre került. Nehéz helyzetben volt Jugoszlávia, hiszen sem 

pénze, sem szakembergárdája és szaktudása nem volt egy erőltetett iparosításhoz, gyors 

gazdasági fejlődéshez. Tito bízott a szovjet elvtársak segítségében és bízott abban is, hogy 

hasonló struktúraváltásra lesz képes, mint annak idején a Szovjetunió volt, de mindezt úgy, 

hogy Sztálinnak nem enged túlságosan nagy befolyást, önálló döntést mindenben magának és 

elvtársainak hagy.  

Jugoszlávia adottságai egy ilyen fejlesztéshez ásványi kincsek területén adott volt, csak gépek 

és a szaktudás hiányzott. Ideológiailag a „jól bevált módszert” próbálta alkalmazni, azaz 

forradalmi, ellenállási mozgalomhoz hasonlító buzdítással próbálta a hiányzó dolgokat 

kompenzálni.  

1947-ben megszületett az 1947-1951-es „Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság (FNRJ) Ötéves 

Népgazdasági Terve amely 93%-os GDP bővüléssel számolt egészében. Az ipari 

teljesítménynek az 1939-es évhez képest több mint kétszeresére kellett volna emelkednie 

(223%), míg az agráriumban ugyanezen a síkon „csak” 50%-kal kellett volna emelkednie.(12) 

Az állami beruházások több mint kétharmadát bányászatba, gépiparba, közlekedésfejlesztésbe 

szánták. A terv tehát teljes szerkezetváltást jelentett. Agrárországból egy közepesen fejlett ipari 
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országot vizionált, ami nagyon merész és a realitásoktól túlságosan elrugaszkodott volt. Az 

iparon belül és teljes gazdaságban is megnőtt a gépiparra eső arány.  

Jugoszlávia az ország ipari állammá alakítását a fő iparágak megteremtésével kívánta 

végrehajtani. Az alacsony termelékenységgel és fejletlen iparral rendelkező gazdaság a kitűzött 

feladatok végrehajtása során számtalan problémával szembesült. Plusz forrásokat kellett találni, 

fenn kellett tartani és állandóan növelni az életszínvonalat, megpróbálva a munkaképes 

lakosság teljes foglalkoztatását. 

A nehézipar fejlesztéspolitikájának körvonalazása során Jugoszlávia meghatározott belső és 

külső támogatásokra számított. A szövetséges államoktól a jóvátételként biztosított felszerelés 

és a beruházási támogatások a második pótlólagos forrást jelentették. Amire pedig Jugoszlávia 

a legjobban számított, a normális nemzetközi viszonyok és a szocialista országok segítsége 

viszont teljes egészében elmaradt. Hatalmas volt a kár, későbbre maradt bizonyos projektek 

befejezése. A társadalmi össztermék és a nemzeti jövedelem jelentős részét a népgazdasági 

terveknek megfelelően ipari befektetésekre kellett fordítani (1950-ig a nemzeti jövedelemben 

az ipari befektetések aránya 10-12%, 1950-ben már 24,3%). (12)  

A nemzetközi politikai helyzetből adódó gazdasági körülmény miatt a tervek a megvalósításban 

egy éves késést eredményezték.  

Az ipar fejlődése ebben az időszakban számos problémával járt, mégis ekkor lettek lefektetve 

az ország gépiparának alapjai. 

Az erőltetett iparosítás az említett gépek és szakemberek nélkül óriási nehézségeket okozott.  

Mivel a mezőgazdaságba nem fektettek, a termelőüzemek pedig gyorsabban épültek, mint a 

dolgozók tömegei a szaktudást elsajátíthatták volna, illetve a bányákban kitermelt mennyiség 

csak a töredéke volt a korábbi kifejtésnek, így a termelési adatok messze elmaradtak a tervektől.  

Tito elképzelése az volt, hogy a jugoszláv fejlesztések alapja a kelet-közép európai államok 

közötti kétoldalú megállapodásoknak köszönhetően megoldható. Ennek értelmében 

Jugoszlávia komolyabb mennyiségű gépet kapott volna a sokkal fejlettebb Csehszlovákiától, 

míg hazánk szintén jelentős 20 M USD értékű gépi berendezések szállítását vállalta. Albániával 

30 évre szóló szerződést írt alá Belgrád, ami Bulgáriával hasonlóan a tervezett balkáni országok 

föderációját szolgálta. Hasonlóan jelentős megállapodást írt alá Varsóval is Belgrád, hiszen (5) 

évre szóló 215 M USD értékű árucsereforgalmat vállalt a két fél. Ezt követte az a jugoszláv-

bolgár szerződés, ami egyfajta vámunióval volt egyenlő, amely a szakítást eredményezte 

Sztálinnál. Pont akkor, amikor Belgrád úgy érezhette, hogy egy kis „levegőhöz jut”. 

 

3.1. A szembenállás kezdete – Kominform (Tájékozató Iroda) 

 

Az 1947 őszén Lengyelországban összeült Európa 9 kommunista pártja, melynek célja a 

nemzetközi helyzet megvitatása, illetve azzal kapcsolatos közös nyilatkozat elfogadása volt. 

Tulajdonképpen a Kominform a kommunista pártok közötti állandó kommunikációt volt 

hivatott megvalósítani, illetve az elképzelés kitalálója, Moszkva szorosabb ellenőrzést kívánt a 

kelet-európai blokk felett gyakorolni.  

A korábban már említett Balkán-Föderáció, illetve Sztálin féltékenysége Tito egyre nagyobb 

befolyása miatt arra a lépésre késztette a szovjet főtitkárt, hogy a jugoszláv vezetőt teljesen 

ignorálja és bebizonyítsa, hogy a „nagy testvér” segítsége nélkül az nem tudja fenntartani a 

rendszerét.  
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Sztálin egyszerre folytatott politikai és gazdasági nyomást Jugoszláviával szemben, mint pl. 

polgári és katonai szakértők visszavonása, kereskedelmi kapcsolatok felszámolása, majd vádak 

sorozata az elkorcsosult titói politikával szemben, mely mögé felsorakozott az összes több 

kelet-európai ország is. Továbbá jelezte, hogy mindezért felelnie kell a Kominform júniusi 

bukaresti ülésén, amelyen Jugoszlávia nem képviseltette magát, ahol ezek után természetesen 

elmarasztaló ítélet született ellene. A vád a kommunista pártok egységének és szövetségének a 

bomlasztása, az imperializmus irányába történő nyitás, opportunista elhajlás. Mivel a JKP-t 

kizárták a Kominternből a keleti blokk országai szinte teljesen felszámoltak minden politikai és 

gazdasági kapcsolatot Belgráddal.  

Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy: 

- Románia több kőolajszállítmányt nem biztosított Jugoszláviának 

- Lengyelország még 1948-ban a korábban vállalt gépek, berendezések mennyiség felét 

leszállította, de 1949 nyarán teljesen megszakította a gazdasági kapcsolatait 

- Magyarország Lengyelországhoz hasonlóan 1949 nyarán szintén felszámolt minden 

kapcsolatot, kereskedelmi és gazdasági együttműködést déli szomszédunkkal 

- Albánia minden megállapodást egyoldalúan felbontott még 1948. július 1-én 

- Csehszlovákia szintén 1949 nyarától semmilyen korábban aláírt – amelyek főleg 

gépipari szállítmányokra vonatkoztak – megállapodást nem tartott be, bár a 

szerződéseket nem hatálytalanította 

- Szovjetunió 1949-ben a megelőző évhez képes közel 90%-kal csökkentette a kivitelét 

Jugoszláviába.(2)  

Az utóbbi kettő fájt leginkább Belgrádnak, hiszen a gépek és gépi berendezések túlnyomó 

többsége ebből a két országból származott. Természetesen ez a helyzet azt eredményezte, hogy 

Jugoszlávia nem csatlakozott/csatlakozhatott a KGST-hez sem. A jugoszláv értetlenséget jól 

bizonyítja az a tény, hogy a JKP egy éven át próbálta bizonyítani az igazát, nem tudta/akarta 

elfogadni a kiközösítést. Az első jele a „muszáj nyitás folyamatának” az volt, hogy 1948 

november 26-án Tito bejelentette, hogy a keleti gazdasági blokád miatt felül kell vizsgálni az 

ötéves tervet, illetve a nyugat-európai piacról első alkalommal kokszvásárlást kezdeményeznek. 

Tito a lehetetlen gazdasági helyzet ellenére habozott nyitni nyugati irányába, hitt abban, hogy 

ahogy a háborút, úgy a tervgazdaság kiépítését is megvalósítja.  

Belgrád, ha akarta, ha nem végül mégis kénytelen volt „új partnerek után nézni.” A nyitás a 

Svájccal, Svédországgal és Angliával kezdődött. Ezen országokkal kereskedelemi 

megállapodást kötött Jugoszlávia. Ehhez, illetve az amerikai multinacionális vállalatokkal 

történő együttműködéshez elengedhetetlen volt az 1945-46-os államosításáért fizetendő 

kártérítés azonnali rendezése.(5) Miután ez rendezésre került, elindult egy intenzív kétoldalú 

árukereskedelem, amely biztosította a fejlődéshez elengedhetetlen gépek importját, sőt 

visszakerült az 1941-ben USÁ-ba szállított jugoszláv aranytartalék is.  

Jugoszlávia nyugati nyitásának konkrét eredményei:  

1. 1948. decemberében egy éves kereskedelmi megállapodást írt alá Nagy-Britanniával 

120 millió USD értékben, miután Jugoszlávia kifizette a korábban brit tulajdonban lévő 

államosítás által kisajátított gyárak 18 millió dollár ellenértékét  

2. 1949. szeptemberében USA kölcsön 20 millió USD értékben bányagépek vásárlására  

3. 1949 decemberében Ötéves Kereskedelmi Megállapodás aláírása Nagy-Britanniával 

110 millió font értékben  



356 

4. 1950 decemberében a jugoszláv kormány bejelenti, hogy elfogadja Jugoszláv 

Néphadseregnek szánt USA élelmiszer segélyt  

5. 1950. decemberében az USA Kongresszusa 38 M USD segélyt szavaz meg 

Jugoszláviának  

6. 1951. áprilisában a jugoszláv kormány katonai felszereléseket kér az USÁ-tól, Nagy-

Britanniától, Franciaországtól (az USA 29 M USD értékű alapanyagot és felszerelést 

szállít Belgrádnak)  

7. 1951. augusztusában az USA, Nagy-Britannia és Franciaország 50 M USD-t biztosít 

Jugoszláviának nyersanyag vásárlásra, a következő három év teljes támogatásának az 

értéke 482,9 M USD, amiből az USA 406,9 M USD-t biztosít 

8. 1951. év folyamán az USA 520 ezer tonna élelmiszer segélyt biztosított Jugoszláviának 

9. 1952. januárjában a jugoszláv kormány úgy ítéli meg, hogy kereskedelmi deficitre és a 

szükséges beruházásokra összesen 269 M USD szükséges, amelyből a három nyugati 

nagyhatalom 120 millió USD támogatást biztosít. 

10. 1951-től Jugoszlávia is részesülhetett a Marshall segélyben, összesen 231 M USD 

kedvezményes hitelhez jutott, aminek egy része vissza nem térítendő támogatás volt.  

Az említett külgazdasági folyamatokkal párhuzamosan megindult egy új, a szovjet modelltől 

eltérő, társadalmi-gazdasági ideológiai koncepció kidolgozása. Az elképzelés, ami a 

munkástanácsokon keresztül történő irányítást jelentette, Milovan Đilas és Edvard Kardelj JKP 

vezetőktől származott. Az új rendszer az ipari létesítmények munkások által történő 

ellenőrzésén alapult, amivel ideológiai szempontból meg akarta indokolni a jugoszláv rendszer 

sztálinizmussal szembeni felsőbbrendűségét, a rendszer igazságosságát.(6)  

A munkás-önigazgatás eszméje a szocializmus újra fogalmazására is alkalmas volt, hiszen ez 

egy antisztálinista rendszer volt; ráadásul a liberalizálás szándéka jól volt kommunikálható 

nyugat felé; aktivizálhatta a helyi kezdeményezéseket és „megoszthatta” a felelősséget. 

Belpolitikailag alkalmas volt a társadalom, politikai egységének és a JKP népi támogatásának 

fenntartása, ráadásul gazdaságpolitikai és a közigazgatási decentralizáció beilleszthető volt az 

egypártrendszerbe.(4)  

Az új gazdaságpolitikai rendszer bevezetése csak lassan haladt, alapvetően megmaradt a 

központi irányítás annak ellenére, hogy a munkás-önigazgatási törvényt 1950-ben elfogadta a 

jugoszláv parlament. A gazdasági fejlődés az említett okok miatt lassabb volt, mint azt az első 

ötéves terv előírta, de a nyugati segélyeknek, támogatásoknak és kölcsönöknek köszönhetően 

egy év késéssel azok mégis megvalósultak. 

Az ipari termelés 1939-hez viszonyítva 1952. év végére 65%-kal emelkedett, a munkaeszközök 

termelési aránya az ötszörösére növekedett, az iparban dolgozók száma szintén jelentősen 

emelkedett, megkezdődött néhány gépipari és energetikai kulcsfontosságú létesítmény építése 

is. Az ipari termelés gyors növekedése ebben az időszakban a „nyugati gazdasági 

kivételezésnek köszönhető,” hiszen amerikai nyersanyag segéllyel, (az USA elnöke diszkréciós 

joga alapján, pl. 480 külön törvény alapján biztosított támogatás) lehetővé vált, hogy a gyárak 

három műszakban termeljenek. Ennek köszönhetően Jugoszláviába 1947-től 1953-ig kilenc 

milliárd dollár folyt be - akkori érték szerint. 
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3.2 A társadalmi-gazdasági fejlődés az egy éves tervek időszakában (1952-1956)  
 

Az első ötéves tervidőszakban felmerült nehézségek és problémák lehetetlenné tették a kijelölt 

célok, feladatok következetes végrehajtását és az ország hatékonyabb gazdasági és ipari 

fejlődését. A feladatok ugyan nem az elképzeléseknek megfelelően valósultak meg (nem épült 

meg minden tervezett ipari létesítmény), de a feladatok terjedelme szempontjából ez az időszak 

mégsem volt teljesen sikertelen.  

A hadi létesítmények ugyanakkor úgy épültek, hogy kiszolgálhatták mind a hadsereget, mind a 

civil szektort, tehát a piacra termeltek. 1952-1956 között ezért nem született középtávú terv. 

Ebben az időszakban továbbra is elsőbbsége volt a nehéziparnak és az energetika fejlesztésének. 

Sztálin halálát követően, a nyugati hatalmak és Jugoszlávia viszonya gyökeresen megváltozott. 

Ennek legfőbb oka a jugoszláv-szovjet enyhülési folyamat. Nemcsak az amerikai segély 

elmaradása okozta azt, hogy az 1950-es évek közepén visszaesett a gazdasági növekedés, 

hanem leginkább olyan belső strukturális problémákkal magyarázhatóak, mint pl: a gazdaság 

közigazgatási irányítása; piaci elvek teljes kizárása; állandó áremeléssel pótolt drága termelés; 

kapacitások gyenge kihasználása következtében alacsony hatékonyság.(4)  

Folytatódott az ipar strukturális átalakulása (a munkaeszközgyártási ágazat és a nyersanyag 

kitermelés javára). Emelkedett az ipari foglalkoztatottak száma és a társadalomban általában 

végbemenő strukturális átalakulások következtében bővült a munka hatékonysága. 

Számos dolog játszik közre abban, hogy az iparban ilyen eredmények valósultak meg. A 

legfontosabb az új ipari létesítmények termelésének beindulása, a mezőgazdaság sikerei (ami 

befolyásolta az ipar nyersanyaggal, és a lakosság élelmiszerrel való ellátását.), a nemzetközi 

viszonyok megszilárdulása, a külkereskedelmi viszonyok normalizálódása a kelet-európai 

országok felé, sőt ide sorolhatjuk az új önigazgatási társadalmi-gazdasági viszonyok 

bevezetését és fejlesztését is.(12)  
 

3.3 Jugoszlávia gazdasági fejlődésének társadalmi terve (1957 – 1961)  
 

Az 1956-ig elért gazdasági és ipari fejlődés, és a fokozott ütemű iparosodás okozta problémák 

szükségessé tették a fejlesztéspolitika módosítását (szükségessé vált a hatékonyabb fejlesztés a 

többi iparágban is – mezőgazdaság, közlekedés, építőipar és kereskedelem), miközben az 

iparfejlesztési politika továbbra is prioritást jelentett.  

1956 végére a termelés stagnált, a nemzeti jövedelem csökkent, a fogyasztás visszaesett, és 

felhalmozódott az áru, ami nem talált vevőre. Ilyen körülmények között a pártvezetés a 

populizmus mellett döntött, amit Tito egy mondattal fogalmazott meg: „A mai generációnak 

sok erőfeszítésébe került az ország kiépítése, és most megérdemli, hogy jobban éljen és 

bizonyos feladatokat a leendő korosztályokra kell hagynia.“ 

Tartva a mindinkább terjedő elégedetlenségtől (Magyarország, Lengyelország) és a politikai 

helyzet kiéleződésétől, Tito kidolgozott egy tervet a béremelésekre, amihez párosult a feladat, 

hogy politikai módszerekkel magyarázzák meg a dolgozói rétegnek, hogy a jobb életszínvonal 

csak a termelékenység növelésével és a munkaerő csökkentésével lehetséges.  

Engedélyezték a nyersanyag nagyobb mennyiségű behozatalát, hogy a fogyasztási cikkek 

termelésében fokozzák a kapacitások kihasználtságát. A korábbiakhoz képest sokkal több 

befektetés történt az infrastruktúrába, a szállítmányozásba és kereskedelembe. A növekedést 

„megolajozta“ az a 100 millió dollár, amit Jugoszlávia hadi jóvátétel címén kapott a Német 
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Szövetségi Köztársaságtól a II. világháborús kényszermunka alapján, valamint a 

Szovjetunióból érkező 30 millió dollár segély (aranyban). Ez rögtön látható volt a növekedési 

mutatón (13,3 százalék) és az ipari termelésen, amely 1959-ben 2,5-szer több lett az 1952-ben 

elért termelésnek. 

A szocialista gazdaságkutatók előrejelzései szerint a célzott eredményeket a termelés 11%-os 

és a mezőgazdasági termelés 7%-os évi növekedésével lehetséges elérni. A termelés és a 

nemzeti jövedelem növekedése kapcsán tervezett feladatok és célok 1960 végéig megvalósultak 

(egy évvel a kijelölt határidő előtt). 1956-tal összehasonlítva 1960 végéig a nemzeti jövedelem 

63%-kal, az ipari termelés 70%-kal, a mezőgazdasági termelés 60%-kal, az árukivitel 70%-kal, 

volt magasabb. A terv szerinti feladatok és célok végrehajtását azonban problémák is kisérték 

(növekedett a külkereskedelmi hiány, a hitel és a bankrendszer nem volt a gyors fejlődéshez 

igazítva, az ország fejlődése nem volt kiegyensúlyozott, stb.) 

 

3.4 Jugoszlávia makrogazdasági helyzete (1962 – 1969)  

 

 „Az újabb nem átgondolt gazdasági átalakítások a hatvanas évek elején az újabb gazdasági 

válságba vezető biztos utat jelentették. A válság szanálásához kitalálták 1961-ben a „mini 

gazdasági reformot“, amely a gazdasági rendszer decentralizálásából és liberalizálásából állt. 

Már 1961-1962-ben a bérek, a szocializmusban uralkodó jogegyenlőség jegyében, 23 %-kal 

emelkedtek, anélkül, hogy ennek meg lett volna a fedezete. A nemtörődömség a felére 

csökkentette az ipari termelés növekedését (7,1% és 6,7%), ami nehézségekhez vezetett a 

külföldi hitelek törlesztésében. A lehetőségeket meghaladó fogyasztás elbizonytalanította a 

belpiacot, és az árak folyamatos emelkedéséhez vezetett.  

Az alacsony produktivitás és a megemelt bérek közötti különbözetet az állami cégek igazgatói 

új „találmánnyal“ oldották meg – emelték az „új“ termékek árát. Az újnak nevezett termékek 

azonban a régiek voltak, de új csomagolásban és új áron. A Szövetségi Árhivatalhoz 1961-ben 

12.800 áremelési kérvény futott be, 1962-ben pedig 69.000. A jugoszláv piacon csak 1964-ben 

25.000 „új“ termék jelent meg, ami a társadalmi (állami) vállalatok igazgatóinak 

leleményességére utal.(9)  

A behozatal liberalizációjával még tehetetlenebbé vált a hazai gazdaság. Tovább nőtt a készáru-

tartalék, a gazdaság pedig csökkentett kapacitással működött. A gazdasági folyamatoktól 

függetlenül, a hitelekkel, mesterségesen tovább növelték a vásárló képességet. Megkezdődött a 

társadalom rétegeződése, kialakult a középosztály. Titot a dolgok arra késztették, hogy 

reagáljon. 1962. februárban a JKP KB Végrehajtó Bizottsága ülésén a gazdasági liberalizáció 

ütemének a lassítását kérte, bírálta a „pazarlást”, a „szükségtelen” külföldi utazásokat, 

„felesleges autóvásárlást”, a személyes célra történő autóhasználatot, „a magasabb bérek 

megjelenésének gyors ütemét”, ami miatt indokolt volt a tiltakozás a munkások körében, hogy 

„ismét kialakul a polgári réteg”. 

Az 1964-ben meghozott intézkedések sorozata lehetőséget nyitott a piaci törvények szabadabb 

érvényesülésére és a gazdaságból az adminisztratív beavatkozás kiszorítására. Megszüntették a 

szövetségi, köztársasági és helyi szinten az állami intervenciós alapokat, és az alapok pénzei 

átkerültek a bankokhoz. Megszűnt a fő gazdasági ágazatok jövedelméből származó járulék, és 

szövetségi szinten létrejött a lemaradó térségek gazdasági fejlődését biztosítási pénzügyi alap. 

Ezek voltak a nagy gazdasági reform előzményei.(15)  
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Ekkor mélyre ható fordulat történt a piac, a kapitalizmus és a kapitalista társadalmi 

berendezkedés felé. A gazdaságnak az 1965-ös reformig az infláció volt a mozgató ereje, az 

állami támogatásból, pótlékokból, a drága behozatalból tartották el, és az extenzív fejlesztés 

tárgya volt. Az új helyzetben viszont a korábbival ellentétes módon kellett működnie. 

A nagy reform bevezetésének volt néhány fő oka. Megalkotói számára fontos volt, hogy a 

munkások fokozottabb ösztönzést kapjanak (nagyobb bér – nagyobb hatékonyság), valamint, 

hogy az igazgatókat leszoktassák arról a gondolkodásmódról, hogy a hiányt pótolni fogja az 

állam, úgy, mint korábban. Makrogazdasági szempontból meg kellett reformálni a tarthatatlan, 

ellenőrzött árszabási rendszert, ami által az állam – az ösztönző és szubvenciós rendszer révén 

– irányítása alatt tartotta a gazdasági fejlődést.  

A külgazdasági szektor reformja is megkerülhetetlen volt. 1962-ben az állam megpróbálta 

ösztönözni bizonyos termékek exportját, pótolva így a világpiacihoz viszonyítottan, túl magas 

előállítási költségből származó veszteségeket. 1962-től 1964-ig 400 millió dollárt fordítottak az 

export támogatásokra, ami az exportból származó bevétel 20 %-a volt. 1965-ben a reform 

eredményeként a dinár leértékelődött (1:100 arányú a denomináció), csökkentek a védő vámok 

és kiviteli támogatások, hogy a hazai gazdaság a világpiacon versenyképessé váljon. A dinár 

konvertibilitására összpontosítottak. Az 1965-ös nagy gazdasági reform lényege a 

piacgazdálkodás volt.(9) 

A kitűzött cél az volt, hogy a cégek „a saját szükségleteik szerint”, önállósuljanak a jövedelem 

elosztásban. 1961-1964 között a vállalatok a bevételük 46 %-ával rendelkeztek és ebből 

fedezték a beruházásokat és a béreket, 1965-től, az új elosztási rend bevezetésétől kezdve pedig 

megmaradt a bevételük 71 %-a. A gyakorlatban magától értetődően, ez béremeléshez vezetett. 

A termelés üteme lassult, de a bérek hirtelen megemelkedtek, mert a cégek a jövedelmüket a 

bérekre költötték, ahelyett, hogy a hatékonyság növelésére és a fejlesztésekre fordították volna.  

A bankokra nagy nyomás nehezedett a gazdaság részéről, és korlátozniuk kellett a hiteleket, 

ami miatt pedig fizetőképtelenné váltak, csökkent a termelés és a foglalkoztatottsági arány (a 

foglalkoztatás növekedési mutatója 1954-1965. között 5,9 % volt, 1966-1970 között 1 %-ra 

csökkent). A munkanélküliséget a határok megnyitásával oldották meg. A külföldre távozott 

munkások száma 138 ezer volt 1964-ben, majd 401 ezer 1968-ban. 

Az alaptörvények mellett számos operatív intézkedés született. Átlag 24 százalékkal emelkedett 

például a termékek és szolgáltatások ára (az ipari termékek 67 százalékának az ára a világpiaci 

áraknak megfelelően alakult, a 12 százalékuk ára a termelési költségeknek megfelelően, a 21 

százalékuk ára pedig szabadon alakult). A bérek, a személyi fogyasztás, a beruházások 

növekedése és az ipari fejlődés, mind-mind oda vezetett, hogy nőtt az infláció. (Az infláció 

ugyan 1966-ban megszűnt, az árak 1969-ig nem változtak, az életszínvonal ismét nőtt, 

fokozatosan csökkent a legalacsonyabb bérek aránya, csökkent az élelmiszerre fordított 

kiadások aránya, nőtt a lakossági megtakarítások értéke).(13) 

A reformokat nyíltan, vagy félig leplezetten ellenzők tábora naponta hirdette, hogy széthullik a 

társadalom és válságban van a gazdaság. Napvilágot láttak régi életmentő megoldások – 

centralizmus, erős állam, a tervgazdaság a piaci elvek helyett a párt, mint a hatalom oszlopa, az 

„erős kéz” hatalma.  

A gazdasági szférából is volt ellenállás. Sok veszteséges társadalmi céget az állam mentett meg, 

és ezeknek az igazgatói féltek versenytől a fejlettebb gazdaságokkal szemben.  
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Jugoszláviában tehát ideológiai-politikai kérdéssé alakult át a gazdasági reform, mert a 

társadalmi rétegeződés veszélybe hozta a társadalmi egyenlőségről és az osztályoktól mentes 

társadalomról tett könnyelmű ígéreteket. A szocialista tömeget (munkásosztály, igazgatók, a 

politikai és a társadalmi elit egy része) megbénította a félelem a kapitalizmus visszaállításától. 

A magasabb pártkörökben megfogalmazódott az álláspont, hogy „meg kell akadályozni, hogy 

magántulajdonú cégek jöhessenek létre.” A hatalmi erők csoportosulni kezdtek és készült az 

1965-ös nagy reform kivégzése. 

A jugoszláv nagy reform bukását nem a negatív társadalmi-gazdasági következmények okozták 

(társadalmi rétegeződés, munkanélküliség), hanem hogy nem volt politikai jellege, azaz „sava-

borsa,” hiányzott a demokrácia és többpárt rendszer. Jugoszlávia egy „bűvös körben forgott”, 

javítani próbált a szocialista és az önigazgatási rendszeren, de képtelen volt kiugrani a 

magántulajdon, a piac és a jogállam világába. Vannak elméleti szakértők, akik szerint a nagy 

gazdasági reform csak jelzés értékű volt, és hogy csak utána került volna sor változásokra a 

társadalmi és politikai rendszerben, a demokrácia és a kapitalizmus bevezetésére. A 

legismertebb reformközgazdászok: Dragomir Vojnić, Božo Marendić és Borislav Jović.  

A reformot ellenző erőknek azonban már abból elegük volt, ami megtörtént, és még álmodni 

sem mertek arról, ami várható lett volna. Úgy döntöttek ezek után, hogy mindent leállítanak. 

Számukra a „hatvannyolcasok” eszményi eszköznek bizonyultak, amire való hivatkozással 

könnyedén megvalósíthatták elképzeléseiket. A diákok és a mellettük álló „girondiak” – több 

szocializmust, több egyenlőséget, több önigazgatást, erősebb harcot követeltek a „gazdagok” 

ellen. Az állítólagos szociális rétegeződés  klasszikus félrevezetés volt, mert a valóságban ez 

nem volt olyan méretű, ahogy a reformot ellenző körök beállították.  

A nagy gazdasági reform tehát megbukott Jugoszláviában, elindult a visszarendeződés a 

gazdaságpolitikában, azaz az adminisztratív központi irányítás vált újra dominánssá. A 

gazdaság teljesítőképessége csökkent, a versenyképessége pedig zuhanásnak indult, 

ugyanakkor a szociális béke fenntartásának igénye miatt az életszínvonal fenntartását csak 

külföldi hitelekből lehetett finanszírozni. Ennek egyenes következménye lett az ország teljes 

eladósodása, majd Tito halálát követően a teljes gazdasági összeomlás.  

 

4. Következtetések/Összefoglaló 

 

A munkás-önigazgatási rendszer/jugoszláv gazdasági modell egy új gazdasági kísérlet volt, 

amely ugyan a szocialista gazdasági modellhez hasonlított, de számos területen különbözött is 

tőle. A rendszer hibájából adódóan – hasonlóan a KGST tagországokhoz – Jugoszlávia is 

folyamatos áruhiánnyal küszködött, a külföldi bankoktól felvett hitelek sokszor nem 

beruházásokra, fejlesztésekre lettek felhasználva, hanem az életszínvonal emelkedését, a 

szociális biztonságot szolgáló kiadásokat szolgálták, biztosítva ezáltal a társadalmi elit 

(egypártvezetés) hatalmát.  

A jugoszláv gazdasági modell életképessége már az 50-es évek közepén megkérdőjeleződött, 

hiszen a nyugati segélyek megszűnésével a gazdasági fejlődés lelassult, aminek leginkább 

strukturális okai voltak: a tervgazdaság; a gazdaság közigazgatási irányítása; piaci elvek teljes 

kizárása; állandó áremeléssel pótolt drága termelés; kapacitások gyenge kihasználása 

következtében alacsony hatékonyság.  
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Jugoszlávia gazdaságpolitikájában folyamatosan váltakoztak a központosítás és a 

decentralizációs elképzelések, ugyanakkor soha nem valósult meg igazi piacgazdaság, a 

reformok teljes körű végrehajtása pedig mindig félbeszakadt. A munkás-önigazgatási rendszer 

egy kísérletező, folyamatosan változó gazdaságirányítást jelentett, amely a versenyképesség 

növelése érdekében a gyakorlatban sokszor központi korlátozásokat és a valódi piaci elvekkel 

ellentétes intézkedéseket is hozott (importkorlátozás, ár-, és bér befagyasztás, nemzeti valuta 

leértékelés stb.).  
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Absztrakt 

 

Az ellátási lánc fogalom nem pontosan fejezi ki azt, amit alatta értünk, hiszen nem is láncról, 

sokkal inkább ellátási hálózatokról beszélünk. Ez azt jelenti, hogy a partnerkapcsolatok a 

hálózaton belül szerteágazóak, a mai gyártó és szolgáltató vállalatok pedig számos szállítóval 

és vevővel vannak egyidejűleg kapcsolatban. Több együttműködő partner összehangolása pedig 

komplex feladat. Ez az oka annak, hogy az utóbbi évtizedben az ellátási lánc menedzsment 

kérdésköre erőteljesen napirendre került a logisztikai terület, illetve a gazdaságtudományi 

kutatók számára. A vállalatok legfontosabb feladata, hogy a tagok igényeinek kielégítése mellett 

a végső fogyasztó igényeit is kielégítse, ehhez viszont szükséges az, hogy minél kisebb költséggel 

és minél nagyobb hatásfokkal működjenek a vállalatok. Ha a vállalatok egyenként jól 

működnek, akkor képesek lehetnek együtt is a teljes lánc vagy hálózat összprofitját 

maximalizálni.  

Az utóbbi időben számos kutatás foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy hogyan lehetne a tagok 

együttműködését pontosabban összehangolni.  

A tanulmány célja összefoglalni az ellátási lánc koordinációval kapcsolatos szakirodalmi 

kutatásokat és eredményeket, összegezni az alapfogalmakat, eszközöket, célokat és alapvető 

jellemzőket.  

A cikk választ ad arra a kérdésre, hogy miért lett az utóbbi években fontos az ellátási lánc 

koordinációja, milyen eszközök állnak a rendelkezésre a tagok együttműködése 

hatékonyságának fokozására. Nemzetközileg elfogadott, neves kutatók foglalkoznak és 

vizsgálják azt a feltevést, hogy az ellátási lánc tagjai közötti koordinációt a leghatékonyabban 

különböző szerződéstípusokkal lehet megoldani, mint például a nagykereskedelmi árszabás, az 

árbevétel megosztási szerződés, vagy különféle mennyiségi kedvezményekre jogosító 

szerződések. Egyes szakcikkek a különböző szerződések kombinálásával is foglalkoznak, így 

kiküszöbölve – vagy legalább minimalizálva - az adott szerződéstípusok hátrányait, más szerzők 

a már meglévő modelleket próbálják tökéletesíteni. A cikk a szekunder és gyakorlati 

eredmények felhasználásával bemutat egy lehetséges keretmodellt arra vonatkozóan, hogy 

különböző iparági, illetve együttműködési sajátosságok figyelembevételével mely 

szerződéstípusok és milyen korlátok mellett ajánlottak az ellátási lánc tagjai közötti koordináció 

megvalósítására.  

 

Kulcsszavak: ellátási lánc koordináció, szerződéstípusok, ellátásilánc-menedzsment 
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1. Bevezetés 

 

Számos kutató foglalkozik az ellátásilánc-menedzsmenttel, pontosabban az ellátási lánc 

koordinációjának kérdésével.  

A téma aktualitását az is alátámasztja, hogy a hazai kutatók egyre mélyebben kezdték el az 

ellátási lánc menedzsment témakörét kutatni, illetve nemzetközi viszonylatban is számos kutató 

vizsgálja a különböző típusú eszközöket, melyek segíthetnek a lánctagok közti kooperáció 

hatékonyságának növelésében, a tagok – és legfőképpen – a végső fogyasztó igényeinek 

kielégítésében, hiszen ez az alapfeltétele annak, hogy az egész ellátási lánc összprofitja 

növekedni tudjon. 

Az ellátási láncban értelmezett szervezetközi együttműködési folyamatok fejlesztésén felül 

figyelembe kell venni a legtöbb szervezet esetén a lean menedzsment és a hasonló újszerű 

menedzsment megközelítések iránti növekvő tulajdonosi és felső vezetői igényt is, a selejtarány 

és a hiba csökkentési lehetőségeit [1], illetve a szervezeten belüli folyamatfejlesztésből eredő, 

innovációra fordítható megtakarításokat is [2]. Ahogy a vállalaton belül, úgy a vállalatok közötti 

viszonylatok során is jelentős eredmények mutathatók fel az új termelési és menedzsment 

szemléletmódok bevezetésének eredményeképp. 

Ahhoz, hogy a koordinációval kapcsolatos kutatásokra és azok eredményeire rátérhessünk, a 

világos definíciós keret lefektetése miatt érdemes tisztázni néhány alapfogalmat, illetve az 

ellátásilánc-menedzsment kérdéskörét, vagyis hogy hogyan lehet megfelelő módon kezelni az 

ellátási lánc mentén létrejövő kapcsolatokat, illetve a vevő és beszállító közötti együttműködést.   

 

2. Alapfogalmak 

 

Magyarországi viszonylatban a kutatók főként az alapfogalmak tisztázásával és az ellátási lánc 

menedzsment vállalaton belüli elhelyezkedésével, a logisztikával történő integrációjával 

foglalkoznak, nemzetközi színtéren pedig inkább már a koordinációt segítő tényezőkkel 

foglalkoznak.  

Az alapfogalmak definiálása az szakirodalmon belül viszonylag egységes: mindegyik fogalom 

kihangsúlyozza a fogyasztói igény kielégítésének fontosságát, az lánctagok közötti 

együttműködés fontosságát, és hogy értékteremtő folyamatokhoz kapcsolható maga az ellátási 

lánc [3]. Tehát az ellátási lánc egy komplex rendszer.  

Egy elemi modell esetében az ellátási lánc tagjai a beszállítók, a kiskereskedők és a fogyasztók 

(1. ábra).  

 

 
1. ábra: Példa 3 tagú ellátási láncra 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A különféle szerződéstípusokkal történő koordináció ez esetben azt jelenti, hogy a felek 

megállapodnak egy árban (w). Ezt az árat kell kifizetnie a beszállítóknak az értékesített 
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mennyiségtől (q) függően. Majd a lánc végén a kiskereskedő a fogyasztó által meghatározott 

mennyiséget fogja az adott piaci áron (P) értékesíteni.  

 

3. Az ellátási lánc tagok együttműködését befolyásoló tényezők 

 

Az ellátási lánc menedzsment fontosságát több tényező együttes megjelenése eredményezte. 

Az első ilyen a vállalati környezet dinamikus változása. A globalizáció, mely kibővítette az 

ellátási láncok hálózatát, lehetővé tette, hogy még több partnerrel dolgozzanak együtt a 

vállalatok. A különböző folyamatok vállalaton kívülre történő kiszervezésén át, a közös 

elosztóraktárak használatáig minden olyan költségcsökkentő megoldás nyitottá vált a vállalatok 

számára, melyet a globalizáció megjelenésének köszönhetnek. Ez az együttműködés manapság 

már a versenyképesség egyik feltétele is [4].  

A számítástechnika világa is ugrásszerű fejlődést mutatott az elmúlt időkben. Az új fejlesztésű 

szoftverek is új lehetőséget biztosítottak a vállalatoknak a fejlődésben, újfajta elektronikus 

kommunikációs platformok jöttek létre, integrált vállalatirányítási rendszerek, melyek a cégek 

közötti együttműködés, hatékony kommunikáció és valósidejű információ-áramlást tették 

lehetővé.  Ugyanakkor a láncok együttműködésének mechanizmusa szimulációkkal is 

támogathatóvá vált [5]. 

A vevői oldalt vizsgálva pedig az a tapasztalat, hogy a fogyasztói szokások is megváltoztak. 

Alkalmazkodniuk a cégeknek a fogyasztói elvárások gyors változásaira – ez létfontosságú a 

versenyképesség szempontjából is. Belátható, hogy minél több tagtól függ egy vállalat, annál 

nehezebb a hirtelen jövő változásokkal minden egyes tagnak lépést tartani.  

Szegedi [6] szerint, ha ezeket a tényezőket megfelelő módon összehangoltan tudják kezelni, 

akkor nagyon sok előnyt szerezhetnek a vállalatok: 

• csökkenthetőek a készletek, 

• rövidíthető az átfutási idő, 

• elérhető a gyorsabb megtérülés, 

• csökkenthetőek a költségek – beszerzési, gyártási, logisztikai szinten, 

• hatékonyság növelhető, 

• magasabb minőségű kiszolgálás érhető el. 

Fontos megemlíteni a tagok közti érdekellentétek lehetőségét is. A vállalatok saját profitjuk 

maximalizálására törekednek természetes módon. Ezt általában minél rövidebb idő alatt 

szeretnék elérni, így olyan előnyöktől eleshetnek, melyek hosszú távú gondolkodás esetén 

jelennének meg. Egy ellátási lánc esetén fontos, hogy ne csak egyenként maximalizálják a tagok 

profitjukat, hanem az egész ellátási lánc profitját is maximalizálják, hiszen ez fogja adni a 

hatékony működés, illetve a fogyasztói elégedettség alapját [7].  

A profitmaximalizálás megfelelő alátámasztásához pontos kalkulációs módszerek szükségesek, 

ezért az ellátásilánc-koordinációs modellek komplexitása erőteljesen fokozódik [8]. 

A hatékony ellátási lánc működéséhez szükséges, hogy együttműködési modellt 

alkalmazzanak, hiszen ez esetben a kapcsolat alapja a bizalom, így nem ellenségként tekintenek 

egymásra a lánctagok, hanem partnerként, ami pedig a hosszútávú kapcsolat egyik alapfeltétele 

[6]. Ez fog hozzájárulni a partnerek és a fogyasztók igényeinek kielégítéséhez, illetve növelni 

fogja az adott vállalat nyereségét.   
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4. Koordinációs eszközök 

 

Az ellátási lánc koordinációja elengedhetetlen a tagok hatékony működéséhez. A két 

legelterjedtebb típusa a koordinációs eszközöknek: az emberek viselkedésének 

befolyásolásához kapcsolódó (ún. puha) tényezőkkel és a szerződéstípusokkal történő 

koordináció.  

 

4.1. Puha tényezők 

 

Mivel alapvetően az emberi tényező kiküszöbölhetetlen, foglalkoznunk kell a döntéshozók 

attitűdjeivel, ugyanis a személyes preferencia rendszer és az érzelmi intelligencia nagyban 

befolyásolja a döntéshozó választását. A kreativitás, a viselkedés, a döntéshozó mentalitása, 

motivációja és együttműködő-képessége lesznek azok a támogató tényezők, melyek segíthetnek 

a koordináció javításában, így ezek tudatos és irányított alkalmazása mellett letisztulnak az 

erőviszonyok, a partnerkapcsolati szerepek, illetve az egymással szemben állított elvárások [6]. 

 

4.2. Szerződéstípusok 

 

A különböző szerződéstípusokkal elérhető, hogy a tagok szabályozott keretek között történő 

együttműködése megvalósuljon, így egyfajta integrációt tesznek lehetővé a vállalatok között.  

Jellemző tendencia manapság, hogy a hagyományos szerződéstípusok mellett megjelennek 

újabb típusú szerződések is. Ezek vagy teljesen új koncepcióra építkeznek – mint például a 

különféle kereskedelmi hitelekkel kapcsolatos szerződések [9], [10], vagy pedig az eddig 

meglévő szerződéseknek finomított vagy kevert változatát tartalmazzák – például az újfajta 

árbevétel megosztási szerződések [11].  

 

4.2.1. Nagykereskedelmi árszabás 

 

Centralizált és decentralizált eset 

Optimális esetben a lánc centralizáltan működik, ugyanis itt lehet a legnagyobb összprofitot 

elérni. A modell egyik feltétele szerint az ellátási láncra úgy tekintünk, mintha egyetlen 

döntéshozó lenne felelős a teljes lánc profitjának maximalizálásáért. A modellben végzett 

számítások szerint ekkor nagyobb az értékesíthető mennyiség, mely a nagyobb profitot 

eredményezi.  

A másik lehetőség a decentralizált eset. A tapasztalatok alapján a cégek ezt az esetet preferálják, 

az ellátási láncok nagy része decentralizált módon működik. Ez azt jelenti, hogy a lánctagok a 

saját érdekeiknek megfelelően maximalizálják a saját profitjukat. Figyelmen kívül hagyják a 

hosszú távú együttműködések adta lehetőségeket és előnyöket, csakis a saját hasznukra 

koncentrálnak, mindezt akár a többi tag kárára. A profitmaximalizálás ebben az esetben a 

hagyományos nagykereskedelmi árszabás mellett történik. Pontosan ezért alakul ki az a helyzet, 

hogy a decentralizált helyzetben magasabb lesz a piaci ár, ezáltal kevesebb mennyiséget is 

fognak a tagok értékesíteni, ami pedig a kisebb profithoz vezet [12]. Ezt az összehasonlítást 

összegzi a 2. ábra.  
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Centralizált eset  Decentralizált eset 

értékesített mennyiség [q*] > [q] értékesített mennyiség 

profit [π*] > [π] profit 

piaci ár [P*] < [P] piaci ár 

2. ábra: Integráció szerinti összehasonlítás 

Forrás: saját szerkesztés 

 

4.2.2. Visszavásárlási szerződés 

 

Ennek a szerződéstípusnak a célja, hogy elkerülje a többletrendelésből származó készlethiányt. 

Ezt úgy tudják bebiztosítani, hogy megállapodnak a felek abban, hogy az eladó visszavásárolja 

az el nem adott termékeket olyan áron, mely fedezi a termék költségeit – ez általában az árnál 

alacsonyabb értéket jelent. Ezáltal motiválva vannak a tagok, hogy minél jobb minőségű 

terméket állítsanak elő vagy minél magasabb minőségű szolgáltatást nyújtsanak [13].  

 

4.2.3. Mennyiségi kedvezmény 

 

Nagykereskedelmi viszonylatban népszerű szerződéstípus. A vásárolt mennyiség nagyságától 

függően érhető el különféle árengedmények – tehát minél nagyobb tételszámban vásárolnak, 

annál kisebb az ár. 

 

4.2.4. Árbevétel-megosztási szerződés 

 

Az árbevétel-megosztási szerződés esetén a tagok által realizált profit a centralizált helyzetben 

elérhető profitmaximum és egy előre meghatározott arányú osztalék szorzata lesz. Ez azt jelenti, 

hogy a kiskereskedő profitja lesz egy előre meghatározott arányban szétosztva a beszállítók 

között – ez lesz az α arány.  

 

4.2.5. Kereskedelmi hitel 

 

A kereskedelmi hitel már régóta jelen van a cégek életében, működésüket nagyban befolyásolta 

már a ’90-es évektől kezdve. Jelen esetben azt a helyzetet vázolja fel ez a szerződéstípus, amikor 

a kiskereskedő vagy vevő fizetése és a rendelés teljesítése időben elkülönül. Ilyenkor a szállító 

a nem-fizetés kockázatának csökkentése érdekében kisebb mennyiségű árut szállíthat le, mint 

amit eredetileg a vevő megrendelt [9].  

A beszállító szerződéstervezeteket készíthet előre, melyeket a vevő rendelkezésére bocsájthat, 

hogy ő válasszon belőle. Ezeket a szerződéstervezeteket tudatosan úgy állítja össze a beszállító, 

hogy partnere választásából következtetni tudjon bizonyos információkra, például a partner 

pénzügyi helyzetére. Ez is a kockázatcsökkentés egyik eszköze [10]. 
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5. A különféle szerződéstípusok gyakorlatban történő alkalmazása 

 

A szakirodalom és esettanulmányok átvizsgálása alapján kimutatható, hogy melyek azok a 

szerződéstípusok, melyek előtérbe helyezkednek a gyakorlatban történő alkalmazás 

szempontjából. Ehhez a kutatáshoz a PRISMA eljárást alkalmaztam. Ez egy egyszerű módszer 

arra, hogy kiszűrjem az irreleváns cikkeket az egyes szerződéstípusokra vonatkozóan.  

Első körben (1) minden olyan cikkre rákerestem, mely az ellátási lánc szerződéseivel 

kapcsolatba hozható. Ezek közül nagyon sok publikáció játékelméleti, illetve döntéselméleti 

megközelítésből vizsgálta az ellátási láncok adott problémáit, tehát inkább a lánctagok 

viselkedését vizsgálta, kevésbé foglalkozott a koordinációs problémával. 

A következő körben (2) az egyes szerződéstípusokra kerestem rá tételesen. A találatokat 

szűkítettem: kritérium volt, hogy kizárólag ellátási láncra vonatkozó cikk legyen (3). Majd a 

szűkített mintából absztrakt és tartalom alapján kiszűrtem a ténylegesen releváns cikkeket, 

melyek megmutatják, hogy milyen mértékben használatosak az egyes szerződéstípusok (4). 

Az keresések eredményét foglalja össze a 3. ábra.  

 

 
3. ábra: PRISMA eljárás eredményei 

Forrás: saját szerkesztés a ScienceDirect adatbázisa alapján 

Látható, hogy a legtöbbször megjelenő szerződéstípus az árbevétel-megosztási szerződés.  

A szakirodalom ezt a szerződéstípust tekinti az egyik legjobb megoldásnak a koordináció 

javítása érdekében. Ennek fényében érdekes megállapítás, hogy egy empirikus elemzés szerint, 

melyet Stephan Sluis és Pietro De Giovanni 2015-ben végzett [13], a döntéshozók mégsem 

preferálják ezt a szerződéstípust. Tradicionális értelemben az árbevétel-megosztási szerződés 

egyensúlytalanságot eredményezhet az ellátási láncon belül. Ha nincsen moderálva az elosztás 

mértéke, ha nem igazságosan vannak meghatározva az α értékek, akkor nem feltétlenül lesz az 

elérhető profit minden tag számára maximálisan kielégítő. További kutatások alapját adja ez a 
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kérdés, mellyel már többen is foglalkoznak, hogy hogyan lehet egy igazságosabb, dominanciát 

és alkuerőt is figyelembe vevő optimális elosztást eredményező árbevétel-megosztási 

szerződést alkotni.  

A második leggyakoribb típus a nagykereskedelmi árszabás szerinti szerződések. Ennek 

ellenére Sluis és De Giovanni empirikus elemzése szerint nem támogatják a vállalatok a 

nagykereskedelmi árszabás szerinti szerződéseket. Ez olyan szempontból pozitív eredmény, 

hogy így valószínűleg a döntéshozók felismerték a nagykereskedelmi árszabás hátrányait, 

melyek a koordinációt hatékonyságát is befolyásolták. Mégis ha centralizált környezetben 

tudnák alkalmazni a nagykereskedelmi árszabást, elérhető lenne a koordináció javulása. A 

gondot a vállalatvezetők illetve döntéshozók rövidtávú gondolkodása okozza, ezért szokták a 

decentralizált helyzetet választani, hiszen itt minden lánctag a saját maguk érdekei szerint 

maximalizálják a saját nyereségüket.  

A PRISMA szűrés alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a visszavásárlási szerződések és a 

különféle kedvezményeket tartalmazó szerződésekhez kevés a szakirodalom. Megjegyezendő, 

hogy több olyan szakirodalom és publikáció is létezik, mely több szerződéstípus 

összehasonlítását is tartalmazza, a végső eredmények kizárólag azokra a cikkekre vonatkoztak, 

ahol csak az adott szerződéstípussal foglalkoztak.  

 

6. Következtetések és további kutatási irányok 

 

A szerződéstípusok nagy része hatásos a koordináció erősítése szempontjából. 

A legjobban az árbevétel-megosztási szerződés tudja növelni az ellátási lánc összprofitját, így 

ez az egyik leghatékonyabb eszköz a koordináció javítására. A nagykereskedelmi árszabás is 

bizonyos működési feltételek között – centralizál esetben, szintén elősegíthetik a koordinációt. 

A szakirodalom szerint mégis ez a két szerződéstípus a legkevésbé preferált a döntéshozók 

körében. Nagykereskedelmi árszabást is nagyobb részt decentralizált ellátási lánc esetén 

alkalmazzák, ami viszont nem célravezető hosszútávon.  

A kutatás során az is kiderült, hogy nem feltétlenül a tradicionális szerződéseket preferálják a 

koordináció során. Sokan követik az új trendeket és próbálnak igazodni a piaci változásokhoz. 

Ezáltal további kutatási irányvonal lehet ezeknek a szerződéseknek a vizsgálata. Legfőképpen 

az árbevétel-megosztási szerződéssel érdemes foglalkozni, mert bizonyítottan ezzel a típussal 

foglalkozik a szakirodalom a legtöbbet, hiszen jó táptalajt ad egy igazságos és hatékony 

koordinációt elősegítő szerződés megalkotásához. Másik kutatási irányvonal lehet a különféle 

szerződéseket kombinálva egy hibrid modell létrehozása, mely felerősíti az adott szerződések 

előnyeit és minimalizálja a hátrányait. 

 

Köszönetnyilvánítás 

 

A kutatást az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú, Az intelligens, fenntartható és 

inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a 

foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban című projekt támogatta. A projekt az Európai Unió 

támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában 

valósul meg. 

  



369 

Irodalomjegyzék 

 

[1] Molnár V. (2017): Indirect Impacts of Drastic Scrap Rate Reduction on Costs of 

Production Process in Precision Machining, Solid State Phenomena 261: pp. 487-494. 

[2] Kundrak J., Molnar V., Deszpoth I. (2018): Analysis of Machining Time and Material 

Removal Performance as Factors Influencing Efficiency and Profitability, Proceedings of the 

2nd VAE2018, Miskolc, Hungary, pp. 268-279 

[3] M. Govil, J.-M. Proth (2002): Supply Chain Design and Management, Academic Press 

[4] Molnár V., Musinszki Z., Faludi T. (2018): Profit allocation in supply chains on the basis 

of revenue-sharing rates, International Journal of Economics and Management Systems Volume 

3, pp. 47-52. 

[5] Bányai T. (2017): Supply chain optimization of outsourced blending technologies, Journal 

of Applied Economic Sciences, 12(4): 960-976. 

[6] Szegedi Z. (2017): Ellátásilánc-menedzsment. Kossuth Kiadó. 

[7] S. Liu, L. G. Papageorgiou (2017): Fair Profit Distribution in Multi-echelon Supply Chains 

via Transfer Prices, Omega, 10.1016/j.omega.2017.08.010. 

[8] Musinszki Z. (2016): Innovations and cost systems trends and ways in the cost accounting, 

Organizational and economic mechanism of development of the financial system: Collective 

monograph, ISMA University, Riga, pp. 209-2019. 

[9] Q. Zhang, M. Dong, J. Luo, A. Segerstedt (2014): Supply chain coordination with trade 

credit and quantity discount incorporating default risk, Int. J. Producting Economics 153, pp. 

352-360. 

[10] J. Luo, Q. Zhang (2012): Trade credit: A new mechanism to coordinate supply chain, 

Operations Research Letters 40 (5), pp. 378-384. 

[11] W.-G. Zhang, J. Fu, H. Li, W. Xu (2012): Coordination of supply chain with revenue-

sharing contract under demand disruptions when retailers compete, International Journal of 

Production Economics, Volume 138, Issue 1, pp. 68-75. 

[12] D. Konur, J. Geunes (2016): Suppliers wholesale pricing for a retail chain: Implications of 

centralized vs. decentralized retailing and procurement under quantity competition, Omega, 

Volume 65, pp. 98-110. 

[13] S. Sluis, P. De Giovanni (2015): A selection of contracts in supply chains: An empirical 

analysis, Journal Of Operation Management Volume 41, pp. 1-11. 

 

Lektorálta: Veresné prof. dr. Somosi Mariann, egyetemi tanár, Miskolci Egyetem 

  



370 

DIGITAL TRANSFORMATION WITH MULTINATIONAL 

CONSULTANCIES 
 

Péter Kiss 

Department of Business Studies, Institute of Business Economics, Business School, Corvinus 

University of Budapest, PhD-Student, peter.kiss2@uni-corvinus.hu 

 

Abstract 

 

2016 was the year of Transformation, according to Gartner Senior Vice President. Why is it 

important to MNEs in different sectors? In almost every transformation program the MNEs 

using external multinational consultancies through contracts. My articles main topic is the 

multinational consultancies contribution in digital transformation programs. For a starting 

part I have selected a few consulting corporations for analysis, they are the key players in the 

market. Some of them have their own research department for digital transformation, or regular 

printed publication in which they have made an interview with digital leaders. From these 

companies’ point of view I analyzed their definition of digital transformation. 

 

Keywords: digitalization, digitization, digital business transformation, MNE, 

telecommunications sector 

 

Introduction 

I am currently working as an IT engineer and based on my previous experience my research 

field is the Telco and Finance sector. Since 2010 the replacement of old obsolete (legacy) IT 

systems has become increasingly popular at these MNEs. “Digital business transformation” is 

a popular phrase nowadays. My main research question is that, what it means for MNEs? Is it 

only an IT system renewal/change, or the business side should be involved? Who are the key 

business consulting corporations in the market? What is their definition for digital business 

transformation? In my paper I deal with these broad research questions. My research is the first 

step in the analysis of digital transformation programs at companies of the Central 

Transdanubian Region. 

My research topic is digital transformation from the perspective of multinational consulting 

firms in the Telco and Bank sectors. During my studies and my work, I have always been 

interested in the impact of the information bubble on big international companies and the ever-

popular digital transformation programs among large companies: how partners in their 

transformation programs are chosen, what factors influence the success of the transformation 

program. In recent decades the expansion of large international companies has accelerated 

thanks to information technology. At the big international companies (Telco and Bank sectors), 

transformational projects have been launched in recent years, aimed at digital transformation of 

the company. My paper is the first step in my research to analyse digital transformation 

programs in the Central Transdanubian region. 

At first, I will give an overview about the different definitions from the selected consulting 

corporations about digital transformation, and I will give my own definition. In this first section 
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I will present the relevance of my research topic, based on my own research in different 

databases. At the second section I will give an overview about the selected business consulting 

corporations through their historical milestones, organization structure, financial performance 

and characteristics of stock exchange listing. I will present their capabilities/services in digital 

transformation programs. I will give an overview about that, what kind of companies their 

clients are. The selected companies are from developed and developing countries. At the end 

this section I will present my next research questions and plans. 

My current research was preceded by a research in which I studied Wipro. Wipro is an Indian 

IT service company that has been involved in the transformation program (which was running 

at Magyar Telekom) as an external supplier. As shown in Magyar Telekom's example the project 

partners of the digital transformation programs can be found from both BRIC and the developed 

country partner. During the transformation programs, selecting partners is an important step, 

but selecting a good partner network does not automatically bring about the success of the 

transformation. There are several other influencing components of the outcomes of such a 

program, including organizational culture (both partner and client), the relationship of local 

suppliers to transformation and post-play. Each company has different definition of digital 

transformation, in this paper I will define “digital transformation” term from MNE point of 

view. 

My research based on workshops material, professional articles, professional web portals, 

annual reports and websites or company publications of selected companies.  

 

1. Meaning of digital transformation 

 

Since the years of 2010, the replacement of old obsolete systems has become increasingly 

popular during transformation projects or programs. “2016 was the year of Transformation” 

said Peter Sondergaard Senior Vice President by Gartner (Gartner, 2016a) 

During my research, I will look for answers to what the major consulting companies mean 

during the digitalization transformation. 

The most important phrases in my research are the following: 

• Transformation: refers to complete renewal process 

• IT transformation: when only IT renewal is the goal along unchanged business model 

and processes (better, more effective IT support is the goal 

• Business transformation: is a pursuit for businesses to transform themselves by building 

capabilities for market success. “Fundamentally changing the way an organization 

operates to become more customer centric, cost effective and adaptable to change while 

improving service and liberating the capabilities of its staff.” (PWC, 2012) With my 

own words it is a case when a business transforms its business model completely and 

introduces a new operating model (while retaining existing products or creating new 

products probably with new infrastructure elements). 

• Digital transformation: is not just about breaking with traditions and technology (I-

scoop, 2018), digital transformation is a redesign, new design for technologies, business 

models, and processes that bring companies and customers a new value to compete in 

the ever-changing digital economy. (Gartner, 2016a), (I-scoop, 2018) 
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Based on my experience the above defined definitions do not used exactly at different 

multinational companies. In some cases, the MNEs use digital transformation definition for 

change the graphical user interface of IT application, or when they are replacing a full or partial 

IT stack with unchanged business processes and products. In my definition these activities are 

not digital transformations. During my research, I sought to find out how big consulting firms 

interpret digital transformation. 

Digital transformation at an MNE it is not only a project it is a program, which are built from 

different projects or streams (e.g. IT, Business, Test Streams). (Gartner, 2017) The definition of 

Gartner already shows that digital transformation brings not only a new ability to the company, 

because in this case a project is enough, but also a set of capabilities with a program. To 

introduce new capabilities and transform the business processes at the same time, you need a 

program, and experts from external consulting company. 

 

 
Figure 1. High level structure of transformation program 

Source: Gartner (2017) 

 

 

2. Digital transformation at multinational consulting enterprises 

 

For the presentation of consultancy firms, the literature which I used is mainly from company's 

website, from annual reports and from online portals. The selected consulting firms can be 

considered as MNEs, because: they have central management control over foreign 

affiliates/offices, their strategy is independent of country borders, and they have cross-border 

organized operations. They have many offices and employees around the world. 

For each company, I examined their annual revenue and the distribution of the last year's 

revenue through segments. In my opinion, these are important indicators because they provide 

information on the stability and sectoral activity of a consulting company for Clients, which are 

entrust them with consultancy in digital transformation program. 

 

2.1. Accenture as MNE 

 

2.1.1. History and evolution of Accenture 

 

Accenture based on its official corporate website (Accenture, 2018), provides its customers with 

services in various areas such as strategy creation, consulting, digital areas, technology and 
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operations. They have experience in all of their business functions in more than 40 industries, 

delivering transformational results for the new digital world.  

Accenture was founded in 1989. Its history dates back to 1951, when it was the business and 

technology division of the Arthur Andersen accounting firm, and then made a feasibility study 

for General Electric. In 1958 they designed and built a system for Bank of America, which was 

the backbone of BankAmericard (later called VISA). In 1962, they appeared in Asia by opening 

their office in Tokyo. In 1980, as a result of the rapid expansion of consultancy activity, it was 

renamed to the Management Information Consulting Division. In 1989, the partners voted to 

form Andersen Consulting as a separate business unit. In 1994, two Strategic Technology 

Centers are opened in California and France, which are today the Accenture Technological 

Laboratories. On August 7, 2000, Andersen Consulting becomes a completely independent 

organization from Andersen Worldwide and Arthur Andersen. In 2005 acquired Capgemini’s 

North American healthcare business. In 2011 it acquired Duck Creek, which offered software 

solutions for P & C insurance companies and Zenta, the leading provider of mortgage 

processing services. In 2014 Accenture Digital was created in combination with digital 

marketing, analytics and mobility. Accenture Consulting has been established in 2015, which is 

combining their industry expertise with their management and technology consulting services. 

 

2.1.2. Financial results 

 

Their annual revenue is 34.9 Billion USD, 425,000 employees, and the clients are from more 

than 120 countries, showing that they are a global consulting company. It was on Fortune's 

"World's Most Recognized Companies" list 15 times. They have about 5000 patents (existing 

and contingent) in 44 countries. (Accenture, 2018). Their revenue is continuously growing 

based on annual reports. 66% of total net revenue came from three segments: "Products", 

"Financial Services" and "Communications, Media & Technology". The examination of the 

financial indicators shows me a stable and successful company, based on that they might be 

good choice as a consultant in a digital transformation program.  

 

 

 
Figure 2. Accenture's annual net income 

[million USD/year] 

Source: Accenture (2017), own edited 

 

Figure 3. Accenture's annual net income 

per segment [million USD/year] 

Source: Accenture (2017), own edited 
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2.1.3. Experience with digital transformation 

 

The company helps large companies in many industries. Accenture can be divided into 5 

department: Accenture Strategy, Accenture Consulting, Accenture Digital, Accenture 

Technology and Accenture Operations. (Accenture, 2018) 

Accenture has expertise in digital transformation programs: in their view, the following 6 points 

lead companies to exploit the power of digitization: 

• core transformation: synchronizing machines and software systems to improve cost 

efficiency 

• focus on experience and results: investing in providing customers with new, hyper-

personalized experiences to help them grow core business skills 

• innovation of new business models: introduction of differentiated values for customers 

and new sources of revenue for companies 

• digitization ready workforce: finding, training and retaining talents with digitization 

skills, and promoting human-machine collaboration 

• redesigning a new ecosystem: creating a robust ecosystem for suppliers, distributors, 

start-ups, and customers, enabling rapid scalability of new business models across the 

entire digital value chain. 

• pivot wisely: by keeping his eye on pace and balance. The “core” (or legacy) and “new” 

businesses usually need to co-exist for a substantial period of time 

They share his high-level expertise about digital transformation projects through case studies. 

The studies briefly describe the challenge in the project and about that how they could help the 

client and what results they achieved. Looking at these case studies, it can be stated that they 

have national, regional and global focus transformation projects. 

2.2. Gartner as MNE 

 

2.2.1. History and evolution of Gartner 

 

Gartner Inc. is a US research and consulting company providing an IT-related objective 

overview for IT and other business leaders (are CIOs, leaders in IT, Marketing and Supply Chain 

areas) around the world. Its center is in Stamford (Connecticut, United States). Gartner's 

customers include large corporations, government agencies, technology companies and the 

investor communities.  

At multinational companies by strategic or technological decisions they often call for help the 

hype-cycles and the Magic Quadrant's market analysis by Gartner. Based on these, a division 

of a multinational corporation can justify to management or investors their   switching or 

retention of its suppliers and technology.  

The company was founded in 1979 by Gideon Gartner. Originally it was a private company, the 

Gartner Group was launched in the 1980s, and was bought by Saatchi & Saatchi, a London-

based advertising agency. In 1990, some of his executives bought it through Bain Capital and 

Dun & Bradstreet. In 2000, the name was simplified to the existing Gartner in 2016. Since 1993 

Gartner has acquired a total of 32 companies. During its growth, Gartner has acquired several 

related service providers, including Real Decisions and Gartner Dataquest, the former being a 

consulting firm and the latter being a market research firm. They also bought a number of 
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competitors during his history, such as NewScience at the end of the 1990s, Meta Group in 

2005, AMR Research and Burton Group in early 2010 and Ideas International in 2012. 

 

2.2.2. Financial results 

 

Based on Gartner's annual revenue, we can see that between 2012 and 2016 revenues have 

increased by 51%, and their main revenue came from their research department in 2016. Most 

of the revenue is generated by the research segment, they are active in the field of research and 

can sell their services. For me, this suggests that their research results are valuable and can be 

used at the beginning and during a digital transformation program.  

 

  
Figure 3. Gartner's annual net income 

[million USD/year] 

Source: Gartner (2016b), own edited 

 

Figure 4. Gartner’s annual net income per 

segment [million USD/year] 

Source: Gartner (2016b), own edited 

 

 

2.2.3. Experience with digital transformation 

 

The company provides a deep global insight into all major business areas: Human Resources, 

Information Technology, Innovation and Strategy, Finance, Legal and Compliance, Sales and 

Services, Marketing and Communications, Purchasing and Operations, Risk Management and 

Audit, Supply Chain. 73% of Global 500 Business Lists rely on their research. (Gartner, 2018) 

Gartner can be divided into two major divisions: Research and Consulting. Research department 

provides independent research studies to the daily work of many industry experts, facilitating 

professional or strategic decisions. The Consulting Division delivers research services, 

benchmarking data, problem-solving methodologies, and existing experience, providing 

consultancy services to companies to improve their business performance.  

Looking for Gartner's research materials, we find many studies about programs which deal with 

digitization or digital transformation. Their Digital Transformation Consulting (DTC) is a 

strategic and transformation service that supports senior stakeholders such as CEOs, marketing 

directors, or other business leaders. The purpose of the DTC is to help leaders leverage digital 

technologies so that their entire business, business and operational models can be renewed. 

