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Előszó 
 
A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar-on az 1998/99-es tanévben kezdődött 
meg a doktoranduszképzés a “Műszaki Menedzsment Doktori (PhD) A-program” 
keretében a közgazdaságtudomány területén 16 fővel. A Magyar Akkreditációs 
Bizottság 2002-ben akkreditálta véglegesen a “Műszaki menedzsment, 
gazdálkodás- és szervezéstudományok” Doktori Iskolát. A bolognai rendszerre 
történő áttéréssel – mivel a műszaki menedzser-képzést a műszaki tudományokhoz 
sorolták – a doktori iskola a továbbiakban “Gazdálkodás- és Szervezéstudományi 
Doktori Iskola” nevet vett fel. 2007-től a képzés teljesen illeszkedik a Kar 
mesterképzési programjaihoz. Ezek: (1) vezetés-szervezés program, (2) marketing 
program, (3) pénzügy program, (4) számvitel program, (5) műszaki menedzser 
program, (6) nemzetközi gazdaság és gazdálkodás program, (7) regionális és 
környezeti gazdaságtan program. A doktori képzésre a 2011/2012-es tanévvel 
bezáróan összesen 263 hallgató nyert felvételt. A képzés arra az alapelvre épül, 
hogy a műszaki-gazdasági tevékenységek szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Ezért 
a képzés célja olyan témák kijelölése és leendő kutatók irányítása, akik a termelői 
és szolgáltatói tevékenységek műszaki és gazdasági folyamatait egyaránt képesek 
menedzselni, saját témakörükben új tudományos eredményeket létrehozni, a 
meglévőket továbbfejleszteni.  
 
A Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola képzési és kutatási 
programjai is figyelembe veszik a műszaki és gazdasági folyamatok, tevékenységek 
egymásra épülését. Olyan korszerű szemléletű képzési és kutatási tematikákra 
összpontosít, mint például a globális-, a nemzetgazdasági-, valamint a makro- és 
mikroökonómiai folyamatok kölcsönhatásának elemzése, másrészt a társadalmi-
gazdasági-műszaki relációk értelmezése, továbbá a korunk legfőbb kihívásának is 
tekinthető fenntartható fejlődés/fenntarthatóság szakmapolitikai adaptációjának 
vizsgálata. Jelenleg a kari intézetekhez, tanszékekhez rendelt képzési programok 
keretein belül a fenti peremfeltételek mentén megfogalmazott, közel száz kutatási 
témára jelentkezhetnek a hallgatók. Mivel a doktori iskolának a gazdasági mellett 
határozott ipari, műszaki jellege is van, ezért a képzésre közgazdászok, mérnökök, 
műszaki menedzserek és természettudományi karon végzettek jelentkezését 
egyaránt elfogadjuk. 
  

A TÁMOP-projekt  biztosította lehetőség keretében két fő kutatási téma került 
előtérbe. (1) „A beruházási és termelési folyamatok minőségét és megbízhatóságát 
támogató menedzsment módszerek” téma kutatása a műszaki menedzser és a 
pénzügy PhD-program bázisán, míg (2) „A fenntarthatóság dimenzióinak 
nyomonkövetése és azonosítása szimulációs metodikával nemzetközi, regionális és 
települési szinten” téma gondozása a regionális és környezeti gazdaságtan, valamint 
a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás PhD-programok szellemi bázisán folyik. 
  
Az (1) kutatási feladat célja lényegében a „hagyományok” folytatásaként is 
értelmezhető. A BME-n (elsősorban a mai Menedzsment- és Vállalatgazdaságtan 



 

 

Tanszék és jogelődők által felvállalva) a minőséggel-megbízhatósággal foglalkozó 
kutatómunka az 1980-as évek elején kezdődött el, elsősorban a két fogalom közötti 
tartalmi kapcsolatrendszer és az üzemeltetési megbízhatóság gazdaságossági 
szempontjaira koncentrálva. Az 1990-es években neves amerikai egyetemekkel és 
kormányzati támogatással folyó kutatómunka eredményei a TQM (Total Quality 
Management) és a TPM (Total Productive Maintenance) vezetési filozófiák hazai 
gyakorlatba történő átültetéséhez is nagyban hozzájárultak. Az elmúlt évtized 
kutatásai további eredményeket hoztak az emberi erőforrás menedzsment 
megbízhatósággal összefüggő speciális kérdéseiben, valamint az üzleti folyamatok 
megbízhatósága területén. 
 
A (2) kutatási feladat alapvetően a kor kihívásaként értelmezett fenntartható 
fejlődés/fenntarthatóság korszerű felfogásában megjelenő dimenziók (társadalmi-
gazdasági-környezeti) kölcsönhatásainak és térségi determináltságának vizsgálatára, 
valamint konkrét indikátorok körülírására irányul a szimulációs metodika 
biztosította háttér messzemenő figyelembevételével. A kutatás szellemi 
infrastruktúrájához elsősorban a Környezetgazdaságtan Tanszék hazai 
viszonylatban mindenképpen élenjáró, többnyire nemzetközi együttműködésen 
alapuló témabeli kutatási eredményei mérvadóan járulnak hozzá. 
 
 A doktori iskola TÁMOP-programja keretében összesen 13 oktató/kutató és 14 
hallgató (doktorandusz, alap- illetve mesterszakos) számára nyílt lehetőség 
kutatómunka folytatására, kutatási eredményeik bemutatására és közzétételére, 
valamint külföldi szakmai konferencián történő részvételre. A program futamideje 
alatt a programban résztvevő PhD-hallgatók közül egy doktori fokozatot szerzett, 
ketten pedig megindították a fokozatszerzési cselekményt, valamint egy 
mesterszakos hallgató nyert felvételt a PhD-képzésre. 
 
Jelen tanulmánykötet egyrészt a programot záró konferencián (2013. június 6.) 
elhangzott, a program keretében folytatott kutatások eredményeit összegző 
tanulmányokat adja közre. Emellett a TÁMOP-program szellemiségére hivatkozva, 
a zárókonferencia Szervező Bizottsága és a tanulmánykötet Szerkesztő Bizottsága 
lehetőséget biztosított arra, hogy a 2013. évi Országos Tudományos Diákköri 
Konferencia közgazdaságtudományi szekciójában a doktori iskolai programjaink 
szakmai kompetenciájába tartozó témakörben írt és díjazott munkák is előadásra, 
illetve publikálásra kerüljenek, arra számítva, hogy ezen munkák szerzői közül 
kerülnek ki leendő doktoranduszaink. 
 
Budapest, 2013. július 

 
Dr. Valkó László 

GTK TÁMOP-alprojektvezető 
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Közelítő módszerek perióduson belüli pénzáramok diszkontálásához1 

ANDOR GYÖRGY – DÜLK MARCELL
2 

 
Bevezetés 
 
Napjainkban a gazdasági elemzések leggyakrabban a diszkontált pénzáramlások 
(discounted cash flow, DCF) szemléletében készülnek, amely során a jövőbeli 
pénzáramokat mai értékükre, más szóval jelenértékükre (present value) számítjuk 
át. Ehhez definiálunk egy kamatperiódus (interest period) hosszúságot, majd 
megadjuk az ehhez a periódushosszhoz tartozó ún. diszkontrátát (discount rate), 
aminek segítségével a jelenértékre történő konverzió elvégezhető. Természetesen a 
jelenérték-számításhoz szükséges ismernünk a kérdéses pénzáram időzítését 
(timing) is, magyarán, hogy mennyire távol a jövőben következik be. Mivel a 
kamatperiódus hosszúsága adott (ehhez is határoztuk meg a diszkontrátát), de egy 
pénzáram a valóságban természetesen tetszőleges időpontban következhet be (tehát 
nem feltétlenül az adott kamatperiódus elején vagy végén), így szükségessé válik a 
tört periódusokra vonatkozó diszkontálás végiggondolása. A kamatperióduson belül 
tetszőleges időpontban bekövetkező pénzáramokat perióduson belüli 
pénzáramoknak (intraperiod cash flows) nevezzük. Megjegyezzük, hogy szigorúan 
értelmezve persze perióduson „belüli” pénzáram alatt csak a kitüntetett végpontok 
között bekövetkező pénzáramokat értjük; matematikailag fogalmazva: a periódus 
kezdő- és végpontja által meghatározott nyílt intervallum elemeit. A perióduson 
belüliség tágabb értelmezése viszont – mi is ezt használjuk – kiterjed magukra a 
végpontokra is, tehát matematikailag fogalmazva egy zárt intervallumot jelent. Ez 
utóbbi megközelítésben tulajdonképpen minden pénzáram „perióduson belüli”, 
ezen alaphalmazon belül különböztethetünk meg kitüntetett, pl. periódus végi vagy 
eleji pénzáramokat – az érdekes eseteket és vizsgálódásunk tárgyát mindenesetre a 
végpontok között bekövetkező pénzáramok szolgáltatják. Visszakanyarodva a tört 
periódusokra vonatkozó diszkontálásra, vagy új fogalmunk ismeretében másként 
mondva a perióduson belüli pénzáramok diszkontálására, a matematikai bizonyítást 

                                                 
1 "A munka szakmai tartalma kapcsolódik az "Új tehetséggondozó programok és 
kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek 
megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0009 program 
támogatja." 
2 Jelen írás előzménye és alapja, amelyből jelen írás sokat merít, ugyanezen szerzőknek a 
következő megjelent cikke: Andor, G. és Dülk, M. (2013) Harmonic mean as an 
approximation for discounting intraperiod cash flows. The Engineering Economist, 58, 3–
18. 
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mellőzve (lásd Fleischer, 1986), egy perióduson belüli pénzáram jelenértéke az 
alábbi képlet szerint számítható pontosan: 

 ( ) FtiFP −+= 1  (1.) 

ahol P a jelenérték, F a pénzáram, i a megadott kamatperiódusra vonatkozó diszkrét 
(effektív) diszkontráta, tF pedig az F pénzáram időzítése (azaz bekövetkezési 
időpontja) a kamatperiódus mértékegységében kifejezve (tehát ha a kamatperiódus 
hossza pl. egy év, akkor tF években van kifejezve). 
 
Egy pénzügyi eszköz (asset) a gyakorlatban természetesen számtalan, és akár 
mindenféle időbeli rendszert, szabályszerűséget nélkülöző pénzáramból állhat. Ha 
egy ilyen eszköz jelenértékét egzaktul szeretnénk megadni, akkor minden egyes 
pénzáramát az (1.) formula szerint külön-külön kellene diszkontálnunk, ami 
meglehetősen körülményes, munkaigényes. Így joggal merül fel a közelítő 
módszerek iránti igény, amelyekkel természetesen nem tudjuk megadni a pontos 
jelenértéket, viszont alkalmazásuk (jóval) könnyebb, gyorsabb. 
 
A közelítő módszerek egyik megközelítése az eszköz pénzáramainak leírása 
valamilyen időben folytonos függvénnyel. Ha találunk megfelelő függvényt, akkor 
a jelenérték integrálással számítható az alábbi képlettel (lásd Park és Sharp-Bette, 
1990): 

 ( )∫
−+=

T
t dtitFP

0

1)(  (2.) 

ahol F(t) az (időben folytonos) pénzáramfüggvény, T pedig az eszköz élettartama a 
kamatperiódus mértékegységében kifejezve. 
 
Ezen megközelítés problémája, hogy még ha találunk is a pénzáramokat jól leíró 
függvényt, a (2.) képlet nem biztos, hogy analitikusan integrálható lesz, illetve ha 
integrálható, az adódó zárt alak mégis igencsak bonyolult lehet (részletesebben lásd 
pl. Almond és Remer, 1979; Remer et al. 1984). 
 
A közelítések egy másik, közkedvelt csoportját alkotják azok a módszerek, 
amelyeket összefoglalóan időzítési konvencióknak (timing conventions) 
nevezhetünk. Ezek legnépszerűbb képviselője az ún. periódusvégi konvenció (end-
of-period convention), amely a tankönyvekből jól ismert (pl. Brealey és Myers, 



Andor György – Dülk Marcell 

 3 

1996; Damodaran, 2002; Eschenbach, 2011; Fleischer, 1994; Hartman, 2007; Park, 
2011; Thuesen és Fabrycky, 2001). A konvenció lényege, hogy egy kamatperiódus 
minden pénzáramát a periódus végére tolja, majd ezeket a periódusvégi 
pénzáramokat diszkontálja a már ismertetett (1.) alapképlet szerint. Képlettel ez a 
konvenció az alábbi módon írható fel: 

 ( )∑
=

−+=
N

n

n
nE iAP

1

1  (3.) 

ahol PE a periódusvégi konvenció szerint számított jelenérték, N a kamatperiódusok 
száma az eszköz élettartama során, An pedig az n-edik periódusban jelentkező 
pénzáramok összege. 
A periódusvégi konvenció szigorú időzítési megkötéséből fakadó problémákra már 
régen felhívták a figyelmet (lásd pl. de la Mare, 1975; Luneski, 1967). 
 
A periódusvégi konvenció egy logikus, bár jóval kevésbé használt alternatívája a 
periódus-eleji konvenció (beginning-of-period convention), amely egy 
kamatperiódus minden pénzáramát nem a periódus végére, hanem éppen az elejére 
tolja. Képlettel az alábbi módon adható meg (B indexszel jelölve): 

 ( )∑
=

+−+=
N

n

n
nB iAP

1

11 , ami másként írva ( )iPP EB += 1  (4.) 

Érdemes tehát észrevenni, hogy a periódus-eleji konvenció, vagy pontosabban a 
periódus-eleji konvenció szerint számított jelenérték, a periódusvégi jelenértéknek 
egy egyszerű korrekciójával előállítható. 
 
A harmadik – a szakirodalomban (pl. Fleischer et al., 1998) kedvelt és javasolt, de a 
gyakorlatban alig elterjedt – konvenció a periódus-közepi konvenció (mid-period 
convention), amely egy kamatperiódus minden pénzáramát a periódus közepére 
tolja, majd így diszkontálja őket. Képlettel az alábbi formában írható fel (M 
indexszel jelölve): 

 ( )∑
=

+−+=
N

n

n
nM iAP

1

2

1

1 , ami másként írva iPP EM += 1  (5.) 
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Itt is észre kell venni, hogy tulajdonképpen a periódusvégi jelenérték egyszerű 
korrekciójáról van szó. Így az eddig ismertetett három konvenció az alábbi általános 
formában írható fel: 

 )(ikPP Eközelítő =  (6.) 

ahol Pközelítő az adott konvenció szerinti közelítő jelenérték, k(i) pedig a 
diszkontrátának egy korrekciós függvénye. A periódusvégi konvenció esetén a 
korrekciós függvény értelemszerűen konstans, 1. 
 
Ez a (6.) egyenlet szerinti felírás a gyakorlati alkalmazás szempontjából is 
kívánatos, hiszen megmutatja, hogy a leggyakrabban számolt periódusvégi 
jelenérték pontosságán hogyan tudunk adott esetben javítani. Kutatásunk 
motivációja olyan konvenciók kidolgozása ezen korrekciós vonal mentén, amelyek 
a meglévőknél (valamilyen szempontból) jobbak. A periódusvégi és –eleji 
jelenértékek pitagoraszi közepeinek segítségével definiáljuk a harmonikus és a 
számtani (aritmetikus) konvenciót. Rámutatunk arra, hogy a mértani középből 
származtatott mértani konvenció a már ismert periódus-közepi konvenció. 
Megállapítjuk, hogy a harmonikus konvenció az elkövethető lehetséges legnagyobb 
közelítési hiba szempontjából optimális megoldást kínál, ráadásul közelítési hibái 
jellemzően kicsik, így gyakorlati alkalmazása javasolt. A számtani konvenciónak, 
bár nem találunk optimalitási tulajdonságot, közelítési hibái jellemzően szintén 
kicsik, így szintén jó alternatívát kínál. Mivel a mértani konvenció a számtani és a 
harmonikus közötti jelenértéket produkál (a pitagoraszi közepek tulajdonságából 
fakadóan), így megmutatjuk, hogy gyakorlati relevanciája igencsak szűkké válik a 
másik két pitagoraszi konvenció ismeretében. 
 

Közelítések pitagoraszi közepek alapján 

 
A három pitagoraszi közép a számtani (vagy aritmetikus, A), a mértani (vagy 
geometrikus, G) és a harmonikus (H) közép. A periódusvégi és –eleji jelenértékek 
ezen közepeit kiszámítva az alábbi konvenciók adódnak: 

 ( )21
2

iP
PP

P E
BE

A +=+=  (7.) 

 iPPPP EBEG +== 1  (8.) 
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21

1

11

2

i

i
P

PP
P E

BE
H +

+=
+

=  (9.) 

Mint ahogy a fenti képletek mutatják, mindegyik konvenció megfelel a (6.) 
képletben megfogalmazott általános alaknak, tehát a periódusvégi konvenció 
korrekciójával előállíthatók. A korrekciók pedig egyszerűek, ami a gyakorlati 
alkalmazás szempontjából igen pozitív tulajdonság. 
 

A lehetséges legnagyobb hiba vizsgálata 

 
A közelítések hibájának mérésére a relatív hibát (pontosabban annak abszolút 
értékét) alkalmazzuk, a kapcsolódó szakirodalomhoz hasonlóan (lásd Lohmann és 
Oakford, 1984). A relatív hiba definíciója az alábbi: 

 1−=
pontos

közelítő

P

Pε  (10.) 

ahol ε a relatív közelítési hiba, Ppontos pedig az adott eszköz pontos jelenértéke. 
 
Az ismertetett időzítési konvenciók alapvető tulajdonsága, hogy az eszköz 
tényleges pénzáramprofiljától (cash flow pattern), tehát a pénzáramok időbeli 
alakulásának mintázatától függetlenül alkalmazhatók, vagyis nem veszik 
figyelembe a pénzáramprofilt. Mivel a pontos jelenérték nyilvánvalóan a 
pénzáramprofil függvénye, így a konvenciók közelítési hibája is függ a profiltól. 
Mivel egy eszköz pénzáramprofiljáról az elemzőnek nem feltétlenül van 
információja, illetve információi, becslései erre vonatkozóan többnyire 
nagyvonalúak, így mindenképp érdemes azt megvizsgálni, hogy legyen szó 
bármilyen profilról, mekkora az elkövethető – elméletileg lehetséges – legnagyobb 
hiba. Magyarán, bármilyen pénzáramprofillal is jellemezhető az eszköz, ennél a 
hibánál nagyobbat nem lehet elkövetni. Erre az elméleti hibafogalomra hivatkozunk 
lehetséges legnagyobb (relatív) hibaként. Belátható, hogy a lehetséges legnagyobb 
hiba (εmax) az alábbi képlettel határozható meg (a részletekért lásd Andor és Dülk, 
2013): 

 








−−= 1,1maxmax
B

közelítő

E

közelítő

P

P

P

Pε  (11.) 
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Ez a különböző konvenciókra az alábbi formákat ölti, amelyeket az 1. ábra 
szemléltet. 

i

i
E +

=
1max,ε , iB =max,ε , 2max, iA =ε , 11max, −+= iGε , 

i

i
H +

=
2max,ε (12.) 

 
1. ábra 

A különféle konvenciók lehetséges legnagyobb közelítési hibái 

 
Látszik – persze értelemszerűen –, hogy a maximális hiba a diszkontráta függvénye. 

Az ábrából az is kitűnik, hogy a lehetséges legnagyobb hibák sorrendje εH,max < 
εG,max < εA,max < εE,max < εB,max , amely bármely pozitív diszkontrátára igaz (az 

ábrázolt tartományon). Levezethető az is, hogy a harmonikus konvenció 
rendelkezik a legkisebb lehetséges maximális hibával az összes konvenció közül 
(Andor és Dülk, 2013). Ugyanakkor az is látható, hogy a pitagoraszi konvenciók 
között nincsen nagy különbség e hibamérték tekintetében, viszont a periódusvégi és 
periódus-eleji konvenciókhoz képest jelentős hibahatár-csökkenés érhető el 
alkalmazásukkal. Csak szemléltetésképpen, 50%-os diszkontráta esetén (amely 
meglehetősen extrémnek tekinthető), a lehetséges legnagyobb hibák a 
következőképpen alakulnak a periódus-eleji, -végi, számtani, periódus-közepi és 
harmonikus konvenciókra sorrendben: 50%, 33,33%, 25%, 22,47%, 20%. 
 

Hibák tipikus pénzáramprofilok esetén 

 
A lehetséges legnagyobb hiba, mint legáltalánosabb eset áttekintése után érdemes 
megvizsgálni, hogy bizonyos, tipikusnak mondható pénzáramprofilok esetén 
hogyan alakul a relatív hiba az egyes konvenciókra. (Ilyen jellegű elemzésekért lásd 



Andor György – Dülk Marcell 

 7 

pl. Fleischer et al., 1998; Lawrence, 2009; Lohmann és Oakford, 1984; valamint 
Andor és Dülk, 2013). Mi jelen írásunkban most csak az ún. PERT eloszlással 
jellemezhető profilokat tekintjük. Konkrétan, a PERT eloszlás sűrűségfüggvényével 
írjuk le egy perióduson belül a pénzáramok alakulását. Ez azért is kényelmes, mert 
a PERT eloszlás három paramétere közül az alsó és a felső korlát rögzítetten a 
periódus kezdő-, illetve végpontja, így a profil az egyetlen megmaradó szabad 
paraméterrel, a módusszal megadható. Tehát egy egyszerű „egyparaméteres” profilt 
tekinthetünk (részletesebb bemutatásért lásd Andor és Dülk, 2013). A relatív hiba 
számítását illetően pedig Ppontos az adott paraméterű PERT típusú profilnak a (2.) 
integrálképlettel számított jelenértéke. (A pénzáramok periódusonkénti összegét 
egyébként egységnyinek tekintjük.) A különféle konvenciókra kétdimenziós 
diagramok, ún. nomogramok szerkeszthetők a relatív hibát illusztrálandó a 
különféle lehetséges paraméter-kombinációkra (azaz módusz és diszkontráta 
kombinációkra). Egy ilyen nomogramot mutat a számtani konvencióra PERT típusú 
profilok esetére a 2. ábra. Az ábra a relatív hiba abszolút értékét mutatja, feltüntetve 
különböző tipikus hibaszinteket és sötétebb árnyalattal jelölve a súlyosabb hibákat. 
A többi konvencióhoz tartozó nomogramok megtalálhatók a korábbi munkánkban 
(Andor és Dülk, 2013).  

 
2. ábra 

A számtani konvenció közelítési hibái különféle profilparaméter és diszkontráta 

kombinációk esetén 

 
A nomogramok fényében egyértelműen megállapítható, hogy érdemes korrigálni a 
periódusvégi jelenértéket a pitagoraszi konvenciókkal, amelyek hibái csak 
viszonylag ritkán haladják meg a kb. 5%-os elhanyagolhatósági küszöböt. A 



TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0009 

 

pitagoraszi konvenciók nomogramjai egyébként igen hasonlóak egymáshoz, ami 
mutatja, hogy pontosságban e három konvenció közel áll egymáshoz. 
 
A PERT jellegű eloszlásokra (de egyébként bármilyen eloszláscsaládra) 
szerkeszthetünk ún. preferencia-tartomány diagramot is, amely megmutatja, hogy 
adott paraméter-kombináció esetén melyik konvenció a legpontosabb. Ilyen 
diagramot mutat a 3. ábra. 

 
3. ábra 

Preferencia-tartomány diagram a különféle konvenciókra (négyzethálós: E, hullámos: H, 

szürke: G, sraffozott: A, pöttyös: B) 

 
A preferencia-tartomány diagramról jól látszik, hogy a periódusvégi és periódus-
eleji konvenciók kívánatosságának tartománya meglehetősen korlátozott, viszont 
ami ennél talán sokkal érdekesebb az, hogy az eddigi szakirodalom által leginkább 
javasolt periódus-közepi konvenció preferencia-tartománya a másik két pitagoraszi 
konvenció fényében igencsak szűk, mondhatni elenyésző. Ez egyébként következik 
abból, hogy a mértani közép mindig a számtani és a harmonikus közé esik. 
Megállapítható tehát, hogy ha a pénzáramok többsége a periódus második felébe 
esik, akkor a harmonikus konvenció javasolt (aminek egyébként a lehetséges 
legnagyobb hibája minimális), ha pedig a pénzáramok többsége a periódus első 
felébe esik, akkor a számtani konvenció javasolt. Hozzátesszük persze, amit 
korábban is megállapítottunk, hogy a pitagoraszi konvenciók pontossága között 
nincsen nagyon nagy eltérés. 
 



Andor György – Dülk Marcell 

 9 

Alkalmazási példa 

 
Végül egy rövid példán szemléltetjük az ismertetett konvenciók alkalmazását. 
Legyen szó egy periódusonként F = 100 összegű örökjáradékról, aminek 
jelenértékét akarjuk meghatározni. A diszkontráta legyen i = 20%. Tudjuk, hogy 
egy perióduson belül az említett összeg valamilyen (egyelőre ismeretlen) minta 
szerint folyik be. Ha a periódusvégi konvenciót alkalmazzuk, akkor biztosak 
lehetünk abban, hogy 16,67%-nál nagyobb hibát nem vétünk (a 12. képlet alapján). 
Ez meglehetősen sok, így megvizsgálva a harmonikus konvenciót, esetében a 
lehetséges legnagyobb hiba csak 9,09% (szintén a 12. képlet alapján). A többi 
konvencióra egyébként ez az elméletileg lehetséges hibamaximum a következő: B-
re 20%, G-re 9,54%, A-ra 10% (szintén a 12. képlet alapján). Ekkor eldönthetjük, 
hogy az adott konvenció lehetséges legnagyobb hibája elfogadható-e számunkra, pl. 
kisebb-e, mint 10%. Ha igen, akkor a profil becslésével nem is kell bajlódnunk. 
Először kiszámítjuk a periódusvégi jelenértéket a közismert örökjáradék formula 
segítségével: 

 500
2,0

100 ===
i

F
PE . 