2.3.  
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2.4. Capgemini as MNE 

 

2.4.1. History and evolution of Capgemini 

 

Capgemini SE is a French multinational service provider and business consultant with 

headquarters in Paris. It is the world's largest providers of IT consulting and, outsourcing and 

professional services. It has more than 190,000 employees in more than 40 countries, including 

nearly 100,000 people in India. (Capgemini, 2018a) 

Capgemini was founded in 1968 by Serge Kampf as a company management and data 

processing company: Société pour la Gestion d'Entreprise et le traitement de l'Information 

(Sogeti). (Wikipedia, 2018) In 1973, Sogeti gained majority stake in the largest European IT 

service competitor in the CAP (Center d'Analyze et de programation). Sogeti acquired the New 

York-based US Gemini Computers Systems in 1974. In 1975, Sogeti renamed CAP Gemini 

Sogeti. In 1981, Cap Gemini Sogeti launched US operations following the acquisition of the 

Milwaukee-based DASD Corporation, which specializes in data conversion and employed 500 

people in 20 branches in the United States. In 1986, Cap Gemini Sogeti acquired the US-based 

CGA Computer Advisory Division and established Cap Gemini America. In 1991, Gemini 

Consulting was formed by the integration of two management consulting companies (United 

Research and The MAC group). In 2000, Cap Gemini acquired Ernst & Young Consulting and 

simultaneously integrated Gemini Consulting with Cap Gemini Ernst & Young. In 2008, 

Capgemini acquired Empire and Sophia Solutions to strengthen its presence in Eastern Europe. 

In 2010, Capgemini announced that it will acquire Stratic Systems Solutions, a small equity 

capital market, which in the same year announced the acquisition of Plaisir Informatique, a 

French banking and insurance complex migration business. 

 

2.4.2. Financial results 

 

Based on Capgemini's annual revenue, it can be said that between 2012 and 2016 a 21% increase 

was achieved. In 2016, 80% of its revenue came from two segments: "Application Services", 

and "Other Managed Services". The increasing revenues show stability, based on the main 

segment revenues they has know-how in IT technologies and services, which are important 

components to a digital transformation. 
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Figure 5. Capgemini's annual net income 

[million USD/year] 

Source: Capgemini (2017), own edited 

 

Figure 6. Capgemini’s annual net income 

per segment [million USD/year] 

Source: Capgemini (2017), own edited 

 

2.4.3. Experience with digital transformation 

 

Capgemini shares its activities in four main business areas: Consultancy Services, Application 

Services, Technology and Engineering Services (Sogeti), Other Managed Services. 

Capgemini also sees digital transformation as a very important topic, with a special division 

called Digital Transformation Institute, where the effects of digital technologies are studied 

across sectors and corporate functions. (Capgemini, 2018b) The Digital Transformation 

Institute is focusing on several publications, focusing on recent digital trends, innovations, 

disruptions, and digital transformation companies in these publications. In their view (with 

which I agree), digital technologies transform traditional business forms. The key areas of the 

digitalization, such as strategy, marketing, supply chain management, people, finance, and 

information technology, will be explored. 

 

2.5. Boston Consulting Group as MNE 

 

2.5.1. History and evolution of Capgemini 

 

The Boston Consulting Group (MCG) is a US management consultancy company with 16,000 

employees worldwide and 90 offices in 50 countries. (BCG, 2018) With their consulting 

services since 1963, they have been helping companies recognize and make the changes that 

they can gain from a competitive advantage in the market. Founder Bruce Henderson was the 

founding pioneer in business strategy and key player in developing leadership advice. In recent 

years, he has been working with TED, a well-known conference organizer.  

Founded in 1963 by Bruce D. Henderson as a consultant at Boston Company. Initially, short, 

provocative studies were published under the title Perspectives to bring the accepted economic 

theories and business practices to challenge. In 1975, BCG undertook to buy the company from 
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Boston Company through the employee share program. Henderson decided to retain a small 

part of the property rights, the majority went to his colleagues. In 1978, the US economy 

stagnated, while European and Japanese flourished. BCG's early decision to become globalized 

has made it possible to take advantage of the strong overseas economy. In 1979, thanks to the 

increasing profits, employees could pay Boston Company the entire stock package five years 

before the deadline set. By acquisitions and own investments, they founded new offices around 

the world. BCG to manage its worldwide expansion, divided its activities into regions in 1993: 

US, European and Asian / Pacific regions. 
 

2.5.2. Experience with digital transformation 
 

Business Areas are not defined on the Company Website, but skills are listed in what areas they 

mean: From the level of leadership strategy counselling to finance, innovation and product 

development, marketing, organizational consulting, merger and integration, acquisition, 

technology, Big Data Analysis and transformation areas they can give advice to all the corporate 

areas for clients. 

It was interesting for me that as an early business strategy consultancy company, recognizing 

the needs of its clients, deepened in other areas his own knowledge for advising to existing and 

new customers. Among the services they provide is the Big Data Analysis and Transformation 

(business and IT) consultancy that has been growing in the IT sector over the past few years. 
 

3. Digital Transformation 2.0 
 

Three of four companies, Accenture, Gartner and Capgemini have been operating as IT 

consultants before, and gradually started opening up to strategic consulting. At BCG, this is the 

reverse path., because they have started as strategic consultants and now are providing 

technology advising in digital transformation programs. 

Digital transformation is defined every consulting company in different ways: 

- Accenture: Digital Transformation is a challenge for all companies to rethink 

their core processes. 

- Capgemini: For digital transformation, it is important for the company (business 

part) to understand it is not about technology. A business transformation, which, 

based on a schedule of people, processes and technology, helps the organization 

successfully in the transformation programs. 

- BCG: The purpose of transformation is to create a focused, sustainable and 

measurable result. 

- Gartner: I have read lot of material, but I haven’t found the definition they are 

using. 

To the definition which I used in the introduction, the closest is Capgemini's definition. The 

definitions of the other companies not contradict each other, but each one tries to highlight the 

digital transformation from a different point of view. 
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Table 1. Summary of important data about multinational consultancies 

  Foundation Financial results 
Digital transformation program 

involvement 

Accenture 1951 
growing and 

stable 
direct 

BCG 1963 n/a direct 

Capgemini 1968 
growing and 

stable 
direct 

Gartner 1979 
growing and 

stable 
indirect 

Source: own editing 

  

All four companies have several decades of history, they acquired a large number of companies 

and participated in loads of technology and business projects or programs. Based on their 

experience and technological know-how, they can be the necessary and successful partners in a 

digital transformation program. I find it important to mention that during their several decades 

of professional activity they have developed important concepts that are still actively used at 

MNEs, for example: growth-share matrix (BCG), experience curve (BCG), advantage matrix 

(BCG), magic quadrant (Gartner) and hype cycle for emerging technologies (Gartner).  

Based on their financial results (except BCG, because BCG didn’t have public annual report), 

all three companies has stable revenue growth, and their profits coming mainly from technology 

services or consultancy. Based on their financial indicators and history, they are trusted 

companies with the right background for MNEs which want to start digital transformation

  program. 

Of the four major companies which I presented, three met with a digital transformation program 

at their customers and actively participated in it, as they helped them with the advice during the 

programs. The fourth, Gartner is indirectly affected by his clients when the clients plan or 

develop the software products, technology or business processes to be used after transformation. 

 

4. Conclusion 

 

During the research, I got an overview of the history and activity of 4 major consulting firms 

and about the services they provide. I came closer to the definition of digital transformation: 

the digital transformation is a re-design, a new development of technologies, business models 

and processes which bring for customers and employees a new value, and whit this the company 

can compete more effectively in a constantly changing digital economy. I think that, with a right 

partner(s) from Multinational Consultancies an MNE during a Digital Transformation Program 

has better chance to achieve their target and can transform their business processes and can 

acquire new set of capabilities.   

In addition, I was convinced that my research is an actual topic and its results will be utilized 

in scientific and business life as well. During the semester, I successfully outlined the tasks I 

needed to carry out a case study, I collected a list of interviewees and began to develop a series 

of questions to be used during the interview. 

 



380 

Acknowledgements 

 

I would like to thank Dr. Erzsébet Czakó for her extraordinary support and her lecturer work in 

this research project.  

The research for this paper was financially supported by the Széchenyi 2020 program 

framework (EFOP-3.6.1-16-2016-00013) under the European Union project titled: 

„Institutional developments for intelligent specialization at the Székesfehérvár Campus of 

Corvinus University of Budapest”. 

 

References 

 

[1] Accenture (2017): Accenture Earnings Reports, downloaded on 08 January 2018: 

https://investor.accenture.com 

[2] Accenture (2018): About Accenture, downloaded on 08 January 2018: 

https://www.accenture.com/us-en/company 

[3] BCG (2018): Our History of Shaping the Future, downloaded on 01 February 2018: 

https://www.bcg.com/about/heritage/default.aspx  

[4] Capgemini (2017): Annual Report, downloaded on 04 December 2017: 

https://www.capgemini.com/company-profile-key-figures/annual-report/  

[5] Capgemini (2018a): Company key figures, downloaded on 08 January 2018: 

 https://www.capgemini.com/company-profile-key-figures/ 

[6] Capgemini (2018b): Digital Transformation Institute, downloaded on 08 January 2018: 

https://www.capgemini.com/consulting/digital-transformation-institute/  

[7] Gartner (2016a): Now is the Time for Digital Transformation, downloaded on 01 May 

2017: http://www.gartner.com/smarterwithgartner/now-is-the-time-for-digital-

transformation/  

[8] Gartner (2016b): 2016 Annual Report, downloaded on 10 September 2017: 

https://investor.gartner.com/static-files/f592e4cc-5d94-48a6-949f-cc6c87ae7580  

[9] Gartner (2018): Gartner at a Glance, downloaded on 08 January 2018:  

https://www.gartner.com/imagesrv/pdf/gartner-at-a-glance-Q2_17.pdf 

[10] I-scoop (2018): Digital Transformation, downloaded on 04 January 2018: https://www.i-

scoop.eu/digital-transformation/  

[11]PWC (2012): Business transformation, downloaded on 03 April 2017: 

https://www.pwc.in/assets/pdfs/consulting/strategy-and-research/business-

transformation.pdf 

[12] The Guardian (2013): What is digital transformation?, downloaded on 01 May 2017: 

https://www.theguardian.com/media-network/media-network-blog/2013/nov/21/digital-

transformation 

[13] Wikipedia (2018): Capgemini, downloaded on 08 January 2018:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Capgemini 

 

Reviewer: Erzsébet Czakó, Director, Institute of Business Economics, Corvinus University 

Budapest 

  

https://www.bcg.com/about/heritage/default.aspx
https://www.capgemini.com/company-profile-key-figures/annual-report/
http://www.gartner.com/smarterwithgartner/now-is-the-time-for-digital-transformation/
http://www.gartner.com/smarterwithgartner/now-is-the-time-for-digital-transformation/
https://en.wikipedia.org/wiki/Capgemini


381 

DO LADIES ADD SHAREHOLDER VALUE? – EFFECTS OF 

THE FEMALE DIRECTORS ON THE BUSINESS 

PERFORMANCE IN EASTERN CENTRAL EUROPE 
 

Lakatos Zsolt 

Corvinus University of Budapest, Doctoral School of General and Quantitative Economics, 

PhD Student 

zsolt.lakatos@uni-corvinus.hu 

 

Abstract 

 

Recently, some research papers investigated whether companies with boards having more 

women members generate more shareholder value than those with less or no ladies in the top 

management. Still, results are contradicting, and little is known about female director effect in 

Eastern Central Europe. Based on a sample of 300 listed companies, this paper investigates 

women on board effect for that region.  

The paper analyses how business performance is affected by the ratio of female directors on 

corporate boards. I measured firm performance both by Tobin-Q and total shareholder return. 

While Q ratio reflects the investor expectations about the long-term performance of the firm, 

TSR is the historical measure of the one-year performance of the company. Since firm may use 

both one-tier and two-tier corporate governance structure in the region the paper tracks the 

ratio not only for the management board but also for the supervisory board.  

The pooled OLS regression used Tobin-Q and total share return (TSR) as dependent variables. 

Results show that the ratio of female directors on management board has a significant positive 

effect on Tobin-Q. However, I did not find any significant relationship between the ratio of 

female directors on supervisory board and the Q ratio. The use of TSR resulted in no significant 

women on board effect either for the management board or the supervisory board. 

I my paper I analyze how it affects firm performance if the ratio of female directors on corporate 

board changes. I measured firm performance by Tobin-Q and total shareholder return. 

Moreover, since in this region, there are one-tier and two-tier corporate governance structure 

I measured this effect on management board and supervisory board respectively.  

Besides a direct cause-effect relation these results may hint at the existence of a third 

connecting variable. For example, equal-chance corporate culture may lead to more optimistic 

investor expectations about future business performance and higher women on board ratios. 

For to gain a better understanding of the phenomenon, research programs with qualitative 

approach will be needed. 

 

Keywords: Tobin-Q, total shareholder return, female directors, OLS 

 

  

mailto:zsolt.lakatos@uni-corvinus.hu


382 

1 Introduction 

 

This study aims to clarify whether the ratio of female directors on corporate board affects the 

firm business performance of the biggest Eastern Central European listed companies in Eastern 

Central Europe. The relevance of my study is that the corporate governance literature currently 

classified gender diversity issue among the most exciting research topics. In many international 

studies are investigated whether the gender diversity on corporate boards has effects on 

corporate financial performance.    

In Eastern-Central-European region there are both one-tier and two-tier corporate governance 

structure. In one-tier structure the board of directors monitors the firm’s management in the 

interest of the shareholders. In two-tier structure there is a management board which contains 

the directors of the firm and a supervisory board consists of individuals independent of the 

company. The appendix presents the corporate governance specialities in of Eastern-Central-

Europe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: One-Tier vs Two-Tier corporate governance structure (own made) 

 

This study is structured as follows. After reviewing the relevant literature in Chapter 2, I 

introduce the database in Chapter 3. In Chapter 4, I set up the hypotheses, while Chapter 5 

introduces the methodology. Then in Chapter 6 lists and interprets the results of the regression 

models. The paper closes with the principal conclusions. 
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2 Review 

 

According to the women in management literature, women should fill top manager or directors 

position because from two reasons. From a moral perspective, men and women should have 

equal opportunities to fill any position at a company including leadership positions. This ethical, 

political concern is called the moral case approach, and it has been emphasised by Alvesson – 

Billing (1997) and Mensi-Klarbach (2012).  

From another point of view, anyone should merit a leadership position if she or he deserves that 

(Alvesson-Billing, 1997) no matter of his or her gender. Moral case and business case 

perspectives have been merged in the societal wellness or the organisational performance 

concept (Mensi-Klarbach, 2012). 

While the moral case against business case debate has not been resolved, there are only a few 

studies to support the business case argument (McKinsey, 2012, 2016). Dang and Nguyen 

(2016) examining French listed companies showed that women on boards (the ratio of female 

directors) have a positive effect on the business performance measured by ROA (return on 

assets), but they did not find any effect on Tobin-Q, which reflects the market expectations 

regarding the future performance of the company.  

Earlier studies on women on boards had contradicting results. Adams and Ferreira (2009), 

Carter et al. (2010), Cimerova, Dodd, and Frijns (2014), Shehata, Salhin, and El-Helaly (2017) 

found a significant negative relationship between the firm performance measured by Tobin-Q 

and women on board. In the first two studies, the authors investigated US firms, while the latter 

two studies focused on UK companies. Ahren and Dittmar (2012) and Voß (2015) found a 

significant negative relationship between Tobin-Q and women on board in case of Norwegian 

firms.  

Investigating Spain companies, Campbell et al. (2008) and Gallego-Alvarez et al. (2010) found 

that women on board have a significant positive effect on firm performance that was measured 

by Tobin-Q. Oostveen, Dam and Hermes (2014) analysed firms from 19 European countries, 

Jackling et al. (2009) researched Indian firms, while Terjesen, Couto, and Francisco (2015) 

examined companies from 47 countries in the world. They all found a significant positive 

relationship between Tobin-Q and women on board. 

Ciavarella (2017) analysed firms from Italy, France, Germany, Spain and the United Kingdom, 

Marinova et al. (2015) used from Denmark and Netherlands, while Rose (2007) researched 

Denmark. None of them could identify any significant relationship between women on board 

and the Tobin-Q. 

 

3 Data 

 

This study I investigates companies from Poland, Slovakia, Czech Republic, Hungary, Romania 

and Bulgaria. These countries are all post-socialist countries with market economies now and 

public stock exchanges by now. Poland, Slovakia, Czech Republic, and Hungary is a member 

of the European Union since 2004, and Romania and Bulgaria joined to the EU three years later 

in 2007. Poland, Slovakia, Czech Republic and Hungary are members of OECD. Slovakia is 

part of Eurozone.  
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3.1 Dataset 

 

My database includes data from 300 Bulgarian, Czech, Hungarian, Romanian, Polish and 

Slovakian listed companies, excluding the strongly regularised financial and utility sector. 

Financial data was downloaded from the Bloomberg monitor system, while information on 

boards was collected manually from annual reports. 

Financial data are year-end data (December 31), while the size of the board (number of staff) 

and the ratio of female directors reflect the status of January 1 in the given year. The dataset 

covers years from 2007 to 2016.  

Theoretically, there should be 3000 firm-year observation available but there are only 2586 

valid firm-year observations due to the lack of information on board size (number of directors 

on management and supervisory board in a given year) or number of female directors on boards 

in a given year. Also, not all the companies were listed from January 1st, 2007. 

To quantify women on board effect, I used the ratio of female directors on the management 

board, (WOMB – women on management board) and that on the supervisory board (WOSB – 

women on supervisory board). 

 

3.2 Independent variables 

 

The only dependent variable is the ratio of women directors on management board and 

supervisory board. However, I show here the distribution of board size too. I also use the 

regression the board size as an independent variable, but I only analyse the effect of the two 

variables WOMB and WOSB. For illustration purposes, I show the distribution of board size. 

Besides of WOMB and WOSB board size for both the management board and the supervisory 

board is included in the database. These variables help to track the importance of the given 

number of female members. Figure 1 presents the distribution of the size variables. 

 

Figure 2: Distribution of board size 
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Figure 3: Distribution of the ratio of female directors according to board size 

 

3.3 Control variables 

 

To avoid the problem of the missing explanatory variables, I controlled for as many corporate 

characteristics as possible. For this purpose, I used the variables listed in Table 1. 

Capital efficiency is both measured by ROA (as in earlier papers) and ROE (more adequate 

based on the corporate finance literature). All financial data refers to the end of a given year. 

Table 1. Control variables 

Name of the variables Calculation formula 

ROAcurrent year 
net income of current year

total assets of current year
 

ROEcurrent year   
net income current year

market value of equity current year
 

FirmSizeSales LN (annual sales revenues) 

CashSalescurrent year 
cash and cash near items currenty year

annual total sales revenues current year
 

Invested Capital Total Liabilities & Equity - Accounts payable - Other short term liabilities 

Leveragecurrent year  
Long term liabilities current year +  short term borrowings current year

Invested capital previous year
 

DivEquitycurrent year 
paid dividends current year

market value of equity previous year
 

Salesgcurrent year 
annual total sale revenues  current year

annual total sales revenues previous year
 

Current 

liabilities current year

assets current year
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EBITDASalescurrent year 
EBITDA current year

annual total sales revenues current year
 

CAPEXSalescurrent year 
capital expenditures current year

annual totel sales revenues current year
 

Stock_vol 
the annual volatility of the effective daily yields of the stock of a company 

in a given year 

 

Besides the variables presented in Table 1, I used two dummy variables to control firm size. 

Dsmall equals one if the number of employees is less than 400 at a given company in a given 

year. Dhigh equals 1 if the number of employees is above 1300 at a given company in a given 

year. Table 2 describes the size structure of the sample. 

 

Table 2. Distribution of the firms according to the number of employees 

 

In my regression model, I used two more dummy variables for controlling firm characteristics. 

The one is One_tier_mgmt which refers on the corporate governance structure and the value of 

this dummy variable equals one if a company has an only board of directors instead of two 

separates boards named management board and supervisory board. The other dummy variable 

is Is_CEO_woman which refers to the gender of the CEO at a given company.  

 

3.4 Outliers 

Controlling outliers is necessary as it is possible that some financial data have been downloaded 

incorrectly, or even an error occurred when entering data into the Bloomberg's system. Besides 

the 2007-2008 financial crisis could have caused the outliers too. For to manage outliers, I 

winzorised all the control variables and dependent variables, that is, I replaced the positive 

outlier with 99th percentile, while negative outlier with the first percentile.  

For controlling outliers, I winzorised all the control variables and dependent variables, that is I 

have replaced the positive outlier with 99th percentile, while negative outlier with the first 

percentile. 

For controlling outliers I winzorised all the control variables and dependent variables. 

Controlling outliers is necessary to increase the explanatory power of the regression model and, 

on the other hand, it is possible that some financial data have been downloaded incorrectly, or 

even an error occurred in data entry into Bloomberg's system. Besides the 2007-2008 financial 

crisis could have caused the outliers too. Therefore, I used the winzorization technique. This 

means that I replaced the positive outlier with 99th percentile, while negative outlier with the 

first percentile.  

Number of employees Frequency Ratio

0 - 400 734 33%

400 - 1300 731 33%

1300 - 34452 755 34%

Sum of observation 2220 100%
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3.5 Dependent variables 

 

I use such dependent variables which reflect investors’ judgement. These variables are Tobin-

Q, total shareholder return. Tobin-Q ratio has been named after James Tobin. This measures the 

ratio of a company’s real assets’ market price to the replacement costs. In practice, the market 

price is the stock exchange share price, while the replacement cost is the book value of assets. 

If the value of the Tobin-Q ratio is above one, this means that the assets are more valuable for 

a given company that uses these than for another company to buy the same kind of assets on 

the market. Those companies whose Tobin-Q ratio are higher than one the firms are operating 

profitably so it is worth to invest in them, to buy their shares.  

 

Tobin-Q ratio = 
Market value of equity + total debts + minority interests + preferred equities

Total assets
 

The other dependent variable is the total shareholder return. Total shareholder return (TSR) (or 

merely total return) is a measure of the performance of different companies' stocks and shares 

over time. It combines share price appreciation and dividends paid to show the total return to 

the shareholder expressed as an annualised percentage. It is calculated by the growth in capital 

from purchasing a share in the company assuming that the dividends are reinvested each time 

they are paid. This growth is expressed as a percentage of the compound annual growth rate. 

The main benefit of TSR is that it allows the performance of shares to be compared even though 

some of the shares may have high growth and low dividends and others may have low growth 

and high dividends. 

 

TSR = 
Share priceend of the year − Share pricebegin of the year + Dividends paid

Share pricebegin of the year
 

I calculated the DivEquity that is dividend yield, in fact, control variable that refers to all 

dividend paid over the market value of equity at the end of previous year. Because this is the 

last part of the TSR equation, I also calculated the first part which is the annual price yield. 

Annual price yield = 
Share price end of the year− Share pricebegin of the year 

Share pricebegin of the year
 

TSR = Annual price yield + Dividend yield 

To calculate total shareholder return, I used the winsorized values of both annual price yield 

and dividend yield. 

Table 3 contains the descriptive statistics of the variables used. 
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Table 3 Descriptive statistics of model variables 

 

  

                Percentiles

Mean St.Dev. MIN MAX 99th 1st

WOMB 0.098 0.181 0.000 1.000 0.788 0.000

WOSB 0.129 0.168 0.000 1.000 0.667 0.000

TSR 0.137 0.614 -0.972 2.938 2.845 -0.843

TobinQ 1.456 1.514 0.210 43.13 7.036 0.454

TobinQ_winsorized 1.406 1.008 0.210 6.968 6.951 0.454

ROA 0.041 0.138 -2.073 2.822 0.341 -0.353

ROA_winsorized 0.044 0.091 -0.351 0.340 0.340 -0.314

ROE -0.906 47.62 -2492 11.51 0.825 -1.047

ROE_winsorized 0.079 0.218 -1.047 0.825 0.822 -1.043

FirmSizeSales 4.322 1.827 -9.775 10.27 8.826 -0.286

FirmSizeSales_winsorized 4.334 1.779 -1.442 10.27 8.826 -0.269

CashSales 0.639 18.47 0.000 738.4 1.389 0.001

CashSales_winsorized 0.121 0.206 0.010 1.400 1.318 0.010

Leverage 0.090 0.137 0.000 3.000 0.474 0.000

Leverage_winsorized 0.087 0.106 0.000 0.571 0.474 0.000

DivEquity 0.023 0.043 0.000 0.674 0.168 0.000

DivEquity_winsorized 0.022 0.035 0.000 0.168 0.168 0.000

Salesg 358.7 18437 -1.0 951249 7.451 -0.884

Salesg_winsorized 0.224 0.997 -0.997 7.481 7.367 -0.884

EBITDASales -0.839 37.1 -1871.5 6.000 0.602 -0.713

EBITDASales_winsorized 0.119 0.156 -0.713 0.602 0.601 -0.695

Current 0.806 1.091 0.000 31.45 3.081 0.028

Current_winsorized 0.760 0.506 0.010 3.077 3.073 0.010

CAPEXSales 0.798 33.8 -8.000 1732 0.939 0.001

CAPEXSales_winsorized 0.086 0.137 0.000 0.895 0.895 0.001
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4 Hypotheses 

 

To set up hypothesis, I plotted the mean and median values of both Tobin-Q and total 

shareholder return against the ratio of female directors on management board and supervisory 

board. 

 

Figure 4: Mean of total shareholder return according to the ratio of female directors on 

management board 

 

 

Figure 5: Mean of Tobin-Q according to the ratio of female directors on management 

board 
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Figure 4 seems to show some positive connection between TSR and the ratio of female directors 

on management board once exceeding a threshold, approximately 50 per cent, in this case, the 

effect caused by the increasing number of female directors is even more significant. 

According to Figure 2, there is also a positive trend until 30 percent, but above that, the trend 

takes a negative direction. 

 

Figure 6: Mean of total shareholderreturn according to the ratio of female directors on 

supervisory board 

 

Figure 7: Mean of Tobin-Q according to the ratio of female directors on supervisory 

board 
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Based on Figure 3, if the ratio of female directors on supervisory board reaches 40 percent, the 

effect will be robust and positive, but beyond 50 percent the effect begins to decrease. 

According to Figure 4 if the ratio of female directors on supervisory board is below 50 percent 

the trend is not apparent, but above 50 percent the positive effect is evident. 

Based on these, I formulated the following hypotheses. 

Hypothesis 1: The ratio of female directors on management board, is inversely connected to the 

firm performance measured by total shareholder return. 

Hypothesis 2: The ratio of female directors on management board is positively connected to the 

firm performance.   

Hypothesis 3: The ratio of female directors on supervisory board has an inverse connection 

with the firm performance measured by total shareholder return. 

Hypothesis 4: The ratio of female directors on supervisory board is independent of firm 

performance measured by Tobin-Q. 

5 Methodology 

To test these hypotheses, this study I followed the methodology of an earlier article by Liu, Wei 

and Xie (2014) modelled the firm performance with this regression model: 

𝐹𝑖𝑟𝑚_𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑡 = const + 𝛽1𝐵𝑜𝑎𝑟𝑑_𝐺𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟_𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡 +  

 + 𝛽2𝐵𝑜𝑎𝑟𝑑_𝐶ℎ𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡 + 𝛽3𝐹𝑖𝑟𝑚_𝐶ℎ𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠𝑖𝑡 + 𝛼𝑖 + 𝜆𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

Board_Gender_Diversity is measured by the percentage ratio of Women directors of 

Management Board respectively Supervisory Board. Board characteristic is measured by the 

Board size of management board respectively supervisory board that is the number of directors. 

Firm characteristics are measured by control variables; the regression model includes firm fixed 

effects, 𝛼𝑖, to eliminate constant omitted variable bias, and year fixed effects, 𝜆𝑡, to control for 

economy-wide yearly fluctuations, 𝜀𝑖𝑡 are residuals. 

Liu, Wei and Xie (2014) used both pooled OLS and fixed-effects panel regression. In this study, 

I only use pooled OLS model as I can control for industry, country and year effects. The reason 

for using only pooled OLS is hence the OLS model will be heteroskedastic more likely, and 

therefore its results will be biased, but consistent also. So, I can interpret the results of the 

coefficients. 

I used Stata 13 version to run the econometric models. I created pooled OLS regression models 

with the sector, country and year dummies and with robust errors because all my models were 

heteroskedastic. Using robust standard errors leads to models that are biased but also consistent 

so that, I can analyse the results of the regressions. However, if I use robust standard errors, the 

models will be biased but also consistent so that I can analyse the results of the regressions.  

In case of Tobin-Q as the dependent variable in the model (1) - (4) I used Dsmall and Dhigh 

dummies to control firm size, in the model (5) – (8) I used FirmSizeSales to control firm size. 

In model (1), (3), (5) and (7) I used all the control variables but (2), (4), (6) and (8) models are 

restricted. These models only used the significant control variables.  

In case of TSR as the dependent variable, the paper presents only models (1) – (4) as it did not 

make sense to create restricted models as too few control variables would have left in the 

regression models. 
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In the appendix, Table 13 shows the sector numbers and country numbers used by the Stata 

software. 

In Stata I signed the winsorized values of the variables by the sign of _korr.  

6 Regression results 
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Table 4 Management Board – Dependent variable: Tobin-Q 

 

 

1 2 3 4

TobinQ_korr coefficient coefficient coefficient coefficient

MBoard_size -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 *

WOMB 0.53 *** 0.52 *** 0.48 ** 0.59 ***

Is_CEO_woman -0.16 -0.18 ** -0.19 * -0.24 **

One_tier_mgmt 0.18 0.13

Dsmall 0.35 *** 0.35 *** 0.40 *** 0.41 ***

Dhigh 0.08 ** 0.07 * 0.12 *** 0.10 ***

Stock_vol 10.76 *** 10.49 *** 11.23 *** 5.72 ***

ROA_korr 2.49 *** 2.44 ***

ROA_korr_lag1 1.62 *** 1.42 ***

ROE_korr 0.83 *** 0.70 ***

ROE_korr_lag1 0.65 *** 0.60 ***

CashSales_korr 1.27 *** 1.28 *** 1.18 *** 1.03 ***

Levarage_korr 0.00 0.02 0.18 ***

DivEquity_korr 0.03 0.28

Salesg_korr 0.12 ** 0.15 *** 0.14 **

EBITDASales_korr -0.39 * -0.41 ** -0.13

Current_korr 0.14 ** 0.13 ** 0.00

CAPEXSales_korr -0.32 * -0.32 * -0.14

sectornum

2 0.02 0.06 0.04 0.04

3 -0.04 -0.04 -0.07 -0.13 **

4 0.22 *** 0.21 *** 0.24 *** 0.18 **

5 -0.89 *** -0.94 *** -1.01 *** -1.08 ***

6 -0.23 *** -0.25 *** -0.27 *** -0.34 ***

7 -0.22 *** -0.21 *** -0.24 *** -0.26 ***

8 0.29 ** 0.31 ** 0.37 *** 0.41 ***

countrynum

2 0.46 *** 0.35 *** 0.40 *** 0.27 **

3 0.31 ** 0.21 ** 0.33 ** 0.29 **

4 0.36 *** 0.25 *** 0.26 ** 0.18 **

5 -0.10 -0.07 -0.13 -0.16

6 0.25 0.10 0.12 -0.01

Year

2009 0.25 *** 0.23 *** 0.24 *** 0.26 ***

2010 0.37 *** 0.37 *** 0.34 *** 0.34 ***

2011 0.04 0.04 0.02 0.06

2012 0.15 * 0.14 * 0.15 * 0.14 *

2013 0.40 *** 0.37 *** 0.40 *** 0.37 ***

2014 0.30 *** 0.28 *** 0.31 *** 0.27 ***

2015 0.36 *** 0.34 *** 0.38 *** 0.33 ***

2016 0.40 *** 0.40 *** 0.40 *** 0.38 ***

_cons 0.00 0.16 0.23 0.55 ***

R-squared 31.69% 31.16% 30.48% 29.79%
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Table 5 Management Board – Dependent variable: Tobin-Q 
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Table 6 Supervisory Board – Dependent variable: Tobin-Q 
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Table 7 Supervisory Board – Dependent variable: Tobin-Q 
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Table 8 Management Board – Dependent variable: Total shareholder return 

 

 

1 2 3 4

TSR       coefficient coefficient coefficient coefficient

MBoard_size -0.02 ** -0.02 ** -0.01 -0.01

WOMB 0.08 0.06 0.02 0.00

Is_CEO_woman -0.06 -0.06 -0.04 -0.05

One_tier_mgmt 0.13 0.12 0.13 ** 0.12

Dsmall 0.02 0.02

Dhigh 0.06 ** 0.07 **

FirmSizeSales_korr 0.00 0.00

Stock_vol 3.91 * 3.98 * 3.58 *** 3.58 ***

ROA_korr 1.59 *** 1.74 ***

ROA_korr_lag1 -0.72 *** -0.68 ***

ROE_korr 0.50 *** 0.46 ***

ROE_korr_lag1 -0.24 *** -0.22 **

CashSales_korr 0.05 0.04 0.07 0.04

Levarage_korr 0.02 0.02 ** 0.00 0.01 ***

Salesg_korr 0.04 0.05 ** 0.04 ** 0.06 ***

EBITDASales_korr 0.07 0.17 -0.04 0.13

Current_korr -0.08 ** -0.12 *** -0.05 -0.10 ***

CAPEXSales_korr 0.05 0.09 0.00 0.03

sectornum 

2 0.01 0.01 -0.02 -0.02

3 0.02 0.00 0.01 0.00

4 -0.02 -0.02 -0.05 -0.04

5 -0.11 -0.13 -0.11 -0.13 *

6 -0.01 -0.03 -0.01 -0.01

7 -0.08 -0.10 * -0.10 -0.10 **

8 0.03 0.03 0.00 0.00

countrynum 

2 0.13 0.12 0.09 0.08

3 0.12 0.12 0.05 0.03

4 0.11 0.11 0.08 0.07

5 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02

6 -0.02 -0.05 -0.06 -0.10

Year 

2009 1.09 *** 1.09 *** 1.15 *** 1.16 ***

2010 0.77 *** 0.79 *** 0.81 *** 0.83 ***

2011 0.27 *** 0.29 *** 0.31 *** 0.33 ***

2012 0.70 *** 0.71 *** 0.71 *** 0.72 ***

2013 0.95 *** 0.97 *** 1.02 *** 1.05 ***

2014 0.51 *** 0.51 *** 0.56 *** 0.57 ***

2015 0.75 *** 0.78 *** 0.77 *** 0.80 ***

2016 0.71 *** 0.72 *** 0.74 *** 0.76 ***

_cons -0.69 *** -0.66 *** -0.64 *** -0.62 ***

R-squared 28,99% 27.59% 31.73% 29.87%



398 

Table 9 Supervisory Board – Dependent variable: Total shareholder return 

 

 

1 2 3 4

TSR       coefficient coefficient coefficient coefficient

SBoard_size -0.01 * -0.01 -0.01 -0.01

WOSB 0.10 0.08 0.08 0.06

Is_CEO_woman 0.00 0.00 -0.01 -0.02

One_tier_mgmt 0.11 0.10 0.12 * 0.11

Dsmall 0.02 0.03

Dhigh 0.05 * 0.05 *

FirmSizeSales_korr 0.00 0.00

Stock_vol 4.26 * 4.35 * 3.58 *** 3.58 ***

ROA_korr 1.58 *** 1.73 ***

ROA_korr_lag1 -0.73 *** -0.68 ***

ROE_korr 0.48 *** 0.45 ***

ROE_korr_lag1 -0.24 ** -0.22 **

CashSales_korr 0.04 0.03 0.06 0.03

Levarage_korr 0.02 0.02 * 0.00 0.01 ***

Salesg_korr 0.04 0.06 ** 0.05 ** 0.06 ***

EBITDASales_korr 0.10 0.20 * -0.02 0.15

Current_korr -0.08 * -0.12 *** -0.06 * -0.11 ***

CAPEXSales_korr 0.09 0.12 0.02 0.04

sectornum 

2 0.01 0.00 -0.03 -0.03

3 0.01 0.00 0.00 -0.01

4 -0.02 -0.02 -0.05 -0.05

5 -0.13 -0.15 -0.14 * -0.16 **

6 0.00 -0.02 0.01 0.01

7 -0.08 -0.10 * -0.10 ** -0.11 **

8 0.00 0.00 -0.03 -0.02

countrynum 

2 0.12 0.11 0.09 0.08

3 0.08 0.07 0.02 0.01

4 0.13 0.12 0.10 * 0.09

5 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02

6 -0.05 -0.08 -0.07 -0.11

Year 

2009 1.10 *** 1.10 *** 1.16 *** 1.17 ***

2010 0.78 *** 0.79 *** 0.81 *** 0.83 ***

2011 0.27 *** 0.29 *** 0.30 *** 0.33 ***

2012 0.70 *** 0.71 *** 0.71 *** 0.73 ***

2013 0.96 *** 0.98 *** 1.03 *** 1.06 ***

2014 0.51 *** 0.52 *** 0.56 *** 0.57 ***

2015 0.76 *** 0.79 *** 0.77 *** 0.80 ***

2016 0.71 *** 0.73 *** 0.74 *** 0.77 ***

_cons -0.70 *** -0.68 *** -0.64 *** -0.61 ***

R-squared 29.04% 27.60% 31.86% 29.98%
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Table 10 Management and Supervisory Board – Dependent variable: Tobin-Q 

 

1 2 3 4

TobinQ_korr Coefficient Coefficient Coefficient Coefficient

MBoard_size 0.00 0.00 -0.02 -0.01

WOMB 0.50 *** 0.41 ** 0.46 ** 0.35 **

SBoard_size -0.02 -0.02 -0.01 -0.01

WOSB 0.35 * 0.34 * 0.27 0.27

Is_CEO_woman -0.16 * -0.19 **

One_tier_mgmt 0.18 0.24 * 0.13 0.20

Dsmall 0.34 *** 0.35 *** 0.39 *** 0.39 ***

Dhigh 0.09 ** 0.09 ** 0.12 *** 0.12 ***

Stock_vol 10.72 *** 10.63 *** 11.17 *** 11.08 ***

ROA_korr 2.48 *** 2.48 ***

ROA_korr_lag1 1.60 *** 1.59 ***

ROE_korr 0.82 ***

ROE_korr_lag1 0.64 ***

CashSales_korr 1.28 *** 1.31 *** 1.18 *** 1.21 ***

Levarage_korr 0.00 0.00 0.02 0.02

DivEquity_korr 0.24 0.22 0.44 0.41

Salesg_korr 0.12 ** 0.12 ** 0.14 ** 0.14 **

EBITDASales_korr -0.39 * -0.39 * -0.12 -0.13

Current_korr 0.15 ** 0.16 ** 0.01 0.01

CAPEXSales_korr -0.31 -0.32 * -0.13 -0.14

sectornum

2 0.04 0.04 0.06 0.05

3 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08

4 0.22 *** 0.23 *** 0.24 *** 0.25 ***

5 -0.91 *** -0.90 *** -1.03 *** -1.02 ***

6 -0.20 *** -0.22 *** -0.24 *** -0.26 ***

7 -0.21 *** -0.21 *** -0.23 *** -0.23 ***

8 0.29 ** 0.27 ** 0.37 *** 0.35 ***

countrynum

2 0.49 *** 0.55 *** 0.42 *** 0.50 ***

3 0.31 ** 0.36 *** 0.33 ** 0.38 ***

4 0.41 *** 0.47 *** 0.30 ** 0.37 ***

5 -0.05 -0.06 -0.10 -0.10

6 0.24 0.32 0.11 0.20

Year

2009 0.25 *** 0.25 *** 0.23 *** 0.23 ***

2010 0.37 *** 0.36 *** 0.34 *** 0.34 ***

2011 0.04 0.03 0.01 0.01

2012 0.14 * 0.14 * 0.15 * 0.14 *

2013 0.40 *** 0.40 *** 0.40 *** 0.40 ***

2014 0.30 *** 0.30 *** 0.31 *** 0.30 ***

2015 0.36 *** 0.36 *** 0.38 *** 0.37 ***

2016 0.40 *** 0.40 *** 0.40 *** 0.40 ***

_cons -0.02 -0.08 0.21 0.14

R-squared 32.03% 31.91% 30.68% 30.52%
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7 Discussion 

7.1 Tobin-Q 

To analyse the women on management board effect, I eight different regression models. In each 

model, I used sector, country and year dummies but in the model (1) – (4) to control firm size I 

divided my database into small and big companies according to the number of employees. For 

this, I used two dummies Dsmall and Dhigh. In model (5) – (8) I did not divide my database, 

and I only used one variable, FirmSizeSales, to control firm size. 

Further differences between models were that in the model (1), (3), (5) and (7) I used all the 

control variables while in the model (2), (4), (6) and (89) only the significant ones. In all the 

models the ratio of female directors on management board, WOMB, always was significant 

with a positive sign and except model 8 in all case, WOMB was significant at least 5 percent. 

To control for efficiency differences, I used ROA and ROE respectively, and the explanatory 

power of the regression models was a bit bigger if I used ROA. The explanatory power of all 

these regression models was about 30 percent that is similar for other studies’ OLS models. 

The critical difference between models (1) – (4) and (5) – (8) was the way to control variable 

for firm size. According to the results, it is better to divide the firm's group by size. This seems 

on the sign of the control variable. Controlling firm size with only one variable the sign of the 

coefficient of this variable became negative while dividing firms into sub-groups the sign of the 

coefficient changed positively. Moreover, with this differentiation, the effect of the WOMB 

became stronger, its coefficient has been higher. Moreover, when not differentiating among 

firms by size, the case of FirsmSizeSales, the constant was always significant and board size 

too with a coefficient of the negative sign. However, I think to control firm size I need to divide 

firms into sub-groups because of the negative sign of the variable FirmSizeSales deceptive. The 

negative sign would mean that the increasing sales (revenues) have an adverse effect on firm 

performance. 

For the management board, the ratio of female directors was significant in every model.       

For the management board, I found if the CEO is female it affects firm performance negatively 

according to my results.  

When focusing on supervisory boards the ratio of female directors (WOSB) was only significant 

in the model (1) and (2), but not in the other ones. Therefore, I can not conclude that the ratio 

of female directors on supervisory board would have a significant effect on the firm 

performance. 

 

7.2 Total shareholder return 

 

When I used total shareholder return (TSR) in regression models as a dependent variable the 

ratio of female directors has never been significant for either the management board or the 

supervisory board. Once I controlled the firm size with two dummies, the management board 

became a significant with a negative sign. It seems that the increasing size of management board 

hurts total shareholder return and I also concluded that to control on firm size it is better to 

control for the firm size with these two dummies rather than with only one like FirmSizeSales. 

However, when using variable FirmSizeSales, the explanatory power of the regression has been 

increased.   
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In TSR models, sector dummies and country dummies were almost never significant. At the 

same time, the year dummies were always significant in these models. 

Common regression model 

I made four different regression models which contain both WOMB and WOSB variables. In 

these models, variable WOMB was always significant and with a positive sign as in the all 

previous models too. Moreover, without the Is_CEO_woman dummy, the coefficient of 

WOMB was slightly smaller in model 2 and model 4. This could refer to endogeneity because 

the CEO is a member of the management board. There the effect of the ratio of female directors 

on management board can be overestimated if the Is_CEO_woman dummy in the regression 

model.  

Correlation 

Besides the previous results, I analyzed the correlation between the two dependent variables 

and, also their lags and the independent variables like WOMB, WOSB and their lags also. I 

show the correlation matrix in the appendix in Table 14. According to the results, there is a 

positive correlation between WOMB and Tobin-Q, and if I examine the correlation between the 

WOMB and the lags of Tobin-Q, the correlation is increasing. So, it is hard to determine where 

the significant positive relationship between Tobin-Q and WOMB comes from. It is just a 

correlation or WOMB has a significant positive effect on Tobin-Q. Because the regression 

coefficient is higher than the correlation coefficient, I think the increasing number of female 

directors on management board can have a positive effect on Tobin-Q. 

Between total shareholder return (TSR) and WOMB, there is a weak negative correlation and 

also between Tobin-Q and WOSB, the ratio of female directors on supervisory board. Between 

total shareholder value and WOSB, there is a weak positive correlation.  

 

8 Conclusions 

 

According to the results, female directors on management board have a positive effect on the 

firm performance but only if measured by investor expectations regarding the future, quantified 

by Tobin-Q. It seems that either investors believe that female director can contribute to the 

company value-generating processes there is a hidden variable with such an effect going hand-

in-hand with higher WOMB rate. To get a better understanding of this, further researches with 

qualitative focus would be needed. 

For supervisory board gender diversity plays a lesser role, I did not find any significant 

relationship between the ratio of female directors on supervisory board and firm performance. 

These results are consistent with the fact that supervisory board only monitors management 

board and the members of the supervisory board do not participate in the operating management 

or in developing a firm strategy. 
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Appendix 

 

The Table 11 summarizes the main characteristics in country, sector, and year breakdown. 

Details are calculated as arithmetic average of observation. Variable N stands for the number 

of observed firms. MBoard_size and SBoard_size reflect on the number of directors on 

management board respectively supervisory board. WOMB and WOSB variables are the ratio 

of female directors on management board respectively supervisory board. Share yield is the 

annual yield of the stock price of a given company. Calculation of Tobin-Q and P/BV ratio were 

showed in the section of dependent variables. Employee is the number of employee at a given 

firm, Market_cap denotes market capitalization of a given firm in million Euro and Turnover is 

annual total sales revenues. 
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Table 11 Summary statistics 

 

N

MBoard

_size WOMB

SBoard

_size WOSB TSR Tobin-Q Employee

Marke

t_cap Turnover

Bulgaria 29 4.71 0.17 4.53 0.19 0.08 1.23 387 74.6 97.4

Czech 8 4.80 0.08 5.47 0.08 0.12 1.27 2018 913.7 809.3

Hungary 14 6.08 0.13 5.64 0.16 0.07 1.37 3774 800.2 1412.9

Poland 214 3.31 0.08 5.78 0.13 0.16 1.49 2090 278.8 424.1

Romania 30 5.18 0.13 5.29 0.09 0.12 1.09 1655 256.6 359.4

Slovakia 5 4.44 0.08 4.75 0.20 0.05 1.07 1249 446.3 922.0

N

MBoard

_size WOMB

SBoard

_size WOSB TSR Tobin-Q Employee

Marke

t_cap Turnover

2007 203 3.90 0.08 5.57 0.12 2.00 1773 582.1 426.7

2008 214 3.98 0.08 5.50 0.13 -0.56 1.18 1940 247.7 504.8

2009 233 3.88 0.10 5.59 0.13 0.56 1.31 1975 298.0 353.7

2010 255 3.87 0.10 5.66 0.12 0.24 1.43 2022 336.4 413.9

2011 281 3.83 0.10 5.54 0.13 -0.20 1.26 1998 248.1 477.5

2012 287 3.83 0.10 5.55 0.13 0.14 1.25 1936 290.8 507.1

2013 297 3.76 0.10 5.64 0.14 0.48 1.44 1907 285.8 483.1

2014 299 3.78 0.10 5.59 0.13 0.02 1.40 1977 255.9 477.9

2015 299 3.78 0.11 5.54 0.13 0.22 1.43 1969 272.1 458.5

2016 300 3.82 0.11 5.55 0.13 0.20 1.48 2015 311.4 428.0

N

MBoard

_size WOMB

SBoard

_size WOSB TSR Tobin-Q Employee

Marke

t_cap Turnover

Basic Materials 240 3.81 0.10 5.81 0.14 0.19 1.31 3183 485.9 567.1

Communications 180 4.06 0.05 6.48 0.11 0.14 1.59 2895 841.0 568.2

Consumer, Cyclical 520 3.41 0.09 5.26 0.14 0.18 1.37 1384 154.8 188.3

Consumer, Non-cyclical 590 4.16 0.16 5.49 0.13 0.13 1.65 1435 202.2 207.7

Diversified 100 4.36 0.24 4.05 0.30 0.06 0.82 490 47.4 83.9

Energy 150 5.10 0.09 6.79 0.09 0.10 1.06 9732 1932.2 4499.9

Industrial 990 3.54 0.06 5.61 0.11 0.10 1.24 1142 92.4 139.1

Technology 230 4.04 0.10 5.28 0.12 0.23 2.09 1205 131.9 158.3
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Table 12 Correlation matrix of independent variables 

 

The correlation matrix in Table 12 shows the connection among all the independent variables. The sign of _winz refers on winsorization. Significance levels of 

all variables seem in the regression models in Table 4 – Table 10. The main independent variables are WOMB and WOSB. The other independent variables are 

to control firm characteristics. The correlation matrix aims illustration purpose to show the mild correlation connection among control variables refer on firm 

financial characteristics.  

The correlation matrix in Table 14 shows the connection among the main independent variables (WOMB and WOSB) and the two dependent variables (Tobin-

Q and TSR). The only significance connection is between Tobin-Q and WOMB. The significance level between the lags of dependent variables and independent 

variables does not seem because I did not run dynamic panel regression models. The correlation matrix aims illustration purpose to show the mild positive 

correlation connection between Tobin-Q and WOMB. 

 

MBoard

_size   WOMB

SBoard

_size WOSB

Is_CEO

_woman

One_tier

_mgmt Dsmall Dhigh

ROA_

winz

ROA_

winz_la

g1

ROE_

winz

ROE_

winz_la

g1

FirmSiz

eSales_

winz

CashSa

les_win

z

Levara

ge_wi

nz

DivEqu

ity_win

z

Salesg

_winz

EBITD

ASales

_winz

Current

_winz

CAPE

XSales

_winz

MBoard_size   1.00

WOMB -0.04 1.00

SBoard_size 0.37 -0.11 1.00

WOSB -0.05 0.08 -0.06 1.00

Is_CEO_woman -0.04 0.40 -0.08 0.04 1.00

One_tier_mgmt 0.24 0.03 -0.06 -0.01 -0.06 1.00

Dsmall -0.28 0.07 -0.22 0.03 0.03 -0.04 1.00

Dhigh 0.36 -0.03 0.32 -0.04 0.00 -0.06 -0.52 1.00

ROA_winz 0.04 -0.03 -0.04 -0.03 0.02 -0.03 0.04 -0.01 1.00

ROA_winz_lag1 0.04 -0.03 -0.05 -0.04 0.03 -0.04 0.02 0.03 0.46 1.00

ROE_winz 0.08 0.02 -0.03 0.00 0.03 -0.01 -0.03 0.04 0.67 0.29 1.00

ROE_winz_lag1 0.06 0.02 -0.04 -0.02 0.03 -0.05 -0.03 0.04 0.32 0.71 0.37 1.00

FirmSizeSales_winz 0.46 -0.09 0.43 -0.08 0.01 -0.13 -0.61 0.68 0.06 0.08 0.12 0.12 1.00

CashSales_winz 0.04 0.02 -0.05 -0.02 -0.05 0.04 0.24 -0.11 0.05 0.05 -0.02 0.03 -0.26 1.00

Levarage_winz 0.03 -0.03 0.04 0.02 -0.06 -0.07 -0.10 0.09 -0.12 -0.10 -0.19 -0.05 0.15 -0.03 1.00

DivEquity_winz 0.15 0.00 0.13 -0.08 0.03 -0.02 -0.03 0.04 0.26 0.31 0.25 0.27 0.14 -0.02 -0.06 1.00

Salesg_winz -0.03 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 0.01 0.08 -0.06 0.16 -0.07 0.10 -0.10 -0.06 0.07 0.01 -0.07 1.00

EBITDASales_winz 0.10 -0.02 0.06 0.01 0.05 0.04 0.08 0.00 0.48 0.31 0.41 0.24 0.03 0.13 -0.12 0.18 0.05 1.00

Current_winz 0.03 0.06 0.15 0.02 -0.02 0.00 -0.06 0.11 -0.33 -0.27 -0.15 -0.14 0.09 -0.25 0.21 -0.12 -0.03 -0.13 1.00

CAPEXSales_winz 0.00 0.01 0.10 0.02 -0.01 0.04 0.16 -0.05 -0.09 -0.05 -0.14 -0.07 -0.21 0.25 -0.01 -0.07 0.05 0.04 0.18 1.00
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Table 13 Sectornumbers and countrynumbers in Stata 

 

 

Table 14 Correlation matrix of dependent variables and the ratio of female directors on management board (WOMB) and supervisory 

board (WOSB) 

 

TobinQ

TobinQ_

lag1

TobinQ_

lag2

TobinQ_

lag3

TobinQ_

lag4 TSR

TSR_lag

1

TSR_lag

2

TSR_lag

3

TSR_lag

4

MBoard

_size WOMB

WOMB_

lag1

SBoard_

size WOSB

WOSB

_lag1

TobinQ 1.000

TobinQ_lag1 0.838 1.000

TobinQ_lag2 0.763 0.812 1.000

TobinQ_lag3 0.670 0.699 0.768 1.000

TobinQ_lag4 0.622 0.621 0.639 0.741 1.000

TSR 0.231 -0.010 0.020 0.039 0.024 1.000

TSR_lag1 0.215 0.260 -0.018 -0.002 0.047 -0.038 1.000

TSR_lag2 0.211 0.239 0.312 -0.020 0.011 -0.106 -0.043 1.000

TSR_lag3 0.149 0.152 0.205 0.285 -0.061 0.029 -0.169 -0.010 1.000

TSR_lag4 0.111 0.146 0.076 0.144 0.230 0.027 0.212 -0.221 -0.132 1.000

MBoard_size -0.011 -0.014 -0.038 -0.050 -0.041 -0.017 -0.009 -0.027 -0.057 -0.052 1.000

WOMB 0.083 0.090 0.094 0.125 0.159 -0.035 -0.023 -0.023 -0.005 -0.036 0.043 1.000

WOMB_lag1 0.059 0.066 0.087 0.108 0.145 -0.038 -0.056 -0.005 -0.013 -0.020 0.027 0.815 1.000

SBoard_size -0.019 -0.023 -0.027 -0.020 -0.028 -0.015 -0.041 -0.067 -0.059 0.004 0.370 -0.078 -0.083 1.000

WOSB -0.010 -0.021 -0.019 -0.028 -0.027 0.042 0.054 0.037 0.020 -0.015 0.047 0.160 0.142 -0.042 1.000

WOSB_lag1 0.001 0.004 -0.004 -0.015 -0.013 0.042 0.054 0.054 -0.006 -0.021 0.023 0.163 0.178 -0.041 0.871 1.000
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Table 15 Sectors and industries of the companies of the database 

Basic materials 

 

Commu-

nications 

 

Consumer 

Cyclical 

 

Consumer Non-

cyclical 

 

Diversified Energy 

 

Industrial 

Ipari 

Technology 

 

Chemicals 

 

Iron/Steel  

 

Mining  

 

Forest 

 

Products&Paper  

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertising 

 

Internet 

 

Media 

 

Telecommu-

nications 

Apparel 

 

Auto Parts & 

Equipment  

 

Distribution 

/Wholesale  

 

Entertainment  

 

Home Builders  

 

Home Furnishings  

 

Housewares   

 

Leisure Time  

 

Lodging  

 

Retail  

 

Textiles  

Agriculture 

 

Beverages  

 

Biotechnology 

 

Commercial 

Services  

 

Cosmetics 

/Personal Care 

 

Food  

 

Healthcare-

Products  

 

Healthcare-

Services  

 

Pharmaceuticals 

Holding 

Companies  

Oil&Gas  

 

Coal  

 

Energy-Alternate 

Sources 

 

Aerospace/Defense  

 

Building Materials  

 

Electrical Compo&Equip  

 

Electronics  

 

Engineering &Construction  

 

Environmental Control  

 

Hand/Machine Tools  

 

Machinery-Constr&Mining 

 

Machinery-Diversified  

 

Metal Fabricate /Hardware 

 

Miscellaneous Manufacture 

 

Packaging &Containers  

  

Transportation  

Software 

 

Computers 
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Table 16 Corporate governance specialities in Eastern-Central-Europe 

 Bulgaria Czech Republic  

and Slovakia 

Poland Hungary Romania 

Who manages the firm Board of Directors or 

Management Board 

Board of Directors Management Board Board of Directors or 

Management Board 

Board of Directors or 

Management Board 

Supervisory board mandatory in two-tier structure 

Main task of 

supervisory board  

monitoring the company management or management board 

Main tasks of  

management board and 

Board of Directors  

managing the company, operative management, constitute firm strategy 

Supervisory board 

number 

minimum 3 minimum 3 

Czech R.: three 

multipliers 

minimum 3 minimum 3 

maximum 15 

minimum 3 

maximum 7 

Management board 

number 

minimum 1 minimum 1 minimum 1 minimum 3 

maximum 11 

minimum 1 

Task of board of 

directors in one-tier 

structure 

managing the company, operative management, constitute firm strategy 

Supervisory board 

independency 

Members are independent 

individualities and firm 

employees but one third 

should be independent 

Members are 

independent 

individualities 

Members are 

independent 

individualities 

Members are 

independent 

individualities 

Members are 

independent 

individualities and firm 

employees 
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Abstract 

 

The financial turbulences arising after the global financial crisis of 2008-2009 resulted in 

severe systemic sovereign debt crisis in the eurozone. While the economy of the United States 

quickly started to recover after the downturn, the recession of the euro zone was long lasting 

with only moderate pace of recovery. Since the beginning of the European sovereign debt crisis 

the European leaders have implemented several measures, however the deep renewal of its 

institutional framework still awaits. For now, the mapping of each possible direction and their 

social and political debate is taking place. One cardinal and seemingly strengthening proposed 

policy option is the so called differentiated integration, or more particularly the “multi-speed” 

Europe concept. According to this proposal the European Union would abandon its basic 

principle of equal treatment of Member States to enhance the cooperation of the willing states. 

This paper analyses the origin of the concept of differentiated integration, examines the 

potential benefits and disadvantages of the acceptance of it and lastly draws conclusions about 

its potential implications on the development of the economic governance of the EU.  

 

Keywords: future of the EU, eurozone, sovereign debt crisis, differentiated integration, multi-

speed Europe, national sovereignty 
 

1. Introduction 
 

The European Union (EU) has faced several crises of different nature during the last 10 years, 

of which all highlighted the incomplete nature of its institutional set-up and necessitated its 

renewal. Firstly, following the global financial crisis of 2008-2009 a deep and persistent 

recession took place in the Eurozone even forcing certain Member States to the verge of default 

and thus questioning the viability of the whole Economic and Monetary Union (EMU). The 

long lasting, severe economic downturn and slow recovery, which was frequently accompanied 

with indecisive summits of the European leaders undermined the public support towards the 

European integration and contributed to the rise of Eurosceptic parties across the EU. 

Apart from the economic difficulties, the EU faces serious security and defence challenges too. 

On the one hand due to the destabilization of the Middle-East the international terrorism became 

a major threat. The terror attacks become more frequent in Europe which pointed to the need of 

an enhanced cooperation between the intelligence services of the Member states. One the other 

hand the EU also faces increased conventional geopolitical activity in its neighbourhood. The 

Russian intervention in the Crimean Peninsula and the reaction of Europe following it shed 
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light on its limited political influence stemming from its limited military capabilities. The 

abovementioned security challenges require EU-wide response thus they contribute the 

enhanced integration in the field of security and defence. 

Furthermore since 2015, the volume of international migration towards Europe and the inflow 

of asylum seekers have surged highlighting the lack of a common European migration policy. 

The EU with the creation of Schengen area eliminated the internal border controls and left 

greater responsibility at Member States controlling the external borders of the EU. The common 

European regulation on the distribution of immigrants however was not designed to distribute 

large masses of persons, resulting in a growing pressure on these external Member States and 

finally in the failure of the so-called Dublin rules. The failure of the Dublin rules shed light on 

the opposing attitudes of Member States towards immigration and its social and economic 

implications that have resulted in deadlocked negotiations regarding a common European 

response. However, for maintaining the free movement area of Schengen the external border 

controls should be enhanced and the immigration should be controlled which also necessitates 

the greater cooperation within and also outside the EU.  

Having regard on the various challenges that the EU is facing the leaders of Europe all agree 

on the need of enhancing cooperation of Member States, however no EU wide agreement seems 

to be achievable on the exact way forward. Due to the rising popularity of Eurosceptic parties 

however, the ruling pro-Europe leaders face growing pressure to prove the benefits of the 

European integration and thus a growing pressure to find a politically acceptable response also 

for countries willing to integrate further and for countries that do not want to transfer any more 

of their sovereignty to European level. Accordingly, Mr. Junker, the president of the European 

Commission (European Commission, 2017) has proposed several policy options about the 

possible ways forward for the European Union, one of which was the scenario of differentiated 

integration (“Who want more, do more”).  

The statements of leading European politicians and the accepted text of Rome Declaration, 

suggest that the differentiated integration seems to gain wide support across the EU. On 1 March 

2017 president Junker has presented a White Paper about the potential ways for the future of 

the EU. As a response the 4 biggest EU Member States - after the Brexit – met in Versailles on 

6 March to reflect on the proposals and supported the scenario of differentiated integration or 

the “multi-speed” Europe as it is probably the best known53. Later following the meeting in 

Versailles, the leaders of 27 Member states and of the European Council, the European 

Parliament and the European Commission on the EU summit in Rome, March 2017 stated that 

they “will act together, at different paces and intensity where necessary, while moving in the 

same direction, as we have done in the past, in line with the Treaties and keeping the door open 

to those who want to join later” (European Council, 2017). The proposed way forward is the so 

called differentiated integration where the willing countries could move forward and integrate 

further without the consent of the not willing countries provided, that the enhanced integration 

of those countries remains open for the remaining Member States. The differentiated integration 

has a long history as a pragmatic solution to overcome deadlocked negotiation situations, and 

as a last resort tool it has already been applied in the EU on several instances. However, its 

                                                           
53 https://www.politico.eu/article/in-versailles-eus-big-4-back-multi-speed-europe-italy-france-germany-spain/ - 

Downloaded on: 25 May 2018 
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acceptance as a rule not as an exception means an essential deviation from one of the basic 

principle of the functioning of the EU regarding the equal treatment of the Member States, 

which apart from is benefits could also pose serious risks for the European integration process. 

This study examines the origin of the concept of differentiated integration, the causes that led 

to its recent re-emergence and analyses its potential benefits and risks and concludes on its 

potential implications on the European economic governance. The second section provides a 

brief historical review about the evolution of the concept of differentiated integration. The third 

section examines the various types of the differentiated integration and identifies its most 

common subcategories. The forth section outlines the theoretical background of the concept 

and analysis the demand and supply side factors that led to its recent strengthening. The fifth 

section studies the attitudes of the Member States towards the differentiated integration and 

categorizes them according their support of the notion. The sixth section examines the potential 

implications of the acceptance of the differentiated integration on the future of the European 

economic governance. Lastly, the seventh section concludes and summarizes the main findings 

of the paper in connection with the differentiated integration and the improvement of the 

institutional framework of the Economic and Monetary Union. 

 

2. The origin of the ‘differentiated integration’ 

 

The differentiated integration is a possible way for the development of the European integration 

whose origin goes back even to the thoughts of the founders of the Union. According to Koller 

(2012, p. 34) “the differentiated integration refers to an integration in which participate states 

(Member States or external states) and/or regional or local communities, hence it results in 

taking differing juridical and political commitments within and outside of the European Union”. 

The origin of such integration concept of establishing cooperation differing in certain 

dimensions across the participating parties goes back even to the Rome Treaty, 1957. The Rome 

Treaty enabled deeper integration for the Benelux countries, provided the objectives of their 

cooperation cannot be achieved through the means of the Treaty (Holzinger és Schimmelfennig, 

2012). In the 1960s however, the evolution of the European Union followed the way of unity 

and the issue of differentiated integration has only come up again in the 1970s along with the 

economic difficulties in connection with the establishment of the Economic and Monetary 

Union and the renewal of the currency sneak. 

The concept of differentiated integration in written form firstly appeared in the report drafted 

by Leo Tindemans Prime Minister of Belgium in 1976 on the potential ways forward for the 

development of the European Union. Due to the growing number of participating countries – 

in the meanwhile Denmark, the United Kingdom and Ireland had accessed to the EU – it become 

more and more difficult to reach EU-wide decisions, while the economical and geopolitical 

situation had necessitated deeper integration. At that time, similarly to today’s situation the main 

economic objective of the Member States was achieving real convergence among themselves 

and their long-term goal was the establishment of the Economic and Monetary Union. However 

due to the contradicting views of Member States and due to the differing state of their 

economies no consensual agreement was reached. In that circumstances the Tindemans Report 

proposed a new way to overcome the deadlocked negotiations, that would enable the deepening 

of the integration for the willing countries while allowing the outstanding parties to delay their 
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participation as long as the hindering circumstances exist (Tindemans, 1976). Albeit, the 

differentiated integration has already appeared in the Tindemans Report of 1976, the proposal 

at that time only allowed differentiated integration on a temporary basis as the accession to the 

deeper integration remained mandatory. Even if the proposal of the Tindemans Report had not 

been put into practice in the 1970s it frequently came up afterwards as a potential response to 

the difficulties of achieving broad EU-wide consensus. 

The concept of the differentiated integration has firstly appeared in the primary legislation of 

the European Union in the Single European Act in 1987. The Article 8a of the Single European 

Act obliged the European Community “to adapt measures with the aim of progressively 

establishing the internal market over a period expiring on 31 December 1992”. Having regard 

to the objective set in the Article 8a the Article 8c of the Single European Act allowed the 

Commission to “take into account the extent of the effort that certain economies showing 

differences in development will have to sustain during the period of establishment of the internal 

market” and allowed it to propose appropriate provisions. Similarly, to the proposal of the 

Tindemans Report the Article 8c of the Single European Act stated that if the provisions take 

the form of derogations, they must be of a temporary nature. However, in the Article 100a the 

Single European Act had also introduced the possibility of “opt outs” as it allowed the 

application of national provisions to deviate from the harmonised measures adopted by the 

Council, if the Member State deemed it necessary. Though at that time these “opt outs” were 

called national provisions they had the same content as they have nowadays (Ehlermann 1995). 

The next major step in the evolution of the differentiated integration was the Maastricht Treaty, 

which firstly provided permanent opt-outs for certain Member States. The Maastricht Treaty, 

which is probably the best-known example of the differentiated integration stipulates that the 

creation of the Economic and Monetary Union is the common goal of the European Union, thus 

all Member States shall strive to comply with the specified convergence criteria. However, the 

Maastricht Treaty also allowed the non-complying Members States to temporary delay the 

introduction of the common currency if they fail to fulfil the criteria. Additionally, the 

Maastricht Treaty explicitly exempted Denmark and the United Kingdom form the obligation 

on joining to the Economic and Monetary Union. This permanent “opt-out” that was allowed 

by the Treaty meant the appearance of a new form of differentiated integration, the “á la carte 

Europe” in the primary legislation documents of the EU (Koller, 2012). 

The next important station of the development of the differentiated integration was the 

specification of the establishment of the enhanced cooperation procedure within the Amsterdam 

Treaty. According to the enhanced cooperation a subset of Member States may deepen their 

cooperation as a last resort measure, provided that the conditions of the Treaty would be met 

and if the goal of the cooperation could not be achieved with other means provided by the 

Treaty. The conditions set for the creation of enhanced cooperation stipulated that the 

cooperation should comply with the goals of the European Union, shall not violate the already 

achieved results, shall involve the majority of countries and shall remain open before the non-

participation countries throughout its existence. Later, its conditions were refined further by the 

Treaty of Nice. 

In the 2000s the most important element of the evolution of differentiated integration was the 

relaxation of the conditions on the initiation an enhanced cooperation in the Lisbon Treaty. 

Although the Lisbon Treaty still included the most important conditions of the enhanced 
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cooperation specified in the Amsterdam Treaty, it empowered the European Council to decide 

upon what can be considered as a last resort possibility during its establishment. According to 

the new regulation the European Council would consider the application of the enhanced 

cooperation as a last resort tool, if its objectives cannot be achieved with an EU-wide solution, 

and if more than nine Member States are involved. 

Several breakthroughs have already been achieved by the application of the enhanced 

cooperation so far, which could be followed with others in case of the broader acceptance of 

the differentiated integration. Enhanced cooperation has among others enabled for instance the 

adaption of a European Unitary Patent supported by 26 Member Stated, uniform divorce low 

for international couples accepted by 17 Member States, or recently the setting up of a European 

Public Prosecutor’s Office supported by 21 Member States. The achieved results support that 

the broader application of differentiated integration might contribute to the circumvention of 

various deadlocked negotiation situations. Furthermore, by the application of the enhanced 

cooperation will be adopted the Financial Transaction Tax or the initiative of 14 countries to 

jointly invest in European supercomputers infrastructure (European Commission, 2018). 

 

3. The typology of the concept of differentiated integration 

 

During the evolution of the European Union several forms of the differentiated integration has 

emerged. For instance, in case of certain policies the Member States can have temporary 

derogations (Economic and Monetary Union) while certain countries may even get permanent 

opt outs (EMU – Denmark, UK). Additionally, certain policies like the Schengen zone only 

involve a subset of EU Member States, while also they also apply to non-EU countries. Thus, 

the concept of differentiated integration consists of several forms and can be distinguished along 

several dimensions. Stubb (1976) have analysed the various dimensions along which the exact 

appearances of the concept can be grouped and has distinguished nearly 30 models, based on 

which Holzinger and Schimmelfennig (2012) identified six different categories along which the 

various models can be grouped.  

The various appearances of the differentiated integration can be grouped together along six 

relevant dimensions. These differentiating categories are the persistence (temporal or 

permanent), the cooperation level of the differentiation (territorial or functional), the level of 

differentiation (national, multi-level), its codification (inside or outside of the EU treaties), the 

openness of the decision making (EU decision making or club decision making) and the covered 

Member States (only Member States, also non-Member States). The differentiated integration 

for instance can be temporary (adaption of the euro), which is the most similar to the current 

operation of the European Union, furthermore it can also be permanent for which the opt outs 

of the Member States can serve as examples (UK and Denmark in case of the EMU). Besides 

its persistency differentiated integration can also be observed between EU and non-EU Member 

States. Within the EU for example in the case of the so called “Avant-garde” Europe a subset 

of the EU countries integrate deeper as it happens in the case of the eurozone. Additionally, the 

European Economic Area cover EU and non-EU countries at the same time, hence it can be 

labelled as the model of “concentric circles”, as though non-EU members also joined to the 

EEA, the decisions made exclusively by the EU countries. Another important dimension of the 

differentiated integration is whether is it codified within the “acquis communautaire” or outside 
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the European law. For example, the Schengen Treaty had been agreed as an intergovernmental 

Agreement, which was incorporated into the common European law only by the Amsterdam 

Treaty. As the Schengen Treaty was established outside the EU law, while the relevant decisions 

were by the EU countries and it covered also EU and non-EU Member States, it made another 

form of the differentiated integration, that can be labelled as “variable geometry”. 

Besides the abovementioned political dimensions, the differentiated integration can also be 

grouped by economic specificities.  The various models presented so far have considered the 

Member States of the EU as the basic units of the integration. Hence, the level of the 

differentiation was differing across the Member States and was equal within them. However, 

certain models of the differentiated integration have moved further and suggested to align the 

European policy answers to the exact need for them. According Olson (1996), by aligning the 

supply of public goods to their demand, in which manner the externalities arising from the 

difference of the supply and demand of integration can be avoided. Olson suggested that the 

policies for further integration shall apply only to willing regions (optimal level of jurisdiction). 

The most radical conception concerning the optimal level of jurisdictions is the approach called 

“Functional Overlapping Competing Jurisdictions” (FOCJ). According to the FOCJ the 

boundaries of the integration shall be determined irrespectively from the spatial and political 

boundaries and shall be set only on the basis of the demand for it (Frey (1996); Frey and 

Eichenberger (1997)). However, as these highly economic theories have not been implemented 

so far, they only represent the maximum level of the differentiated integration in theory.  

 

4. The theoretical background of the differentiated integration and the causes of its recent 

strengthening 

 

Several causes of the recent re-emergence of the concept of differentiated integration can be 

identified. Regarding the supporting factors, the rise of global challenges, the changing global 

order, the decreasing political weight of the individual European countries and the decreasing 

public support towards the European integration process - or at least towards its current form - 

can be mentioned. Additionally, as the achievement of EU-wide policy responses became more 

and more difficult due to the enlargement and also due to the deepening of the EU it contributed 

to the pressure on the leaders of the EU to prove the benefits of the integration by moving 

towards a deeper integration. In contrast as due to the different economic and social 

circumstances of the diverse group of the EU Member States, no EU-wide solutions seem to 

achievable regarding further transfers of national sovereignty to European level. The wide 

application of differentiated integration though could result in severe risks regarding the 

marginalization of the outstanding countries or even the disintegration of the EU. 
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Table 2: Factors supporting and hindering the re-emergence of the differentiated 

integration [2] 

 Causes arising in the EU Causes arising outside the EU 

Supporting 

effect 

▪ The public support of the EU 

highly dependent on its results 

▪ Differing social preferences about 

the optimal level of integration 

▪ Only the broadening of the extent 

of the differentiated integration 

would be a new phenomenon, as it 

is already exist in the EU 

▪ The inadequacy of individual 

Member States’ responses to 

global challenges 

▪ Potential decline of the relative 

political influence of the 

European countries 

Hindering 

effect 

▪ It hampers the basic principal of 

the EU about the equality of 

Member States 

▪ The deepening integration could 

result in the marginalization of the 

outsider countries 

▪ Further complicates the current 

complexity of the EU governance 

▪ It may hinder the unity of the EU 

against third parties, thus 

weakening its international 

political influence 

Source: own work 

 

Several causes necessitate the deepening of the integration stemming outside the EU. The 

European Union faces numerous global challenges, for which global coordinated responses are 

needed, that can be influence more effectively with the acceptance of EU wide proposals. These 

global challenges involve the regulation of globally integrated financial markets, the risks of 

strengthening international terrorism, the increasing migration pressure on Europe, or even the 

growing importance of combatting the climate change. Pertaining to these global challenges, 

the unfavourable European demographic processes and the decrease of the European political 

influence shall also be mentioned as factors that increase the support for further integration.  

Besides the causes arising outside the EU, inner factors can also be identified that enhance the 

differentiation of the integration process. Due to the continuous enlargement of the EU in the 

previous decades the number of EU Member States has reached 28 countries. With the 

enlargement the heterogeneity of the cultural, historical and economic background of the EU 

countries also grew materially. As a result, it became extremely difficult to reach EU-wide 

unanimity. For instance, as the eurozone has inherently different reasons and incentives to 

integrate further, in comparison to the outsider countries, which does not face the same need 

for transferring any more national sovereignty to the European-level, an EU wide solution 

regarding the strengthening of the common economic governance would lead to serious 

political tensions. As every countries approval is needed for such radical changes of the current 

operation of the EU, the eurozone countries see the outsiders hindering the crises management 

and the implementation of risk mitigation policies of the eurozone, while for the outsider 

countries it looks that the eurozone countries force them into further integration. These opposite 

views lead to deadlocked negotiations for which a potential way around might be the application 

of the differentiated integration. 
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Regarding the future of the European Union, in the short term, the acceptance of the 

differentiated integration seems to be a politically acceptable compromise, while it also raises 

deep concerns at the same time. The main raisons against the differentiated integration is that it 

gives up the basic principle of the European Union, that its institutional build-up shall rest on 

the equality of the Member States. Furthermore, it raises the risk of potential marginalization 

of the countries that do not participate in the deeper integration. Additionally, the differentiated 

integration would further complicate the already complex operation of the European Union. 

Plus, it could make it even more difficult to reach widely supported common decisions, hence 

it could lead to even more heterogeneity across Member States, thus in could contribute to the 

disintegration of the European Union. As the differentiated integration could serve as a 

pragmatic way to overcome the deadlocked negotiation situations, and at the same time it also 

poses serious concerns regarding the future integrity of the EU it worth to review the standpoint 

of the Member States regarding the application of the concept. 

 

5. The Member State standpoints concerning the concept of differentiated integration 

 

The Member States of the European Union even though due to different reasons perceive the 

concept of differentiated integration acceptable. Möller and Pardijs (2017) have analysed the 

attitudes of the Member States towards the concept and grouped the countries into three groups 

according to their views towards the notion.  

The group of “pioneers” consist mainly of the founder countries, Spain, Sweden and Finland. 

These countries except Sweden are also the Member States of the eurozone, thus they represent 

the mostly integrated countries of the EU. The most important argument of these Member States 

supporting the differentiated integration is the potential opportunity to move towards to a closer 

and more integrated EU. These countries consider that the deeper integration could improve the 

functioning of the eurozone thus could prove its benefits to their citizens. By this way the inner 

countries try to rebuild the social support towards the integration process that suffered grievous 

losses due to the economic difficulties of the past years. These countries do not exclude the 

adaptation of intergovernmental agreements outside the EU legislation to move further, 

nevertheless they prefer to keep the potential modifications within the acquis. Furthermore, they 

are not concerned by the potential marginalization of the peripherial countries or the EU 

institutions. Sweden, as the only non-EMU country in this group supports, the differentiated 

integration due to pragmatic reasons and to enhance the possibility of military and defence 

cooperation within the EU. 
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Figure 1: The support of the concept of the differentiated integration across Europe [1] 

 
Source: Own editing based on Möller and Pradijs (2017) 

The “swing countries” identified by Möller and Pradijs (2017), although not reject the concept, 

they are not enthusiastic about it either. These group covers a various, mainly small countries, 

that tend to be net beneficiaries of the Union. These countries either due to their economic 

development cannot (Romania, Croatia) or due to the lack of public support not willing (Greece, 

Denmark, Cyprus, etc.) be the pioneers in the European integration process. The main concern 

of these countries towards the differentiated integration, that its acceptance may enhance the 

dissension within Europe, could disrupt its unity and may lead to the marginalization of the 

smaller, not integrating countries. Accordingly, these countries accept the differentiated 

integration only within the European law, to somewhat counterbalance the weight of the bigger 

countries through the European institutions. 

The “concerned countries” comprise the United Kingdom, Hungary and Poland, which accept 

the concept, though mainly to preserve or even retain their national sovereignty. Hungary and 

Poland see the future of Europe in strengthening the nations of Europe, hence they do not reject 

the application of differentiated integration through intergovernmental treaties. The critical 

countries aim is to enhance the flexibility and the efficiency of the operation of the EU with the 

maintenance of their national sovereignty. Hungary and Poland both concerned about the 

potential marginalization of the outsider countries. The United Kingdom has been rejecting any 

more integration for a long time and its long-standing position has been that the flexibility of 

the EU shall be enhanced.  

The Brexit materially weakened the counterbalance role of the concerned countries regarding 

the integration process. As the UK was the biggest EU member state that has not implemented 

the euro it could effectively support the pursuit of other critical countries to reject any further 

transfer of national sovereignty to European level and to mitigate the risk of marginalization. 

Frontrunners Swing countries Concerned countries
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The departure of the Brexit will however change this picture as it will rearrange significantly 

the voting shares in the Council as the eurozone would dominate the other countries regarding 

both its economic power and population. Accordingly, the eurozone probably will be able to 

accept the move in the direction of differentiated integration.  

 

6. The potential implications of the differentiated integration to the economic governance 

of the European Union 

 

Regarding functioning the Economic and Monetary Union, the broad application of the 

differentiated integration would probably result in a more closer coordination of the national 

economic policies. Pertaining to the deepening integration the risk of marginalization or the 

decrease in the EU funds available for the outsider countries could not be neglected. 

In case of moving towards on the way of differentiated integration the European control over 

the national budgets would be enhanced in the eurozone countries. According to this the 

enforceability of the country specific recommendations set during the European Semester and 

the provisions of the excessive macroeconomic imbalances procedure would be enhanced. In 

order to further strengthen the resilience of the eurozone the finalization in short run the 

development of the European Stabilization Mechanism to a regional “European Monetary 

Fund” (EMF) could take place. Furthermore, in a longer time horizon the finalization of the 

banking union, through the set-up of the European Deposit Guarantee Scheme could take place. 

In the distant future a separate eurozone budget could be established with stabilization 

objectives, and the eurozone decision-making could be further separated through the creation 

of a eurozone Treasury led by a eurozone Finance Minister. 

 

Table 3: The potential implications of the acceptance of the differentiated integration [3] 

Deepening integration 

(Economic and Monetary Union) 

Less integrated countries 

(countries with own currencies) 

▪ Developing the European Mechanism to 

a European Monetary Fund 

▪ Closer control on the budgetary and 

macroeconomic of Member States 

▪ Completion of the banking Union: 

Enhanced Single Supervisory 

Mechanism, Single Resolution 

Mechanism and a European Deposit 

Guarantee Scheme  

▪ Common stabilization funds, possibly a 

separate budget for the Eurozone. 

▪ Strengthened common decision-making 

bodies 

▪ Preserved budgetary and economic 

policy independence 

▪ More independent Financial Supervision 

and macroprudential and resolution 

authority, 

▪ Limited access to stabilization funds. 

▪ Possibility of the decrease of the amount 

of the available cohesion funds 

▪ Limited access to decision making 

processes regarding financial and 

economic questions 

Source: Own editing based on European Commission (2017a, 2017b) 

 

The countries that would not participate in an enhanced economic integration, could preserve 

their budgetary independency, while they would have only a limited access to the common 
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crisis management funds. As the extent of the risk sharing to avoid its moral hazard implications 

mostly depend on the European control over the Member States fiscal policy, the maintenance 

of the national sovereignty would also mean limited support in times of economic downturns. 

Thus, the countries outside the common stability funds shall preserve adequate budgetary room 

to counterbalance the cyclicality of the economic activity. Furthermore, as a new eurozone 

budget could be set up, it rises the potential risk that its capacity would be developed on the 

expense of the current EU budget, leading the less available EU funds to non-integrating 

countries.  Lastly the potential separation of the eurozone decision-making bodies may lead to 

less political influence of the outstanding countries. 

 

7. Conclusion 
 

The differentiated integration is a potential way forward regarding the future of the European 

Union, which enables the deepening of the integration for the willing Member States while it 

respects the standpoint of the non-willing countries. This conception has a long history and that 

dates back even to the thoughts of the founders of the EU, though it has recently re-emerged as 

it was a proposal of the European Commission as a possible way for the development of the 

EU. The differentiated integration included in the White Paper of the European Commission on 

the Future of the European Union and has been titled as “Those who want more, do more” 

(European Commission, 2017). According to this scenario the subset of willing Member States 

could integrate further moving towards at a greater pace, while they would leave the option for 

the non-willing countries to join later.  

This paper examined the development and the evolution of the codification of the differentiated 

integration, the various forms of the concept, its theoretical background, the attitude of the 

Member States towards it and its potential implication for the Economic and Monetary Union. 

The history of the differentiated integration dates back even to the thoughts of the founders, 

though at first time it appeared in the Tindemans report in 1976. Later various forms of the 

differentiated integration has emerged like the multi-speed Europe, which is the most similar, 

to the current and to the proposed operation of the EU. All of these forms differ from each other 

in certain dimensions, like the persistency of the differentiated its codification in the acquis, or 

its spatial coverage. 

The concept of the differentiated integration tends to arise in times of deadlocked negotiation 

situations as a pragmatic way to overcome the difficulties. As the economic, cultural and 

historical heterogeneity of the Member States has dramatically raised due to the continuous 

enlargement and deepening of the European integration it became more and more difficult to 

reach unanimity regarding the potential way forward. In such deadlocked situations the concept 

of the differentiated integration might provide a pragmatic way for the willing countries to more 

towards their objectives while respecting the decision of the non-willing countries. However, 

this differentiation enables for the integration countries to reach their objectives, it may also 

contribute to the disintegration of the EU. Furthermore, it may lead to the marginalization of 

the peripheral countries as they may be excluded from relevant eurozone decisions whose 

implications may affect the nonetheless. 

The differentiated integration is primarily supported by the big eurozone countries and Finland 

and Sweden, while none of the EU countries rule out it. The majority of the EU Member States 
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accept the concept of the differentiated integration though they do not applaud it as it may 

increase the risk of the marginalization of the outsider countries. The critical countries accept 

the differentiated integration as they consider it a tool that may contribute to the maintenance 

of their national sovereignty. These countries however are deeply concerned with their potential 

marginalization and the potential disintegration of the EU, as they see that the most beneficial 

way for the EU would be the strengthening the nation states. 

The broad acceptance of the differentiated integration would lead to a stricter European 

budgetary control and possibly to the broadening of the risk sharing facilities. One of the most 

tempting benefits of the greater integration is the greater access to the crisis management funds 

and common backstops or even stabilization facilities. However, prior the broadening these risk 

sharing mechanisms, the resilience and competitiveness of the eurozone should be enhanced. 

To achieve the greater competitiveness and to strengthen the resilience of the Member States, 

the framework of the European economic governance would be enhanced, later the bank union 

would be finalized and in the long run even a separate eurozone stabilization budget could also 

be established. The establishment of these common backstops, especially the eurozone budget 

poses the risk that it would be set up in parallel with the decrease of the EU funds available for 

the outsider countries. 

As a consequence, the differentiated integration on the one hand may provide an effective 

measure to circumvent the negotiation difficulties, on the other hand though it creates severe 

risks concerning the integrity of the European Union. Albeit it seems that every Member State 

could accept the adaption of the differentiated integration, it should be implemented carefully, 

and it should always leave open the possibility of accession to mitigate the risks of the 

permanent disintegration of the EU. Furthermore, the adaption of the eurozone could result in 

such spill over effects that may incentivize later the currently non-willing countries to 

reconsider their standpoints regarding the euro adaption. As the adaption of the differentiated 

integration could result in a more effective eurozone and may increase the risk of 

marginalisation and may also result in the decrease of the available funds for the outstanding 

countries and it may exclude them from relevant decision-making processes, it could greatly 

enhance the benefits of the eurozone Member Ship. Hence in the meanwhile, while the exact 

way forward regarding the development of the eurozone is not clear, the currently outstanding 

countries should also strengthen their resilience and competitiveness and should strive to fulfil 

the convergence criteria to prepare for a potential euro adaption, should the economic and 

political benefits change.  
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Absztrakt  

 

Az első ipari forradalom során megjelentek a gőzgépek, a második ipari forradalom közvetlen 

kiváltója a futószalag termelésben történő alkalmazása volt, a harmadik ipari forradalom során 

pedig beköszöntött a termelésben az automatizálás kora. Az egyes szakaszok között egyre 

rövidebb idő telt el, és jelentős kihívást jelentett a változások hozta új helyzethez történő 

alkalmazkodás. A negyedik ipari forradalom ma még csak befolyásolja, de a következő néhány 

évtizedben teljesen átalakítja a termelést, és ezáltal a gazdaságot, alapvető változás előtt áll a 

termelés, a munkaerőpiac és az előzőkből kiindulva a képzés is. A jövőben új szakmák, új 

munkahelyek fognak megjelenni, melyeknek ma még a nevét sem tudjuk. Az M2M, azaz machine 

to machine, magyarul gépek közötti kommunikáció, valamint az IoT, vagyis az Internet of 

Things, lefordítva a dolgok internete teremtette meg az alapot a negyedig ipari forradalom 

beköszöntéséhez.  

Az idén elhunyt zseniális elme, Steven Hawking szerint: „A világ többet változott az elmúlt száz 

évben, mint bármely ezt megelőző évszázadban. Ez nem valamiféle új politikai vagy gazdasági 

tanok megjelenésére vezethető vissza, hanem arra az óriási műszaki fejlődésre, amelyet az 

alaptudományok eredményei tettek lehetővé.” 

A változások, melyeket a kulcsfontosságú alaptechnológiák (KET) megjelenése, az ipari 

robotika fejlődése, az önvezető járművek megjelenése hoznak, rendkívül nagy jelentőséggel 

bírnak a gazdasági életre. Tanulmányomban azt kívánom vizsgálni, hogy ezen innovációk 

milyen irányú fordulatot hoznak az életünkbe. A ma emberének egy teljesen új, és napjainkban 

még elképzelhetetlen jövőre való felkészülést kell megkezdeni úgy, hogy a felgyorsult 

technológiai változások nem engedik a folyamatos fejlődést, hanem drasztikus változásokra 

kényszerít. Cselekvési tervet kell kidolgozni, hiszen egyre fenyegetőbb a technológiai 

munkanélküliség veszélye, mivel már nem csak az izomerőt, hanem bizonyos területeken az 

intelligenciát is képes helyettesíteni egy gép. Szükséges a paradigmaváltás, valamint 

differenciált, célzott fejlesztési tervek kidolgozása a termelésben. Az oktatásban pedig két 

kompetencia fejlesztése válik elkerülhetetlenné, egyrészt a szociális készségeké, másrészt pedig 

a matematikai, informatikai készségeké. Az ismeretlen félelemmel töltheti el az embereket, 

azonban szeretném bemutatni, hogy az innováció hozta változások hogyan válhatnak az 

emberiség előnyére. Az okos felkészüléssel elébe mehetünk azoknak a kihívásoknak, melyeket 

az új kor támaszt. 

 

Kulcsszavak: Ipar 4.0, innováció, KET, robotok, autonóm járművek 
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1. Az Ipar 4.0 

 

Az Ipar 4.0, vagyis a negyedik ipari forradalom kifejezés Henning Kagermanntól, az SAP ipari 

vállalat elnökségi tagjától ered. De mit is takar ez a fogalom? A válaszadáshoz vissza kell 

tekintenünk az elmúlt néhány évszázad ipari fejlődésére. 1794-ben jelent meg az első 

mechanikus szövőszék, forradalmi változást hozva a korábbi termelésbe. Hamarosan 

elterjedtek a gyártásban a gőzgépek, a személy- és áruszállításban a gőzmozdonyok, és 

gőzhajók. Ezt a korszakot a találmányok korának, vagy másként első ipari forradalomnak 

nevezzük, mivel számos új technikai felfedezésre a 19. században került sor. 1870-ben 

beköszöntött a tömegtermelés kora a második ipari forradalommal. Henry Ford bevezette a 

legendás T-modell gyártása során a futószalagot. Az elektromos világítás gyárakban történő 

elterjedésével pedig lehetővé vált a többműszakos munkarend. A 20. században születtek meg 

az első számítógépek, és az informatika gyártásban történő bevezetésével újabb mérföldkőhöz 

érkeztünk. A harmadik ipari forradalom 1969-ben, az automatizált, előre programozható 

vezérléssel vette kezdetét. A negyedik ipari forradalom pedig a szemünk előtt zajlik. Az 

automatizált vezérléssel működő ipari berendezések immár képesek egymással 

összekapcsolódni, és hálózatokba szerveződni, információt cserélni és tanulni. Lehetővé vált a 

távoli vezérlés. Simon János (2016. 2. oldal) szerint: „A  szakértők  egyetértenek  abban,  hogy  

az  Ipar  4.0  gyorsan  és mélyrehatóan változtatja meg a termelési és logisztikai folyamatokat.” 

„Az Ipar 4.0 kifejezés a folyamatosan növekvő ráirányuló figyelem miatt az elmúlt 2-3 év – és 

a trendek alapján a következő pár év – legnépszerűbb technológiai hívószava. Míg a 80-es évek 

vége a telekommunikáció, a 90-es évek vége az internet, a kétezres évek közepe a közösségi 

média világformáló hatásáról értekezett, addig ma mindenki azt próbálja megbecsülni, hogy a 

negyedik ipari forradalomnak is nevezett jelenség milyen módon alakítja át napjainkat és 

milyen jövőbe vezet minket. Nem állítunk merészet akkor, ha azt mondjuk: legalább olyan 

jelentősége van az élet minden területére kiterjedő digitális transzformációnak, mint az említett 

3 folyamatnak, azonban hatásaiban jóval túlmutat azon: nemcsak társadalmi szokásainkat 

változtatja meg, nemcsak könnyebbé vagy éppen kényelmesebbé teszi életünket, de átalakítja 

fizikai környezetünket, munkahelyünket és nem kizárt hogy a biológiai létezésünkről 

axiomának tekintett állításokat is felülírja. Ezzel összefüggésben hatásaiban nagyobb és 

szélesebb kört érintő változást hoz, mint a korábbi folyamatok.” (Ritter M., Török J. és 

Pongrácz F., 2016. 111. oldal) 

 

1.1 Az Ipar 4.0 alapfogalmai 

 

Az Ipar 4.0-nak megfelelő gépek egymással kapcsolatban vannak, ezt M2M-nek, vagyis 

machine to machnine-nek nevezzük. A kapcsolatot az IoT (Internet of Things), vagyis a dolgok 

internete teremti meg, ipari gépek esetén ezt IIoT-nek, vagyis az ipari dolgok internetének 

nevezzük. Amennyiben gépjárművek közötti kapcsolatot kívánunk megjelölni, akkor a V2V, 

vagyis a vehicle to vehicle kifejezést használhatjuk. A digitális világ által létrehozott hatalmas 

információtömeget Big Datanak nevezzük, melyet a felhőben, adattárolásra szolgáló internetes 

szolgáltatás segítségével tárolhatunk. Ezt az adatbázist a gépek képesek az AI (Artificial 

Intelligence), vagyis a mesterséges intelligencia segítségével értelmezni, azokból tanulni 

(machnie learning). Nagy Judit (2017. 10. oldal) meglátása szerint: „A negyedik ipari 
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forradalom alapja a digitalizáció és az adat, a számítógép csupán eszköz. Az internet és a 

technológiai fejlődése megteremti az emberek, gépek és vállalatok folyamatos összeköttetésben 

lévő hálózatát, és az értékteremtő folyamatok adatainak folyamatos megosztásával elérhetővé 

válik a versenyképes, a vevő számára teljesen testreszabott termék előállítása. A különböző 

gépek, rendszerek - akár maguk a termékek is – ontják magukból az adatot, amelynek tárolása, 

feldolgozása, értelmezése hatalmas kihívás. A versenyelőny forrása tehát nem csupán az 

összehangolt, vagy éppen teljesen új alapokra helyezett termelés (pl. additív termelés) lesz, 

hanem a termékek digitális szolgáltatásokkal való körbeágyazása, valamint, hogy melyik 

vállalat hogyan szűr le a keletkező adatokból releváns információt a döntéshozatal 

támogatásához.” 

 

1.2 Az Ipar 4.0 küszöbén 

 

Roland Berger (2014) összeállította az Ipar 4.0 felkészültségi indexet, mely alapján egy 

koordináta rendszerben helyezett el 24 európai országot. A függőleges tengely az ipari 

kiválóság és az értékhálózat kombinációjából áll össze. Az ipari kiválóság kategóriába a 

gyártási folyamat kifinomultságát, az automatizálás mértékét, a munkaerő felkészültségét és az 

innovációs intenzitást sorolhatjuk, az értékhálózatba pedig a magas hozzáadott érték, az iparág 

nyitottsága, az innovációs hálózat és az internethálózat sűrűsége tartozik. Minden kategória 5 

pontos skálát tartalmaz. A vízszintes tengely pedig az adott ország iparának GDP-n belüli 

arányát mutatja meg. A mátrix négy csoportba rendezi az európai gazdaságokat.  

• Éllovasok: Svájc, Németország, Írország, Svédország, Finnország, Ausztria 

• Várhatóan felzárkózók: Nagy-Britannia, Hollandia, Norvégia, Dánia, Belgium, 

Franciaország. 

• Hagyományokra építők: Csehország, Magyarország, Litvánia, Szlovénia, Szlovákia. 

• Tétovázók: Spanyolország, Észtország, Olaszország, Portugália, Lettország, 

Lengyelország, Horvátország. 
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1. ábra Roland Berger Ipar 4.0 felkészültségi index 

Forrás: Roland Berger (2014) Industry 4.0 The new industrial revolution How Europe will 

succeed 

 

Ahogyan az 1. ábra mutatja, a legelőkelőbb besorolást Németország szerezte meg. „Az 

innovatív gyártási technológiák és komplex ipari folyamatok kutatására, fejlesztésére és 

gyártására szakosodott Németország a világ egyik legversenyképesebb iparával rendelkezik. A 

magas IT kompetencia szint, az automatizációban, a folyamatszabályozásban és a beágyazott 

rendszerek fejlesztése terén felhalmozott know-how, a fejlett gép- és gyáripar révén minden 

adottsággal rendelkezik ahhoz, hogy globálisan is az élére álljon az Ipar 4.0 iniciatíva 

megvalósításának.” (Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, 2017.) Magyarország gazdasága 

erősen függ Németországtól. „A hazai vállalkozások Ipar 4.0 evolúciójának ugyanakkor két 

alapvető gátja van: a tudás hiánya és a forráshiány.” (Turzó, 2016.) Magyarországnak a 

hagyományos indusztriális alapokra kell felépíteni egy erős, modern ipart, jól képzett 

szakemberekkel, és a jövő ipari robotjaival, okos gyárakban, mindezt jelentős állami és 

magántőke bevonásával, ezáltal az ország képes az Ipar 4.0 szempontjából élenjáró 

országokhoz felzárkózni.  
 

1.3 Az Ipar 4.0 kora 
 

Korábban az információ megszerzése meglehetősen körülményes volt, hiszen ha otthon a 

könyvespolcon nem találtuk a megfelelő szakkönyvet, el kellett mennünk a könyvtárba, és ott 

kikeresni a téma szerinti kötetet, majd fellapozni, és kiírni a szükséges bekezdést. Manapság 

szinte bármit megtudhatunk néhány másodperc alatt, s mindehhez elegendő egy okostelefon és 

internetkapcsolat. Ebből kifolyólag a diákok egyre kevésbé érzik a motivációt a lexikális 

ismeretek megszerzésére.  A kézírást egyre inkább felváltja a gépelés, a mobiltelefonon 

„pötyögés”. Az Egyesült Államok egy részén már nem kötelező a kézírás elsajátítása, ehelyett 

tízujjas gépelést tanítanak az iskolásoknak.  
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2. ábra A jövő foglalkozásai 

Forrás: Thomas Frey: 162 Future Jobs: Preparing for Jobs that Don’t Yet Exist (2014), saját 

szerkesztés 

A mai általános iskolások kétharmada olyan munkát fog végezni, mely ma még nem is létezik. 

Azonban vannak találgatások arra vonatkozóan, hogy a nem is olyan távoli jövőben milyen 

foglalkozások közül válogathatnak a mai kigyermekek. Thomas Frey futurista elképzelése 

szerint az ifjak felnőve lehetnek többek között légköri vízbegyűjtők, kihalt állatok újjáélesztői, 

biohulladék optimalizálók, szervnyomtató 3D mérnökök, 3D szakemberek, szuperbaba 

tervezők, avatar tervezők, vagy akár ajaktervezők is (2. ábra). 

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/962/E számú, Az egész életen át tartó tanuláshoz 

szükséges kulcskompetenciákról című ajánlása nyolc kulcskompetenciát nevez meg: az 

anyanyelven folytatott kommunikáció, az idegen nyelveken folytatott kommunikáció, 

matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén, 

digitális kompetencia, a tanulás elsajátítása, a szociális és állampolgári kompetenciák a 

kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia, valamint a kulturális tudatosság és 

kifejezőkészség. Az Ipar 4.0 szempontjából a munkavállalóknak a szociális, valamint a 

matematikai és informatikai készségek fejlesztése válik elkerülhetetlenné. A kutatók szerint 

nagy szerepet játszik az, hogy „a gyermek milyen technikai felszereltségű otthonba születik, és 
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hogyan szocializálódik. A szülei és a közvetlen környezete mennyire gyorsan képes követni az 

aktualitásokat, vagy éppen mennyire utasítja el azokat.” (Ipari digitalizáció, 2018.) 

Antonio Tajani, az Európai Bizottság korábbi ipar- és vállalkozáspolitikáért felelős alelnöke a 

Bizottság sajtóközleményében (2012) leszögezte: „A modern, innovatív termékek, legyen szó 

okostelefonokról vagy elektromos autókról, manapság több kulcsfontosságú alaptechnológiát 

magukban foglalnak, akár különálló, akár integrált részként. A kulcsfontosságú 

alaptechnológiák valóban motorjai lehetnek a munkahelyteremtésnek, amire manapság óriási 

szükség van. Európának ezért olyan stratégiára van szüksége, amely a kulcsfontosságú 

alaptechnológiákat fejleszti, és egyúttal iparilag hasznosítja. Ezek a technológiák határozzák 

meg gazdasági jövőnket és teszik lehetővé, hogy az Unió ismét a növekedés és a 

munkahelyteremtés pályájára lépjen. Mindez globális szintű technológiai vezető pozíciónk 

megtartása révén lehetséges." 

Mely technológiákat sorolhatjuk a kulcsfontosságú alaptechnológiák közé? „A kulcsfontosságú 

alaptechnológiák (angol mozaikszóval KET, vagyis key enabling technologies) a mikro- és 

nanoelektronika, a korszerű anyagok, az ipari biotechnológia, a fotonika, a nanotechnológia és 

a fejlett gyártási technológiák alkalmazásának összefoglaló elnevezése, melyet az EU szakértői 

a tagállamokkal történt széleskörű konzultáció alapján jelöltek ki.” (Szujó, 2016., 3. oldal) A 

fejlett gyártási technológiák közé tartozik a 3D nyomtatás. Ez az új, additív gyártási forma nem 

csupán a gyártásban, de az építészetben, a könnyűiparban, sőt, a gyógyászatban is új fejezetet 

nyit.  

A KET és az Ipar 4.0 olyan vívmányokat lesznek képesek létrehozni a jövőben, melyek jelenleg 

még elképzelhetetlennek tűnnek. Az emberiség nagy része ma még csak következtetni tud arra, 

hogy milyen világban fog élni néhány év, vagy évtized múlva. A jövőbe tekintve a gépek, 

robotok, és a mesterséges intelligencia segítik majd az emberek életét. Okos otthonokban 

fogunk élni, takarító és ápoló robotok gondoskodnak rólunk, autonóm járművekkel fogunk 

közlekedni. Az önvezető autók kifejlesztésén már ma több autógyár dolgozik, a következőkben 

az ezen járművekkel kapcsolatos ismereteket, eredményeket mutatom be. 

 

2. Az autonóm járművek 

 

Mindenekelőtt szükséges annak tisztázása, hogy mit értünk autonóm járművek kifejezés alatt. 

A SAE International, az amerikai gépjárműipari szabványokat fejlesztő egyesület, hatszintű 

rendszert alkotott az autonóm járművek különböző szintjeinek meghatározására (3. ábra). 

A nulladik szint az alapállapot, amikor egyetlen önvezető funkcióval sem rendelkezik a 

gépjármű. Az első szinten néhány automata funkció segíti a sofőrt, például a sávtartás. A 

második szinten már képes az autó önmagát irányítani a sávtartó és a távolságtartó tempomat 

segítségével. Ezek az autók már ma is elérhetők, azonban jellemzően a felső kategóriába 

tartoznak. A harmadik szint azt jelenti, hogy az autó képes elvégezni az úgynevezett dinamikus 

vezetési feladatokat, mint a kormányzás, a fékezés és a sávváltás, alkalmassá téve a 

gépjárművet az autópályán haladásra, vagy a dugókban araszolásra. Azonban ha az autó jelez a 

sofőrnek, akkor át kell vennie az irányítást. A legtöbb önvezető járművet fejlesztő cég jelenleg 

a negyedik szintre pozícionálja a termékeit. Az autók ezen a szinten önvezetők, de akadhatnak 

olyan helyzetek, amikor még szükség van a vezető beavatkozására, ilyen lehet a GPS-ben nem 

szereplő helyek megközelítése. Az ötös szint a végső cél, már önmagát irányítja a gép, így 
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kormány és pedálok beszerelése sem válik szükségessé. Mindez teljesen új lehetőséget nyit a 

közlekedésben. 

 

 
 

3. ábra Az autonóm járművek fokozatai 

Forrás: Dragan Radovanovic és Danielle Muoio: This is what the evolution of self-driving 

cars looks like (2016) Business Insider  

 

„Emellett a V2V kommunikációra képes autók számára lehetségessé válik az információcsere 

a pozíciójukat, sebességeket, útvonalakat, sebesség- vagy sávváltási terveket, fordulást, 

megállást illetően. Információt szerezhetnek más autókról is, és ha tudják egymás úticélját, 

közösen megállapodhatnak a vezetési stratégiákról, amelyek hozzájárulnak a biztonsághoz, és 

bizonyos értelemben optimális a kívánt célok eléréséhez.” (P. Gora és I. Rüb, 2016. 2208. oldal) 

Az emberek fantáziájában már régóta élnek az önvezető autók, de eljött az idő az álmok 

megvalósítására. „A jármű automatizálás az egyik alapvető alkalmazás az intelligens 

közlekedési rendszerek (ITS) területén. Az ITS kutatás az 1980-as évek közepén kezdődött. A 

legtöbben akkoriban általában futurisztikus koncepciónak tekintették mindezt, mely még nem 

áll készen a bevezetésre. Azonban a közelmúltban az "önjáró" autók fejlesztése és a 

gépkocsigyártók bejelentése a 2020-ra történő bevezetésről azt mutatja, hogy mindez valósággá 

válik.” (J. Petit és S. E. Shladover, 2015. 46. oldal) 

 

2.1 Az önvezető járművek alkalmazása 

 

Az autonóm járműveknek számos területen nagy hasznát vehetjük, például a logisztika 

(áruszállítás, csomagszállítás), ipar (anyagmozgatás, mezőgazdaság, gyártás), speciális célok 

(betegszállítás, ápolás, turizmus, autóverseny), személyszállítás (tömegközlekedés, taxi, 

ingázás), továbbá a felhasználók (bérelt, megosztott, saját tulajdonú gépkocsi, ingázás) (4. 

ábra). 

Az áruszállító kamionok kapcsolatban lesznek az úton egymással, a közlekedési lámpákkal, sőt 

az áruszállítás rendeltetési helye szerinti gyárral is, így, ha akadályoztatva lenne a pontos 

szállítás, akkor a kamion „odaszól” a gyártósornak, mely átállhat egy másik termék gyártására, 

míg meg nem érkezik az eredetileg szükséges alkatrész. 
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4. ábra Az autonóm járművek felhasználási területei 

Forrás: Brien Solis:  Automotive 2.0: The new road ahead to autonomous vehicles (2017)  

 

A gyárakban már ma is dolgoznak alkatrész szállító járművek. A gyártósoron működő robot 

leadja a rendelést a raktárnak, ahol egy másik robot kiválasztja a szükséges darabot, kiszámítja 

az optimális útvonalat, és a rendeltetési helyére viszi az alkatrészt.  

Ha a buszokat robotpilóta fogja majd vezetni, csak akkor kell megállni egy hosszabb úton, ha 

azt az utasok szeretnék, éjjel-nappal biztonságosan haladhatnak, mivel a robot nem fárad el, 

nem kell pihenőidőt tartania.  

Új fejezet nyílhat a sérült, idős, vezetni képtelen emberek életében az új technológia 

térnyerésével. Sajnos sok látássérült, mozgássérült otthona bezártságában éli mindennapjait, és 

ugyanez igaz az idős emberek nagy részére. Csökken a függés mások jóindulatától. Sok 

családnak jelent gondot a gyerekek szállításának megszervezése, melyben segítséget nyújt 

majd, ha a szülők küldenek értük egy robotsofőrt.  

Az önvezető közösségi járművek jó megoldást jelenthetnek a közösségi közlekedésre, de itt 

nemcsak a buszokra kell gondolni, hanem a személygépkocsik megosztására is. Egyébként is 

érdemes lesz mérlegelni, hogy a saját tulajdonú gépjármű éri meg jobban, mely a nap nagy 

részében csak parkol, vagy ha szükség van fuvarra, egy telefonos applikáció segítségével 

perceken belül az ajtó előtt áll a fuvarunk.  
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2.2 Az autonóm járművek alkalmazásának előnyei 

 

Elsőként várhatóan a család második kocsiját cserélik majd le a legtöbben. Ehhez a 

megoldáshoz nem kell jogosítvány, nem szükséges a gépjárműveket megvásárolni, rendszeres 

időközönként szervizelni, tankolni, téli és nyárigumit cserélni, biztosítást, parkolódíjat fizetni. 

Egyáltalán, jóval kevesebb parkolóhelyre lesz szükség, mivel az autók folyamatosan 

mozgásban lesznek. Ez a körülmény teljesen átalakíthatja a városképeket is, jóval több 

zöldterület ékesítheti a városokat.  

Az utazás során stresszmentesen közlekedhetünk, mely lássuk be, napjainkban a 

csúcsforgalomban ritka kiváltság. Amíg úticélunk felé haladunk, átolvashatjuk a híreket, 

igénybe vehetjük a közösségi médiát, sőt, még szunyókálhatunk is.  

A forgalmi dugók feloldása érdekében az autók egymással, és a forgalomirányító rendszerekkel 

is kapcsolatban állnak majd (V2I, vagyis vehicle to infrastructure), és időben észlelik, ha 

feltorlódna a forgalom, képesek lesznek egy újabb útvonalat optimalizálni. A dugókban 

mérhető, koncentrálódó károsanyag kibocsájtás jelentős, így környezetvédelmi okokból is 

előnyös az innovatív technológia. Egyébként is, a legtöbben az önvezető járműveket elektromos 

meghajtással képzelik el, mely valóban nem szennyezi a városokat, az emisszió az áram 

előállításának helyén keletkezik.  

A balesetek jelentős részét emberi figyelmetlenség, mulasztás, gondatlanság okozza, ez a 

tényező kiiktatódik, ha nem hús-vér sofőrök ülnek majd a volán mögött. Mérhető lesz a 

technológia haszna, ha lényegesen kevesebb baleset, sérülés, halál történik az utakon. Az 

autókban keletkező károk is minimalizálódnak.  

Az önvezető járművek választ jelenthetnek a sofőrhiány problémájára. Az állam hivatásos 

gépjárművezetői programot indított, hiszen már hiányszakmának számít a teherautó-vezető és 

kamionsofőr is.  

„A vezető nélküli autó ötlete távoli lehetőségnek tűnhet, de az automatizálási technológia 

gyorsan javul és néhány vállalat bizonyos autonóm tulajdonságokat kínálnak már a jelenlegi 

járműmodellekben. Ez az új technológia képes csökkenteni a baleseteket, elkerülni a torlódást, 

javítja az üzemanyag-takarékosságot, csökkenti a parkolási igényeket, mobilitást biztosít azok 

számára, akik nem tudnak vezetni…” (D. J. Fagnant és K. Kockelman, 2015. 180. oldal) 

 

2.3 Az autonóm járművek alkalmazásának hátrányai 

 

Eljön az az idő, amikor már nem lesz szükség hivatásos sofőrökre, sem a teherformalomban, 

sem pedig a személyszállításban. Ez pedig számtalan buszsofőr, taxis, kamionsofőr 

megélhetését sodorja veszélybe, ha nem kezdenek időben más foglalkozás után nézni.  

Sokan idegenkedve tekintenek az autonóm járművekre, nem szívesen tennék szeretteik és saját 

életüket egy robot kezébe. Továbbá a vezetési élmény elvesztése sokaknak elképzelhetetlen.  

Annak idején, amikor a lóvontatta kocsikat kezdték felváltani a gépjárművek, az emberek 

hasonlóan érezhettek, azonban az átállás megtörtént, mint ahogy várhatóan a jövőben 

számíthatunk a hagyományos, ember vezette gépkocsik ritkábbá válására is. 

További neuralgikus pont az átállás a saját gépkocsiról a közösségi közlekedésre, 

gépkocsimegosztásra. Sokan az autójukat a személyes terük részéként definiálják, csakúgy, 

mint az otthonukat, nem szeretnek másokkal osztozni, másokhoz alkalmazkodni. 
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A harmadik, vagy negyedik szinten lévő önvezető járművek még igénylik az ember figyelmét, 

azonban a tulajdonosok hajlamosak erről megfeledkezve átadni magukat a kényelemnek, 

figyelmük elkalandozik, és csak késve, vagy egyáltalán nem reagálnak az autó jelzésére, mely 

a beavatkozásukat kéri.  

Megnehezíti a fejlesztők munkáját, hogy ezeket a járműveket meglevő infrastruktúrába kell 

illeszteniük, ahol a közlekedés egyéb résztvevőit is figyelembe kell venni. A nem autonóm 

gépjárművekkel, motorokkal nem működik a V2V, és egyelőre a jelzőlámpákkal sincsenek 

kapcsolatban. Figyelniük kell a gyalogosokra, kerékpárosokra.  

A rendszer sokszor még nem tudja megkülönböztetni a plakátokon szereplő emberalakokat a 

valódi emberektől. Megzavarhatja a robotsofőrt a napszakok, és az időjárás változása. 

Egyszóval, még kiforratlan a technológia, bár a fejlesztések gőzerővel folynak, az autógyárak 

versengenek egymással. 

A fejlesztésnek magas költségei vannak, a Tesla első negyedéves jelentése szerint még mindig 

veszteséget könyvelt el, azonban a következő időszakra már nyereséget prognosztizál.  

Amit feltétlen meg kell említeni, az az informatikai kockázat. Időnként a gépek is elromlanak, 

netán vírust kapnak. Tekintve, hogy a gépjárművek egy hálózat részét képezik, interneten 

keresztül hackelhetők, rosszakarók távolról irányítva átvehetik az uralmat az autók felett, és a 

falba, vagy akár a tömegbe vezethetik azokat. Ezen kívül tartani kell az adathalászattól is.  

Végül jöjjön a felelősség kérdése. Tisztázni kell, hogy ha baleset következik be, azért kit terhel 

felelősség. A gyártót, az üzemeltetőt, a karbantartót? Ma az emberéletet követelő balesetek 

okozóit börtönbüntetésre ítélik, de később is lesz ilyen szankció, vagy pénzbüntetéssel sújtják 

a felelős gyárat? Ezekre a morális kérdésekre szükséges mielőbb választ találni, és azt 

kodifikálni. 

 

3. Összegzés 

 

A technikai fejlődés napjainkban exponenciálisan növekvő pályát ír le. Csaknem két évszázad 

alatt az ipari fejlődés eljutott a mechanikus szövőszékektől a 3D nyomtatásig, a robotizációig. 

Mindezt a négy ipari forradalom hozta el az emberiség számára. A Németországból elterjedt 

Ipar 4.0 kifejezés jelöli a negyedik ipari forradalmat, mely leegyszerűsítve egy rendkívül 

bonyolult kapcsolatot (M2M és IoT) jelent a gépek között. Valósággá váltak a korábban csak a 

tudományos-fantasztikus irodalomban és filmekben létező, egymással (V2V) és az 

infrastruktúrával (V2I) kommunikáló járművek. Már ma is léteznek vezetéstámogató 

rendszerek, azonban a gyártók 2020-ra ígérik azokat a gépjárműveket, melyekbe kormány és 

pedálok sem kellenek, képesek önmagukat vezetni. Ezek az autók teljesen átformálhatják a mai 

világképet. Várhatóan sokkal biztonságosabbá és zöldebbé válik a közlekedés, és a vezetni 

képtelen emberek is önállóan utazhatnak ajtótól ajtóig. Nyilvánvalóan ez az újítás még sok 

fejlesztést kíván, és az első években az átlagember számára megfizethetetlen lesz. Tisztázni kell 

a felelősség kérdését is. Vélhetően néhány évtized múlva valamennyien igénybe tudjuk venni 

ezt az innovációt, akár a közösségi közlekedés, akár egy bérautóval, vagy saját tulajdonú 

gépjárművel való utazás során. 
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Abstract 

 

Talent is an important concept of pedagogical theory and practice. Hungary has a great 

tradition of selecting and caring for talents as well. In case of Corvinus University of Budapest 

students aim at several career paths, therefore the concept of talent development has several 

goals: 

• Preparing for academic carrier in the field of social science; 

• Training people for analyst and managment positions in business, state adminsitration 

as well as in the civil sphere; 

• Developing entrepreneurs. 

The relevant literature applied dozens (perhaps hundreds) of elements and features to define 

the concept of talent. In itself, this diversity indicates that the definition of talent depends among 

others on the social context, the age group, and the field of expertise. From this very rich 

definition-set, we highlight eight elements that are related to the specialties, goals, pedagogical 

programs and values of Corvinus. The paper identifies the talent components that relate to the 

field of economics and business management and the related labor market expectations for 

example: 

• Management skills, entrepreneurial approach, 

• Social knowledge and responsibility, 

• Facing moral and ethical dilemmas, 

The paper analyzes the position of the Corvinus University of Budapest in the competition for 

talents. It presents the current practice of Corvinus University, reveals its shortcomings and 

provides proposals for development, it formulates specific talent programs. Finally, the paper 

gives proposals on the external communication of the University towards talents, how to use 

the results to attract talented high school students to domestic higher education (and of course 

to Corvinus). 

 

Keywords: Talent development, education in economics, training entrepreneurship, higher 

education market  
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1. Introduction  

 

Extension of university education and the emergence of international competition is a new 

challenge for the pedagogical systems of Hungarian universities. These are forcing universities 

to offer attractive value proposition to talented high school students and to create a wide range 

of opportunities for self-fulfilment. 

Furthermore, human resources and the role of new skills in the labour market are gaining more 

and more importance. 

The Corvinus University of Budapest, in addition to these general challenges, has extra 

responsibility as being the leading economic university in Hungary. Corvinus should represent 

the rank of talent and performance in the domestic economy. "The mission of the Corvinus 

University of Budapest is to contribute to development in the Hungarian society and the wider 

environment through new knowledge creation and knowledge transfer." 

The Corvinus's concept of talent should be aligned with its mission. 

 

2. Specialities of the Corvinus regarding the talent concept 

 

 At the Corvinus University of Budapest students aim at several career paths, therefore the 

concept of talent development has several goals: 

• Preparing for academic carrier in the field of social science; 

• Train people for analyst and managament positions in business, state adminisitration as 

well as in the civil sphere; 

• Develop entrepreneurs. 

At the same time, it is important for these students with different goals to have a common 

knowledge base, a common professional language, because the solving of complex problems 

requires their cooperation. And it is a natural requirement of graduates to have an international 

perspective as well. 

According to the mission statement of the Corvinus: "... the University strives to create and 

shape professional communities that are characterized by social responsibility, commitment to 

their homeland, sustainability, equal opportunities, transparency and trust, and our students, in 

addition to high level of professional competence, are characterized by critical thinking, respect, 

tolerance and openness.” [25] 

In the creation of the talent concept we would like to highlight the following Corvinus specific 

aspects: 

• The Corvinus is the leading university in Hungary in its own fields of expertise. Because 

of this, it is able to involve students with high basic skills, but it is also a task to offer 

these students a tempting alternative. The Corvinus wishes to be competitive on an 

international level, to which our talented students should also contribute. 

• The Corvinus's main fields of expertise have a conceptual framework for talent. It is 

linked to the viewpoints of the disciplines taught here that human capital can be 

developed, people respond to incentives, motivational systems have a key role within 

the organizations, and an important source of performance is the exploitation of 

synergies. 
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• The Corvinus also seeks to integrate labor market feedback and expectations. Therefore, 

social responsibility, leadership and entrepreneurial roles become more pronounced. 

• In Corvinus students are mainly "young adults" between the ages of 18 and 25. It is 

therefore expected that our talents will have a concrete impact on the world and society 

around them. Obviously, greater autonomy, self-employment and responsibility can be 

expected in this age than in public education for younger generations. 

• Corvinus is proud of its rich talent-development tradition and wants to build on it in the 

future. The talent programs are often based on the active work of small student 

communities. In general, the distance between teachers and students is smaller, and the 

involvement of students in the formation of university life has strong roots. Therefore, 

Corvinus believes that the active student community is the natural landscape of talent 

management. Involvement of students in inventing and realizing talent-development 

programs creates a significant creative energy and increases the acceptance and 

transparency of these programs. 

 

3.Components of the definition of talent 

 

Based on the above mentioned specialities the following eight talent elements can determine 

the talent concept of the Corvinus. 

 

3.1 Excellent basic abilities and performance 

 

The component of excellent basic skills [2][3][17][18] and the need to demonstrate measurable 

performance [20] appear widely in the various talent definitions. Most of the literature examines 

the level of public education, but it is relevant in case of the Corvinus as well because the 

students come from public education on the input side. 

In everyday language, talent is often only a promise of excellent performance. However, 

Corvinus considers its students as adult university citizens, therefore they must also 

demonstrate their talent in real performance. The performance principle appears in the everyday 

life of the university education in evaluation and incentive systems and is closely related to the 

concept of competitiveness, which is a key concept in many fields of expertise of the Corvinus. 

 

3.2 The balance of analytic, creative and practical thinking 

 

Corvinus aims to enable students to identify and analyse complex problems and systems. 

Understanding social and business phenomena is not evident. We also expect talented students 

to find novel solutions to the identified problems and to put them into practice. This is related 

to the concept of intelligence by Sternberg [22] and Czeizel [8]. 

This concept of talent is therefore based on the concept of much wider creativity than what is 

considered by the general public. It does not just cover novelty, but also curiosity about social 

phenomena, recognition of problems, systematic, persistent, and intuitive search for solutions. 

All this can be successful if you encounter good practice, which requires the knowledge of 

reality and the ability to practice the results in practice. 
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Of course, individually and depending on the field of speciality the appropriate proportion of 

these three ways of thinking is different (for example, leadership and entrepreneurship training 

is more pronounced in practice and in case of the economic analysts the weight of the analytical 

element can be higher), but the aspiration for the appearance and development of all three 

elements is desirable. 

 

3.3 Task commitment; internal motivation and perseverance  

 

In common talk, talent is often understood as a good performance with little effort. In contrast, 

the essential feature of talent is the search for intellectual challenges, the "difficult" tasks. A 

talented student is characterized by enthusiasm [9]; the effort for talent is driven by the original 

desire for knowledge. At the same time, enthusiasm is not enough in itself, it must be 

demonstrated by persistent work based on internal motivation. 

Corvinus's talent development tradition basically builds on autonomous student activity. 

These talents should not remain for themselves, they should develop in a supportive, 

confirmatory environment in the Corvinus. 

 

3.4 Thinking in community 

 

The talent can be manifested primarily in the community. Talented people build communities. 

For this, it is indispensable to understand each other, to explore synergies, to deal with conflicts. 

A talent has an impact on its narrower environment, talents are positive examples and they are 

aware of her personal responsibility. [7] 

The University strives to have as many different relationships as possible between students, 

teachers and supportive external stakeholders. Communities create a medium for knowledge 

transfer. 

 

3.5 Management, leadership, and entrepreneurial skills 

 

The managerial-leadership-entrepreneurial competencies of community leaders have a 

significant impact on the life of society. These affect corporate competitiveness and indirectly 

on the country's competitiveness as well. [24] This fact also implements tasks and 

responsibilities on the University as a training institution [2]. From this specific point of 

Corvinus’s view, the talent definition should include the existence of managerial and 

entrepreneurial skills and attitudes. [23] 

These “business” competences include, inter alia, being a decision-maker, taking responsibility 

for the decisions, understanding and organizing complex processes, and motivating 

stakeholders. 

Entrepreneurial thinking means the recognition of other people's problems, thinking about value 

propositions, innovation, risk taking, and the ability to handle potential failures. [21] 

Entrepreneurial attitudes are important not only in case of small enterprises ant start ups. It is 

also relevant in large organizations, in solving social problems and in the lives of small 

communities as well.  
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3.6 Social Knowledge and Social Responsibility 

 

Corvinus deals with social sciences. Therefore, the understanding of social phenomena is a 

general, fundamental goal of the training. Corvinus should not be an ivory tower, instead, it 

should contribute to the shaping of domestic professional and wider public life as well. 

Corvinus's talents are looking for intellectual challenges and social perspectives. Talents at 

Corvinus do not work for the desk, but strive for positive impact, solving social and business 

problems. 

This is because the target group (typically 18-24 years or older) would like to become useful 

adult members of the society. [6]  

 

3.7 Self-awareness, self-reflection, aspiration to personality development 

 

Defective self-image can be an obstacle when you are faced with challenges and problems. [14] 

Inadequate self-knowledge and insensitivity to feedback are also obstacles to critical thinking 

(that is a key element of the Corvinus’s mission [25]). Appropriate self-image is needed to the 

flow experience as well. [9] 

Self-knowledge is best developed under the pressure of risky situations and realistic challenges 

when the likelihood of a fall is high enough to put the student undergoing positive stress [10]. 

Self-knowledge and self-reflection are necessary for students to experiment, to deal with 

meaningful risks and to deal with the inherent failures associated with them. On the other hand, 

of course, the management and processing of success is also important [10]. These are essential 

to the entrepreneurial approach previously expressed, to address the right challenges and to 

maintain internal motivation. 

 

3.8 Taking moral and ethical dilemmas 

 

Social sciences and their applications are also inherently moral-ethical dimensions. 

Two definitive lines can be distinguished [16] [13]: cognitive approaches that emphasize 

decision-making and reasoning, on the other hand, character-centric approaches that focus on 

the role of development of individual virtues and values. 

Corvinus's talent concept should focus essentially on the first approach: a talented student 

should be aware of moral ethical dilemmas and be able to conduct a value-based discussion 

about these. A value-based discussion implies the formulation of students’ own positions, the 

understanding of the other's moral position, ethical considerations, and the possibility of 

persuasion-compromise. 
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4. Pedagogical process of implementation of the talent concept 

 

The pedagogical process of talent management has a constructive structure. 

 

4.1 Motivation - Information 

 

Motivation is an important element of talent development. The realization of internal 

motivation requires the access to the right information so that students can find available talent 

and self-realization opportunities to get acquainted with the features, benefits, and relationships 

they have. (Of course, information and motivation are mutually interacting elements, gathering 

information requires internal motivation as well, but it should reduce the costs).  

Otherwise, in the case of information shortage, it is likely that many potential talents will look 

for opportunities for self-realization outside the University, in the worst case, students become 

uncertain and give up their ambitions. 

Some of the potential talents need the encouraging medium as well as the personal tutor-student 

relationship, because the university to them may seem as an impersonal big business compared 

to their previous high schools.  

 

4.2 Selection - Filtering 

 

The original element of the concept of talent is excellence and pursuit of excellence. Each talent 

program must define a filtering/selection system that meets the following criteria: 

• the program's own concept of talent (what it wants to develop, what kind of applicants it 

would like to attract) 

• the size of the program (how many candidates can be provided a high level of service) 

• and the program's expectations (what basic skills are needed, what level of performance, 

additional work is expected). 

On the other hand, competition for access can increase the valuation of the program. Gaining 

membership and completing the program gives dignity.  

Most talent items are difficult to standardize and quantify objectively. Therefore, the basic 

dilemma of selection-screening-filtering systems is to create a balance between objective and 

subjective evaluations (see [6] about admission system of the Rajk College for Advanced 

Studies). In order to incorporate the subjective elements into the selection system, it is necessary 

that the decision makers be given the appropriate responsibility and that the procedure be 

transparent and controlled. 

 

4.3 Talent Management – Enrichment 

 

Talent is still a complex phenomenon with many components (see detail in talent definition). In 

talent management, the development of individual elements can be combined or considered 

separately. Due to the complex talent definition resulting from the large variety of career 

outcomes and the different personal needs, it is important to have a diverse talent program 

portfolio available on Corvinus. 
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According to our experiences (the author teaches at the Corvinus and is the director of Rajk 

College for Advanced Studies) there are unreached student groups and missing links between 

the individual programs, possible synergies remain unused. Thus, in the following we attempt 

to formulate some proposals for developing a program portfolio for Corvinus. 

 

4.4 Bringing outcomes and impacts into the outside world. 

 

Young talented adults in Corvinus are looking for inspirational challenges and want to influence 

their environment. It is therefore important to ensure that our talents can face real problems, 

and the performance they produce can be utilized. As a feedback effect it increases internal 

motivation and on the other hand strengthens Corvinus's social reputation. However, students 

face constraints to access both: research issues and resources (e.g. data) and also, representation 

possibilities of their results. The University should help reduce these constraints, incorporate 

the results and have the self-interest in utilizing and communicating the results. 

 

4.5 Feedback, Rewards, building Ideals 

 

One of the most important spill-over effects of talent programs is that it sets a positive example 

for university citizens. This can reinforce the motivations of newer generations, as peer-group 

ideals have particular importance. 

 

4.6 Alumni Involvement 

 

Communality is one of the key elements of the talent concept. It also has a role in talent 

management (it will teach you how to impact on the environment and how to recognize 

potential synergies) but it is a great opportunity for Corvinus as well. In case of large 

universities, it is difficult to make their alumni truly committed. However, each talent program 

can create a much stronger community experience and engagement. Successful participants can 

join into organizing and running the programs. At the same time talent programs develop extra 

loyalty in their participants therefore they can become involved in the organization of the 

Corvinus university-level alumni as well. 
 

5. Proposals for development talent program portfolio of the Corvinus 
 

Based on the existing programs, the talent concept of the Corvinus University of Budapest can 

identify some general tasks: 

•  Support for existing programs; 

•  Strengthen competition between programs; 

•  Assisting co-operation between complementary programs; 

•  Exploring existing gaps and filling those with appropriate programs; 

•  Extending talent management, making the talent ecosystem more inclusive; 

•  Coordinating the previous points to create a general "talent culture" in the Corvinus 

world; 

•  Effective communication of talent management on Corvinus outside the organization. 
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In the following, we will summarize a few specific proposals that we recommend for 

consideration. Naturally, this list is not complete. Individual elements can be interpreted 

separately, although their overall effects can reinforce each other. 

 

5.1 Unified institutional frameworks and brand names: Corvinus Talent Program (CTP) 

 

Due to the complex talent definition and the diverse demands, it is natural that a diverse talent 

program portfolio has evolved on the Corvinus. The introduction of a single brand is not the 

aim of reducing diversity or replacing existing brands. Instead the new brand promotes 

awareness and recognition of the talent programs within the Corvinus and strengthens both 

internal and external communication (for example, it can provide a valuable signal to 

employers).  

In the talent programs inherently only a minority of citizens take part (from both the students’ 

and the teachers’ side), although these programs indirectly create value for the university as a 

whole, and contribute to longer-term strategic objectives. Therefore, it is desirable to assign this 

field to a dedicated organizational unit. Because of the complex talent definition and the 

synergies between the various disciplines, it is worthwhile to emphasize the organizational unit 

that will be responsible for CTP from the faculty structure, while of course the autonomy of the 

programs related to faculties and other organizational units should not be compromised. The 

central coordinating unit can coordinate support functions (e.g.: external / internal 

communication) and coordinate possible developments and organizational incentives. 

 

5.2 The world's cutting edge at the Corvinus 

 

Today, the world's leading researchers (even Nobel Prize-winning scientists), leading business 

thinkers, and top-ranking corporate executives give lectures at the Corvinus. However, these 

are often the result of isolated, "local" initiatives, and have often painfully low attendance and 

spillover effects. 

The University should be represented more strongly that every citizen of the University should 

appear in some of these extra occasions. 

 

5.3 Activating internal expertise for Corvinus 

 

The concept of learning organizations means that knowledge and innovations accumulated in 

the lower levels are used in the functioning of the organization. There are countless professional 

workshops in Corvinus that are at the cutting edge research, teachers often work as a consultant, 

or even experts in the field of practical implementation. Corvinus should involve these 

intellectual assets to its own organizational process (by regular call for ideas, and budget for the 

implementation and for honour). This brings the hierarchical organizational culture towards a 

creative, open community. 
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5.4 Programs for the previously neglected groups  

 

It is a new challenge (at the same time possibility) to involve foreign students in our talent 

programs. Corvinus's internationalization and internal cohesion can be maintained at the same 

time if the talent programs are opened to foreign students as well. 

It is worth launching a program that foreign students participate in the TDK (and other 

competitions). 

Corvinus should create an English language college for advanced studies as well. 

 

5.5 Employers involvement in the talent ecosystem of the Corvinus 

 

Working during the university study-years basically cannibalizes the quality of Corvinus's 

education because the students do not give enough priority to university education. At the same 

time, the elemental demand of students and the labour market is the practice orientation of 

training. This conflict is not solved by the current compulsory work experience system of the 

Corvinus. 

Corvinus can create a platform where motivated CTP students and employers with real 

challenges can meet. This can add value to both sides. 

 

5.6 Creating a network of high schools and teachers 

 

Corvinus is increasingly competing for best high school students. Corvinus should build 

strategic partnership with high-performing secondary schools and teachers. 

We recommend that Corvinus measures and continuously monitors that from which secondary 

schools come more motivated, over-performing students. Corvinus should establish a strategic 

alliance with these high schools. Corvinus should offer pedagogical, professional, and other 

support to these schools. 

Many times, each teacher's personality has the primary role in revealing and motivating talents. 

Corvinus should ask the students which teachers had the best effect on them. From the results 

Corvinus can build a "strategic high school teachers" database. Corvinus should give these 

teachers confirmation, acknowledge their performance, and channel their experiences (often, 

the mere attention also means serious feedback and encouragement). 

Network among these teachers motivates them to share their pedagogical development and to 

build their professional relationships. 

 

5.7 Strengthening teachers' incentives in CTP 

 

It is a key element to promote the extraordinary performance of teachers in the talent programs 

by acknowledgments as well as financial incentives. 

The CTP should have a teacher incentive program. It may give an award that can be presented 

in a tutorial and even in a general biography as a valuable sign. 
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HUNLYWOOD – AVAGY HOGYAN VISZONYULNAK A 

NÉZŐK A HAZAI FILMEKHEZ? 

 

Valociková Cyntia 

Óbudai Egyetem, MSc hallgató, helloimtia@gmail.com 

 

Absztrakt  

 

A magyar filmek nem csupán a kultúra szerves részét képezik hazánkban, de gyakran a 

társadalmat foglalkoztató fontos kérdésekre is rámutatnak, éppen ezért nem elhanyagolható a 

nézők véleménye. A filmalkotások egyben olyan kommunikációs csatornák, melyek sajátos 

nyelvezettel és szerteágazó felhasználási területtel rendelkeznek, így próbálva hatást gyakorolni 

a közönségre. A hazai filmek nagyobb hányada állami támogatás útján jön létre, ami ugyancsak 

jelentős szerephez juttatja a nézőket. Mindezeken felül pedig a magyar filmek – mint többek 

között kulturális szolgáltatások - értéket teremtenek és ezen értékteremtő képességük kihat a 

jelen és a jövő generációjára egyaránt. A kutatás fókuszában ezért a nézőközönség kapcsolata 

és viszonya áll a magyar filmalkotásokhoz. Elsősorban empirikus kutatás révén feltérképezem 

a hazai nézők érdeklődését a magyar filmek iránt, egyrészt a moziforgalmi adatok segítségével, 

majd visszatekintek a filmiparban történt régmúlt eseményekre, hogy megvizsgáljam a nézői 

hozzáállást és összefüggéseket keressek a filmpiaci események és a passzív attitűd változása 

között. A kutatást szakértői mélyinterjúval folytatom, ahol két elismert szakembert kérdezek a 

nézői attitűdről. A szakemberek több éves szakmai múltra tekinthetnek vissza, melyet a filmipar 

területén (filmgyártás, filmforgalmazás és filmtámogatás területén egyaránt) szereztek, ezáltal 

kiváló meglátással rendelkeznek a kutatási témáról és gyakorlati megközelítést nyújthatnak. A 

teljes körű kutatás elérése érdekében végül a nézők szemszögéből vizsgálódom, mégpedig 

fókuszcsoportos kutatás révén, ahol a csoporttagok a Kutatók Éjszakája eseménysorozat 

keretében, kifejezetten a kutatás miatt létrehozott program résztvevői voltak. A cél, hogy 

feltárjam a hazai nézők passzív attitűdjére jellemző komponenseket és olyan szempontokat 

keressek, melyek a magatartás befolyásolására alkalmasak. 