Majd alkalmazzuk, mondjuk a harmonikus konvenciót, mivel ez minimalizálja a 
lehetséges legnagyobb hibát: 

 45,545
1,01
2,01

500
21

1 =
+
+=

+
+=
i

i
PP EH . 

Tételezzük most fel, hogy ismerjük a pénzáramprofilt, ami PERT eloszlású 0,3-as 
perióduson belüli módusszal. A preferencia-tartomány diagramra tekintve (3. ábra) 
megállapítható, hogy ezen konkrét profil esetében a számtani konvenció a legjobb 
az öt közül. Használjuk tehát a számtani konvenciót a pontos jelenérték 
közelítésére: 

 ( ) ( ) 5501,0150021 =+=+= iPP EA . 

A pontos jelenérték egyébként az integrálképlet (2.) szerint 561,51. A periódusvégi 
és a számtani konvenció relatív hibája tehát rendre: 
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Tehát igencsak érdemes volt a periódusvégi jelenértéket korrigálni a számtani 
konvenció szerint. Nomogramokról egyébként az is leolvasható, hogy pl. a 
harmonikus vagy akár a mértani konvenció sem lett volna sokkal pontatlanabb. 
 

Összefoglalás 

 
Amennyiben egy eszköz sok perióduson belüli pénzáramból áll, jelenértékének 
meghatározására célszerű közelítő módszereket alkalmazni. A közelítések egy 
népszerű csoportját képezik az időzítési konvenciók, amelyek közül a periódusvégi 
konvenció a tankönyvekben leginkább használt, amely konvenció az egyes 
periódusokban minden pénzáramot a periódusok végére tol. E konvenció egyik 
alternatívája a periódus-eleji konvenció, amelyben a periódusok pénzáramai a 
periódusok elejére vannak tolva. Bemutattuk, hogy a periódusvégi és –eleji 
konvenciók szerint számított jelenértékek pitagoraszi közepei segítségével hogyan 
képezhetők olyan új konvenciók, amelyek mind felírhatók a periódusvégi jelenérték 
korrekciójaként. A harmonikus konvenció rendelkezik az összes lehetséges 
konvenció közül a legkisebb lehetséges maximális hibával, amely egy 
pénzáramprofiltól független hibamérték. Tipikus tényleges pénzáramprofilok közül 
a PERT eloszlással jellemezhetőket vizsgáltuk meg és azt találtuk, hogy a 
pitagoraszi konvenciók pontossága elfogadható és jellemzően jobb, mint a 
periódusvégi és –eleji konvencióké. A mértani konvenció – ami egyébként ugyanaz, 
mint a szakirodalomban már ismert periódus-közepi konvenció – azon tartománya, 
ahol pontosabb, mint a többi konvenció, igencsak szűk, tehát a bemutatott 
konvenciók közül leginkább a harmonikus és a számtani konvenció javasolt. 
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Folyamatmenedzsment lehetőségek a felsőoktatásban  
(Gyakorlati példa bemutatása a tehetséggondozás területéről) 3 

BEDZSULA BÁLINT  

 
Folyamatmenedzsment alapok 

 
Folyamatszemlélet 
 
A folyamatmenedzsment megközelítés alapvető kérdése az üzleti/szervezeti 
folyamtok definíciójának tisztázása. A folyamatszemlélet és a kapcsolódó fogalom 
közel száz éves múltra tekint vissza, alapötlete, hogy a szervezet tevékenységeire 
fókuszálva teremtsenek értéket a vevőnek, és valósítsák meg a szervezeti 
stratégiákat. A folyamatok menedzsment szemszögű definíciója ugyan változott az 
idők során az aktuális trendeknek, meghatározó irányzatoknak megfelelően, ennek 
ellenére egy általános érvényű meghatározást megfogalmazhatunk: a folyamat 
olyan koordinált tevékenységek sorozata, amely értéket növel egy termék 
előállításával vagy egy szolgáltatás nyújtásával a vevő, felhasználó vagy egy másik 
folyamat számára. E cél elérése során transzformáció megy végbe: inputokból 
outputok lesznek, miközben erőforrások kerülnek felhasználásra.  

 
1. ábra 

Egyszerű folyamatmodell 

Forrás: saját szerkesztés Gardner (2004) alapján 

                                                 
3 "A munka szakmai tartalma kapcsolódik az "Új tehetséggondozó programok és 
kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek 
megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0009 program 
támogatja." 



Bedzsula Bálint 

 13 

Az 1. ábra jól szemlélteti a folyamatokban való gondolkodás alapgondolatát: 
meghatározza a munkavégzést, a felhasznált erőforrásokat, ill. a teljesítendő célt.  
 

 
2. ábra 

Hierarchikus gondolkodás helyett folyamatszemlélet 

Forrás: saját szerkesztés 

 
A folyamatszemlélet kialakulása a korábbi vertikális, hierarchikus szervezeten 
belüli gondolkodást váltotta fel, a horizontális kapcsolatokra fókuszál, amely a 
szervezeteken belül lezajló folyamatok jobb megértését, hatékonyabb fejlesztését 
eredményezi (2. ábra). 
 

BPM (Business Process Management) 
 
A folyamatmenedzsment a szervezetet, mint folyamatok rendszerét, hálózatát 
tekinti, amely magába foglalja a javítás összehangolt törekvéseit (Benner & 
Tushman, 2003). Napjaink elterjedt folyamatmenedzsment szemlélete a BPM 
(Business Process Management), amely a korábbi Kaizen alapú CPI (Continous 
Process Improvement) és a BPR (Business Process Reengeneering) típusú 
folyamatfejlesztést egyesíti. Ezáltal egy olyan szervezetfejlesztési megközelítésként 
definiálható, amelyre stratégiai és operatív célok is hatással vannak, modern 
módszereket és eszközöket alkalmaz, épít az emberek bevonására, és a vevői 
igények optimális kielégítésére a szervezet „horizontális” vizsgálatával fókuszál 
(Zairi, 1997). Eredményes alkalmazása szempontjából nagyon lényeges az egyes 
tevékenységekhez, erőforrásokhoz kapcsolódó információk körültekintő 
kézbentartása, különös tekintettel a vevők által megfogalmazott igényekre. 
(Bedzsula, 2012) 
 
Gabriel Pall hat összetevőt azonosít, amely feltétlenül szükséges a 
folyamatmenedzseléshez: 
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� A gazda kijelölése: ki kell nevezni egy személyt vagy csoportot, aki vagy 
amely felelős a folyamat megtervezéséért, működtetéséért és javításáért. 

� Tervezés: olyan strukturált és fegyelmezett megközelítésmód kialakítása, 
amely segít megérteni, definiálni és dokumentálni a folyamat valamennyi 
alkotóelemét és azok egymásra gyakorolt hatását. 

� Ellenőrzés: biztosítani kell a folyamatok hatékony működését, annak 
érdekében, hogy valamennyi termék a vevő elvárásainak megfelelően 
kerüljön előállításra. 

� Mérés: teljesítménytulajdonságok, valamint a mérési és ellenőrzési adatok 
beszerzésére, pontosságára és gyakoriságára vonatkozó kritériumrendszer 
meghatározása. 

� Javítás: hatékonyságnövelés az azonosított folyamatjavítási javaslatok 
beépítésével. 

� Optimalizálás: termelékenység- és hatékonyságnövelés a javítások végleges 
beépítésével. 

 
Zairi (1997) megfogalmaz hét kapcsolódó jellemzőt is: 

� a tevékenységeket megfelelően fel kell térképezni és dokumentálni, 
� a vevőkre fókuszál a kulcsfontosságú tevékenységekkel, ill. a köztük levő 

kapcsolat segítségével, 
� rendszerekre és dokumentált eljárásokra támaszkodik, 
� mérésekre alapozza a teljesítmény értékelését, 
� állandó alkalmazást követel, 
� figyelembe veszi a „legjobb gyakorlatok” eredményeit, 
� alkalmazása szervezeti kultúraváltást eredményez (ill. kell eredményeznie). 

 
Ezen tevékenységek és jellemzők hatékony alkalmazása olyannyira elterjedté tette a 
folyamatszemléletet, hogy napjainkban egyetlen minőségmenedzsment rendszer 
sem képzelhető el nélküle. 

 
Folyamatmodellezés 
 
A definiált, szabályozott folyamatstruktúra a további menedzsment tevékenységek 
kiindulópontja függetlenül attól, hogy milyen folyamatmenedzsment megközelítést, 
folyamatfejlesztési elvet alkalmazunk. Megkerülhetetlen feladat a folyamatok 
részletes feltérképezése, mivel ezáltal ismerjük, értjük meg a vállalat/szervezet 
működését. 
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A folyamatok rögzítésének szervezeti megvalósítása is számos előnnyel járhat: 
� nem kell „kitalálni” a folyamat lefutását, gyorsul a munkavégzés; 
� mindenki számára egyértelműek a felelősségek, egyszerűsödik a nyomon 

követés; 
� a feladatokat – körültekintő alkalmazás esetén – optimalizáltan hajtják 

végre, növekszik a hatékonyság. 
 
A változással szemben gyakran komoly ellenállás bontakozik ki a szervezetekben, 
de az alkalmazottak bevonása az átalakításokba, az új rendszerek kialakításába 
visszájára tudja fordítani ezeket a helyzeteket is (Hung, 2006). 
A szervezeten belül definiált tevékenységeket több szinten, több lépésben lehet és 
érdemes folyamatokká összegezni. A folyamatok nagyobb egységeit a szervezet 
makro szintjén főfolyamatoknak nevezzük. Ezek részfolyamatokból tevődnek 
össze. A legalsó szinten elhelyezkedő folyamatok részei a lépések, tevékenységek. 
A folyamatok lehetséges részletezését a 3. ábra szemlélteti egy felsőoktatási példa 
segítségével. 
 

 
3. ábra 

Folyamatok tagozódása 

Forrás: Bedzsula (2012) 
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A folyamatok központi elemei az alábbiak (Deák, 2000): 
� tevékenységek: a folyamatokat egymástól elkülönülő lépések láncolata 

alkotja, 
� dolgozók: az egyes tevékenységeket különböző személyek valósítják meg, 
� eljárások: a folyamatok bizonyos lépései meghatározott algoritmus szerint 

mennek végbe, 
� információ: a folyamat lebonyolítását határozza meg (→ vevői igények, 

visszajelzések). 
 
A szervezeti folyamatok rögzítésére alapvetően 4 megközelítésmód kínálkozik: 
tisztán szöveges folyamatleírás, táblázatos forma, grafikus ábrázolás, illetve 
módszer- és adatbankok által támogatott folyamatmodellek (4. ábra). Ez utóbbi 
segítségével tudjuk a lehető legtöbb információt jól strukturáltan, könnyen 
kezelhetően, napjaink számítástechnikai lehetőségeinek megfelelően dokumentálni. 
Számos folyamatmodellezési módszer ismert, amelyeket rendszerint egy-egy 
specifikus folyamatmenedzsment nyelv, ill. szoftver támogat. 
 

 
4. ábra 

Folyamatok rögzítési lehetőségei 

Forrás: Bedzsula (2012) 
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A folyamatmenedzsment legújabb hulláma az informatikai fejlődésnek 
köszönhetően eredendően nyitott a szervezeti változásokra: egyrészt a résztvevők és 
a közöttük lévő kommunikációt, másrészt a résztvevők és a környezet kapcsolatát is 
tekintve (Smith, 2003). A számítógépes rendszerek és hálózatok új információs 
világa, az internet és a hozzá kapcsolódó kommunikációs és automatizálási 
lehetőségek már mind áthatják a szervezeti folyamatokat, amelyre szerencsés válasz 
lehet a BPMN (Business Process Model and Notation) modellezési nyelv és a 
kapcsolódó programozási nyelv (Business Process Execution Language). 
 
A BPMN által használt modellezési megközelítés speciális folyamatábrái a BPD 
(Business Process Diagram) ábrák, amelyek jellegzetes eleme a „medence” (Pool), 
amely a folyamat különböző résztvevőinek megjelenítését segíti. 
 

 
5. ábra 

Business Process Diagram medence sávokkal4 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Felsőoktatás 

 
A felsőoktatás a közszféra egyik jellegzetes területe, így megismerését érdemes 
ezen általános jellemzőivel kezdeni. A közintézmények olyan speciális szervezetek, 
amelyek feladata a köz érdekében való cselekvés. A Browling – Singelmann 

                                                 
4 A BPMN modellezési nyelv jellemzőit, sajátosságait a terjedelmi korlátok miatt nem 
részletezem. 
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szektoriális osztályzás szerint a feladatkörük a tercier szektor társadalmi 
szolgáltatáskörébe tartozik (oktatás, egészségügy, kormányzás). Működésük 
nonprofit, jellemzően olyan feladatokat látnak el, ahol a piaci mechanizmusok nem, 
vagy nem szerencsésen működnének a társadalom egészének szempontjából. A 
területet az állampolgárok adója tartja fenn, amelyért cserébe szolgáltatásokat 
kapnak. Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy működésüket jelentősen 
befolyásol(hat)ják a politikai hatások is, amelyek óhatatlanul is az eredeti céljuktól 
eltérő irányba terelhetik őket. A közszféra tehát bonyolult, összetett terület, nem 
könnyű helyszín a működés fejlesztésére.  
 
A felsőoktatás a társadalmi szolgáltatások kategóriájába tartozik, egyéni és 
társadalmi igények közösségi kielégítését látja el. Bergquist szerint a felsőoktatási 
szervezetek a legtágabb értelemben vett kultúra átadói, így fontos társadalmi 
szerepet töltenek be a fiatal felnőttek (hallgatók), ezáltal a társadalom 
legdinamikusabb rétege számára. 
 
A felsőoktatás egy különleges technológiára épülő szolgáltatás: „A technológia 
tárgya a hallgató, a technológiát végrehajtó pedig az oktató...” (Veress, 1999, old.: 
62). A többéves oktatási folyamat végeredményeképpen a felvett hallgatókból 
képzett szakemberek válnak. Napjaink legelterjedtebb megközelítései a 
felsőoktatási vevő definiálása során az alábbi három csoportot különítik el: 

� az állam (a társadalom), mint fizető, 
� a hallgató, mint igénybevevő és 
� a munkaerőpiac szintén, mint igénybevevő. 

 
A felsőoktatást három – történelmi fejlődési sorrendet mutató – modellel 
jellemezhetjük (Szintay, 2007): hagyományos (humboldti), piacorientált, 
menedzsment vezérelt. A menedzsment vezérelt egyetem az információs társadalom 
fejlődésével párhuzamosan alakult ki, a XXI. század meghatározó modelljének 
jósolják. A felsőoktatási folyamatok középpontjában a tanulás áll, a központi 
szereplő a diák. Filozófiája szerint a teljesítmény elérése céljából világos 
szerepekre, szabályokra és minőségmenedzsmentre van szükség. Ezt hatékonyan 
csak jól működő adminisztráció segítségével tudja elérni a menedzsment. Ezek 
alapján is indokolttá válik a folyamatmenedzsment felsőoktatási alkalmazása. 
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Folyamatmenedzsment a felsőoktatásban 

 
A folyamatközpontúság és a folyamatmenedzsment felsőoktatási alkalmazásának 
vizsgálatakor sajnos meg kell állapítanunk, még igen ritka az értő és hatékony 
alkalmazás hazánkban. Ez annak tükrében meglepő és kimondottan sajnálatos, hogy 
a 2005-ben elfogadott Felsőoktatási Törvény még előírta a felsőoktatási 
intézmények belső és külső minőségmenedzsment rendszerének meglétét, sőt a 
„Felsőoktatási Intézmények Minőségkultúra Váltásának Pilot Programja” projekt 
(HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0129/1.0) keretében az alap- és támogató tevékenységek 
mintamodelljei is elkészültek. Az új, 2012-ben életbe lépett felsőoktatási törvény, a 
„2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról” számos területen új 
irányelveket, elképzeléseket fogalmaz meg: az eddigi felsőoktatási 
minőségbiztosítás sem része már; nem meglepő, hogy folyamatokra, ill. azok 
menedzsmentjére vonatkozó részek sincsenek, ami véleményem szerint komoly 
hiányosság az előzőekben bemutatott háttérismeretek tükrében.  
 
A külföldi felsőoktatási intézmények példái, ill. a kapcsolódó hazai és nemzetközi 
tanulmányok azonban megerősítik az intézményi minőség- és 
folyamatmenedzsment környezet szükségességét. (Csizmadia, 2006) „A 
felsőoktatási intézményeknek minőségbiztosítási rendszerüket a saját pozíciójuk, 
stratégiai céljaik és szervezeti kultúrájuk figyelembevételével indokolt 
kialakítaniuk.” (Topár, 2008, old.: 81) Mind a szakirodalomban, mind a 
gyakorlatban számos megoldással találkozhatunk. Az általánosan használható 
minőségmenedzsment rendszer modellek közül az ISO szabványban 
megfogalmazott általános követelmények, a TQM vezetési filozófia alapjai, ill. az 
EFQM önértékelési modell vehető figyelembe, ugyanakkor érdemes megemlíteni az 
Európai Felsőoktatási Térség szakminiszterei által elfogadott ENQA (European 
Network for Quality Assurance in Higher Education) sztenderdeket és irányelveket 
is (Topár, 2008). Az intézmények többsége ezen alapok mentén kezdett bele a saját 
rendszer kialakításába – több-kevesebb sikerrel. 
 
Fontos kiemelni, hogy a megnevezett rendszer modellek mind elvárják a 
folyamatszemléletet, a folyamatok menedzselését: 

� ISO 9000 szabványnak megfelelő rendszer: alapelvek között megjelenik a 
„Folyamatalapú és rendszer megközelítés”; 

� TQM filozófia: „Folyamatok folyamatos javítása” alapelv; 
� EFQM önértékelési modell: „Folyamatok” főkritérium; 
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� ENQA irányelvek: „Információk gyűjtése, elemzése és felhasználása a 
folyamatok fejlesztésében.” 

 
Tekintettel a felsőoktatási intézményekben megfigyelhető jellegzetességekre az 
előzőekben röviden áttekintett rendszerektől függetlenül is lehetőség nyílik a 
folyamatmenedzsment megközelítés értő alkalmazására: 

� a szűkös finanszírozás eredményeként megjelenő hatékony szervezeti 
munkára irányuló igény, 

� a szűkülő piac miatt még jobban előtérbe kerülő vevőközpontúság (pl.: 
világos, átlátható, következetes adminisztrációs eljárások), vagy 

� az intézményi fejlesztéseknek köszönhetően kialakuló támogató 
informatikai rendszerek elterjedése. 

 
A pozitív érvek és lehetőségek mellett szót kell ejteni a folyamatközpontúság 
felsőoktatási alkalmazhatóságának gyakran emlegetett problémájáról. Vazzana et al. 
(2000) értelmezése szerint például a nevelés-oktatás és a kutatás – mint a 
felsőoktatási intézmény alapvető feladatai – nem tekinthetőek folyamatként, a 
rendszer nem kezeli azokat. Ennek okán is az oktatás különleges társadalmi 
szolgáltatási jellemzőire hangsúlyt helyező hazai véleményformálók élesen 
kritizálják a bemutatott minőség-, ill. folyamat-megközelítést. Csoma Gyula 
„Különvélemény az oktatási-képzési minőség biztosításáról (és a minőségről). 
Avagy bemegy a tanuló az inputon, és kijön az outputon, mint a Herz-szalámi 
analógiája(?)” című írása jó példázza ezt. Véleménye szerint „a minőségbiztosítás 
szemlélete és »filozófiája« (…) erőltetetten egyoldalú”, ugyanis a minőség 
szempontjából túlhangsúlyozza a szervezést és az adminisztrációt. Arra a 
végkövetkeztetésre jut, hogy „… fogalmi apparátusa kevés és sajátos természetű, 
nem alkalmas az oktatási-képzési intézmények és az oktatási-képzési tevékenység 
leírására, minőségük meghatározására, működési szabályaik kidolgozására. A 
minőségbiztosítási szemlélet »csőlátásra« kényszerít…”. (Bálint, Polónyi, & Siklós, 
2006, old.: 15) 
 
A kritikák valósak, véleményem szerint azonban csak részben jogosak, és 
egyáltalán nem szektor specifikusak. Az oktatást és kutatást tévesen és feleslegesen 
akarják folyamatként értelmezni, tehát az előbbi Vazzana megfogalmazás helytálló, 
de nem jelent problémát. A valóban összetett, egyéni szakértelmen alapuló feladatot 
tevékenységként definiálva, és az intézmények adminisztratív folyamataiba 
illesztve máris egyszerűsödik a helyzet. Így az oktatás megmarad az oktató, a 
kutatás a kutató autonóm feladatának, annak csak a határait, elhelyezkedését, 
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időbeli lefutását, ellenőrzését érinti a kialakított folyamatstruktúra. Az eredeti 
értelmezés a folyamatmenedzsment felsőoktatási szerepét, hasznát tévesen 
definiálja, így a végeredmény sem lehet sikeres: ezekkel a menedzsment 
eszközökkel nem javíthatók – az általam tevékenységeknek nevezett – feladatok, 
ehhez oktatás-, ill. kutatás-módszertani szakismeretek kellenek. Az általános 
ábrázolási modellek folyamatrögzítési megközelítésének szűklátókörű – geometriai 
alakzatokra és rögzítési szabályokra fókuszáló – alkalmazása jelenti a modellezés 
másik komoly problémáját a felsőoktatásban, azonban ez módszertani hiba, amely – 
sajnos – bármelyik üzleti projektben előfordulhat. 
 
A felsőoktatási alkalmazhatósággal kapcsolatban támasztott alapvető, előbbi 
probléma általános bemutatását – és véleményem szerint megoldását – Harmon 
(2006) modellje segíti (6. ábra): a modellalkotás szintjét és a feladat összetettségét 
vizsgálva ad iránymutatást a folyamatok kézbentartására. 

6. ábra 
A modellezési szint és a tevékenység összetettsége 

Forrás: Harmon (2006) alapján saját készítés 

 
A vízszintes tengely az átlagos folyamat komplexitását mutatja: bal oldalon az 
egyszerű, ismétlődő feladatok, középen a több készséget és rugalmasságot igénylők, 
jobb oldalon pedig a nagyon összetett és komoly kreativitást igénylő munkák 
állnak. A függőleges tengelyen a modellezés szintje, részletezettsége található: fent 
a teljesen áttekintő folyamat-modellezések, míg lent egészen konkrét tevékenység-
ábrázolások találhatóak. Az ábra sötét háttérrel jelölt eseteiben a modell szerint 
megfelelő megközelítés a munkafolyamat ábrázolása, a részletezett folyamatábra 
használata. Azonban a „fehér esetekben” a tevékenység túl összetett, túl változatos 
ahhoz, hogy részletekbe menően dokumentálni lehessen. Ezeken a területeken 
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Harmon szerint az ad biztosítékot a teljesítményszint elérésére, ha „szakértőket” 
alkalmazunk. Bíznunk kell eddigi tapasztalatukban és szaktudásukban, amely 
megfelelő felhatalmazás mellett garancia lesz arra, hogy a végeredmény a kívánt 
színvonalú legyen. Nekünk „csak” a legfelsőbb szint sikerkritériumait kell 
meghatároznunk, és szabad kezet adnunk a szakértőknek azok elérésére. Tehát itt 
nem az a cél, hogy mindent lemodellezzünk és ezáltal rögzítsünk, csupán a 
fejlesztési, automatizálási lehetőségeket kell keresnünk. 
 
Megítélésem szerint a modellt alkalmazva biztosítható, hogy a felsőoktatási 
folyamatok kapcsán az összetett oktatási, kutatási tevékenységeket végzők szabad 
mozgásteret kapjanak anélkül, hogy részletekbe menően, túlszabályozottan 
megpróbálnánk rögzíteni a feladatukat. Ugyanakkor az oktatási, kutatási 
tevékenységet kísérő, előkészítő, támogató folyamatok kapcsán megvalósulhatnak a 
folyamatmenedzsment általános megközelítései: esetükben a pontosan definiált 
folyamatok nagymértékben növelhetik az átláthatóságot és a hatékonyságot, 
valamint jó kiindulási alapot biztosítanak a működésfejlesztés különböző módszerei 
számára. 

 

MEGA Process 

 
A MEGA Suite az egyik piacvezető vállalati architektúra eszköz, amely napjaink 
összetett üzleti világában kínál a folyamatmenedzsmenten túlmutató, komplex, a 
szervezetek működésének összetettségét sokrétűen kezelni képes megoldást 
partnerei számára. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszéke a BPM Solutions Tanácsadó Kft. 
(BPMS) együttműködésének köszönhetően használja oktatási és kutatási 
tevékenységeihez a szoftvercsaládot. 
 
A MEGA Suite négy termékkategóriából áll: modellező eszközök, irányítást segítő 
eszközök, változásmenedzsmentet segítő eszközök és mindezek kommunikációját 
segítő eszközök. (Moduláris felépítésű, így mindegyik modul alkalmazható 
önállóan vagy másikkal kombinálva, függően az adott szervezet igényeitől.) A 
szoftvercsalád adatbázis-alapú folyamatmodellező eszköze a MEGA Process, amely 
a folyamatelemzésen át, a kockázat és irányítás feltérképezésén keresztül az 
alkalmazáselemzést és -tervezést is támogatja. Aktuális verziójának nevében is 
benne van a „BPMN” rövidítés, ezzel is utalva a folyamatmodellezési nyelvvel való 
szoros együttműködésre. Használatával többek között lehetővé válik: 
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� a szervezeti folyamatok végrehajtásához szükséges műveletek felépítésének 
leírása, 

� a szervezet folyamatai által nyújtott termékek és szolgáltatások leírása, 
� a vállalat értékláncainak megjelenítése, 
� a vállalat szervezeti ábrájának elkészítése, 
� a folyamatok alkalmazásában érintett informatikai rendszer részletes 

leírása. 
 