 

Kulcsszavak: magyar filmipar, nézőközönség, fókuszcsoport, kérdőív, attitűd 

 

1. Bevezetés 
 

A film születése Franciaországhoz kötődik, a Lumiere fivérek nevéhez. Akkor még csupán 

olyan mozgóképek voltak, melyek életből felvett jeleneteket vetítettek le. Később, miután 

megjelentek az alkotói vénával megáldott rendezők, a mozgóképek impresszionista 

alkotásokként váltak vásári mulatságokból művészetté az első világháború alatt. A mozgókép 

egyfajta menedékként és felüdülésként szolgált az akkori nézőknek, mivel igyekezett kizárni a 

valóságot, és egy elrugaszkodott szubjektivitást csempészett a vásznakra. Ezzel, a 

szórakozásnak egy olyan fajtája alakult ki, amely teljesen megváltoztatta az emberek kulturális 

szokásait. A Lumiere fivérek óta azonban számos formában és minőségben változott a 

filmművészet. Míg Amerikában alapvetően a szórakoztatóipar egy szerves részét képezi, addig 
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Európában megmaradt a művészet kifejező eszközeként, ezzel jelentőségteljes nemzeti 

értékeket képviselve. Ebben az értelemben tehát, nem csupán egyszerű szórakoztatásról szól, 

hanem egy olyan kifejezőeszköz, ami sajátos színészi játékot és nyelvezetet használ, hogy 

hosszas tervezés és munkát követően tehetséges rendezők alkotásai, olykor akár egy nemzetet 

foglalkoztató aktuális kérdést feldolgozva megszólítsák a közönséget. A helyzet változatlan 

Magyarországon is, hiszen a magyar filmművészet nem feltétlenül üzleti fogás, hanem a 

nemzeti kultúra vérkeringésének szerves részét képezi. Az elmúlt pár évben pedig, a magyar 

filmalkotások határokon átívelő figyelemnek örvendtek. Mivel a magyar filmek elkészítése 

alapvetően közpénzből történik, tanulmányozom a magyar nézők hozzáállását a magyar 

filmekhez. A tanulmány korábban feltárt eredményeket is tartalmaz, lásd Valociková, 2017. 

 

2. A nemzeti filmgyártás Európában és Magyarországon 

 

A hazai filmgyártás az Európai Unióban számos előnnyel rendelkezik. Elsősorban olyan tárgyi 

és immateriális örökséget hoznak létre a filmgyártás révén, mely értéket hoz létre a jelen és 

jövő generációja számára. Terjesztik a nyelvi sokszínűséget és a nemzeti identitást nem csupán 

Európa, de világszerte egyaránt. Nagyon fontos szempont, hogy a filmgyártásban végzett 

munka nem, vagy csak nehezen szervezhető ki, hiszen az egyedi kulturális vagy történelmi 

tudáshoz, készségekhez kötött. Minden más szektornál sokkal jobban hozzájárul a nők és fiatal 

foglalkoztatásában az Európai Unióban és ellenálóbb a gazdasági válsággal szemben is, hiszen 

állami támogatáson alapul. Nem utolsó sorban pedig pozitív hatást gyakorol a digitális 

technológiára, a kereskedelemre és a turizmusra. A koprodukciós együttműködéssekkel 

karöltve pedig, javít az ország GDP-jén (Európai Parlament, 2017).  

A Magyar Nemzeti Filmalap 2011 óta a filmipar rendszer szintű megújulásáért felelős. 

Megfogalmazták a 1167/2011. (V. 26.) Kormány határozatot, melyben kezdeményezték a 

Filmalap, mint nonprofit társaság feladataira, működési és finanszírozási kereteire vonatkozó, 

hatályos jogszabályokkal összhangban lévő koncepció kidolgozását. Egy olyan működési 

stratégiát kellett kidolgozni, mely hatékonyan verseny- és működőképessé teheti a filmipart. 

Elsődleges feladata az állami és saját források befektetőjeként és elosztójaként, a filmalkotások 

felhasználási jogainak előzetes megvásárlása révén a filmalkotások támogatása. A Filmalap 

adósságai és működésének eredménye máig egyaránt befolyásolja a kormányzati szektor 

konszolidált adósságmutatóját. Ezért a Filmalap 2011-ben sikeresen megállapodott három 

bankkal a korábbi, felelőtlen gazdálkodás és átláthatatlanság miatt felszámolt Magyar 

Mozgókép Közalapítvány tartozásállományának rendezése érdekében (Magyar Kereskedelmi 

Bank, Fejlesztési és Hitelbank, Erste Bank), melynek értelmében megvásárolta a producerek 

tartozásait, amire kormányzati költségvetési forrásokból közel 6 milliárd forintot kapott, mind 

a tartozások rendezésére, mind a filmipar megújítására. A producerek így a továbbiakban a 

Filmalapnak tartoztak, melyekről különböző egyoldalú megállapodások születtek a Filmalap és 

a filmesek között (Nemzeti Jogszabálytár, 2011). A Filmalap terveiben szerepelt a filmes 

vagyon és ingatlanok birtoklásának helyreállítása, hogy a MAFILM, MAFILM Audio, 

Filmlabor, Mokép és a Nemzeti Filmarchívum jogai és ingatlanjai is átkerüljenek az új 

Filmalaphoz. 2011-re 3-4 film támogatását tervezték, 2012-re pedig akár 8-10 filmalkotás 

finanszírozását is el szerették volna látni. Ezen felül, a Nemzeti Kulturális Alaphoz kerültek a 

filmes rendezvények, kutatások, képzések, film klubok és műhelyek támogatása, valamint 
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filmszakmai folyóiratok és könyvek kiadása, a Filmiroda pedig az NMHH hatálya alá került 

(Gőzsy, 2011). A 20, majd később a 25 százalékos adókedvezményre épülő támogatási 

rendszert kibővítették a letéti számlával, melyre a támogató cégek befizetéseikkel nem csupán 

egy-egy filmalkotást, hanem a magyar filmgyártás egészét is segíthették. A letéti számlára 

befizetett támogatás után ugyancsak jár adókedvezmény a vállalatok számára. A Filmalap 

egyúttal a magyar filmek nemzetközi értékesítésével is elkezdett foglalkozni, így a Filmunió 

feladata, a Filmalap részeként a külföldi népszerűsítés, tehát a különböző filmes alkotások 

ajánlása neves nemzetközi fesztiválokra (Magyar Nemzeti Filmalap, 2017). A rendszer 

azonban továbbra is számos nehezítő tényezővel rendelkezett, többek között tartósan 

„egyablakos” maradt. A rendezők csak a Filmalaphoz tudtak pályázni, gátolva a sokszínűséget, 

ami azt jelentette, hogy ha a döntőbizottságnak nem tetszett egy-egy forgatókönyv, a 

produkciónak máshonnan kellett pénzt szereznie, ami mindmáig nagyon nehéz feladat. A 

szabályzat azonban sokkal átláthatóbb volt, mint az előző rendszerben, rengeteg pályázati 

lehetőséggel, mégis egyes műfajok támogatás nélkül maradtak, mint a kisfilmek, vagy a 

kísérleti vizsgafilmek. (Muhi, 2012) Az „egyablakos” rendszer előnyeiről és hátrányairól több 

nézőpont és érdekellentét is született, Kovács András Bálint, az MNF Döntőbizottságának tagja 

egy 2012-es Magyar Narancsnak adott nyilatkozatában így vélekedett a „többablakos” rendszer 

lehetőségéről:  

„A többablakos rendszer csak retorikai fogás. Magyarországon húsz éve nem volt többablakos 

rendszer, az MMKA sem ilyen volt. Csak a szocializmusban volt valamiféle többablakos 

rendszer Magyarországon, azt viszont egy kemény politikai kontroll fogta össze, tehát a végén 

az is egyablakos volt… De azt mondani, hogy legyen két központi nemzeti filmalap, abszurdum. 

Ez olyan, mint amikor 1993-ban a jobboldali kormány létrehozta a jobboldali filmeseknek a 

Történelmi Filmalapítványt. Csakhogy az MNF nem politikai alapon megszervezett filmalap, 

amivel szemben létre kéne hozni egy másik politikai filmalapot. Sőt nem is a közönségfilmesek 

filmalapja, amivel szemben létre kéne hozni a művészfilmesek filmalapját. Ha ez így lenne, én 

biztos nem lennék ott, de szerintem a többiek sem.” (Kovács, 2012) 

Az előző szervezet felelőtlensége alaposan rávetette a bélyegét a nézői attitűdre is, mely a 80’as 

évektől fogva meglehetősen passzív. Ez okozta a filmek minőségi romlása, a presztízsvesztés 

és a TV rohamos terjedése is. Azonban a magyar filmgyártás más nehézségekkel is küzd, mint 

az együttműködés hiánya a disztribúciós láncban helyet foglaló partnerek között, vagy a 

filmforgalmazás adatainak hiányos dokumentációja. A Filmalap azonban aktív 

tevékenységének köszönhetően évente növeli a legyártott filmek számát, mivel 2017 46 

nemzeti film támogatását tudta ellátni, melyből 9 egész estés, és ugyanebben az évben 19 

nagyjátékfilmet mutatott be a mozikba. A nézői érdeklődés fokozódása a filmforgalmazási 

adatokban is tükröződik, melyet az 1. táblázat szemléltet (Nemzeti Média- és Hírközlési 

Hatóság, 2018). A szekunder adatok feldolgozását követően primer kutatást végeztem annak 

érdekében, hogy olyan befolyásoló tényezőket kutassak fel, melyek ösztönözhetik a nézőket 

egy magyar film megnézésére. Mivel azonban olyan „puha” tényezőket kell felkutatnom, 

melyek a probléma mélyebb megértését követően lehetségesek, ezért kvalitatív kutatást, 

mégpedig szakértői mélyinterjút (a probléma megismerése a szakma oldaláról) és 

fókuszcsoportos vizsgálatot (a probléma megismerése a nézők oldaláról) végeztem. 
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1.táblázat: A legnézettebb filmek moziforgalmi adatai 2014 és 2017 között 

 FILMCÍM 
BEVÉTELEK 

(HUF) 
NÉZŐSZÁM 

FILMPIACI 

RÉSZESEDÉS 

2017 KINCSEM 593 179 853 455 268 9% 

2016 LOVASÍJÁSZ 80 647 867 59 431 3.5% 

2015 SAUL FIA 283 723 945 268 714 4.2% 

2014 
MEGDÖNTENI HAJNAL 

TÍMEÁT 
137 519 062 104 904 3.7% 

Forrás: Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, 2014-2017 

 

2. Mélyinterjú a filmes szakemberekkel 

 

A szakértői mélyinterjúk két, filmiparban tevékenykedő szakemberrel történt. A mélyinterjúk 

személyes találkozás formájában zajlottak, melyek 45-60 percig tartottak. A mélyinterjú 

vezérfonala félig strukturált, nyitott kérdéseket tartalmazott és főképp a magyar nézőkkel való 

kommunikáció elemeinek használatára, a nézői érdeklődésre és a filmpiaci kihívásokra 

fókuszált. 

Az első interjúalany Réz András magyar filmesztéta, műfordító, forgatókönyvíró és reklám 

szakember. A szakembert először a magyar filmiparban bekövetkezett legfontosabb 

eseményekről kérdeztem, annak érdekében, hogy kiegészítsem a szekunder információkat. Réz 

András által nyújtott adatok a filmtámogatási rendszer felépítésére vonatkozóan alapvetően 

megegyeztek a szakirodalom feldolgozása során gyűjtött adatokkal, kiegészítésként szolgáltak 

azonban a Filmintézeti szakkollégium bizottságában töltött ideje alatt szerzett tapasztalatai, 

miszerint a támogatások szétosztása „nagyvonalú és szakmailag megalapozatlan” volt. Az 

interjúból kiderült, a magyar filmművészet szerepe inkább az identitásteremtés, és a magyar 

filmek sikerei inkább az egyre növekvő számban érkező külföldi koprodukciók tekintetében 

jelentenek nagy előnyöket. A magyar nézők hozzáállásáról hasonlóan vélekedett, mint 

a szakirodalmi adatgyűjtés és a kérdőíves kutatás során nyert eredmények adatai, tehát a nézők 

passzívak a magyar filmekkel kapcsolatban. Ennek egyik oka, hogy a magyar rendezők inkább 

a szakmának készítik a filmeket (készülnek azonban az átlagnézőt célzó tömegfilmek is). 

Másik, lényegesebb oka a magyar filmgyártás silány kommunikációja a nézőkkel, és 

a marketing elhanyagolható szerepe a filmterjesztésben. Javaslatként a leghatékonyabb 

eszköznek a word-of-mouth marketinget, vagy szájreklámot lehet említeni, hiszen a magyar 

film, mint nemzeti érték többnyire aktuális kérdéseket és problémákat dolgoz fel. Érdemesnek 

tartom a jövőben kutatást végezni arra vonatkozóan, milyen marketing eszközök ösztönöznék 

a legjobban a magyar nézőközönség, és mekkora változást lehet elérni ezekkel a magyar filmek 

nézettségének növelése érdekében.  

A mélyinterjú következő alanya Pusztai Ferenc, a KMH Film Kft. filmproducere, mely 

Magyarország egyik jeles filmgyártó, kereskedelmi és szolgáltató vállalkozásai közzé tartozik. 

Pusztai Ferenctől elsősorban azt kérdeztem meg, hogy a marketing és kommunikáció elemei 

hogyan és mikor épülnek a filmgyártás és elkészítés folyamatába. A szakember kifejtette, hogy 

folyamatosan törekszenek arra, hogy ezek az elemek már az előkészítés folyamatában szerves 

részévé váljanak az alkotásnak. Az azonban, hogy a marketing kommunikáció elemei mikor 
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épülnek bele a film készítés szakaszába, főképp produkciós házak döntéseinek függvényének 

tekinti. A kommunikációs tényező további kihívásaként említi a kellő pénzügyi források 

hiányát, mely megakadályozza a kommunikációs stratégia professzionális formában való 

megvalósulását. A tapasztalata szerint legszívesebben az ATL kommunikációs eszközöket 

használják fel, és olyan OUTDOOR terjesztési elemeket, mint az ÓRIÁSPLAKÁT vagy a 

CITY LIGHT. Azonban szívesen igénybe venné a média és kereskedelmi csatornák lehetőségeit 

is, valamint a rádiót. A kommunikáció legnagyobb kihívásának tartja többek között a megfelelő 

disztribúció és együttműködés hiányát az egyes filmszakmai ágak között. A szakember 

„borzalmas” -nak jellemezte a közönség viszonyát a hazai gyártású filmjeikkel. Nem egyedi, 

hanem komplex problémának tekinti több európai uniós országra vonatkozóan, azonban úgy 

gondolja, Magyarország a legrosszabb értékeket hozza. Emiatt, következményként említi, hogy 

ezekben a generációkban kialakult egy olyan attitűd, mely szerint a nyugatról érkező termékek 

minőségibbek és eredendően jobbak, mely nem csupán filmalkotások, de más fogyasztói 

termékek esetén is megjelenik. A kommunikáció fontos elemeként említi a word of mouth 

marketinget, mely tulajdonképpen egy olyan hatékony és megbízható népszerűsítési módszer, 

mely nagyon megnövelheti, de egyben le is csökkentheti a nézői érdeklődést. További tényezők 

megismerése érdekében fontosnak tartottam megvizsgálni a nézők véleményét is, ezért 

következő lépésben fókuszcsoportos vizsgálatot végeztem. 

 

3. Fókuszcsoportos vizsgálat 

 

A fókuszcsoportos kutatás a Kutatók Éjszakája programsorozat keretében zajlott, mely az 

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karán került megrendezésre. A csoport tagjai 

heterogén összetételű 20 és 40 év közötti nők és férfiak voltak, az egyes témákra adott válaszok 

alapján 15-18 fő. Demográfiai és egyéb megkötésekre a témakör univerzalitása miatt nem volt 

szükség. A kutatás adatfelvétele vegyes volt: személyes beszélgetés, papír-ceruzás kérdőív 

kitöltés, írásos ötletelés és szóbeli brainstorming egyaránt előfordult, tekintve, hogy a kutatás 

egy rendezvény keretein belül folyt. Az adatok a kitöltött kérdőívek és a moderátor jegyzetei 

alapján kerültek kielemzésre. A jegyzetek vizsgálatához széljegyzetek módszerét használtam. 

Szemantikai tartalomelemzéssel azon belül is megnevezéses-analízissel értékeltem a szöveget 

(Vicsek, 2006). A kutatás első szakaszában a résztvevőknek a magyar filmekből kivágott 

jelenetek (fotók) alapján kellett megnevezniük hat magyar filmalkotás. A kérdések többek 

között arra fókuszáltak, hogy a felismert alkotásoknál a résztvevők milyen filmismérveket 

tartottak fontosabbnak. Az egyes filmismérveket Möller és Karrpinen (1983) fogalmazott meg 

közös tanulmányukban melyek többek között a film népszerűsége, a film műfaja, a rendező és 

színészek személye, a filmet körülvevő kritika és a film kapott díjainak száma. A hat magyar 

alkotás a 2012 és 2017 között hazai mozikba bemutatott filmek. A filmismérvekről kérdezve, a 

válaszadók zöme a felismert alkotásokat elsőként a műfaji sajátosságok (18 válasz), a 

népszerűség/nézettség (16 válasz) majd a kritika (15 válasz) miatt nézte meg. A válaszadók 

inkább a humorosabb, vagy kalandosabb filmeket részesítik előnyben (14 válasz). A 

fókuszcsoportos kutatás következő fázisa a brainstorming volt, amikor a résztvevőknek arról 

kellett ötletelniük, hogyan és milyen módszerekkel erősítenék a magyar filmeket és azok 

eljuttatását a közönséghez. A jegyzetek tartalomelemzése során kikerült leggyakrabban használt 
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kifejezések a közönségtalálkozók, plakátok, TV és online megjelenés, valamint az alacsonyabb 

jegyárak voltak.  

 

4. Összefoglalás 

 

A kutatás célja a magyar filmipar feltérképezése, a nézői attitűd megismerése, valamint olyan 

tényezők azonosítása, melyek befolyásolják a nézőket egy magyar film kiválasztása előtt. A 

kutatás módszertana is a probléma mélyebb megismerését szolgálta, mely lehetőséget nyújtott, 

a korábbi eredményekkel karöltve egy konceptuális modell kialakítására mely további 

kutatásom alapját képezne. A konceptuális modellt az 1. ábra szemlélteti, mely egyrészt 

részletezi az ösztönzési attribútumokat és az ösztönzőerőt. Az ösztönzési attribútumok a 

szekunder és primer kutatás eredményei alapján lettek kategorizálva. A modell másik ága a néző 

szegmentáció, mely alapján csoportosítanám a kutatás alanyait, és megnézném, hogy az egyes 

filmnézési attribútumok milyen hatással vannak a csoportokra. 

 
1.ábra: A konceptuális modell felépítése 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A mozgóképkultúra a nemzet szerves részét képezi, nem csupán kulturális és gazdasági, de 

társadalmi értéket is képviselnek. A kutatásom feltáró kutatás volt, mely a probléma mélyebb 

megértéséhez vezetett, valamint a szükséges információkat is feldolgozta. A cél, további 

kutatással együtt a nézői attitűd javítása. 
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Absztrakt 

 

2017 november-decemberében hosszas előkészítő munkát követően a magyarországi LEADER 

Helyi Akciócsoportok megjelentették első körös felhívásaikat a 2014-2020-as programozási 

időszakra vonatkozóan. A Helyi Fejlesztési Stratégiák az alulról jövő kezdeményezések térségi 

szintű gyűjteményei. Elemzésükkel a tanulmány igyekszik számba venni az innovatív, akár 

szélesebb együttműködésen alapuló, kizárólag a rövid ellátási lánccal összefüggő fejlesztési 

elképzeléseket. A szerzők célja megvizsgálni a hazai Helyi Fejlesztési Stratégiákat és az ezeken 

alapuló LEADER felhívásokat abból a szemszögből, hogy milyen lehetőségeket kínálnak a rövid 

ellátási láncban résztvevő hazai szereplők fejlesztéseinek. A HFS-ek vizsgálatával, továbbá 

statisztikai adatok elemzésével a tanulmány arra keresi a választ, hogy az eltérő adottságokkal 

rendelkező térségek milyen módokon igyekeznek segíteni a helyi termelők munkáját. A vizsgálat 

alapján elmondható, hogy a 2018. február 22-ig megjelent 429 helyi felhívás 26,8 %-ára rövid 

ellátási lánc szereplők nyújthatnak be pályázatot. Tartalmukat tekintve a felhívások elsősorban 

kisléptékű eszközbeszerzésre, bemutató gazdaságok fejlesztésére, innovatív térségi 

együttműködésekre, vásárlói szemléletformálásra, marketingre irányulnak.  A helyi termelők és 

az akciócsoportok nagy része szoros, a pályázatokon túlmutató kapcsolatot ápol egymással. A 

tanulmány bemutat néhány jó gyakorlatot, melyek a helyi termékekre alapozott térségi, sőt akár 

térségek közötti gazdaságfejlesztést helyezik előtérbe. A kutatás kiterjed arra is, hogy mik azok 

az általánosságban vett problémák, kritikus pontok, amelyek megjelennek a stratégiákban, 

hiszen ezek adhatnak támpontot a jövőbeni szakpolitikai döntésekhez. 

 

Kulcsszavak: rövid ellátási lánc, LEADER, Helyi Fejlesztési Stratégia, együttműködés 
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1. Bevezető 

 

Az elmúlt 5-10 évben a hazai vidékfejlesztési politika középpontjába került a helyi termékek 

közvetlen értékesítésének támogatása. A 2007-2013-as programozási periódusban a hazai és 

uniós források már lehetővé tették fejlesztések megvalósítását a kisléptékű élelmiszer-előállítók 

számára. Az igazi elmozdulást azonban a 2014-2020-as időszak hozta, amikor is az Európai 

Unió EMVA [7] forrásból engedélyezte, hogy a tagállamok alprogramokat dolgozzanak ki. 

Hazánk a Fiatal Gazda, illetve a Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogramot választotta [14]. 

Mindkettő a helyi élelmiszerellátás fejlesztését segíti elő. Erre azért is szükség van, mivel 

hazánkban ugyan a közvetlen értékesítés a többi uniós tagállamhoz képest jelentősnek számít 

[9], de a termelői és kiskereskedelmi forgalomban korlátozott szerepet tölt be [5]. A rövid 

ellátási lánc fogalmát a nemzetközi szakirodalomban elsőként Marsden [12] definiálta, de 

többen, többféle nézőpontból is vizsgálták a kérdéskört [11] [13] [16]. Hazánkban Benedek [4] 

tanulmányában járta körül részletesen a témát elemezve a külföldi szakértők munkáit. Szakmai 

körökben Magyarországon a Vidékfejlesztési Program 2014-2020 [14] által használt definíció 

terjedt el, miszerint rövid ellátási láncról beszélünk akkor, ha „a termelők és termelők 

csoportosulása a fogyasztóknak, vagy fogyasztók csoportosulásának közvetlenül, vagy egy 

közvetítőn keresztül értékesítik élelmiszer-termékét”.  

Egy OECD [15] kutatás szerint a rövid ellátási lánc a vidéki, rurális térségek felzárkóztatásának 

egyik eszköze lehet [15], és mint ilyen a helyi gazdaság- és vidékfejlesztés szerves része is. „A 

helyi gazdaságfejlesztés célja az adott térség gazdasági teljesítményének és valamennyi ott élő 

életminőségének javítása. A helyi gazdaságfejlesztés egy olyan folyamat, amelyben a köz-, a 

vállalkozói- és a civil szféra közösen törekszik jobb feltételeket teremteni a gazdasági 

növekedéshez és a foglalkoztatáshoz.” [3] A vidékfejlesztés szintén Bajmócy [3] 

megfogalmazása alapján annyiban tér el a fent vázolt leírástól, hogy „kifejezetten rurális terekre 

irányul, amelyek nem rendelkeznek jelentős népességű városi központtal, gyakran alacsony 

népsűrűségűek és a gazdasági tevékenységeken belül jelentős arányban jelenhetnek meg az 

agrártevékenységek”. Az alulról szerveződő vidékfejlesztés területileg legkisebb sejtjei a 

LEADER Helyi Akciócsoportok, melyek a fent vázolt fogalomértelmezés alapján épp a rurális 

terekben működő érintettek (köz-, vállalkozói és civil szféra) egyesületi formában történő 

tömörítését és együttműködését jelentik. A LEADER francia betűszó (Liaison Entre Actions 

pour le Developement de l’Economie Rurale), jelentése: közösségi kezdeményezés a vidéki 

gazdaság fejlesztéséért [6]. Vajon a helyi aktív szereplők leképezéseként működő közösségek 

mekkora hangsúlyt helyeznek a helyi gazdaság és ezen belül is a helyi termék-előállítás és a 

rövid ellátási láncban történő értékesítés előmozdítására Helyi Fejlesztési Stratégiáikban? 

Milyen tipikus megoldási javaslatok kerültek előtérbe az alulról építkező tervezési folyamat 

során? 

Tanulmányunk aktualitását adja, hogy hosszas várakozás után 2017. november, december 

hónapjaiban jelentek meg az 2014-2020-as programozási időszak első LEADER helyi 

felhívásai. A Vidékfejlesztési Program [14] alapján a hazai LEADER Program „alulról 

építkező, helyi közösségre épülő rendszere a vidéki problémák részletes feltárását és a helyi 

erőforrások széles körű mobilizálását teszi lehetővé. Az eszköz alkalmazásával kiválaszthatóak 

a részvételi alapú tervezés alapján kimunkált, a helyi sajátosságokhoz leginkább illeszkedő 

beavatkozások, amelyek a hagyományos ágazati beavatkozásokhoz képest magasabb 
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hatékonysággal valósíthatók meg és társadalmi elfogadottságuk is garantálható”. A LEADER 

az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának 2. pillérét képező vidékfejlesztés része. A 

magyarországi LEADER Program (2014-2020) a hazai Vidékfejlesztési Program (VP) 6A) és 

6B) prioritását képezi. Célja a helyi fejlesztések (közszolgáltatásokhoz való hozzáférés helyi 

szintjének javítása; a vidéki térség, mint vállalkozási tér, lakóhely és turisztikai vonzerejének 

növelése; a helyi közösségek tagjai egyéni aktivitásának, felelősségvállalásának és 

együttműködési készségeinek fokozása) előmozdítása a vidéki térségekben, a diverzifikáció, a 

vidéki mikrovállalkozások alapításának és fejlesztésének segítése, továbbá a 

munkahelyteremtés. 2023-ra a helyi fejlesztési stratégiák által érintett vidéki népesség 

programban elvárt százalékos aránya 68,03 %, a teremtett munkahelyek elvárt értéke 4500 [14]. 

A 2014-2020-as programozási periódusban a hazai LEADER Program számára 191,8 millió 

EUR áll rendelkezésre. A teljes összegből azonban csak 153,7 millió EUR használható fel a 

Helyi Fejlesztési Stratégiák céljaihoz illeszkedő projektek megvalósítására, a fennmaradó 38,1 

millió EUR az akciócsoportok működését és együttműködéseiket, továbbá a Helyi Fejlesztési 

Stratégiák elkészítését finanszírozza. Azonban az előzetesen meghatározott források további 

csökkentésére volt szükség, melynek oka az ún. "determináció", azaz a 2007-2013 közötti Új 

Magyarország Vidékfejlesztési Program jogcímei vonatkozásában megítélt, de még ki nem 

fizetett támogatások miatt az új programozási időszakra áthúzódó kötelezettségek okán történő 

forráslekötés. A teljes VP-re vonatkoztatva ez 65,99 Mrd Ft54. 

Jelenleg az előző időszaknál több, összesen 103 LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) 

működik hazánkban. 80%-uk már a 2007-2013-as periódusban is címbirtokos volt. A LEADER 

támogatásra jogosult vidéki térségek az ország területének 90%-át, népességének 39,43%-át 

érintik. A vidéki térségekben működő LEADER Helyi Akciócsoportok legfontosabb feladata a 

helyi szereplők összefogása, aktív cselekvésre ösztönzése, gazdasági, közösségi és környezeti 

fejlesztések, együttműködések generálása. Egy-egy LEADER HACS által lefedett terület 

lakosságszáma 10 000 és 150 000 fő között változik. A meghirdetett felhívások támogatási 

összege nagyon változó, 150 ezer és 62 millió Ft között mozog, de a legtöbb akciócsoport 

jellemzően 20 millió Ft alatt húzta meg a határt (mindössze 30 olyan pályázati felhívás van, 

ahol efelett igényelhető támogatási összeg) [10]. 

A HACS-ok általában a helyi termék fogalmát az előző programozási időszakban működésüket 

szabályozó 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet alapján határozzák meg. A rendelet 

alkalmazásában helyi termék „helyben előállított, helyben honos vagy helyben megtermelt 

alapanyagból hagyományos, illetve az adott térségre jellemző technológiával, eljárással készült 

nem nagyüzemi termék, vagy gyáripari technológiával, eljárással készült, mikro-vagy 

kisvállalkozás által előállított, feldolgozott termék”. De találunk kivételeket is, például 

Alpokalján található UTIRO Térségfejlesztő Egyesület [17] a saját közössége által definiált 

helyi értékeken alapuló termékeket tekinti helyinek. Általánosságban elmondható, hogy helyi 

termék alatt nem kizárólag élelmiszer jellegű, hanem egyéb kézműves terméket is definiálnak.  

 

  

                                                           
54 https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523 
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2. Módszertan 

 

A hazai HACS-ok (103 db) Helyi Fejlesztési Stratégiáit elemeztük 2018. februári állapotukban. 

A HFS-ek módosítására a programozási időszakban többször is van lehetőség az Irányító 

Hatósággal (jelen esetben Miniszterelnökség) történő egyeztetések és a fejlesztési igények 

változásának függvényében. A HFS-eket az egyes akciócsoportok saját honlapjairól töltöttük 

le. A pályázati felhívásokat szintén 2018. február 22-i állapotnak megfelelően tekintettük át. A 

letöltést a VP LEADER – Helyi felhívás kereső segítségével végeztük el. A HACS-okra 

vonatkozó statisztikai adatokat a TeIR LEADER Helyi Fejlesztési Stratégiák tervezését 

támogató alkalmazás segítségével gyűjtöttük ki, elemzésük Microsoft Excel programmal 

történt. Azért a TeIR rendszerét választottuk adatgyűjtésre, mivel a HACS-ok is ezt alkalmazták 

saját HFS-eik összeállítása és a térségi helyzetelemzés elkészítése során. A Szatmár-Beregi 

Települések és Közösségek Szövetsége a vizsgált időpontig nem jelentetett meg felhívás, így 

itt csak a HFS-t tudtuk elemezni. Minden egyes felhívás 3. Projekttel kapcsolatos elvárások és 

4. A helyi támogatási kérelmek benyújtásának feltételei, tovább a Helyi Fejlesztési Stratégiák 

4.5 Fejlesztési szükségletek azonosítása, illetve 8. Cselekvési terv fejezeteit áttanulmányoztuk. 

A felhívások és HFS-ek adatainak összegyűjtésére, illetve elemzésére szintén az Excel 

programot használtuk.  

 

3. Eredmények 

 

Az akciócsoportok a rendelkezésre álló források 50 %-át helyi gazdaságfejlesztési célok 

megvalósítására kell, hogy fordítsák. A Vidékfejlesztési Program egyéb pályázataiból a 

kisléptékben gazdálkodók kiszorulnak. Így a LEADER Program 2017. év végén megjelenő 

pályázatait hatalmas várakozás előzte meg ezen célcsoport körében. A kettős finanszírozás 

elkerülése érdekében azonban a Helyi Fejlesztési Stratégiákban (HFS) a VP és egyéb 

programok (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, Gazdaságfejlesztési és 

Innovációs Operatív Program, stb.) intézkedéseitől le kellett határolni az egyes felhívásokat. 

Megvizsgálva a megjelent felhívásokat, megállapítható, hogy mezőgazdasági termelők esetén 

ez a lehatárolás a legtöbb akciócsoport esetében elsősorban az éves árbevételre, a Standard 

Termelési Értékre (STÉ), illetve arra vonatkozott, hogy az adott vállalkozás induló vagy már 

meghatározott ideje működő-e.  

Egyenként megvizsgálva a 103 hazai LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Fejlesztési 

Stratégiáit és megjelent felhívásait megállapítottuk, hogy 2018. február 22-ig összesen 429 

helyi pályázati lehetőség jelent meg. Ebből 115 volt kapcsolatos valamilyen formában a helyi 

termék-előállítással. A 115-ből 52-re nemcsak helyi termék-előállítók, de egyéb vállalkozások, 

civil szervezetek vagy önkormányzatok is pályázhatnak, 63 felhívás azonban kizárólag a rövid 

ellátási lánc fejlesztésére szolgál. Tehát az összes megjelent felhívás 26,8 %-ára nyújthatnak be 

helyi termék-előállítással foglalkozó vállalkozók pályázatot. A vizsgált időpontban még nem 

jelent meg minden LEADER felhívás, az akciócsoportok jellemzően a helyi 

gazdaságfejlesztéssel összefüggő pályázati kiírásaikat tették első körben elérhetővé, az 

önkormányzatoknak és civil szervezeteknek szóló lehetőségek csak ezután következnek. Ez 

némileg torzít a képen, de kijelenthetjük, hogy a helyi termékek támogatása kiemelt helyen 

szerepel. 
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A HFS-eket tanulmányozva 7 fő fejlesztési irányvonalat különítettünk el a helyi termék-

előállítás térségi segítésére vonatkozóan. Minden egyes felhívást és a Helyi Fejlesztési 

Stratégiák 4.5 Fejlesztési szükségletek azonosítása, illetve 8. Cselekvési terv fejezeteit 

áttanulmányozva az egyes fejlesztési megoldásokhoz összefoglaló - e tanulmány keretében 

használt - tartalmakat rendeltünk.  

 

1. táblázat: A fejlesztési megoldások részletes tartalma 

FEJLESZTÉSI MEGOLDÁS RÉSZLETES TARTALOM 

ESZKÖZBESZERZÉS Helyben előállított termék (élelmiszeripari vagy 

kézműves) gyártásához, értékesítéséhez 

szükséges eszközök, immateriális javak 

beszerzésének támogatása. 

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS Helyben előállított termék (élelmiszeripari vagy 

kézműves) gyártásához, értékesítéséhez 

szükséges építési beruházások támogatása. 

HÁLÓZATOSODÁS Rövid ellátási lánc típusú térségi szerveződések 

kialakításának, koordinálásának, közös 

értékesítési és marketing tevékenységének 

támogatása.  

BEMUTATÓ GAZDASÁG Helyi termelők értékesítési lehetőségeinek 

bővítése, és bekapcsolása a turisztikai 

vérkeringésbe olyan gazdaságok létrehozásának 

és fejlesztésének támogatása által, amely 

lehetővé teszi a helyben történő értékesítés 

élményszerűvé tételét, továbbá a 

gazdálkodási/termék-előállítási folyamat 

bemutatását az érdeklődőknek. 

VÉDJEGY Támogatás a térségi helyi termékek 

(szolgáltatások, örökség elemek) egységes 

arculatának megteremtésére, a védjegyesek 

közösségbe szervezésére és tevékenységének 

koordinálására. 

KÖZÖSSÉGI FELDOLGOZÓ Térségi szintű szükségletet kielégítő, a helyi 

termékek közös feldolgozására, csomagolására, 

tárolására irányuló infrastrukturális fejlesztések 

támogatása. 

SZOCIÁLIS FARM Munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű 

csoportok bevonásának támogatása a helyi 

termék-előállításba, mely értelmes és hasznos 

elfoglaltságot biztosít a foglalkoztatottaknak, 

továbbá a helyi közösség és a piac számára is 

értéket állít elő.  

Forrás: saját kutatás 
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Innovatív fejlesztési megoldásként definiáltuk kutatásunkban azokat az intézkedéseket, melyek 

a termék-előállításnál vagy szolgáltatásnyújtásnál nagyobb hozzáadott értéket képviselnek, 

valamilyen módon diverzifikálják a helyi termék-előállítói tevékenységet vagy valamilyen 

szoros együttműködésen alapulnak. Innovatívnak tekintjük ez alapján a hálózati 

együttműködést, a bemutató gazdaságok kialakítását, védjegy létrehozását, közösségi 

feldolgozók és szociális farmok támogatását. Helyi termék-előállításhoz kapcsolódó 

eszközbeszerzést és építési beruházást minden HACS támogat, aki ilyen témában jelentetett 

meg felhívást. Mivel ezek nem számítanak megfogalmazásunk szerint innovatívnak, így a 

továbbiakban nem vizsgáltuk őket. Egy-egy felhívásban még megjelent haszonállatok háztáji 

tartásának támogatása, amely inkább az önellátást, semmint a helyi gazdaságfejlesztést 

szolgálja. A Közép-dunántúli (1,23) és az Észak-magyarországi régióban (0,94) a legmagasabb 

az egy HACS-ra jutó innovatív megoldási javaslatot tartalmazó felhívások száma. 

Legfontosabbnak tartják a hálózatosodás támogatását, amely az innovatív felhívások 56,2 %-

ánál jelenik meg. A két régió abban is nagyon hasonló, hogy kiemelt helyen kezelik a térségi 

védjegyezést (Észak-Magyarország 37,5 %, Közép-Dunántúl 31,3 %), illetve a bemutató 

gazdaságok fejlesztését (6,3 %, illetve 1,3%). A hálózatosodás és egy kivétellel (Közép-

Magyarország) a bemutató gazdaságok támogatása minden régióban megjelenik, ezek az 

országosan fontosnak vélt megoldási javaslatok. A szociális farmok kialakítását támogató 

fejlesztési intézkedések a Dél-Dunántúlon és az Észak-Alföldön figyelhetőek meg. 

Megvizsgálva a térségek statisztikai adatait, ezen két térség rendelkezik országos 

összehasonlításban a legkedvezőtlenebb munkaügyi mutatókkal. 

 

2. táblázat: Munkanélküliségi ráta (%) 2015-ben Magyarország LEADER településein 

régiók szerint 

Megnevezés Dél-

Alföl

d 

Dél-

Dunántú

l 

Észak

-

Alföld 

Észak-

Magyarorszá

g 

Közép-

Dunántú

l 

Közép-

Magyarorszá

g 

Nyugat-

Dunántú

l 

Munkanélküliség

i ráta (%), 2015. 
5,48 7,88 9,58 9,78 3,87 4,80 3,39 

Forrás: TeIR adatok alapján, saját szerkesztés 

 

Hasonló cipőben jár az Észak-magyarországi régió is, itt azonban a helyi szereplők nem 

fektetnek ekkora hangsúlyt a szociális farmok kialakítására. Ennek oka lehet, hogy itt már több, 

hasonló kezdeményezés is működik (például: Bioszentandrás), így feltételezésünk szerint újak 

kialakítására már nincs szükség. Közép-Magyarországon csak a hálózatosodás, illetve a 

védjegyek kialakítása jelenik meg fejlesztési megoldásként, így itt a legszűkebb a skála a 

javaslatok sokféleségét tekintve. 
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1. ábra: Helyi termék-előállítással összefüggő fejlesztési megoldások aránya régiónként a 

HACS-ok számára vetítve 2018. február 22-én 

Forrás: saját kutatás 

 

Legmagasabb az 1000 lakosra jutó regisztrált őstermelők száma a két alföldi régióban. Látható, 

hogy itt 4-4 helyi termék-előállítással összefüggő fejlesztési megoldást kínálnak. Ezen mutatót 

vizsgálva harmadik helyen áll a Dél-Dunántúl, ahol a legszélesebb a fejlesztési megoldás 

paletta. Itt mind az 5 innovatívnak tekinthető megoldás képviselteti magát. Tehát a helyi 

igények leképeződése megfigyelhető a stratégiai tervezés során. 

 

3. táblázat: 1000 lakosra jutó regisztrált őstermelők száma (fő) 2015-ben Magyarország 

LEADER településein régiók szerint 

Megnevezés Dél-

Alföld 

Dél-

Dunántúl 

Észak-

Alföld 

Észak-

Magyarország 

Közép-

Dunántúl 

Közép-

Magyarország 

Nyugat-

Dunántúl 

1000 

lakosra jutó 

regisztrált 

őstermelők 

száma (fő), 

2015. 

96,79 44,50 79,92 34,95 25,39 30,12 40,83 

Forrás: TeIR adatok alapján, saját szerkesztés 

 

Nyugat-Dunántúlon és a Dél-Alföldön kiemelten jelentkezik a bemutató gazdaságok 

kialakításának ösztönzése. Itt a már működő termelők saját tevékenységüket mutathatják be a 

hozzájuk érkező iskoláknak, turistáknak, érdeklődőknek. Nagy hagyományra tekint vissza 

például ezen tevékenység az őrségi gazdálkodók, kézművesek körében.  

Összességében elmondható, hogy a HFS-ek megvizsgálása során kiderült, hogy az 

akciócsoportok hasonló tematika mentén határozták meg intézkedési tervüket a rövid ellátási 

lánc kialakításával kapcsolatos kihívásokra reagálva. A fejlesztési megoldások öt csoportba 

egységesen besorolhatóak voltak. A stratégiák válaszolnak a felmerülő helyi igényekre.  
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4. Esettanulmány 

 

A helyi termék-előállítók akciócsoportok általi összefogására számos jól működő gyakorlatot 

találunk hazánkban, ezek közül itt most csak egyet emelünk ki. Azért esett erre a választásunk, 

mivel itt több koordináló szervezet együttműködését láthatjuk. Innovatív, külföldi példán 

alapuló, hazánkban is alkalmazott összefogás a Vidék Minősége védjegy kezdeményezés. „A 

„Rural Quality” nemzetközi védjegyet 1998-ban spanyol, francia, olasz LEADER 

vidékfejlesztési csoportok hozták létre. Rajtuk kívül jelenleg Görögország, Portugália és 

Magyarország tagja az „Association of the European Territorial Quality Mark” - Európai 

Térségi Vidék Minősége Védjegy Egyesületnek. Az európai összefogás célja az egyes országok, 

régiók, térségek vidéki területein a különleges minőséget képviselő, társadalmi, környezeti, 

gazdasági felelősségvállalás terén is együttműködő termelők, vállalkozók, szolgáltatók 

népszerűsítése, versenyképességük erősítése” [18]. A hazai egyesület alapító tagjai LEADER 

Helyi Akciócsoportok: Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület, "A BAKONYÉRT" 

Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület, Éltető Balaton-felvidékért Egyesület, Duna-Ipoly 

Határmenti Együttműködés Helyi Közössége Közhasznú Egyesület (DIPO Egyesület). Az 

alapítók az európai összefogás mintájára létrehozták hazánkban a Vidék Minősége védjegyet, 

mely a tagok illetékességi területein működő helyi termelőket, kézműveseket, turisztikai 

szolgáltatókat, épített és kulturális örökségelemeket, továbbá borászatokat fogja össze, minősíti 

és népszerűsíti. A DIPO Egyesület jelen programozási időszakban nem kapta meg a LEADER 

HACS címbirtokosi kinevezést, így csak három akciócsoport építette be a Vidék Minősége 

Védjegy taghálózat fejlesztését stratégiájába. 

4. táblázat: A Vidék Minősége Védjegyhez kapcsolódó intézkedések a hazai 

tagszervezeteknél 2018. február 22-én 

HACS megnevezése Intézkedés leírása 

Alpokalja Fertő táj 

Vidékfejlesztési Egyesület 

Intézkedés megnevezése:  

Gazdaságfejlesztés a Vidék Minősége jegyében – A Vidék Minősége –

Alpokalja-Fertő táj védjeggyel rendelkező termelők és szolgáltatók 

tevékenységének fejlesztése 

Jogosultak köre: 

Civil szervezet, egyházi szervezet, természetes személy, mikrovállalkozás, 

kistermelő, családi gazdaság, szövetkezet, szociális szövetkezet, aki a 

pályázat benyújtását megelőzően minősített védjegyes tag. 

Cél és támogatandó tevékenységek: 

A védjeggyel rendelkező vállalkozások fejlesztése kisléptékű beruházások, 

együttműködések és hálózatosodás ösztönzésével, értékesítési csatornák 

fejlesztésével, a Vidékfejlesztési Program Rövid Ellátási Lánc alprogramba 

történő csatlakozás feltételeinek megteremtésével. 

"A BAKONYÉRT" 

Vidékfejlesztési 

Akciócsoport Egyesület 

Intézkedés megnevezése: 

Bakonyi helyi termék előállítása, fejlesztése a Vidék Minősége program 

jegyében 

Jogosultak köre: 

Természetes személy, őstermelő, mikrovállalkozás, non-profit szervezet, 

önkormányzat, önkormányzati társulás, egyház, aki már meglévő Vidék 

Minősége Bakonyi Helyi Márka Minősítéssel rendelkezik. 

Cél és támogatandó tevékenységek: 
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Térségi gazdaság élénkítése a Vidék Minősége védjegybirtokosok 

együttműködésének ösztönzése által. A minőségi termék előállítását vagy 

minőségi szolgáltatás nyújtás feltételeit támogató infrastrukturális és 

technológiai háttér megteremtése, eszközök beszerzése, marketing 

tevékenység, Vidék Minősége értékesítő pontok bővítése, ill. meglévők 

fejlesztése, egyéni és közös termékfejlesztésben való részvétel, 

szakterületnek megfelelő kisebb programok, rendezvények, képzések, 

tanulmányutak szervezése, lebonyolítása, együttműködések kialakítása, 

erősítése. 

Éltető Balaton-felvidékért 

Egyesület 

Intézkedés megnevezése: 

A térséget lefedő Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék védjeggyel 

rendelkezők és az újonnan csatlakozó termelők és szolgáltatók 

tevékenységének fejlesztése 

Jogosultak köre: 

Az intézkedés keretében kiírt pályázat a térséget lefedő Vidék Minősége – 

Éltető Balaton-felvidék védjeggyel rendelkezők és az újonnan csatlakozó 

termelők és szolgáltatók tevékenységének fejlesztését támogatja. 

Cél és támogatandó tevékenységek: 

Ugyanaz, mint a „A Bakonyért” Egyesületnél. 

Forrás: A vizsgált HACS-ok HFS-ei alapján (2018.02.22) [1] [2] [8], saját szerkesztés 

 

Látható, hogy az utóbbi két akciócsoport szorosan együttműködött a stratégia kialakítása során, 

hiszen céljaik megegyeznek. Lényegében a tagszervezetek saját térségeikben működő REL 

szerveződéseket hoztak létre, illetve működtetnek a helyi adottságoknak megfelelően. A 

pályázók köre a már védjeggyel rendelkezőkből, vagy pedig az újonnan csatlakozni kívánó 

szereplőkből tevődik össze. Ilyen módon koordinált térségi fejlesztést lehet végrehajtani.  

5. Következtetések 

A LEADER Helyi Akciócsoportok a legtöbb esetben közvetlen kapcsolatot ápolnak a 

térségükben működő helyi termék-előállítókkal. A stratégiaalkotási folyamat során ez a 

közvetlen kapcsolat tette lehetővé, hogy a helyi igények megjelenhessenek az elkészült 

fejlesztési dokumentumokban. A Helyi Fejlesztési Stratégiákat elemző kutatásunk alapján 

kijelenthetjük, hogy a rövid ellátási láncok fejlesztése kiemelt helyen szerepel az 

akciócsoportok stratégiai tervei között. A 2018. február 22-ig megjelent 429 helyi felhívás 

csaknem 27%-ára nyújthatnak be helyi termék-előállítással foglalkozó vállalkozók pályázatot. 

Az általuk kínált megoldási javaslatok sok esetben innovatívak, országos szinten is követendő 

példák. Nagy hangsúlyt helyeznek a hálózati együttműködésre, a REL-szerű koordinált 

értékesítés ösztönzésre (minden régióban fontosnak tartják támogatását). Megjelenik a helyi 

igény a közösségi feldolgozók, szociális farmok, bemutató gazdaságok kialakítására és 

továbbfejlesztésére. Több térség is saját helyi termék védjegy kidolgozásán, illetve tartalommal 

való megtöltésén fáradozik. A hálózati együttműködés és a védjegyprogramok keretében 

kiemelt helyen szerepel a közös marketing tevékenység, az egységes megjelenés. Az egyes 

régiók eltérő stratégiák mentén gondolkodnak, de a helyi termék-előállítók eszközfejlesztését, 

illetve infrastrukturális beruházásait szinte mind támogatandó területként kezelik. Az általuk 

kínált innovatív megoldási javaslatok sok esetben azonban nem tükrözik teljes mértékben a 

valós igényeket, hiszen éppen a többi programtól történő lehatárolási, illetve a bürokratikus 

követelményeknek való megfelelési kényszer az, ami gátat szab az alulról jövő 
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kezdeményezések pályázati felhívásban történő megtestesülésének. Későbbi vizsgálataink 

keretében szeretnénk tanulmányozni a 2018. február 22-e után megjelent helyi pályázati 

felhívásokat is, illetve azt, hogy a LEADER helyi akciócsoportok milyen mértékben és módon 

láthatják el a rövid ellátási láncok szervezésével kapcsolatos feladatokat.  
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Absztrakt 

 

A vállalatok saját működéséért való való felelősségvállalása (a CSR – corporate social 

responsibility) mára a világ valamennyi fejlett országában ismert és elterjedt tevékenység. 

Habár a felelősségvállalással kapcsolatos vállalati programok, valamint a fenntarthatósági 

beszámolás (vagyis a formális CSR) elsősorban a nagyvállalatokat jellemzi, a koncepció részét 

vagy egészét (akár nem tudatosan formában) a kis- és középvállalatok is gyakorolják. 

A felelősségvállalás hozzájárul a különböző közösségek életminőségének javításához, így 

például az olyan globális kezdeményezésekhez, mint a fenntartható fejlődés célkitűzései 

(sustainable delepment goals, SDG). Fontos kiemelni azonban, hogy ez a tevékenység 

erőforrásokat von el a vállalat fő- és egyéb tevékenységeitől, ami csökkentheti a tulajdonosi 

értéket. 

A stakeholder elmélet a tulajdonosi elmélet alternatívájaként jelent meg az 1980-as évek elején. 

A megközelítés szerint ugyan a tulajdonosok jelentik a vállalat számára az egyik legfontosabb 

érdekcsoportot, a vállalatirányítás során más külső szereplők érdekeit is figyelembe szükséges 

venni. Ilyen érdekcsoport lehet a munkavállalók, a helyi közösségek vagy a beszállítók, de 

tágabb értelemben ide tartoznak a versenytársak vagy épp a nem-kormányzati szervezetek (non-

governmental organisation, NGO). 

A tanulmányban a szerző a vállalatirányítási megközelítések felelősségvállalással való 

összeegyeztethetőségét, annak számszerűsítési lehetőségeit és problémáit vizsgálja. 

Figyelemmel arra, hogy a tulajdonosok központi szerepet töltenek be mind a tulajdonosi érték 

maximalizálását, mind a stakeholderi érték maximalizálását célként megjelölő 

vállalatirányítási rezsimben, a felelősségvállalás nem lehet öncélú, annak a tulajdonosi értéket 

(is) kell szolgálnia. Ennek megfelelően a felelősségvállaláshoz kapcsolódó egyes tevékenységek 

olyan projektekként foghatók fel, melyek nettó jelenértéke (net present value) pozitív.  

A pozitív nettó jelenérték több tényező egyedi vagy együttes hatása alapján érhető el. Ezen 

hatások egy része pénzben közvetlenül kifejezhető, ilyen projektek főként 

• költségmegtakarítást szolgáló beruházások/intézkedések (például környezetvédelmi 

adók/díjak elkerülése érdekében kevésbé környezetszennyező technológia, 

energiatakarékos megoldások); 

• bevételt növelő projektek (például öko-innovációk, termékdifferenciálás); 

• elvárt hozamot csökkentő intézkedések (például transzparencia növelése). 

A pénzben közvetlenül nem kifejezhető hatások értékelése számos bizonytalanságot, nehézséget 

rejt magában. A pénzben nem kifejezhető hatás lehet például a magasabb brandérték, a jobb 

reputáció, vagy a lojálisabb munkaerő. Ezen hatások egyik jellemzője, hogy a pozitív (pénzbeli) 
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hatás nem csak a vállalatnál, vagyis végső soron a tulajdonosi értékben csapódik le, hanem 

abból a stakeholderek is részesülnek, így járulva hozzá a stakeholderi érték maximalizálásához. 

A dolgozat szintetizáló jellegű, következtetéseit a hazai és a nemzetközi szakirodalom 

feldolgozása alapján fogalmazza meg. 

 

Kulcsszavak: CSR, pénzügyi teljesítmény 

 

1. Bevezetés, célok 

 

A vállalati társadalmi felelősségvállalás (corporate social responsibility, CSR) gyakorlata az 

elmúlt évtizedek során egyre inkább teret nyert mind a fejlett, mind a fejlődő világban. 

Manapság a társadalmilag felelős vállalat koncepciója már nem csak keletre (Kerekes és 

Wetzker, 2007), hanem délnyugatra (pl. Santis et. al., 2016), sőt, délre (pl. Mathuva és Kiweu, 

2016) is tart. A koncepció alkalmazásának okai és hatásai azonban továbbra sem tisztázottak 

teljes mértékben. 

A felelősségvállalás üzleti gyakorlatba való mélyebb integrálását, azt ún. üzleti esetnek 

(business case) tekintő szerzők (pl. Margolis et al., 2009) azzal érvelnek, hogy a 

felelősségvállalás pozitívan járul hozzá a tulajdonosi értékhez. Ennek magyarázata, hogy a 

vállalat felelőssé tétele egy hosszú, sok erőforrást igénybe vevő tanulási folyamat, melynek 

során a várható pozitív hatások kompenzálják a befektetést. A business case irodalom a 

hipotézist legtöbbször empirikusan támasztja alá, melyben legtöbbször a felelős vállalatok 

pénzügyi teljesítményét a nem felelős vállalatokból álló kontrollcsoporthoz viszonyítják. 

Margolis és szerzőtársai (2009) átfogó metaelemzése alapján a hipotézis helytálló, a kutatások 

alapján biztonsággal állítható, hogy a felelősen működő vállalatok pénzügyi teljesítménye 

magasabb, mint a felelősnek nem tekinthetőké. A kérdés azonban továbbra is nyitott, hogy a 

magasabb megtérülést konkrétan mely tevékenységek okozzák. Habár feltételezhető, hogy a 

felelősségvállalást holisztikus tevékenységnek kell tekinteni, a különböző tevékenységek 

pénzügyi megtérülése érdeklődésre tarthat számot. Dolgozatom célja ennek megfelelően az 

egyes, felelősségvállalással kapcsolatos akciók megtérülésre gyakorolt potenciális hatásainak 

feltárása. 

A tanulmány a következőképp tagolódik: a második fejezetben összefoglalom a releváns 

irodalmat, majd a harmadik fejezetben a kutatás során alkalmazott módszertant mutatom be. A 

negyedik fejezet a kutatás eredményeit foglalja össze, Végül az utolsó fejezetben összefoglalom 

a dolgozat következtetéseit és azok korlátozásait, valamint bemutatom a további kutatási 

irányokat. 
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2. Elméleti áttekintés 

 

Habár az USA-ban egyes mágnások már a második ipari forradalom idején, XIX. század végén 

is tudatosan áldoztak társadalmi célokra55, az üzleti szféra társadalmi felelősségvállalásáról 

szóló diskurzus először az 1950-es években merült fel. Ekkor a felelősségvállalás még az 

üzletemberekre és nem a vállalatokra vonatkozott. A vállalati társadalmi felelősségvállalásról 

szóló diskurzus csak az 1970-es években jelent meg (Géring, 2014). 

A CSR üzleti gyakorlatban való létjogosultságáról szóló diskurzusban Géring (2014) három 

mérföldkövet állapít meg: (1) a tulajdonosi érdeket központba helyező irányzatot; (2) a 

tulajdonosi értékteremtést és a társadalmi szempontokat egyaránt figyelembe vevő elmélet; (3) 

az újrapolitizált vállalat koncepcióját. 

Ezen elméletek, valamint azok kritikái a következő alfejezetekben kerülnek bemutatásra. 

Tekintettel arra, hogy dolgozatom a második, a tulajdonosi értéket és a felelősségvállalást 

egyaránt figyelembe vevő diskurzushoz kapcsolódik, a legrészletesebben az azzal kapcsolatos 

irodalmat mutatom be. 

 

2.1. A tulajdonosok elsőbbségének elmélete 

 

A tulajdonosok elsőbbségét (shareholder’s primacy) hirdető elmélet lényege, hogy a vállalat 

elsődleges célja a tulajdonosainak vagyonának növelése, vagyis a részvényárfolyam 

maximalizálása. A pénzügyi közgazdaságtan alapelvei szerint ez a kockázatvállalás adott szintje 

mellett a profit (fenntartható) növelésével, vagy adott profitszinten a vállalat egyedi 

kockázatának csökkentésével történhet. Az egyedi kockázatok csökkentésének problematikája 

következtében a tulajdonosi érték növelésének elsődleges módja a pozitív nettó jelenértékű 

projektek megvalósítása. 

A New York Times Magazine-ba írt híres cikkében Friedman (1970) a tulajdonosok elsőbbségét 

hirdető elméletet támogatta. Álláspontja szerint a vállalat mesterséges (artificial) személy, így 

a tevékenységeiért nem vállalhat felelősséget. A vállalatok társadalmi felelősségvállalása ebből 

kifolyólag valójában a menedzserek felelősségvállalása, melynek alapját a menedzserek 

preferenciái jelentik. Ez Friedman (1970) szerint több okból is aggályosnak tekinthető: (1) a 

menedzser a tulajdonosok alkalmazottja, ebben a szerződéses viszonyban pedig munkaköri 

kötelezettsége a tulajdonosok érdekét szolgálnia; (2) a menedzser csak részleges ismeretekkel, 

kompetenciákkal rendelkezik a valós társadalmi problémákról, így az általa kezdeményezett és 

felügyelt felelősségvállalás vélhetően az optimálistól eltérő eredményekhez vezet; (3) azáltal, 

hogy a vállalat forrásait felelősségvállalásra fordítják, a felmerült költségeket végül a magasabb 

eladási árak következtében vagy a fogyasztók fizetik meg, vagy az alacsonyabb megtérülés 

következtében a tulajdonosok. Figyelemmel arra, hogy az utóbbi végső soron redisztributív 

szerepet tölt be, Friedman (1970) az állam hatáskörébe tartozó adókhoz hasonlítja. 

Mindazonáltal Friedman (1970) szerint a törvények, valamint a társadalom etikai normáinak 

betartása összeegyeztethető a tulajdonosi érték maximalizálásával. Habár ez a megállapítás 

                                                           
55 A Carnegie vagy a Rockefeller család filantróp és mecénási tevékenysége talán Magyarországon is ismert. 

Rockefeller erről a tevékenységéről állította, hogy „úgy hiszem, kötelességem, hogy egyre több pénzt keressek és 

ezt a pénzt a lelkiismeretem szerint embertársaim javára fordítsam” (Norton et. al., 1986:490, idézi Scherer et. al., 

2009:333). 
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lehetőséget teremt számos CSR tevékenységre, a gyakorlatban inkább tekinthető 

„gumiszabálynak”. Ide érthetők ugyanis a különböző jogi arbitrázs lehetőségek kiaknázása, 

mint például a termelés olyan országokba való áttelepítése, ahol a környezetvédelmi és/vagy a 

munkavállalással kapcsolatos szabályozás a vállalatnak nagyobb szabadságot, ezáltal 

költségmegtakarítást tesz lehetővé. Ez az arbitrázs azonban nem csak a fejlődő országokat 

érintheti, ugyanis beszámolási kötelezettség hiányában a diszkrimináció különböző formái (pl. 

nők alacsonyabb fizetése, hátrányos helyzetű csoportok alkalmazása stb.) a fejlett világ 

társadalmaiban is megvalósítható. 

 

2.2. A tulajdonosi érdek és a társadalmi szempontok kibékítése 
 

A vállalati társadalmi felelősségvállalás egyik legismertebb definíciója Archie B. Carrollhoz 

fűződik, mely szerint a CSR nem más, mint a vállalat gazdasági, jogi, etikai és filantróp 

felelősségvállalása (Carroll, 1979 idézi Carroll, 1991). Ez a négy elem alkotja az ún. CSR-

piramist, melynek alsó elemét a gazdasági kötelezettségek képezik, amelyre a jogi, az etikai, 

majd végül a diszkrecionális felelősségvállalás épül. A Szerző kiemeli, hogy a négy elem nem 

tükröz fontossági sorrendet, a különböző elemeket integráltan szükséges kezelni. Az elkülönítés 

célja az elemzések támogatása, valamint az egyes elemek közötti dinamikus kapcsolat 

megteremtése (Carroll, 1991). A CSR piramis három implikációt is tartalmaz: (1) a 

felelősségvállalás négy eleme közül egyedül a filantrópia haladja meg a tulajdonosi 

értékmaximalizálás korlátait, ugyanis azt Friedman (1970) is elismeri, hogy a vállalatnak a jogi 

és az etikai normák szerint kell működnie (Carroll, 1991). Mindazonáltal a modell véleményem 

szerint figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy a valóban felelős vállalat nem aknáz ki sem 

jogi, sem etikai arbitrázs lehetőségeket; (2) a felelősségvállalás és a tulajdonosi érdek 

érvényesítése nem zárja ki kölcsönösen egymást, a két tevékenység párhuzamosan is végezhető; 

(3) a tulajdonosi értékmaximalizálástól eltérően a vállalatnak nem egy, hanem négy dimenzió 

mentén kell a tevékenységét optimalizálnia. 

A felelősségvállalás és a tulajdonosi érdek közötti ellentétet a szerzők rendszerint azzal 

szándékoznak feloldani, hogy a felelősségvállalást (vagy annak részterületeit) a gazdasági 

teljesítménnyel azonos szintű vállalati célként jelölik meg. Ilyen például a John Elkingtonhoz 

köthető hármas eredménykritériumok (triple bottom line, TBL) modellje, mely a gazdasági 

teljesítmény mellé helyezi a környezeti és a társadalmi teljesítményt. Ebben az esetben a 

szervezet teljesítménye például a három eredménykritériumból képzett index segítségével 

határozható meg (pl. Slaper és Hall, 2011). Fontos azonban megjegyezni, hogy a koncepció 

kritikusai szerint azáltal, hogy a TBL egyes dimenzióinak teljesítménye eltérő 

mértékegységekben határozható meg, azok összeadása is problematikus. További nehézségként 

jelentkezik a dimenziók alacsonyfokú integráltsága, mely lehetővé teszi az esetleges elégtelen 

teljesítmény kompenzálását (Sridhar és Jones, 2013). 

A tulajdonosi értéket és a felelősségvállalást egyenrangúként kezelő diskurzus egyik 

részterülete a felelősségvállalás a tulajdonosi értékre gyakorolt hatásait vizsgálja. A kutatók 

ebben az esetben a CSR legitimációját azzal próbálják alátámasztani, hogy az a tulajdonosi 

értéket növeli. Ezt nevezi az irodalom üzleti eset (business case) bizonyításnak (Géring, 2014). 

Ebben az esetben a kutatások célja végső soron a felelősségvállalással kapcsolatos 

tevékenység(ek) nettó jelenértékének meghatározása: amennyiben a nettó jelenérték pozitív, a 
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felelősségvállalás növeli a tulajdonosi értéket, míg ellenkező esetben csökkenti azt. Az első 

business case kutatásnak Bragdon és Marlon által 1972-ben publikált eredményei tekinthetők, 

melyek alapján a társadalmi és a pénzügyi teljesítmény között pozitív kapcsolat figyelhető meg 

(Bragdon és Marlin 1972, idézi Margolis et. al., 2009). Az elmúlt csaknem fél évszázadban 

számos hasonló elemzés történt. Margolis és szerzőtársai (2009) 251 tanulmány feldolgozása 

alapján bizonyították, hogy a két teljesítmény között pozitív kapcsolat áll fenn még akkor is, ha 

a negatív eredményt tartalmazó kéziratok egy része nem is került publikálásra. 

A business case kutatások egyik ismertetőjegye, hogy a felelős működés értékteremtését a 

felelős működéshez társított indikátorok és a pénzügyi teljesítmény közötti kapcsolat 

statisztikai elemzésével vizsgálják. Ugyanakkor a felelős működés mérésére vonatkozóan nincs 

kiforrott módszertan, így a kutatásokban számos különféle indikátor jelenik meg. Ilyen lehet 

például az ökoinnovációk száma (Przychodzen és Przychodzen, 2015), a fenntarthatósággal 

kapcsolatos tanúsítványok, címkék beszerzése (Crifo et. al., 2016), vagy egy külső értékelő által 

adott értékelés (Blasi et. al., 2018). A pénzügyi teljesítményt rendszerint jövedelmezőségi (pl. 

Tsoutsoura, 2004), vagy piaci mutatók (pl. Blasi et. al., 2018) segítségével mérik. A kutatások 

a legtöbb esetben a felelős működés egészének hatását elemzik, de az újabb és részletesebb 

adatbázisokon végrehajtott elemzések az egyes részterületek (pl. környezeti, társadalmi 

teljesítmény) egyedi hatását is vizsgálják. 

Tekintettel arra, hogy a CSR-t a stakeholderek várakozásai (stakeholder’s expectations) 

befolyásolják (Géring, 2014), a stakeholderek eltérő szokásai, normái és értékei56 erőteljesen 

hatnak mind a CSR tevékenységre, mind annak tulajdonosi értékre gyakorolt hatására. Ez 

indokolja, hogy a business case kutatások fókuszpontjába egyre inkább bekerül a területiség 

kérdése is. A kutatások az USA különböző tőzsdén jegyzett vállalatokra irányultak (ld. pl. Blasi 

et. al., 2018), azonban az ezredfordulót követően egyre nagyobb hangsúlyt kaptak az országra 

vagy országcsoportokra vonatkozó elemzések is. Az ilyen kutatások sorába tartozik például 

Crifo és szerzőtársai (2016) a francia, Przychodzen és Przychodzen (2015) a lengyel és magyar, 

Santis és szerzőtársai (2016) a brazil tőzsdei vállalatok pénzügyi és nem pénzügyi teljesítménye 

közötti kapcsolat elemzése, vagy akár Mathuva és Kiweu (2016) elemzése a kenyai 

takarékszövetkezetek jövedelmezősége és kooperatív társadalmi és környezeti jelentése 

(cooperative social and environmental disclosure, CSED) között kapcsolatról. 