A MEGA Process-hez kapcsolódó sajátos modellezési keretrendszer nem része a 
BPMN-nek, azonban sokoldalú megközelítést biztosít: lényeges különbséget 
definiál az üzleti (business), a szervezeti (organisational), a funkcionális 
(functional) és a rendszer (system) folyamatok között. Az üzleti folyamat terméket 
vagy szolgáltatást nyújt egy belső vagy egy külső felhasználónak. Alapvetően a 
folyamatok struktúráját és kategorizálását ábrázolják, amelyek lebonthatóak más 
folyamatokra. A szervezeti folyamatokkal való kapcsolata megmutatja az üzleti 
folyamatok szervezeti implementációját. A szervezeti folyamat szervezeti egységek, 
alkalmazottak által végzett tevékenységek sorozata, azaz a „hagyományos” 
folyamat-megközelítést jeleníti meg. Tevékenységek sorozataként ábrázoljuk, 
események és feltételek által kontrollálva. A funkcionális folyamat egy értéklánc, 
amely megadja, hogy a szervezet különböző üzleti funkciói hogyan járulnak hozzá 
a hozzáadott érték megteremtéséhez. Rendszer folyamat diagram leírja, hogy a 
különböző rendszerek vagy szervezeti elemek hogyan működnek együtt az 
értékteremtésben (MEGA Process (BPMN) - User Guide, 2011). 
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7. ábra 

MEGA Process BPMN képernyőkép 

Forrás: saját szerkesztés 

 
A MEGA folyamatmodellező szoftvere jól átlátható, felhasználóbarát felülettel 
rendelkezik, amely segítségével könnyen (ki)használható az adatbázis háttér által 
biztosított funkciógazdagság. (7. ábra) 

 

Gyakorlati lehetőségek a felsőoktatásban 

 
A szervezetekben a folyamatok modellezését célszerű egy előre definiált, 
körültekintő módszer szerint szisztematikusan végrehajtani, mivel ezzel nagyban 
növelhető a projekt sikeressége, a végeredmény használhatósága. A modellezés 
folyamatának kezdő lépése a tervezés, amelyre érdemes időt szánni: a megfontolt és 
előrelátó tervezés a későbbiek során hamar megtérül. Fontos pontosan rögzíteni a 
modellezési szabályokat, hiszen anélkül könnyen megkérdőjelezhető a 
későbbiekben elvégzett munka értelme. A tényleges modellezést minden esetben 
alapos információgyűjtésnek kell megelőznie: a vonatkozó előírások, 
szabályozások, dokumentumok megismerésén túl általában elkerülhetetlen az 
érintettekkel való interjúkészítés, ill. a folyamat valós megfigyelése. A minél jobb 
folyamat modell kidolgozása érdekében célszerű csoportmunkában dolgozni, és 
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több fordulóban pontosítani a részleteket. Végül az elkészült modelleket ellenőrizni 
kell az érintettek minél szélesebb bevonásával, majd a vonatkozó szervezeti 
szabályzatokat érdemes felülvizsgálni az elkészült folyamat tükrében.  
 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Karán (GTK) a folyamatok MEGA Process BPMN 
szoftverrel történő rögzítése kezdeti fázisban van. A modellezési nyelvnek – élve a 
BPMS együttműködés lehetőségeivel – a MEGA Process BPMN szoftvert 
választottam. A döntést pozitívan befolyásolta, hogy ez a piacvezető vállalati 
architektúra szoftver; könnyen építhető, és teljes értékűen kihasználható a 
háttéradatbázisa; rendelkezésre állnak magyar és nemzetközi referenciák; illetve 
színvonalas a hazai kapcsolódó támogatás. 
 
A folyamatok kiválasztása és azonosítása során prioritást élveznek a hallgatók 
részvételével megvalósulók, mivel a szervezeti működés olykor nem teljesen 
egyértelmű átláthatóságából gyakran ők kerülnek ki kárvallottként. 
 
Az egyes folyamatok felmérése a következők szerint zajlik: 

� a feltérképezendő folyamatok kiválasztása, pontos meghatározása, 
� a folyamatok működésének felmérése kapcsolódó szabályozások és/vagy 

interjúk alapján, 
� folyamatok szoftveres modellezése, 
� az elkészült folyamatmodellek többszöri ellenőrzése, pontosítása az 

interjúalannyal és/vagy szabályzattal; folyamatkapcsolatok felülvizsgálata, 
� a folyamatok jellegzetességeinek, optimalizációs lehetőségeinek vizsgálata, 
� publikálás. 

 
Az elkészülő folyamatábrák alapját képezhetik a folyamatokra vonatkozó egyetemi 
szabályozás megalkotásának, ill. kiegészíthetik és szintetizálhatják a meglévő 
szöveges leírásokat. Ugyanakkor mivel egy karon belül születnek meg, normatív 
megoldásként nem, de a célokat, valóságot figyelembevevő támpontokként 
tekinthetők. (Előbbi a felsőoktatási autonómiát figyelembe véve nem is lehet valós 
cél.) A már feltárt folyamatok vizsgálatát néhány alapvetőbb jellemzőjük 
vizsgálatával folytattam, messze a teljesség igénye nélkül. A vizsgált tulajdonságok 
a következők: 

� érdekeltek és elvárásaik: a végeredménnyel kapcsolatos lehetséges 
kritériumok; 

� folyamat-kritikusság: a lehetséges folyamatoptimalizálás célját tükrözi; 
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� veszélyes (kritikus) pontok: a hibázás nagy valószínűségű és bekövetkezte 
jelentős hatású; 

� problémák: a folyamat kapcsán feltárt, megfogalmazott észrevételek; 
� indikátorok, ellenőrzési lehetőségek: a folyamat releváns mérőszámai, ill. 

az elvárások teljesülésének vizsgálata. 
 
Mivel adatbázis alapú folyamatmodellező szoftver áll a rendelkezésünkre, 
számtalan gyakorlati problémát tudunk „néhány kattintás” segítségével megoldani. 
A következőkben csak pár egyszerű példát említek az adatbázis háttér sokoldalú 
felhasználására. 
 
Vizualizáció 
Amellett, hogy a folyamatábrák áttekinthetővé és nyomon követhetővé teszik a 
folyamatokat, a rendszerből tetszőlegesen kigyűjtött adatok nagyban megkönnyítik 
a részletekben, de mégis egészben való gondolkodást. Kifejezetten szerencsés az 
oktatást támogató, adminisztratív folyamatok ilyen megjelenítése, hiszen a 
hallgatók és az oktatók számára megkönnyíti a „bürokratikus buktatók” szem előtt 
tartását (8. ábra).  
 

 
8. ábra 

Adminisztratív folyamat modellje 

Forrás: saját készítés 

 



Bedzsula Bálint 

 27 

Alkalmazásfejlesztés 
Ha a szervezet működését támogató szoftvert szeretnénk fejleszteni, a fejlesztési 
pontok megtalálását megkönnyíti, ha egy lista áll a rendelkezésünkre azokról a 
tevékenységekről, ill. beosztottakról, akik most is használják a rendszert. Így a 
fejlesztési projektbe olyan személyeket, felelősöket tudunk delegálni, akik valóban 
használják az alkalmazás adott komponensét. A projektfeladatok, szakdolgozatok, 
tudományos diákköri munkák írását, beadását és értékelését különböző webes 
megoldásokkal érdemes segíteni (ezek mindegyikével rendelkezik a kar), de 
természetesen az egyetemszintű tanulmányi rendszerek (Neptun, ETR) is 
megjeleníthetőek. 
 
Munkaköri leírás 
Egy jól működő, szabályozott szervezet nem képzelhető el egyértelmű munkaköri 
leírások nélkül. Amellett, hogy a beosztottak elszámoltathatók lesznek azokkal a 
folyamatokkal/tevékenységekkel, amelyekért ők felelnek, az új munkatársak 
betanítása is egyszerűbbé válik (szemben az ad-hoc megoldásokkal, 
szokásjogokkal). Ezt jól áttekinthetően tükrözi a felelősségi (RACI – Felelős, 
Számon kérhető, Bevonandó, Tájékoztatandó) mátrix. Az oktatási munkát lezáró 
adminisztratív feladatok pontos és időben történő elvégzését, valamint a nem 
oktató, adminisztratív alkalmazottak munkaköri leírását is segítheti. 
 
Szabályzatok, folyamatleírások 
Ha sikerül részletes folyamatleírásokat létrehozni a tevékenységek pontos 
leírásával, ill. a vonatkozó szabályok összegyűjtésével, akkor mindenki számára 
átláthatóvá válik a folyamatok lefutása. Ezáltal a munkavégzés pontosabb és 
gyorsabb lesz, ill. csökkenthető a hibák, mulasztások száma. Az adott 
tevékenységekhez rögzíthetőek a rájuk vonatkozó szabályozások (akár 
dokumentumként) is egy helyen, így azok könnyebben érthetővé vállnak. A 8. ábra 
példáján az érdemjegyek Neptun-rendszerben történő rögzítéséhez 
összegyűjthetőek az egyetemi TVSz (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat), a 
vonatkozó rektori utasítások, és a Központi Tanulmányi Hivatal által kiadott 
segédletek megfelelő részei. 
 
Webes publikálás 
További jelentős előnye a MEGA Process szoftvernek, hogy az elkészült 
folyamatrögzítéseket könnyen publikálhatjuk a webre, ezáltal megkönnyítve annak 
elérését és áttekintését az érintettek számára. Ezáltal nemcsak az elvégzendő 
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tevékenységek logikai lefutása tehető közzé, hanem az egyes tevékenységek 
elvégzéséhez kapcsolódó konkrét információk, szabályzatok. 
 
Funkcionális kompetenciafejlesztés 
Amennyiben sikerül a folyamatok modellezését széles körben elterjeszteni és 
hasznosítani a karon, úgy a hallgatók különösebb fáradtság nélkül 
megbarátkozhatnak a szervezeti folyamatok ilyen típusú rögzítési módjával: 
képesek lesznek értelmezni az ábrákat, használni a folyamatmenedzsment szoftver 
nyújtotta lehetőségeket. Ez pedig előnyt jelenthet a munkaerőpiacon, hiszen a 
közép- és nagyvállalkozások mindennapjai nem képzelhetőek el ezen feladatok, 
lehetőségek nélkül. 

 
Folyamatmenedzsment a tehetséggondozásban 
 
A hazai felsőoktatási intézmények kiemelt feladata a tehetséggondozás, ez 
különösen igaz a Műegyetemre, mint a magyar felsőoktatás egyik zászlóshajójára.  
„A tudományos és művészeti diákkör a kötelező tananyaggal kapcsolatos ismeretek 
elmélyítését, a képzési követelményeket, a tantervi tananyagot meghaladó 
ismeretek elsajátítását, a hallgatói kutatómunkát, illetve a művészeti 
alkotótevékenységet elősegítő, ennek nyilvánosságot is biztosító önképzőköri 
forma. A tudományos és művészeti diákköri tevékenység az egyetemi, főiskolai 
tanulmányok kezdeti időszakában induló vagy az alsóbb évfolyamokon kezdődő, 
folyamatos tutoriális (mentor) jellegű hallgató-tanár műhelymunka, szakmai 
kapcsolat, a minőségi értelmiségi képzés fontos területe, a tehetséggondozás 
legfontosabb és legjelentősebb formája a hazai felsőoktatásban. (…) A TDK-munka 
vállalása személyes döntés, amely a tudományos munka iránti alázattal, szorgos, 
kitartó munkával jár. A kölcsönös együttműködésen alapuló műhelymunka 
tanárnak, diáknak egyformán nagy lehetőség.” (Koósné Török & Baranyainé Réti, 
2009) 
 
Az előbbi idézet jól mutatja, hogy autonóm és önkéntes, a korábbiakban a 
folyamatmenedzsment alól felmentett kutatáshoz hasonló tevékenység áll a 
tehetséggondozás középpontjában. Azonban ezen a területen is azonosíthatóak 
olyan folyamatok, amelyek a kapcsolódó adminisztratív feladatokat látják el, és 
segítik a tehetséggondozást. 
 
A műegyetemi Tudományos Diákköri Szabályzat a Kari Tudományos Diákköri 
Bizottság számára számos feladatot ír elő – felsorolásszerűen. Az egyik, talán a 
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legnagyobb szervezői munkát megkövetelő feladat a kari tudományos diákköri 
konferencia megszervezése. A folyamatot minden év őszén megvalósítja a bizottság 
a kari titkár operatív vezetésével. A GTK-n kb. 150 hallgató nevezését kell 
adminisztrálni a konferencia kapcsán, és kb. 100 oktató részvételét kell biztosítani 
konzulensi, bírálói, bizottsági szerepkörben. A folyamat kapcsán az ősz során több 
feladatot kell teljesíteniük a hallgatóknak különböző határidőkkel az érvényes 
nevezéshez. A folyamat automatizálása érdekében egyetemi szinten bevezetésre 
került egy webes felület5, ahol az érdemi regisztráció, az összefoglaló, illetve a 
dolgozat feltöltése, majd értékelése történik. A nagyszámú érintett, a szoros 
határidők, valamint a szervezők szűkös erőforrásai miatt lényeges, hogy világosan 
legyenek megfogalmazva az elvégzendő feladatok. 
 
Az eddigi gyakorlat a folyamat „hatékony” lebonyolítására egy A4-es méretű, régi 
és pontatlan, aktualitásokat nem tartalmazó összefoglaló, illetve számos – az 
elvégzendő feladatok előtt kiküldött – e-mail volt. Az említett összefoglaló záró 
mondata: „Ha a fentiek felkeltették érdeklődését a TDK iránt, keresse fel ez ügyben 
oktatóját vagy a TDK-felelőst.” Kutatási, szakmai kérdésekben a konzulensek 
megfelelő válasszal tudtak szolgálni, azonban a jelentkezési folyamat részleteivel 
kapcsolatban nem mindig, így számtalan – tartalmában gyakran megegyező – 
kérdés érkezett a szervezőkhöz. Ezekből szemezgetve létrejött egy Gyakran 
Ismételt Kérdések (GyIK) weboldal, azonban ez nem, ill. nem csak a kérdéses 
folyamatra fókuszál, és egyáltalán nem folyamatszempontú bemutatás (pl. nem ad 
könnyen áttekintő képet a hallgatónak az előtte álló feladatokról és azok aktuális 
ütemezéséről). 
 
Az előzőekben felvázolt folyamathoz elkészült folyamatmodell kapcsán 
eredményesen lehet alkalmazni a bemutatott szoftveres lehetőségeket: 

� Vizualizáció: egyértelművé válik, kinek milyen feladata van a jelentkezés 
során, és az milyen kapcsolatban van egyéb tevékenységekkel (9. ábra); 

� Alkalmazásfejlesztés: a folyamat kapcsán ez már kissé elkésett, azonban a 
jelenlegi állapot rögzítéséhez, valamint a jövőbeni módosítások 
előkészítéséhez érdemes feltüntetni a tevékenységek weboldallal való 
kapcsolatát; 

� Munkaköri leírás: a részletesen elkészített folyamatábra, ill. a belőle 
generált felelősség-tevékenység lekérdezés hasznos alapja lehet a 
kapcsolódó munkaügyi megbízásoknak; 

                                                 
5 A rendszer bevezetése korántsem volt zökkenőmentes, azonban a problémák jelentős része 
megelőzhető lett volna a folyamat értő és alapos feltérképezésével. 
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� Szabályzatok, folyamatleírások: a javaslatokkal, tanácsokkal, vonatkozó 
előírásokkal, kapcsolódó dokumentumokkal kiegészített tevékenységsor 
egyaránt segítségére lehet a résztvevő oktatóknak és hallgatóknak (pl.: mire 
érdemes figyelni az egyes lépések végrehajtásakor); 

� Webes publikálás: a meglévő TDK weboldalra integrálható a MEGA 
Process által generált statikus oldal, amellyel szinte a teljes, adatbázisban 
rögzített információ strukturált formában közzétehető. 
 

 
9. ábra 

A TDK jelentkezés folyamatának részlete6 

Forrás: saját készítés 

 
Összegzés 

 
Tanulmányomban röviden bemutattam a folyamatszemlélet meghatározó jellemzőit, 
ill. a napjainkban alkalmazott megközelítésmódot. Megvizsgáltam a 
folyamatmendzsment lehetőségét a felsőoktatásban, és a gyakorta megfogalmazott 
ellenvéleményekkel szemben igyekeztem bizonyítani, hogy értő és körültekintő 
alkalmazással a felsőoktatási intézményekben is eredményesen használható ez a 
szemlélet. Bemutatva felsőoktatási lehetőségeiket kijelenthető, hogy napjaink 
vezető folyamatmenedzsment szoftverei által biztosított lehetőségek beilleszthetőek 
az intézmények mindennapjaiba, működésfejlesztésébe. A Műegyetem Gazdaság- 

                                                 
6 A terjedelmi korlátok miatt a folyamatmodell csak kis részét jelenítem meg. 



Bedzsula Bálint 

 31 

és Társadalomtudományi Karának példája is alátámasztja, hogy kiválóan 
alkalmazhatóak olyan területeken is, amelyek szorosan kötődnek a kutatás, az 
oktatás vagy éppen a mentorálás feladatához. 
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A fenntarthatóság fraktáldinamikai értelmezése7 

FŰR ATTILA  
 

Bevezetés 
 

A fenntarthatóságot, a fenntartható fejlődést – mint a jövő generációk egyik 
legégetőbb kérdéskörét, ebből adódóan interdiszciplináris kutatások közkedvelt 
tárgyát – az elmúlt évtizedekben számtalanszor definiálták. Ezek a definíciók 
részben valamilyen időbeliségen, részben pedig valamilyen természeti erőforrás 
felhasználási üteméhez igazodóan kerültek meghatározásra, így minősítve, 
csoportosítva az emberi tevékenységeket, rendszereket valamilyen fenntartható és 
nem fenntartható klaszterekbe. Akadnak rendszerszemléletű megközelítések, 
valamint tisztán gazdasági modellek, a leggyakoribb azonban a „fenntarthatóság 
pillérei” mentén történő elemzés. Ezeknek a pilléreknek a száma, valamint az 
egymáshoz viszonyított „helyzete” gyakran látszólag ellentmondásosan jelenik meg 
egyes tanulmányokban, ez azonban adódhat a definíció fejlődésével járó 
értelmezési bizonytalanságokból, de épp úgy betudható a vizsgált probléma kettős 
természetének, a rész és egész együttes jelenlétének. Jelen munkámban ennek a 
dualitásnak vizsgálom az okait, és keresek megoldást a fenntarthatóság 
modellezésének metodikai integrálásra. Ehhez először tisztázom a fenntartható 
fejlődés és a fenntarthatóság definíciós kérdéseit, majd a vizsgálandó rendszer 
dimenzióin keresztül rámutatok a klasszikus „három-pillér” megközelítés korlátaira. 
Ezután az alrendszerek kaotikus rendszerekre utaló tulajdonságainak vizsgálatával, 
valamint a Fűr-Ijjas modell felhasználásával újszerű megvilágításba helyezem a 
fenntarthatóság tágabb értelmű definícióját. A fraktálgeometria eszköztárával 
feltárom az analógiát a TaijiQuan filozófiai elemei valamint Cantor-halmaz, a 
továbbá a Sierpinski-háromszög és a Cantor-por alakzata között. Ez utóbbi a 
fenntarthatósági „káosz-játék” színterévé válik, egy újszerű értelmezésben 
determinálva a fenntarthatóság rendszerének lehetséges állapotait.  

 
 
 

                                                 
7 "A munka szakmai tartalma kapcsolódik az "Új tehetséggondozó programok és 
kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek 
megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0009 program 
támogatja." 
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Fenntartható fejlődés vagy fenntarthatóság? 

 
„A fenntartható fejlődés a társadalmi haladás – méltányos életkörülmények, 
szociális jólét – elérése, megtartása érdekében a gazdasági fejlődés biztosítását és a 
környezeti feltételek megőrzését jelenti. A méltányos életkörülmények, a megfelelő 
életminőség, jólét biztosítását kifejező célkitűzés mindenkire – a jövő 
nemzedékekre is – vonatkozik. A fenntartható fejlődés tehát elismeri és céljának 
tekinti az egymást követő nemzedékek megfelelő életminőséghez való egyenlő 
jogának biztosítását, s az ezzel összefüggésben álló kötelességek teljesítését” [16]. 
 
A fenntarthatóság ezzel ellentétben egy sokkal általánosabb fogalom, ami leginkább 
egy olyan kapacitás mértékhez hasonlítható, amely megmutatja, hogy egy 
dinamikus rendszer „változatlan formában” mennyi ideig működhet. Ezt a 
„változatlanságot” sokszor az emberiség szempontjából tartjuk kívánatosnak, míg 
rendszerdinamikailag helyesen a periodikus, ciklikus trajektóriákat is meg kell 
engednünk a definícióban.  
 
Bár a fenntarthatóság és a fenntartható fejlődés számos esetben fogalmilag 
összefonódott és szinonimaként használatos a köznyelvben, tudományos 
értelmezésükben jelentős különbség van. Míg a kezdetekben a fenntartható fejlődés 
definíciója klasszikusan a megújuló energiaforrások és a környezet asszimilatív 
kapacitásán keresztül kerültek inkább meghatározásra [13], addig a fenntarthatóság 
bármely (nemcsak a környezeti) alrendszer dinamikus viselkedésének hosszú távú 
vizsgálatán alapuló megfogalmazásként vonult be a tudományos köztudatba. A 
fenntartható fejlődés eredeti formájában még ugyan a fenntarthatóság 
definíciójának részhalmazaként volt értelmezhető, hiszen erőforrás szemléletben a 
ki- és bemenő áramok időbeni egyensúlyát írta elő, azonban később ez a fogalom 
kibővült és egy olyan ambivalens, emberközpontú definícióvá nőtte ki magát, 
amely a természet, társadalom és gazdaság hármas rendszer egyensúlyát keresi oly 
módon, hogy közben emberi léptékekben (generációk), fogalmakban (jólét, 
gazdasági fejlődés) gondolkodik, emberi eszközökkel elemez és tervez (jog és 
kötelesség). 
 
Ez az ember és a természet között fennálló feszültség – nevezetesen, hogy az ember 
ugyan a természet része, de összességében mégis jelentősen eltér attól – vezetett a 
gyenge és szigorú fenntarthatósági definíciókhoz, amelyekben az érték és 
hasznosság alapú modellek küzdelme testesül meg. Ez a relatív antropocentrizmus 
[1] a tudomány, a vallás, valamint az élet legkülönbözőbb területein folyamatosan 
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jelen van, jelezve, hogy az ember igenis megpróbálja megkülönböztetni magát a 
rendszer többi részétől, valamint fenntartja magának a jogot arra, hogy értéket 
rendeljen dolgokhoz, adott esetben pedig a hasznosságuk alapján ítélje meg őket. Ez 
az igény testesült meg a fenntartható fejlődés definíciójának újrafogalmazásakor, 
valamint a fenntarthatóság, helyesebben a „fenntartható fejlődés pilléreinek” 
nevesítésekor. 
 

A fenntartható fejl ődés pillérei 

 
A fenntartható fejlődés definíció szerint olyan fejlődést jelent, amiben a természet, a 
társadalom és a gazdaság egyformán hosszú távú egyensúlyban van, úgy hogy 
közben az ember kiteljesedését szolgálja. Ezt a hármas egységet olykor alá, olykor 
mellérendelt viszonyban ábrázolják (lásd 1. ábra). 
  

 
 

1. ábra 
A fenntartható fejlődés pilléreinek alá és mellérendelt viszonya 

 
A fenti ábrázolásmódból ugyan nyilvánvaló, hogy az alárendelt viszony a szigorú 
fenntarthatóságnak, a mellérendelt viszony a gyenge fenntarthatóságnak felel meg, 
viszont egyik megközelítés sem fejez ki globális értékrendszert, hanem csupán az 
antropocentrikus és ökocentrikus értékrendek tökéletlen koordinátarendszerét 
testesíti meg.  
 
Ha a környezeti szempontokat tekintjük elsődlegesnek (alárendelt viszony), úgy 
minden alrendszer csakis környezeti vetületben értelmezhető, valamint azok további 
alrendszerei a mindenkori szülőrendszerek vetületeiben vizsgálhatók. Ez a reláció, 
ebben a formában nyilván nem lehetséges, hiszen pl. a társadalmi fejlődés számos 
alapelvére való igény (emberi jogok, pl. szólásszabadság megléte) a környezeti 
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tényezőtől függetlenül is jelen van. Ugyanez igaz pl. egy gazdasági rendszer 
termelő tevékenységének kifejezhetetlenségére valamilyen társadalmi mutatóban. 
(Tipikusan ilyen ellentmondás a különböző földrajzi helyeken előállított azonos 
termékek eltérő árának esete.) Az alárendelt viszony így tehát nem valósul meg 
maradéktalanul, mint ahogy az sem feltétlenül egyértelmű, hogy pontosan melyik 
rendszert rendeljük melyik alá? 
 