 

2.3. Az újrapolitizált vállalat koncepciója 

 

Míg a CSR tevékenység motivációját Friedman (1970) a menedzser értékrendjében, addig 

Carroll (1991) a stakeholderek várakozásaiban találja meg. Habár a fókusz különböző, mindkét 

modell adottságként kezeli a gazdaság és a társadalom különválasztását (Géring, 2014). Ez az 

elkülönítés a legtöbb esetben helytálló, azonban a transznacionális vállalatok esetében a 

vállalatmérettel párhuzamosan a modellek magyarázóereje csökken. Ezen vállalatokat az egyes 

államok, de sok esetben a szupranacionális szervezetek sem tudják kielégítő mértékben 

felügyelni, miközben a vállalatok egyre komolyabb hatást gyakorolnak a társadalmak életére. 

Egyes vállalatok ugyan már most is felelős vállalati polgárként (corporate citizen) viselkednek 

                                                           
56 A szokásokat, normákat és értékeket összefoglalóan társadalmi intézményeknek nevezzük. Intézmények alatt 

„formális és informális szabályok azon rendszerét értjük, melyet normális körülmények között a gazdasági aktorok 

normatív, kognitív vagy anyagi okokból követnek” (North, 1990:3 idézi Hall és Soskice, 2004). 
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(Scherer et. al., 2009), ez azonban egy belső indíttatású önkéntes vállalás. Ebben az esetben 

Friedman (1970) kritikája továbbra is érvényes, ugyanis a végzett tevékenység nem feltétlenül 

a társadalom tényleges igényeit, hanem a vállalat, végső soron pedig a menedzserek 

értékrendjét tükrözi. 

Az újrapolitizált vállalat koncepció (szükségszerűen) nélkülözi a területiséget, azaz alapvetően 

univerzalista jellegű. Ennek oka, hogy mivel a felelősségvállalás nem kívülről, hanem a vállalat 

belső értékeiből fakad, azt jelentős mértékben befolyásolják a székhely (headquarter) 

országának kulturális jellemzői. Ebből kifolyólag a nyugati vállalatok a nyugati értékrend 

alapján vállalnak felelősséget, – olyan akciókat végrehajtva, mint a nemek közötti egyenlőség, 

vagy szabadságjogok előmozdítása, – melyeket a más kultúrák eltérő súllyal vesznek 

figyelembe. 

 

3. Módszertan 

 

A dolgozat szintetizáló jellegű, a meglévő szakirodalmi források alapján kíván 

következtetéseket levonni. A kutatás témájához illeszkedően a hazai és a nemzetközi business 

case irodalom alapján határozom meg a vállalati társadalmi felelősségvállalással 

összefüggésben felmerülő, a tulajdonosi értéket növelő vagy csökkentő hatásokat. 

Dolgozatomban nem tekintettem célnak, hogy a figyelembe vett irodalmak valamilyen 

szempontból reprezentatívak legyenek. Habár úgy tűnhet, hogy ez csökkenti a levonható 

következtetések alkalmazhatóságát, a tapasztalat azt mutatja, hogy a CSR a tulajdonosi értékre 

csak néhány főbb csatornán keresztül járul hozzá. 

A gyakorlati alkalmazhatóság érdekében a felmerülő pozitív és negatív hatásokat az empirikus 

mérhetőségük alapján két kategóriába, a számszerűsíthető és a nem számszerűsíthető hatások 

közé sorolom. 

 

4. Eredmények 

 

Az 1. táblázatban az irodalomkutatásban feltárt, a vállalati felelősségvállalás tulajdonosi értéket 

befolyásoló hatásait mutatom be. 
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1. táblázat: A felelős működés tulajdonosi értékre gyakorolt hatásai 

Pozitív, 

számszerűsíthető 

hatások 

• működési költségek csökkentése a kevesebb felhasznált 

csomagolóanyag miatt (Kerekes és Wetzker, 2007, Tsoutsoura, 

2004), 

• működési költségek csökkentése optimális szállítási útvonalak 

miatt (Tsoutsoura, 2004) 

• működési költségek csökkentése a jobb energiahatékonyság által 

(Székely és Knirsch, 2005) 

• kisebb munkahelyi fluktuáció (Tsoutsoura, 2004) 

• magasabb produktivitás a jobb munkakörülmények, illetve 

elkötelezett munkaerő következtében (Tsoutsoura, 2004) 

• alacsonyabb kockázati prémium, a transzparencia következtében 

csökkenő ügynöki költségek által (Ng és Rezaee, 2015) 

Negatív, 

számszerűsíthető 

hatások 

• környezetbarát eszközök beszerzése (Tsoutsoura, 2004) 

• menedzsmentstruktúra változtatása (Tsoutsoura, 2004) 

• szigorúbb minőség-ellenőrzés (Tsoutsoura, 2004) 

Pozitív, nem 

számszerűsíthető 

hatások 

• jobb brand image (Tsoutsoura, 2004) 

• jobb reputáció (Tsoutsoura, 2004, Székely és Knirsch, 2005) 

• kockázatok csökkenése a környezetvédelmi megfontolások, 

etikus üzletmenet (pl. korrupció mellőzése), valamint a nagyobb 

transzparencia következtében (Tsoutsoura, 2004) 

• tőke könnyebb bevonása (Tsoutsoura, 2004) 

• innovatívabb termékek, szolgáltatások  (Székely és Knirsch, 

2005) 

• szélesebb befektetői kör (Heinkel et. al., 2001, idézi Ghoul, et. 

al., 2011) 

• új piacok feltárása (Székely és Knirsch, 2005) 

• termékdifferenciálás (Székely és Knirsch, 2005) 

• a felelős fogyasztók igényeinek való megfelelés által nagyobb 

ügyfélkör (Székely és Knirsch, 2005) 

• „működési engedély” (license to operate) (Post et. al., 2002, idézi  

Margolis et. al., 2009) 

Negatív, nem 

számszerűsíthető 

hatások 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az elemzett szakirodalom alapján a leginkább figyelemre méltó eredmény, hogy a business 

case irodalom szerzői szinte teljes egészében a CSR pozitív hatásait emelik ki. Ez alól kivételt 

egyedül Tsoutsoura (2004) képezte, aki néhány, rövid távon pénzkiadással járó tényezőt említ. 

Véleményem szerint ez nem jelenti azt, hogy az irodalom elhallgatná a felelősségvállalással 

kapcsolatos költségeket, negatív hatásokat, sokkal inkább adottságként, magától értetődőnek 



470 

tekinti azokat. Habár (Margolis et. al., 2009) is utalnak arra, hogy a felelősségvállalás és a 

pénzügyi teljesítmény között negatív vagy semleges eredményt felmutató kutatások nagyobb 

valószínűséggel maradnak fiókban, elemzésük alapján a irreálisan sok ilyen eredményre van 

szükség ahhoz, hogy ki lehessen jelenteni, hogy a CSR nem pozitívan hat a pénzügyi 

teljesítményre. További érdekesség, hogy míg a pozitív hatások között számos, közvetlenül nem 

számszerűsíthető tétel jelenik meg, addig a negatív hatások esetében ilyen nem jelentkezik. 

Véleményem szerint ez azzal magyarázható, hogy a szerzők a társadalomtól kapott működési 

engedélyt (license to operate) nem korlátként, hanem pozitív értelemben, a felelős működés 

jutalmaként aposztrofálják. A megközelítés mindenképpen aggályos, mivel a társadalmi 

ellenállás, vagyis a működési engedély hiánya az amúgy környezetvédelmi normáknak 

megfelelő beruházásokat, vagy cégeket is meghátrálásra késztethet. Jó példa lehet erre egy 

börtön vagy egy hulladékégető létesítése, vagy meglévő vegyi üzemek elleni demonstrációk. 

A pozitív, közvetlenül számszerűsíthető hatások négy csoportra oszthatók: (1) az operatív 

folyamatok optimalizálása csökkenti nem csak a környezet terhelését, hanem a felmerülő 

költségeket is; (2) a lojálisabb és motiváltabb munkaerő produktívabb és hajlamosabb az 

innovációra is, továbbá kevesebb költség merül fel a betanítás és a toborzás következtében; (3) 

a nagyobb transzparencia következtében csökken a tőkeköltség; (4) a felelős gyakorlatokkal 

elkerülhetők a környezetvédelmi, valamint munkavédelmi bírságok. 

A nem számszerűsíthető hatások a transzparenciát, valamint a vállalat és termékeinek jobb 

megítélését helyezik előtérbe. Ezen tényezők számosságára, valamint azok potenciális 

hatásainak volumenét tekintve érthető, hogy a business case irodalom az egyes intézkedések 

egyedi hatásainak feltárásával kevéssé foglalkozik. 

A hatások elemzése során fontos kiemelni, hogy a tényleges elkötelezettség ellenőrizhetősége 

nem biztosítható. A kritikusok szerint a transzparencia hiányát kihasználva a vállalatok a 

társadalmi és környezeti projektjeik inkább egy jól megvalósított PR kampánynak tekinthetők, 

melyet a szerzők csupán kirakatrendezgetésnek (window dressing) vagy zöldre mosásnak 

(greenwashing) aposztrofálnak (Klein, 2000; Laufer, 2003 idézi Scherer et. al., 2009). 

 

5. Összefoglaló 

 

Dolgozatomban a vállalati társadalmi felelősségvállaláshoz (corporate social responsibility) 

kapcsolódó tevékenységek tulajdonosi értékre gyakorolt hatását vizsgálom. A vállalati 

felelősségvállalás diskurzusában három mérföldkő különíthető el (Géring, 2014), (1) a 

felelősségvállalást a tulajdonosi értékre károsnak tekintő friedmani doktrína, (2) a tulajdonosi 

értékteremtést és a felelősségvállalást összeegyeztethetőnek tekinthető carrolli irányzat, 

valamint (3) az újrapolitizált vállalat koncepciója. Jelen tanulmány a három diskurzus közül a 

második, azon belül is a fenntarthatósági szempontokat a vállalati stratégiába integrálását 

sürgető üzleti eset (business case) irodalmába illeszkedik. 

A kutatás alapján megállapítható, hogy habár a szerzők jellemzően a felelősségvállalásnak, mint 

egésznek a tulajdonosi értékre gyakorolt hatását vizsgálták, azonosítottak számos olyan egyedi 

intézkedést is, melyek arra hatással lehetnek. Ezen hatásoknak csupán egy része 

számszerűsíthető közvetlenül. A számszerűsíthető hatások a munkaerő és a működés egyéb 

költségeinek csökkentését, a bírságok elkerülését, valamint a tőkeköltség csökkenését jelentik. 

A közvetlenül nem számszerűsíthető hatások a vállalat egészének, vagy annak termékeinek 
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megítélését tartalmazzák. Fontos azonban kiemelni, hogy mivel az intézkedések mögötti valós 

elkötelezettség nem vizsgálható, ezért előfordulhat, hogy a vállalatok egy része esetében a 

felelősségvállalás csak zöldre mosásnak (greenwashing) vagy kirakatrendezgetésnek (window 

dressing) minősül. 

A kutatás következtetéseit a rendelkezésre álló hazai és külföldi business case irodalom 

feldolgozása alapján vontam le, ennek megfelelően az eredmények legfőbb korlátját az 

elemzésben nem szereplő szerzők feldolgozása jelenti. 

A CSR irodalomban napjainkban egyre jelentősebb teret nyer a területiség, a régiók/országok 

eltérő CSR tevékenységének elemzése. Ennek megfelelően a kutatás további iránya elsősorban 

ezt, az országokra jellemző CSR tevékenységek feltárását jelentheti. 
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Absztrakt  

 

Egy vállalat/iparág szabályozó mechanizmusainak és mögöttes tényezőinek megismerésére 

több lehetőség is rendelkezésre állhat. A makrokörnyezet elemzésének egyik legismertebb 

módszere a PEST(EL) vagy STEEP modell, mely mozaik szavak a környezeti elemek angol 

nyelvben használatos megnevezésének rövidítéseként jöttek létre. Bár a modell által azonosított 

tényezőkre a gazdálkodóknak nincs hatása a vállalatoknak, mégis kiemelkedő fontosságú az 

elemzés elvégzése a vizsgált vállalatcsoport esetében, hiszen főleg ezek segítségével állapítható 

meg a vállalatok működési kerete. Jelen tanulmány egy folyamatban lévő kutatás –mely a 

hőszolgáltató vállalatok gazdálkodásának vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi sajátosságait 

hivatott bemutatni- részének tekinthető, célja azon környezeti elemek változások azonosítása, 

melyek magyarázó változóként, esetlegesen csoportképző ismérvként jelenhetnek meg a 

pénzügyi és jövedelmezőségi sajátosságok és okok feltárása során. A PEST(EL) elemzés 

eszköztárán keresztül arra keresi a választ, hogy melyek voltak azok gazdasági és társadalmi 

változások és keretek, melyek alapvetően befolyásolják a hőszolgáltatók működési lehetőségeit. 

Jelen kutatatásban 27 gazdálkodó legfontosabb mérleg és eredménykimutatása került 

megvizsgálásra a 2012-2016-os időszakban. Az adatok forrása 127 db nyilvánosan elérhető 

éves beszámoló volt. A tanulmány eredményének a lehetséges csoportképző ismérvek feltárása 

tekinthető. 

 

Kulcsszavak: távhőszolgáltatás, környezeti elemzés, gazdasági és társadalmi hatások, 

távhőszolgáltatók 

 

1. Bevezetés, célok 

 

A sikeres vállalatok esetében folyamatosan felmerülő követelményként jelenik meg a környezet 

vizsgálata, a bekövetkezett változások folyamatos figyelemmel kísérése és a változásokra adott 

válasz, akár a stratégia változtatásával is. A gazdálkodók környezetét különböző szegmensekre 

oszthatjuk és eltérő lehetőségek állnak rendelkezésre a változások befolyásolására [1]. 

A környezetelemzés speciális szintjének tekinthetjük az iparági környezet felmérését, ezen 

terület várható alakulását leíró esetek, scenáriók megismerését [2]. 

A környezetelemzés kiinduló pontjaként azonosítani kell a gazdálkodó iparági/ágazati határait, 

fel kell vázolni azok jellemzőit, ki kell jelölni a tágabb értelemben vett makrokörnyezeti 

tényezőket [3]. 
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Jelen tanulmány egy folyamatban lévő kutatás részeként arra a kérdésre keresi a választ, hogy 

milyen gazdasági-társadalmi tényezők vannak hatással a hőszolgáltatók tevékenységének 

sikerességére. 

A tanulmány elsődleges célja a gazdasági, társadalmi feltételek feltérképezése, melynek 

segítségével a későbbiekben fel lehet mérni azokat a változásokat, melyek szignifikánsan 

befolyásolják a távhőszolgáltatók vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetét. 

 

2. A gazdasági és társadalmi környezet megismerésének irodalmi háttere 

 

A vállalatoknak hat57 fő erőre kell különösen figyelniük- ennek bemutatására szolgál strukturált 

formában a PESTEL elemzés. Bár jelen tanulmány a hat elemből a gazdasági-társadalmi 

elemekre fókuszál, nem szabad szem elől téveszteni a tényezők kölcsönhatásait, „mivel ezekből 

alakulnak ki az új lehetőségek és veszélyek” [4]. 

Ezen elemzési eszközök a vállalat vezetésén kívül az iparágat megismerőnek is világos képet 

nyújtanak, hiszen „a vizsgálat eredményeit bemutató átfogó vállalati diagnózis egy 

körültekintően összeállított vállalati helyzetkép, mely nem csupán felsorolja a főbb gazdasági 

jellemzőket, hanem elemzi és értékeli is a tevékenység minden részterületét” [5]. A társadalmi 

környezet megvizsgálása amellett, hogy elengedhetetlen új termékek piacra dobásánál, 

„marketing tervek kidolgozásánál”[6]. 

Kotler és Kevin (2006) a következő lehetséges tényezők figyelembe vételét javasolja a 

demográfiai környezet elemeinek vizsgálata során: 

• világméretű népességnövekedés, 

• népesség korösszetétele, 

• etnikai és faji összetétel, 

• képzettségi csoportok, 

• háztartástípusok, 

• a népesség földrajzi átrendeződése [4]. 

Blumné (2011) kiegészíti még többek között a „munkához és szabadidőhöz való viszony, a 

társadalmi mobilitás, a képzettség alakulás, a fogyasztási szokások változásának és a fogyasztói 

társadalom fejlettségének a szerepét”[3]. A társadalmi viszonyok elemzése kapcsán Incze 

(2014) az életmód változását és a jövedelem-eloszlás viszonyát is kiemeli [7]. Ezen tényezők 

azért „lényegesek a fogyasztói piacokon működő vállalatok számra, mert közvetlen hatással 

vannak a fogyasztók preferenciáira és igényeire” [1]. 

A PESTEL elemzés tényezői közül a „gazdasági környezetnek van a legerősebb és 

legközvetlenebb hatása” a vállalatok üzleti tevékenységeire” [1]. A gazdasági tényezők 

előrejelzésére, értékelésére leggyakrabban a makrogazdasági mutatók alkalmazásával kerül sor. 

A gazdasági statisztikák, a KSH adatbázisai kiváló elemzési alapot nyújtanak többek között a 

bruttó hazai/nemzeti termék, munkanélküliségi ráta, az ipari termelés mutatói és az inflációs 

ráta segítségével [8]. A bérek alakulása, a jövedelem megoszlása és a hatósági árak alkalmazása 

további vizsgálati területeket jelenthet [3]. Ezen területen a bruttó jövedelemtől pontosabb képet 

ad, ha a rendelkezésre álló jövedelmet vizsgáljuk [7]. 

 

                                                           
57 Demográfiai, gazdasági, szociolkulturális, természeti, technológiai, politika-jogi tényezők [1]. 
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3. Az alkalmazott módszerek 

 

Jelenleg Magyarországon a lakásállomány közel 18%-ban található meg a távfűtés, amely közel 

680.000 felhasználót jelent. Az elmúlt években sem a felhasználók számában, sem pedig a 

távhőszolgáltatók számában nem volt jelentős változás. 

1. táblázat: Távhőszolgáltatók értékesítési méret szerinti megoszlása 

Értékesítési méret szerinti kategóriák 
Értékesített hő (TJ) 

2014 2015 2016 

Kevesebb, mint 100 TJ értékesített hő         2 452            2 524            2 513     

100-500 TJ közötti hőértékesítés         4 625            5 141            5 345     

501-1000 TJ közötti hőértékesítés         4 325            3 345            3 553     

Több, mint 1000 TJ értékesített hő       11 801          14 604          14 861     

Összesen       23 203          25 614          26 272     

Forrás: A magyar távhőszektor 2016.évi adatai 

 

A hőszolgáltatók számának alakulásától jóval izgalmasabb képet mutatott a hőszolgáltatók 

gazdálkodása, mely a vizsgálatba bevont 12 mutatószám eredménye alapján jelenthető ki. 

Jelen kutatatásban 27 gazdálkodó mérleg és eredménykimutatása került megvizsgálásra a 2012-

2016-os időszakban.58 Az adatok forrása 127 db nyilvánosan elérhető éves beszámoló volt. 

A számos mutatószám [9][10] közül az elemzésbe bevont mutatószámok a következők voltak59. 

• Adósság fedezettség  

• Eladósodottság  

• Befektetett eszközök fedezettsége  

• Jövedelmezőség  

• Fizetőképesség  

• ROE 

• ROA 

• Tőkehozam 

• Likvidtási mutató I 

• Pénzhányad 

• Tőkeellátottság 

• Forgási sebesség 

Ezen mutatók értékei szolgáltak eredményváltozóként60. 

 

Mivel a cél annak feltérképezése volt, hogy van-e kimutatható kapcsolat a gazdasági, társadalmi 

jellemzők és a vállalatok eredményessége között [15], ezért lehetőséges magyarázó változóként 

a következő ismérveket azonosítottam. 

• Minőségi ismérvek: 

                                                           
58 25 gazdálkodó esetében 5 év, 2 gazdálkodó esetében 1-1 év vizsgálatára került sor. 
59 „Ezen mutatószámok olyan jelentősen összevont számértékek, amelyek a vállalati (szervezeti) jelenségeket 

koncentrált formában fejezik ki” [11][12]. 
60 Mivel jelen pillanatban nem cél a jövőre vonatkoztató következtetések levonása jól alkalmazhatóak ezen 

mutatók korlátaik ellenére [13][14]. 
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o A gazdálkodó megyéje 

o Régió 

o A társaság nagysága értékesítési méret szerint (1. táblázatban ismertetett 

méretkategóriák) 

o Társaság, gazdálkodó típusa 

• Mennyiségi ismérvek: 

o Egy főre jutó bruttó hazai termék (ezer Ft, megyénkénti lebontásban) 

o Nettó átlagkereset (ezer Ft, megyénkénti lebontásban)  

o Foglalkoztatási arány (százalék, megyénkénti lebontásban) 

A társaság, gazdálkodó típusának esetében a vállalkozók 2 nagy fajtáját különböztettem meg: 

• a vizsgált 25 gazdálkodó közül voltak olyanok (10 esetben), amelyek a 

távhőszolgáltatást önálló vállalkozás keretében végzik, ezek képezték az első csoportot, 

• a másik csoportba (15 eset) azok a gazdálkodók kerültek, ahol a távhőszolgáltatási 

feladatok mellett további tevékenységek- jellemzően vagyongazdálkodás, vagy egyéb 

közüzemi szolgáltatás – is ellátásra kerülnek – ezek jellemzően a kisebb társaságok 

voltak.  

Az elemzésekben az IBM SPSS 24-es változat ill. a Microsoft Excel 2013-as változata állt 

rendelkezésemre. 

 

4. Kutatási eredmények 

 

A vizsgálatok három területre terjedtek ki: 

• a gazdálkodók vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének különbözőségei, 

változásai, 

• a gazdasági és társadalmi hatásokat mérő kiválasztott mutatók változásai 

• a gazdálkodók vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének különbözőségei 

(eredményváltozók) és a gazdasági és társadalmi hatásokat mérő ismérvek (magyarázó 

változók) közötti kapcsolatok feltárása. 

 

4.1. A távhőszolgáltatók vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetében fennálló különbségek 

 

Az elvégzett vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy gazdálkodók jövedelmezőségi helyzete az 

évek alatt változott ugyan azon évben is különbségeket lehet megfigyelni a különböző 

hőszolgáltatók esetében. 
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1. ábra: Vizsgált vállalatok tőkehozam mutatóinak alakulása 2012-2016 

Forrás: Saját szerkesztés a gazdálkodók éves beszámolója alapján 

 

Az 1.ábra szemléletesen mutatja be néhány kiválasztott gazdálkodó esetében ezeket az 

eltéréseket a tőkehozam mutatójának segítségével. Hasonló tendenciák voltak megfigyelhetők 

a tőkearányos és eszközarányos mutatók esetében is. 

 

A likviditási mutatók kiszámítása által a pénzügyi helyzetet elemezve is az előzőekhez hasonló 

eredményeket mutattak. 

 

 
2. ábra: Vizsgált vállalatok Pénzhányad mutatóinak alakulása 2012-2016 

Forrás: Saját szerkesztés a gazdálkodók éves beszámolója alapján 

 

A likviditási I, a pénzhányad és a kamatfedezeti mutatók is változatos képet mutattak az időtáv 

és gazdálkodók szempontjából is, olykor az iparági átlagtól teljes mértékben kiugró értékeket 

is lehetett tapasztalni. 
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Nagy eltérések mutatkoztak valamennyi további pénzügyi, jövedelmezőségi és kockázati 

mutató esetében. 

Szintén szignifikáns különbségeket, átlagtól és iparági várakozásoktól való eltéréseket lehet 

megfigyelni a vagyonszerkezet vizsgálata esetében. Szemléletesen mutatja ezt be az időbeli 

elhatárolások alakulása. 

 

 
3. ábra: Vizsgált vállalatok Aktív időbeli elhatárolás arányának alakulása 2012-2016 

Forrás: Saját szerkesztés a gazdálkodók éves beszámolója alapján 

 

Már a szemléltetésként választott hét gazdálkodó arányaiból is látható a szignifikáns különbség. 

 

4.2. A gazdasági és társadalmi hatásokat mérő kiválasztott mutatók változásai 

 

A Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa alapján három ismérv került megvizsgálásra: 

• Egy főre jutó bruttó hazai termék (ezer Ft, megyénkénti lebontásban) 

• Nettó átlagkereset (ezer Ft, megyénkénti lebontásban)  

• Foglalkoztatási arány (százalék, megyénkénti lebontásban) 

2. táblázat: Teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete telephely 

területe szerint, régiónkénti bontásban 

Területi egység 2012 2013 2014 2015 2016 

Közép-Magyarország 177 136 183 869 188 602 195 255 211 325 

Közép-Dunántúl 136 885 142 665 146 724 153 328 165 895 

Nyugat-Dunántúl 133 801 140 563 145 732 152 893 166 602 

Dél-Dunántúl 121 334 126 132 129 839 134 783 143 483 

Dunántúl 131 687 137 495 141 919 148 270 160 140 

Észak-Magyarország 122 333 126 190 127 561 132 177 141 718 

Észak-Alföld 114 969 118 677 120 547 124 362 132 791 

Dél-Alföld 117 938 123 367 127 077 132 629 143 332 

Ország összesen 144 874 150 038 153 543 159 612 172 261 

Forrás: A Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa alapján saját szerkesztés 
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A vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy különbségeket tapasztalhatunk mindhárom ismérv 

esetében –ezek közül csupán egy kerül bemutatásra a 2. táblázat keretében- megyei és regionális 

szinten, melynek köszönhetően a gazdálkodó telephelye csoportképző ismérvként működhet az 

eredményváltozók tekintetében. 

 

4.3. A gazdálkodók vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének különbözőségei 

(eredményváltozók) és a gazdasági és társadalmi hatásokat mérő ismérvek (magyarázó 

változók) közötti kapcsolatok feltárása. 

 

Az IBM SPSS 24-es változatú program segítségével az elvégzett egyszerű regresszió számítás 

vizsgálatai közül két mennyiségi változó esetében hozott szignifikáns eredményeket. 

 

3. táblázat: Az egyszerű regressziós számítás eredménye, függő változó: eladósodottság, 

backward módszer 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 Regression 279,852 2 139,926 4,098 ,019c 

Residual 4234,404 124 34,148   

Total 4514,256 126    

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

 (Constant) 23,582 6,513  3,621 ,000 

GDPperfő ,003 ,001 ,596 2,416 ,017 

Nkereset ,000 ,000 -,691 -2,802 ,006 

Forrás: A számítások alapján saját szerkesztés 

 

A 3. táblázat mutatja be, hogy az eladósodottság és az adott gazdálkodó telephelyének 

megfelelő területi egységen jellemző nettó keresetek és az egy főre jutó GDP nagysága között 

mutatható ki kapcsolat. Ugyan ez a két tényező hatással volt a vállalatok likviditási helyzetére 

is. 

A minőségi ismérvek közül a gazdálkodás típusának vizsgálata történt meg. 
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4. táblázat: A gazdálkodás típusa és a számított mutatók közötti kapcsolat 

Descriptives 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

Befektetett eszközök 

fedezettsége 

1 42 ,92786 ,329127 ,050785 

2 85 ,67765 ,305998 ,033190 

Total 127 ,76039 ,334124 ,029649 

 ROE 1 42 ,04743 ,131822 ,020341 

2 85 ,00147 ,089464 ,009704 

Total 127 ,01667 ,107059 ,009500 

 ROA 1 42 ,02098 ,028473 ,004393 

2 85 ,00201 ,044918 ,004872 

Total 127 ,00828 ,041099 ,003647 

tőkehozam 1 42 ,22662 ,294730 ,045478 

2 85 ,12085 ,130119 ,014113 

Total 127 ,15583 ,205059 ,018196 

likvid1 1 42 2,09914 2,164734 ,334026 

2 85 1,51641 1,306211 ,141679 

Total 127 1,70913 1,654706 ,146831 

forgási sebesség 1 39 512,5271 176,84673 28,31814 

2 74 599,7896 165,69170 19,26127 

Total 113 569,6724 173,90071 16,35920 

Forrás: A számítások alapján saját szerkesztés 

 

A táblázat adatai alapján látható, hogy gazdálkodó típusát illetően valamennyi gazdálkodó 

esetében szignifikáns különbség van azon szervezetek között, ahol valamilyen vagyonkezelő 

vagy összevont közszolgáltató végzi a hőszolgáltatást és azok között, ahol ezt önálló szervezet 

látja el. A likviditási mutató kivételével valamennyi mutató alapján nagyobb hatékonyságot 

találunk a távhőszolgáltatást önállóan ellátó gazdálkodók esetében. 

 

5. Összefoglaló 

 

A gazdálkodók működési lehetőségeit alapvetően meghatározza az a környezet, melynek 

keretében működnek. A környezetet különböző szinteken mérhetjük és a hatások eltérő 

módokon vannak hatással a vállalatok gazdálkodására. Jelen tanulmány a hőszolgáltatók 

makrokörnyezetét vizsgálta a gazdasági társadalmi hatások figyelembe vételével. A célja azon 

tényezők összegyűjtése volt, melyek meghatároztak a hőszolgáltatók működési keretét. A 27 

vállalaton elvégzett vizsgálatok bemutatták, hogy kimutatható kapcsolat van a gazdasági és 

társadalmi hatásokat bemutató változók és a vállalatok vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi 

helyzete között. 

A kutatás folytatásaként ki kell terjeszteni a vizsgálatokat a többi gazdálkodó esetére, bővíteni 

kell a vizsgált időszakot és érdemes további összetettebb statisztikai vizsgálatokat végezni. 
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LÉTEZHET-E 21. SZÁZADI MEGOLDÁS A 19. SZÁZAD 

PROBLÉMÁIRA? 

 

Tikász Gáspár Bendegúz 

Debrecen Egyetem, PhD hallgató, bendeguz.tikasz@gmail.com 

 

Absztrakt 

 

Thomas Piketty A tőke a 21. században című munkája nagyon gyorsan váltott ki nagyon hangos 

visszhangokat. Munkájában évszázados távlatban és globális szinten igyekszik vizsgálni a 

gazdaság alakulását, különös tekintettel a tőke és a jövedelem egymáshoz való viszonyára. 

Vizsgálatai nyomán arra jut, hogy nagy valószínűséggel mind a népesség és a gazdaság 

növekedésének üteme lassulni, az infláció pedig csökkenni fog, egészen addig míg el nem érik 

a 18-19. századi szintet, melyek következtében pedig a tőke és a jövedelem aránya is újra a rég 

nem látott magasságokba emelkedik. 

Ha visszatérnek a 19. század gazdaságának jellemzői, akkor joggal feltételezhetjük, hogy a 

gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek, feszültségek is újra megjelennek. „[E]gy stagnálás 

közeli állapotban lévő társadalomban a múltban felhalmozott jövedelmek automatikusan 

aránytalanul nagy súlyra tesznek szert.” [4, pp. 181.] 

A kérdésem, hogy létezik-e a 19. századi problémákra 21. századi válasz? 

Először a kérdés jogosságát kívánom megvizsgálni, azaz, hogy miért nem lehetünk elégedettek 

a 19. és a 20. század első felében megjelenő megoldásokkal vagy javaslatokkal – mint a 

kommunizmus, marxizmus stb. –, és kell új megoldások után kutatnunk. 

Másodszor pedig Luigino Bruni és Stefani Zamagni nyomán a Civil gazdaságot, mint orvoslási 

lehetőséget szeretném megvizsgálni. A két olasz közgazdász válasza két fontos elemre bontható. 

Egyrészről a civil szektor/NGO/nonprofit szervezetek működésének különbségei, előnyei és 

hátrányai a tisztán állami és piaci szereplőkhöz viszonyítva. Másrészt pedig az az elvárásuk, 

hogy meg kell változtatnunk a gondolkodásunkat a gazdaság(tudomány)ról, politikáról, 

egyénről és társadalomról, illetve ezek egymáshoz való viszonyáról. 

„Köztudott, hogy a piaci játékszabályokat az intézményi berendezkedés határozza meg. A 

munkaerőpiacon, a tőkepiacon stb. az egyének motivációival kapcsolatos szabályok soha nem 

semlegesek. […] A piac valójában sokkal több, mint erőforrás-allokáló mechanizmus. 

Amennyiben társadalmi intézménynek mondható, annyiban olyan sajátos normák tartják fenn, 

amelyek kulturális mátrixok, konvenciók és bevett gyakorlatok kifejeződései is. Másrészt az 

ember jólléte nem természet kérdése, hanem annak a következménye, ahogy a társadalomban 

élő emberek megélik közösségi életüket, és mint ilyen, az emberi cselekvéstől függ. Ezért van 

az, hogy a közgazdaság-tudományban az individualista megközelítés elméleti szempontból nem 

kielégítő, politikai szempontból pedig célszerűtlen.” [2, pp. 121-123] 

 

Kulcsszavak: Társadalom, gazdaság, civil, Piketty, Bruni-Zamagni. 
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1. A problémáról először 

 

Thomas Piketty A tőke a 21. században című munkája nagyon gyorsan váltott ki nagyon hangos 

visszhangokat. Munkájában évszázados távlatban és globális szinten igyekszik vizsgálni a 

gazdaság alakulását, különös tekintettel a tőke és a jövedelem egymáshoz való viszonyára. 

Vizsgálatai nyomán arra jut, hogy nagy valószínűséggel mind a népesség és a gazdaság 

növekedésének üteme lassulni, az infláció pedig csökkenni fog, egészen addig míg el nem érik 

a 18-19. századi szintet, melyek következtében pedig a tőke és a jövedelem aránya is újra a rég 

nem látott magasságokba emelkedik. 

Azaz a tőke a 20. század végén újra koncentrálódni kezdett, egyre kevesebbek rendelkeznek 

egyre nagyobb vagyonok felett, és az ezekből származó éves bevételük egyre nagyobb a 

munkajövedelmekhez viszonyítva. „[E]gy stagnálás közeli állapotban lévő társadalomban a 

múltban felhalmozott jövedelmek automatikusan aránytalanul nagy súlyra tesznek szert.” [4, 

pp. 181.] Ezt a jelenséget pedig mára kiegészíthetjük két további problémával, melyek a 

technikai fejlődéshez kötődnek. 

Az egyik a tőke és a munkaerő világban való áramlásának aszimmetriája. Míg valaki a tőkéjét 

kívánja a világ egyik részéről a másikra áthelyezni, ezt lényegében néhány kattintással 

megteheti. Mindeközben a munkaerő ma is nehezen tud például Európa egyik feléből a másikba 

költözni. Persze a közlekedési eszközök is fejlődtek az elmúlt évtizedekben, nemcsak a 

számítástechnika, de az elvándorlás többek között érzelmi kérdés is maradt. 

A másik probléma pedig a negyedik ipari forradalom, azaz, hogy egyre több munkafolyamatot 

fognak tudni gépekkel helyettesíteni, és nemcsak fizikai erőt igénylő tevékenységeket. A 

Magyar Telekom például már teszteli Vanda nevű programját, amely a telefonos 

ügyfélszolgálati dolgozókat fogja kiváltani a jövőben.61 Ez pedig azt jelenti, hogy a termelésben 

egyre nagyobb szerepet fog kapni a tőke, a munkával szemben. 

Ezek a jelenségek külön-külön is sokat vitatott hatással és következménnyel lehetnek 

világunkra, de együtt vészjósló képet festenek. Azonban nem szeretnék disztópikus hangulatot 

kelteni, és azt állítani, hogy a biztos pusztulás felé halad a társadalmunk. Vannak hangok, 

melyek szerint például a gépek és emberek együttműködése pozitív következményekkel is 

járhat.62 Illetve eddigi történelmünk során is mindig tudtunk alkalmazkodni, a megszűnő 

munkahelyek helyébe újak jöhetnek létre, csökkenhet a munkaidő, vagy akár újra is 

fogalmazhatjuk a munkához való viszonyunkat.63 

Azonban a pozitív jövőkép sem jelenti azt, hogy a probléma valótlan lenne, hogy a gazdasági 

egyenlőtlenségek ne éleződnének napjainkban, és a jelenlegi kilátások szerint, meg inkább a 

jövőben, hogy ne volna szükség vitára a filozófiában, a politikában és a társadalomban arról, 

hogy milyen értékek és elvek mentén igyekszünk berendezni társadalmunkat. 

Szükségünk van az igazságos társadalomról való gondolkodásra, és ha Piketty helyes 

előrejelzéseket adott, és visszatérnek a 19. század gazdaságának jellemzői, akkor joggal 

feltételezhetjük, hogy a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek, feszültségek is újra 

                                                           
61 https://index.hu/tech/cellanaplo/2018/02/27/telekom-

vezer_epul_a_magyar_nyelvu_hangasszisztens/?token=af69b16810b7ccd76fbd18d51898cf71 
62 https://qubit.hu/2018/06/06/2018-a-deepfake-eve-a-valosag-vege 
63 https://444.hu/2015/05/21/jeffrey-sachs-robotok-munka 
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megjelennek. Ez a visszatérés pedig azt is jelentheti, hogy új megközelítéseket kell keresnünk, 

hiszen az eddigiek nem bizonyultak tartósnak. 

Egy vagy az igazságos társadalom képének felrajzolására már számos próbálkozás született az 

emberiség története során.  Rengeteg elméleti megközelítéssel, gondolatkísérlettel és gyakorlati 

próbálkozással találkozhatunk nemcsak filozófia- és történelemkönyvekben, de a 

szépirodalomban is. Sokféle rendszert neveztek már igazságosnak, sokféle szempontból. Akad 

köztük olyan is, amely olyan alapokra és értékekre épült, melyet ma már egyáltalán nem tartunk 

elfogadhatónak, vagy értéknek. Ahogy Michael Walzer fogalmaz: „Az igazságosság egy 

emberi építmény, és kétséges, hogy csak egyféleképpen lehetne felépíteni.”64 [9, pp. 5.] Mára 

azonban a nyugati világban általában az egyenlőségre vagy méltányosságra törekvő 

rendszereket értjük igazságosnak. 

Az egyenlő, méltányos vagy igazságos társadalomról szóló viták általában két fókuszponttal 

rendelkeznek, az egyik a jog, a másik pedig a gazdaság területe. Jogi igazságosság alatt értem 

a jogegyenlőséget, politikai hatalmat vizsgáló diskurzusokat vagy az ezekre törekvő 

mozgalmakat. Gazdasági igazságosság alatt pedig az elosztással, újraelosztással, termeléssel, 

adózással foglalkozó vitákat és törekvéseket. Utóbbi a hétköznapi értelemben vett javakkal, 

míg a jogi igazságosság a társadalmi javakkal foglalkozik elsősorban. Elsősorban, de nem 

kizárólagosan, mivel kölcsönösen hatást gyakorolnak egymásra. A nagyobb vagyon nagyobb 

érdekérvényesítő erőt jelent, a politikai hatalom képes újrarendezni a gazdasági struktúrákat, a 

civil mozgalmak pedig azon alapulnak, hogy az egyéni kapcsolatokra építő sokaság 

mindkettővel szembeszállhat. 

 

2. Egy választott modell 

 

A továbbiakban Michael Walzer Spheres of Justice-ban ismertetett igazságos társadalom 

modelljét szeretném követni, illetve annak egy hiányosságát megvizsgálni. Hogy könnyebben 

megértsük az amerikai filozófus megközelítését, az igazságos berendezkedésről alkotott 

elgondolásával együtt vizsgáljuk a zsarnokság meghatározását is. 

Walzer úgy gondolja, minden társadalom rendelkezik a javak egy készletével. Ezek a javak 

közösségről közösségre és korról korra eltérhetnek és gyakran el is térnek egymástól. Az adott 

társadalom kultúrája és történelme határozza meg, hogy mely javak lesznek fontosak számukra, 

mit tekintenek egyáltalán javaknak. Tehát nem egy adott jó léte vagy meg nem léte jelenti az 

igazság és zsarnokság közti határvonalat. (Az általános meghatározás után, Walzer megadja a 

javak egy készletét, amely szerinte a nyugati társadalmakat jellemzi, és ezeket alaposabban is 

megvizsgálja.) És nem is a különböző javak egyenlő elosztása. Az egyenlő elosztás általában 

lehetetlen, és az állam hatalmas kiterjedésű és folyamatos ellenőrzése nélkül, amely 

fenntarthatatlan, nem is megőrizhető. 

De nem csak a javak készletét határozza meg a kultúra és a történelem, hanem azok jelentését, 

pontos értékét és elosztási módját is. Walzer úgy gondolja, a társadalom a javakat elgondolja, 

megtermeli, elosztja és elfogyasztja. Mindez pedig az adott jó autonóm szférájában kell, hogy 

történjen, amely rávonatkozó jelentést és elosztási mechanizmust is jelent. Ez az autonóm szféra 

lesz az igazságos berendezkedés magja. Ha a különböző javak autonómiája sértetlen, más javak 

                                                           
64 „Justice is a human construction, and it is doubtful that it can be made in only one way.”  
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szférája nincs rá hatással, akkor beszélhetünk igazságos társadalomról. Azonban ez nagyon 

nehezen megvalósítható (talán lehetetlen), ellenőrzése és védelme folyamatos felügyeletet, 

felülvizsgálatot és vitát kíván. 

Hogy mennyire is nehézkes ennek megvalósítása, nézzük tovább az elméletet, és meglátjuk 

milyen könnyű a zsarnokság felé elcsúszni. 

Tehát Walzer meglátása szerint egyenlő elosztás nem volt és nem is lesz, még csak egy adott 

jón belül sem, nemhogy általánosságban. Minden jó esetében vannak nyertesek és vesztesek, 

akik előnyből indulnak és akik lecsúsznak, Fortuna kegyeltjei és a szerencsét nélkülözők. 

Azonban azon nagyon sok múlik, hogy egy adott jó egyenlőtlen eloszlása miként hat a többi jó 

megosztására; az egyik szférában szerzett előny miként hasznosulhat egy másik szférában. Úgy 

gondolja, hogy minden társadalomban van egy domináns jó, és ha valaki ezzel rendelkezik, 

akkor az előnyét átviheti más javakra is. Hosszú ideig például a föld volt ilyen domináns jó. A 

föld birtoklása nem egyszerűen vagyont, anyagi biztonságot jelentett. Aki a föld felett 

rendelkezett, hozzáfért különböző állami hivatalokhoz, politikai hatalomhoz, más törvények, 

más adózási szabályok vonatkoztak rá. A nagyobb földbirtok több jogot, szabadságot, 

kiváltságot és hatalmat is jelentett. De lehet(ett) domináns jó a rokoni kapcsolat, a tőke vagy a 

tudás is. 

Walzer következő fontos fogalma pedig a monopólium, amely akkor áll elő, ha egy adott jóval 

a társadalomnak csak egy nagyon szűk köre, vagy csak egy ember rendelkezik. Ha a domináns 

jó monopol helyzetbe kerül, akkor zsarnokságról beszélhetünk. A monopóliummal rendelkező 

réteg folyamatosan arra fog törekedni, hogy előnyét minden szférára kiterjessze, így a sok apró 

egyenlőtlenség összeadódik. Mindeközben a monopóliummal rendelkezők igyekeznek 

előnyüket legitimálni és helyzetüknek ideológiai alapot adni. „Az igény a domináns jó 

monopolizálására – amikor közös célért találják ki – létrehoz egy ideológiát. Ennek az általános 

formája, hogy összekapcsolja a legitim birtoklást valamilyen személyi kvalitásokkal egy 

filozófiai alapelv mentén.”65 [9, pp. 12.] Ez a folyamat azonban minden esetben 

konfliktusokhoz vezet a társadalomban, és ezen konfliktusok mentén fellép az addigi társadalmi 

rend felbontásának igénye. 

Az igazságos berendezkedés másik fontos ismérve, hogy a különböző javak autonóm szférái 

saját elosztási mechanizmussal rendelkeznek. Ezek a mechanizmusok a következők lehetnek: 

1.) a piac; 2.) a szükség; 3.) és az érdem. Mindegyik jó a társadalom kultúrája és történelme 

által meghatározott mechanizmust használja, ha ezektől eltér, akkor az igazságos 

berendezkedés megbomlik. 

Ahhoz tehát, hogy igazságos társadalomról beszélhessünk, Walzer szerint, a legfontosabb a 

javak szféráinak sérthetetlensége, az autonómiák megőrzése. Azt ugyan Walzer is elismeri, 

hogy a különböző elosztási szférák abszolút szétválasztása nem elérhető, azonban egy relatív 

autonómiában bízhatunk. [9, pp. 10.] 

Walzer szerint két jó, a politikai hatalom és a pénz az, amely a leginkább fenyegetőleg hat a 

javak autonóm helyzetére, így az igazságos társadalmi berendezkedésre. Különösen 

veszélyesnek a politikai hatalmat tartja. „A politika mindig a legközvetlenebb módja a 

dominanciának, és a politikai hatalom […] valószínűleg a legfontosabb és bizonyosan a 

                                                           
65 „The claim to monopolize a dominant good – when worked up for public purposes – constitutes an ideology. Its 

standard form is to connect legitimate possession with some set of personal qualities through the medium of a 

philosophical principle.” 
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legveszélyesebb jó az emberi történelemben.”66 [9, pp. 15.] Ezzel szemben a pénzzel, valamint 

annak deformáló-képességével megengedőbbnek mutatkozik. Véleménye szerint utóbbi nem 

képes a rendszer jelentős és tartós átalakításra. A pénz képes a szférák közötti határsértésre, de 

a politikai hatalommal szemben, nem képes a területfoglalásra. [9, pp. 317.] 

Azt elismeri, hogy a pénz és a vagyon birtoklása képessé tesz minket a jobb oktatás, hivatal, 

befolyás vagy hatalom megvásárlására, azonban ezzel a cselekedetünkkel nem szüntetjük meg 

az alternatív elosztási eljárásokat. A piac nem fenyegeti létében a szükséget és az érdemet, mint 

elosztási mechanizmusokat, még ha képes is háttérbe szorítani őket. Emiatt a piac térnyerésével, 

a pénzzel és a plutokráciával szemben erősebb védelmi rendszerrel rendelkezünk, mint amikor 

egy totalitárius politikai berendezkedés akarja leuralni az elosztási szférákat, az életünket, a 

társadalmat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne kellene folyamatos vizsgálat alatt tartani a 

pénz hatását a többi társadalmi jóra, hiszen bizonyos cserék megtiltásával nem csak az 

egyenlőséget, de a szabadságot is védelmezzük. 

Itt szeretnék kitérni a fejezet elején emlegetett hiányosságra. Úgy gondolom, Walzer túlságosan 

megengedő a pénz és a piaci logika térnyerésével szemben. Nem csak korrumpálják a javak 

készletének rendszerét, de erőteljesen torzítják is azt, sőt mélyreható változásokat képes okozni. 

A piacnak olyannyira erős a torzító ereje, hogy előbb-utóbb fel sem fog merülni, hogy a piaci 

alapú elosztás problémás volna. 

Michael Sandel What Money Can’t Buy című munkájában erről a problémáról, azaz a piaci 

logika térnyeréséről ír. Úgy gondolja két fő érvet szoktak felhozni, amikor ennek a jelenségnek 

a helyességét vitatják. [7, pp. 8.] Az első az egyenlőtlenség felől érvel, a második pedig a 

korrupció, a minőségi romlás, a megrontás felől. 

Az egyenlőtlenségi ellenérv két további részre osztható. Az első, hogy bár a (ma meghatározó, 

neoliberális) közgazdaság és az (részben előbbi hatása miatti) általános felfogás úgy képzeli el 

a piaci cserékben, adás-vételben, szerződésben résztvevő két aktort, mint egyenlő 

érdekérvényesítő erővel rendelkező feleket, akik egyaránt nyertesként kerülnek ki a 

tranzakcióból, ez azonban a valóságban nem mindig így történik. Könnyen kialakulhatnak 

olyan motivációk, hátrányos körülmények, amelyek az egyik félre kényszerítőleg hatnak. Én 

személy szerint talán nem kényszerítem a kábítószer függőségben szenvedő „partnerem”, hogy 

lopjon, de ha pénzt ajánlok neki érte, akkor bele megy az „üzletbe”. És ez nem egyszerűen 

önszántából történik, hanem az általán és a körülményei által ránehezedő presszió viszi rá erre 

a cselekedetre. 

Az egyenlőtlenségre vonatkozó ellenérv második szintje arra vonatkozik, hogy „Nem 

egyszerűen a szegények és gazdagok közötti különbségek nőttek, hanem az, hogy minden áruvá 

vált, élesítette az egyenlőtlenséget, mivel ettől még többet számított, jelentett a pénz.”67 [7, pp. 

8-9.] 

A piaci logika térnyerése ellen a korrupcióra, a megrontásra hivatkozó ellenzők pedig azt 

állítják, Sandel meglátása szerint, hogy léteznek olyan értékek és javak, például a szeretet vagy 

az oktatás, amelyeket egyszerűen nem volna szabad pénzért adni és venni, mivel a 

cserefolyamat nyomot hagy rajtuk. A piac nem közömbös és nem értéksemleges, a folyamatos 

                                                           
66  „Politics is always the most direct path to dominance, and political power […] is probably the most important, 

and certainly the most dangerous, good in human history.” 
67 „Not only has the gap between rich and poor widened, the commodification of everything has sharpened the 

sting of inequality by making money matter more.”  
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cserék befolyásolják, kifejezik és népszerűsítik egy adott jó tulajdonságait. [7, pp. 9.] Szerintük 

és Sandel szerint, Walzerrel ellentétben, a piaci logika igenis kiszorítja a más elosztási elveket, 

képes végérvényesen felcserélni a szükség és az érdem mechanizmusait. 

És látnunk kell azt is, hogy a piaci logika mindig monopóliumra törekszik. Ez pedig azt jelenti, 

hogy nem csak egy-egy elszigetelt, a walzeri értelemben vett, autonómiasértés történik, mikor 

valaki magániskolába járatja a gyermekét, vagy fizet a jobbminőségű orvosi ellátásért, hanem 

a különböző szférák jelentős összemosása, ez pedig a társadalom szerkezetének gyengülésével, 

a bizalom elvesztésével jár. 

De hogyan is néz ki ez a mindennapokban? Az HSBC Bank 2012-ben rekord összegű bírságot 

kapott68 az Egyesült Államokban, mivel lehetővé tette a mexikói drogkartelleknek (és 

feltételezhetően más bűnszervezeteknek is), hogy rajtuk keresztül mossák tisztára a pénzüket. 

Az ehhez hasonló, gyanús pénzmozgások kiszűrésére és kivizsgálására minden pénzintézet 

rendelkezik egy belső mechanizmussal. Ha szokatlan tranzakciók (például gyakori és nagy 

összegű befizetések) történnek, a számítógépes biztonsági rendszer jelez, a bank munkatársai 

kivizsgálják az esetet és jelzik a hatóságok felé. Bár az HSBC rendszere is jelzett, azt figyelmen 

kívül hagyták a profit reményében. Ez derült ki, és ezért kapták a bírságot. 

A büntetés egy negatív társadalmi jó, amelyet az érdem mechanizmusa szerint kell elosztani, 

ezt tartjuk helyesnek, normálisnak és elfogadhatónak. Aki megérdemli, megbüntetik, legyen az 

gazdag vagy szegény. Azonban az HSBC Bank ellen nem indult büntető eljárás, a felelősöket 

nemhogy nem ítélték el, eljárás alá sem vonták őket. Magának az intézetnek ugyan fizetnie 

kellett, de azok a személyek, akik meghozták a döntést a törvény be nem tartásáról, semmilyen 

büntetésben nem részesültek. Az HSBC Bank és vezetői a too big to fall kategóriába estek, azaz 

akkora gazdasági erővel és jelentőséggel rendelkeztek, hogy a valódi büntetésük hatalmas 

gazdasági károkat okozott volna az egész országban, és valószínűleg a világban is. Azaz a 

büntetést nem az érdem, hanem a piaci logika alapján osztották (jelen esetben nem osztották) 

ki. 

Walzer számára a fő probléma a dominancia és a monopólium. Azt tartja veszélyesnek, azt 

vizsgálja, és az ellen keresi a védekezési mechanizmust, hogy egy adott jó, vagy egy szűk 

társadalmi réteg ne legyen képes az igazságos társadalom, a javak készletének finom rendszerét 

megbontani. És mindeközben az elosztási mechanizmusok lehetséges elmozdulása a 

látómezején kívül marad. A dominancia képes a rendszert leuralni, monopóliummal társulva 

olyan erővel lenyomni, ami robbanáshoz vezet. Ezzel szemben az elosztási mechanizmusok 

egyensúlyának elbillenése csendesebb folyamat, viszont ugyanolyan transzformatív (és akár 

destruktív) erővel bírhat. 

 

2. A problémáról másodszor 

 

Azonban igazságtalan volna, ha azt állítanánk, hogy Walzer az egyetlen, aki nagyobb hangsúlyt 

fektetett az egyenlőtlenségre, különösen a piaci egyenlőtlenségre, mint a piaci folyamatok mind 

szélesebb elterjedésére. A legtöbb nagy hangot verő vagy népszerű társadalmi igazságért, 

egyenlőségért, méltányosságért küzdő civil vagy politikai mozgalom inkább hivatkozik az 
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előbbire, mint az utóbbira. Például gyakran hivatkoznak a világvagyon 80-20 százalékos 

megoszlására, vagy az Occupy mozgalom „We are the 99%!” jelszavára. 

A nyugati világban többé-kevésbé megvalósult a jogi egyenlőség, legalábbis elvi szinten. 

Vannak még hiányosságok, de a jogi intézményeink kapcsán folyamatos a felülvizsgálat, a 

módosítás, a korrekció. A gazdasági intézményeink sokkal merevebbnek bizonyulnak. 

A szöveg címében feltett kérdésre, azaz, hogy létezhet-e 21. századi megoldás a 19. század 

problémáira, ebben látom a választ. Az újra felmerülő gondokra, csak akkor tudunk ezúttal 

tartósabb választ adni, ha a gazdasági intézményeinket is kitesszük a boncasztalra, és szükség 

esetén korrigáljuk azokat. Meg kell változtatnunk a gondolkodásunkat a 

gazdaság(tudomány)ról, politikáról, egyénről és társadalomról, illetve ezek egymáshoz való 

viszonyáról. 

„Köztudott, hogy a piaci játékszabályokat az intézményi berendezkedés határozza meg. A 

munkaerőpiacon, a tőkepiacon stb. az egyének motivációival kapcsolatos szabályok soha nem 

semlegesek. […] A piac valójában sokkal több, mint erőforrás-allokáló mechanizmus. 

Amennyiben társadalmi intézménynek mondható, annyiban olyan sajátos normák tartják fenn, 

amelyek kulturális mátrixok, konvenciók és bevett gyakorlatok kifejeződései is. Másrészt az 

ember jólléte nem természet kérdése, hanem annak a következménye, ahogy a társadalomban 

élő emberek megélik közösségi életüket, és mint ilyen, az emberi cselekvéstől függ. Ezért van 

az, hogy a közgazdaság-tudományban az individualista megközelítés elméleti szempontból nem 

kielégítő, politikai szempontból pedig célszerűtlen.” [2, pp. 121-123.] 

Mára egyre nagyobb és nagyobb hangsúly kerül a gazdasági egyenlőségre, méltányosságra, így 

egyre részletesebb kép rajzolódik ki a probléma körül. Egyrészt valóban láthatjuk, hogy hiába 

van elvi szinten például jogi egyenlőség, a különböző felek gazdasági helyzete a valóságban 

torzító erővel hat arra, miképpen képesek érdekeiknek érvényt szerezni, jövőjüket tervezni, 

alapozni, formálni, vagy egyszerűen csak a hétköznapokban boldogulni (a szférák 

autonómiájának sérülése). Másrészt a közgazdaságtan a fizikával együtt a legmeghatározóbb 

tudományokká léptek elő. Ma, ha tudni akarjuk mi az igazság a természetben, a fizikához 

fordulunk. Ha tudni akarjuk mi az igazság a társadalomban, a közgazdaságtanhoz fordulunk (a 

piaci logika, mint elosztási mechanizmus, térnyerése). 

Ez a két ok pedig egyre erősíti és gerjeszti is egymást. Mivel a gazdasági egyenlőtlenségekben 

látjuk a problémát, ezért a közgazdasághoz fordulunk válaszért. Ha közgazdaság szemüvegén 

keresztül vizsgálunk minden problémát, azokra nagy valószínűséggel gazdasági válaszokat is 

fogunk adni, így a rendszer egyre inkább a gazdasági szemléletre fog alapozni, egyre inkább a 

piac logikája érvényesül. Ez pedig, a jelenleg uralkodó neoliberális felfogás szerint, a tiszta, 

racionális gondolkodással rendelkező, szerződéses kapcsolataiban önérdekeit szem előtt tartó 

embert tekinti alapjának, aki számára a boldogság és a haszon között egyenlőségjel szerepel. 

Továbbá a gazdaságtannak maga mögött kellett hagynia etikai és antropológiai vonatkozásait 

és premisszáit, hogy pozitivista tudománynak fogadják el. [2, pp. 97.] 

Pedig a gazdaságról gondolkodók számára ez nem volt mindig így. Eleinte fontosnak tartották 

a gazdaság működésében – és annak vizsgálatakor is – a civil erényeket, az önzetlenséget, 

kapcsolatiságot és a kapcsolati javakat. Azonban a különböző történelmi események és néhány 

gondolkodó hatására ez lassan átalakult. [2] Az értékek helyét átvette az eszköz (Machiavelli), 

közösségi élőlényből egymás farkasaivá lettünk (Hobbes), a bűnből fejlődés (Mandeville), a 

boldogságból pedig haszon (Bentham) lett. 
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Ezt a szemléletmódot egyre több és több kritika éri, mind kívülről, mind pedig belülről. A külső 

kritikák egyrészt azt hangoztatják, hogy vannak olyan javak, amelyeket nem a piacnak kellene 

elosztania, vannak olyan értékek, melyeket nem volna szabad kitenni a szabad csere torzító 

hatásának (lásd fentebb). A másik ellenérv a közgazdaságtan hegemóniája ellen, hogy nem tud 

minden kérdésre választ adni, az emberi jóllétet és fejlődést nem írhatjuk le csupán a GDP 

növekedésével, hanem más szempontokat is figyelembe kell vennünk. Kenneth E. Bouldnig 

(állítólagos) sarkos megfogalmazásában: Ha valaki azt hiszi, hogy egy véges világban létezhet 

végtelen növekedés, annak vagy elment az esze, vagy közgazdász. 

A „belső ellenállók” pedig úgy gondolják, hogy tudományuk dogmatikus lett, nélkülözi az 

egészséges vitát, sokszor nem megfelelő kérdéseket tesz fel, nem jó kiindulópontokat, 

premisszákat választ így rossz válaszokat ad, rossz problémákra. 

2017. decemberében a Rethinking Economics diákhálózat és a New Weather Institute, Luther 

példáját követve, kilenc területet érintő, összesen 33 pontos reformigényüket tűzték ki a London 

School of Economics épületére. A kilenc terület a következők: 1) A gazdaság célja; 2) A 

természeti világ; 3) Intézmények és piacok; 4) A munka és a tőke; 5) A döntéshozás természete; 

6) Egyenlőtlenség; 7) GDP-növekedés, innováció, adósság; 8) Pénz, bankolás, válságok; 9) A 

közgazdaságtan oktatása. A továbbiakban ezen kiállás – a terjedelmi korlátok miatt – néhány 

állításával szeretnék foglalkozni és összevetni más gondolkodókkal. 

A reformerek A gazdaság céljához [1, pp. 2.] kapcsolódó négy pontjukban azt fogalmazzák 

meg, hogy a gazdaságtan nem egy értéksemleges terület. Álláspontjuk szerint ezt egyrészről 

nyilvánvalóvá kell tenni mindenki számára, másrészt emiatt korlátozni kell a közgazdaság 

tudományát. Mivel nem értéksemleges, ezért nem jelölheti ki a társadalom célját (GDP-

növekedés), hanem éppen ellenkezőleg, a társadalomnak, a politikának kell a célt kijelölnie, a 

gazdaságtannak pedig ezt segítenie. 

Bár ez a gondolat elsőre tűnhet a tudományos autonómia megsértésének, de közel sem 

nevezhető alaptalannak. Michael Sandel hasonló problémát fogalmaz meg. Azt állítja, hogy a 

piaci logika mára teljesen uralma alá hajtotta az élet minden területét. Minden társadalmi jó 

elosztását manipulálja a gazdasági logika és a piac, az egyéb elosztási módokat kikezdi vagy 

szinte teljesen felülírja, ezzel az egyenlőtlenség kettős terhét helyezve a társadalomra: „Ahol 

minden jót vesznek és eladnak, ott a pénz jelenti az egyetlen különbséget a világon.” [7, pp. 8.] 

Sandel nem hoz egyértelmű értékítéletet a problémával kapcsolatban. Csupán annyit állít, ez a 

folyamat úgy zajlott le, hogy nem előzte meg társadalmi vita. Senki sem mondta ki sem azt, 

hogy ez fog történni, sem azt, hogy ez helyes, természetes, rendeltetésszerű, elkerülhetetlen 

vagy akár csak örvendezni való. És álláspontja szerint nem spórolhatjuk meg ezt a vitát, amely 

egy értékalapú politikai vita. 

A diskurzusnak érintenie kell azokat a kérdéseket is, melyeket a reformerek A természeti világ 

címszó alatt gyűjtöttek össze négy pontban, azaz a gazdaságtan viszonyát a természethez és 

társadalomhoz, a természeti erőforrásokhoz, klímaváltozáshoz vagy az energiatermeléshez. „5. 

A gazdaságtan elválaszthatatlan a természettől és a társadalomtól,” – írják – „amelyekben 

létrejön: mindegyiknek egy alegysége. Nem létezik tőlük függetlenül, különálló entitásként. A 

társadalmi intézmények és a környezeti rendszerek ezért központi szerepet játszanak a gazdaság 

működésében, nem pedig külső tényezők.” [1, pp. 2.] 

David Ricardo A politikai gazdaságtan és az adózás alapelvei című munkájában még úgy ír a 

levegőről, vízről, különböző ércekről, mint az emberiség számára végtelen és kimeríthetetlen 
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mennyiségben rendelkezésre álló erőforrásokról, melyeknek kitermelése bizonyos 

körülmények között, különböző területeken vagy időnként nehézkesebbé válhat, de még fel sem 

merültek benne olyan veszélyek, mint amelyekkel ma már szembenézünk. 

A gazdaságtan emberhez és társadalomhoz való viszonya is valójában sokkal változatosabb és 

kevésbé egyértelmű, mint a fősodor elképzelése, mely sarkosítva úgy írható le, mint racionális 

emberek tömege a láthatatlan kéz irányítása alatt folyamatosan vagy termel vagy fogyaszt. 

Smith és Ricardo, mai szemmel nézve, még igen „rideg” módon tekint a társadalomra, melynek 

legnagyobb szeletét a mezőgazdasági- és ipari munkások adták. A két közgazdász úgy gondolja, 

hogy a munkások legfőbb feladata és rendeltetése a gazdaság és önmaguk újratermele. Úgy 

gondolják, mint minden más árunál, a kereslet csökkenése csökkenteni fogja a munkaerő 

kínálatot is, ahogy a kereslet növekedésére a kínálat is növekszik. Azt a tény azonban figyelmen 

kívül hagyták, hogy a munkások esetében a kínálat csökkenéséhez jobb esetben nagyszámú 

elvándorláshoz, a rosszabb forgatókönyv szerint pedig tömeges éhhalálhoz van szükség. Ennek 

ellenére mindketten azon az állásponton voltak, hogy egy nemzet gazdagodásához 

elengedhetetlen a legszegényebb rétegek helyzetének folyamatos javulása, ők legyenek azok, 

akik munkájuk értékéért egyre több és több jóhoz férnek hozzá, és nem beszélhetünk 

fejlődésről, ha csupán a leggazdagabbak gyarapodnak tovább. 

Marx ugyan kritikusan viszonyul a kapitalizmushoz és a nyugati politikai gazdaságtan 

képviselőihez, különösen a társadalomhoz való viszonyuk és arra gyakorolt hatásuk 

tekintetében, azonba ő sem szabadul ki teljes mértékben ezen szemléletmód alól. Felismeri a 

tőkés termelés térnyerésének dehumanizáló, elidegenítő hatását, illetve a gazdaságtan és a 

társadalom összetartozását. Számára a termelésben és fogyasztásban résztvevő emberek, 

legyenek azok munkások vagy tőkések, azaz a társadalom nem csupán egy erőforrás vagy áru 

arctalan masszája. Azonban továbbra is egyedül a gazdaságtan szemüvegén keresztül vizsgálja 

a világot. Nem vitatja, hogy az emberi jólét fejlődése a gazdasági fejlődéssel egyenlő, sőt Marx 

a történelmi fejlődést is a gazdasági változásokkal azonosítja. Számára is a gazdaság marad 

minden társadalmi állapot, jellemző, esemény és változás alapja és magyarázóelve. 

Ezzel szemben Luigino Bruni és Stefano Zamagni kortárs olasz közgazdászok már igyekeznek 

egy differenciáltabb közgazdasági szemléletmódot kialakítani, amely érinti a kiáltvány 

Intézmények és piacok című szakaszát is. Civil gazdaság című munkájukban egyrészt azt 

mutatják be, hogy a közgazdaságtudomány és a gazdaság történetében, különösen annak 

kezdetekor, léteztek más elképzelések is a benne résztvevő emberekről, cselekvőkről. Azt 

bizonygatják, hogy nem írható le minden gazdasági aktus racionálisan, nem mindig csak a 

nagyobb haszon reményében cselekszünk, illetve igenis számítanak az emberi kapcsolatok a 

döntéshozás, az üzlet során, készek vagyunk ajándékozni és áldozatokat hozni. 

Mint írják nem elegendő az állami- és a magánszektor tanulmányozása, a vizsgálatokat ki kell 

terjeszteni a civil/harmadik/nonprofit/nem állami szektorra is. A civil gazdaság más 

megközelítéssel és módszerekkel dolgozik, mint az állam vagy a piac, így más, esetenként 

hatékonyabb válaszokat is képes adni különböző problémákra. Állításuk szerint a harmadik 

szektor, a két másikkal ellentétben, nem felülről irányított, kínálatorientált megközelítéssel 

dolgozik, valamint az önkéntes munkának is komoly szerepe van a társadalmunkban. 

Például a lakhatási problémákra, a gazdaság szférája a rendelkezésre álló tőke mértékében, a 

szabályozásnak megfelelően képes újabb lakásokat építeni, azonban a kínálatot a vállalkozók 

lehetőségei fogják megszabni, illetve profitot is kell termelniük. Az állam szintén egy kész 
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termékkel áll a piac elé, mikor például szociális bérlakásokat épít. Itt is élesen elkülönülnek a 

kereslet és kínálat szereplői, sőt a különböző eljárási procedúráknak köszönhetően, gyakran 

teljesen megszűnnek emberi mértékűnek és hangvételűnek lenni. Ezzel szemben a civil 

gazdaság képes arra, hogy mivel a társadalom szövetének belsejéből építkezik, a kínált terméket 

a keresleti igényeknek megfelelően alakítsa ki, azok változására gyorsan reagáljon. Továbbá az 

önkéntes szereplőknek köszönhetően az információ jobban áramlik és a kapcsolatok is 

közvetlenebbek lesznek. És ezek a kapcsolatok azok, melyek valódi boldogsághoz vezethetnek. 