Azt a feltevést, hogy a gazdaság, valamint a társadalmak csak természeti 
erőforrások felhasználásával képesek működni, napjainkban néhány fejlett ország 
megkérdőjelezi és a szigorú fenntarthatóság definícióit felpuhítva olyan 
koncepciókkal próbálkozik, amiben pl. a társadalomfejlődést a gazdaságfejlődés alá 
rendeli. Az ezredfordulón az információs forradalom, az internet, a 
mobilkommunikációs eszközök tömeges megjelenése a kezdeti igényeken és 
célokon bőven túlnőve széles társadalmi rétegek életét alakította át gyökeresen. Az 
internetes kereskedelem, az e-learning, de akár a közösségi portálok elterjedése 
napjainkban leginkább gazdasági alapon befolyásolják a fiatalabb generációk 
vásárlási, tanulási, kapcsolattartási szokásait. Ezek a gazdasági trendek azonban 
nemcsak a társadalmat alakíthatják, rosszabb esetben az egész hierarchia 
megfordulhat. Ilyen esetben a gazdaság a környezeti erőforrások regenerációját is a 
saját hatáskörébe vonja, ennek azonban nem tud maradéktalanul eleget tenni, mivel 
a természet asszimilatív és regeneratív folyamatai rendkívül idő és 
energiaigényesek, így nem „gazdaságosak”. Tipikus példája az ilyen irányú 
kísérletének pl. a CO2-kibocsátás „end of pipe” típusú módszerekkel történő 
csökkentése, a légkörből való CO2-megkötés technológiai kutatásaiba vetett hit.8 
 

 
2. ábra 

Gazdasági befolyás a társadalomfejlődésre a környezeti korlátokon belül (balra),  

totális gazdasági fölérendeltség 

                                                 
8 A földtörténeti korokban megfigyelhető a CO2 koncentráció változása szoros összefüggést mutat a 
(növényi) biomassza tömegének, valamint az óceánok hőmérsékletének ingadozásával [6][11]. 
Feltehetően fordított esetben e két faktor befolyásolásával lehetne természetes úton a leghatékonyabb 
eljárni a klímaváltozás elleni küzdelemben, ellenben az ipari-technológia megközelítésekkel. 
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Az 1. ábra jobb oldalán bemutatott mellérendelt viszony természetesen ugyancsak 
egy hipotetikus szélsőséges lehetőség, hiszen bármelyik pillér függ a másik két 
pillértől, így nem létezik tisztán gazdasági, környezeti, vagy társadalmi fejlődés. 
 

A fenntartható fejl ődés indikátorai 

 
Az előzőekben tett megállapítások felvetik a fenntartható fejlődés mérhetőségének 
kérdését. Összemérhetők-e valamilyen relatív vagy abszolút skála mentén egyes 
országok vagy régiók fejlődési üteme? Létezik-e megbízható mérőszám annak 
kimutatására, hogy egy adott fejlődés mennyire fenntartható hosszútávon, milyen 
irányú, összességében van-e mód predikcióra? 
 
Az indikátorok kutatása régóta komoly kihívást jelent a fenntarthatóság 
interdiszciplináris területével foglalkozók számára, és számos átfogó tanulmány 
született a megfelelő leíró, modellező erővel bíró jellemzők keresése kapcsán [14]. 
Az általános megközelítés szerint a környezeti, társadalmi és gazdasági mutatók 
gondosan válogatott részhalmaza kerül valamilyen szempontrendszer szerint 
összegezésre, esetenként rangsorolva vagy súlyozva. Az egyszerű összegzéstől a 
neurális hálózatok használatán át a fuzzy-halmaz elméletig bezárólag számos 
aggregációs módszert megtalálhatunk. [9] Az így származtatott komplex 
indikátorokat azután referenciaként használva mérettetnek meg az egyes országok a 
fenntartható fejlődés megvalósítása kapcsán. Ezen komplex indikátorok használata, 
azonban mindig felveti az objektivitás kérdését, hiszen valamely indikátorok 
nagyobb súllyal, vagy éppen egyáltalán nem szerepelnek a kívánt mutatószámban, 
attól függően, hogy mely társadalmi értékrend szemléletét közvetíti döntően a 
definíció. 
 
A másik lehetséges út a komplex indikátorok használata helyett, az egyszerű, ún. 
„bázis-indikátorok” megkeresése. Ilyenkor a kutató célja, hogy három olyan – 
legalább lineárisan független – indikátort találjon, ami megfelelően jellemzi a 
gazdaságot, a társadalmat és a környezetet, és amelyek által kifeszített vektortérben 
minden időpillanatban nyomon követhetővé válna egy adott fenntarthatósági 
alrendszer állapota, valamint az általa bejárt trajektória. Ha áttekintjük a potenciális 
bázis-indikátorokat, könnyen arra a következtetésre jutunk, hogy ilyen értelemben 
teljesen független indikátorok nem léteznek és a legjobb közelítésekkel is jelentős 
hibát vétünk. 
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Például, legyenek a választott bázis-indikátorok:  
1. Természeti (N) pillér indikátora � természetes területek aránya az összes 

területhez. 
2. Társadalmi (S) pillér indikátora � születéskor várható élettartam. 
3. Gazdasági (E) pillér indikátora � egy főre jutó GDP. 

 
Ekkor könnyen beláthatjuk, hogy E függ N-től, hiszen a gazdasági folyamatok 
anyag és energia felhasználása megkérdőjelezhetetlen (még a szolgáltatások piacán 
is), ugyanakkor a fordított függés is fennáll, hiszen a természetbe juttatott gazdasági 
outputok (emissziók) zárt láncú folyamatként visszahatnak a forrásra. Az S és N 
közötti kapcsolatot közvetlenül nehezebb kimutatni, de hosszútávon bizonyos, hogy 
a környezeti jellemzők hatással vannak a társadalmi jellemzőkre (jelen esetben pl. 
születéskor várható élettartamra), és fordított hatással is szembesülünk, hiszen a 
növekvő népesség (részben a meghosszabbodó élettartam miatt), természeti 
területek elvesztéséhez vezet. Az S-E kapcsolat szintén kimutatható, hiszen 
magasabb GDP esetén feltételezhető a magasabb egészségügyi színvonal, ami 
összességében pozitív hatással van a születéskor várható élettartamra. 
 

A fenntartható fejl ődés dimenziószáma és a káosz-játék 

 
A legjobb bázis-indikátor közelítések átfedéseiből sejthető, hogy a fenntartható 
fejlődésnek – bár három pillére van – azonban nincs három teljes értékű dimenziója 
(azaz a fenntartható fejlődés dimenziószáma kisebb, mint három). Az is okkal 
feltételezhető, hogy a dimenziószám biztosan nagyobb, mint egy, mivel ha csak egy 
lenne, az egyenértékű lenne az ősi természeti dimenzióval. Ez azonban a társadalmi 
és gazdasági vizsgálatokat teljes mértékben kizárná: ezek a pillérek a 
fenntarthatóság emberi oldalát képviselik, így kihagyhatatlanok a vizsgálatból.  
 
A három pillér, valamint az egy és három közé eső dimenziószám, törtdimenzió 
meglétét sejteti, amely feltételezés a fraktálgeometriai alakzatok irányába tereli 
további vizsgálatainkat. A fraktálok definíciójára a mai napig nem találunk pontos 
leírást, azonban Mandelbrot és Falconer javaslatára az alábbi tulajdonságok 
teljesülése esetén nevezhetünk egy halmazt fraktálnak [12]: 

� finom struktúrája van, 
� túl szabálytalan ahhoz, hogy leírható legyen a klasszikus geometriában, 
� önhasonló (esetleg csak közelítően, vagy statisztikusan), 
� fraktáldimenziója nagyobb, mint a topológiai dimenziója, 
� egyszerűen definiálható (például rekurzív módon). 
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Bizonyos fraktálok további sajátossága, hogy egyes dinamikus kaotikus rendszerek 
trajektóriái hozzájuk tartanak. Ezt a tulajdonságot a szakirodalomban gyakran a 
„különös attraktor” jelzővel illetik. Hogy jobban megértsük a különös attraktorok 
viselkedését, végezzük el a következő gondolatkísérletet. Vegyünk fel három pontot 
egyenlő távolságra egymástól, jelöljük őket rendre A-val, B-vel, C-vel. Válasszunk 
véletlenszerűen egy pontot (P1) az ABC síkon. Sorsoljunk véletlenszerűen egy  
 

 
3. ábra 

A Sierpinski-háromszög, mint a káosz-játék különös attraktora 

 
pontot A, B és C közül (a 3. ábrán először C pontot sorsoltuk). Vegyük a 
P1SorsoltSarokPont (P1C) távolság felezőpontját, nevezzük el P2-nek.  Ismételjük 
meg a sorsolást a háromszög három sarokpontja közül (az ábrán A pont), és 
képezzük a P2SorsoltSarokPont (P2A) szakaszfelezőjét, nevezzük el P3-nak és így 
tovább. Ha folytatjuk az iterációt, akkor egy idő után a 3. ábrán látható Sierpinski-
háromszög rajzolódik ki a síkon. Nyilvánvaló, hogy az iteráció során nem minden 
fentiek szerint megadott pont lesz a Sierpinski-háromszögön (S), viszont az első 
néhány lépés elhagyása után egyértelműen tartanak a pontok ehhez a fraktál 
alakzathoz. Pontosabban belátható, hogy ha valamely n-re teljesül , akkor 

minden -re , azaz „majdnem minden” n1,n2,… sorozat esetén, ha k 

elegendően nagy, akkor  halmaz és a Sierpinski-háromszög 

Hausdorff-távolsága kisebb, mint egy előre adott pozitív szám. 
Ezt a gondolatkísérletet „káosz-játék”-nak hívják a szakirodalomban (Michael 
Barnsley nyomán) [2].  
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A játék tehát azon a feltevésen alapul, hogy a három vonzó (sarok)pont függetlenül 
hat egy a síkon bolyongó entitásra (pontra), oly módon, hogy azt mindig az entitás 
aktuális pozíciója és a vonzó (sarok)pont közti távolság felezőpontjába mozdítja el. 
Ez a bolyongás egy idő után egy determinált fraktálalakzaton, a Sierpienski-
háromszög pontjain történik, az viszont hogy ennek éppen melyik részén 
tartózkodik az entitás az véletlenszerű.  
Amennyiben a három sarokpontot megfeleltetjük a természeti, társadalmi és 
gazdasági hatásnak, akkor azt a feltevést, hogy egy adott időpillanatban, mindig 
csak egy hatás érvényesül a következő érveléssel támaszthatnánk alá: 
Amennyiben az egyes pillérek (háromszög sarokpontok) legjellemzőbb 
hatótényezőit keressük, akkor: 

1. gazdasági értelemben a pénzáramok, 
2. társadalmi értelemben az információs áramok, 
3. környezeti értelemben az anyag és energiaáramok 

jelentik egy hatás érvényre jutását, ezek közötti konverzióhoz pedig mindig 
szükséges valamennyi idő. Ez azt jelenti, hogy bármilyen (látszólag egybeeső) 
események felbonthatók olyan elemi események sorozatára, ahol az egyik elemi 
esemény megelőzi a másikat (pl. a kauzalitás miatt). 
Ekkor megkereshető az időtengelynek az a legfinomabb felbontása, amelyekben az 
elemi események egymástól függetlenül hatást fejtenek ki (az adott időpillanatban), 
és amely események már nem bonthatók további elemi eseményekre. 
Ezt a legfinomabb időbeni felbontást nevezzük δt-nek. Ekkor, ha a fenntarthatósági 
alrendszert minden  időpillanatban egyetlen sarokpont vonzza, 

valamint, ha az alrendszer a saját aktuális állapotából a vonzó sarokpontig tartó 
szakasz felezőpontjáig ∆t=0 idő pillanat alatt eljut, az alábbi következtetéseket 
vonhatjuk le: 

1. A fenntarthatóság trajektóriája tart egy fraktál alakzathoz (Sierpinski-
háromszöghöz). 

2. A fenntarthatóság dimenziószáma (Hausdorff-dimenziója) log(3)/log(2) ≈ 
1,585. 

3. A fenntarthatóság önhasonló. 
 

Az első megállapítás következik a fentebb vázolt „káosz-játék” 
szabályrendszeréből.  
A második megállapításban megadott dimenziószám mutatja, hogy az elvárásaink 
szerint a fenntarthatóság dimenziószáma egy és három közé esik, azaz nincs ilyen 
értelemben három „független” dimenziója a fenntarthatóságnak, hanem három 
vonzó sarokpontja (pillére) van, amelyek az események legfinomabb időbeni 
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felbontásában függetlenül hatnak az adott fenntarthatósági alrendszerre (P pontra). 
A P pont által bejárt pontok halmaza azonban tart a Sierpinski-háromszög 
pontjainak halmazához, amely fraktálalakzat dimenziószáma log(3)/log(2). Ez 
összességében azt jelenti, hogy a három sarokpont egy kb. 1,585-as dimenziójú 
térre korlátozza a fenntarthatósági alrendszer mozgásterét. 
A harmadik következtetés a Sierpinski-háromszög és általában a fraktálok azon 
tulajdonságából adódik, hogy a fraktálalakzatot valamely arányban 
nagyítva/kicsinyítve az alakzatot magát kapjuk vissza. Ez a feltevés 
fenntarthatósági szempontból azt jelenti, hogy egy adott alrendszer mozgástere 
lokálisan és globálisan önhasonló, azaz a fenntarthatóság helyi programjainak 
megvalósíthatósága a globális fenntarthatóságot befolyásolja, valamint a globális 
fenntarthatósági stratégiák bekorlátozzák a lokális mozgásteret. 
 
A fenti három következtetés azonban csak akkor igaz, ha az adott alrendszer 
állapotából (P1) a következő állapotába (P2) ∆t=0 idő alatt jut el, helyesebben, ha 
∆t<δt, azaz ha az alrendszerre P1-ből P2-be történő elmozdulás időtartama alatt 
másik vonzó sarokpont nem hat9. 
A valóságban azonban gyakran ∆t>δt, így az alrendszer még el sem érte a 
következő állapotát, de máris egy újabb vonzó sarokpont hatása alá kerül, így az 
kitéríti az alrendszert az eredeti szakaszfelező pont irányából, valamely másik 
sarokpont irányába (P2’). Ezt szemlélteti az alábbi (4.) ábra. 
 

 
 

4. ábra 
Az állapotváltozáshoz szükséges ∆t idő alatt belépő újabb sarokpont vonzásának 

következménye 

                                                 
9 Azt az eshetőséget, hogyha következő állapotnak a P-SorsoltSarokPont távolság felezőpontjától 
eltérő pontot választunk a P-SorsoltSarokPont szakaszon később tárgyaljuk.  
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Az eltérülés mértéke tehát függ a ∆t/δt aránytól. Míg ∆t megfeleltethető a 
fenntarthatósági térben mozgó entitás tehetetlenségének, azaz hogy milyen gyorsan 
képes az alrendszer állapotváltozásra, valamint δt megfeleltethető a hatások 
fellépési gyakoriságának, ez egy adott vizsgálatban azt jelenti, a ∆t/δt arány 
függvényében mennyire térünk le a Sierpinski-háromszög pontjainak halmazáról. 
Ez óhatatlanul dimenziószám növekedéshez vezet, amit úgy lehet a leginkább 
szemléltetni, hogy ha a Sierpinski-háromszög több, mint egy dimenziós alakzat 
(lásd pl. a háromszög oldalait, amelyek már önmagukban egy dimenziósok, a 
háromszög belsejében lévő ponthalmazt hozzávéve adódik kb. 1,585), akkor erről a 
fraktál alakzatról letérve jobban kitöltjük a síkot, tehát közelít a dimenziószám a 
kettőhöz. 
Amennyiben a fenti okfejtést elfogadjuk, úgy megállapíthatjuk, hogy a 
fenntarthatóság dimenziószáma ebben az értelmezésben valahová log(3)/log(2) és 2 
közé esik. 
 
A vizsgálatainkat, valamint a fentiek mérésekkel történő alátámasztását nagyban 
nehezíti, hogy olyan indikátorok, amelyek a fenti értelemben az egyes pillérek által 
kifejtett hatásokat helyesen modelleznék nem állnak rendelkezésünkre, ill. hogy az 
egyes hatások között eltelt idő (δt), valamint az állapotváltozáshoz szükséges idő 
(∆t) is dinamikusan változhat. 
 
A modell továbbgondolásával ezeket a korlátokat javarészt kiiktathatjuk. 
Megoldásként javasolható, hogy az eredeti környezet-társadalom-gazdaság hármas 
helyett válasszunk olyan fenntarthatósági elemzési teret, amelyben ideális esetben 
∆t=0 idő alatt lehetséges az állapotváltozás. Ez első pillantásra kissé ambivalens 
megfogalmazásnak tűnhet, gondoljunk arra, hogy a fenntartható fejlődést 
generációkon átívelő problémakörnek tekintjük, mégis a javaslatban pillanatszerű 
állapotváltozást vizionálunk. Ez azt jelentené, hogy a fenntarthatóság minden kor 
saját problémaköre, és mindig a jelenben lehet csak megoldani a felmerülő 
problémákat, méghozzá azonnali cselekvéssel, változással. Ez a feltevés nem áll 
messze a valóságtól, hiszen a múltbéli cselekvés lehetősége kizárt, a jövőre tervezés 
pedig egy kaotikus vagy annál bonyolultabb rendszer esetében szinte lehetetlen. 
Marad tehát a jelenben való cselekvés lehetősége, amely kényszer önmagában is 
szűkítené (csökkentené a nulla irányába) az állapotváltozás ∆t tehetetlenségi idejét. 
Valójában, ha jobban belegondolunk, a fenntarthatóság egyetlen helyes 
megfogalmazása az, ami a fenntarthatósági rendszer mozgatórugóit és nem a 
rendszer viselkedésének következményeit, tüneteit helyezi előtérbe. Ha feltesszük a 
kérdést, hogy a fenntartható fejlődésnek mi az alapja, nagy valószínűséggel elsőre a 
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természet állapota, az energiahordozók, vagy egyéb erőforrások mennyiségi 
kérdései jutnának eszünkbe, azonban ezek csupán okozati szerepet töltenek be a 
vizsgálatban. A mindenkori ok abban keresendő, hogy az ember hogyan viszonyul 
adott erőforrásokhoz. Ez a viszony az, ami determinálja az erőforrás-felhasználást, 
ami képes megváltozni akár ∆t=0 idő alatt (pl. emberi döntés vagy valamilyen külső 
ok hatására), valamint ezen viszonyok sokasága az, ami végső soron meghatároz 
egy fenntarthatósági trajektóriát. 
 

A Fűr-Ijjas modell kapcsolata  
a fenntarthatósági dimenziókkal és a fraktálokkal 

 
Ahhoz, hogy az előzőekben taglalt viszonyt jobb megvilágításba helyezzük, térjünk 
vissza a fenntartható fejlődés eredeti megfogalmazásának első mondatához, ahhoz, 
amelyet az ENSZ 1987-ben nyilvánosságra hozott „Közös jövőnk” (Our common 
future) című jelentésében találhatunk. 
 Ez a megfogalmazás így szól:  
„A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amelyben a jelenkor saját szükségleteit a 
jövő generációk erőforrásainak veszélyeztetése nélkül elégíti ki.”10   
A definíció dőlt betűvel kiemelt részei az alábbi három pillérnek feleltethetők meg: 

1. „szükségleteit” � A szükségeltek minősége (belső/külső). 
2. „olyan fejlődés” � A szükségletek kielégítésére irányuló cselekvés módja 

(aktív/passzív). 
3. „erőforrásainak”� A szükséglet kielégítésére megcélzott erőforrás 

minősége (külső/belső). 
 
Fontos kiemelni, tehát, hogy a fenntarthatóság fenti három javasolt pillére nem 
tartalmaz közvetlenül semmilyen mennyiségi jellemzőt, vagy indikátort, pusztán 
egy adott társadalmi alegység erőforrással szembeni viszonyát hivatott leírni.  
 
A szükségletek minőség szerint két nagy csoportba oszthatók11:  

� külső szükségletek (mint pl. éhség, szomjúság, alvás, hőigény stb.), 
� belső szükségletek (mint pl. megbecsülés iránti vágy, csoporthoz tartozásra 

való igény, önmegvalósítás, harmóniára való törekvés, stb.). 
 

                                                 
10 „Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising 
the ability of future generations to meet their own needs” [15]. 
11 A Maslow-féle szükségletek piramisa ebben a modellben egy bináris modellé fajul. 
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Az erőforrások ugyanígy csoportosíthatók: 
� külső erőforrások (pl. víz, talaj, energiahordozók, stb.), 
� belső erőforrások (pl. tudás, hit, türelem, stb.). 

 
A szükségletek kielégítésére irányuló cselekvés módja szintén kétféle lehet: 

� aktív (törtető, cselekvő, elősegítő), 
� passzív (beváró, az eseményekkel sodródó, nem cselekvő). 

 
A minőségi jellemzőket, a „belsőt” a „külsőt”, csak egy vékony határvonal választja 
el egymástól. Minden belső jellemző megnyilvánulása külső (pl. a genetikában a 
genom (belső kód) és fenom (külső megjelenés) fogalmai), és minden külső 
jellemző belülre is vetül (pl. stressz hatása az egészségre). Ugyanúgy létezik aktív 
passzivitás (éhségsztrájk), és passzív aktivitás is (nemzeti szocialista eszmék 
elterjedésének „elősegítése” a tömegek közönyével a 30-as években).  
Ezeket a jellemzőket vizsgálva, hamar felfedezhetjük, hogy a belső-külső, valamint 
az aktív-passzív minőségek keleti megfelelője a Yin és a Yang (Yin a befogadó, 
passzív, belső minőség, Yang pedig kiáramló, aktív, külső minőség). A TaijiQuan 
filozófia szerint ennek a két egymásból táplálkozó, ugyanakkor egymással 
ellentétes tulajdonságú jellemzőnek a váltakozása az, amely mozgásban tartja a 
világot. [8] 
 
Ez a váltakozás azonban nem csupán a keleti filozófia sajátja, hanem ugyanúgy 
megtalálható a nyugati kultúrákban „dualitás” néven. Az egzakt fizikai 
tudományoktól (pl. elektromosságtanban a feszültség-áram dualitás vagy a fény 
egyidejű részecske és hullámtermészete), egészen a napi pénzügyi politikáig 
(monetáris-fiskális kettősség), a kollektíva és az egyén küzdelme a jogalkotásban 
vagy a társadalmi mintákban mind e két erő megnyilvánulásai vannak jelen. 
 
Az analógiákat tovább vizsgálva újabb érdekes felfedezést tehetünk, mégpedig, 
hogy Yin és Yang képi megfelelője gyakorlatilag azonos a Cantor-halmaz nevű 
fraktálalakzattal. A fraktál előállításához szükséges iterációs lépések az alábbi 
egyszerű szabállyal írhatók le: 

1. Vegyünk egy szakaszt. 
2. Távolítsuk el a szakasz középső harmadát (ekkor két szakasz keletkezik). 
3. Ismételjük meg az eljárást a kapott szakaszokra végtelenszer (ekkor újabb 

szakaszok keletkeznek). 
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A Cantor-halmaz zárt alakban az alábbi formulával adható meg: 
 

   .                                (1) 

 
Az iterációs eljárásból világos, hogy Yin képi jele, ami egy megszakított szakasz, 
tulajdonképpen két kisebb Yang vonalból tevődik össze, valamint minden Yang 
vonal egy nagyobb Yin része. Ezt az egymásba ágyazódást és a fraktál analógiát 
szemlélteti az. 5. ábra.  
 

 
5. ábra 

A Cantor-halmaz és a Yin-Yang kapcsolat analógiája 

 
Ha minden javasolt pillért (szükségletek minősége, cselekvés módja, erőforrások 
típusa) egy-egy Yin vagy Yang vonallal jelölünk, akkor eljutunk az ún. „trigram”-
okhoz, amelyek valójában megfelelnek a pillérek által meghatározott összesen 
nyolc féle ember–erőforrás viszonynak, amelyet az alábbi táblázat szemléltet.  
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Megnevezés 
Fűr-Ijjas 
szintek 

Változások 
könyve 
szerinti 
trigram  

Név, képi 
megjelenés 

Jellemzők 
Szükségletek 

Cselekvés módja 
Erőforrások 

Túlélő 
  

☰ Qian A teremtő, 
menny 

Férfi, kiáramló 
egyéni 

Külső szükséglet 
Aktívan 
Külső erőforrás 

Babonás 
törzsek 

  

☵ Kan A 
mélységes, 
víz 

Női, befogadó 
kollektív 

Belső szükséglet 
Aktívan 
Belső erőforrás 

Egocentrikus 
harcos 

  

☱ Dui Az örömteli, 
tó 

Férfi, kiáramló 
egyéni 

Belső szükséglet 
Aktívan 
Külső erőforrás 

Konformista 
csoportok 

  

☴ Xun A nemes, 
árvíz 

Női, befogadó 
kollektív 

Külső szükséglet 
Aktívan 
Belső erőforrás 

Kreatív 
hedonista 

☳ Zhen Az ébredő, 
földrengés 

Férfi, kiáramló 
egyéni 

Belső szükséglet 
Passzívan 
Külső erőforrás 

Humánus 
közösségek 

☶ Gen A 
mozdulatlan, 
hegy 

Női, befogadó 
kollektív 

Külső szükséglet 
Passzívan 
Belső erőforrás 

Rendszerelvű 
ember 

☲ Li A 
ragaszkodó, 
tűz 

Férfi, kiáramló 
egyéni 

Külső szükséglet 
Passzívan 
Külső erőforrás 

Holisztikus 
közösségek 

☷ Kun A befogadó, 
föld 

Női, befogadó 
kollektív 

Belső szükséglet 
Passzívan 
Belső erőforrás 

 
1. táblázat 

A Fűr-Ijjas szintek ember–erőforrás viszonyai valamint a „8 Erő” kapcsolata 

 
A bemutatott nyolc „szint” (Fűr – Ijjas modell [5]), a keleti filozófiákban fellelhető 
„8 Erő” (trigramok) egy speciális értelmezése az ember-környezet kapcsolatára. 
Ezekről az „erőkről” részletes leírást a „Változások Könyve” (I Ching) ad [8]. Ez a 
könyv több évezredes múltra tekint vissza, szerzői csak részben vagy egyáltalán 
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nem ismertek, mégis a könyv az évezredek során olyan megfigyelt örök emberi 
tulajdonságokról nyújt pontos leírást, amelyek minden élethelyzet 
(konfliktushelyzet) kimenetelét befolyásolják. Az egyes tulajdonságok, „erők” nem 
mások, mint egyfajta viszonyulások a másik félhez (pl. külvilághoz, másik 
emberhez, stb.). Amikor két eltérő erő találkozik, akkor egyfajta játék kezdődik, 
amelyben az erők típusától függően van némi mozgástér, azonban kimenetelek 
száma nem végtelen, hanem egy jól meghatározható halmaz. (Ezt taglalja a 
Változások Könyve.) 
 
A 8 Erő modellt számos helyen használják sikerrel pl. a keleti menedzsment 
tudományokban (konfliktuskezelésre) [10] vagy a várostervezésnél, építészetben 
(élhető épület kialakítására) [3] vagy éppenséggel a harcművészetekben (pl. 
TaijiQuan) [7]. Adódik tehát, hogy ezt a modellt a fenntartható fejlődésre is 
alkalmazzuk analóg módon, természetesen a megfelelő vizsgálati ismérvek mentén. 
Ezek az ismérvek a Fűr-Ijjas szintek által leírt viszonyok, amelyeket az alábbi ábra 
is szemléltet. 
 

 
6. ábra 

A materializáció iránya a szükségletektől az erőforrásig, és az interakciós lehetőségek 

 
Amennyiben a Fűr-Ijjas modell 8 szintjét egy egységkockában ábrázoljuk – az 
origóban elhelyezve a belső szükségletek, passzív mód, belső erőforrások által leírt 
(0,0,0) „Holisztikus csoportok” elnevezésű szintet, az (1,1,1) pontban pedig a külső 
szükséglet, akív mód, külső erőforrások hármasa áll („Túlélő egyed”), akkor az 
alábbi ábra szerinti fenntarthatósági elemzési teret kapjuk.  
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7. ábra 

A 8 Fűr-Ijjas szint által kifeszített fenntarthatósági elemzési tér 

 
Ha ezek után elvégezzük a „káosz-játék” gondolatkísérletét, ebben az 
egységkockában, a nyolc sarokpontot tekintve vonzó pontoknak, akkor egy térbeli 
fraktál alakzathoz jutunk, ami a Cantor-halmaz egy változata, az ún. Cantor-por, 
amit a 8. ábra szemléltet.  
 
A gondolatkísérlet lépései az alábbiak: 
1. Válasszunk ki az egységkockában egy P pontot, ami valamely társadalmi 

alegység szükséglet-cselekvés-erőforrás viszonyát reprezentálja a térben. 
2. Válasszunk ki véletlenszerűen a 8 Fűr-Ijjas szint közül egy vonzó sarokpontot 

(SorsoltSarokPont), majd a P-SorsoltSarokPont távolság sarokponttól mért 
valamilyen arányába helyezzük P következő állapotát (ezt az arányt jelölje r). 
Ha pl. r=0,5 akkor PSorsoltSarokPont szakasz felező pontjában lesz P 
következő állapota, ha r=1/3 akkor a SorsoltSarokPonthoz közelebb eső 
harmadoló pontban. (Fontos kihangsúlyozni, hogy ez az állapotváltozás ∆t=0 
idő alatt végbemegy, hiszen egy viselkedésforma megnyilvánulása a cselekedet, 
és ha még az előző állapothoz tartozó viselkedésforma megnyilvánulásait 
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tapasztaljuk egy társadalmi alrendszeren, akkor az azt jelenti, hogy ebben az 
értelmezésben nem következett be az erőforráshoz fűződő viszony 
megváltozása. A „bort iszik, vizet prédikál” esetekkel ebben a modellben nem 
foglalkozunk.) 

3. Ezt az eljárást ismételjük végtelenszer. 
 
Az így kirajzolódó pontok halmaza függ tehát r-től, amit a következőképp 
értelmezhetünk: 
r tulajdonképpen nem más, mint annak a mérőszáma, hogy mennyire képes 
befolyásolni egy adott társadalmi alrendszert egy adott vonzó sarokpont. Nevezzük 
r-t „társadalmi ellenállásnak”. Ha r=0, akkor minden egyes időpillanatban az 
egységkocka valamelyik sarokpontján tartózkodunk, azaz teljesen az adott erő 
befolyása alá kerülünk, ha r=1, akkor pedig képtelen az adott alrendszer elmozdulni 
a P pontból. Az alábbi ábrán közel 200.000 pontból álló szimuláció eredményei 
láthatók, különböző r-értékek mellett. 
 

 
8. ábra 

A „káosz-játék” kimenetele a fenntarthatósági elemzési térben r=0, r=0.2, r=0.333, r=0.5, 

r=0.9, r=0.99 társadalmi ellenállások mellett 

 
A 8. ábrából jól látszik, hogy nagy ellenállás esetén a kiindulópont körül 
csoportosulnak a későbbi állapotok, míg r=0.5 esetén az egységkockát egyenletesen 
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töltik ki a lehetséges állapotok. Az r<0.5 esetén kirajzolódni látszik a Cantor-por, 
ami r= 0 esetében a 8 Fűr-Ijjas szintté fajul.  
 
Ennek a modellnek a segítségével az alábbi következtetéseket vonhatjuk le a 
fenntarthatóságra vonatkoztatva: 
1. Ha nagy a társadalmi ellenállás az állapotváltozás tekintetében, akkor későbbi 

lehetséges állapotok a kiinduló állapot szűk környezetében maradnak, azaz 

bármilyen fenntarthatósági stratégiához való ragaszkodás, a jelen állapot 
fenntartására tett kísérlet csak akkor lehet eredményes, ha a „káosz-játék”-ban 

résztvevő többi szereplő (társadalmi alegység) is kvázi mozdulatlanul 
helyezkedik el a térben úgy, hogy összességében a lehető legegyenletesebben 

töltsék ki az egységkockát. Ha ugyanis ez a kitöltés nem egyenletes, az azt 
jelentené, hogy valamelyik erőforrástípus túlterheltté válik. Az egyenletes 
kitöltés állapota jelenleg nyilván nem áll fenn, hiszen pl. a „Holisztikus 
csoportok” sarokpont környezetében jelenleg nagyon kevés számú alrendszer 
található, sőt vannak „divatos” szintek, amik sokakat vonzanak (pl. a „Kreatív 
hedonista”, „Konformista csoportok”, „Egocentrikus harcos” sarokpontok).  

2. Minél kisebb a társadalmi ellenállás, annál jobban rendszerezetté válnak a 
fenntarthatósági térben az alrendszerek lehetséges állapotai. Nevezzük ezt 
„determinált fenntarthatóságnak”. (Lényegében az r=0 érték, az ellenállás 
hiánya azt feltételezi, hogy teljes mértékben egy külső erő határozza meg 
(determinálja) a következő állapotokat. 

3. Minél nagyobb a társadalmi ellenállás, annál inkább az alrendszer határozza 
meg a saját következő állapotait. Nevezzük ezt a jelenséget „kontrollált 
fenntarthatóságnak”. Ez azt jelentené, hogy bizonyos társadalmi alegységek 
saját állapotuk „inverzébe” kényszerítenek más alegységeket, hogy így 
biztosítsák az egységkocka egyenletes kitöltését (ami végső soron a külső- 
belső erőforrások egyenletes terheléséhez szükséges). 

4. Amennyiben az 1. pontban vázolt statikus állapot nem elérhető, a modellből az 
következik, hogy olyan stratégiát kell követnünk, amikor megengedőbbek 
vagyunk az alrendszert jelen állapotából kitérítő erőkkel. Ha r=0.5, akkor az 
alrendszer egymaga is képes egyenletesen bejárni egész egység kockát. Ha 
feltételezzük, hogy a többi szereplő is hasonlóan viselkedik, összességében 
minden időpillanatban egyenletes lesz az eloszlása az állapotoknak, így minden 
szereplő egyforma eséllyel jut külső és belső erőforrásokhoz, és nem terhelik túl 
egyik erőforrás típust sem azzal, hogy saját maguk (társaikkal együtt) 
valamelyik vonzó sarokpont közelében stagnálnak.  
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5. A kontrollált fenntarthatóság hosszú távú megvalósítása kérdéses, mivel egy 
társadalmi alrendszer nem marad örökre egy állapotban, hanem fejlődik (pl. 
modern technika betörése bennszülött őslakosok körébe), így nem tartható fenn 
mesterségesen ilyen állapot. 

6. Ha egy társadalmi alrendszer képes elfogadni azt, hogy az eddigi megszokott 
állapotából egy másik, számára ismeretlen („kényelmetlen”) állapotba is 
átkerülhet, és ehhez sikeresen tud alkalmazkodni, akkor az az alrendszer a 
fenntarthatóság trajektóriáját követi. Ellenkező esetben, ha ragaszkodunk a 
jelenlegi állapotunkhoz, stratégiánkhoz, akkor azzal hosszútávon a 
fenntarthatóság ellen dolgozunk. 

  
„A Föld képes valamennyi földlakót eltartani, de nem képes egyetlen ember 
kapzsiságát kielégíteni”. [Ghandi] 
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Víz és élelmezés összefüggéseinek kulturális háttere12 
IJJAS FLÓRA 

 
Bevezetés 
 
Az ENSZ 2012-es Víz Világnapra készített kiadványában (UN Water, 2012) és a 
2012-es stockholmi Víz Világhét bevezető anyagában (SIWI, 2012) a szakértők 
egyértelműen kimondják, hogy a Földön elegendő mennyiségű erőforrás áll 
rendelkezésre ahhoz, hogy minden ember kellő mennyiségű élelemhez és vízhez 
jusson. Ehhez képest egyre több embert érint mind az élelmiszer-, mind pedig a 
vízhiány. Jelenleg több mint 800 millió ember éhezik, miközben nagyjából kétszer 
ennyi túlsúlyos, az élelmiszerek 30 százaléka pedig mindezek ellenére 
felhasználatlanul kerül a hulladéktárolókba.  
 
Mindkét szélsőséges esetben az egészség súlyos károsodásával lehet számolni, így 
ráadásul az a paradox helyzet áll fenn, hogy a jelenlegi erőforrás-elosztás és             
-felhasználás rossz mind az éhezőknek, mind pedig a túlsúlyosaknak, illetve a 
társadalom egészének is a felmerülő egészségügyi költségek következtében. 
Nagyon szűk réteg az, akiket ez a helyzet nem érint a testi-lelki egészség vagy az 
anyagiak szempontjából (Ijjas, 2013). 
 
Erkölcsileg és jogilag szintén nagyon nehéz problémával állunk szemben. Az ENSZ 
mind az élelmiszerekhez, mind pedig az ivóvízhez való jogot alapvető emberi 
jogként ismeri el. Az élelemhez való jogot 1948-ban fogadták el az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatában (azóta 156 állam fogadta el hatályos jogi 
kötelezettségként) 2010 óta pedig alapvető emberi jogként ismerik el a tiszta 
ivóvízhez és a szennyvízhálózathoz való hozzáférést. A kialakult ambivalens 
helyzetben azonban a társadalom csak nagyon nehezen lesz képes azon erkölcsi 
kötelességének eleget tenni, hogy minden embert segítsen megfelelő táplálékhoz 
jutni az egészséges élet fenntartásához. A tudományos világ nyílt állásfoglalása az 
elosztási folyamatok racionális és humánus érthetetlenségével kapcsolatban előbb-

                                                 
12 "A munka szakmai tartalma kapcsolódik az "Új tehetséggondozó programok és 
kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek 
megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0009 program 
támogatja." 
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utóbb válaszra kényszeríti a politikai döntéshozókat is. A válaszként hozott 
döntések iránya, időzítése, intenzitása azonban egyelőre kérdéses. 
 

Víz és élelem összefüggései 

 
Víz és élelem összefüggései a népességnövekedés, az éghajlatváltozás és az 
energiaválság tükrében 
 
A 2050-ig várhatóan 9 milliárdra duzzadó népesség és 40 százalékra emelkedő 
vízhiány (UN Water, 2012) tovább súlyosbítják az élelmezés problémáját. A 
vízfogyasztás 70 százalékáért ugyanis a mezőgazdasági termelés felelős, 2030-ra 
pedig 45 százalékkal magasabb mezőgazdasági célú vízhasználatot 
prognosztizálnak. Mindezek tekintetében a következő 40 évben az 
élelmiszertermelés 70 százalékos globális, illetve 100 százalékos fejlődő országokat 
érintő javulását kellene elérni (IIASA, 2011).  Az éghajlatváltozás szintén 
súlyosbítja a problémát és a biodiverzitás további csökkenésének veszélye is 
fennáll. Az energianövények termesztése iránti igénynövekedés bioüzemanyag-
gyártás céljából tovább csökkenti az élelmiszer-termelésre rendelkezésre álló 
területek és víz mennyiségét. 
 
A vízkészleteket érintő nagy globális problémák, így a népességnövekedés és az 
éghajlatváltozás rendkívül tág fogalmak, amelyek ugyanakkor szorosan 
összefüggnek és számos egyéb problémát vetnek fel (például bioüzemanyagok, 
biodiverzitás, szuverenitás, népegészségügy stb.). A népességnövekedés okozta 
problémákat az éghajlatváltozás megsokszorozza, nem lehet a kettőt 
különválasztani. A vízkészletek iránti keresletet a népességnövekedés növeli, míg 
kínálatát az éghajlatváltozás csökkentheti (például kevesebb csapadék, szárazabb 
éghajlat, illetve a CO2-kibocsátás mérséklésére irányuló növekvő bioüzemanyag-
termelés során elhasznált vízmennyiség révén). 
 
A népesség növekedése által nő a mezőgazdasági termékek iránti kereslet, azok 
megtermelése azonban függ a rendelkezésre álló földkészletektől (termőképes 
földterületek, elegendő csapadék vagy öntözővíz, talajvíz stb.). Amennyiben a 
készletek szűkösen állnak rendelkezésre, úgy nagy esélye van az élelmiszerválság, 
az akut vízhiány kialakulásának egyes területeken, de egyre inkább bárhol a világon 
(például a klímaváltozás következtében). A felmelegedés lassítása érdekében 
felmerültek emellett olyan alternatívák, amelyek a készleteket tovább csökkentik. 
Így például a bioüzemanyag-termelés elvonhatja ezeket a készleteket (föld, víz) az 
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élelmiszer-termeléstől. Egyre többet hallani arról, hogy a klímaváltozás kedvezőtlen 
hatásai és a bioüzemanyag-termelés hogyan súlyosbítják egyes területeken a 
népességnövekedés következtében már eleve súlyos élelmiszerválságot (Ijjas, 
2013). 
 
Víz és élelem a fogyasztói szokások tükrében 
 
A fogyasztói szokások nagyban befolyásolják a víz- és élelemkészletek alakulását. 
Amennyiben például a világon mindenki az amerikai étrend szerint táplálkozna, 
akkor az élelmiszer-termeléshez 75 százalékal több vízre volna szükség 
(Canagaratna, 2007). Ennek oka, hogy 1 kilogramm búza előállításához durván 
500–4000 liter vízre van szükség, míg 1 kilogramm marhahúshoz akár 16 000 liter 
víz is szükséges lehet. Ebből következően az Amerikai Egyesült Államokban egy 
átlagos mennyiségű húst tartalmazó étrendhez napi szinten 5400 liter vízre van 
szükség, míg egy vegetáriánus étrend mindössze 2600 liter vizet tartalmaz. 
Chapaign és Hoekstra (2004) egy, az országok húsfogyasztását a jövedelem 
függvényében is vizsgáló tanulmányának adatai alapján a magyar húsfogyasztás 
például kiemelkedően magas. A fejlett országokban ehhez képest az figyelhető 
meg, hogy ahogyan nő a jövedelem, úgy az embereknek egyre több idejük van az 
egészségük megőrzésével foglalkozni. A vegetáriánus, de legalábbis kevesebb húst 
tartalmazó étrendet pedig sok helyen egészségesebbnek tartják a hagyományos 
étrendeknél, így több országban a GDP növekedésével egyidejűleg csökkent a 
húsfogyasztás. A magas jövedelemhez azonban nem mindig párosul kismértékű 
húsfogyasztás (például USA). Felmerül a kérdés, hogy amennyiben a magas 
jövedelem nem alapvetően meghatározó tényező, úgy mely tényezők befolyásolják 
még a húsfogyasztást, illetve azon keresztül a vízfogyasztást. Elképzelhető, hogy a 
húsfogyasztás mértéke sokkal inkább egyéni hiedelmek és meggyőződések, illetve 
kulturális értékek, értékrendek függvénye (Ijjas, 2013). Allan (2011) azzal 
hangsúlyozza e kérdéskör fontosságát, hogy amennyiben a fejlett világ 
megváltoztatná az étkezési szokásait, akkor az élelmiszereken keresztül elhasznált 
vízmennyiséget 40 százalékkal (!) lehetne csökkenteni. 
 
A fogyasztási szokásokban rejlő különbségek jelentőségét a következő példa jól 
szemlélteti. Az emberi test nagyjából 70 százalékban vízből áll és naponta átlagosan 
2 liter víz elfogyasztása szükséges ahhoz, hogy a test egyensúlya fennmaradjon. 
Ehhez képest azoknak az élelmiszereknek és áruknak az előállításához, amelyeket 
egy átlagos amerikai naponta elfogyaszt vagy használ, 7790 liter víz szükséges, míg 
ugyanez egy bangladesi ember esetében mindössze 2100 liter (Mekonnen, 
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Hoekstra, 2011). Mi okozza tehát a különbséget? Annyi bizonyos, hogy nem az 
amerikai és bangladesi ember testi szükségletei közti különbség.  
 

Kulturális háttér 

 
A nagy globális társadalmi problémák, illetve az ökoszisztémában lezajló 
folyamatok és főleg ezek összefüggéseinek megértéséhez rendkívül sok tényezőt 
figyelembe kell a venni. A számszerűsíthető relatíve objektív adatokon túl például 
számos láthatatlan tényező is közre játszik ezen folyamatok alakulásában. 
Objektíven nem magyarázható például a vegetáriánus étkezés melletti fogyasztói 
döntés, mert számos szubjektív tényező szerepet játszhat, így például a hús árán túl, 
etikai, vallási, erkölcsi meggyőződések. Maga a vegetáriánus étkezés mellett hozott 
döntés azonban a viselkedésen keresztül (vízlábnyom, ökolábnyom) nagyban 
befolyásolja a víz- és élelemhiányt. A fogyasztói döntés a fogyasztó 
személyiségének függvénye, amelyet pedig nagyban meghatároz az illető 
szocializációs folyamata, az őt ért hatások és az általa szerzett tapasztalatok. A 
szocializáció kulturális értéktérben zajlik.  
 
Kultúra alatt jelen esetben az egyén és közösség gondolkodásmódját és 
cselekedeteit alapvetően meghatározó értékek és normák összességét értjük. Ezek 
az értékek határozzák meg a fogyasztói szokásokat, tehát például azt is, hogy mi 
kerüljön a fogyasztói kosárba. Amennyiben a fogyasztói kosárba jellemzően nagy 
vízlábnyomú termékek kerülnek (vagyis olyan termékek, amelyek előállításához 
nagy mennyiségű vízre van szükség), az megnöveli az adott ország vízlábnyomát is 
(vagyis az országban összesen „elfogyasztott” termékeken keresztül „elfogyasztott” 
teljes vízmennyiséget). Amennyiben ez az ország vízhiányban szenved, úgy 
elképzelhető, hogy elsőként forrásoldalon próbálja majd meg a kereslet-kínálat 
különbségéből keletkező feszültséget enyhíteni. Ebben az esetben a forrásokat 
igyekszik majd bővíteni, például új földterületek bevonásával vagy magas 
víztartalmú termékek importálásával. Globális szinten ez a folyamat azonban 
fenntarthatatlan. Lehetetlenség egy zárt rendszeren belül mind újabb és újabb 
forrásokat bevinni a fogyasztási láncba.  
 
Mitől függ az, hogy egy ország milyen utat jár be? Az egyik lehetőség, hogy újabb 
és újabb természeti erőforrásokat igyekszik megszerezni, s ehhez egyre nagyobb 
gazdasági erőforrásokat használ fel. A másik lehetőség, hogy az ország kereslete 
változik. Ez akkor áll fenn, ha megváltozik a fogyasztói kosarak összetétele, vagyis 
az adott országban kisebb vízlábnyomú, esetleg kevesebb terméket vásárolnak. Az 
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ország vízlábnyomának érezhető mértékű csökkenéséhez kellő számú fogyasztó 
(kritikus tömeg) ilyen jellegű fogyasztói döntése szükséges (Ijjas, 2013). Szakértők 
a társadalom környezettudatosságának fokozására tett intézkedéseket szoktak 
emlegetni, mint a keresletet megváltoztatni képes beavatkozás. A tudatosság/tudat 
megváltoztatása, vagy befolyásolása azonban ellentmondásos terület, mert 
hierarchikus társadalmi berendezkedést feltételez, ezért érdemes óvatosan 
viszonyulni e fogalomkörhöz.  
 
Az ország vízlábnyoma arányaiban legnagyobb részt az agrártermékekhez 
felhasznált vízmennyiséget mutatja, így az élelmiszerek fogyasztásával kapcsolatos 
fogyasztói döntések itt kiemelt szerepet játszanak. Az élelmiszer-fogyasztási és 
táplálkozási szokások elsősorban a fogyasztó személyiségétől (környezettudatosság, 
empátia, ösztönök, intelligencia stb.), másodsorban egyéb kulturális jellemzőktől 
(értékrend, szociális helyzet, referenciacsoportok – család, barátok stb.) függnek 
(Ijjas, 2008). 
 
Utóbbi tényezőket figyelembe véve nagy jelentőséggel bír egy olyan fogyasztói 
döntése, amely kiegyensúlyozott vegetáriánus étrendet eredményez. Az előző 
példán bemutatásra került, hogy egy ilyen étrenddel feleannyi vizet használ el a 
fogyasztó, mint a hagyományos étrend esetében. A vegetáriánus és a bizonyos 
állatok húsát elhagyó étrendek születhetnek például erkölcsi, vallási, filozófiai, 
egészségügyi stb. megfontolásokból. Ezek mindegyikére igaz azonban, hogy a 
fogyasztó személyiségéből és kultúrköréből adódóan jönnek létre. 
Ezekkel a sajátosságokkal is foglalkoznunk kell, amennyiben a víz- és élelemhiány 
problémakörébe érdemben szeretnénk beleavatkozni. A rendszer összetettsége 
azonban egy meglehetősen bonyolult, soktényezős modellt eredményez. 
 

A víz és az élelmezés összefüggéseinek értelmezése az integráló vízgazdálkodás 
tükrében 

 
A vízgazdálkodás egy újfajta megközelítésére dolgoztuk ki az ún. integráló 
vízgazdálkodás modellt. Az integráló vízgazdálkodás semmiképpen sem 
összekeverendő az integrált vízgazdálkodás fogalmával. Integrált vízgazdálkodás 
alatt a vízgyűjtőn folytatott tevékenységek, azok vízigényének a vízkészletekkel és 
a hidrológiai folyamatokkal történő összehangolását értjük térben és időben (VKKI 
definíció), amelynek keretében mind a gazdasági, ökológiai szempontok, mind 
pedig a társadalom bevonása nagy hangsúlyt kap.  
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Az integráló vízgazdálkodás szintén együtt próbálja kezelni a gazdasági-társadalmi-
ökológiai és hidrológiai kérdéseket, de annyiban tovább megy, hogy megpróbálja 
feltérképezni azt is, hogy az emberi tevékenységek által alakított hidrológiai 
folyamatok és vízhasználat mögött milyen emberi, kulturális tényezők húzódnak 
meg. Azt is bevonja a vizsgálatba, hogy mely szükségletek kielégítése adja a 
motivációt az említett tevékenységek elvégzésére, ami a későbbiekben változásokat 
okoz a hidrológiai folyamatokban és vízkészletekben. Az integráló vízgazdálkodás 
tehát az integrált vízgazdálkodás által lefedett területek okozati oldalán túl egyéb 
okokat is igyekszik bevonni a vizsgálódás tárgyába. Amennyiben visszavezetjük az 
eseményeket a kiindulásig, akkor többnyire azt látjuk, hogy minden beavatkozás 
mögött egy döntés és minden döntés mögött egy vagy több ember áll. Ezek alapján 
úgy tűnik, hogy az okok többnyire a humán tényezővel kapcsolatban keletkeznek és 
így annak bevonása, elemzése által válnak megérthetővé. Ez természetesen egy 
rendkívül nehéz folyamat, hiszen nagyon nehéz az objektumról leválasztani a 
szubjektumot, vagyis tudományos hitelességgel következtetéseket levonni egy 
rendkívül szubjektív vizsgálati tárgyról, vagyis az emberi döntéshozás hátterében 
álló egyéni és kulturális tényezőkről.  
 