„A mai boldogságparadoxonok azt üzenik számunkra, egy bizonyos ponton a »relatív 

boldogság abszolút hasznossággá« alakulása közben valami fontos elveszett. E könyvnek a 

legfőbb állítása, hogy »annak, ami elveszett« nagyon sok köze van a másokkal való 

kapcsolatunkhoz, a kapcsolati javakhoz. Természetesen elfogadhatjuk azt, hogy az olcsó piaci 

javak átmenetileg betölthetik a valódi emberi kapcsolatok hiányából fakadó űrt. Itt azonban 

más szempontot követtünk. Pontosan azért, mert az embernek az a hivatása, hogy személlyé 

váljon (s amit nem tud átruházni másra) és meghaladja saját egyedüliségét, a kapcsolati javak 

egyre értékesebbé válnak, mert egyre ritkábbak. A Közösségi Gazdaság valamint a szociális és 

civil vállalatok egyik kulcsfontosságú ereje (amely gyakran válik versenyelőnnyé) a kapcsolati 

javak előállításának képessége, ami azért van, mert hivatásuknál fogva ingyenességet építenek 

be a tevékenységükbe. Ha tudatosítjuk magunkban azt, hogy a kapcsolati javak fontosak a 

boldogságunk és mások boldogsága szempontjából, akkor talán el tudjuk kerülni »a nem 

instrumentális kapcsolatok új hiányát«, ami olyan epikai kihívás, amellyel hamarosan szembe 

kell néznünk.” [2, pp. 186.] 

Michael Sandel is hasonló problémákat feszeget, mikor arról ír, hogy az embereknek ki kell 

venniük a részüket a közösség fenntartásából, áldozatot kell hozni a társadalomért. Ha minden 

„brought to you by” [7, pp. 186.], akkor azzal lealacsonyítjuk a közösséget, mely 

működésképtelenné válik. 

Ahogy azt már fentebb írtuk, Michael Walzer szerint sem a szabad csere az egyetlen elosztási 

mód, hanem a szükség és az érdem is fontos és teljességgel sosem kiiktatható mechanizmusok. 

A különböző javakhoz pedig a történelmi hagyományuknak és társadalmi felfogásuknak 

megfelelő elosztási eljárást kell rendelni. És ebben egyetértenek vele a reformerek is: „9. 

Minden piacot törvények, szokások és a kultúra hozott létre, és az határozza meg, hogy mit tesz 

és mitől tartózkodik a kormányzat.” [1, pp. 2.] A Bruni és Zamagni féle elképzelés is hasonlóan 

érvel a piac mindenhatósága ellen. 

Még Adam Smith is a következőképpen fogalmaz: „A kényszer teszti ezt szokássá csaknem 

mindenkinél, és a szokás határozza meg mindenütt a társadalom szabályait. Mint ahogy 

nevetséges az, aki nem úgy öltözködik, mint mások, úgy bizonyos mértékben nevetségessé válik 

az, aki nem folytat üzleti tevékenységet, mint mások.” [8, pp. 116.] 

Abban is egyetértés mutatkozik Walzer és a 33 pont megfogalmazói között, hogy nem lehet 

egy univerzális, minden társadalomra kiterjedő igazságosságról, helyes berendezkedésről vagy 

módszerről beszélni. Így a piaci működése, és intézményi berendezkedése sem állandó érvényű. 

„13. Mivel a különböző gazdaságok különböző intézményekkel rendelkeznek, egy szakpolitika, 

amely egy gazdaságban jól működik, egy másikban kudarcot vallhat. Számos más ok mellett 

emiatt sem valószínű, hogy hasznos lenne univerzálisan alkalmazandó politikákat javasolni 

pusztán absztrakt közgazdasági elméletekre alapozva.” [1, pp. 3.] 
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Ez viszont nem jelenti azt, hogy a gazdaságtannak ne lenne feladata és nem kellene 

megoldásokat keresnie, tanácsokat adnia. A kiáltvány a következő mondatokkal kezdődik: „A 

világra szegénység, egyenlőtlenség, környezeti válságok és pénzügyi instabilitás nehezül… 

Attól tartunk a közgazdaságtan sokkal kevesebbet tesz, mint amire képes lehetne, hogy segítsen 

megoldani ezeket a problémákat.” [1, pp. 1.] 

Álláspontjuk szerint a közgazdaságtannak kiemelt figyelmet kell szentelnie a pénz és 

pénzpiacok természetére és válságaira. A döntéshozataloknál figyelembe kell venni, hogy 

nincsenek teljesen racionális és mindent előre felmérő szereplők, ehelyett mindig számolni kell 

némi bizonytalansággal is. Valamint a munka és a tőke hozamai és egymáshoz viszonyított 

aránya nem írható le egyszerű elméletekkel és képletekkel, több összetevő befolyásolja azokat. 

Éppen ezért „A közgazdaságtannak jobban meg kell értenie ezeket a tényezőket, hogy jobb 

tanácsokat adhasson, amikor a társadalom e különböző rétegeinek jövedelmi részesedéseit 

érintő politikáról van szó.” [1, 14. Pont] 

Ez pedig visszavezet minket az egyenlőtlenség problémaköréhez. Kiemelik a szerencse és 

véletlen hatását [1, 17. Pont] a gazdasági szereplőkre és teljesítményükre, illetve az 

egyenlőtlenség negatív hatását a jólétre. [1, 18. Pont] 

Erről az egyenlőtlenségről ír Sandel is, ahogy azt már fentebb tárgyaltuk. Azaz a piaci árak nem 

megfelelő értékméről, mivel nemcsak a fizetési hajlandóság, de a képesség is meghatározza, 

hogy mit fogyasztunk, illetve a tranzakciók valójában nem mindig egyenlő felek köztt jönnek 

létre. 

Ilyen egyenlőtlen körülmény például Marx álláspontja szerint a tőkés és a munkás viszonya, 

mikor utóbbi egyetlen értékét és tulajdonát, munkaerejét áruba bocsátja. Számos példán 

keresztül mutatja be a munkások ezen egyensúlynélküli állapotból következő nyomorát – mint 

írja – kora legfejletteb tőkés társadalmában. 

Marx szerint a tőkés és munkás egyenlőtlen viszonya meg fog szűnni, hiszen maga a tőkés-

munkás rend sem örök. A kapitalista termelési mód nem csak folyamatos és egyre növekvő 

feszültségeket termel ki, de saját megszűnését is, melynek helyébe egy új rend léphet. Egy 

igazságos és egyenlő rend, melyben a termelési eszközök a munkások közösen birtokolják. 

Bár a Szovjetunió bukását népszerű Marx ezen elképzelésének bukásával összefüggésbe hozni, 

azonban a vagyon állami monopóliuma nem egyenlő a munkások birtoklásával. A marxi 

elképzelésben, értelmezésem szerint, a gyár nem az egész társadalom, hanem csak a benne 

dolgozók tulajdonát képezi. Erre ugyan találhatunk néhány működő példát69 a világban, de 

sohasem volt széles körben elterjedt.  

Halványan hasonló megoldást kínál John Rawls Justice as Fairness: A Restatement című 

munkájában. Annyiban hasonló, hogy a termelési eszközök viszonylag egyenlő elosztását egy 

igazságos társadalom szükséges feltételeként látja. A tulajdonalapú-demokrácia azonban 

megőrzi a magántulajdont, a versenyt és némi egyenlőtlenséget is. Rawls úgy gondolja, hogyha 

egy társadalom valóban arra törekszik, hogy ne legyenek egyenlőségek, kivéve, ha azok a 

legrosszabb helyzetben lévőknek kedveznek, akkor nem a termelési ciklus végén kell a 

„bevételek” alapján újraosztást végezni. Sokkal hatékonyabb, ha a termelési ciklus elején 

végezzük el a disztribúciót, és ha ez a termeléshez szükséges munkaeszközöket és javakat érinti. 

                                                           
69 https://www.nceo.org/articles/employee-ownership-100 
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Bár érvelése igen megalapozott, ahhoz azonban nem ad fogódzkodót, hogy ez a gyakorlatban 

miként megvalósítható, vagy például, hogy mi számít egy ciklusnak. 

A gazdaságtan reformjáért küzdők tehát számos olyan problémát és felvetést foglaltak össze 

vagy fogalmaztak újra, melyek alapján már régóta kritikával érintik mind tudományukat, mind 

pedig a kapitalista társadalmakat. A jobbítás reményében segítségül kívánják hívni a 

pszichológiát, szociológiát és filozófiát is. A filozófia már régóta foglalkozik hasonló 

kérdésekkel. Talán a közös diskurzus megoldásokhoz is vezethet majd. 
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Absztrakt 

 

A XXI. században az erőforrások jelentős része a különféle szervezetek számára szinte 

egyformán hozzáférhető, ezért a versenyképesség hátterében – legyen szó akár a 

versenyszféráról, akár a közszféráról – egyre jobban felértékelődik a megfelelően kiválasztott, 

és optimálisan képzett munkaerő. 

A közszolgálati dolgozók jogviszonyának szabályozása jelentősen megváltozott az elmúlt 

másfél-két évtizedben. A változások arra irányulnak, hogy a nyugat-európai gyakorlatnak 

megfelelően a versenyszférában hatékonyan használható eszközöket próbáljanak meg 

adaptálni a közigazgatásban megvalósuló gyakorlatba. 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény életbe lépése óta 

megfogalmazódó, kutatásaim megkezdésének idején legújabbnak tekinthető kormányzati 

személyzetpolitika a nemzet és a közjó szolgálatát tűzte ki célként maga elé. Megkezdődött az 

állam újraépítése, amelyben kulcsszerepe van a szaktudásnak és elhivatottságnak. [1] [2] 

A kormányzati szándék – a hatékony képzési rendszer megteremtése érdekében – a 

versenyszférában is megjelenő tendenciához igazodva, egy olyan szervezeti forma kialakítása, 

melynek kulcseleme a megfelelő személyzeti állomány kiválasztása, és annak továbbfejlesztése. 

A források jelentős része annak a továbbképzési rendszernek a létrehozását és üzemeltetését 

finanszírozza, melyet – egy fél éves tesztelést követően – 2014. január elsejétől vezették be 

hazánkban. Az első képzési ciklus 4 éves időtartama 2017. december 31-én ért véget. Az elmúlt 

mintegy négy év során kellő számú elméleti és gyakorlati tapasztalat gyűlt össze úgy a rendszer 

működését, mint az egyes képzések megvalósulását és megvalósítását illetően. Elérkezett az az 

idő, amikor érdemes összegyűjteni, elemezni és kiértékelni az adatokat, majd levonni a 

megfelelő következtetéseket, leszűrni a megfelelő tanulságokat, és a kutatási eredmények során 

megfogalmazottak alapján a következő ciklusra vonatkozó fejlesztési javaslatokat megtenni. 

A gyakorlati tapasztalatokat összegyűjtő kutatásaim friss eredményeit szeretném jelen 

tanulmányban az érdeklődő olvasók elé tárni. 

 

Kulcsszavak: közigazgatás, képzés, mérés, eredmény 
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1. Bevezető 

 

Tényként fogadhatjuk el, hogy egy szervezet – függetlenül attól, hogy a versenyszféra vagy a 

közszféra területén tevékenykedik-e – csak akkor lehet sikeres, ha hatékonyan tudja használni 

az embert, mint erőforrást. 70 E hatékonyságnak feltétele, hogy az adott munkakör betöltésére 

leginkább alkalmas munkavállaló kerüljön kiválasztásra. Emiatt "kiéleződött a verseny a 

gazdasági szervezetek között a minél tehetségesebb fiatalok alkalmazásában" – írja egy 

szakcikk szerzőpárosa, a közszolgálatban megvalósuló tehetségmenedzsmentet bemutató 

írásában, majd így folytatja: "már nem elég megtalálni a tehetséges embereket, hanem képezni 

is kell őket, valamint a szervezetnek alkalmasnak kell lennie arra is, hogy megtartsa ezeket a 

munkavállalókat. [4] (139. o.) 

A közszolgálati menedzsment tudás- és eszköztárának bővülése miatt a közszolgálati dolgozók 

jogviszonyának szabályozása jelentősen megváltozott az elmúlt másfél-két évtizedben. "A 

közigazgatási reformok hullámai, irányzatai nemzetközi folyamatokba illeszkednek".[5] A 

változások arra irányulnak, hogy a nyugat-európai gyakorlatnak megfelelően a 

versenyszférában hatékonyan használható eszközöket próbáljanak meg adaptálni a 

közigazgatásban megvalósuló gyakorlatba. 

1992. óta beszélhetünk a közszolgálatot érintő reformokról, melyek több lépcsőben valósultak 

meg. A 2010. évi kormányváltás után döntés született – Magyarország versenyképességének 

növelése érdekében – "a közigazgatás szervezetrendszerét jelentősen átalakító intézkedések 

megtételének szükségességéről, az ésszerűség és hatékonyság elvének, továbbá a XXI. század 

elvárásainak megfelelően működő << Jó Állam >> kialakításáról" [6] 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény életbe lépése óta 

megfogalmazódó, kutatásaim megkezdésének idején legújabbnak tekinthető kormányzati 

személyzetpolitika a nemzet és a közjó szolgálatát tűzte ki célként maga elé. Megkezdődött az 

állam újraépítése, amelyben kulcsszerepe van a szaktudásnak és elhivatottságnak. A hatékony 

személyzetpolitika fejlesztésközpontú kell legyen – áll a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

(továbbiakban NKE) által kiadott tananyagban. [7] 

"A köztisztviselők életen át tartó képzése elengedhetetlen egy korszerű közigazgatás 

működtetéséhez a 21. században...ahogy más országok, úgy Magyarország is jelentős 

erőforrásokat fordít a köztisztviselők továbbképzésére." [8] (6. o.) 

Jelen tanulmányban bemutatott kutatásomban azt vizsgálom, hogy a fenti elvek gyakorlatba 

való átültetésének eredményei hogyan jelennek meg a közigazgatási továbbképzés 

rendszerében. 

 

2. A kötelező képzés bevezetésének előzményei hazánkban 

 

Bevezetőmben említettem, hogy a rendszerváltást követő időszakban indult meg az a változási 

folyamat, mely valójában még napjainkban is tart. Az 1992. évi változások következtében 

kialakult egy tervszerűnek nevezhető képzési rendszer hazánkban, melynek működése – abban 

az időben – erősen formális jelleget öltött. A képzés-tervezés elsősorban adminisztratív céllal 

                                                           
70 "A közszolgálaton belüli emberi erőforrás gazdálkodásnak egyrészt igazodnia kell az állandósuló változásokhoz, 

irány- és hangsúlyeltolódásokhoz, másrészt proaktívan, értékteremtően elébe is kell mennie a felmerülő 

kihívásoknak, feladatoknak." [3] 
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készült, a tervezett, illetőleg a megvalósított képzések összefoglalása szerepelt a 

dokumentumokban, azonban a "tervek, és a végrehajtásról szóló beszámolók nem mutattak 

valósághű képet" [9] (58. o.). 

Az elsősorban a formalitásoknak megfelelni igyekvő tervezés egyik nagy hátránya, hogy a 

különféle intézményeknél készített tervekből hiányzott az egységes szemlélet. Ez a hiányosság 

már a képzési igények szintjén is megjelent. Az egyes közigazgatási szervek saját szempontjaik 

alapján választották ki a képezni kívánt személyek körét, és ez – úgy a szervezeten belül, mint 

a különféle szervezetek között – eltérő képzési mintázathoz vezetett. Egyrészt az azonos 

munkakört ellátó személyek, attól függően, hogy mely szervezetnél dolgoztak, más-más 

képzésekhez juthattak hozzá. Másrészt – mivel a tervezés nem előre meghatározott elvek 

mentén zajlott – egy adott szervezeten belüli tisztviselők sem vehettek részt az ő személyes 

igényeiken túl a szervezeti, vagy a magasabb szintű érdekeket is figyelembe vevő képzéseken. 

Mivel azonban ezek az un magasabb szintű (ti: a közigazgatás egészére vonatkozó, vagy ágazati 

jellegű) célok, irányvonalak sem voltak egyértelműen, és világosan kijelölve, ezért az egységes 

szemlélet hiánya a képzési kínálat oldaláról is megmutatkozott. 

A képzési kínálat tekintetében eltéréseket láthatunk területi szempontból, hiszen az egyes 

munkaköröket ellátó tisztviselők számára más-más képzést nyújtottak az eltérő földrajzi 

helyeken tevékenykedő szolgáltatók. Egy másik dimenzióban vizsgálódva, a különböző 

közszolgálati életpályák keretében megvalósuló képzések között is tapasztalhattunk eltéréseket: 

"Az egységes – a közigazgatást, a rendvédelmet és a honvédelmet magában foglaló – 

közszolgálat iránti kormányzati akarat hiánya miatt a közigazgatási továbbképzés elkülönült a 

rendészeti és honvédelmi továbbképzésektől, így az egyes alrendszerek teljes mértékben 

párhuzamosan biztosították a köztisztviselők, a rendvédelmi és honvédelmi dolgozók képzését, 

meggátolva az egyes közszolgálati életpályák közös ismereteinek egységes oktatását, ezáltal az 

életpályák közötti direkt átjárhatóságot is." (Koltányi, Kovalik, 2011. 57. o.) 

A Magyary Program [10] megfogalmazása az egyik legjelentősebb mérföldkő, mely egy új, 

integrált képzési rendszer elméleti alapjait fektette le. A program nem csak a képzések 

témakörével foglalkozik; átfogó rendszerként tekint a közigazgatás megújítására. A reformokat 

négy nagy témacsoport köré építi. Ezek a következők: szervezet, feladat, eljárás, személyzet. 

A program minden egyes témacsoporttal kapcsolatban – így a személyzet kérdéskörével 

kapcsolatban is – megvizsgálta a program megírásakor fennálló helyzetet, majd kijelölte a 

fejlesztéshez szükséges beavatkozási terület(ek)et. A programban szereplő megállapítások 

szerint a megfelelő személyzet kialakításának egyik kulcskérdése a szakmai tudás, melynek 

összetevői: "a megfelelő kiválasztás, folyamatos képzés, felkészülés és képességek, készségek 

fejlesztése". [10] (44. o.) Annak érdekében, hogy a közigazgatás számára a jól felkészült 

személyi állomány biztosítható legyen, a program felvette intézkedési terveinek sorába – más 

egyebek mellett – a következőket: 

 "31. intézkedési terv: Javítjuk a közszféra általános tudásszintjét 

   32. intézkedési terv: Megújítjuk a képzési és továbbképzési rendszert, a vezetőképzést, 

az alap- és szakvizsgát, létrehozzuk a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet" [10] (49. o.) 

A kialakítani tervezett továbbképzési rendszer alappillérei: 

• közszolgálati programjegyzék kialakítása 

• intézményrendszer reformja 
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• a továbbképzés szakmai tartalmának újragondolása és a megfelelő felnőttoktatási 

módszerek kiválasztása 

• tervszerűség erősítése: a képzési rendszer összhangjának megteremtése a 

teljesítményértékeléssel, a karriergondozással és az utánpótlásprogramokkal 

• átlátható képzési rendszer kialakítása 

• finanszírozási rendszer megújítása 

 

3. A képzési rendszer bemutatása 

 

A kötelező közigazgatási továbbképzési rendszer életre keltésének és működtetésének 

jogszabályi hátterét egyrészt a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a 

továbbiakban: Kttv.) [11] rendelkezései, másrészt pedig a közszolgálati tisztviselők 

továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) kormányrendelet [12](továbbiakban: Rendelet) 

adják. Az alábbiakban e jogszabályi hivatkozások alapján fogom a képzési rendszernek az 

elemeit és sajátosságait bemutatni. 

 

3.1 A képzésben részt vevők köre 

 

A Kttv. 1. és 2. paragrafusában felsorolt közigazgatási szerveknél dolgozók köre érintett a 

kötelező közigazgatási képzésben való részvételben. A törvény első paragrafusa összefoglalja 

azoknak a kormánytisztviselőknek és köztisztviselőknek a körét, akik számára kötelező a 

közigazgatási továbbképzésben való részvétel, a következők szerint: 

• a minisztérium, a kormányhivatal, a központi hivatal (azaz központi államigazgatási 

szerv), 

• a kormányhivatal és a központi hivatal területi, helyi szerve, a megyei, fővárosi 

kormányhivatal, továbbá a Kormány által intézményfenntartásra kijelölt szerv, 

• a rendőrség, a büntetés-végrehajtás és a hivatásos katasztrófavédelemi szerv központi, 

területi és helyi szervei (az első három pont együtt: államigazgatási szerv) 

kormánytisztviselői 

• a minisztérium közigazgatási államtitkára és helyettes államtitkára kormánytisztviselői, 

valamint 

• a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatala, közterület-

felügyelete, a közös önkormányzati hivatala köztisztviselői, illetve 

• egyéb, e törvény 2.§-ában név szerint említett intézmények köztisztviselői számára 

kötelező a Rendelet szerinti képzésbe való bekapcsolódás. 

A köztisztviselők és kormánytisztviselők (továbbiakban együttes megnevezésük esetén: 

tisztviselők) képzési kötelezettsége nem a kinevezéssel egy időben, hanem elsőként a 

közigazgatási alapvizsga letételének napjával nyílik meg.71 Kivételt képeznek ez alól azok a 

tisztviselők, akik az alapvizsga letétele alól a közigazgatási és ügykezelői alapvizsgáról szóló 

174/2011. (VIII.31.) Kormányrendelet [13] 11.§-a alapján mentesültek. Számukra a képzési 

időszak a próbaidejük leteltét követő napon kezdődik. (Rendelet 10.§) 

                                                           
71 A kinevezést követően a felsőfokú végzettségű tisztviselőknek egy, a középfokú végzettségű tisztviselőknek két 

év áll rendelkezésére az alapvizsga letételére. 
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Az országban a képzési rendszer bevezetésének idején (2014. január havában) a Központi 

Statisztikai Hivatal adatai szerint [14] mintegy 111,3 ezer tisztviselő (77,3 ezer 

kormánytisztviselő és 34,0 ezer köztisztviselő) állt alkalmazásban. Kutatásaimban a képzési 

rendszerben részt vevő tisztviselőknek egy kisebb homogén csoportját, az önkormányzati 

köztisztviselőket kérdezem meg a képzési rendszerrel kapcsolatos gyakorlati tapasztalataikról. 

 

3.2 A képzés intézményi háttere 

 

A tisztviselők továbbképzése állami feladat. A képzési rendszer bevezetésekor a közszolgálati 

életpálya kidolgozásáért felelős miniszter látta el az intézményrendszer irányítását és 

felügyeletét. 2015. január 01-jétől a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 

(VI.6.) Kormányrendelet [15] 34.§-a alapján a belügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozik 

– többek között – a közszolgálati tisztviselők képzéséhez/továbbképzéséhez szükséges szakmai 

koncepció előkészítése, valamint gondoskodás a tisztviselők továbbképzéséről és vezető 

utánpótlásképzéséről. 

A belügyminiszter továbbképzéssel kapcsolatos feladatainak ellátását egy szakmai tanácsadó 

és véleményező testület, a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium (továbbiakban: KTK) 

segítette. A KTK elnöke a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (továbbiakban: NKE) mindenkori 

rektora. 

A KTK munkája adja meg azokat a kereteket, melyeket a képzésben részt vevő intézmények 

töltenek meg tartalommal. A KTK jelöli ki a zsinórmértéket a közigazgatási továbbképzési 

programok minősítésével kapcsolatban. Jogában áll eldönteni, hogy mely képzések kerülhetnek 

be, és milyen feltételek mellett a továbbképzési programjegyzékbe, illetve, hogy azok milyen 

módon és mennyi ideig szerepelhetnek benne. 

A tisztviselők kötelező képzéseinek legjelentősebb szolgáltató intézménye az NKE. 

Szerteágazó feladatai közül azonban csak az egyik (bár vitathatatlanul jelentős) terület a 

továbbképzési rendszer működtetése, azaz a képzések megszervezése és lebonyolítása. Az 

NKE hatékonyan közreműködik a KTK által meghatározott követelményrendszernek 

megfelelő tananyagok kidolgozásában, és minősítésre való benyújtásában, illetve maga is 

közreműködik a továbbképzési programok minősítésében (azokban az esetekben, amikor külső 

szolgáltató pl.: felnőttoktatási intézmény, vagy munkáltató nyújt be programot minősítésre.) 

Az NKE-n kívüli felnőttoktatási intézményeknek, valamint maguknak a tisztviselőket 

alkalmazó intézményeknek is lehetőségük nyílik rá, hogy bekapcsolódjanak a kötelező 

közigazgatási továbbképzések rendszerébe, miután képzési programjaikat a megfelelő 

minősítési vagy nyilvántartásba vételi eljárásnak alávetve felvetették a programjegyzékbe. 

Ezeket a képzéseket nevezi a Rendelet un. belső képzésnek. 

 

3.3 A képzési rendszer bemutatása  

 

A jogszabályok által meghatározott, országos szintű, szervezett formában működő képzési 

rendszer két alapvető célt szolgál: 

• egyrészt egy olyan közigazgatási kar kialakítását, melynek tagjai folyamatosan frissítik 

tudásukat annak érdekében, hogy feladataikat professzionális szinten ellátva álljanak ügyfeleik 

rendelkezésére; 
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• másrészt a köztisztviselői állománynak a haza (eredményes) szolgálatába állítását – 

folyamatosan frissülő ismeretek átadásával és a meglévő ismeretek bővítésével. [16] 

E célok megvalósítása érdekében vezették be 2014. január elsejétől (egy fél éves tesztelési 

ciklust követően) a köztisztviselők kötelező közigazgatási továbbképzési rendszerét. A négy 

éves ciklusokból álló folyamatba a köztisztviselők – mint azt korábban már említettem – a 

közigazgatási alapvizsga letételét követően léphetnek be. 

A képzési ciklus négy éves, első ízben 2014. január 01-jétől 2017. december 31-ig tart. A 

tisztviselők kötelezettségeiket a továbbképzési programokban való részvétellel tudják 

teljesítni.72 A teljes képzési időszakban résztvevőktől eltérően 

• a képzési időszak kezdő dátumát követően belépő vagy 

• részmunkaidőben dolgozó,  

• a három hónapot meghaladóan fizetés nélküli szabadságot igénybe vevő, vagy 

táppénzen lévő, illetve 

• tartós külszolgálatot teljesítő továbbá 

• az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt álló73 

tisztviselők képzési kötelezettsége arányosan kevesebb. 

A továbbképzési kötelezettség teljesítésének mérése egy kategorizált tanulmányi74 

pontrendszerrel (un. kreditpontok segítségével) mérhető.  

A tisztségviselők végzettségük függvényében eltérő követelményeknek kell megfeleljenek. A 

felsőfokú végzettségű tisztviselők négy év alatt összesen 128, a középfokú végzettségű 

tisztviselők ugyanezen időtartam alatt 64 kreditpontot kell összegyűjtsenek. 

A tisztviselők képződhetnek elektronikus tananyag segítségével (e-learning formájában), 

jelenléti képzést igénybe véve, vagy e kettő kombinációjával (un. blended képzésen való 

részvétellel.) 

Egyrészről a képzésbe bekapcsolódó tisztviselők nagy száma, másrészt pedig a képzők létszáma 

és a rendelkezésre álló infrastruktúra indokolta azt, hogy a kifejlesztett tananyagok között nagy 

arányban legyenek jelen elektronikus formában elérhető és elsajátítható tananyagok is.75 

A programjegyzékben szereplő (és a korábbiakban már említett) NKE által tartott minősített 

közszolgálati továbbképzési programok és/vagy az egyéb felnőttképzési intézmények által 

szervezett un. szakmai továbbképzések, és/vagy a közigazgatási szervek, mint munkáltatók által 

szervezett un. belső képzések közül lehet választani. 

 

  

                                                           
72 "A munkáltatóknak az éves egyéni képzési tervet úgy kell összeállítaniuk, hogy alapvetően a négy-éves 

tervidőszak alatt teljesüljenek a továbbképzés egyéni fejlesztési célkitűzései". [17] (70. o.) 
73 A tisztviselők továbbképzési kötelezettsége megszűnik, ha a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez 

kevesebb, mint öt év van hátra. 
74 "A tanulmányi munka mértékegysége a tanulmányi pont, amely a továbbképzési programok, illetve az egyes 

kurzusok vonatkozásában arányaiban kifejezi azt a munkaórát, amely meghatározott ismeretek elsajátításához, a 

követelmények teljesítéséhez szükséges". [17] (70. o.) 
75 "Az NKE – a széleskörű felsőoktatási és közigazgatási képzési együttműködés hálózatában – sem lehet képes 

75 ezer tisztviselő számára rendszeres kiscsoportos tréningeket biztosítani. Szükség van az önálló tanulás 

támogatására és a virtuális képzési tér kiaknázására." [17] (74. o.) 
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1. táblázat: A közszolgálati továbbképzés rendszere 

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.29.) Korm. rend. alapján 

Program 

típusa 

Képzőintézmény típusa Program típusa 
M

in
ő
sí

te
tt

 

Nemzeti 

Közszolgálati 

Egyetem 

 Közszolgálati továbbképzési programok 

Közszolgálati vezetőképzési programok 

Akkreditált 

felnőttképzési 

intézmények és 

felsőoktatási 

intézmények 

Szakmai továbbképzésre irányuló továbbképzési 

programok 

Kompetenciafejlesztésre irányuló továbbképzési 

programok 

B
el

ső
 

Belső továbbképző intézmények 

Speciális intézményi vagy munkaköri ismereteket 

közvetítő továbbképzési programok 

Egyéb, máshova nem sorolható továbbképzési 

programok 

Forrás: NKE Vezető- és Továbbképzési Intézet (VTKI) 

 

A közszolgálati továbbképzési program keretében általános közigazgatási, szakmai és vezetői 

ismeretek átadása történik, valamint az un. szakvizsgára való felkészítés is a kínálat részét 

képezi. 

A belső képzés közigazgatási szervek és felsőoktatási vagy felnőttképzési intézmények által 

folytatott képzések, melyek speciális intézményi vagy munkaköri ismereteket nyújtanak a 

köztisztviselők számára. 

A fenti két képzési típus jól kiegészíti egymást, illetőleg lehetőséget ad arra, hogy az általánosan 

megszerzendő szakismeretek köre olyan speciális tudással egészüljön ki, mely tudás egy kisebb 

köztisztviselői kör (pl. adott munkakört ellátó személyek) számára nyújt az elméleti és 

gyakorlati életben jól alkalmazható tudást, ismereteket. 

A továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez elegendő, ha a köztisztviselők csak a közszolgálati 

továbbképzési programokban vesznek részt, azonban a jogszabály lehetővé teszi, hogy az előírt 

kötelezettség 25%-áig terjedő mértékben e kötelezettségüknek az un. belső képzéseken való 

részvétellel tegyenek eleget. 

A vezetők számára külön vezetői képzéseket ajánlanak, melyek a vezetők rendszeres képzését, 

a vezetők kiválósági képzését és a vezető utánpótlás kinevelését szolgálják.76 

A tanulmányi pontok mértékét a programok minősítése vagy az egyszerűsített eljárásba való 

bevonása során az NKE, és a Rendelet 16.§ (2) és (3) bekezdésében szereplő feltételeknek 

megfelelő szakértők bevonásával a KTK állapítja meg. A továbbképzések pontértéke nem 

minden képzés esetén áll egyenes arányban a képzés során elsajátítható tudás megszerzéséhez 

szükséges idő- és energia ráfordítással, ezért a tisztviselők a választás során figyelembe kell 

vegyék mindkét aspektust (ti: ráfordított idő/megszerzett kreditpont mértékét). 

A pontok gyűjtésének menetét és az egyes években teljesíthető és teljesítendő mennyiséget a 

Rendelet pontosan szabályozza, a szabályozás részleteit jelen tanulmányban nem kívánom 

bemutatni. 

 

  

                                                           
76 A programjegyzék elérhető a TVK-n (https://tvp.uni-nke.hu) és a Vezető- és Továbbképzési Intézet honlapján 

(www.vtki.uni-nke.hu) 
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3.4 A képzések finanszírozása  

 

Mivel kötelező a képzésben való részvétel, a hatályos jogi szabályozás védelmet nyújt a 

tisztviselők számára, azzal, hogy kinyilvánítja: a továbbképzésben való részvételhez a pénzügyi 

forrást – legalább az előírt tanulmányi kötelezettség teljesítésének mértékéig – a munkáltató 

közigazgatási szerv biztosítja. 

A költségek megfizetésére évente kerül sor, un. normatív hozzájárulás formájában, melyet a 

közigazgatási szervek két részletben fizethetnek meg (az első részletet január 31-ig, a második 

részletet június 30-ig utalva az NKE számára). A megfizetendő összeg megállapítása a tárgyév 

január 1-jén foglalkoztatott köztisztviselői létszámának alapul vételével történik. A normatív 

hozzájárulás számításának az alapja az illetményalap 73%-a tisztviselőnként. Ez az összeg 

2014-2017. években (28.215,- Ft/fő/év)77 

A közigazgatási szervek éves képzési tervet készítenek az egyes tisztviselők képzési terveinek 

összesítésével. A tisztviselők egyéni képzési tervének elkészítéséről a munkáltatói jogkör 

gyakorlója gondoskodik. 

 

4. Az empirikus kutatás folyamata és eredményei 

 

A kutatás két pillérre épül. Az első pillér egy, a hipotézisek köré épülő kérdéssorból álló 

kérdőív, a második pillért a kutatási eredmények elemzését segítő szakértői interjúk jelentik. 

 

4.1 A kérdőív kidolgozása 

 

A kérdőív készítése hosszú időbe került. A kutatási hipotézisek vizsgálatára leginkább alkalmas 

kérdéseket több hónapon keresztül csiszoltam, majd annak véglegesítése előtt a vizsgálandó 

hipotézisekkel együtt e-mailben több kutatásban járatos professzor, valamit a közigazgatásban 

dolgozó szakember számára is megküldtem, kérve őket, hogy ellenőrizzék tartalmilag, 

formailag és metodikailag is.  

A kérdőív elektronikus formába öntéséhez egy Google alapú kérdőív készítő programcsomagot 

használtam. 

 

4.2 A kérdőív tesztelése 

 

A kérdőív tesztelését Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában végeztem, 

2017. év július és augusztus hónapjaiban. 

A tesztelés idején a hivatalban dolgozó köztisztviselők közül 154 fő vett részt a képzési 

rendszerben. A képzésben részt vevő köztisztviselői állomány 10%-át, azaz 15 főt vontam be a 

tesztelésbe, figyelve arra, hogy a tesztelésbe bevont csoportban egyenletes eloszlásban, a 

hivatal köztisztviselői létszámának arányait követően szerepeljenek férfiak és nők, vezetők, és 

beosztottak is. A beosztottak esetén figyelmet fordítottam arra, hogy a középfokú és felsőfokú 

végzettségűek aránya nagyjából megegyezzen, valamint arra is, hogy a megkérdezett vezetők 

között közép- és felsővezetők is szerepeljenek. 

                                                           
77 Az illetményalap (2008. óta változatlanul) 38.650,- Ft. 



503 

A tesztelés során a kérdőívet papír alapon töltettem ki, a kérdéseket felolvasva, és ellenőrizve, 

hogy a kérdezett személyek megfelelően értik-e a kérdéseket. 

A tesztelést követően több ponton is módosítani kellett a kérdőíven. 

 

4.3 Lekérdezés 

 

A kész kérdőív terjesztését elektronikus úton kezdtem meg, 2018. január 09-én. Első körben a 

VMJV Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők számára küldtem ki a kérdőív 

elektronikus elérhetőségét tartalmazó linket, illetve egy felhívást, melyben kértem, hogy 

továbbítsák a levelemet más önkormányzatoknál dolgozó kollégáiknak. Ezzel párhuzamosan 

2018. január 11-től a közösségi médiák felületét felhasználva is megkezdtem a kérdőív 

nyilvános népszerűsítését. 

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (továbbiakban TÖOSZ) is segítséget 

nyújtott a kérdőív népszerűsítésében: az országban található valamennyi települési 

önkormányzat számára megküldte a kérdőívet. 

A kutatási szakaszt 2018. február 28-án zártam le. 

 

4.3 Szakértői interjúk 

 

A második pillért jelentő szakértői interjúk közül eddig három készült el. 

Az első interjú során Bíró Marcell közigazgatási államtitkár urat kérdeztem meg 2015. 

december 18-án, aki 2006-tól a Magyary Zoltán Közigazgatási Törzsasztal tagja és titkára, és 

részt vett közigazgatási reformok kidolgozásában, így a kötelező közigazgatási képzések 

rendszerének elvi alapjainak és gyakorlati megvalósításának megtervezésében is. A vele való 

beszélgetés a kutatás elméleti megalapozásához volt szükséges. 

A második interjú Dr. Hazafi Zoltánnal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Életpálya és Emberi 

Erőforrás Intézet intézetvezetőjével készült, 2017. november 15-én. Az interjú készítésének 

célja, hogy megismerjük a képzési rendszer kialakításának előzményeit és a rendszer 

üzemeltetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokat, valamint, hogy a kutatási hipotézisek 

tesztelése is megtörténjen. 

A harmadik interjú Klotz Balázzsal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és 

Közigazgatási Kar Vezető- és Továbbképzési Központjának megbízott igazgatójával készült, 

2017. november 22-én. Míg Hazafi Zoltán a rendszer elméleti oldalával kapcsolatban 

rendelkezett számottevő információval, addig Klotz Balázs a képzések gyakorlati 

megvalósításának szakértője. Az interjú célja az ő esetében is az volt, hogy beszéljünk a képzési 

rendszer kialakításának előzményeiről, majd hogy megvitassuk a képzési rendszer 

üzemeltetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokat. A beszélgetés során hipotéziseim 

tesztelése is megtörtént. 
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5. Hipotézisek 

 

Kutatásaim során az alábbi hipotéziseket próbálom igazolni, vagy cáfolni: 

1. A képzési kínálat nem tud minden igényt kielégíteni (kínálati szűkösség tapasztalható) 

2. A képzésben részt vevők motivációja nagyobb részben külső eredetű 

3. A megszerzendő kreditpontok száma túl magas 

4. A képzésben való részvétel alkalmanként munkaidőn kívüli elfoglaltságot is ad – ezáltal 

bizonyos esetekben terhet ró a családi- és magánéletre 

5. A vezetőképzésben és a szakmai képzésben részt vevők elégedettebbek, mint a 

közszolgálati képzésben részt vevők 

6. A tréning jellegű képzésekben részt vevők elégedettsége a legmagasabb szintű, az e-

learning típusú képzésekben résztvevőké a legalacsonyabb 

Mivel az adattisztítással csak jelen tanulmány elkészítése előtti napokban végeztem, ezért a 

hipotézisek igazolásával vagy elvetésével kapcsolatban még nem tudok nyilatkozni. A 

továbbiakban a vizsgálati minta összetételével kapcsolatban osztok meg néhány adatot, majd 

az előzetes eredmények közül említek meg egy-két érdekességet. 

 

6. Előzetes eredmények - érdekességek 

 

A kérdőívet 1215 fő önkormányzati dolgozó töltötte ki. Az önkormányzatoknál köztisztviselők 

és munkavállalók is dolgoznak. A képzési rendszerben csak a köztisztviselők vehetnek részt. 

Az kérdőívet megkezdők 96%-a köztisztviselő. 

A képzési rendszerrel kapcsolatos tapasztalata azoknak a személyeknek lehet, akik érvényes 

regisztrációval rendelkeznek az elektronikus Pro Bono tanulmányi és vizsgaportálon. A 

válaszadó köztisztviselők 90,3%-a (1.053 fő) rendelkezik érvényes regisztrációval. Az ő 

számukra vált lehetővé a teljes kérdőív kitöltése. 

A kérdőívet 80:20% arányban töltötték ki nők és férfiak. 19%-uk vezető, vagy vezető-

utánpótlás nevelési folyamat részese, 81%-uk pedig beosztott. Jelentős részük (62,7%) több 

mint 10 éves közigazgatási gyakorlattal rendelkezik, 43,8%-uk pedig jelenlegi munkáltatójánál 

is több mint 10 éve dolgozik. 

Ha azt vizsgáljuk, hogy milyen képzési típusban vettek részt a köztisztviselők, akkor az 

eredmények alapján azt kell mondanom, hogy 93,4% vett részt közigazgatási képzésben, 23,6% 

szakmai vagy belső képzésben, és 13,7% vett részt vezetőképzésben. (Egy köztisztviselő több 

képzési típusba is bekapcsolódhat a képzési ciklus során.) 

A különböző képzési formákban való részvétel az alábbiak szerint alakult: 95,9%-nyi 

tisztviselőnek van tapasztalata az elektronikus tananyagokat illetően, 21,4%-uk vett részt 

tisztán jelenléti oktatásban/képzésben, 26,9% kapcsolódott be vegyes, un. blended (e-learninget 

és jelenléti elemeket is tartalmazó) képzésbe, és 12,7%-nak volt alkalma tréning típusú jelenléti 

oktatásban is részt venni. 

Az itt említett képzési formák közül a legszívesebben (75,9%) az e-learning típusú képzést 

választják a dolgozók. 

Érdekesség, hogy a válaszadók 69,5%-a azt nyilatkozta, hogy előfordult vele, hogy olyan 

képzést végzett el, aminek nem volt köze a munkaköréhez. Ennek oka leginkább (55,2%), hogy 

a képzési kínálatban nem volt olyan képzés, ami az adott illető szakterületéhez illeszkedett 
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volna. A válaszadók 55,3%-a azt mondta, hogy szívesen sajátított volna el más, a képzési 

kínálatban nem szereplő ismeretanyagot, elsősorban olyat, ami a mindennapi szakmai 

tevékenységéhez kapcsolódik, adott esetben a mindennapi munkavégzését teszi könnyebbé. 

A képzési rendszerbe való bekapcsolódásról, illetve a dolgozói attitűdről ad bizonyos képet az, 

hogy a válaszadók 77,9%-a nyilatkozott úgy, hogy az adott képzés kiválasztásában a 

megszerezhető kreditpontok értéke volt a legfontosabb szempont. 

Szintén érdekesség, hogy a kérdésre: "Ha Ön lenne a döntéshozó, hogyan döntene a 

kreditpontok mértékéről", a válaszadók 35,1% válaszolta, hogy csökkentene, 20,7% emelne, 

44,2% pedig nem változtatna rajta. 

A kérdőív 49 kérdést tartalmazott, melyben a tanulmányban korábban bemutatott hipotézisek 

vizsgálatára tettem kísérletet. Mivel a kérdőívek feldolgozottsága a kutatás jelen szakaszában 

még igen alacsony, ezért a kutatási eredményekből egyenlőre a fenti adatokat és számomra 

érdekesnek tűnő első adatokat tudom megosztani. 

 

7. Összefoglalás 

 

Jelen tanulmányban elsőként a kutatásom tárgyát képező kötelező közigazgatási képzési 

rendszer kialakításának előzményeit mutattam be, majd magát a képzési rendszert. Ezt 

követően a rendszer vizsgálatára vonatkozó vizsgálataimról írtam, bemutatva a kutatás 

gyakorlati oldalát. Végezetül tanulmányomat néhány – általam érdekesnek tartott – adat 

megosztásával zártam. 

A beérkezett adatok feldolgozására 2018. év nyarán teszek kísérletet. A konkrét eredményeket 

további konferenciákon és jövőbeli publikációimban igyekszem megosztani a téma iránt 

érdeklődőkkel. 
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Absztrakt  

 

A közszolgálat szervezetrendszerének megújítása a kormányzat egyik legfőbb stratégiai célja 

volt az utóbbi években. Ez a közszféra több intézményében feladatrendszerbeli és strukturális 

átrendeződéseket, illetve szervezeti kultúrát érintő változásokat idézett elő. A szervezeti 

változások nem kerülték el a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV) sem, hiszen ez a központi 

hivatalként működő államigazgatási szerv 2011. január 1-jén az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési 

Hivatal, illetve a Vám- és Pénzügyőrség integrációjának eredményeként jött létre. Az integráció 

célja az volt, hogy az érintett jogelőd intézmények egy olyan új szervezetben egyesüljenek, mely 

egységes elvek mentén kialakított struktúrával, kultúrával, menedzsmenttel rendelkezik. Másik 

oldalról tekintve a folyamatot, az integráció egy olyan szervezeti változás, melynek fókuszában 

azok az emberek állnak, akiket a változás leginkább érint, vagyis a munkatársak.  

Tanulmányomban arra vállalkozom, hogy egy konkrét szervezeti változás lépcsőfokainak 

bemutatása mentén szemléltessem a változásmenedzsment azon eszközeit, amelyek segítik a 

munkatársakat a minél jobb alkalmazkodásban, támogatják a vezetőket a változásokkal 

szembeni ellenállás kezelésében, a konfliktusok megoldásában, az érintettek megfelelő 

elköteleződésének kialakításában. Hangsúlyt szeretnék fektetni annak bemutatására is, hogy 

egy ilyen változás milyen hatást gyakorol a szervezetet alkotó egyénekre. Egy szervezeti 

változás sikere ugyanis nagymértékben függ a támogató szervezeti kultúrától, a megfelelő 

kommunikációtól, a végrehajtás dinamikájától, de a kulcs mindig a vezetők és a munkatársak 

kezében van. Ha ők kellően motiváltak és elkötelezettek, akkor a változás sikere garantált. 

Magyary Zoltán szavait idézve: „A közigazgatás a tisztviselőkön fordul meg…”[1] 

 

Kulcsszavak: változásmenedzsment, integráció, emberi erőforrás, szervezeti kultúra.  

 

1. Szervezeti változás, integráció, változásmenedzsment – a fogalmi keretek tisztázása 

 

A szervezeti változás alapvetése, hogy a szervezetnek alkalmazkodnia kell a külső 

környezetéhez, de ezzel párhuzamosan egymáshoz kell igazítania, csiszolnia a belső 

folyamatait is. A szervezeti változás fogalmát a kutatók több különböző irányból is 

megközelítik. Jelen tanulmányban Dobák Miklós, illetve a Kiniczki-Williams szerzőpáros által 

definiált kategóriát veszem alapul. A szervezeti változás olyan folyamat, amelynek 

eredményeképpen megváltozik a szervezetek valamely lényeges jellemzője.[2] Ilyen szervezeti 

jellemző lehet a szervezet stratégiája, a szervezeti struktúra, az alkalmazott technológia vagy 

módszerek, a szervezetben tevékenykedő emberek vagy a szervezet ügyfelei, partnerei, illetve 
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a szervezeti kultúra.[3] Hogy egy konkrét szervezet esetében mit tekinthetünk lényeges 

jellemzőnek, az az adott szervezeti és környezeti szituációtól függ.[4] 

A fentiekben jelzett valamennyi kritériumnak megfelelő szervezeti változás az integráció, mely 

általános értelemben beilleszkedést, egyesülést jelent. Integrációról akkor beszélhetünk, ha a 

két „partner” között a szervezeti kultúrák és a menedzsment gyakorlatának összeolvadása 

viszonylag kiegyensúlyozottan történik, nincs domináns fél, a két szervezet elfogadja egymás 

kultúráját, hagyományait, jogait tiszteletben tartja, és nem akarják a saját rendszerüket 

ráerőltetni a másikra.[5] 

A szervezeti változás tehát – az említett szerzők meglátása szerint – egy folyamat, ami a 

jelenlegi állapotból átvezeti a szervezetet egy jövőbeli helyzetbe és ennek során számos belső 

működésbeli, strukturális, infrastrukturális, illetve emberi erőforrás-gazdálkodással összefüggő 

tényező is formálódik. Ahhoz tehát, hogy egy szervezet eljusson abba a kívánatos állapotba, 

ami a változás célja, számtalan problémával, kihívással, akadállyal és lehetőséggel találhatjuk 

szembe magunkat.  

A változások kezelésére használt folyamatok, eszközök és technikák összességével a 

változásmenedzsment foglalkozik.[6] A változásmenedzsment fókuszában elsősorban azok az 

emberek állnak, akiket a változás érint. A változásmenedzsment tehát magában foglalja azokat 

a lépéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy segítsék az egyéneket a változás során a minél 

jobb alkalmazkodásban, és abban, hogy képesek legyenek feladataikat ellátni az új 

helyzetben.[7] 

 

2. Miért éppen szervezeti integráció és miért éppen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)? 

 

A közszolgálat szervezetrendszerének ésszerűsítését szinte minden kormányzati stratégiai 

tervdokumentum a középpontjába állítja 2010 óta. Ez a közszféra több intézményében 

elsősorban az erőforrások és a feladatok megoszlásában jelentkező anomáliák megszüntetésére 

és a közigazgatási és rendészeti szervek emberi erőforrás-felhasználásának javítására irányult, 

de nem hagyhatjuk figyelmen kívül a strukturális átrendeződéseket sem.  Az Adó- és Pénzügyi 

Ellenőrzési Hivatal és a Vám- és Pénzügyőrség összevonása nagyon fontos és különösen 

előremutató mérföldkő a szervezeti változások sorában, hiszen a Magyary Zoltán 

Közigazgatás-fejlesztési Program (a továbbiakban: Magyary Program) megalkotásával 

egyidejűleg mintegy példaként állt a közszféra szereplői előtt a feladat- és a szervezetrendszert 

érintő párhuzamosságok megszüntetése, a különböző jogállási törvények hatálya alá tartozó 

alkalmazottak részére az egységes életpályamodell kialakítása, ezáltal a közigazgatás 

racionalizálása terén. 

Jelen tanulmány alapjául szolgáló vizsgálat módszertanát leegyszerűsítve, ahogyan Mészáros 

egyik írásában ezt megfogalmazta, visszaemlékezésnek[8] lehet tekinteni. Személyesen vettem 

részt az integrációs folyamatban, közreműködtem az összevonás előkészítésében, a jogalkotási 

folyamat megalapozásában és az egyik jogelőd szervezet munkatársaként érintett voltam 

konkrét szervezeti, feladatbeli, munkaköri változásokban is. Azaz, közvetlenül megéltem a 

szervezeti változást, az ennek kezelése érdekében tett intézkedéseket, a kutatás-módszertan 

oldaláról megközelítve a kérdést, ún. részt vevő megfigyeléseket végezhettem. 
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3. A NAV szervezeti integrációjának folyamata 

 

A NAV két teljesen eltérő múltú, kultúrájú és jogállású szerv integrációjának eredménye, 

melynek létrehozása kapcsán – a minőségileg új szervezet kialakítása és a hatékonyabb 

működés biztosítása mellett – stratégiailag fontos célkitűzés volt a rendészeti jelleg és hivatásos 

szolgálati jogviszony megőrzése is. Az átszervezés egyik alapelve volt az előzőeken túlmenően, 

a létszámcsökkentés elkerülése, illetve a nagy szakmai tapasztalattal és széleskörű ismeretekkel 

rendelkező szakértő munkatársak megtartása.[9] A NAV 2011. január 1-jén jött létre. Ettől az 

időponttól kezdve a NAV legmeghatározóbb szervezeti célját – a hatóság hatáskörébe tartozó 

közjogi bevételek biztosítása mellett – az integráció teljessé tétele jelentette.  

Természetesen, az integráció, mint folyamat, nem ért véget azzal, hogy 2011. január 1-jén 

létrejött a NAV. A szervezeti összeolvadás fokozatosan zajlott le. Az egyes szakaszok és 

szintek a résztvevők közötti együttműködés minősége és hatékonysága alapján, az ún. 

Organisational Interoperability Maturity Model-nek (szervezeti interoperabilitási érettségi 

modellnek) megfelelően, jól elkülöníthetőek, körülhatárolhatóak. Mielőtt azonban rátérnék az 

említett érettségi modell bemutatására, mindenképpen szükségesnek tartom tisztázni az 

interoperabilitás fogalmát. 

Az interoperabilitás eredetileg az inrormációtechnológiai rendszerek közötti adatok, 

információk cserélődését, a tudás megosztását jelentette.[10] Az Európai Interoperabilitási 

Keretrendszerben (European Interoperability Framework) szereplő meghatározás szerint: „Az 

európai közszolgáltatások vonatkozásában az interoperabilitás az a képesség, mely révén az 

egymástól eltérő szerkezetű, különböző szervezetek együtt tudnak működni kölcsönösen 

előnyös, konszenzuson alapuló, közös célok érdekében, ami magában foglalja a szervezetek 

egyedi munkafolyamatait követő, saját adatátviteli IKT-rendszereiken keresztül bonyolított 

ismeret- és információátadást is.”[11] Az interoperabilitás tehát szélesebb értelemben a 

szervezetek működési folyamataik, alkalmazott módszereik, technológiájuk, szervezeti 

kultúrájuk terén mutatott kooperációs képességét jelenti.[12] 

 

3.1. A szervezeti interoperabilitási érettségi modell szintjei[13] 

 

0. szint – független (independent): a független szervezetek közötti kölcsönhatást írja le. Ezek 

olyan szervezetek, amelyek között korábban nem volt interakció, nincsenek közös céljaik, de 

előfordulhat, hogy szükség esetén együttműködnek, ez azonban nem tervezett módon történik.  

 

1. szint – eseti (ad hoc): a szervezeteknek van egy közös, a működésüket jelentősen befolyásoló 

céljuk, de az egyéni szervezeti törekvések még mindig elsőbbséget élveznek és a szervezetek 

teljesen különböznek egymástól.  Az interoperabilitás ezen szintjén csak nagyon korlátozott 

szervezeti keretek, iránymutatások, megállapodások léteznek, amelyek támogathatják az eseti 

együttműködéseket. Az információ- és tudáscsere fő eszközei az összekötők, kapcsolattartók. 
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2. szint – együttműködő (collaborative): az együttműködésen alapuló szervezeti 

interoperabilitási szint az, ahol elismert keretek léteznek az interoperabilitás támogatására és 

közös célokat fogadnak el, a szervezetek azonban még mindig elkülönülnek. A szervezeti 

együttműködésre vonatkozó ismeretek közvetítése, az erre vonatkozó felkészítés megtörtént, a 

kommunikáció, illetve a tudás megosztása folyamatos a szervezetek között. 

 

3. szint – integrált (integrated): a szervezetek stratégiai céljai azonosak, értékrendjük közös, az 

együttműködés fenntartására, fejlesztésére begyakorolt folyamatok és részletes eljárásrendek 

állnak rendelkezésre, de még mindig léteznek a „nyomai” a jogelőd szervezeteknek. 

 

4. szint – egységesített/egyesített (unified): egy egységes szervezetben a szervezeti stratégiai 

célok, az értékrendszerek közösek, a szervezeti kultúra egységes. Ez valójában az ideális szint, 

ahol a szervezeti működésben megvalósul a teljes és tökéletes interoperabilitás. 

 

3.2. A NAV integráció szakaszai a szervezeti interoperabilitási érettségi modell alapján 

 

Független szint (az integrációról hozott döntést megelőző állapot) 

 

A két jogelőd szervezet tevékenységét már az összevonást megelőzően is szoros és kiterjedt 

együttműködés jellemezte, szükség esetén információk megosztásával, közös ellenőrzésekkel 

és munkabizottságokkal, közös képzésekkel segítették egymás munkáját. 

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 1987. július 1-től működik, mint államigazgatási 

szerv, kormányhivatal. Jogelődjei a Pénzügyminisztérium Ellenőrzési Főigazgatósága, az 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárak, a 

Szerencsejáték Felügyelet, valamint a Fővárosi Illetékhivatal és a megyei illetékhivatalok 

voltak. Két szinten szerveződött, feladatait a Központi Hivatal szintjén (központi szerv) és a 

megyei igazgatóságok szintjén (területi szervek) látta el. Az integrációt megelőzően az 

adóhatóság szakmai feladatai ellátását a funkciók (adóalany-nyilvántartás, bevallás, ellenőrzés, 

végrehajtás, stb.) mentén szervezte, azaz szervezeti struktúrája az adózói életútnak megfelelően 

felépített, funkcionális volt.[14] Személyi állományában köztisztviselőket és munkavállalókat 

foglalkoztatott (integrációt megelőzően összesen kb. 16000 fő). Tevékenységi körébe pedig 

jellemzően az adók, járulékok, illetékek, kisadók (szakképzési hozzájárulás, játékadó, kulturális 

járulék, környezetterhelési díj, stb.) beszedése, ellenőrzése, a szerencsejáték-felügyelet 

tartozott, de nyomozóhatósági jogköre is volt. 

A Vám- és Pénzügyőrség az integrációt megelőzően egy több, mint 140 éves múltra 

visszatekintő szervezet volt, hiszen jogelődjének, a Magyar Királyi Pénzügyőrségnek a 

felállításáról 1867. március 10-én Lónyay Menyhért pénzügyminiszter 1. számú 

körrendeletével rendelkezett.[15] A Vám- és Pénzügyőrség a központi államigazgatási szervek 

rendszerében a rendvédelmi szervek közé tartozott. Ennek megfelelően foglalkoztatott 

hivatásos szolgálati jogviszonyba tartozókat, illetve – jellemzően a funkcionális területeken – 

közalkalmazottakat (integrációt megelőzően összesen kb. 7000 fő). Háromszintű 

szervezetrendszerben működött, központi szerve a Vám- és Pénzügyőrség Országos 

Parancsnoksága volt, területi szerveit a regionális parancsnokságok alkották, míg alsó fokon a 

vámhivatalok végezték az első fokú eljárásokat. A vámhatóság az „adónemek” szerinti (vám, 
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jövedék, környezetvédelmi termékdíj, regisztrációs adó, stb.) felosztáshoz igazította 

struktúráját.[16] Hatáskörébe tartoztak – többek között – a vámigazgatási, jövedéki igazgatási, 

bűnüldözési-nyomozóhatósági, rendészeti igazgatási feladatok. 

 

Eseti szint (2010. június 14. – 2010. december 31.) 

 

Az új szervezet létrehozását a két jogelőd szerv közel féléves közös előkészítő munkája előzte 

meg. Az integrációs folyamat 2010. június 14-én kezdődött, amikor kihirdetésre került az állami 

vagyonnal való felelős gazdálkodás érdekében szükséges törvények módosításáról, valamint 

egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2010. évi LII. törvény, mely a Vám- és 

Pénzügyőrség, valamint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal egyesítésének előkészítése 

érdekében a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnokát kormánybiztos irányítása alá 

helyezte. Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és a Vám- és Pénzügyőrség egyesítését 

előkészítő kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1147/2010. (VII. 7.) Korm. 

határozat az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és a Vám- és Pénzügyőrség egyesítésének 

előkészítése érdekében – a két szerv egyesítéséig – dr. Vida Ildikót, az Adó- és Pénzügyi 

Ellenőrzési Hivatal elnökét kormánybiztossá nevezte ki. A kormánybiztos feladatai közé 

tartozott a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága tevékenységének, továbbá a két 

szervezet egyesítéséhez szükséges jogszabályok előkészítésének irányítása.[17] 

2010. november 19-én kihirdetésre került a Magyar Közlönyben a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (NAV tv.), mely 2011. január 1-jén lépett 

hatályba. Ezzel a hatállyal kezdhette meg működését a NAV. 

Ebben a szakaszban került sor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal létrehozásával összefüggésben a 

jogi alapok megteremtésére (a két jogelőd intézmény irányítási eszközeinek, utasításainak, 

eljárási rendjeinek felmérése és az integrált hivatali irányító eszközök kidolgozása), a 

szervezeti-, valamint létszámkeretek (létszámfelvételi zárlat, szervezeten belüli 

humánerőforrás-átcsoportosítások felfüggesztése) meghatározására. Az adóhatóság szervezeti 

struktúráját hozzáigazították a vámszervezet felépítéséhez, azaz regionális szintet is létrehoztak 

a szervezetben. A szervezeti átalakulás következtében létrejövő új szervezeti egységek, 

munkahelyek kialakítása, valamint a több ezer munkatárs új helyre való költöztetése további 

bérlemények felkutatását igényelte, illetve a személyi állomány tagjait is tájékoztatni kellett a 

változásokról. 

 

Együttműködő szint (2011. 01. 01. – 2011. 12. 31.) 

 

Az integráció ezen szakaszában a két jogelőd hatóság központi szervei összevonásra kerültek, 

azonban a regionális és a megyei szervek feladatrendszerüket és struktúrájukat tekintve 

különállóak maradtak. A kezdeti időszakban több terület még központi szinten is párhuzamosan 

működött, így például a jogi, a humánigazgatási vagy az informatikai szakterület. Egyes 

szervek, szervezeti egységek megszűnésével a hatáskörök és a felügyeleti viszonyok 

megváltoztak. Ennek megfelelően harmonizálni kellett a belső szabályozási eszközöket és 

megalkották az alapvető működést szabályozó belső rendelkezéseket (SZMSZ, ügyrendek, 

belső szabályzatok, eljárási rendek kidolgozása) is. Ezen túlmenően szükség volt a korábban 

külön-külön megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára, a két elődszervezet 
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által használt levelező rendszerek közti kapcsolat kialakítására, azok használatának 

szabályozására. A jogelőd szervezetek stratégiai célkitűzéseinek, illetve azok eredményeinek 

összehasonlítása, értékelése és a NAV 2011-2015. évre vonatkozó stratégiai irányainak 

meghatározása is ekkor zajlott le. 

Folyamatos volt a kapcsolattartás a médiával, hogy az adózók nyomon követhessék a 

változásokat, átláthassák a szervezetet, megértsék, hogy a változások az ügyfélbarát szemlélet 

jegyében következtek be. 

 

Integrált szint (2012. 01. 01. – 2015. 12. 31.) 

 

Az integráció kezdett kiteljesedni. A korábbiakban említett szervezeti és feladatrendszerbeli 

párhuzamosságok felszámolásra kerültek, egységes jogi, humánigazgatási és informatikai 

szakterület alakult. Megvalósult az adószakmai és vámszakmai humánpolitikai rendszerek 

integrációja, a személyügyi nyilvántartások, adatszolgáltatások összehangolása is 

megkezdődött. Egységes képzési és továbbképzési rendszer, szakmai igényeknek megfelelő 

speciális képzési rendszer jött létre, illetve a vezetőfejlesztés, vezető-utánpótlás kereteinek 

meghatározása is megtörtént. Az ügyfelek kapcsolattartásának könnyítését szolgálta a NAV új 

integrált honlapjának megjelenése, a folyószámla rendszer integrációja is. A NAV 

stratégiájának végrehajtása is megkezdődött. A regionális adó- és vámszervek összevonásra 

kerültek, azonban a megyei igazgatóságok továbbra is egymás mellett működtek. 

Az integrációs folyamat célja természetesen az egységesített szervezeti szint elérése volt, ahol 

az egységesített szervezet céljain, értékrendszerén, stílusán és tudásán a NAV valamennyi 

munkatársa osztozik. 

 

Egységesített szint (2016. 01. 01- től) 

 

2016. január 1-jével a NAV korábbi három szinten szerveződött struktúrája teljesen átalakult. 

A szervezetben megszűntek a regionális szinten működő főigazgatóságok és azóta a hatóság 

központi és megyei szervei útján látja el a hatáskörébe utalt feladatokat.[18] Ezzel egyidejűleg 

megyei szinten is integrálták vám- és adószakmai feladatokat. A kormánytisztviselők és a 

hivatásos szolgálati jogviszonyba tartozók részére egységes életpálya-modellt vezettek be és új, 

2016-2020 évre szóló stratégiát is alkottak. 

Bár az integráció folyamata még nem ért véget, hiszen mind a szakmai feladatok terén, mind a 

szervezeti működésben zajlik még egyes tevékenységek „finomhangolása”, az új szervezet 

keretein belül az együttműködés intézményesült, a célok, érdekek összehangolása egy 

hatékonyabb szervezetet és feladatellátást, illetve egységesebb szervezeti kultúrát 

eredményezett. 

 

4. A szervezeti változás sikerkritériumai – az emberi tényező szerepe 

 

A változás átvezeti a szervezetet a jelenlegi helyzetből egy kívánt állapotba. A változáshoz 

azonban nem elég a célt kitűzni, a kívánt állapotot meghatározni, hiszen pont az átmenet 

folyamata rejti a legtöbb nehézséget. Ahhoz, hogy egy változási folyamat sikerességét 

biztosítsuk, tisztában kell lennünk a változási folyamat alapvető jellemzőivel. Dobák szerint a 
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szervezeti változás akkor lehet sikeres, ha tisztában vagyunk azzal, hogy soha nincs előre megírt 

recept, hiszen a változás mindig az adott körülményektől függ, ezért kell előzetesen 

helyzetelemzést végezni. Megfelelő erőforrásnak is rendelkezésre kell állnia, mellyel 

kapcsolatban kiemeli, hogy mind a vezetők, mind a munkatársak, mind pedig az ügyfelek 

elkötelezettsége kulcskérdés a folyamatban. A legfontosabb azonban a vezetői támogatás, e 

nélkül ugyanis a szervezeti változás kudarcra van ítélve.[19] 

Fontos figyelembe venni azt is, hogy az integrációval, mint változással szembeni ellenállás a 

folyamat természetes velejárója. „A köznapi élet, valamint a pszichológiai és szociológiai 

kutatások tapasztalatai egyaránt azt mutatják, hogy az ember természeténél fogva kerüli a 

változásokat. A változásokkal szembeni idegenkedés mélyen emberi dolog, és alapösszetevőiben 

pszichológiai törvényszerűségekre vezethető vissza.[20] 

Ilyen helyzetben ugyanis mindenkiben, vezetőkben és munkatársakban egyaránt elszabadulnak 

a félelmek. Félelem az ismeretlentől, a státusz, a pozíció, a tekintély, de akár a munkahely 

elvesztésétől, az esetlegesen várható új feladatoktól, a többletmunkától. A váltás 

bizonytalansággal jár, hiszen nem a megszokott mederben zajlanak tovább a folyamatok. A 

korábbitól eltérő rutinok olyan félelmet ébreszthetnek a munkatársakban, hogy nem lesznek 

képesek az új elvárásoknak megfelelni. Mi több, a bizonytalanság keltette frusztráció, 

szorongás oldásának egyfajta maladaptív eszközeként, szervezeti szinten jelenhetnek meg az 

ún. elhárító mechanizmusok.[21]   

Ahhoz, hogy ezt az ellenállást leküzdhessük és ezzel egyetemben a munkatársi elkötelezettséget 

erősíthessük, a változást, azt, hogy ez mennyiben érinti az egyes személyeket, milyen 

alternatívák léteznek számukra, milyen „áldozatot” igényel ez tőlük, kommunikálni kell a 

személyi állomány felé. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni azonban, hogy a változtatás 

szükségességében csak akkor hisznek a dolgozók, csak akkor értik meg, ha azt hiteles emberek 

közvetítik számukra.[22] Sokat segít az elfogadásban az is, ha egyes döntésekbe bevonjuk a 

kollégákat, meghallgatjuk javaslataikat. Az új elvárásoknak, az új kihívásoknak való „meg nem 

felelés” félelmét pedig jelentősen mérsékelheti az új feladatokra történő felkészítés, 

készségfejlesztés. 

Lássuk, hogyan vizsgálható, értékelhető az integráció folyamata a fentiek ismeretében! Ehhez 

a kompetenciavizsgálatokban, illetve a teljesítményértékelés során gyakran alkalmazott 360 

fokos értékelés módszerét hívom segítségül. A NAV szervezeti integrációját négy szempontból 

közelítem meg: a felső szintű vezetők, a munkatársak, az ügyfelek oldaláról, illetve a saját 

szemszögemből. 