Egy amerikai filozófus Ken Wilber (1997) mégis megkísérelte ezt, és jelen 
tanulmányban is Wilber elméleti modelljéből indulunk ki. Az úgynevezett integrál 
elmélet ötvözi a nyugati tudományok és a keleti filozófia kiindulópontjait és 
korábbi nagy gondolkodók elméleti alapvetéseit. Így például a különböző 
jelenségeket és folyamatokat Platón az igazság, a jóság és a szépség területeire 
vezeti vissza, Immanuel Kant a tiszta észre, az ítélő erőre és a gyakorlati észre, 
Jürgen Habermas pedig az objektív igazságra, szubjektív őszinteségre és 
interszubjektív igazságosságra (Esbjörn-Hargens, Zimmerman, 2009).  
 
Az integrál modell alapján négy nagy részre bontottuk a világi folyamatokat: 

� mentális, szellemi, lelki fejlődés (egyéni belső tér), 
� békés együttélés kifejlesztése a kultúrákon belül és azok között (közös 

belső tér), 
� alrendszerek fenntartása (egyéni külső tér), 
� a rendszer egészének fenntartása (környezet-gazdaság-társadalom) (közös 

külső tér). 
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Ezen területek vizsgálatára a következő módszertani zónákat állapíthatóak meg: 

 Belső tényezők Külső tényezők 

Egyéni tér Pszichológia Empirikus tudományok 

Közös tér Szociológia, 
kultúrantropológia 

Rendszertudományok 

1. táblázat 
Integrál modell módszertani zónái (saját szerkesztés) 

 
Feltételezzük, hogy a különböző módszertanok segítségével egy adott területként 
vizsgálható a vízgazdálkodás is, méghozzá a vízgazdálkodást felölelő rendszer 
keretén belül soft (belső), illetve hard (külső) tényezők felbontásában:  
 
 Soft tényezők Hard tényezők 

Adott terület 

„igények” 
humán tényező 

„tevékenységek” 

Adott területet felölelő 
rendszer 

„vízkészletek, hidrológiai 
folyamatok és tevékenységek 

összefüggései” 

2. táblázat 
Integrált vízgazdálkodási fogalmak elhelyezése és kiegészülése az integrál modellben (saját 

szerkesztés) 

 
Előzőek értelmében egy integráló vízgazdálkodási modell a következő területeket 
kell, hogy vizsgálja egy probléma megoldási eljárás keretében: 

 Soft tényezők  Hard tényezők 

Vízgazdálkodás  1. Fizikai egészség 
2. Mentális egészség 
3. Lelki egészség (well-being)  

1. Kémiai, hidromorfológiai 
állapot 

2. Ökológiai állapot 
3. Fenntartható 

vízgazdálkodás és 
vízhasználat 

Társadalmi-
gazdasági-
környezeti 
rendszer  

1. Biztonságos társadalmi élettér  
2. Egészséges társadalmi élettér 
3. Társadalmi kohézió, 

tolerancia, demokratikus 
viszonyok, jogvédelem 

1. Hidroszisztémák állapota 
2. Ökoszisztémák állapota 
3. Társadalmi-gazdasági-    

 környezeti 
fenntarthatóság 

3. Táblázat 
Integrált vízgazdálkodás által lefedett területek (aláhúzva) az integráló vízgazdálkodáson 

belül (saját szerkesztés) 
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Előző ábrán az integrál modellbe illesztett integrált vízgazdálkodás kutatási területei 
láthatóak, amelyek kiegészültek humán tényezőkkel. Az így kiegészült modell az 
integráló vízgazdálkodás területeit mutatja. 
Az integráló vízgazdálkodást tehát úgy lehetne definiálni, mint egy olyan 
módszertant, amellyel integrált vízgazdálkodási stratégiák alkotásával és 
alkalmazásával egyidejűleg vizsgálni tudjuk a vízzel kapcsolatos problémák emberi 
vonatkozásait is. 

 
Humán tényező a vízgazdálkodásban 
 
A vízgazdálkodás emberi vonatkozásainak megértéséhez egy amerikai professzor 
Clare W. Graves (1970) elméletét alkalmazzuk, amely számos neves szakértő (így 
például Kohlberg, Armon, Mumford, Howe, Rawls, Piaget, Erikson, Maslow, 
Loevinger és Fromm) munkáját is magában foglalja, illetve azokkal párhuzamba 
állítható, illetve amely elméletet Wilber (1997) Beck és Cowen (1996) gyakorlatban 
is hatékonyan alkalmazott módszerré fejlesztett. Egy olyan társadalomfejlődési 
modellről van szó, amely kitűnően alkalmazható olyan globális problémák 
értelmezésére, mint amilyen a vízhiány és élelmiszerhiány, illetve azok 
összefüggései. A megértésen keresztül pedig lehetőség nyílik hatékonyabb, 
integráló megoldási módok kidolgozására.  
 
Graves (1974) nyolc nagy értékrendszert határozott meg, amelyek a társadalmak 
döntéshozatalát és viselkedését alapvetően meghatározzák. A Graves által 
meghatározott nyolc pszichoszociális szint két meghatározó tényező 
kombinációjából áll össze. Az egyik az adott szinten kialakult neurológiai, agyi 
kapacitás, amelyen a pszichés megküzdési képesség alapszik; a másik pedig azon 
problémák köre, amelyekkel az egyénnek és a társadalomnak meg kell küzdenie, 
vagyis az életkörülmények. Graves két betűvel jelöli e két tényezőt, s ezek 
kombinációja jelöli az adott szintet. Modelljében a szintek sorra: A-N Automatikus; 
B-O Autisztikus, C-P Egocentrikus, D-Q Abszolutisztikus, E-R Multiplisztikus, F-S 
Relativista, G-T Szisztematikus, és H-U Differenciáló. 
 
A következő táblázatban Graves (1974) tipológiája olvasható az egyes szinteket 
jellemző gondolkodásmód, szükségletek és főbb motivációk bontásában, valamint 
az egyes szintek megfelelő elnevezései a Fűr-Ijjas (2012) szerzőpáros modelljéből. 
A társadalomfejlődés során a túlélő egyénektől a rendszerelvű közösségek felé 
haladva mind összetettebb és rugalmasabb társadalmi rendszerek jönnek létre. 
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Graves 
szint 

Társadalomfejlődési 
csoportok 

Gondolkodásmód Szükségletek Motiváció 

A-N Túlélő egyének automatikus, 
ösztönös 

Élettani 
szükségletek 

evés, ivás, alvás, 
ürítés, szexualitás 

B-O Babonás csoportok autisztikus, 
rituális, babonás, 

mitologikus 

Biztonság 
csoportban 

törzsi tradíciók, 
megfelelés a 

természet 
szellemeinek 

C-P Harcos egyének egocentrikus, 
hatalom-elvű 

Biztonság 
önállóan 

hatalom, hódítás 

D-Q Követő csoportok abszolutista, 
tekintély-elvű 

Biztonság 
csoportban és 

időben 

morál, 
hagyomány, 

tisztelet, biztonság 

E-R Kreatív hedonisták multiplisztikus, 
stratégikus, 
racionális, 

materialista, 
indiviualista, 

modern, reflektív 

Ön-
megvalósítás 
– gondolati, 
viselkedési 

függetlenség 

felfedezés, újítás, 
fogyasztás, 

hatékonyság, 
logikai 

magyarázatok, 
siker, 

teljesítmény, 
függetlenség 

F-S Humánus 
közösségek 

relativista, 
egalitáriánus, 
konszenzusos, 
poszt-modern, 
vízió-logika 

Ön-
megvalósítás 

– érzelmi 
függetlenség 
közösségen 

belül 

hitelesség, 
összetartás, 
megosztás, 
elfogadás, 
megértés, 

érzékenység, 

figyelmesség, 
környezettudatosság 

G-T Rendszerelvű 
emberek 

planéta centrikus LÉT 
Potenciál 

megvalósítása 

sokféleség, 
rugalmasság, 
felfedezés, 

rendszerszemlélet, 
elmélet-gyakorlat 
összehangolása, 

integrálás 

H-U Rendszerelvű 
közösségek 

holisztikus Globális 
LÉT Potenciál 
megvalósítása 

non-dualitás, 
kozmosz 

4. táblázat 
Társadalomfejlődési csoportok alapjellemzői (saját szerkesztés) 
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A társadalomfejlődési elméleteknek nagy szerepe lehet az erőforráshiány 
következtében esetlegesen fokozódó nemzetközi konfliktusok megoldásában. Így 
például a Jordán folyó vízgyűjtőgazdálkodásának kérdései nem megoldhatóak a 
közel-keleti térség értékkülönbözőségeinek és a kialakult emberi konfliktusok 
figyelembe vétele nélkül (Grünhut, 2007). Egy másik példa Izrael és Szingapúr 
esete. Ezek az országok bőven a lélektani határ alatti egy főre jutó vízkészlettel 
rendelkeznek (Somlyódy, 2011), mégis jobban gazdálkodnak azzal a kevéssel, ami 
a rendelkezésükre áll, mint más vízben gazdagabb országok. Magyarázható ez 
egyrészről gazdasági, technológiai fejlettségükkel, de vízgazdálkodásuk sikere 
nagyban alapszik a víztakarékos szemléletmód elterjedésén, illetve az innováció 
felé való nyitottságon.  
 
A konfliktusok megértéséhez az egyes társadalmi értékrendek feltérképezése, a 
gondolkodásmód és viselkedés elemzése ajánlott. A világ társadalmai osztozni 
„kénytelenek” a természeti erőforrásokon, s ez egyre inkább érezhetővé válik, 
ahogyan nő a népesség. Az ember elsőként az alapvető élettani szükségletek 
kielégítéséhez szükséges erőforrások hiányát érzi meg, mert ezek szükségesek az 
életfunkciók fenntartásához, s amíg ezen szükségletek nincsen kielégítve, addig 
semmilyen más tevékenységre (stratégiaalkotás, döntéshozás, eljárás, vásárlás, 
fogyasztás, önmegvalósítás, stb.) nem marad életenergia. Ilyen alapvető 
szükségletek kielégítéséhez szükséges erőforrások a víz és az élelem. Ezek 
megosztásának mikéntje nagyban függ a szereplők hajlandóságától, prioritásaitól, 
motivációitól, értékeitől.  Amennyiben például egyszerre minden ember 
értékrendjében hátrébb kerülne a húsfogyasztás nyújtotta élvezet, úgy nagy 
valószínűséggel gyorsabban és jelentősebb mértékben lecsökkenne az országok 
vízlábnyoma, mint bármely más újonnan bevezetett víztakarékosabb technológia 
következtében. Természetesen itt bármely más olyan terméket megemlíthetnénk, 
amelynek fogyasztása az eredeti termékhez képest kisebb vízlábnyomot 
eredményez.  
 
Egyelőre úgy tűnik, hogy még nagyon az elején járunk a szűkös erőforrások 
elosztási gyakorlatának és a társadalmi értékrendváltozás folyamatainak 
összekapcsolásában. A jövőben azonban várható egyfajta szemléletmód váltás, mert 
az eddigi kudarcok (pl. éhezők számának növekedése) alapján egyre 
valószínűbbnek tűnik, hogy a globális kihívások teljesen újfajta megoldási módokat 
igényelnek. A bemutatott globális változások pedig Európát és Magyarországot is 
érintik, így itt is nagy szerepe lehet az integráló vízgazdálkodás keretében 
alkalmazott társadalomfejlődési elméleteknek.  
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Integráló vízgazdálkodás az európai gyakorlatban  
 
Társadalomfejlődési elméleteket még nagyon kevesen alkalmaztak a 
vízgazdálkodás terén. Szakirodalmi áttekintésünk során tulajdonképpen egyetlen 
ilyen példával – egy holland egyetemi kutatással (Straatsma et al. 2009) – 
találkoztunk. Jó példa az integráló vízgazdálkodásra ez a tanulmány, amely 
értékvezérelt forgatókönyveket készített az alsó-rajnai árterek ökológiai állapotának 
és domborzatának változására. Egy olyan új módszertant alkalmaz, amellyel az 
ártér változásait 2050-ig prognosztizáló forgatókönyveket a pszichológia, 
szociológia, geológia és a geomorfológia együttes alkalmazásával készítik (Ijjas F., 
2012). A domináns értékrendek megnevezésére és az ezek által indikált 
vízgazdálkodási beavatkozások megnevezésére bevonták a különböző területek 
(ökológia, hidraulika, integrált vízgyűjtőgazdálkodás, geomorfológia, stb.) 
szakértőit. Feladatuk az volt továbbá, hogy ezeket a társadalmi értékrend indikálta 
vízgazdálkodási beavatkozásokat konkrét térbeli elhelyezkedésben is modellezzék, 
és azokból készítsék el a különböző forgatókönyveket 2050-ig. Arra a 
következtetésre jutottak, hogy egyik értékrendi beavatkozás sem hozza a minden 
szempontból (ökotópok állapota, hordalékrekaás, stb.) legelőnyösebb eredményt, 
azonban az éghajlatváltozás forgatókönyvéhez képest az értékvezérelt 
forgatókönyvek mindegyike jóval nagyobb mértékben érinti az ártér 
biogeomorfológiáját.  
 

Következtetések 

 
A vízhiánnyal és az élelmezési kérdésekkel kapcsolatban egyelőre számos alapvető 
kérdés megválaszolatlan, és sok a gazdasági, társadalmi ellentmondás. A vízhiány 
megoldása érdekében, figyelembe véve az élelmezési kérdéseket, a következő 
objektív és szubjektív tényezők figyelembevétele lehet szükséges országos szinten. 
Ilyen objektív tényezők például a víz hozzáférhetősége, a vízönellátottság, a 
vízimportfüggőség, a vízhiány, a vízhatékony technológiák megléte. Továbbá a 
vízhatékonyabb, nagyobb terméshozam környezetterhelésének mértéke, a nagy 
vízlábnyomú termékek helyettesíthetősége, az élelmiszer-ágazat 
sajátosságai/agráripari dolgozók aránya, az ökolábnyom/karbonlábnyom/ 
vízlábnyom mértéke stb.  
 
Másrészről viszont figyelembe kell venni a szubjektív tényezőket is úgy, mint az 
egyéni és társadalomszintű szükségletek, a vízbiztonság „lélektani” határa az adott 
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országban, a társadalom alkalmazkodóképessége, a társadalom befogadó készsége 
kisebb lábnyomú, helyettesítő termékek iránt, a társadalmi részvétel stb. 
 
A felülről jövő kezdeményezéseken túl érdemes figyelembe venni továbbá az 
alulról jövő kezdeményezéseket is, amelyek akár nagyobb hatásfokú 
eredményekhez is vezethetnek a víz- és az élelemhiány megoldása terén. Így 
például az étrendváltoztatás egy rendkívül hatékony módja lehet a 
víztakarékosságnak és a vízlábnyom csökkentésének. Az étrend megváltoztatása 
azonban demokratikus államokban egyéni fogyasztói döntés kell, hogy legyen, így 
csakis a kulturális és egyéni értékrend változásán keresztül érvényesülhet.  
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Fenntarthatósági nézőpontok érvényesíthetőségének vizsgálata két 
kiemelt vízparti desztinációban13 

POMUCZ ANNA BOGLÁRKA 

 
Bevezetés 
 
Vizsgálataimban két népszerű magyarországi vízparti turisztikai desztinációt, a 
Balaton turisztikai régió és Tisza-tó turisztikai régió turizmusát vizsgálom, 
mégpedig a fejlesztési programjaik értékelésén keresztül fenntarthatósági 
szempontból. Fő célom annak vizsgálata, hogy a tavak sajtosságai milyen módon 
befolyásolják azt, hogy melyik fejleszteni kívánt turizmus típusok, ill. turisztikai 
termékek a leginkább fenntarthatók az elemzésbe vont tavak körüli régióban. Ennek 
elemzése érdekében először megvizsgálom az egyes tavi régiók turizmusfejlesztési 
programjaiban szereplő turizmustípusokat, majd a két tó esetén kapott 
eredményeket hasonlítom össze. 
 
Mind a két vizsgált területet a készülő Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepció (OFTK) alapján Magyarország kiemelkedő táji értékű térségei közé 
sorolhatjuk, amelyek gazdasági és rekreációs szempontból is kiemelkedő területek. 
A Balaton térség önállóan, míg a Tisza-tó különleges táji értékekkel, rekreációs 
funkciókkal bíró övezetként szerepel a dokumentum ezen kategóriájában (OFTK 
egyeztetési változat, 2013). 
 
A két vizsgált területről amellett, hogy kiemelkedő jelentőségű fejlesztési területei 
hazánknak, fontos megjegyezni, hogy funkcionális régióként jöttek létre és nem 
mint tervezési-statisztikai régiók. Balaton körül létrejött turisztikai régió 
Magyarország turizmusa szempontjából magas látogatottsága miatt kiemelkedő 
fontosságú, emellett a tó az ország egyik legjelentősebb természeti kincse. Részben 
azért, mert nem csak Magyarország, de Közép-Európa legnagyobb tava, másrészt 
mivel kedvező klimatikus adottságokkal, kiváló minőségű vízzel, változatos tájjal 
és élővilággal rendelkezik, a tó környéke pedig kulturális és történelmi értékekben 
gazdag (Magyar Turizmus Zrt), ezen tényezők és az ezekből adódó gazdasági 

                                                 
13 "A munka szakmai tartalma kapcsolódik az "Új tehetséggondozó programok és 
kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek 
megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0009 program 
támogatja." 
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értéke miatt a tó kimagasló figyelmet és megbecsülést érdemel (Buday-Sántha, 
2007). 
 
A Tisza-tó térségének a fő vonzereje szintén a tó és a kapcsolódó természeti 
környezet. A Tisza-tavat 1973-ban a Kiskörei víztározó tóvá alakításával hozták 
létre, ez lett Magyarország legnagyobb mesterséges tava, valamint így jött létre a tó 
középső öblözetében hazánk legnagyobb összefüggő horgászvize (Csete et al. 2013, 
Magyar Turizmus Zrt). A régió területéhez tartozik a Tisza-tavi Madárrezervátum, 
amely az UNESCO Világörökség listáján szereplő Hortobágyi Nemzeti Park része. 
A természeti értékek mellett a tó a vízi sportok paradicsoma is (Magyar Turizmus 
Zrt). 
 
Bár funkcióját tekintve a két terület igen hasonló, de például látogatottsági adataik 
alapján igencsak eltérnek egymástól. Míg a Balaton régió a második legnépszerűbb 
Magyarország kilenc turisztikai régiója közül (Mester et al. 2006), addig a Tisza-tó 
látogatottsága szempontjából a legkevesebb vendégéjszakát tudhatja magáénak 
hazánk turisztikai régiói közül (Magyar Turizmus Zrt 2011). Természetesen a 
régióknak az említetteken felül számos hasonló és eltérő jellemvonásuk van, de tavi 
jellegük mindenképp okot ad fejlesztési programjaik összehasonlítására, amelynél a 
fenntarthatóság a fő értékelési szempont. 
 

A turizmus jellemzői Magyarország két tavi turisztikai régiójában 

 

A Balaton régió turizmusa 
 
A Balaton régió a tó körül kialakult funkcionális régió, amely a 19. század végén, 
20. század elején vált népszerűvé a turisták körében. Ezt a folyamatot segítette a tó 
körüli vasútvonal kiépítése, a gőzhajózás kezdete a tavon, valamint a fürdő- és 
üdülőtelepek, illetve szállodák létesítése (Buday-Sántha 2007).  
 
A századforduló és a II. világháború között a térség látogatottsága folyamatosan 
nőtt, nemcsak hazai, de külföldi turisták is egyre nagyobb számban érkeztek. A két 
világháború között pedig a szolgáltatások száma is bővült, számos vendéglátóhely, 
szálloda, panzió épült akkoriban. A II. világháború alatt mind a külföldi-, mind a 
belföldi turisták száma visszaesett, a háború után először a szakszervezeti, ún. 
szervezett üdülések száma kezdett fellendülni, amelyhez az is nagyban hozzájárult, 
hogy a vállalatok gyakran saját kezelésű üdülőkkel rendelkeztek. 
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A ’60-as évek elejétől robbanásszerűen nőtt a külföldi turisták érdeklődése a 
Balaton iránt, azonban jelentős problémát okozott elhelyezésük és ellátásuk, mivel a 
II. világháború utáni időszakban a szervezett üdültetés feltételeinek kialakítása volt 
az elsődleges. Az alacsony számú kereskedelmi szálláshely kevésnek bizonyult a 
külföldi turisták igényeinek kielégítésére, a vállalati üdülőkapacitás pedig jellegéből 
adódóan csak a belföldi turizmus szempontjából jöhetett számításba. A ’60-as, ’70-
es évek során szezonról szezonra nőtt a férőhelyek száma a kempingekben, 
szállodákban és a fizetővendéglátásban is (Pálos 1974). 
 
A ’80-as években a helyzet jelentősen megváltozott. A szakszervezeti utazások 
száma csökkent, ezzel párhuzamosan a kempingek és magán szálláshelyek iránt nőtt 
az érdeklődés. A kereskedelmi szálláshelyeken viszont nem volt jelentős számú 
magyar vendég, többségében kelet- és nyugat németek vették ezeket igénybe. A 
külföldiek kedvelték a Balatont és környékét főleg a relatív alacsony árak, a 
könnyen elérhető strandok és az ország liberális légköre miatt. 1990 után a turisták 
száma elkezdett csökkenni a régióban, a politikai változások eredményeként az 
eddig a tóhoz látogató külföldi turisták már utazhattak nyugatra vagy tengerpartra. 
A belföldi turizmus is visszaesett, mivel a szervezett üdülések száma csökkent, és 
az emberek pénzügyi bizonytalanságban éltek (Buday-Sántha 2007). Az 
ezredforduló utáni helyzetről is az elmondható, hogy folyamatosan csökken a 
vendégéjszakák száma a Balatonnál (LT Consorg Kft. 2005). Míg 2000-ben a 
Magyarországon eltöltött vendégéjszakák 26,99%-a a régióban került eltöltésre 
(Behringer-Kiss 2001), addig 2012-ben ez az érték csak 20,5% volt (Magyar 
Turizmus Zrt. 2013). Ennek fő oka az lehet, hogy a régió turizmusának szerkezete 
és fejlődése nem követte a globális változásokat és trendeket. A 2005-ben elkészült 
A Balaton Turizmusfejlesztési Koncepciója és Programja (BTFKP) c. dokumentum 
– amellyel munkám során még foglalkozom – épp ezen helyzet javítását célozza. 
A Balaton régió turizmusát röviden azzal lehetne jellemezni, hogy bár számos olyan 
programlehetőség kínálkozik a régióban, amely független a tóban való fürdőzéstől – 
amely a mai napig a térség egyik legfőbb vonzereje – például a borturizmus, a tó 
körül található termál és gyógyfürdők, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, mégis 
probléma a nyári időszakra koncentrálódó rövid főszezon. Ennek fő oka a komplex 
turisztikai termékek hiányában keresendő, a meglévő vonzerők nem megfelelő 
állapotában, de a régió, főleg a Balaton északi partja esetén a turizmus 
szempontjából jelentős probléma a közlekedés is (LT Consorg Kft. 2005). 
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A Tisza-tó régió turizmusa 
 
A Tisza-tó turizmusának története, ahogy maga a tó is sokkal fiatalabb, mint a 
Balatoné. Az eredetileg víztározónak duzzasztott tó megvalósításának tervezett 
három üteméből kettő valósult meg, így a tó nem alkot összefüggő vízfelületet, 
hanem egy vízi növényekkel, szigetekkel tarkított táj jött létre (Hevessy 2007). 
A Tisza-tó turizmusára az 1980-as évektől jellemző volt a vadkempingezés, főleg a 
belföldi horgászturisták körében. Ennek két fő oka volt, egyrészt a megoldás 
olcsósága, másrészt a térséget akkor jellemző nem megfelelő fogadási feltételek 
(Reményik 2009.). A ’90-es évek környékén csak a tavasz jelentett kisebb 
holtszezont a tó turizmusában, ezen kívül a horgászok, köztük külföldiek is, egész 
évben jelen voltak a tó körül. A halállományba bekövetkező csökkenés miatt 
azonban a horgászok jó része elpártolt a tótól, így kezdett a szezonalitás a Tisza-
tónál is egyre nagyobb problémát okozni. A 2000-es évek elején a 
vendégforgalomban csökkenés következett be, amelynek egyik oka a Tisza 2000-es 
évi szennyeződése (Aquaprofit Rt 2006).  Ez a csökkenés a belföldi és külföldi 
turisták számában máig is tart a régióban (KSH, KSH 2012). Ma a tó két fő 
vonzereje az ökoturizmus, valamint a vízi és vízparti turizmus (Aquaprofit Rt 
2006).  
 
A tó szempontjából tehát komoly érték a természeti környezet, a folyamatosan 
fejlődő és népszerű öko- és vízi turizmus, a már korábban említett problémákon 
felül gondot jelent a vízturizmus kapcsán a különböző vízi sporteszközök 
használatának szabályozatlansága, valamint a térségi együttműködés és a fejlesztési 
források hiánya (Aquaprofit Rt 2006). 
 

Turizmusfejlesztés a vizsgált turisztikai régiókban 

 
A Balaton Turizmus Fejlesztési Koncepciója és Programja (BTFKP), valamint a 
Tisza-tavi Régió Turizmus Fejlesztési Stratégiája (TtRTFS) a Nemzeti 
Turizmusfejlesztési Stratégiával (NTFS) összhangban készült, amely az Európai 
Unió programozási időszakaihoz igazodik. Mivel az aktuális időszaknak hamarosan 
vége, ezért aktuális kérdés ez egyes regionális dokumentumok újragondolása előtt a 
lehetséges turizmus típusok helyi körülmények függvényében történő 
fenntarthatósági vizsgálata.  
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Turizmusfejlesztés a Balaton régióban 
 
A jelenleg aktuális, 2007-2013 közt hatályos balatoni turizmus fejlesztését 
koordináló dokumentum a Balaton turizmusfejlesztési koncepciója és programja 
(BTFKP), amely a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiával és a Balaton régió 
Fejlesztési Stratégiájával összhangban került kialakításra. A dokumentum fő 
stratégiai célként balatoni turizmus új fejlődési szakaszának megindítását jelölte 
meg. A dokumentum az 1. ábrán látható sajátos célokat és prioritásokat fogalmazz 
meg a fő cél elérése érdekében. 
 