A felső vezetés tekintetében mindenekelőtt azt kell kiemelnem, hogy az integráció egy kívülről 

meghatározott folyamat volt, kormányzati döntés következménye, így a vezetők nem tudták 

előre tervezni, irányítani, menedzselni a változási folyamatot. Ennek megfelelően előzetesen 

nem végeztek helyzetértékelést sem. Az aktuális helyzet teljeskörű ismeretének hiányában nem 

tudták pontosan meghatározni a stratégiai irányokat és nem vázolták fel a szervezet jövőképét 

sem. Így a vezetők nem tudták megfelelően közvetíteni a munkatársak felé a célokat, 

elvárásokat, lehetőségeket sem. Persze, nem könnyítette meg a helyzetet az sem, hogy az 

integráció előkészítésére rendkívül kevés idő állt rendelkezésre, illetve a két jogelőd szervezet 

teljesen eltérő volt, szerkezetében, személyi állományában, hagyományaiban, kultúrájában, 

ügyvitelében egyaránt. 

 



514 

Az ügyfelek integrációs folyamatba történő bevonására, véleményük, elégedettségük 

felmérésére az integrációt megelőzően nem került sor. (Azóta már történtek erre kísérletek, 

ezek eredménye azonban nem képezi tárgyát jelen tanulmánynak.) Az összevonás során 

azonban folyamatos volt a kapcsolattartás a médiával, így az adózók nyomon követhették a 

változásokat. Eleinte természetesen nem voltak könnyű helyzetben az ügyfelek sem, hiszen az 

integráció ellenére az adó- és vámügyeiket nem tudták egyszerre és egy helyen intézni, erre 

csak később kerülhetett sor. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy a változások – megfelelően a 

kormányzati szándéknak – az ügyfélbarát szemlélet, a szolgáltató jelleg erősítése jegyében 

következtek be. 

Az integráció kezdetén fontos elvárás volt, hogy a munkatársakat az összevonásból eredően ne 

érje hátrány, lehetőség szerint törekedjen arra a szervezet, hogy meg tudja tartani a kollégákat. 

Mivel azonban a munkatársak nem mindig kaptak időben tájékoztatást az integráció céljáról, 

„részeredményeiről”, a leendő feladataikról, munkahelyükről, csak feltételezésekből, 

hiedelmekből tudtak kiindulni, így a folyamatos bizonytalanság miatt az elmúlt években 

jónéhány szakember hagyta el a szervezetet. 

És hogyan látom én a folyamatot? Az integráció időszakában nem csak a szervezet esett át 

folyamatos változásokon, hanem én is. Többször változott a feladatköröm, a szakterületem, a 

munkaköröm, a pozícióm és a szolgálati helyem is. Ez bizonytalanná tette számomra is a jövőt, 

de a munkahelyem sosem volt veszélyben. És volt lehetőségem új kihívásokat találni, fejlődni, 

tanulni is a változások során. Megtanultam azt, hogy minden szervezeti változásnál minél előbb 

világos stratégia és egyértelmű prioritások szükségesek, hogy a felsővezetők támogatása 

elengedhetetlen, hogy a változás sikere a szervezetben dolgozók motivációján és 

elkötelezettségén múlik, hogy az integráció emberekről szól, minden mást ennek kell 

alárendelni, és hogy csak akkor lehet eredményes a változás, ha közösen (egymással 

kommunikálva, a tudást megosztva, a munkatársakat bevonva) csináljuk. A siker tehát 

elsősorban rajtunk múlik. 

 

„Tőlünk függ, megtanuljuk-e a játszmát, az új szabályokat, vagy a régi módon csináljuk tovább, 

és a legjobb játékosokká válunk egy olyan játszmában, amelyet többé már nem játszanak.” [23] 
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Absztrakt 

 

A tartós munkanélküliséggel kapcsolatos téma aktualitását adja a kormányzat azon kiemelt 

munkaerőpiaci stratégiai célja, melyben a foglalkoztatáspolitika munkanélküliségre vonatkozó 

szegmenségének javítását jelöli meg. Ennek keretében a kormányzat rövidtávú céljai között 

szerepel a foglalkoztatási szint 75 %-ra történő növelése, melyet 2020-ig kíván elérni. A 

regionális foglalkoztatáspolitika egyik fő célja a kiegyensúlyozott fejlődés megvalósítása és a 

regionális különbségek csökkentése. Ennek elérésére a beavatkozó jellegű regionális politika 

átalakult egy sokkal szélesebb alapokra épülő, a regionális versenyképességet erősítő 

politikává. Természetesen az átalakulás egy hosszabb folyamat része, ami időt vesz igénybe, de 

a közös célt szolgálja azon törekvés, hogy a súlyos régiók közötti különbségek csökkentése 

megvalósuljon.  

A munkaerőpiacon jelenlévő munkanélküliek és aktív foglalkoztatottak együttesen alkotják 

hazánk munkaerő-állományát. Azon munkanélküliek tekinthetők tartós munkanélkülieknek, 

akik 12 hónapja, vagy annál régebben aktívan munkát keresnek, tehát a tartós munkanélküliség 

a munkanélküliségben töltött idő hossza alapján határozható meg. Ha a munkanélküliség 

tartós, akkor súlyos következményeket okoz társadalmi és egyéni szinten is. A tartós 

munkanélküliséggel együtt járó egyre mélyebb szegénység és társadalmi kirekesztettség 

ugyancsak negatív hatással van az ország gazdaságára. A tartós munkanélküliség által 

keletkezett problémákkal pedig az államok rendkívül nehezen képesek megbirkózni. Az állásukat 

elvesztőknek az állam különböző formában támogatást ad, amely magas munkanélküliség 

esetén súlyosan megterheli a költségvetést. 

A foglalkoztatási törvény jelenleg hatályos szabályai igen széles körben biztosítanak 

lehetőséget a munkanélküliek támogatására az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök révén. Ide 

tartoznak többek között a munkaerőpiaci szolgáltatások, a képzések elősegítése, a 

foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások, az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő 

támogatások, a munkahelyteremtés, a munkahely megőrzés támogatása, a munkaerő-piaci 

programok támogatása. A magyar foglalkoztatáspolitikában 2011. évtől helyet kapó 

közfoglalkoztatási program is a tartós munkanélküliség megelőzésére, a mélyszegénységben 

élők helyzetének enyhítésére és az alulképzettek foglalkoztatási helyzetének javítására biztosít 

lehetőséget. 
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Leszögezhető, hogy kizárólag jó kormányzati foglalkoztatáspolitikával érhető el hazánk 

munkaerőpiacának javulása és a munkanélküliség csökkentése. A statisztikai adatok javuló 

tendenciát mutatnak, mely szerint a foglalkoztatottak száma növekszik, a munkanélküliségi ráta 

csökken, és a gazdaságilag inaktív réteg száma is egyre kevesebb. 

 

Kulcsszavak: tartós munkanélküliség, munkaerőpiac, foglalkoztatás, foglalkoztatáspolitika 

 

1. Európai foglalkoztatáspolitikai stratégia 

 

Az európai foglalkoztatáspolitikai stratégia kialakulása 1997-re nyúlik vissza. Ekkor az Európai 

Unió tagországai egy közös foglalkoztatáspolitikai célrendszert dolgoztak ki, melynek 

keretében foglalkoztatási célérték elérését tűzték ki.  

Az Európa 2020 stratégia magában foglalja az Európai Unió tagországaira vonatkozó 

foglalkoztatási és növekedési célkitűzéseket, ami révén növelhetővé válik a nemzeti 

versenyképesség és termelékenység, gazdasági aktivitást eredményezve. A stratégia 

fókusztpontjai között – a foglalkoztatás fejlesztésén kívül – helyet kap a kutatás és fejlesztés, 

az éghajlatváltozás elleni küzdelem és fenntartható energiagazdálkodás, az oktatás, valamint a 

szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem. A célkitűzések lefektetése irányt szab, 

hogy a stratégia főbb fókuszpontjain milyen változásokat és fejlesztéseket kell az EU-nak 

elérnie 2020-ra.  

A stratégia legfőbb foglalkoztatáspolitikai célja a munkahelyek számának és a foglalkoztatás 

színvonalának növelése az Unióban. A stratégia részeként foglalkoztatáspolitikai 

célkitűzésként a 20-64 éves korosztályra vonatkozóan került meghatározásra, hogy a célcsoport 

75 %-os arányban rendelkezzen munkával. Természetesen az Európa 2020 stratégia 

részterületei egymással kölcsönhatásban is vannak. Példának okáért, az oktatás színvonalának 

emelése egyértelműen segíti a foglalkoztatás javulását és segít a szegénységben élő hátrányos 

helyzetű rétegeken.  

Az Európa 2020 stratégia megadja mind az uniós, mind a nemzeti és regionális stratégiák 

irányultságát. Ez alapján az Európai Unió tagországai az Európa 2020 stratégiát alapul véve, 

nemzeti célértéket határoznak meg, és azokhoz mérten értékelik a teljesítésre figyelemmel az 

elért fejlődésüket. Az eredményekről pedig az államok éves nemzeti reformprogramjaikban 

adnak számot. 

Az EU átlagos munkanélküliségi mutatója a statisztikai adatok szerint 2018. januárban 7,5% 

volt. Magyarország esetében a ráta változatlanul 3,8% volt az Eurostat számítása szerint, ami 

3,7 százalékponttal volt alacsonyabb az európai átlagnál. Magyarország hosszabb idő óta élen 

jár a munkanélküliségi mutató alacsonysága versenyben az Európai Unióban.  

 

2. Hazánk foglalkoztatási helyzete 

 

Magyarország foglalkoztatáspolitikájának célkitűzése a foglalkoztatás bővítése a teljes 

foglalkoztatási szint elérésével, ami az ország gazdasági élénkülése nélkül elképzelhetetlen. 

Napjaink egyik legnagyobb kihívása az egész világon a gazdasági növekedés fenntartása és a 

foglalkoztatás bővítése. A foglalkoztatási szempontokat valamennyi állam kiemelt prioritásként 

kezeli, így hazánk is.   
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Konkrét számokat nézve, hazánk foglalkoztatási helyzetképe javulást mutat, hiszen a 

munkavállalási korú (15-64 éves) népesség foglalkoztatási szintje 2016. harmadik 

negyedévében elérte az Európai Uniós átlagot (67,1%).  Magyarország ezzel gyakorlatilag 

teljesítette a 2020-as célkitűzését, ami az uniós átlag elérése volt.  

A hosszabb távú trendek azt jelzik, hogy fordulat állt be a munkaerőpiaci folyamatokban a 2010. 

évet követően. A korábbi kedvezőtlen tendenciákkal szemben pozitív irányú változásokat 

eredményezett az a kormányzati politika, amely a foglalkoztatás növelését az egyik 

legfontosabb prioritásnak határozta meg. Folyamatosan olyan intézkedések kerültek 

kidolgozásra, amelyek a foglalkoztatás bővítését helyezték előtérbe.  

A tendencia azt mutatja, hogy a gazdasági aktivitást elérni a vállalkozások fejlesztésével, 

megerősítésével kívánja hazánk elérni. Ennek kapcsán az uniós források 60%-a 

gazdaságfejlesztést és élénkítést szolgál 2014-2020 között. Az Irinyi iparfejlesztési stratégia 

hosszabb távú célkitűzése, hogy a magyar gazdaságot egy még magasabb fejlődési pályára 

állítsa és az ipari termelés aránya a hazai össztermék 30 százalékát tegye ki 2020-ra.  

A magyar gazdaság növekedését mutatja, hogy felgyorsult a munkahelyteremtés üteme 

Magyarországon. 2017. utolsó negyedévében átlagosan mintegy 4 millió 450 ezer volt a 

foglalkoztatottak száma. A rendszerváltoztatás óta még soha nem dolgoztak ennyien 

Magyarországon. A foglalkoztatott létszám mindössze 4%-át teszik ki a közfoglalkoztatás 

keretében dolgozók, miközben ez az arány folyamatosan csökken. 2010 óta több mint 740 

ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma. A növekedés döntően a hazai versenyszférában 

következett be, ahol közel 570 ezer fővel nőtt a létszám. Ez azt jelenti, hogy az új munkahelyek 

mintegy 80%-a a vállalkozások munkahelyteremtésének eredménye.  

 

3. Hátrányos helyzetű álláskeresők 

 

Hátrányos helyzetű álláskeresőknek tekinthetjük a munkaerőpiacra kilépő pályakezdőket, 

valamint a tartósan, egy éven túl álláskeresők csoportját. E két hátrányos helyzetű álláskeresői 

csoport száma az elmúlt időszakban az alábbiak szerint alakult.  

A rendelkezésre álló adatok szerint (2018. áprilisban) az álláskeresői nyilvántartásban 24,7 ezer 

pályakezdő szerepelt, az összes álláskereső közül ez a szám 9,6%-ot tesz ki. A legtöbb 

munkanélküli pályakezdő Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 

regisztrált álláskeresőként, de ezen területeken kívül jelentős pályakezdő álláskeresővel 

rendelkezett  Hajdú-Bihar és Baranya megye is. A frissen munkaerőpiacra lépő pályakezdő 

álláskeresők többségének, több mint 50 %-ának legmagasabb iskolai végzettsége általános 

iskolai, a legalacsonyabb számúak közülük a felsőfokú iskolai végzettségűek, alig több, mint 

4%.  

Tartós álláskeresőnek a legalább egy évig regisztrált munkanélküli személy tekinthető.  Ezen 

álláskeresői létszámban 10,2%-os csökkenést tapasztalhatunk egy évvel korábbi statisztikai 

adattal összehasonlítva. A 73,9 ezer tartós állás nélküli az összes álláskeresőhöz viszonyítva 

27,9%-os aránnyal szerepelt 2018. áprilisban. A tartós álláskeresők közül a legmagasabb 

számot az 55 éves és a feletti korosztály teszi ki a 62,3 ezer fővel.  A regisztrált álláskeresők 

között a szakképzetlenek, akik sem iskolai, sem egyéb OKJ-s szakképzettséggel nem 

rendelkeznek aránya is magasnak mondható a 36,3%-os aránnyal.  
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4. Hazánk foglalkoztatásának területi különbségei 

 

Hazánk foglalkoztatási mutatóit tekintve jelentős fejlettségi különbségek tapasztalhatók az 

egyes földrajzi térségek között. A területi különbségek egy másik aspektusa az egyes régiók 

gazdasági teljesítményében megfigyelhető jelentős eltérések. Az egy főre jutó GDP alapján a 

legfejlettebb Győr-Moson-Sopron megye és a legkevésbé fejlett Nógrád megye közötti 

különbség több mint háromszoros, a fővárost figyelmen kívül hagyva, ahol az egy főre jutó 

GDP kiugróan magas, a Győr-Moson-Sopron megyei szintet is több mint 50%-kal haladja meg.  

Magyarországon évtizedek óta fennálló állapot, hogy a kevésbé fejlett, hátrányos helyzetű 

térségekben az átlagosnál lényegesen magasabb a regisztrált álláskeresők aránya. A 

vállalkozások alacsony intenzitású munkahelyteremtő aktivitása miatt pedig ezeken a 

területeken a foglalkoztatáspolitika fejlesztésének lehetősége a közfoglalkoztatás biztosítása. A 

munkahelyteremtés a kevésbé fejlett régiókban is megtörténik, azonban a statisztikai adatok 

alapján ennek mértéke egyelőre messze nem elegendő ahhoz, hogy az álláskeresők jelentős 

részét munkaképesség tegye. A legfejlettebb térségekben már alig van munkaerő-tartalék, míg 

az ország hátrányos helyzetű régióiban a munkaerő-tartalék fele közfoglalkoztatásban van. 

Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú megyében található a legtöbb 

álláskereső, de ezzel együtt a legtöbb közfoglalkoztatott is.  

 

5. Munkaerő-tartalék jellemzője 

 

Hazánk munkerő-tartalékát tekintve, megállapítható hogy mennyiségileg csökken a munkaerő-

tartalék és az összetétele kedvezőtlenül alakul. A munkaerő-tartalék felmérésének egy másik 

megközelítése, ha a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál nyilvántartott regisztrált 

álláskeresőket és az átmenetileg közfoglalkoztatás keretében munkát végzőket vesszük 

számításba.  

Önmagában már az is feszültséget okoz a munkaerőpiacon, hogy az alacsony szintre csökkent 

munkaerő-tartalék miatt a vállalkozások egyre nehezebben találják meg a számukra megfelelő 

kompetenciával és szakmai felkészültséggel rendelkező munkaerőt. Ahogy folyamatosan 

emelkedik a foglalkoztatás, úgy szűkül az a munkaerő-állomány, amely alkalmas arra, hogy a 

versenyszektor munkaerőigényét kielégítse. Nagyon lényeges, hogy nem mennyiségi, hanem 

egyre inkább minőségi kérdésről van szó. A legfontosabb kérdés, hogy a jelenlegi szűkülő 

munkaerő-tartalék megfelel-e a munkáltatók igényének. Egyre több szakterületen (ágazatban 

és foglalkozásban) érzékelnek a hazai cégek toborzási nehézséget.  

 

6. Közfoglalkoztatási program 

 

A foglalkoztatáspolitika fejlesztését célzó egyik jelentős eszköz napjainkban a 

közfoglalkoztatás biztosítása. Egy új jogintézmény került bevezetésre. 2015. november 10-én 

megjelent a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 10.) Korm. 

rendelet. A támogatás a közfoglalkoztatottat ösztönzi a versenyszférában történő 

elhelyezkedésre oly módon, hogy a közfoglalkoztatási jogviszony időtartamának lejártát 

megelőzően történő elhelyezkedése esetén, elhelyezkedési juttatásban részesül.  
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Mivel a közfoglalkoztatott munkaképessége ezáltal kizárólag határozott időre biztosított, a 

programban történő részvétel kizárólag egy átmeneti megoldásnak tekinthető. Ennek alapján a 

cél az, hogy a közfoglalkoztatásban dolgozók elhelyezkedése a közfoglalkoztatási program 

leteltét követően a versenyszektorba történő átkerüléssel legyen megoldva. A bejelentett 

állásokra ők ugyanúgy kiközvetíthetők, mint a közfoglalkoztatásban nem résztvevő regisztrált 

álláskeresők.  A tapasztalat az, hogy sokszor a közfoglalkoztatásban lévők egy igen jelentős 

részét kizárólag megfelelő felkészítéssel lehet beilleszteni az elsődleges munkaerőpiacra, ami 

igen nagy odafigyelést jelent a közfoglalkoztatottat alkalmazó részéről.  

Miközben a regisztrált álláskeresők állománya 40%-kal csökkent 2013-2016 közötti 

időszakban, addig a közfoglalkoztatásban lévők száma csaknem megduplázódott ugyanezen 

időszak alatt. Ennek következtében a közfoglalkoztatásban lévők egyre nagyobb arányt 

képviselnek a rendelkezésre álló munkaerő-tartalék között. Ez az arány 2013-ban még 20% 

alatt volt, ami 2016-ra 40% fölé emelkedett országosan. A 2017-es adatok újabb fordulatot 

jeleznek a munkaerőpiacon, hiszen érzékelhetően csökkent a teljes munkaerő-kínálaton belül a 

közfoglalkoztatásban lévők száma és így az arányuk is a korábbi 40% feletti szintről 36%-ra 

csökkent. A KSH adatai szerint az egy évvel korábbi szinthez képest 40 ezres csökkenés 

figyelhető meg a közfoglalkoztatás keretében dolgozók esetében. 

 

7. A 2014-2020-as időszak kiemelt munkaerőpiaci programjai 

 

Több munkaerőpiaci kiemelt uniós projekt támogatja a foglalkoztatás fejlesztését, ami 

pozitívan befolyásolja hazánk jelenlegi foglalkoztatáspolitikájára is. A munkaerőpiaci 

programok közül a GINOP 5.1.1 és VEKOP 8.1.1 Út a munkaerőpiacra, a GINOP 5.2.1 és 

VEKOP 8.2.1 Ifjúsági Garancia című programok az alábbiak szerint hatnak kedvezően a 

foglalkoztatás javítására.  

 

7.1. Út a munkaerőpiacra program 

 

Az Út a munkaerőpiacra program országos lefedettséget biztosító kiemelt projektek célja a 25 

év feletti álláskeresők és inaktívak, különösen az alacsony iskolai végzettségűek 

foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésének támogatása, valamint 

a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés elősegítése. A megvalósító Nemzeti 

Foglalkoztatási Szolgálat képzésekkel, bértámogatással és személyre szabott munkaerőpiaci 

szolgáltatásokkal segíti az álláskeresők elhelyezkedését.  

Az Út a munkaerőpiacra program a munkáltatóknak is segít, hogy az igényeikhez igazodó 

képzésben részesülő álláskeresőket alkalmazhassanak, továbbá támogatást is kaphatnak az új 

munkavállaló béréhez. A program 2015 végén indult el, megvalósítása 2021. október végéig 

tart. Országos szinten 2018. február végéig több mint 100 ezer álláskereső kapcsolódott be a 

programba, közel 80 ezer fő helyezkedett el a program keretében nyújtott támogatások révén, 

és 30,7 ezer fő szakképesítésének (vagy a munkakör betöltéséhez szükséges képesítés) 

megszerzéséhez hozzájáruló képzésbe kapcsolódott be.  
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7.2. Ifjúsági Garancia program 

 

A szintén országos kiterjedésű Ifjúsági Garancia program az Európai Szociális Alap és az 

Európai Ifjúsági Kezdeményezés társfinanszírozásával indult el 2015 januárjában, 

megvalósítása 2021. október végéig tart. A kiemelt projektet megvalósító Nemzeti 

Foglalkoztatási Szolgálat az egyéni tanácsadás mellett támogatott foglalkoztatási lehetőséget, 

mobilitási és lakhatási támogatást, vállalkozóvá válást, piacképes szakképesítést, illetve az 

annak megszerzését lehetővé tevő általános iskolai végzettség megszerzését kínálja a 

fiataloknak. 2018. február végéig országosan közel 81 ezer fiatal kapcsolódott be a programba, 

közülük több mint 53,7 ezer fő helyezkedett el a program keretében nyújtott támogatások révén, 

több mint 27 ezer fiatal kapcsolódott be képzésbe, és közülük már közel 12 ezer fiatal szerzett 

szakképesítést, vagy munkakör betöltéséhez szükséges képesítést.  

 

7.3. Nyári diákmunka 

 

A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat elősegítésre 2017. évben is 

elindult a „Nyári diákmunka” program, amelynek köszönhetően 27,1 ezer nappali tagozatos 

diák nyári foglalkoztatásának támogatására került sor. A programban a foglalkoztatást biztosító 

és így támogatható munkáltató a területi, települési önkormányzat és önkormányzati 

alaptevékenységet végző intézménye lehetett. A program célcsoportjába azok a fiatalok 

tartoztak, akik: 

- nappali tagozaton tanuló diákok, 

- a program kezdő időpontjában idősebbek 16 évnél, de a program befejezésekor sem 

töltött be a 25. életévüket, 

- közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket, 

- foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeztek. 

 

7.4. EKD addicionális munkahelyteremtő támogatás 

 

Az ország hátrányos helyzetű térségeiben a nemzetgazdaságilag fontosnak ítélt beruházásokat 

megvalósító vállalatok részére a Kormány egyedi döntése alapján (EKD) közvetlen, vissza nem 

térítendő munkahelyteremtő beruházási támogatás nyújtható. Tárgyi eszközök beszerzéséhez, 

építési költségek és immateriális javak elszámolásához támogatás abban az esetben nyújtható, 

amennyiben jogszabályban szereplő kedvezményezett járásban vagy településen valósul meg a 

fejlesztés, és a beruházás eredményeként legalább 250 új munkahely jön létre. 

 

8. Jogszerű foglalkoztatás  

 

A jogszerű foglalkoztatás biztosítása kiemelten fontos érdek mind az államnak, mind a 

foglalkoztatottaknak. A cél az, hogy a munkavállalók képesek legyenek hosszú távon 

értékteremtésre és öngondoskodásra munkájuk során, mely az egyéni érdekeik mellett 

Magyarország versenyképességét is szolgálja.  A fekete foglalkoztatás több szempontból 

hátrányos jelenség, egyrészt az adóbevételek kiesését eredményezi, valamint az egyén 
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öngondoskodó képességét is veszélyezteti, ezen kívül versenyhátrányba hozza a legálisan 

foglalkoztató vállalkozásokat. A foglalkoztatási ráta emelése, illetve a munkahelyek 

minőségének javítása érdekében nélkülözhetetlen a be nem jelentett munkavégzés 

visszaszorítása, melynek határt szabnak a munkaügyi ellenőrzések és szabálytalanság észlelése 

esetén a kiszabott bírság nagysága.  

 

Összegzés 

 

A jelenlegi statisztikai adatok tükrében összefoglalva megállapítható, hogy hazánk 

foglalkoztatáspolitikája jellemzően eredményesnek mondható. Sikerként könyvelhető el, hogy 

jelenleg a munkanélküliség évtizedes mélyponton áll. Továbbra is kiemelten fontos fenntartani, 

javítani, mivel a tartós munkanélküliség olyan társadalmi költségeket hordoz magában (pl. 

ellátás, humánerőforrás veszteség), melyek évtizedes távlatokban eredményeznek hatalmas 

veszteséget, nemcsak a munkanélküli álláskeresőknek, hanem az államnak és a gazdaságnak is. 

Erre tekintettel mind gazdaságpolitikai, mind társadalompolitikai okok miatt a továbbiakban is 

nagy hangsúlyt kell fektetni a tartós munkanélküliséggel szembeni fellépésre, a foglalkoztatás 

növelésére. 
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OPTIMÁLIS LERAKAT MEGHATÁROZÁSA A TÖBB 

ÜGYNÖKÖS EGY LERAKATOS UTAZÓ ÜGYNÖK 
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Absztrakt  

 

Az utazó ügynök probléma egy régóta kutatott optimalizálási probléma. A probléma NP nehéz, 

így számos heurisztikus módszer látott napvilágot a probléma megoldására. A klasszikus utazó 

ügynök probléma (TSP - Traveling Salesman Problem) során egy ügynök látogatja végig az 

összes várost, a több ügynökös egy lerakatos problémában (MTSP – Multiple Traveling 

Salesman Problem) több ügynököt is bevetnek a városok meglátogatására. Így a több ügynökös 

probléma jobban alkalmazkodik a valós logisztikai problémákhoz. A TSP és MTSP célja az 

összút minimalizálása. Mivel az ügynökök egy közös lerakatból indulnak ki, így az összutat 

nagyban befolyásolja az, hogy a lerakat hol helyezkedik el. A vizsgálatom célja becslést adni a 

lerakat optimális elhelyezkedésére egy olyan logisztikai modellnél, ahol csak a meglátogatandó 

városok adottak, a lerakat helye nem. A lerakatok meghatározására hat heurisztikus 

algoritmust készítettem. Ezek a koordináta átlag, koordináta középpont, a koordináták 

harmonikus közepe, mértani közepe, geometriai közepe és mediánja. Az algoritmusok 

hatékonyságát futtatási eredményekkel vizsgáltam. A városok sorrendjének meghatározására a 

legközelebbi szomszéd algoritmust és a véletlen pont beszúrása algoritmust használtam. Az 

utazó ügynök problémáknál a keresési tér redukálása végett az előklaszterezés is bevetésre 

került. Előklaszterezésen azt értem, hogy a városokat közelségük alapján klaszterekbe sorolom. 

Egy klaszteren belüli várost egyetlen ügynök látogat meg, így a problémát tulajdonképpen egy-

egy klasszikus utazó ügynök problémára vezettem vissza. Klaszterezésre a K-Means 

klaszterezést használtam. Az egyes optimalizáló algoritmusokra a lerakat meghatározási 

stratégiákat összevetettem. Az implementált lerakat meghatározó stratégiák a jármű 

optimalizálási probléma (VRP - Vehicle Routing Problem) különböző változatainál is 

alkalmazhatóak, amelyek csupán abban térnek el a több ügynökös egy lerakatos utazó ügynök 

problémától, hogy különböző korlátok (pl. kapacitás, időablak, áruk begyűjtésének és 

kiszállításának kombinációja) is bevetésre kerülnek. 

 

Kulcsszavak: MTSP, K-Means klaszterezés. 

 

1. Bevezetés 

 

Az utazó ügynök és jármű optimalizálási problémák régóta kutatott optimalizálási feladatok. 

Az egy ügynökös utazó ügynök probléma során az adott pozíciójú városokat egyetlen 

ügynöknek kell meglátogatni úgy, hogy minden várost egyszer érint az ügynök, kivéve azt a 

várost, ahonnan elindult, ugyanis oda érkezik vissza útja végén. A több ügynökös egy lerakatos 
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problémánál azonban több ügynök látogatja meg a városokat úgy, hogy egy központi lerakatból 

indulnak ki az ügynökök. Mivel az utazó ügynök problémáknál a megtett összút minimalizálása 

a cél, és a több ügynökös egy lerakatos problémánál minden ügynök a központi lerakatból indul 

ki, így a központi lerakat elhelyezése nagyban befolyásolja az ügynökök által megtett összutat. 

A célom az optimális lerakat pozíciójának meghatározása a meglátogatandó városok 

függvényében. Az elkészített lerakat meghatározási stratégiák az egy lerakatos 

járműoptimalizálási problémák esetében is alkalmazhatóak, ugyanis a járműoptimalizálási 

probléma (VRP – Vehicle Routing Problem) az utazó ügynök problémák általánosításának 

tekinthető. A VRP abban egészül ki a több ügynökös utazó ügynök problémákhoz képest, hogy 

korlátokat, költségeket is bevethet. Számos korlátról számolnak be a publikációk, pl. 

kapacitáskorlát, időablak, periodikus városfelkeresés, áruk begyűjtésének és szállításának 

kombinációja stb. Kapacitáskorlát esetén az ügynökök (szállítók) árukat szállítanak a városokba 

(fogyasztóknak). Az ügynökök által meglátogatandó városok száma az ügynökök 

kapacitáskorlátjának és a városok áruigényeinek megfelelően alakul. A periodikus 

városfelkeresés során bizonyos városokat hetente egyszer, bizonyos városokat hetente többször, 

vagy akár naponta fel kell keresni egy-egy ügynöknek. Az áruk begyűjtésének és szállításának 

kombinációja során bizonyos típusú árukat a lerakatból a városoba kell szállítani, bizonyos 

típusú árukat pedig a városokból a lerakatokba kell elszállítani az ügynököknek. Az időablakos 

VRP során minden városhoz egy-egy időablak tartozik és az ügynökök csak az adott 

időintervallumban kereshetik fel a városokat. A VRP során a nyílt út is megengedett, ekkor az 

ügynökök ugyan a lerakatból indulnak ki, de nem térnek a lerakatba vissza a városok 

meglátogatása után. 

 

2. A több ügynökös egy lerakatos utazó ügynök probléma 

2.1 A több ügynökös egy lerakatos utazó ügynök probléma matematikai modellje 

 

A több ügynökös egy lerakatos utazó ügynök probléma során adott n  darab meglátogatandó 

város pozíciója. A feladatnál m  ügynöknek kell városokat meglátogatni, ahol mn  , tehát a 

városok száma nagyobb, mint az ügynökök száma. Egy várost csak egyetlen ügynök látogathat 

meg, kivéve a központi lerakatot. A központi lerakatból indul minden ügynök, és ide is érkezik 

vissza a városok meglátogatása után. A probléma matematikai modellje: [1] 
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1−+− ppxuu ijji  nji ,...,2,1, =  ji        (6) 
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Az (1) jelöli a célfüggvényt, ami az ügynökök által megtett összút minimalizálását jelenti. A 

(2) azt jelenti, hogy minden városba egy út megy be (kivéve a depót). A (3) egyenlőség pedig 

azt mutatja, hogy minden városból egy út megy ki (kivéve a depót). A (4)-(5) szerint a lerakatba 

annyi út megy be, és onnan annyi út jön ki, ahány ügynökünk van. Ez jelöli azt, hogy az 

ügynököknek a közös lerakatból kell kiindulniuk, és oda is kell visszaérkezniük. A (6)-(7) a 

sorrendmátrix formai helyességét biztosítja. 

 

1. ábra: Több ügynökös egy lerakatos utazó ügynök probléma 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az 1. ábrán két ügynök látogatja meg a városokat. D  jelöli a lerakatot. Az egyik ügynök az 6. 

1. 3. és a 2. várost látogatja meg a másik pedig a 7. 9. 8. 4. és 5. várost. 

 

2.2 A több ügynökös egy lerakatos utazó ügynök probléma irodalmi áttekintése 

 

Ebben a fejezetben néhány publikációt mutatok be. Itt a szerzők a több ügynökös egy lerakatos 

problémát vizsgálták. A publikációkban a lerakatok pozíciója előre adott. 

 

A több ügynökös egy lerakatos utazó ügynök problémát a [2]-es cikk szerzői klaszterezéssel 

oldják meg. A klaszterezési algoritmusnak a K-means klaszterezést választották. A klaszteren 

belüli optimalizálás a hangya kolónia algoritmussal történik. A klaszterezés azt dönti el, hogy 

egy ügynökhöz mely város fog tartozni, így a problémát több, egy ügynökös problémára vezetik 

vissza a szerzők. 

Az MTSP probléma megoldására a K-means klaszterezést a [3]-as cikk szerzői is bevetik. 

Klaszterezés után a klasztereken belül a városok sorrendjét határozzák meg, így egy-egy körút 

keresésre vezetik vissza a feladatot. Egy klaszternyi várost fog egy ügynök meglátogatni. A 

városok sorrendjének meghatározására a shrink wrap algoritmust, a tabu keresést és a szimulált 

lehűtést alkalmazzák. Az utóbbi két algoritmussal a shrink wrap eredményét javítják. A szerzők 

tapasztalata, hogy a szimulált lehűtés alkalmazása jobb eredményt adott, mint a tabu keresésé. 

Az MTSP-re a [4]-es cikkben két módszer tárgyalása, a módszerek összehasonlítása olvasható. 

Az egyik a genetikus algoritmus, a másik az előklaszterezés és a klaszteren belül a legközelebbi 
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szomszéd algoritmus. Az utóbbit ajánlják a szerzők, mert gyorsabb futási időt, és pontosabb 

eredményt kapunk a módszerrel. A szerzők külön azt is kiemelték, hogy az előklaszterezés és 

legközelebbi szomszéd algoritmus implementálása is könnyebb, mint a genetikus algoritmusé. 

A szerzők az alábbi algoritmust alkalmazták: a városokat klaszterekre bontották (így határozták 

meg, hogy egy ügynökhöz mely városok tartoznak), majd a klasztereken belül a városok 

sorrendjét határozták meg. 

Az MTSP probléma hangya kolónia optimalizálásáról az [5]-ös cikk számol be. Itt az alap 

eljárás egy módosított változatát fejlesztették ki a problémára. 

Az MTSP-re kizárólag genetikus algoritmust alkalmaztak a szerzők az [1]-ben. Itt a két részes 

kromoszóma technikát alkalmazták. Lényege, hogy az első rész a városok permutációját 

tartalmazza, míg a második az egyes ügynökökhöz tartozó városok számát. 

A több ügynökös egy lerakatos idő és kapacitáskorlátos problémára a PSO algoritmus 

bevetéséről a [6]-ban olvashatunk. 

 

3. Az implementált algoritmus 

 

A kiválasztott algoritmusok implementálását Java környezetben végeztem el. Az implementált 

algoritmus három fázisú eljárás, ugyanis először a lerakat pozícióját határozom meg, majd a 

városok előklaszterezésével azt, hogy egy ügynökhöz mely város fog tartozni, ezután pedig a 

klasztereken belül a városok sorrendjét adom meg. [7] A lerakat meghatározására hat eljárást 

fejlesztettem ki, ezek a koordináta átlag, koordináta középpont, harmonikus közép, mértani 

közép, négyzetes közép, és a medián eljárás. Klaszterezésre a K-Means eljárást alkalmaztam, 

míg a klasztereken belül a városok sorrendjének meghatározását a véletlen pont beszúrása 

algoritmussal és a legközelebbi szomszéd algoritmussal is teszteltem. 

 

3.1 Lerakat meghatározási algoritmusok 

 

Koordináta átlag [7]: a központi lerakat x  komponense a meglátogatandó városok x

komponenseinek átlaga: 

 

n

n1 x...x
X

++
=      (8) 

 

A lerakat y  komponense a meglátogatandó városok y  komponenseinek átlaga: 

 

n

n1 y...y
Y

++
=      (9) 

 

Koordináta középpont [7]: a központi lerakat x  komponense a meglátogatandó városok 

legnagyobb és legkisebb x
 
komponensek összegének a fele: 
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A lerakat y  komponense a meglátogatandó városok legnagyobb és legkisebb y  komponensek 

összegének a fele: 

 

2

)y...ymin()y...ymax( n1n1 +
=Y      (11) 

 

Harmonikus közép: a központi lerakat x
 

komponense a meglátogatandó városok x  

komponenseinek harmonikus közepe: 

 

nxx

n
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1

1

++

=      (12) 

 

A központi lerakat y  komponense a meglátogatandó városok y  komponenseinek harmonikus 

közepe: 
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Mértani közép: a központi lerakat x  komponense a meglátogatandó városok x  

komponenseinek mértani közepe: 

 

n
nxxX *...*1=      (14) 

 

A központi lerakat y  komponense a meglátogatandó városok y  komponenseinek mértani 

közepe: 

 

n
nyyY *...*1=      (15) 

 

Négyzetes közép: a központi lerakat x  komponense a meglátogatandó városok x  

komponenseinek négyzetes közepe: 

 

n

xx
X n
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1 ...++
=      (16) 

 

A lerakat y  komponense a meglátogatandó városok y  komponenseinek négyzetes közepe: 
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Medián: a központi lerakat x  komponense a meglátogatandó x  komponenseinek mediánja, 

míg a központi lerakat y  komponense a meglátogatandó városok y  komponenseinek 

mediánja. 

 

3.2. Klaszterező algoritmus 

 

K-Means klaszterezés [8]: az algoritmus során kezdetben kiválasztunk k  darab 

pontot.(kezdetben ezek jelentik a klaszter középpontot). Majd az objektumokat a hozzájuk 

legközelebbi klaszter középponthoz rendeljük. Ezután a klaszter középpontokat újraszámoljuk. 

A klaszter középpont újraszámolás és az elemek klaszter középpontokhoz rendelése egy iteratív 

folyamat, addig ismételjük, amíg a klaszter középpontok változnak. 

 

3.3. Város sorrend meghatározó algoritmusok 

 

Legközelebbi szomszéd algoritmus [9]: az algoritmus egy véletlenszerűen választott városból 

indul ki. Ezután mindig a legutoljára kiválasztott városhoz legközelebbi - még ki nem választott 

- várost választja ki. Ha mindet kiválasztotta, akkor az elsőnek kiválasztott városhoz tér vissza. 

 

Véletlen pont beszúrása algoritmus [10]: az algoritmus egy véletlenszerűen választott városból 

indul ki. Ezután sorban szúrja be a - még ki nem választott - városokat azon két város közé, 

ahol a beszúrás költsége minimális. 

 

4. Futtatási eredmények 

 

Futtatási eredményeket kis (40 város), közepes (500 város) és nagy városszámra (4000 város) 

valamint jól klaszterezhető városokra is készítettem. A táblázatok a megtett utat mutatják. A 

futtatási időt nem szemléltetem, hiszen az algoritmusok (mind a klaszterezés, városok 

sorrendjét meghatározó, mind a lerakatot meghatározó eljárások) gyorsak. 

 

1. táblázat: Futtatási eredmények 40 városra  

 
Koordináta 

átlag 

Koordináta 

középpont 

Harmonikus 

közép 

Négyzetes 

közép 

Mértani 

közép 
Medián 

K-means + 

legközelebbi 

szomszéd 

algoritmus 

668.9214 658.3086 680.8607 778.0393 671.0747 682.0295 

K-means+ 

véletlen 

pont 

beszúrása 

algoritmus 

611.7001 627.3192 709.8603 819.1106 619.5330 608.8489 

Forrás: saját szerkesztés 
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Az 1. táblázat azt mutatja, hogy a legközelebbi szomszéd algoritmusra a koordináta középpont 

eljárás, a véletlen pont beszúrása algoritmusra pedig a medián eljárás során meghatározott 

lerakat adta a legrövidebb utat. A négyzetes közép eljárás kiugróan magas utat eredményezett 

az előklaszterezett legközelebbi szomszéd algoritmus és az előklaszterezett véletlen pont 

beszúrása esetén is. A harmonikus közép eljárás szintén magas összutat adott. 

 

2. táblázat: Futtatási eredmények 400 városra  

 
Koordináta 

átlag 

Koordináta 

középpont 

Harmonikus 

közép 

Négyzetes 

közép 

Mértani 

közép 
Medián 

K-means + 

legközelebbi 

szomszéd 

algoritmus 

2115.4905 2117.4298 2382.2734 2467.4591 2193.5788 2147.3814 

K-means+ 

véletlen 

pont 

beszúrása 

algoritmus 

2330.8769 2329.6827 2721.7198 2826.1529 2411.9063 2329.0560 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A 2. táblázat eredményei alapján a legközelebbi szomszéd algoritmus során a koordináta átlag 

eljárással meghatározott lerakat bizonyult a legjobbnak, míg a véletlen pont beszúrása 

algoritmus során a medián eljárással meghatározott lerakat. A négyzetes közép eljárás itt is 

nagy összutat adott, ahogyan a harmonikus közép eljárás is. 

 

3. táblázat: Futtatási eredmények 4000 városra  

 
Koordináta 

átlag 

Koordináta 

középpont 

Harmonikus 

közép 

Négyzetes 

közép 

Mértani 

közép 
Medián 

K-means + 

legközelebbi 

szomszéd 

algoritmus 

6336.9222 6336.91073 6832.9632 7067.5983 6341.3449 6338.0359 

K-means+ 

véletlen 

pont 

beszúrása 

algoritmus 

7096.7800 7096.9309 7602.7089 7827.3982 7176.4646 7095.7705 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A 3. táblázat azt szemlélteti, hogy a legközelebbi szomszéd algoritmus során a koordináta 

középpont eljárás adta a legrövidebb utat, míg a véletlen pont beszúrása esetén a medián eljárás. 

A négyzetes és harmonikus közép 4000 városra is nagy összutat eredményezett. 
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2. ábra: Jól klaszterezhető városok 

Forrás: saját forrás 

 

4. táblázat: Futtatási eredmények jól klaszterezhető városokra  

 
Koordináta 

átlag 

Koordináta 

középpont 

Harmonikus 

közép 

Négyzetes 

közép 

Mértani 

közép 
Medián 

K-means + 

legközelebbi 

szomszéd 

algoritmus 

9728.8397 9720.7240 12286.1987 16551.1647 9723.4212 9724.8589 

K-means+ 

véletlen 

pont 

beszúrása 

algoritmus 

9044.5405 9023.5799 11407.9243 15611.7303 9032.7848 9026.4799 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A 4. táblázat futtatási eredményei azt mutatják, hogy jól klaszterezhető városokra (2. ábra) az 

előklaszterezett legközelebbi szomszéd algoritmus és az előklaszterezett véletlen pont 

beszúrása algoritmus során is a koordináta középpont eljárás bizonyult a legjobbnak. A 

négyzetes közép eljárás a többi lerakat meghatározási stratégiához képest kiugróan hosszabb 

utat eredményezett. A harmonikus közép eljárás sem adott jó eredményt. 

 

5. Összefoglalás 

 

A futtatási eredmények alapján a koordináta átlag, koordináta középpont és medián eljárást 

ajánlom a lerakat meghatározására. A koordináta átlag és koordináta középpont eljárás a [7]-

ben is jó eredményt adott. A futtatási eredmények alapján viszont a négyzetes közép és 

harmonikus közép eljárással nem érdemes lerakatot meghatározni. Ezen két eljárás kiugróan 

magas összutat eredményezett. 
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Absztrakt 

 

A gráfelméleten belül a domináló halmazok témakörével az 50-es évek óta foglalkoznak. 

Különböző gráfosztályokkal kapcsolatban születtek már eredmények a gráf domináló számával 

kapcsolatban (pl. [3] Knesser gráfok, [4] Queen's gráfok), Goldberg, Deepak és Rogers 

vizsgálták [2] cikkükben többek között projektív síkok illeszkedési gráfjának domináló 

halmazait. Igazolták, hogy n rendű projektív sík domináló száma 2n. Kutatásomban véges 

geometriákból konstruálható gráfosztályokkal és ezen gráfok tulajdonságaival foglalkozom. 

Ebben a cikkben magasabb dimenziós projektív terek, illetve általánosított négyszögek 

domináló számát vizsgáljuk. Ezen geometriákról részletesebben [7] és [8] irodalmakban 

olvashatunk. Bizonyítjuk, hogy az n-dimenziós q-rendű projektív terek domináló száma 2q+2, 

ha n≥3, továbbá az (s,t)-rendű általánosított négyszög esetén a domináló számra a 2st+1 felső 

korlát és a 2st-s-t+2 alsó korlát érvényes. 
Az 1. fejezetben a domináló halmaz és domináló szám fogalmának ismertetése után felső 

korlátot adunk a két vizsgált gráfosztályban a domináló számára egy alkalmas domináló 

halmaz megadásával. Ezután a 2. fejezetben tetszőleges gráfokra lineáris programozási 

feladatként fogalmazzuk meg a problémát (amelyről részletesebben [5]-ben olvashatunk), majd 

a gyenge dualitási tételt ismertetjük, amellyel könnyedén tudunk alsó korlátot adni egy 

tetszőleges gráf domináló számára. Ezt a módszert alkalmazva a 3. és 4. fejezetben adunk alsó 

korlátot a domináló számra mindkét gráfosztályban. 

 

Kulcsszavak: véges projektív terek, általánosított négyszögek, domináló halmazok, lineáris 

programozás 
 

1. Gráfok domináló halmazai 

 

Ebben a fejezetben a két vizsgált gráfosztályokban adunk meg domináló halmazokat, ezzel 

felső korlátot adva a gráfosztály domináló számára. 

 

Definíció: Egy adott G=(V,E) gráf domináló halmaza olyan 𝐷 ⊆ 𝑉 halmaz, hogy minden𝑣 ∈ 𝑉 ∖

𝐷-hez létezik olyan 𝑢 ∈ 𝐷, hogy {𝑢, 𝑣} ∈ 𝐸. 

Úgy is fogalmazhatunk, hogy minden csúcsnak van D-beli szomszédja, vagy maga a csúcs 

eleme D-nek. 

 

Definíció: Egy legkisebb számosságú domináló halmaz számosságát domináló számnak 

nevezzük és γ(G)-vel jelöljük. 
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1.1 Projektív terek illeszkedési gráfja 

 

Az n-dimenziós q-rendű véges projektív geometriát PG(n,q)-val jelöljük. 

 

Definíció: Egy PG(n,q) projektív tér gráfjának csúcsait definíció szerint a tér pontjai és 

hipersíkjai alkotják. Két csúcsot akkor kötünk össze éllel, ha azok illeszkednek egymásra, 

azonban a hurokéleket kizárjuk. A gráf domináló számát γ(PG(n,q))-val jelöljük. 

Ha P és Q két különböző pont, akkor d(P,Q)=2, mert a PQ egyenesre illeszkedő bármely α 

hipersíkra teljesül, hogy {𝛼, 𝑃} ∈ 𝐸 és {𝑄, 𝛼} ∈ 𝐸. Hasonlóan két különböző hipersík távolsága 2. 

Ha egy pont illeszkedik egy hipersíkra, akkor a gráfban a távolságuk 1, ellenkező esetben 

távolságuk 3. 

Látható, hogy egy D halmaz csak akkor domináló halmaz, ha minden P pont esetén egy rá 

illeszkedő hipersík vagy maga a P pont eleme a D-nek, és hasonlóan, minden α hipersík esetén 

egy rá illeszkedő pont, vagy maga az α eleme D-nek. 

Egy domináló halmaz megadásával felső korlátot adhatunk a domináló számra: 

 

Tétel: Minden q prímhatványra és minden n>2 egész számra γ(PG(n,q))≤2q+2. 

 

Bizonyítás: Legyen e egy egyenes. Minden hipersíknak van legalább egy közös pontja az e-

vel. Hasonlóan legyen β egy n-2-dimenziós projektív altér. Ekkor minden pont illeszkedik a β-

ra illeszkedő hipersíkok egyikére. Legyen D az e egyenesre illeszkedő pontok és a β-ra 

illeszkedő hipersíkok halmaza. Ekkor D egy 2q+2 elemű domináló halmaz. □ 

 

1.2 Általánosított négyszögek illeszkedési gráfja 

 

Az alábbiakban ismertetjük az általánosított négyszögek geometriáját. 

 

Definíció: Pontok és egyenesek egy illeszkedési struktúráját (s,t)-rendű általánosított 

négyszögnek nevezzük, ha léteznek olyan s és t pozitív egész számok, amelyekre teljesül az 

alábbi öt axióma: 

• GQ1 Minden pontra t+1 egyenes illeszkedik. 

• GQ2 Minden egyenesre s+1 pont illeszkedik. 

• GQ3 Minden olyan P pontra és e egyenesre, amelyek nem illeszkednek, egyértelműen 

létezik olyan Q pont és g egyenes, hogy P illeszkedik g-re, g Q-ra és Q e-re. 

• GQ4 Két különböző pontra legfeljebb egy egyenes illeszkedik. 

• GQ5 Két különböző egyenesre legfeljebb egy pont illeszkedik. 

 

A projektív síkokhoz és terekhez hasonlóan az általánosított négyszögekre is érvényes a dualitás 

elve. GQ1 és GQ2 egymás duálisai, ahogy GQ4 és GQ5 is. A GQ3 pedig önmaga duálisa. Ez 

azt jelenti, hogy egy (s,t) rendű általánosított négyszög tekinthető (t,s) rendű 

általánosított négyszögnek a pontok és egyenesek szerepének felcserélésével. 

 

A későbbiekben felhasználjuk a következő tételt, amelyhez [8] irodalomban is található 

bizonyítást közöljük. 

 

Tétel: Egy (s,t) rendű általánosított négyszögnek (st+1)(s+1) pontja és (st+1)(t+1) egyenese 

van. 
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Bizonyítás: Jelöljük n-nel a pontok számát. Legyen e egy rögzített egyenes. Az e-re nem 

illeszkedő pontok száma n-s-1. A GF3 axióma miatt minden ilyen pont egyértelműen érhető el 

az e egyenes valamely Q pontjára illeszkedő g egyenessel, így a keresett számosságot az 

n-s-1=(s+1)ts 

átrendezésével kapjuk. A dualitás miatt az egyenesek számosságára hasonlóan igazolható az 

álítás. □ 

 

Az általánosított négyszög illeszkedési gráfját a projektív terek gráfjaihoz hasonlóan 

definiáljuk. 

Definíció: Egy GQ(s,t) általánosított négyszög gráfjának csúcsait definíció szerint a pontok és 

az egyenesek alkotják. Két csúcsot akkor kötünk össze éllel, ha azok illeszkednek egymásra. 

Az általánosított négyszög gráfjának domináló számát γ(GQ(s,t))-vel jelöljük. 

 

A domináló számra az alábbi felső korlát adható: 

 

Tétel: Ha létezik (s,t)-rendű általánosított négyszög, akkor γ(GQ(s,t)≤2st+1. 

 

Bizonyítás: Legyen e egy egyenes és P egy e-re illeszkedő pont. Tekintsük a P-re illeszkedő e-

től különböző egyeneseket. Ezen egyenesekre illeszkedő pontok halmazát jelöljük A-val. Az A 

számossága st+1. 

Most tekintsük a P-től különböző e-re illeszkedő pontokat, és jelöljük B-vel az ezen pontokra 

illeszkedő e-től különböző egyenesek halmazát. 

B számossága st. Legyen 𝐷:= 𝐴 ∪ 𝐵. Azt kell belátnunk, hogy D domináló halmaz, azaz 

tetszőleges 𝑣 ∈ V∖D csúcshoz létezik olyan 𝑢 ∈ 𝐷 csúcs, amely illeszkedik v-re. Legyen Q egy D 

halmazon kívüli tetszőleges pont. Ha Q illeszkedik e-re, akkor Q sugársora B részhalmaza. 

Ha Q nem illeszkedik e-re, akkor GQ3 axióma miatt illeszkedik pontosan egy B-beli egyenesre. 

Hasonlóan igazolható egyenesekre is a tulajdonság. □ 

 

2. Domináló szám meghatározása 0-1 LP-vel 

 

Az alábbiakban ismertetünk egy módszert, amellyel egy tetszőleges gráf domináló számának 

problémáját visszavezethetjük egy bináris lineáris programozási feladatra. 

 

Legyen A egy 𝑚 × 𝑛-es mátrix, b egy n-dimenziós és c egy m-dimenziós valós oszlopvektor. 

Tekintsük az alábbi lineáris programozási feladatokat: 

Primál feladat: 

Ax≥b 

cTx→min 

x≥0 

Duál feladat: 

ATy≤c 

bTy→max 

y≥0 

 

A két feladat egymás primál-duál párja. Fontos lesz a továbbiakban a gyenge dualitási tétel 

(lásd. [5]), amelyet felhasználunk a gráfok domináló számának meghatározásához. 

 

Tétel: Legyen A 𝑚 × 𝑛-es valós mátrix és x és b n-dimenziós, y és c m-dimenziós 

oszlopvektorok. Ha Ax≥b és ATy≤c, akkor bT y≤cT x. 

 



538 

Bizonyítás: A Ax≥b egyenlőtlenséget transzponálva, majd jobbról y-nal szorozva a bTy≤xTATy 

egyenlőtlenséget kapjuk. Az ATy≤c egyenlőtlenséget balról xT vektorral szorozva az xTATy≤xTc 

egyenlőtlenséghez jutunk. A két új egyenlőtlenségből következik az állítás. □ 

 

A tételt oly módon használhatjuk fel, hogy a primál feladat optimumára alsó korlátot adhatunk, 

ha a duálban találunk egy megengedett megoldást. 

Legyen G=(V,E) egy véges egyszerű gráf, csúcshalmaza V={v1,...,vn}. Az LP átfogalmazás 

változói x1,..., xn. Minden 1≤i≤n index esetén adjuk meg a 

∑𝑎𝑘

𝑛

k=1

(𝑖)𝑥𝑘 ≥ 1 

feltételt, ahol az ak(i) együttható értéke 1, ha vi és vk össze vannak kötve éllel, vagy ha vi=vk, 

ellenkező esetben az ak(i) együttható értéke 0. Az eddigi feltételek együttható mátrixa annyiban 

különbözik a gráf együttható mátrixától, hogy a főátlóban is vannak 1-esek. A későbbiekben 

nem is lesznek más feltételek, de most még hozzávesszük a programozási feladathoz a bináris 

feltételeket: minden 𝑖 ∈ {1,2, … ,n} indexhez 

𝑥𝑖 ∈ {0,1}. 

 

Legyen 𝑥 ∈ {0,1}𝑛 és D={𝑣𝑖 ∈ 𝑉: 𝑥𝑖 = 1}. 

 

Tétel: A D domináló halmaz pontosan akkor, ha x megengedett megoldása a megadott 

feltételeknek. 

 

Bizonyítás: Az x megengedett megoldás ↔ minden i feltételhez van legalább egy xk változó, 

amelyre xk=1 és ak(i)=1 ↔ minden 𝑣𝑖 ∈ 𝑉-hez létezik 𝑣𝑘 ∈ 𝐷, amelyre 𝑑(𝑣𝑖 ,v𝑘) ≤ 1 ↔ D domináló 

halmaz. □ 

 

Mivel D számossága ugyanannyi, mint az LP-ben az 1 értékű változók száma, ezért a 

∑ 𝑥𝑘
𝑛
k=1 →min 

célfüggvényértékkel kiegészítve az LP feladatot, az optimális célfüggvényérték éppen a gráf 

domináló száma. 

Ha a bináris feltételeket elhagyjuk az LP-ből, és helyettük a xi≥0 feltételeket fogalmazzuk meg, 

akkor a valós relaxált LP-t kapjuk. Ennek az optimális célfüggvényértékét jelöljük c-vel. Ekkor 

c≤γ(G). A gyenge dualitás tétel szerint valós LP duálisának minden megengedett megoldásához 

tartozó d célfüggvényértékére a d≤c egyenlőtlenség teljesül, amiből d≤γ(G) adódik. Nyilván  

⌈d⌉≤γ(G) is teljesül, hiszen a dominálószám egész. Így a duális LP feladatot alkalmazhatjuk a 

domináló szám alsó korlátjának keresésére. 

 

Példa: 

 

Tekintsük a K3,3. teljes páros gráfot, ahol az {1,2,3} és a {4,5,6} halmazok alkotják a gráf 

csúcsainak két osztályát. Írjuk fel az LP feladatot a domináló szám meghatározásához. Példa: 

az 5-ös csúcshoz az {1,2,3,5} halmaz legalább egy elemének kell a domináló halmazban 

szerepelnie, így az 5-ös csúcs által meghatározott feltétel: 

1x1+1x2+1x3+0x4+1x5+0x6 ≥ 1 

A továbbiakban csak az együttható mátrixot írjuk fel táblázat formájában. Az áttekinthetőség 

kedvéért a 0 együtthatókat a táblázatban az üres mezők jelölik. 

 



539 

# x1 x2 x3 x4 x5 x6   

1 1   1 1 1 ≥ 1 

2  1  1 1 1 ≥ 1 

3   1 1 1 1 ≥ 1 

4 1 1 1 1   ≥ 1 

5 1 1 1  1  ≥ 1 

6 1 1 1   1 ≥ 1 

 1 1 1 1 1 1 → min 

Az könnyen látható, hogy a {3,4} halmaz domináló halmaza a gráfnak, hiszen az x3 és x4 

változókat 1-re állítva minden feltétel teljesül. Tehát γ(G)≤2. 

Tekintsük az LP valós relaxáltjának duálisát. 

# y1 y2 y3 y4 y5 y6   

1 1   1 1 1 ≤ 1 

2  1  1 1 1 ≤ 1 

3   1 1 1 1 ≤ 1 

4 1 1 1 1   ≤ 1 

5 1 1 1  1  ≤ 1 

6 1 1 1   1 ≤ 1 

 1 1 1 1 1 1 → max 

Mivel a duális feladat minden sorában 4 darab 1-es együttható szerepel, ezért az összes változót 
1

4
-re állítva, a feltételek egyenlőséggel teljesülnek, azaz ez egy megengedett megoldása a duális 

feladatnak, és a hozzátartozó célfüggvényérték 
6

4
= 1,5. Ennek a felső egész része is alsó korlát, 

tehát γ(G)≥2. 

 

Ezt az értéket más módon is megkaphatjuk. A K3,3 gráf automorfizmus csoportja tranzitív, így 

kijelenthetjük, hogy bármely v csúcs esetén létezik olyan domináló halmaz, amelynek v eleme, 

és a számossága γ(G). Legyen D1={v1} és írjuk fel azt az LP feladatot, amely megadja, hogy 

mennyi pontot kell legalább hozzávenni a D1 halmazhoz, hogy domináló halmaz legyen. Ekkor 

kihagyható az eredeti feladatból minden olyan feltétel, amely a x1 változó 1-re állítása miatt 

teljesül: 

# x1 x2 x3 x4 x5 x6   

2  1  1 1 1 ≥ 1 

3   1 1 1 1 ≥ 1 

 1 1 1 1 1 1 → min 

 

Az így kaptt LP duálisában mindkét változót 
1

2
-re állítva teljesülnek a duális feltételek, és a 

célfüggvényérték 1. Tehát a D1 halmazhoz legalább egy csúcsot kell hozzávenni, hogy 

domináló halmazt kapjunk, így γ(G)≥2. Ezt a módszert alkalmazzuk majd a projektív terek 

esetén. 
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3. Projektív terek domináló halmaza LP-vel 

 

Az alábbiakban projektív terek illeszkedési gráfjainak domináló számára keresünk alsó korlátot 

az előzőekben bemutatott lineáris programozási feladatként kezelve a problémát. Az LP 

együttható mátrixának 2(𝑞𝑛 + 𝑞𝑛−1 +⋯+ 𝑞 + 1) sora és ugyanennyi oszlopa van. Egy oszlopban 

𝑞𝑛−1 +⋯+ 𝑞 + 2 egyes szerepel, ugyanis egy P pontra 𝑞𝑛−1 +⋯+ 𝑞 + 1 hipersík illeszkedik, 

amelyek 1 távolságra vannak P-től a gráfban, és maga a P pont 0 távolságra van önmagától. 

Egy hipersík oszlopában hasonlóan igazolható az 1-es együtthatók számossága. 

Ha a duális feladatban minden változó értékét 
1

𝑞𝑛−1+⋯+𝑞+2
-re állítunk, akkor egyenlőséggel 

teljesülnek a feltételek és a duális célfüggvényérték: 
2(𝑞𝑛 + 𝑞𝑛−1 +⋯+ 𝑞 + 1)

𝑞𝑛−1 +⋯+ 𝑞 + 2
 

Ennek vehetjük a felső egész részét: 

(2𝑞 −
2𝑞 − 2

𝑞𝑛−1 +⋯+ 𝑞 + 2
) = 2𝑞 

Itt felhasználtuk, hogy n≥3. Ezzel igazoltuk az alábbi tételt: 

 

Tétel: γ(PG(n,q))≥2q. 

 

Ennél jobb alsó korlátot is kaphatunk, ha az LP feladat felírásakor felhasználjuk az alábbi 

egyszerű segédtételt: 

 

Lemma: Ha D olyan dominálóhalmaz, amelyre |D|=γ(PG(n,q)), akkor D-ben van legalább egy 

pont és legalább egy hipersík. 

 

Bizonyítás: Ha ugyanis nem lenne pont D-ben, akkor minden hipersíkot tartalmaznia kellene, 

így számossága nagyobb lenne a 2q+2 felső korlátnál. Ugyanígy igazolható, hogy legalább egy 

hipersík is van D-ben. □ 

 

Legyen α1 hipersík, P1 pont és D1={α1, P1}. Azt az LP feladatot oldjuk meg, amellyel 

eldönthető, hogy legalább hány csúcsot kell még a  D1 halmazhoz hozzávenni, hogy domináló 

halmazt kapjunk. Két esetet kell vizsgálnunk aszerint, hogy  P1 illeszkedik α1-re, vagy nem. 

 

Először tekintsük azt az esetet, hogy P1 illeszkedik α1-re. Ekkor az eredeti LP feladat 

primáljában a teljesülő feltételek száma 2(𝑞𝑛−1+𝑞𝑛−2 +⋯+ 𝑞 + 1), ezek a P1-re illeszkedő 

hipersíkok és az α1-re illeszkedő pontok feltételei. Az új LP-ben a feltételek száma: 2qn. Legyen 

P egy P1-től különböző pont. A PP1 egyenesre 𝑞𝑛−2+𝑞𝑛−3 +⋯+ 𝑞 + 1 hipersík illeszkedik. Ezen 

hipersíkok által alkotott feltételek az új LP-ben már nem szerepelnek, így legalább ennyivel 

kevesebb 1-es szerepel az új LP tábla P-hez tartozó oszlopában. A P oszlopából még egy egyes 

eltűnik, ha illeszkedik α1-re, hiszen ekkor a P-hez tartozó sor is törlődik az eredeti LP-ből: 

Ha P illeszkedik α1-re, akkor az új LP-ben a P oszlopában az 1-esek száma: 
𝑞𝑛−1 +⋯+ 𝑞 + 2 − (𝑞𝑛−2 + 𝑞𝑛−3 +⋯+ 𝑞 + 1) − 1 = 𝑞𝑛−1 

Ha P nem illeszkedik α1-re, akkor az új LP-ben a P oszlopában az 1-esek száma: 
𝑞𝑛−1 +⋯+ 𝑞 + 2 − (𝑞𝑛−2+𝑞𝑛−3 +⋯+ 𝑞 + 1) = 𝑞𝑛−1 + 1 

Az új LP-ben a hipersíkok oszlopaiban hasonlóan qn-1 vagy qn-1+1 együttható lesz 1-es. Ha az 

új LP duálisában minden változót 
1

𝑞𝑛−1+1
-re állítunk, akkor teljesülnek a duális feladat feltételei 

és a célfüggvényérték: 
2𝑞𝑛

𝑞𝑛−1 + 1
= 2𝑞 −

2𝑞

𝑞𝑛−1 + 1
 

Ennek a felső egészrésze 2q. 
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Még meg kell vizsgálnunk azt az esetet is, ha P1 illeszkedik α1-re. Ekkor ugyanis az eredeti LP 

feladat primáljában a teljesülő feltételek száma 2(𝑞𝑛−1 + 𝑞𝑛−2 +⋯+ 𝑞 + 1) + 2, és így a 

megmaradó feltételek száma 2qn-2. Az előzőhöz hasonlóan belátható, hogy most is minden 

oszlopban qn-1 vagy qn-1+1 együttható lesz 1-es, így most is a duális egy megengedett 

megoldását kapjuk, ha minden változóját 
1

𝑞𝑛−1+1
-re állítjuk. A hozzá tartozó célfüggvényérték: 

2𝑞𝑛 − 2

𝑞𝑛−1 + 1
= 2𝑞 −

2𝑞 + 2

𝑞𝑛−1 + 1
 

Ennek a felső egész részéről csak akkor mondhatjuk, hogy legalább 2q, ha n≥4, vagy q≥3. Így 

ezekben az eseteben a D1 halmazhoz legalább 2q elemet kell hozzávenni, hogy domináló 

halmaz legyen. Tehát ha n≥4 vagy q≥3, akkor a PG(n,q) gráfjának domináló száma 2q+2. 

 

Még azt az esetet kell megvizsgálnunk, ha q=2 és n=3. PG(3,2)-re is teljesül a 

γ(PG(3,2))≤2q+2=6 felső korlát. Azt igazoljuk, hogy 5 elem nem elegendő domináló 

halmaznak. Indirekt tegyük fel, hogy D olyan domináló halmaz, hogy |D|≤5. A projektív terek 

dualitása miatt feltehetjük, hogy D-ben a síkok száma nem nagyobb a pontok számánál, azaz 

legfeljebb 2 sík van D-ben. Ha D-ben 2 sík van, akkor a tér 15 pontjából, csak 11-et fednek, így 

a maradék 4 pont a D halmazban van, ami legalább 6 elem, ami ellentmondás. Ha D-ben 

legfeljebb egy sík van, akkor legalább 8 pontot nem fed a D síkja, amelyek így elemei D-nek, 

ami szintén ellentmondás. 

Ezzel igazoltuk az alábbi tételt: 

 

Tétel: Minden q prímhatványra és minden n≥3 egész számra 

γ(PG(3,2))≥2q+2 

Figyelembe véve a korábban adott felső korlátot, azt is igazoltuk, hogy 

γ(PG(3,2))=2q+2 

 

4. Általánosított négyszögek domináló halmaza LP-vel 

 

Ebben a részben (s,t)-rendű általánosított négyszög illeszkedési gráfjának domináló számára 

keresünk alsó korlátot lineáris programozási feladatként vizsgálva a problémát. Az együttható 

mátrix sorainak és oszlopainak száma (st+1)(t+1)+(st+1)(s+1). Egy pont oszlopában t+2, egy 

egyenes oszlopában s+2 darab 1-es együttható szerepel. Az 

x + (t+1)y = 1 

(s+1)x + y = 1 

egyenletrendszert megoldva, a duálisban a pontokhoz tartozó változók értékét x-re, az 

egyenesek változóit y-ra állítva a duális egy megengedett megoldását kapjuk, ahol a feltételek 

egyenlőséggel teljesülnek. Az egyenletrendszer megoldása 

𝑥 =
𝑡

(𝑠 + 1)(𝑡 + 1) − 1
 

𝑦 =
𝑠

(𝑠 + 1)(𝑡 + 1) − 1
 

Az ehhez tartozó célfüggvényérték: 
𝑡(𝑠+1)(𝑠𝑡+1)+𝑠(𝑡+1)(𝑠𝑡+1)

(𝑠+1)(𝑡+1)−1
>

𝑡(𝑠𝑡+1)

𝑡+1
+

𝑠(𝑠𝑡+1)

𝑠+1
= 

=2𝑠𝑡 + 2 − 𝑠 − 𝑡 +
𝑠−1

𝑡+1
+

𝑡−1

𝑠+1
 

A törteket elhagyva polinom alakot kapunk. Ezzel igazoltuk az alábbi tételt: 

 

Tétel: Ha létezik (s,t)-rendű általánosított négyszög, akkor 

γ(GQ(s,t))≥2st+2-s-t 
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Abstract  

 

Let 𝐻 be a Hilbert space and let 𝑇 be a linear relation on 𝐻, i. e. 𝑇 is a linear subspace of 𝐻 × 𝐻. 

Define the adjoint linear relation of 𝑇 as 

𝑇∗ = {{f, f’} ∈ 𝐻 × 𝐻: ⟨𝑓’, ℎ⟩ = ⟨𝑓, ℎ’⟩ ∀{ℎ, ℎ’} ∈ 𝑇}. 

We call the 𝑇 linear relation self adjoint 𝑖𝑓 𝑇 =  𝑇∗ The 𝑇 linear relation is said to be non-

negative if  ⟨𝑓, 𝑓’⟩ ≥ 0for all {𝑓, 𝑓’} in 𝑇. Let us define the domain of 𝑇 as 𝑑𝑜𝑚(𝑇) = {𝑓 ∈

𝐻: {𝑓, 𝑓’}  ∈ 𝑇}. 

In the classical approach of von Neumann, the operator must be symmetric to guarantee self-

adjointness. However, it can be shown that the symmerty could be ommited by using a criterion 

for the graph of the operator and the adjoint of the graph. In my talk I would like to generalize 

the following general theorem for non-negative linear operators: 

Theorem: Let 𝐻 be a Hilbert space and 𝑆: 𝐻 → 𝐻 a non-negative linear operator. The following 

properties are equivalent: 

1. {𝑑𝑜𝑚 𝑆}⊥ = 0 and 𝑆∗ = 𝑆; 

2. {𝑘 + 𝑙: {𝑘, 𝑙}  ∈ 𝐺(𝑆) ∩ 𝐺(𝑆)∗} = 𝐻, 

where 𝐺(𝑆) is the graph of the operator i. e. 𝐺(𝑆) = {{ℎ, 𝑆ℎ}: ℎ ∈ 𝑑𝑜𝑚(𝑆)} and G(S)* is the 

adjoint of the graph defined in an algebraic way: 

𝐺(𝑆)∗ = {{𝑘, 𝑙} ∈ 𝐻 × 𝐻, ⟨𝑆ℎ, 𝑘⟩ = ⟨ℎ, 𝑙⟩ℎ ∈ 𝑑𝑜𝑚(𝑇)}. 

As linear relations are natural generalization of the linear operators, the following question 

arises. Can the above Theorem be generalized for linear relations? In my paper I will show that 

the previous theorem can be generalized for linear relations as follows: 

Theorem: Let 𝐻 be a Hilbert space and 𝑇 be a non-negative linear relation on 𝐻. Then the 

following properties are equivalent: 

1. {𝑑𝑜𝑚 𝑇}⊥ = 0, 𝑇∗ = 𝑇; 

2. ∃𝑆 operator, that satisfy 𝐺(𝑆) = 𝑇 ∩ 𝑇∗ and 𝑟𝑎𝑛(𝐼 + 𝑇) = 𝐻 

 

Keywords: Linear operator, Graph of operator, Linear relation, Adjoint of a linear relation, Multi-

valued linear operator 

 

1. Motivation 

1.1 Subchapter 

 

Self-adjoint operators between Hilbert spaces is a well-known and well-studied topic. We have 

a lot of properties and theorems about them. A natural question arises: How can we treat a multi-

valued operator? What properties and theorems hold in this case? 
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Multi-valued operators can be represented as linear relations. The research of this topic was 

started by Richard Arens in [2], who laid the foundation of the operational calculus of linear 

relations. It is still a quite active research topic, there are lots of open questions.  

 

2. Introduction 

 

In this note I will give an equivalent condition for a linear relation to be self-adjoint.  

In chapter 3 I will give some introduction on linear operators and give an equivalent condition 

for the selfadjointness of a linear operator.  

In chapter 4 I will give an overview on the topic of self-adjoint linear relations. After that I will 

generalise the equivalent condition that is introduced in chapter 3, with a slightly stricter 

condition. 

 

3. Equivalent condition for self-adjoint linear operators 

 

Definition: Let H be a Hilbert space and T:H → H an operator. We call T positive if ⟨Tx, x⟩ ≥ 0 

for all x ∈ dom(S). 

 

Definition: Let 𝑇 be an operator on the Hilbert space H. T is symmetric if ⟨𝐴𝑥, 𝑦⟩ =  ⟨𝑥, 𝐴𝑦⟩ 

for all 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑑𝑜𝑚(𝑇). 

 

Definition: We can define the adjoint of 𝑇 denoted by  𝑇∗ if 𝑇 is densely defined (𝑑𝑜𝑚(𝑇)⊥ =

0). Then the domain of 𝑇∗ is the set of all 𝑦 ∈ 𝐻 for which there is a 𝑧 ∈ 𝐻 satisfying ⟨𝑇𝑥, 𝑦⟩ =

⟨𝑥, 𝑧⟩ for all 𝑥 ∈ 𝑑𝑜𝑚(𝑇) and 𝑇∗(𝑦) is defined to be the 𝑧 from above. 

 

Definition: We call 𝑇 self-adjoint if 𝑇∗ exist and 𝑇 = 𝑇∗. 

 

Definition: The operator T is bounded if there exists M ≥ 0 such that for all x ∈ H ‖Lx‖ ≤

M‖x‖. The smallest such M is called the operator norm ‖L‖𝑜𝑝 of L. 

 

Definiton: We denote the graph of 𝑇 by 𝐺(𝑇) = {{𝑓, 𝑇𝑓}: 𝑓 ∈ 𝑑𝑜𝑚(𝑇)}. 

 

Definition: We can define the adjoint graph of T by  

G(T)∗ = G(T∗) = {{f, f ′}: {f, f ′} ∈ H × H, ⟨f ′, h⟩ = ⟨f, Th⟩∀(h, Th) ∈ G(T)}. 

 

Theorem: Let S be a positive self-adjoint operator. Then the following are equivalent: 

1. (dom(S))
⊥
= {0}, S∗ = S 

2. {k + l: {k, l} ∈ G(S) ∩ G(S)∗} = H. 

Proof: (1) → (2):  

            {k + l: {k, l} ∈ G(S)} = {k + Sk: k ∈ dom(S)} = ran(I + S) = H. 

    (2) → (1):  

a) g ∈ (dom(S))
⊥
: {0, 𝑔} ∈ 𝐺(𝑆∗), ∃{𝑘, 𝑙} ∈ 𝐺(𝑆) ∩ 𝐺(𝑆∗) such that 𝑔 = 𝑘 + 𝑙. Therefore 𝑙 =

𝑆𝑘, ⟨𝑆ℎ, 𝑘⟩ = ⟨ℎ, 𝑙⟩ for all ℎ ∈ 𝑑𝑜𝑚(𝑆), so 𝑔 = 𝑘 + 𝑆𝑘. Now we have that 0 = ⟨𝑔, 𝑘⟩ =
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⟨𝑘 + 𝑆𝑘⟩ = ⟨𝑘, 𝑘⟩ + ⟨𝑆𝑘, 𝑘⟩, ⟨𝑘, 𝑘⟩ ≥ 0 and ⟨𝑆𝑘, 𝑘⟩ ≥ 0, so 𝑘 = 0 and 𝑔 = 0. Hence there 

exists 𝑆∗ and 𝐺(𝑆)∗ = 𝐺(𝑆∗). 

b) 𝑔 ∈ 𝑑𝑜𝑚(𝑆∗): ∃{𝑘, 𝑙} ∈ 𝐺(𝑆) ∩ 𝐺(𝑆∗) such that 𝑔 + 𝑆∗𝑔 = 𝑘 + 𝑙 where 𝑙 = 𝑆𝑘 = 𝑆∗𝑘 and 

𝑔 + 𝑆∗𝑔 = 𝑘 + 𝑆∗𝑘. Therefore (𝑔 − 𝑘) + 𝑆∗(𝑔 − 𝑘) = 0, i. e. (𝑔 − 𝑘) ∈ ker(𝐼 + 𝑆∗) =

ker(𝐼 + 𝑆)∗ = (𝑟𝑎𝑛(𝐼 + 𝑆))
⊥
= {0}. Hence 𝑔 = 𝑘, 𝑔 + 𝑆∗𝑔 = 𝑘 + 𝑆𝑘 = 𝑔 + 𝑆𝑔, thus 

𝑆∗𝑔 = 𝑆𝑔, so 𝑆∗ ⊆ 𝑆. 

c) 𝑔 ∈ 𝑑𝑜𝑚(𝑆): There exists {𝑘, 𝑙} ∈ 𝐺(𝑆) ∩ 𝐺(𝑆∗) such that 𝑔 + 𝑆𝑔 = 𝑘 + 𝑙 where 𝑙 =

𝑆𝑘 = 𝑆∗𝑘 so 𝑔 + 𝑆𝑔 = 𝑘 + 𝑆𝑘. Thus (𝑔 − 𝑘) + 𝑆(𝑔 − 𝑘) = 0, i. e. (𝑔 − 𝑘) ∈ ker(𝐼 + 𝑆) 

and ⟨𝑔 − 𝑘, 𝑔 − 𝑘⟩ + ⟨𝑆(𝑔 − 𝑘), 𝑔 − 𝑘⟩ = 0. Since ⟨𝑔 − 𝑘, 𝑔 − 𝑘⟩ ≥ 0 and 

⟨𝑆(𝑔 − 𝑘), 𝑔 − 𝑘⟩ ≥ 0 we know that (𝑔 − 𝑘) = 0 so 𝑔 = 𝑘 and 𝑔 + 𝑆𝑔 = 𝑘 + 𝑆∗𝑘 = 𝑔 +

𝑆∗𝑔. Hence 𝑆𝑔 = 𝑆∗𝑔, therefore 𝑆 ⊆ 𝑆∗. 

Finally, we proved, that S is densely defined and selfadjoint. 

 

4. Linear relations 

4.1 Definition of linear relation and the adjoint 

 

Definition:  Let 𝐻 be a Hilbert space. We call 𝑇 a linear relation in 𝐻, if  𝑇 is a linear subspace 

of 𝐻 × 𝐻.  

Let us define the domain, range, kernel and multi-value as follows 

• 𝑑𝑜𝑚(𝑇) = {𝑓 ∈ 𝐻: {𝑓, 𝑓’}  ∈ 𝑇}, 

• 𝑟𝑎𝑛( 𝑇) = {𝑓′ ∈  𝐻: {𝑓, 𝑓’} ∈ 𝑇}, 

• 𝑘𝑒𝑟( 𝑇) = {𝑓 ∈  𝐻: {𝑓, 0}  ∈  𝑇}, 

• 𝑚𝑢𝑙(𝑇) = {𝑓′ ∈ 𝐻: {0, 𝑓’} ∈ 𝑇}. 

This definition emphasises that it is a special type of relation.  

 

Let’s look at this definition from a different point-of-view: let’s view T as a multi-valued linear 

operator: 

Definition: Let H be a Hilbert space, T a linear relation and x ∈ H. Then T(x) = {y: {x, y} ∈ T} .   

In this case we can define dom(T) and ran(T) as follows: 

• dom(T) = {x ∈ H: T(x) is not void}, 

• ran(T) = ⋃ 𝑇(𝑥) 
𝑥∈𝑑𝑜𝑚(𝑇) . 

If 𝑇(x) never contains more than one element then we call 𝑇 single valued. In this case, 𝑇 will 

be a graph of an operator. 

 

The linearity of 𝑇 is characterised by the following statement: 

αT(x1) + βT(x2) ⊆ T(αx1 + βx2)      (α, β are scalars and 𝑥1, 𝑥2 ∈ 𝐻). 

 

Definition: The sum of two linear relations T and S is a linear relation in H defined by: 

T + S = {{k, l + m}: {k, l} ∈ T, {k,m} ∈ S}. 
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Definition: If S and T are linear relations in H then their product ST is a linear relation in H 

defined by: 

𝑆𝑇 = {{𝑘, 𝑙}: {𝑘, 𝑥} ∈ 𝑇, {𝑥, 𝑙} ∈ 𝑆 𝑓𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑥 ∈ 𝐻}. 

 

Definition: Define the adjoint linear relation of 𝑇 as 

𝑇∗ = {{𝑓, 𝑓’}  ∈ 𝐻 × 𝐻: ⟨𝑓’, ℎ⟩ = ⟨𝑓, ℎ’⟩ ∀{ℎ, ℎ’}  ∈ 𝑇}. 

T∗ is a linear a linear subspace of H × H. 

 

Definition:  

1. We call the 𝑇 linear relation self adjoint 𝑖𝑓 𝑇 =  𝑇∗ . 

2. The 𝑇 linear relation is said to be positive if  ⟨𝑓, 𝑓’⟩ ≥ 0 for all {𝑓, 𝑓’} in 𝑇.  

3. The 𝑇 linear relation is symmetric if 𝑇 ⊆ 𝑇∗. 

 

Definition: H is a Hilbert space, T is a linear relation on H. The inner product denoted by  ⟨. , . ⟩ 

is linear in the first and semi-linear in the second argument: 

⟨x, λy⟩ = λ⟨𝑥, 𝑦⟩    ∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝐻. 

Now we can define the derived inner product on T as follows: 

⟨{k, l}, {x, y}⟩ = ⟨k, l⟩ + ⟨x, y⟩     {k, l}, {x, y} ∈ T 

 

Definition: The inverse of the linear relation 𝑇 is a linear relation in 𝐻 defined by: 

𝑇−1 = {{𝑦, 𝑥}: {𝑥, 𝑦} ∈ 𝑇} 

 

Definition: The linear relation 𝑇 is closed if it is a closed subspace of 𝐻 ×  𝐻 

 

4.2 Properties 

 

Proposition: 

      Let H be a Hilbert space. The following properties will hold: 

1. (𝑑𝑜𝑚(𝑇))
⊥
= 𝑚𝑢𝑙(𝑇∗), 𝑟𝑎𝑛(𝑇)⊥ = ker(𝑇∗) [1] 

2. 𝑇∗ is closed [2] 

3. 𝑇∗∗ is the closure of the relation T, so 𝑇 ⊂ 𝑇∗∗. Therefore, if 𝑇 is closed, then 𝑇 = 𝑇∗∗ [2] 

4. The 𝑇 linear relation is singule valued (in that case, it is an operator) if and only if 

𝑑𝑜𝑚(𝑇)⊥ = 0 [2] 

5. If 𝑇 is a symmetric linear relation in 𝐻 and 𝑑𝑜𝑚(𝑇) = 𝐻 then 𝑇 is a bounded self-adjoint 

operator in 𝐻 [1] 

6. If 𝑇 is a symmetric linear relation in 𝐻 and 𝑟𝑎𝑛(𝑇) = 𝐻  then 𝑇 is a self-adjoint linear 

relation in 𝐻. [1] 

7. If 𝐽: 𝐻 × 𝐻 → 𝐻 × 𝐻, 𝐽({𝑓, 𝑔}) = {g, −f}, then 𝑇∗ = 𝐽𝑇⊥ = (𝐽𝑇)⊥ [1,2] 

8. If 𝑇 is a positive self-adjoint linear relation in 𝐻 then 𝑟𝑎𝑛(𝐼 + 𝑇) = 𝐻, where 𝐼 is the 

identity operator [1] 

9. Let S and T be linear relations on H. Then S ⊆ T\impliesT∗ ⊆ S∗ [2] 

10. (T−1)∗ = (T∗)−1 . [2] 
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Proposition: If S and T are linear relations with the same kernel and range, then S ⊆ T only if 

S = T. [2] 

 

Theorem: Let 𝑇 be a closed linear relation in 𝐻. Then 

1. The product 𝑇∗𝑇 is a positive self-adjoint linear relation in 𝐻 

2. The product 𝑇𝑇∗ is a positive linear relation in 𝐻 

 

4.3 Equivalent condition for self-adjoint linear relation 

 

Theorem: Let 𝐻 be a real or complex Hilbert space and 𝑇 a linear relation on 𝐻. If 

𝑟𝑎𝑛(𝑇 ∩ 𝑇∗) = 𝐻 then 𝑇 is self-adjoint. 

 

Proof:  

a) 𝑇 ⊆ 𝑇∗ 

Let {𝑔, 𝑔′} ∈ 𝑇, then there exists {ℎ, ℎ′} ∈ 𝑆 such that 𝑔′ = ℎ′. Then {𝑔 − ℎ, 0} ∈ 𝑇∗ and 

there exists {𝑘, 𝑘′} ∈ 𝑆 such that 𝑘′ = 𝑔 − ℎ. Finally, {𝑔, 𝑔′} = {ℎ, 𝑔′} = {ℎ, ℎ′} ∈ 𝑆 = 𝑇 ∩

𝑇∗ ⊆ 𝑇∗ so 𝑇 ⊆ 𝑇∗. 

 

 

b) 𝑇∗ ⊆ 𝑇 

Let {𝑔, 𝑔′} ∈ 𝑇∗. Then there exists {ℎ, ℎ′} ∈ 𝑆 such that 𝑔′ = ℎ′. Then {𝑔 − ℎ, 0} ∈ 𝑇∗ and 

there exists {𝑘, 𝑘′} ∈ 𝑆 such that 𝑘′ = 𝑔 − ℎ. Now ⟨𝑔 − ℎ, 𝑔 − ℎ⟩ = ⟨𝑘′, 𝑔 − ℎ⟩ = ⟨𝑘, 0⟩ =

0, so 𝑔 = ℎ. 

Finally, {𝑔, 𝑔′} = {ℎ, 𝑔′} = {ℎ, ℎ′} ∈ 𝑆 = 𝑇 ∩ 𝑇∗ ⊆ 𝑇, so {𝑔, 𝑔′} ∈ 𝑇, i. e. 𝑇∗ ⊆ 𝑇. 

As a consequence, 𝑇 = 𝑇∗, so T is self-adjoint. 

 

Theorem: Let H be a Hilbert space and T a positive linear relation. Then the following are 

equivalent: 

1. {𝑑𝑜𝑚 𝑇}⊥ = 0, 𝑇∗ = 𝑇; 

2. ∃𝑆 operator, that satisfy 𝐺(𝑆) = 𝑇 ∩ 𝑇∗ and 𝑟𝑎𝑛(𝐼 + 𝑆) = 𝐻. 

 

Proof: 

(𝟏) → (𝟐) 

T = G(S) i. e. 𝑆 is a positive self-adjoint operator. 

(𝟐) → (𝟏) 

S positive symmetric operator ⇒ (𝑑𝑜𝑚(𝑆))
⊥
= {0}, 𝑆 = 𝑆∗, i. e. 𝑆 is a positive self-adjoint 

operator 

a) g ∈ (dom(T))
⊥
: ∃h ∈ dom(S) ⊆ dom(T) that g = h + Sh. Now h ∈ dom(T), so 0 =

⟨g, h⟩ = ⟨ℎ, ℎ⟩ + ⟨𝑆ℎ, ℎ⟩. But we know that ⟨h, h⟩ ≥ 0 and ⟨Sh, h⟩ ≥ 0, so h = 0 and g = 0. 

b) {0, g} ∈ T∗:  0 = ⟨h′, 0⟩ = ⟨h, g⟩  ∀{h, h′} ∈ T, so g ∈ (dom(T))
⊥

, therefore g = 0. As a 

consequence, T∗ is an operator.  

c) g ∈ dom(T∗): ∃h ∈ dom(S) that g + T∗g = h + Sh. Since G(S) ⊆ T∗ we have that 

(g − h) + T∗(g − h) = 0. Therefore (g − h) ∈ ker(I + T∗) = ker((I + T)∗) = (ran(I +
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T))
⊥
⊆ (ran(I + S))

⊥
= {0}. We know that T∗g = Sh = Sg = Tg so 

 g = h ∈ dom(S) ⊆ (T). 

d) g ∈ dom(T): ∃h ∈ dom(S) that g + Tg = h + Sh. Since G(S) ⊆ T then  (g − h) +

T(g − h) = 0. Now we have that ⟨g − h, g − h⟩ ≥ 0 , ⟨T(g − h), g − h⟩ ≥ 0 and 

⟨g − h, g − h⟩ + ⟨T(g − h), g − h⟩ = 0, so g = h ∈ dom(S) ⊆ dom(T∗).  

Finally, we have that 𝑑𝑜𝑚(𝑇) = 𝑑𝑜𝑚(𝑇∗). 
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Absztrakt 

 

Ebben a tanulmányban megfogalmazom a k-szobatárs probléma egy változatát metrikus térben, 

amely egyfelől egy speciális klaszterezési, másfelől pedig egy specifikus lefedési feladat. 

A probléma lényege, hogy egy kollégium n hallgatóját kell elhelyeznünk k-fős szobákban, ahol k ≥ 

2 kicsi. Tegyük fel, hogy meg tudunk határozni egy költségfüggvényt, amely bármely két hallgató 

esetén megmondja, hogy mennyire lennének jó szobatársak egymás számára – minél kisebb a 

költség, annál jobb. A feladat, hogy megtaláljuk azt a szobabeosztást, ahol a szobán belüli költségek 

összege az összes szobára összegezve minimális. Tehát jelen esetben a lehető leghomogénebb 

csoportokat kell kialakítanunk, amely életszerű, ha valamilyen tulajdonságok (pl. lefekvési idő) 

szerint, hasonló hallgatókat szeretnénk egy szobába rendelni. A feladat ugyanakkor átfogalmazható 

maximálisan diverz csoportok létrehozására is, amely olyan esetekben releváns, amikor előnyös az 

egyes elemek közötti nagy eltérés. Például egy egyetemi kurzus keretében egy csoportos feladat 

megoldásánál az egyes hallgatók gyengeségeit ellensúlyozzák a csoporton belüli más hallgatók 

erősségei. 

A tanulmány célja, hogy találjunk egy olyan eljárást, amely várhatóan „jól” teljesít a hallgatók 

nagy száma esetén is, ami annyit tesz, hogy a futásideje elfogadható és a vizsgált módszerek közül 

várhatóan a legjobb beosztást eredményezi akár ezer elem esetén is. 

Edmonds algoritmusa k = 2-re megadja az optimumot polinomiális időben, azonban k ≥ 3 esetén a 

probléma NP-teljes. Ekkor az egyik lehetőség α-approximációk alkalmazása, amelyeknek ismert a 

jósága, ugyanakkor az irodalomban található ilyen eljárások (mint például a minimális összegű c-

klaszterezés) futásideje ezen probléma esetén túl nagyra nőhet. A másik út a heurisztikák 

alkalmazása, amelyeknek a futásideje elfogadható, viszont arról általánosan semmit sem tudunk 

mondani, hogy mennyire közelítik jól az optimumot. 

Az elemzés során különböző heurisztikus eljárásokat hasonlítok össze, és azt vizsgálom, hogy 

véletlenszerűen szimulált adathalmazokon melyik teljesít a legjobban. Az eljárások egyrészt a 

hierarchikus klaszterezés alkalmas vágással, a k-közép++ klaszterezés és az ún. fuzzy c-közép 

klaszterezés egyenlő méretű klaszterekkel, amelyek egyike sem ad garantáltan egyenlő elemszámú 

csoportokat, így mindegyik esetén alkalmazok egy külön eljárást a csoportok kiegyenlítésére. 

Másrészt pedig a Lotfi-Cerveny-Weitz (LCW) algoritmust tesztelem, amely önmagában is egyenlő 

méretű csoportokat eredményez. 

A vizsgálat három lépésben történik. Elsőként kis n-re hasonlítom össze az eljárásokat, ahol az 

optimumot még ki tudjuk számítani, és ehhez képest értékelhetjük a heurisztikákat. A második 

lépésben az n növelésével egymáshoz viszonyítva tesztelem az algoritmusokat, és meghatározom, 

hogy melyik adja az esetek többségében a legjobb megoldást. Ebben a két fázisban az LCW 
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Educationis Alapítvány ösztöndíjasa. 
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algoritmus felülmúlta társait, így harmadik lépésként azt vizsgálom, hogy ezer fős kollégium esetén 

mennyi a várható futásidő. 

A konklúzió, hogy a heurisztikák közül általánosan az LCW algoritmus adja a legjobb eredményt, 

és alkalmazásával akár ezer elemet is beoszthatunk egyenlő elemszámú, kisméretű csoportokba. Ez 

az eljárás azért is nagyon előnyös, mert az algoritmust könnyedén átalakíthatjuk maximálisan 

diverz csoportok kialakítására. 

 

Kulcsszavak: k-szobatárs, klaszterezés, LCW, szimuláció. 

 

1. Bevezetés 

 

Tegyük fel, hogy van egy kollégium, ahová 𝑛 jelentkező nyert felvételt, és ezeket a hallgatókat 

szeretnénk 𝑘-fős szobákba beosztani. Általánosan véve ez a k-szobatárs probléma, melynek az 

irodalomban leggyakrabban az úgynevezett stabil szobatársak néven ismert változatával 

foglalkoztak. 

A stabil szobatársak probléma azt feltételezi, hogy a hallgatóknak van egy előre adott 

preferencia-sorrendje, amely szerint egyértelműen sorba lehet rendezni a többieket annak 

megfelelően, hogy kivel lakna együtt leginkább, illetve kivel kevésbé szívesen az adott hallgató, 

a cél pedig az, hogy találjunk egy stabil párosítást. Azt mondjuk, hogy egy párosítás stabil, ha 

nincs két olyan, különböző párokban lévő résztvevő, akik jobban preferálják egymást, mint a 

saját párjukat. Erre 𝑘 =  2 esetén Irving [9] megadott egy olyan polinomiális, 𝒪(𝑛2) futásidejű 

algoritmust, amely megmondja, hogy létezik-e stabil párosítás, és ha létezik, akkor meg is 

találja azt. 

Az előző általánosításaként Irving és Manlove [10] megvizsgálta azt az esetet, amikor a 

preferecia-lista rendezésében megengedett a döntetlen. Ekkor többféle stabilitás definíció is 

felmerül, amelyek közül a szerzők a szuper-stabilitást és a gyenge stabilitást vizsgálták. 

Megadtak egy olyan algoritmust, amely lineáris futásidőben talál szuper-stabil párosítást, ha az 

létezik, ezt követően pedig kiterjesztik az algoritmust nem teljes és/vagy részbenrendezett 

preferencia-listákra is. Végül belátják, hogy a maximális számosságú gyengén stabil párosítás 

megtalálásának problémája döntetlenek és nem teljes listák esetén NP-nehéz, habár 2-es 

faktorral közelíthető. 

Iwama és szerzőtársai [11] is a probléma egy kiterjesztését vették szemügyre. Bebizonyították, 

hogy a stabil párosítás probléma 3 fős szobákra megfogalmazva NP-teljes még akkor is, hogyha 

a hallgatók nem csak párokat rangsorolnak, hanem minden más jelentkezőt is külön-külön. 

Arkin és szerzőtársai [1] a stabil szobatársak probléma egy olyan változatát tekintették, amikor 

a hallgatókat pontok reprezentálják egy metrikus térben, és a preferencia-sorrendjüket a többi 

hallgató távolságának rendezett listája határozza meg. Belátták, hogy a problémának ebben a 

formában történő felírása esetén még akkor is van polinomiális futásidejű algoritmus, amikor 

döntetlenek is szerepelnek a preferencia-listán. Ezenkívül definiálják az 𝛼-stabil párosítás 

fogalmát, amely szerint a hallgatók csupán legalább 𝛼-szoros javulásért cserébe hajlandóak 

cserélni. A szerzők bebizonyítják, hogy az általános esettől eltérően, egy háromdimenziós 

geometriai stabil szobatárs probléma esetén egy 2-stabil párosítás polinomiális futásidőben is 

megtalálható. 
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Habár a kétfős szobák esetén több pozitív eredmény is született a probléma megoldhatóságának 

tekintetében, a fenti eredmények gyakorlati szempontból kevésbé jelentősek. Egyrészt a stabil 

szobatársak probléma esetén akár a nem teljes preferencia-sorrendek létezése is valamilyen 

előzetes ismertséget feltételez a hallgatók között, amely gyakran nem állja meg a helyét. 

Másrészt a való életben előfordulhatnak három- vagy négyfős (vagy akár még több férőhelyes) 

szobákkal rendelkező kollégiumok is, amely eseteket az előzőek alapján nem tudjuk kezelni. 

Továbbá egyáltalán nem biztos, hogy létezik stabil párosítás, viszont a való életben a hallgatókat 

mindenképpen be kell osztanunk valamilyen módon a szobákba. 

Így megfogalmazom a 𝑘-szobatárs problémát metrikus térben, amely szerint a hallgatókat egy 

metrikus tér pontjai reprezentálják, és azt, hogy két hallgató mennyire lenne jó szobatárs, a 

közöttük értelmezett távolság határozza meg. A feladat az, hogy találjuk meg azt a 

szobabeosztást, amely mellett a szobákon belüli távolságok összege az összes szobára 

összegezve minimális. 

A feladat Kirkpatrick és Hell [12] eredménye alapján 𝑘 = 2 esetén P-beli, míg 𝑘 ≥ 3 esetén 

NP-teljes. Ezért a tanulmány célja, hogy olyan algoritmust találjunk, amely a gyakorlati 

szempontból releváns, 𝑘 ≥ 3 (kicsi) és a kollégiumi férőhelyek 𝑛 = 1000 körüli értéke mellett 

is „elfogadható” futásidőn belül megtalál egy, vélhetően az optimumhoz közeli szobabeosztást. 

Ehhez Monte-Carlo-szimulációkat végzek a megfogalmazott feladat egy speciális változatán, 

és különböző heurisztikus eljárásokat hasonlítok össze véletlenszerűen generált mintákon. A 

szimulációs elemzés több fázisból áll. Nulladik lépésként több, a nem egyenlő elemszámú 

csoportokat adó algoritmusok eredményeinek kiegyenlítésére szolgáló eljárást vetek össze. 

Első lépésként kis 𝑛 és kis 𝑘 esetén a heurisztikus algoritmusokkal kapott megoldásokat a 

tényleges optimummal hasonlítom össze. Ezt követően a második lépésben az eljárások 

eredményeit egymáshoz viszonyítom. Végül az utolsó fázisban az előzőek során az általánosan 

legjobban teljesítő algoritmus várható futásidejét vizsgálom. 

  

2. Elemzési keret 

2.1. k-szobatárs probléma metrikus terekben 

 

A 𝑘-szobatárs probléma metrikus térbeli megfogalmazása esetén egy kollégium 𝑛 hallgatóját 

kell beosztanunk 𝑘-fős szobákba, ahol a szobák száma 𝑐 = 𝑛/𝑘 egész. Azt, hogy két hallgató 

mennyire lenne jó szobatárs, a hallgatók közötti, a metrika által meghatározott távolság adja 

meg – minél közelebb vannak egymáshoz, annál jobban kijönnek egymással. A feladat az, hogy 

találjuk meg azt a szobabeosztást, amely esetén a szobán belüli távolságok összege az összes 

szobára összegezve minimális. 

A feladat felírása tulajdonképpen egy 𝐺 =  (𝑉, 𝐸) irányítatlan, teljes gráfot és egy éleken 

értelmezett 𝑔: 𝐸 → ℝ0
+ költségfüggvényt indukál, ahol |𝑉| = 𝑛, és 𝑔 esetén teljesül a 

háromszög-egyenlőtlenség. Nevezzünk egy pontdiszjunkt, 𝑘 csúcsú teljes gráfokból álló 

lefedést 𝑘-párosításnak, ha az a 𝐺 összes csúcsát lefedi. Ekkor pedig a feladatot 

megfogalmazhatjuk úgy, mint a minimális súlyú 𝑘-párosítás megtalálása, amely egy specifikus 

lefedési probléma. Másfelől úgy is értelmezhetjük a feladatot, hogy olyan csoportokat, vagy 

más néven klasztereket kell létrehoznunk, amelyek esetén az egyes csoportok átlagosan a lehető 

leghomogénebbek, vagyis a csoporton belüli elemek közel vannak egymáshoz. Mivel a mi 
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esetünkben egyenlő elemszámú csoportokat kell létrehoznunk, a probléma egy speciális 

klaszterezési feladatnak is megfeleltethető. 

A tanulmányban a felírt probléma egy speciális változatát vizsgálom. A korábban is használtak 

szerint legyen 𝑛 a felvételt nyert hallgatók száma, és legyen 𝑘 egységesen a férőhelyek száma 

a szobákban. Az 𝑛 továbbra is a 𝑘 egész többszöröse, a szobák száma pedig ennél fogva 𝑐 =

 𝑛/𝑘. Tegyük fel továbbá, hogy azt, hogy két ember mennyire lenne megfelelő szobatárs, 

bizonyos tulajdonságok alapján döntjük el a következő módon. Legyen 𝑡 a tulajdonságok 

száma, és tegyük fel, hogy ezek pl. a 0-tól 10-ig terjedő skálán vehetnek fel egész értékeket. 

Ennek következtében egy hallgató megfeleltethető egy {0, … ,10}𝑡 számsorozatnak, és az összes 

hallgató elhelyezhető egy 𝑡-dimenziós térben. Azt, hogy szobatársakként mennyire illik össze 

két ember, a közöttük lévő euklideszi távolsággal írjuk le. A probléma nehézségéből fakadóan 

a tanulmány célja pedig, hogy megadjunk egy olyan algoritmust, amely az 𝑛 = 1000 körüli 

értéke esetén is várhatóan „elfogadható” futásidőn belül megadja az optimumot vagy egy ahhoz 

közeli értéket. 

Az előző konstrukció akkor életszerű, hogyha a tulajdonságok olyan vonásokat reprezentálnak, 

amelyek mentén célszerű a hasonló hallgatókat egy szobába rendezni. Ilyen lehet például a 

lefekvési idő, vagy az, hogy az adott hallgató mennyire érdeklődik valamely szabadidős 

tevékenység iránt. Habár a problémát a szobákon belüli távolságösszegek összegének 

minimalizálására fogalmaztuk meg, érdemes észrevenni, hogy a feladat könnyen átírható 

maximalizálásra is. Ekkor a klaszterezési feladat analógiáját használva egyenlő elemszámú, 

heterogén klaszterek vagy másképpen maximálisan diverz csoportok létrehozása a cél. Így írta 

fel a feladatot Weitz és Lakshminarayanan [15], akik egy olyan gyakorlati alkalmazást 

említenek, ahol a cél pl. egy egyetemi képzésen olyan projekt csoportok létrehozása, ahol a 

hallgatók különböző kvalitásokkal rendelkeznek. 

 

2.2. A probléma nehézsége 

 

Kirkpatrick és Hell [12] általánosan vizsgálták a párosítás probléma bonyolultságát. Cikkükben 

bebizonyították, hogy ha adott egy 𝐾𝑛, vagyis egy 𝑛 csúcsú teljes gráf, amelyen értelmezve van 

egy 𝑔 költségfüggvény, és ezt úgy szeretnénk egy 𝐻 gráffal izomorf, diszjunkt részgráfokra 

particionálni, hogy a részgráfok élsúlyainak összege minimális legyen, akkor 𝐻 =  𝐾2 esetén 

a probléma P-beli, azonban minden olyan esetben, amikor a 𝐻-nak van olyan komponense, 

amely legalább 3 csúcsot tartalmaz, a probléma NP-teljes. Ez a mi esetünkben azt jelenti, hogy 

a minimális súlyú 𝑘-párosítás megtalálása 𝑘 =  2-re 𝑃-beli, míg 𝑘 ≥ 3 esetén NP-teljes feladat. 

Meggondolható, hogy adott 𝑛 és 𝑘 esetén az összes lehetséges szobabeosztás száma 

𝑛!

(𝑛/𝑘)! (𝑘!)𝑛/𝑘
, (1) 

amelynek néhány lehetséges értékét kis 𝑛-ekre és 𝑘-kra az 1. táblázat mutatja be. 

  



553 

1. táblázat: Az összes lehetséges szobabeosztás száma különböző 𝒏 és 𝒌 értékek esetén. 

𝑛 𝑘 = 2  𝑛 𝑘 = 3  𝑛 𝑘 = 4 

2 1  3 1  4 1 

4 3  6 10  8 35 

6 15  9 280  12 5775 

8 105  12 15400  16 2627625 

10 945  15 1401400  20 2,55E+09 

12 10395  18 1,91E+08  24 4,51E+12 

14 135135  21 3,62E+10  28 1,32E+16 

16 2027025  24 9,16E+12  32 5,93E+19 

18 3,45E+07  27 2,98E+15  36 3,88E+23 

Forrás: saját szerkesztés. 

 

Látható, hogy az összes lehetséges beosztás száma rögzített 𝑘 esetén rendkívül gyorsan nő az 

𝑛 függvényében, így az 𝑛 nagy értéke esetén az optimum meghatározása az összes beosztás 

végignézésével nem megvalósítható. 

Edmonds [4] konstruálta meg az első olyan polinomiális futásidejű algoritmust, amely 𝑘 = 2 

esetére általános, élsúlyozott gráfban megadja a maximális súlyú teljes párosítást. Ennek egy 

minimális súlyú teljes párosítást megadó verziója és a kapcsolódó eredmények olvashatóak 

Lovász és Plummer Matching Theory című könyvében [14]. A szerzők leírják, hogy Edmonds 

eredeti algoritmusának futásideje 𝒪(𝑛4), ahol 𝑛 jelöli a csúcsok számát. Ugyanakkor léteznek 

sokkal gyorsabb eljárások is, mint Galil, Micali és Gabow [6], valamint Ball és Derigs [3] 

algoritmusai, melyek 𝒪(𝑒𝑛 log 𝑛) idő alatt találják meg a legjobb megoldást, ahol 𝑒 jelöli az 

élek számát. 

Ugyanakkor 𝑘 ≥ 3 érték mellett a probléma NP-teljes. Ekkor az optimum közelítésére 

alapvetően két lehetőségünk van. Az egyik az approximációs (közelítő) algoritmusok 

alkalmazása, amelyeknek jósága ismert, és habár futásidejük polinomiális, nagy kitevő esetén, 

ha az elemszám is nagy, akkor a futásidő kezelhetetlenül nagyra nőhet. Ilyen például a 

Guttmann-Beck és Hassin [7] által vizsgált minimális összegű 𝑐-klaszterezés probléma esete is. 

A szerzők a 𝑘-szobatárs problémával ekvivalens feladatra egy 2-approximációs algoritmust 

adtak meg. Azt mondjuk, hogy egy algoritmus 𝛼-approximáció (közelítés), ha a megtalált 

megoldás legfeljebb 𝛼-szor rosszabb, mint az optimum. Ez egy minimalizálási feladat esetén 

azt jelenti, hogy az 𝛼-approximáció által becsült érték legfeljebb 𝛼-szorosa a minimumnak. Az 

algoritmus teljes futásideje azonban 𝒪(𝑛𝑐+1), amely sajnos már 100 hallgató és 4 fős szobák 

esetén is 10026 nagyságrendű. Így ez az eljárás és a hasonló megközelítések nem tűnnek 

alkalmasnak a megfogalmazott feladat megoldására. 

A másik lehetőség a heurisztikák alkalmazása, amelyeknek elfogadható a futásideje, viszont 

arról általánosan semmit sem tudunk mondani, hogy mennyire közelítik jól az optimumot. Ezek 

közül a legismertebbek a hagyományosan klaszterelemzésre alkalmazott eljárások, viszont ide 

tartozik például az az öt algoritmus is, amelyet Weitz és Lakshminarayanan [15] hasonlított 

össze a maximálisan diverz csoportok meghatározásának problémájánál, ugyanis ezeket 

könnyedén átfogalmazhatjuk a minimális súlyú 𝑘-párosítás feladatra. 
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2.3. Heurisztikák 

 

A vizsgálatok során négy különböző heurisztikus eljárást vetek össze, amelyek közül három 

tipikusan klaszterelemzésre alkalmazott módszer. A klaszterelemzés többféle módszer és eljárás 

összefoglaló neve, melyek célja, hogy előre nem ismert besorolás esetén feltárjuk és felírjuk az 

egymáshoz leginkább hasonló egyedek csoportjait (Kovács és szerzőtársai [5]). 

Az egyik szemügyre vett algoritmus az összevonó hierarchikus klaszterezés euklideszi 

távolsággal és ’átlagos lánc’ összevonó eljárással (későbbiekben cluster). Az összevonó 

hierarchikus eljárás kezdetben minden elemet külön osztálynak tekint, majd lépésenként egy-

egy összevonást végez, így végül 𝑛 − 1 lépés során az összes egyedet egyesíti. Az eljárás 

mikéntjéből fakadóan egy alkalmas 'vágással' ki tudunk választani egy olyan állapotot, 

amelynél pont 𝑐 klaszter volt, habár egyáltalán nem garantált, hogy ezen klaszterek elemeinek 

száma megegyezik. 

Két további algoritmus a nem hierarchikus klaszterelemző eljárások közé tartozik, amelyek 

előre meghatározott 𝑐 csoportra bontják a mintát. Az elemzés tárgyát képező k-közép++ 

algoritmus (Arthur és Vassilvitskii [2]) a k-közép klaszterezés (későbbiekben kmeans) vagy 

más néven Lloyds algoritmusának [13] továbbfejlesztett változata. A k-közép eljárás 

tetszőlegesen, általában véletlenszerűen választja ki a kezdő klaszterközéppontokat. Ezután az 

összes többi pontot a hozzá legközelebbi klaszterközépponthoz sorolja, amellyel megkapja a 

kezdő klasztereket, majd klaszterenként újraszámolja a középpontokat. Az utóbbi két lépést 

egészen addig ismétli, míg a folyamat nem stabilizálódik. A távolságok összege minden 

lépésben monoton csökken, így a folyamat alatt egyik csoportosítás sem ismétlődik, és mivel 

csak véges sok állapot lehet, így az algoritmus biztosan terminál. Habár nem lehet vizsgálni a 

pontosságát, a k-közép klaszterezés az egyszerűsége és gyorsasága miatt rendkívül népszerű a 

gyakorlatban. Arthur és Vassilvitskii [2] úgy módosították az előző algoritmust, hogy az első 

lépésben véletlenszerűen kiválasztanak egy 𝑘1 klaszterközéppontot, majd a 𝑘𝑖 , 𝑖 = 2,… , 𝑐 

klaszterközepeket úgy határozzák meg, hogy az összes pont 𝑋 halmazából egy 𝑥 választásának 

valószínűsége 
𝐷(𝑥)

∑ 𝐷(𝑥)𝑥∈𝑋
, ahol 𝐷(𝑥) jelöli az 𝑥-nek és a hozzá legközelebbi 

klaszterközéppontnak a távolságát. Figyeljük meg, hogy 𝐷(𝑥) az 𝑥 = 𝑘1, … , 𝑘𝑖−1 pontokra 0. 

Ezt követően a két algoritmus lépései megegyeznek. Ezzel a kis változtatással a tesztelések 

alapján az algoritmus mind gyorsaság, mind pontosság tekintetében jobban teljesített.  

A nem hierarchikus klaszterelemző eljárások köréből a másik szemügyre vett módszer az ún. 

fuzzy c-közép (fuzzy c-mean - FCM) algoritmus egyenlő méretű klaszterekkel (későbbiekben 

eqFCM, Höppner és Klawonn [8]), amely a fuzzy c-közép eljárásra épít. A 'fuzzy' jelző, melynek 

jelentése elmosódott vagy életlen vonalú, jól kifejezi a módszer lényegét. Ugyanis az eljárás 

eredményeképpen nem egy bináris, egyértelmű hovatartozást kapunk, hanem azt, hogy mely 

adat mekkora mértékben tartozik egy-egy csoporthoz. Ez a mérték egy konstans, 0 és 1 közötti 

szám, amely így egyféle súlyozásnak is tekinthető. A fuzzy c-közép klaszterező eljárás az 𝑋 =

{𝑥1, … , 𝑥𝑛} ⊂ ℝ𝑑 pontokat 𝑐 klaszterre particionálja. Az 𝑖-edik (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑐) klasztert egy 𝑝𝑖 ∈

ℝ𝑑 ún. prototípus reprezentája, továbbá azt, hogy az 𝑥𝑗 pont mekkora mértékben tartozik a 𝑝𝑖 

prototípushoz, vagy másképpen az 𝑖-edik klaszterbe, egy 𝑢𝑖𝑗 ∈ [0,1] hozzátartozási mérték 

mutatja. Az 𝑢𝑖𝑗-k együtt egy 𝑈 ∈ ℝ𝑐×𝑛 hozzátartozási mátrixot adnak, emellett a következőt 

követeljük meg rájuk: 
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∀ 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛: ∑𝑢𝑖𝑗 = 1

𝑐

𝑖=1

. (2) 

A klaszterezési eljárás a 

𝐽𝑚 =∑∑𝑢𝑖𝑗
𝑚𝑑𝑖𝑗

𝑐

𝑖=1

𝑛

𝑗=1

,   𝑑𝑖𝑗 = ‖𝑥𝑗 − 𝑝𝑖‖
2
 (3) 

célfüggvény minimalizálásával történik a (2) feltétel mellett. Ha az euklideszi távolság az 𝑥𝑗 

pont és a 𝑝𝑖 prototípus között nagy, akkor 𝐽𝑚 minimalizálása esetén az 𝑢𝑖𝑗 értéke várhatóan 

kicsi, 0-hoz közeli lesz, míg ha 𝑥𝑗 és 𝑝𝑖 közel vannak egymáshoz, a hozzátartozási mérték magas 

lesz. 

A 𝐽𝑚 minimalizálása hatékonyan elvégezhető váltakozó optimalizáció mellett. Először a 

protoípusok szerint, feltételezve, hogy az 𝑢𝑖𝑗-k konstansok, majd pedig a hozzátartozási 

mértékek szerint, konstans prototípusok feltételezése mellet minimalizáljuk (3)-at. Így mind a 

prototípusokra, mind a hozzátartozási mértékekre zárt képletet kapunk: 

∀ 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑐: 𝑝𝑖 =
∑ 𝑢𝑖𝑗

𝑚𝑛
𝑗=1 𝑥𝑗

∑ 𝑢𝑖𝑗
𝑚𝑛

𝑗=1

, (4) 

𝑢𝑖𝑗 =

{
 
 
 

 
 
 

1

∑ (
‖𝑥𝑗 − 𝑝𝑖‖

2

‖𝑥𝑗 − 𝑝𝑙‖
2)

1
𝑚−1

𝑐
𝑙=1

,   ha 𝐼𝑗 = ∅,

1

|𝐼𝑗|
,   ha 𝐼𝑗 = ∅, 𝑖 ∈ 𝐼𝑗 ,

0 ,   ha 𝐼𝑗 = ∅, 𝑖 ∉ 𝐼𝑗 ,

 (5) 

ahol 𝐼𝑗 = {𝑘 ∈ ℕ≤𝑐|𝑥𝑗 = 𝑝𝑘}. Így a következő algoritmushoz jutunk: 

- válasszunk egy 𝑚 > 1 értéket (általában 𝑚 = 2) 

- válasszunk egy 𝜀 > 0 küszöböt, amelynél ha kevesebbet javít az algoritmus, akkor leáll 

- kezdő 𝑝𝑖 prototípusok meghatározása (véletlenszerűen) 

- ismételjük 

a hozzátartozási mértékek újraszámítását (5) alapján, majd 

a prototípusok újraszámítását (4) alapján 

amíg a hozzátartozási mértékek javulása kisebb nem lesz, mint 𝜀. 

Az egyenlő méretű klaszterek megadásához Höppner és Klawonn [8] úgy módosították az előző 

feladatot, hogy hozzávették a 

∑𝑢𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

=
𝑛

𝑐
 (6) 

korlátot is, ezzel biztosítva, hogy a klaszterek azonos összsúllyal fedjenek le pontokat. 

Levezették, hogy az 𝑚-et 2-nek választva a következőképpen határozhatjuk meg az 𝑢𝑖𝑗 

értékeket: 

‒ megoldjuk 𝛽1, … , 𝛽𝑐-re az alábbi egyenletrendszert: 
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−∑

∑
𝛽𝑖
𝑑𝑖𝑗

𝑐
𝑖=1

2∑
𝑑𝑘𝑗
𝑑𝑖𝑗

𝑐
𝑖=1

𝑛

𝑗=1

+ 𝛽𝑘∑
1

2𝑑𝑘𝑗

𝑛

𝑗=1

=
𝑛

𝑐
−∑

1

∑
𝑑𝑘𝑗
𝑑𝑖𝑗

𝑐
𝑖=1

𝑛

𝑗=1

,   𝑘 = 1,… , 𝑐, (7) 

‒ kiszámítjuk az 𝛼1, … , 𝛼𝑛 értékeket, ahol 

𝛼𝑗 =

2 − ∑
𝛽𝑖
𝑑𝑖𝑗

𝑐
𝑖=1

∑
1
𝑑𝑖𝑗

𝑐
𝑖=1

, (8) 

‒ majd az 

𝑢𝑖𝑗 =
𝛼𝑗 + 𝛽𝑖

2𝑑𝑖𝑗
 (9) 

képlet alapján megadjuk a hozzátartozási mértékeket. 

A 𝑝𝑖-k kiszámításának módja nem változik, így a korábbi algoritmus lényegében annyival 

módosul, hogy az 𝑢𝑖𝑗 értékeket a fenti módon határozzuk meg. Végeredményben tehát nem 

olyan klasztereket kapunk, ahol minden egyes csoportban ugyanannyi elem szerepel és minden 

elem pontosan egy csoportba tartozik, hanem csupán a hozzátartozási mértékek egyes 

klaszterekre számított összege egyezik meg. Az egyértelmű hozzárendelést úgy adom meg, 

hogy minden elemet ahhoz a klaszterhez sorolok be, amelyhez a legnagyobb mértékben 

tartozik. 

Mivel az eddig említett mindhárom módszerre igaz, hogy nem egyenlő elemszámú klasztereket 

ad vissza, az elemzés nulladik lépéseként olyan heurisztikus eljárásokat tesztelek, amelyek 

kiegyenlítik a csoportok elemszámát. 

A negyedik vizsgált módszer, a 'Lotfi-Cerveny-Weitz' (LCW) algoritmus [16] esetén 

ugyanakkor erre nincs szükség. Weitz és Lakshminarayanan [15] öt különböző heurisztikát 

tesztelt valós adatokon maximálisan diverz (heterogén) csoportok létrehozására, amelyek közül 

az LCW bizonyult a legjobbnak. Ez könnyedén átfogalmazható a minimalizálási feladatra, és a 

lényege, hogy egy tetszőleges kezdő beosztásból indul ki, amelyre teljesül, hogy kezdetben 

minden csoportban ugyanannyi hallgató van, majd párok cseréjével javítja a távolságok 

összegét. Az algoritmus egy lépésében egy adott hallgató esetén az összes többi csoportban lévő 

hallgatóval történő cserék közül választja a legjobbat, ha az javítja a célfüggvény aktuális 

értékét. A futási idő tekintetében csupán annyit tudunk mondani, hogy az LCW egy-egy iteráció 

esetén 𝑛 − 𝑘 lehetséges csere esetén számolja ki a javítás mértékét, amelyek közül (𝑛 − 𝑘) − 1 

összehasonlítással választja ki a legjobbat, valamint legalább egyszer mind az 𝑛 elem esetén 

megvizsgálja, hogy ilyen módon tud-e javítani. Az algoritmus előnye, hogy nem számol 

klaszterközéppontokat, így kvázi közvetlenül a célfüggvényt minimalizálja. 
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3. Vizsgálat 

3.1. Klaszterkiegyenlítő eljárások összehasonlítása 

 

Az összevonó hierarchikus klaszterezés alkalmas vágással, a k-közép++ algoritmus és a fuzzy 

c-közép klaszterezés egyenlő méretű klaszterekkel egyike sem ad garantáltan egyenlő 

elemszámú csoportokat, ezért megkonstruáltam öt heurisztikus eljárást a klaszterek 

kiegyenlítésére, és nulladik lépésként ezeket teszteltem. Az egyes eljárások működési elvei a 

sorszámuknak megfelelően a következőek: 

1. A legnagyobb elemszámú klasztertől kezdve, egymás után egyenlíti ki a csoportokat. Egy 

adott csoport esetén a többi klaszterközépponttól való távolság alapján sorol át annyi 

elemet a klaszterből, amennyi az ideális csoport elemszám eléréséhez szükséges. Az 

átsorolás után letiltjuk az adott csoportot, hogy ne kerülhessenek vissza az elemek, és 

átlépünk a következő legnagyobb elemszámú klaszterre. 

2. A legnagyobb elemszámú klasztertől kezdve „lecsorgatja” a többletet, amíg a csoportok ki 

nem egyenlítődnek. Egy lépésben egy adott klaszterből sorol át egy elemet valamely másik 

csoportba a klaszterközéppontoktól való távolság alapján, majd letiltja az adott klasztert, 

és átlép a következő legnagyobb elemszámú csoportra. Ezt iteráljuk, amíg van olyan 

csoport, amelynek elemszáma nagyobb az ideálisnál, egyébként pedig feloldjuk a 

tiltásokat, és újraindítjuk az algoritmust. 

3. A legkisebb elemszámú klasztertől kezdve, egymás után egyenlíti ki a csoportokat, az 1. 

algoritmus mintájára. 

4. A legkisebb elemszámú klaszter felé „csorgatja” a többletet, amíg a csoportok ki nem 

egyenlítődnek, a 2. módszerhez hasonló eljárással. 

5. Egyszerre csökkenti a többletet a legnagyobb elemszámú klaszter felől és tölti fel a hiányt 

a legkisebb csoportoknál. Egy lépésben átsorol egy elemet az elérhető legnagyobb 

elemszámú klaszterből, és ha még lehetséges, átrak egy elemet a legkisebb csoportba. 

Ezután letiltja mindkét klasztert, és iterálja ezt a lépést. Itt előfordulhatna, hogy a két 

legnagyobb és a két legkisebb klaszter egymásnak adogatja át az elemeket, így ha már 𝑛/2 

lépést végrehajtott az algoritmus, és még nem terminált, akkor letiltjuk az összes ideális 

méretű klasztert, és csak a maradékkal dolgozunk tovább. 

A 3. módszer egy futását szemlélteti az 1. ábra, ahol a bal felső sarokban jelenik meg a kiinduló 

állapot, és sorfolytonosan következnek az algoritmus egyes lépéseiben kapott beosztások. 
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1. ábra: A 3. módszer egy futása, 𝒏 = 𝟏𝟐 hallgató, 𝒄 = 𝟒 csoport és 𝒕 = 𝟐 

tulajdonság mellett, ahol a kezdő klasztereket az eqFCM módszer adja 

Forrás: saját szerkesztés. 

 

A heurisztikák összehasonlítására Monte-Carlo-szimulációt végeztem. Minden egyes lépésben 

generáltam egy véletlen mintát, meghatároztam a kezdő szobabeosztást valamely klaszterező 

eljárással, majd az így kapott csoportokra lefuttattam mind az öt kiegyenlítő eljárást, és 

megvizsgáltam, hogy egymáshoz képest hogyan teljesítenek. Az értékelésre a következő 

mutatókat tekintettem: 

‒ 𝑝0: Hányszor adta vissza a legjobb eredményt (döntetlenek is számítanak). 

‒ 𝑝1: 5-től 1-ig kapnak pontokat az eljárások, és ezeket összegezzük. A legjobb eljárás 5 

pontot kap, majd ezt követően a következő legjobb döntetlen esetén ugyanannyi pontot 

kap, mint az előző, ellenkező esetben pedig 1-gyel kevesebbet. 

‒ 𝑝1𝑣2: 0-tól 4-ig kapnak pontokat az eljárások, és ezeket összegezzük. A legrosszabb 

eljárás 0 pontot kap, majd ezt követően a következő legrosszabb döntetlen esetén 

ugyanannyi pontot kap, mint az előző, ellenkező esetben pedig 1-gyel többet. 

‒ 𝑝2: Relatív távolság a többi eredménytől az összes futtatásra összegezve. 

‒ 𝑝3: Azon futásokra összegezzük a relatív távolságot, ahol az adott eljárás a legjobb 

eredményt adta. 

‒ 𝑝4: 𝑝3/𝑝0. 

‒ 𝑇: Átlagos futásidők. 

Az eljárásokat különböző 𝑛 és 𝑘 értékek, valamint 𝑡 = 3 tulajdonság esetén hasonlítottam 

össze, és egy szimuláció során 10000 mintát generáltam. Egy futás eredményét mutatja a 2. 

táblázat. 

 

2. táblázat: A kiegyenlítő eljárások összehasonlítása. 𝒏 = 𝟔𝟎, 𝒌 = 𝟑, a kezdő 

klasztereket pedig a k-közép++ eljárás adja meg. 

 𝑝0 𝑝1 𝑝1𝑣2 𝑝2 𝑝3 𝑝4 𝑇 

eq1 955 28604 18604 1418 1749,4 1,8318 0,0093 

eq2 2382 35215 25215 7713 4550,3 1,9103 0,0128 

eq3 66 11877 1852 -28433 145,1 2,1988 0,0034 

eq4 3180 36702 26677 9345 6330,2 1,9906 0,0077 

eq5 3426 37627 27627 9957 6726,9 1,9635 0,0098 

Forrás: saját szerkesztés. 
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A futtatások során nem tudtam meghatározni olyan heurisztikát, amely minden mutató szerint 

a legjobban teljesített volna. Általánosan annyi mondható el, hogy a 3. eljárás futásideje volt a 

legalacsonyabb, és az esetek nagy részében a 4. vagy az 5. módszer adta a legjobb eredményt. 

Ezt figyelembe véve a későbbi vizsgálatokat több kiegyenlítő heurisztika mellett is elvégeztem. 

 

3.2. Klaszterező eljárások összehasonlítása kis 𝑛 esetén 

 

 
2. ábra: A lehetséges szobabeosztások költségeinek hisztogramja a 4 heurisztika 

eredményével 𝒏 = 𝟏𝟐 hallgató, 𝒌 = 𝟒-fős szobák, 𝒕 = 𝟑 tulajdonság és a 3. 

kiegyenlítő módszer alkalmazása mellett 

Forrás: saját szerkesztés. 

 

Ha az 𝑛 értéke kicsi, akkor adott véletlen minta esetén meg tudjuk határozni az optimumot, így 

tudjuk ehhez képest értékelni az egyes csoportokat kialakító heurisztikákat. Egy generált minta 

esetén a lehetséges szobabeosztások költségeinek eloszlását és az egyes algoritmusok 

eredményét mutatja a 2. ábra. Ekkor az optimum 89,7, az egyes heurisztikák eredményei pedig 

(teljesítményük alapján sorban): LCW – 89,7, cluster – 92,4, eqFCM – 97,1, kmeans – 102,8. 

Látható, hogy az optimumot adott esetben csak az LCW algoritmus találta meg, viszont a többi 

eljárás is ahhoz közeli értéket adott eredményül. 

A különböző eljárások vizsgálatához ismételten Monte-Carlo-szimulációt végzek. 10000-szer 

generálok véletlen mintát, és azokon futtatom a négy algoritmust. A módszerek értékeléséhez a 

következő mutatókat használom: 

‒ 𝑆1: Hányszor teljesített a legjobban az algoritmus (döntetlenek is számítanak). 

‒ 𝑆2: Átlagos abszolút távolság az optimumtól. 

‒ 𝑇: Átlagos futásidő. 

Egy ilyen futtatás eredményét mutatja a 3. táblázat. 
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3. táblázat: A négy algoritmus összehasonlítása 𝒏 = 𝟏𝟐, 𝒌 = 𝟒 és 𝒕 = 𝟑 értékek, 

valamint a 4. kiegyenlítő eljárás esetén. 

 𝑆1 𝑆2 𝑇 

cluster 2098 8,1 0,0010 

kmeans 2378 7,2 0,0017 

eqFCM 4321 3,2 0,0068 

LCW 7881 1,2 0,0002 

Forrás: saját szerkesztés. 

 

A különböző 𝑛 és 𝑘 értékek mellett elvégzett szimulációk alapján elmondható, hogy az LCW 

algoritmus sokkal jobban teljesített társainál mind a három mutató tekintetében, függetlenül 

attól, hogy az első három klaszterező eljárás esetén melyik kiegyenlítő módszert választottam. 

 

3.3. Klaszterező eljárások összehasonlítása nagy 𝑛 (≈ 100) esetén 

 

Az 𝑛 nagy értéke esetén már nem tudjuk meghatározni az optimumot, így a heurisztikákat csak 

egymáshoz viszonyítva lehet értékelni. Ehhez 1000-szer generálok véletlen mintát, és a 

következő mutatókat tekintem: 

‒ 𝑆1: Hányszor teljesített a legjobban az algoritmus (döntetlenek is számítanak). 

‒ 𝑆2: Átlagos relatív távolságösszeg a többi eljárás által adott eredménytől. 

‒ 𝑇: Átlagos futásidő. 

Egy ilyen futtatás eredményét mutatja a 4. táblázat. 

 

4. táblázat: A négy algoritmus összehasonlítása 𝒏 = 𝟏𝟐𝟎, 𝒌 = 𝟓 és 𝒕 = 𝟑 értékek, 

valamint az 5. kiegyenlítő eljárás esetén. 

 𝑆1 𝑆2 𝑇 

cluster 17 ‐197,7882 0,0249 

kmeans 22 ‐127,1945 0,0245 

eqFCM 7 ‐198,0244 0,4507 

LCW 954 523,0071 0,0253 

Forrás: saját szerkesztés. 

 

Az elvégzett szimulációk alapján az LCW adja az esetek döntő többségében a legjobb 

megoldást, ugyanakkor a futásidő tekintetében többször is alulmarad a hierarchikus és a k-

közép++ klaszterezésekkel szemben. Habár a futásidőben akár 2-3-szoros eltérés is 

megfigyelhető, az 𝑆1 és 𝑆2 mutatók szerinti rendkívül nagy különbség alapján az LCW 

tekinthető az abszolút győztesnek. 
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3.4. Az LCW algoritmus futásidejének vizsgálata 

 

Mivel az eddigi szimulációk alapján az LCW algoritmus bizonyult a legjobbnak, az elemzés 

utolsó lépéseként megvizsgálom, hogy az 𝑛 növelésével hogyan alakul az eljárás átlagos 

futásideje 1000 futtatásból kiszámítva. Ezt mutatja a 3. ábra. 

 

 
3. ábra: Az LCW algoritmus átlagos futásideje az 𝒏 függvényében 1000 futás 

alapján számítva, 𝒕 = 𝟑 tulajdonság mellett 

Forrás: saját szerkesztés. 

 

Látható, hogy habár a futásidő gyorsan növekszik, még mindig kezelhető szinten marad. 𝑛 =

1020 hallgató esetén is kb. 6 mp alatt terminál az algoritmus, és az eddigiek alapján a 

tanulmányban vizsgált algoritmusok közül várhatóan ez adja a legjobb szobabeosztást. 

 

4. Összegzés 

 

A tanulmányban megfogalmaztam a 𝑘-szobatárs problémát metrikus térben, amelynek lényege, 

hogy egy kollégium 𝑛 hallgatóját kell elhelyeznünk 𝑘-fős szobákban. A hallgatókat egy 

metrikus tér pontjai reprezentálják, és azt, hogy két hallgató mennyire lenne jó szobatárs, a 

közöttük lévő távolság mutatja. A feladat az, hogy olyan szobabeosztást találjunk, amely esetén 

a szobákon belüli távolságok az összes szobára összegezve minimális. 

A megfogalmazott probléma 𝑘 ≥ 3 esetén NP-teljes, így az elvégzett elemzés célja egy olyan 

algoritmus megtalálása, amely a gyakorlati szempontból releváns 𝑛 ≈ 1000 érték esetén is 

elfogadható futásidőn belül, várhatóan az optimumhoz közeli értéket ad. 

Ehhez négy módszert hasonlítottam össze Monte-Carlo-szimulációk segítségével véletlen 

mintákon. Ezek során a hallgatókat {0,1,2… ,10}𝑡-beli pontok reprezentálták, ahol 𝑡 a 

tulajdonságok számát jelöli, a közöttük lévő távolságokat pedig az euklideszi metrika adja. A 

módszerek közül három az összevonó hierarchikus klaszterezés alkalmas vágással, a k-közép++ 

algoritmus és a fuzzy c-közép klaszterezés egyenlő méretű klaszterekkel, amelyek esetén a 

csoportok elemszámait kiegyenlítő eljárásokat is alkalmaztam. A negyedik módszer pedig a 
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’Lotfi-Cerveny-Weitz’ (LCW) algoritmus, amely a későbbi vizsgálatok során minden esetben 

felülmúlta társait. 

Az LCW futásideje az 𝑛 növelésével gyorsan nőtt, de összességében elfogadható szinten 

maradt, így eleget tesz a megfogalmazott célnak. Az algoritmus előnye továbbá, hogy könnyen 

alkalmazható egy rokon feladat, a maximálisan diverz csoportok létrehozására is, amely esetén 

néhány próbafuttatás után úgy tűnik, hogy szintén nagyon jól teljesít az eljárás. 

Következő lépésként felírhatjuk a problémát LP feladatként, és megvizsgálhatjuk az optimum 

közelítésének lehetőségeit. A probléma kiterjesztéséhez érdemes lenne olyan eshetőségeket is 

figyelembe venni a feladat megfogalmazásakor, amelyek még közelebb viszik a problémát a 

gyakorlati alkalmazásokhoz. Ilyen lehet azon hallgatók esete, akik mindenképp együtt 

szeretnének lakni, vagy éppen ha valaki biztosan nem szeretne valakit a szobatársaként viszont 

látni. Érdekes kérdés az is, hogy hogyan tudjuk kezelni, ha lehetővé tesszük bizonyos 

tulajdonságok mentén a maximalizálást is. Továbbá izgalmas feladat lenne az algoritmus 

gyakorlati alkalmazása konkrét kollégiumi szobabeosztás kialakítására vagy más kapcsolódó 

problémára. Végül a klaszterező eljárásokkal kapcsolatban érdemes megvizsgálni egyrészt, 

hogy az LCW algoritmus átalakítható-e a hagyományos klaszterezési feladatok megoldására, 

másrészt pedig azt, hogy hogyan teljesít a megszokott módszerekhez képest. 
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