 
1. ábra  

Balatoni turizmus fejlesztés céljai és prioritásai  

Forrás: LT Consorg kft., 2005 

 
Turizmusfejlesztés a Tisza-tavi régióban 
 
A Tisza-tó térségét érintő turizmus fejlesztési stratégia kapcsán elengedhetetlen, 
hogy illeszkedjen az Észak-magyarországi és az Észak-alföldi régió Turisztikai 
Stratégiájához, valamint ezen régiók egyéb (például operatív) programjaihoz. 
 
A 2007-2013 közötti programozási időszakra érvényes Tisza-tavi régió Turizmus 
Fejlesztési Stratégia átfogó célja, a természeti környezetre és a kulturális értékekre 
alapozott turisztikai kínálat kialakítása és értékesítése a régióban, valamint a 
turizmus komplex és fenntartható fejlesztésének biztosítása a társadalmi-gazdaági 



TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0009 

 

folyamatok javítása érdekében. Az átfogó célhoz kapcsolódóan a dokumentum négy 
stratégiai célt fogalmaz meg: 

� természeti adottságokra épülő turizmusformák gazdasági jelentőségének 
növelése, fenntartható, szakmailag megalapozott fejlesztése és minőségük 
javítása, 

� a régió teljes területének bekapcsolása a turizmusba, az integrált fejlesztés 
mellett az egyedi imázs megőrzése, 

� régió belső társadalmi kohéziójának megteremtése, 
� a turizmus oly módon történő fejlesztése, hogy a lakosság számára hosszú 

távú bevételi forrást jelentsen. 
 
A célok elérése érdekében a stratégia három fejlesztési prioritást fogalmaz meg: 

� vonzerőfejlesztés és régió-specifikus komplex termékek kialakítása, 
� turistafogadás feltételeinek fenntartható fejlesztése, 
� turizmus szervezeti és működési feltételeinek biztosítása (Aquaprofit Rt. 

2006). 
 

Fenntartható turizmus fogalma és megvalósítása 

 
Olyan térségekben, ahol a turizmus a vezető gazdasági ágazat, a fenntartható 
fejlődés eléréséhez szükséges lépés a fenntartható turizmus megvalósítása. Széles 
irodalma lelhető fel a témának, ezért számos eltérő definíció és megközelítés 
található. Jelen munka a World Tourism Organization (WTO) megközelítését veszi 
figyelembe a vizsgálatokban, amely szerint a turizmus minden formájára 
alkalmazhatók, bármely desztináció esetén a fenntartható turizmusfejlesztésre 
vonatkozó irányelvek és menedzsment eljárások, beleértve a tömegturizmust és a 
különböző szűk piaci rést betöltő turizmustípusokat. Ezen elvek környezeti, 
gazdasági és társadalmi szempontokat tartalmaznak a turizmusfejlesztésre 
vonatkozóan, amelyek egyensúlya a hosszú távú fenntarthatóságot hivatott 
biztosítani. 
 
Ily módon a fenntartható turizmus: 

� a természeti erőforrásokat optimális mértékben használja, mivel az 
ökológiai folyamatok megőrzése, a természeti erőforrások megóvása és a 
biodiverzitás fenntartása kulcseleme a fenntartható turizmusnak, 

� tiszteletben tartja a fogadó közösség kultúráját, megőrzi annak kulturális 
örökségét és hagyományait, és lehetőséget biztosít a kultúrák közötti 
megértésre és toleranciára, 
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� biztosítania kell a hosszú távú, működőképes gazdasági szerepvállalást, 
gondoskodnia kell az érintett számára a gazdasági- és társadalmi előnyök 
méltányos elosztásáról (UNEP WTO 2005). 

 
A fentiekből jól látható, hogy a turizmus és a fenntarthatóság közti kapcsolat 
meglehetősen komplex, mivel környezeti-, társadalmi- és gazdasági hatások is 
befolyásolják (Puczkó-Rátz 2001). Ezért a turizmusnak összhangban kell lennie a 
környezet megóvására vonatkozó törekvésekkel, és nem szabad kizsákmányolnia a 
természet- és társadalmi erőforrásokat (Dávid-Baros 2009). Ezek mellett a 
környezet általános állapotát is meg kell őrizni, valamint a turizmus előnyeit az 
egész társadalomra ki kell terjeszteni, oly módon, hogy a turisták elégedettsége is 
biztosított legyen (Inskeep 2000). 
 
Fenntartható turizmus fejlesztése csak erős politikai vezetés, az összes érdekelt fél 
tudatos bevonása és részvétele mellett valósítható meg. Be kell vonni a például a 
kormányzati- és nem kormányzati szervezetek, az idegenforgalmi ágazat 
képviselőit, a turistákat és a helyi lakosokat is (UNEP WTO 2005), (Puczkó és Rátz 
2001). Tehát a turizmus fenntarthatóságának elérése csak szeles körű részvétellel és 
általános konszenzussal valósítható meg, e mellett a folyamatos monitoring és 
szükség esetén a megfelelő beavatkozás is elengedhetetlen. A fenntartható 
turizmusnak a turizmusnak szolgáltatás jellegéből adódóan az eddigieken túl 
biztosítania kell a turisták igényeinek minél magasabb fokú kielégítését oly módon, 
hogy mindez a fenntarthatósággal kapcsolatban tudatosságukat is növelje (UNEP 
WTO 2005). 
 

A vizsgált régiók turisztikai termékeinek értékelése 

 

A vizsgálandó turisztikai termékek, turizmusformák 
 
Vizsgálataimban nem veszem sorra a két tavat érintő fejlesztési dokumentumok 
összes fejlesztési programját, a hangsúlyt a különböző kínálattípusokra helyezem, 
amelyek az egyes fejlesztési dokumentumokban szerepelnek. 
A Balaton turizmusfejlesztési koncepciója és programjában (BTFKP) szereplő négy 
fejlesztési prioritás közül, az utolsó – új, komplex turisztikai termékek fejlesztése – 
tartalmazza azon 20 turisztikai terméket, amelyek fejlesztése a régió szempontjából 
szükséges lenne a dokumentum céljainak eléréséhez. Ez alapján vizsgálatom során 
értékelendő turisztikai termékeket az 1. táblázat tartalmazza. 
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üdülőfalvak termálfürdők 
egyéb sport 
turizmus  

harmadik 
korosztályos 
turizmus 

vitorláskikötők 
ökoturizmus 
(Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park 

kulturális turizmus  
kongresszusi 
turizmus 

strandok 
bor és 
gasztronómia 

szórakoztató 
központ 

kemping 
fejlesztése 

horgászat lovas turizmus falusi turizmus 
Zánkai Diák 
Olimpiai Központ 

gyógyturizmus kerékpár túrák háttér túrák új, kreatív ötletek 

1. táblázat 
Balaton régió esetén vizsgálandó turisztikai termékek  

Forrás: saját szerkesztés BTFKP (2005) alapján) 

 
A Tisza-tavi régió turizmus fejlesztési stratégiájának első prioritása – vonzerő 
fejlesztés és régió-specifikus komplex termékek kialakítása – tartalmaz négy olyan 
alprogramot – (1) ökoturizmus, (2) vízi és vízparti aktív turizmus, (3) regionális 
vonzerővel rendelkező kínálati elemek fejlesztése, (4) kínálatszínesítő egyéb 
vonzerők fejlesztése – amelyekhez kapcsolódó intézkedéseket (amik egy-egy 
turisztikai terméknek feleltethetők) fogom vizsgálni. Ezek listáját a 2. táblázatban 
tartalmazza. 

ökoturizmus hivatásturizmus 

vízi turizmus rendezvényturizmus 

strandok vadász turizmus 

horgászturizmus épített örökséghez kapcsolódó turizmus 

kerékpáros turizmus gasztroturizmus 

egészségturizmus lovas turizmus 

falusi turizmus látogatható kézműves műhelyek 

2. táblázat 
Tisza-tavi régió esetén vizsgálandó turisztikai termékek 

Forrás: saját szerkesztés Tisza-tavi régió turizmus fejlesztési stratégia (2006) alapján 
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A vizsgálat módszertana 
 
A vizsgálat legfontosabb kérdése az, hogy a különböző turisztikai termékek 
kialakításának folyamata és azok a turisták számára biztosított későbbi folyamatos 
elérése milyen viszonyban áll a fenntartható fejlődés elveivel. Ennek 
meghatározására a szakirodalom számos módszert ismer és alkalmaz, a 
legszélesebb körben a különböző indikátorrendszerek alkalmazottak. Az indikátor 
módszer kulcslépése az indikátorok meghatározása, amely történhet például Delphi-
módszerrel vagy más egyedi kritériumok alapján. A szerzők többsége egyetért 
abban, hogy uralkodó fontosságú kritérium, hogy a vizsgált tényező által okozott 
hatás egyértelműen megmutatkozzon az indikátor változásában (Hughes 2002). Ha 
rendelkezésre is állnak a követelményeknek megfelelő indikátorok, akkor is még 
felmerülhetnek további kérdések. Az indikátor készletet akkor tekinthetjük 
megfelelőnek, ha ezek is megválaszolásra kerülnek, például: az indikátorok globális 
vagy lokális vonatkozásúak vagy, hogy az indikátorok hely specifikusak vagy 
általánosak stb. (Kósi-Baranyi, 2006). Miután a felmerülő kérdések 
megválaszolásra kerültek, meghatározható a szükséges indikátorkészlet és a 
vizsgálat elvégezhető.  
 
Ebben a vizsgálatban indikátorlista nem kerül összeállításra a fenntarthatósági 
vizsgálathoz, azonban a szakirodalomban több ilyen megtalálható. Szlávik és Csete 
(2004) településekre készített fenntarthatósági indikátorrendszert, Pintér és 
munkatársai (2008) pedig kifejezetten a Balaton régióra állítottak ilyet össze. Egy új 
indikátorlista kialakítása helyett, az ismert listákat is figyelembe véve egy új 
kritériumrendszer került kialakításra korábban, a Balaton régió fejlesztési 
programjainak összehasonlítására (Pomucz 2012), jelen vizsgálat ezen 
kritériumrendszer átdolgozásával készült, amely során a vizsgálati szempontok 
olyan módon kerültek átalakításra, hogy más tavakra is alkalmazhatóak legyenek. 
A vizsgálati módszer a turisztikai termékek kialakításának módját és a megvalósult 
célállapot hatásait vizsgálja. A tényezők a fenntartható fejlődés három pilléréhez – 
környezet, gazdaság, társadalom – kapcsolhatók.  
A tényezők kiválasztása során fontos, hogy könnyen felismerhető és 
megmagyarázható legyen a program által okozott hatás és könnyen el lehessen 
dönteni, az okozott hatás kedvező vagy sem. 
 
A gazdasági hatásokat értékelő tényezők között a fő témakörök a bevételek, az 
érkező turistákra vonatkozó adatok, a turisztikai fejlesztések hatékonysága és a 
foglalkoztatás.  
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A vizsgált gazdasági tényezők: 
� turizmusból származó lakossági- és adóbevételek nagysága, 
� belföldi turizmus részaránya, 
� visszatérő vendégek aránya, 
� vendégéjszakák száma, 
� fejlesztések hatékonysága (költség/haszon), 
� turizmus fejlesztése által létrejött új munkahelyek száma, 
� turisták elégedettsége.  

 
A társadalmi tényezők meghatározása során fontos a helyi lakosság jellemzőinek és 
érdekeinek vizsgálata, a kultúra, valamint jelentős szempontokat képeznek a 
különböző közszolgáltatások – oktatás, egészségügy, közbiztonság –, amelyek mind 
a helyi lakosság, mind a turisták számára jelentőséggel bírnak. 
 
A vizsgált társadalmi tényezők: 

� demográfiai viszonyok, népességmegtartó képesség, tótól távolabbi 
települések bevonása, 

� esélyegyenlőség, 
� helyi kultúra és hagyományok megőrzése, 
� helyi lakosság életminősége, 
� helyi összefogás, közösségi együttműködés, 
� bűncselekmények száma, egészségügyi ellátás színvonala, 
� oktatás, képzés. 

 
A környezeti tényezők közé tartoznak a különböző környezeti elemek állapotai, a 
biodiverzitás, a szemléletformálás. A turisták térbeli és időbeli koncentráltsága is 
környezeti tényezőként lett besorolva, mivel nagyobb látogatósűrűség nagyobb 
hatást okozhat, mint az egyenes arányban várható. 
 
A vizsgált környezeti tényezők: 

� a tó és a környező felszíni és felszín alatti vizek állapota, a partvonal 
állapota, 

� táj és településkép, 
� levegő minősége, zaj, üvegházgáz kibocsátás, 
� talaj minősége, területhasználat, 
� biodiverzitás (természeti tőke index), 
� környezeti szemléletformálás, 
� a turisták térbeli és időbeli koncentráltsága. 
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A módszer egy hatásmátrixban vizsgálja a tényezők és a turisztikai termékek közti 
kapcsolatot, amely abban az esetben kap (+1) pontot, ha az adott turisztikai termék 
kedvező hatást gyakorol a vizsgált tényezőre és ezáltal a turisztikai régió 
fenntarthatóságára, (-1) pontot kap, ha a hatás kedvezőtlen és (NR=0), ha nincs 
hatással a turisztikai termék az adott tényezőre. 
 
A pontok először tényezőcsoportonként kerülnek összeadásra – gazdasági, 
társadalmi, környezeti – majd ezek kerülnek összesítésre. Az eredmények a 
következő oszlopdiagramokon láthatók. Az első ábrán a BTFKP-ban szereplő 
turizmustípusok pontszámai láthatóak. 
 

 
2. ábra 

Balaton régió turisztikai termékeinek értékelése 

Forrás: saját szerkesztés 

 
A 2. ábrán jól látható, hogy a legtöbb turisztikai termék gazdasági szempontból 
kedvezően hat a vizsgált régióra – ezt az alapján is egyértelműnek tekinthetjük, 
hogy egy gazdasági ágazat fejlesztésének alapvető célja a kedvező gazdasági 
hatások elérése –, és a társadalmi, valamint környezeti hatások befolyásolják döntő 
módon azt, hogy az adott turizmustípus mennyire fenntartható. A legtöbb 
fejlesztendő turisztikai termék kedvezően hat a turizmusból származó bevételekre 
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és a turisták elégedettségére, ezen felül jelentkezik még termék specifikusan egy-két 
vizsgálati szempont esetén jelentős kedvező hatás. Fontos megemlíteni, hogy a 
vizsgált turizmustípusok esetén kedvezőtlen hatás néhány gazdasági- és társadalmi 
szempontnál jelentkezik, környezetiek esetén azonban gyakori. A Balaton 
turisztikai régió esetén a vizsgálat során a legmagasabb pontszámot a falusi 
turizmus érte el, ezt követi az ökoturizmus, köztük lévő különbség oka, hogy az 
ökoturizmus ugyan magasabb pontszámot kapott a környezeti tényezők esetén, a 
társadalmi hatásai azonban ennél is kedvezőbbek voltak a falusi turizmusnak. 
Utánuk a Zánkai Diák Olimpiai Központ, valamint a lovas és kerékpáros turizmus 
következik. Társadalmi szempontból kedvezőek ezen termékek, mivel kedvezően 
hatnak a helyi lakosság életkörülményeire, demográfiai viszonyaira, a tóparttól 
távolabbi területek fejlődésére. Környezeti szempontból a kedvezőtlen hatások 
elmaradása, a szemléletformálás, valamint az ezen turizmustípusok általi szezonális 
koncentráltság csökkenés miatt lettek kedvezőek a pontszámok. 
 
A legkevésbé fenntartható turisztikai termékek esetén – üdülőfalvak, vitorlás 
kikötők, a strandturizmus, valamint a szórakoztatóközpont – negatív értékű lett a 
környezeti szempontokra kapott összesített pontszám, ennek oka a nagy beruházás 
igényben keresendő, ami a több vizsgálati szempont esetén kedvezőtlen hatást vált 
ki, valamit a strandok esetén a természeti környezet túlterhelése és a szezonalitás 
erősítése az, ami problémát jelent. Ezen negatív környezeti hatások miatt 
tekinthetők a felsorolt termékek nem fenntarthatónak. 
A Tisza-tavi tavi régió turizmus fejlesztési stratégiájában szereplő turisztikai 
termékek értékelése a 3. ábrán látható. 
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3. ábra 
Tisza-tavi régió turisztikai termékeinek értékelése 

Forrás: saját szerkesztés 

 
A Tisza-tó esetén is hasonló eredményre jutottunk, mint a balatoni termékek 
vizsgálatánál, ezen tó esetén is a leginkább fenntartható a falusi turizmus, ezt követi 
az ökoturizmus – bár pontszámilag itt eggyel alacsonyabb értéket kapott mindkét 
termék –, őket pedig a Balatonhoz hasonlóan a lovasturizmus követi. A pontszámok 
eloszlása hasonló az első vizsgált tóéhoz. A fenntartható termékek közt a Tisza-tó 
esetén megjelent a rendezvény turizmus, amely a balatoni fejlesztések kapcsán nem 
szerepelt. 
 
A legkevésbé fenntartható fejlesztendő termékek a dokumentumokban szereplő 
eltérő intézkedések miatt csak kis mértékben mutatnak átfedést a Balaton kapcsán 
bemutatottakkal a strandok vonatkozásában. Ezen felül a vízi turizmus, a 
horgászturizmus és vadászturizmus kapta az értékelés során a legalacsonyabb 
pontszámot. Itt a természeti környezet zavarása – horgászat-, vízi turizmus – a 
strandok és a vízi turizmus esetén a szezonalitás miatt alacsonyak a környezeti 
szempontokra kapott pontok. A társadalmilag kedvezőtlen a vízi turizmushoz 
kapcsolódó vízi sporteszközök használatának szabályozatlanságából fakadó 
balesetveszély. A vadászat esetén pedig gazdasági okkal is magyarázható az 
alacsony összpontszám, hiszen ez a turizmustípus csak egy szűk réteget vonz a 
térségbe. 
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A köztes értékeket kapott termékek esetén azokat érdemes vizsgálni, amelyek 
mindkét tó esetén előfordulnak, ezek közül a gasztroturizmus kapott jelentősen 
eltérő értékelést a két desztinációban. Ennek oka az lehet, hogy a Balaton régió 
esetén, ahol magasabb pontszámot kapott ez a turizmusforma, a bor- és a 
gasztroturizmust egyben került vizsgálatra, és a borturizmus, valamint a bortermelés 
gasztroturizmuson felüli kedvező hatásai miatt ért el magasabb pontszámot. A 
kerékpárturizmus hasonló értékelést kapott, bár a Tisza-tó viszonylatában kicsit 
alacsonyabb pontértékkel, a gyógy-, illetve egészségturizmus hatásai hasonlóak a 
két vizsgált desztinációban. A horgászturizmus mind a két tó esetén 
fenntarthatósági szempontból kedvezőtlen terméknek minősül, bár kismértékű 
eltérés itt is tapasztalható a pontszámok között. Ezek mellett a kapcsolódó 
turisztikai termékek, mint az épített örökséghez kapcsolódó turizmus és a kulturális 
turizmus, továbbá a hivatásturizmus, valamint a kongresszusi turizmus páronként 
azonos pontszámot kapták, mind a két tavi térségben. 
 

Következtetések 

 
Ezen írás annak a gondolatnak a tükrében született, hogy sikeres turizmushoz 
elengedhetetlen környezetének fejlesztése, és ezért az ágazat természeti, gazdasági, 
valamint a társadalmi és kulturális környezete kulcskérdés a turizmus jövője 
szempontjából (Lengyel 1995). Alapvető fontosságú, hogy a hazai turisztikai 
régiókban fenntartható turizmus legyen a fő cél a turizmus fejlesztése során, 
amelyhez elengedhetetlen azon turisztikai termékek fejlesztése, amelyek a 
fenntarthatóság szempontjából kedvezőbb hatással bírnak a többinél. 
 
A vizsgált két tavi desztináció kapcsán arra a megállapításra jutottam, hogy 
Magyarországon belül a tavak és a tavak körül kialakult turisztikai régiók 
sajátosságai kis mértékben befolyásolják csak azt, melyik turisztikai termék, milyen 
turizmusforma a leginkább fenntartható a desztinációkban. Mindkét vizsgált tó 
esetén hasonló eredményt kaptam a leginkább fenntartható termékekre vonatkozóan 
– falusi-, öko- és lovas turizmus, valamint ide sorolható még a kerékpáros turizmus 
– a legkevésbé fenntartható termékek esetén jelentős volt annak a hatása, hogy más 
jellegű fejlesztési irányok szerepeltek a két régió fejlesztési dokumentumában. A 
köztes pontszámot elért termékek esetén is többnyire hasonló eredmények születtek 
mindkét desztinációban. 
 
Természetesen egy vizsgálat sem hanyagolhatja el a helyi adottságok, a helyi 
viszonyok hatását egy turisztikai termék fejlesztése kapcsán, de jogosan élhetünk 
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azzal a feltételezéssel, hogy hasonló kedvező és kedvezőtlen hatásokra 
számíthatunk, mint amik egy másik hasonló tulajdonságokkal bíró tavi desztináció 
esetén megvalósult fejlesztésnél jelentkeztek. Mindemellett a vizsgálat során kapott 
hasonló eredmények még inkább rávilágítanak annak fontosságára, hogy érdemes 
egy fejlesztés megvalósítsa előtt, a már megvalósult fejlesztések tapasztalatait 
összegyűjteni és a döntési folyamatok során figyelembe venni. 
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Teljesítményértékelési alapvetések az Európa 2020 stratégia 
prioritásainak vonalán14 

HARAZIN PIROSKA – DR. KÓSI KÁLMÁN  

 
A munka kiindulását és egyben szintézisét jelenti az a kapcsolati rendszer, amely a 
mai gazdálkodó szervezetek kulcs-erőforrásai, sikertényezői között jelenik meg, és 
amely korábbi kutatásaink témájaként és eredményeként is megjelent már. A 
fenntartható fejlődés koncepciójának értelmében mind a gazdasági, mind a 
társadalmi és mind a környezeti aspektusok figyelembevétele szükséges, azonban a 
tudás alapú gazdaság és társadalom korszakában elengedhetetlen az intellektuális, 
tudás tőke figyelembevétele is. Természetesen, hogy melyik tématerület épül be 
elsőként egy gazdálkodó szervezet gondolkodásába, az változó. 
 
A két tématerület (intellektuális tőke és fenntarthatóság) integrált megközelítésben 
is értelmezhető, hiszen a témában végzett korábbi kutatásokra alapozva azt a 
következtetést vonjuk le, hogy ahogyan az intellektuális (megfoghatatlan) tőke egy 
gazdálkodó szervezet sikertényezőjeként, értékeként (Edvinsson-Sullivan, 1996; 
Kaplan-Norton, 1998), a versenyelőnyt biztosítva (Gyökér, 2004; Barney, 1991 In 
Greco et al. 2013) jelenik meg, ugyanúgy igen fontos tulajdonsága a szervezetnek a 
környezeti (Kapusy, 2007; Kulcsár, 2009;) és társadalmi tőkéhez (Chikán, 2008 és 
Porter-Kramer, 2006 In: Szlávik szerk., 2009), azaz a szervezet fenntartható 
fejlődés koncepciójához való viszonya is. Vagyis ezek azok a sikertényezők – 
erőforrások és képességek – amelyek ritkák, értékesek, nem helyettesíthetőek és 
tökéletlenül másolhatóak (a jellemzők forrása: Gyökér, 2004; Barney, 1991 In 
Greco et al. 2013). 
 
A sikertényezők sikerben betöltött szerepe és megfelelő mérése, értékelése napjaink 
időszerű témája mind makro, mind mikro szintéren. Mikro szinten az üzleti 
stratégiák teljesítése céljából szükséges a teljesítmény alakulását nyomon követni, 
azonban az intellektuális tőke szerepének erősödése a szervezeti életben maga után 
vonta értékelésének fejlődését és számos korszerű megoldás, eszköz látott 
napvilágot, hiszen, ahogyan Kaplan és Norton (1998) is kifejezi, hogy a 
befektetések az új képességek kifejlesztésére irányulnak, a siker, a kudarc, a 

                                                 
14 "A munka szakmai tartalma kapcsolódik az "Új tehetséggondozó programok és 
kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek 
megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0009 program 
támogatja." 
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motiváció, a teljesítmény nem mérhető hagyományos pénzügyi modell segítségével. 
„Az olyan eszközök, mint egy új termék, az üzleti folyamatokkal kapcsolatos 
képességek, az alkalmazotti képességek, a motiváció, a rugalmasság, a fogyasztói 
hűség vagy az adatbázisok és az információs rendszerek a megbízható pénzügyi-
számviteli értékeléssel kapcsolatban felmerülő nehézségek miatt valószínűleg soha 
nem fognak megjelenni a vállalati mérlegben” (Kaplan – Norton, 1998, p. 15), így a 
pénzügyi nézőpontot szem előtt tartó teljesítményértékelésben sem. „Pedig éppen 
ezek az eszközök és képességek a kritikus sikertényezők a ma és a holnap 
versenykörnyezetében.” (Kaplan – Norton, 1998, p. 15) Lev (2004, p. 43.) cikkében 
megjegyzi, hogy a szellemi vagyon, tőke mérésének hasznai vannak a vállalat 
számára, hiszen „annak az elpazarolt értéknek, amit az immateriális eszközök 
létrehozhattak volna, a nagy részét mind a vállalatok, mind a befektetők ismét 
visszaszerezhetik, ha a cégek határozottabb erőfeszítéseket tesznek az immateriális 
javakkal kapcsolatos információk összeállítására és közlésére, amelyek jelenleg 
kihullanak a hagyományos számvitel hézagain”. 
 
Az intellektuális tőke mérésével, értékelésével kapcsolatban ma már számos 
megoldás, modell, módszer áll rendelkezésre, amelyeket korszerű 
teljesítményértékelő módszerekként nevezhetünk meg. Számos hazai és nemzetközi 
szakértő foglalkozott és foglalkozik (a teljesség igénye nélkül: Edvinson-Sullivan, 
1996; Edvinsson, 1997; Kaplan-Norton, 1998, Bontis et al, 1999; Sveiby, 2001 In 
Gyökér, 2004, Gyökér, 2004, Tóth, 2008; Harangozó, 2012) az intellektuális tőke 
mérésének, értékelésének kérdésével, így igen széles körű a használható módszerek, 
modellek spektruma. A teljesség igénye nélkül ide sorolható a Kaplan és Norton 
(1998) által kialakított Kiegyensúlyozott Stratégiai Mutatószámrendszer (Balanced 
Scorecard, BSC) módszere, Sveiby (Sveiby, 2001 In Gyökér, 2004) láthatatlan 
vagyont mutató mérlege (Invisible Balance Sheet), továbbá a Skandia Navigator 
módszer is (Edvinsson, 1997; Edvinsson és Malone, 1997 In Tóth, 2008, p.80). A 
legtöbb módszer indikátorokon alapuló értékelésre ad lehetőséget. 
 
A fenntarthatósági teljesítmény mérése és értékelése szintén új, korszerű területként 
jelenik meg mind makro, mind mikro szinten, és számos esetben merül fel a 
fenntartható fejlődés mérésének, értékelésének, számszerűsítésének igénye (jó 
összefoglalást ad az értékelő módszerekkel, indikátorokkal kapcsolatban Singh et 
al., 2009). Azonban a teljesítményértékelés ezen aspektusát komplexen kell 
kezelnünk, hiszen a mikro szintű teljesítményértékelés tématerületén belül 
leginkább a környezeti teljesítményértékelés koncepciója terjedt el, azonban a 
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fenntartható fejlődés pilléreit figyelembe véve a társadalmi pillérrel kapcsolatos 
értékelés sem elhanyagolható. 
 
A szervezeti teljesítményértékelés részét képezi a környezeti teljesítmény 
értékelése, amely egy „olyan állandó belső menedzsmentfolyamat és –eszköz, 
amely környezeti indikátorokat használ fel arra, hogy összehasonlítsa a szervezet 
múltbeli és jelenlegi környezeti teljesítményét a környezeti teljesítményre 
vonatkozó kritériummal.” (Kósi – Valkó, 2006, p. 169) Számos szerző (többek 
között: Benett et al., 1999 In Torma, 2007; Jasch, 2000; Tóth, 2002; Kósi-Valkó, 
2006; Torma, 2007) a környezeti teljesítményértékelés számos módszerét említi 
meg, azonban következtethető, hogy a legtöbb módszer lényege mérőszámok, 
indikátorok meghatározása és folyamatos nyomon követése, figyelése. A környezeti 
indikátor módszerek az első „valódi” környezeti teljesítményértékelő eljárások, írja 
Tóth (2002) munkájában, amelyek az értékelés során teljesítményt mutató 
mérőszámokat vesznek figyelembe. Érdemes a környezeti teljesítménnyel 
kapcsolatban megemlíteni az ISO 14031-as nemzetközi szabványt, amely a 
környezeti teljesítményértékelés folyamatára és az alkalmazható indikátorok 
csoportjaira (MSZ EN ISO 14031) ad ajánlást. 
 
A fenntartható fejlődés pilléreit vizsgálva, a társadalmi pillérhez kapcsolódó, ismert 
koncepcióval, a társadalmi felelősségvállalással (corporate social responsibilty, 
CSR) kapcsolatban merül fel az a kérdés, hogy a társadalmi felelősségvállalás során 
végrehajtott tevékenységek eredményessége mennyiben jelenik meg a 
szervezeteknél jelenleg is ismert és alkalmazott mérési és értékelési eljárásokban, és 
az azok által generált eredményekben, másként fogalmazva, hogyan mérhető és 
értékelhető a társadalmi felelősségvállalás. 
 
A társadalmi felelősségvállalás értékelése kapcsán hazai és nemzetközi 
szakirodalmakban több, már létező ajánlással találkozhatunk (UNDP, 2010; ISO 
26000, 2010; Sprinkle-Maines, 2010), amely módszerek két csoportba sorolhatóak: 
a közvetlen CSR értékelő és a közvetett CSR értékelő módszerek kategóriákba. Az 
első kategóriába sorolhatjuk azokat a módszereket, amelyek létrehozásának és 
alkalmazásának csakis egy célja van, vagyis a CSR mérése, értékelése, nyomon 
követése (ilyen módszer egy CSR önértékelő kézikönyv vállalatok számára, illetve 
az ISO 26000-es szabvány, amely a társadalmi felelősségvállalás útmutatójaként 
szolgáló nemzetközi szabvány). A másik kategóriába tartozhatnak azok az 
eljárások, amelyek általános célja a szervezet – több esetben környezeti – 
teljesítményének értékelése, de ezen felül rugalmas módszerek, amelyek 



TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0009 

 

lehetőséget teremtenek, hogy a felelős szervezetek a társadalmi felelősségvállalás 
tekintetében is mérjék, értékeljék és nyomon kövessék eredményeiket, 
teljesítményüket (ilyen módszer többek között a GRI Jelentéstételi Keretrendszer, a 
környezeti számvitel koncepciója, illetve például a Sustainability Balanced 
Scorecard). (Harazin-Kósi, 2011a) 
 
Azonban tovább elemezve a társadalmi aspektus értékelésével kapcsolatos kérdést, 
fontosnak tartjuk az ISO 26000-es nemzetközi szabvány alaposabb vizsgálatát a 
teljesítményértékelés tekintetében (korábbi kutatásban jártuk körül alaposan a 
témát). A vizsgálattal arra a következtetésre jutottunk, hogy a szabvány nem mutat 
konkrét módszertant és eljárást a társadalmi felelősségvállalás számbavételére, 
mérésére és nyomon követésére, így egy korábbi munkánkban egy modell 
felállítását tűztük ki célul, amely azt mutatja be, hogy a szabványban ismertetett 
társadalmi felelősségvállalási alapelvek és tárgykörök milyen már létező módszerek 
segítségével értékelhetőek. A kialakított modell egy integrált szemléletet mutat a 
társadalmi aspektus értékelésére rendelkezésre álló közvetlen és közvetett 
módszerek között, erősítve a mérés és értékelés relevanciáját  
(Harazin-Kósi, 2011a). 
 
A tárgyalt két tématerület – az intellektuális tőke és a fenntarthatóság – integrált 
megközelítése korábbi munkáikban tehát a teljesítményértékelés aspektusán 
keresztül jelent meg. Megismerve mindkét tématerület teljesítményértékelésével 
kapcsolatos tulajdonságokat, módszereket, arra a következtetésre jutottunk, hogy a 
két terület integrált megközelítése is lehetséges, ezért tettünk javaslatot egy integrált 
teljesítményértékelési modell bevezetésére (pilot modell), amely a hagyományos 
teljesítményértékelésen túl az intellektuális tőke, továbbá a környezeti és a 
társadalmi aspektus mérésére is alkalmas. A pilot modell integrált szemléletet nyújt 
(megfelelő indikátorkészlet bevezetését javasolja) és támaszkodik a környezeti 
teljesítményértékelés területén már létező és az új, korszerű módszerekre, 
eszközökre, továbbá a társadalmi felelősségvállalás értékelése érdekében 
alkalmazható már létező, illetve a szerzők által javasolt (integrált) megoldásokra is 
(Harazin–Kósi, 2011b). 
 
Egy ténylegesen integrált teljesítményértékelési metódus kidolgozásához azonban 
további kutatásra, a teljesítményértékeléssel kapcsolatos alapvetések felállítására 
van szükség, amely magával vonja a vizsgált tématerületek további, újabb 
területeinek, aspektusainak mélyebb vizsgálatát és az integrált szemléletbe történő 
beépítését. Úgy gondoljuk, hogy számos terület, aspektus kapcsolható a modellhez, 
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amely területek koncepcionálisan és a teljesítményértékelést is tekintve, kapcsolatot 
mutatnak mind az intellektuális tőkével, mind a fenntarthatóság aspektusaival. 
Érdemes lehet tehát ezen területek kapcsolódásait alaposan megvizsgálni, de 
leginkább azt nézni, hogy az adott területek teljesítményértékelési jellemzői hogyan 
alkalmazhatóak az integrált modellben, milyen alapvetések emelhetőek át, 
jelenthetnek bemenetet a modellbe. 
 
Azt feltételezzük, hogy a teljesítményértékelést pontosabbá és relevánsabbá téve 
számos olyan terület és aspektus beépítése szükséges a modellbe, amelyek 
kapcsolatot mutatnak mind az intellektuális tőkével, mind a fenntarthatóság 
aspektusaival. 
 
� Ilyen újabb területként, aspektusként vizsgálható a környezeti számvitel 

koncepciójának és gyakorlatának helye és szerepe az intellektuális tőke és a 
fenntarthatóság teljesítményértékelése során (részben: Harazin-Horváth, 2011). 

� Így vizsgálható az innováció, azon belül pedig a környezeti és a társadalmi 
innováció fogalma és értékelésükkel kapcsolatos ismeret is a modellel 
kapcsolatban (részben: Harazin-Kósi, 2012b). 

� Szintén érdemes figyelembe venni a külső fenntarthatósági értékelők által 
vizsgált aspektusokat, hiszen az ilyen irányú értékelések, minősítések is 
bemenetet jelenthetnek a modellbe (részben: Harazin-Kósi, 2012a). 

� Hasonló módón a modellel kapcsolatos alapvetések körét bővíthetik, ahhoz 
alapot nyújthatnak a fenntartható fejlődés mérésére szolgáló – főként 
makrogazdasági – indikátorkészletek is. 
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1. ábra  

Az integrált teljesítményértékelés alapját adó aspektusok, koncepciók és kapcsolatuk 

Forrás: saját munka 
 

Az integrált modell felépítésének koncepcióját mutatja az 1. ábra. Ahhoz, hogy a 
kiindulást jelentő integrált modellel feltételezett újabb koncepcionális és 
teljesítményértékelésbeli kapcsolatok abszolút módon értelmezhetőek legyenek, 
illetve, hogy a fentebbi területek teljesítményértékeléssel kapcsolatos tulajdonságai, 
mint alapvetések bekerüljenek a modellbe, további kutatás szükséges. A kutatáson 
túl azonban nagyon fontos a kialakított modell tesztelése, verifikálása és annak 
alapos körbejárása, hogy hogyan válik alkalmazhatóvá a koncepció, a modell. Most 
is szükségesnek tartjuk azonban összegző jellegű bizonyítását annak, hogy miért is 
van létjogosultsága az integráció(k)nak, így kapcsoljuk a koncepciót a címben is 
jelzett Európa 2020 stratégiához. 
 
Intelligens, fenntartható és inkluzív – három olyan prioritás, amely az Európa 2020 
stratégia középpontjában áll, és amelyek mentén uniós szinten 2020-ig teljesítendő 
számos kiemelt célt definiáltak a sikeres gazdasági működés érdekében. Az 
intelligens növekedés a tudásra és az innovációra épülő gazdaságot takarja, a 
fenntartható növekedés az erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és 
versenyképesebb gazdaságot jelenti, míg az inkluzív növekedés a magas 
foglalkoztatás, valamint a gazdasági, szociális és területi kohézió jellemezte 
gazdaságot jeleníti meg (COM (2010) 2020, p. 11). Úgy gondoljuk, hogy az 
intelligens és fenntartható EU-s prioritások az általunk már korábban is vizsgált és 
integrált két tématerület (intellektuális és fenntarthatóság aspektusai) aktualitását, 



Harazin Piroska – Dr. Kósi Kálmán 

 87 

fontosságát támasztják alá, és adnak jogosultságot újabb területek, aspektusok 
integrálására, bevonására.  
 
A méréssel, értékeléssel kapcsolatban a verifikálás során érdemes továbbá 
figyelembe venni az Európai Bizottság közleményét a Tanácsnak és az Európai 
Parlamentnek (COM (2009) 433), amely közleményben a haladás átfogóbb mérése 
érdekében változó világunkban öt intézkedést definiáltak. Így jelenik meg a 
mérésnél a GDP kiegészítése környezetvédelmi és társadalmi indikátorokkal, a 
közel valós idejű információ a döntéshozatalhoz, a pontosabb jelentés a javak 
társadalmi elosztásáról és az egyenlőtlenségekről, az európai fenntartható fejlődési 
eredménytábla kidolgozása, illetve a nemzeti számlák kiterjesztése a 
környezetvédelmi és társadalmi kérdésekre (COM (2009) 433). A Bizottság 
közleménye megerősíti, hogy napjainkban a méréshez, értékeléshez átfogó, integrált 
szemlélet szükséges. 
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Quality management tools in higher education – enhancing student 
satisfaction at BUTE15 

ZSUZSANNA ESZTER TÓTH, TAMÁS JÓNÁS,  
ROLAND BÉRCES, BÁLINT BEDZSULA 

 
Introduction 
 
Since the change of the political system the Hungarian higher education system has 
been undergoing a momentous transformation which has necessitated the 
addressing of the issue of quality. During the last decade higher education has 
become a mass-market service which can be described by increasing number of 
students and by an increasing number and diversity of institutions.  
 
From September 2012 students in many educational fields are required to pay 
tuition fees and this places greater focus on the value and the quality of the 
education they receive. Branch of studies in the field of management and business 
administration managed by our Faculty lost the 95% of state financed places in 
2012, therefore setting quality issues have become extremely important to survive. 
The many competitive pressures, the growing number of institutions and the 
increasing costs together with demographic shifts in the population force 
institutions to put greater emphasis on student satisfaction (Kotler and Fox, 1995). 
In Hungary, the need to measure the quality of teaching at university level is related 
to the process of autonomy. Students are now generally recognised as the principal 
stakeholders of the higher education. Student feedback of some sort is usually 
collected by most institutions, though, there is little standardisation in how this kind 
of feedback is collected and what is done with it. There is still little understanding 
of how to use and how to act upon the collected data. 
 
At the Budapest University of Technology and Economics (BUTE) the students’ 
feedback has been collected institutionally in several forms. Firstly, underclassmen 
have been asked about the motivations of their chosen career and about their social 
status since 1999. Secondly, graduates have provided details about starting their 
career since 1997. In the third form of measurements active students have been 

                                                 
15 The work reported in the paper has been developed in the framework of the project 
„Talent care and cultivation in the scientific workshops of BME" project. This project is 
supported by the grant TÁMOP - 4.2.2.B-10/1--2010-0009. 
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asked to evaluate each and every course they have attended during the semester 
since 1999. Formal measurement of course quality at BUTE is conducted through 
course evaluations completed by students at the end of a term.  
 
Based on the existing course evaluation questionnaire our aim was to get more 
detailed information about some of the courses lectured by our department as a pilot 
project. In the second phase of our research brainstorming sessions were organized 
with the involvement of students so as to understand the problems highlighted by 
the questionnaire. Finally, cause and effect diagrams were constructed in order to 
reveal the root causes of the problems. As quality actions must derive from student 
concerns we ended up with an improvement action plan. 
 

Course evaluation 

 
Formal measurement of course quality tends to be conducted through course 
evaluations completed by students at the end of a term; and these course evaluations 
have typically been used for the purposes of faculty management. It is considered as 
a feedback mechanism which pinpoints the strength of courses and identifies areas 
of improvement and should help to reduce the gap between what the lecturers 
perceive and what the students perceive as the quality of teaching (Venkatraman, 
2007).  
 
At BUTE this kind of student satisfaction questionnaire includes general questions 
regarding the course itself, the teaching abilities of the lecturer, the teaching 
materials offered during the course and questions regarding midterm tests and 
exams. During our research the steps of the course evaluation process (based on 
Venkatraman, 2007) have been aligned with the phases of the PDCA cycle to 
understand the voice of our students and to enhance student satisfaction (see Table 1). 

 
In order to understand the students’ opinion about the quality of education, we 
surveyed five groups of students in different courses and education levels. The 
evaluated courses and the level of education for each course are summarized in 
Table 2. 
 
The quality of education was surveyed by using a questionnaire containing 11 
questions. Here we have used a modified questionnaire compared to the one in use 
at BUTE with the aim of getting a deeper knowledge of student satisfaction by 
extending the aspects. The existing course evaluation questionnaire does not 
measure the importance of the questions and includes issues that are quite 



TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0009 

 

intangible. Students were asked to express their opinion in two dimensions, namely, 
scoring the importance and the performance related to each question using the 
ordinal scale from 1 through 6, where score 1 stands for the lowest, and score 6 for 
the highest value both in the importance and performance dimensions. The 
performance dimension of a question reflects how much the students are satisfied 
with the educational performance in the particular field addressed by the question, 
while the importance category is used to express how much they find important the 
addressed topic. The questions of the survey questionnaire are listed in Table 3. 
 

PDCA Cycle Steps of the course evaluation process

1.      Select the courses to be evaluated.

2.      Describe the purpose and structure of course evaluations.

3.      Conduct course evaluations to obtain primary student inputs.

4.      Prepare an evaluation report of the findings based on the questionnaire.

5.      Conduct brainstorming sessions and construct cause and effect diagrams 
with student involvement to obtain secondary student inputs.

6.      Conduct an improvement action plan based on primary and secondary 
student inputs.

Do 7.      Implement improvement actions dedicated for the forthcoming semester.

Check 8.      Check the effectiveness of improvement actions with repeated course 
evaluations at the end of the semester.

Act 9.      Act upon the results regarding the courses.

Plan

 
Table 1. 

Course evaluations steps according to PDCA logic 

 
Survey results from 2011 
 
The two-dimensional survey approach is built on the consideration that topics 
having higher importance scores should have higher performance values as students 
rightly may expect higher service level in the areas which they consider to be more 
important. The average importance and average performance scores were calculated 
for each survey question with the purpose of seeing how the importance and 
performance categories relate to each other (Figure 1). Figure 1 shows the total sum 
of importance scores and total sum of performance scores for each question. 
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Course Level Number of 

questionnaires 

handed out 

Number of filled 

questionnaires 

Response 

rate 

Business Statistics B.Sc. 253 104 41% 

Innovative Enterprises B.Sc. 215 91 42% 

Quantitative Methods MBA 95 45 47% 

Quantitative Methods M.Sc. 210 111 53% 

Quality Management B.Sc. 205 101 49% 

Table 2. 
The evaluated courses, the level of education and response rates 

 
Taking the 5 analysed courses together into consideration, the biggest disconnects 
between the importance and performance dimensions are in the areas addressed by 
Question 5, 8, 9, 10 and 11.  
 
In order to get an overall view about the importance and performance dimensions 
and their relationship across all the evaluated subjects, we aggregated the 
importance and performance scores for each question by summing the scores for all 
the subjects.  
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1 2 3 4 5 6
1. How much do you find the topic highlighted in 

title of subject needful to establish your 
management and business knowledge?

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

2. How much do you feel so that the subject – 
considering the time frame given to the course – 
discussed the related sub-topics at appropriate 

level with appropriate importance?

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
3. In general, how much do you find the subject 

recommendable and fitting to the syllabus?
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
4. How much did the academic (lecturer) seem 

well-prepared?
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
5. How much did you find the teacher’s lectures 

understandable and logical?
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
6. How much did you feel – considering the 

nature of subject – the teacher being vivid and 
thrilling?

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

7. How much did you find the supplementary 
materials and teaching aids prepared by the 
lecturer appropriately comprehensive and 

substantial?

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
8. How much did you feel the supplementary 
materials and teaching aids prepared by the 
lecturers well structured and easy to follow?

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

9. How much did the supplementary materials 
and teaching aids prepared by the lecturers help 
you following the lectures, making notes, and 

learning the subject?

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
10. How much were the examining circumstances 

correct and fair? 
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
11. How much did you find the lecturer’s 

examining method suitable to measure your real 
knowledge?

1 2 3 4 5 6

Importance

1: Not important at all

6: Very important

Question

Performance

1:Minimum 

6: Maximum

 

Table 3. 
The survey questionnaire 

 

 
Figure 1. 

Total scores for importance and performance of questions 
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In order to get an overall view about the importance and performance dimensions 
and their relationship across all the evaluated subjects, we aggregated the 
importance and performance scores for each question by summing the scores for all 
the subjects. Table 4 shows the sum of importance and performance scores, and 
their ranks for each question and subject.  

 
 

Table 4. 
Results by subject and the overall (aggregate) results16 

 

                                                 
16 The Overall section of 4 contains the following information: 

1. Sum(Imp.): Total sum of importance scores for each question 
2. Sum(Perf.): Total sum of performance scores for each question 
3. Rank(Sum(Imp.)): Rank of total sum of importance scores for each question 
4. Rank(Sum(Perf.)): Rank of total sum of performance scores for each question 
5. Sum(Imp.) - Sum(Perf.): Difference of total sum of importance scores and total 

sum of performance scores for each question. If this quantity has a large positive 
value for a question, it indicates that the topic addressed by the question was found 
important, but the educational performance in the particular area was far behind its 
importance. 

6. Rank(Sum(Imp.) - Sum(Perf.)): Rank of difference of total sum of importance 
scores and total sum of performance scores for each question. This quantity helps 
us to identify the most critical areas. 
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Brainstorming 
 
From the Rank(Sum(Imp.) - Sum(Perf.)) column of 4, we can see that Question 10, 
11, 5, 9, and 8 have the top five ranks. It means that the biggest disconnects 
between the importance and performance dimensions are in the areas addressed by 
these five questions. Based on these five questions of course evaluation the 
following three questions were raised for the brainstorming session: 
1. How do you think the professor could develop the comprehension and 

logical structure of his/her classes? (Q5) 
2. What ideas come to your mind as suggestions regarding the notes and 

educational supplementary material? (Q8, Q9) 
3. In your opinion what would be the best exam system and conditions that 

could be used to realistically and fairly assess the students’ knowledge 
about a given subject? (Q10, Q11) 

 
Six groups of students were asked to brainstorm as many ideas as they could to 
respond to our three questions. The questions were brainstormed by two groups and 
each of these groups of 7 to 9 students collected their answers separately in their 
own brainstorming. After combining and harmonising the answers which were 
given to the three brainstorming questions, the answers were divided into four 
categories according to the type of skill that needed to be developed by the lecturer.  
It should be noted that the areas wherein improvements are needed cannot always 
be clearly assigned to one category. Nevertheless, students suggested some 
development ideas which would require the improvement of several areas. For 
example, there are some issues which could be realised partly by developing the 
pedagogical and methodological abilities and partly by improving the technical and 
organisational conditions.  
 
Regarding the first brainstorming question, students listed mainly the 
pedagogical/didactical preparedness and methods used by lecturers as problems. 
The inaccurate didactical, education technological and methodological knowledge 
of lecturers is mainly due to their lack of teaching qualifications and inappropriate 
teaching techniques. The intensification of this knowledge (e.g. young lecturers 
should be more carefully supervised and evaluated by older professors) would be an 
important aspect in improving the quality of courses. The development of 
pedagogical skills could contribute to improve proposed problems of some human 
skills as well (e.g. communication problems, etc.). 
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Answering the second brainstorming question ideas regarding technical skills have 
to be taken into consideration. Some of the deficiencies could be solved by 
developing the computer skills of lecturers. The other group of the listed ideas 
(video records, audio books) would require a bigger financial investment from the 
university. Based on students’ feedbacks lecturers should improve their presentation 
skills and should put greater emphasis on demonstrating practical examples and 
case studies. 
 
The third brainstorming question addresses the issue of evaluation. Most of the 
ideas can be associated with pedagogical and technical skills. Students require more 
strictness at exams and consistent sanctions for cheating. Students would need 
written, richly explained evaluations, more practical examples, more consultations, 
trial exams etc. and they expect more precise and more thorough evaluations. 
Unfortunately, due to the increasing number of students, these problems can be 
partially solved in the short run.  

 
Cause and effect analysis 
 
After having rewritten the three questions, a cause and effects analysis was 
conducted with the participation of students by constructing Ishikawa diagrams 
trying to find the root causes of the mentioned problems. 
 
The questions of the Ishikawa analysis were the following: 
1. Why don’t the students find the lectures comprehensible? 
2. What is the reason for the fact that the students are dissatisfied with the 

notes and written supplementary material? 
3. What is the reason for the fact that the students often don’t find the exams 

appropriate? 
 
The results can be illustrated by the Figure 2, 3 and 4. 
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Figure 2. 

Cause and effect diagram for question 1 

 
 

 
Figure 3. 

Cause and effect diagram for question 2 

 
 

 
Figure 4. 

Cause and effect diagram for question 3 
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The constructed Ishikawa diagrams have confirmed the conclusions of the 
brainstorming session. They demonstrate the causal relationships and the key 
problems concerning the three brainstorming questions in order to identify the most 
effective and important improvement actions. Analysing the cause and effect 
relationships it is conspicuous that the three fields addressed by the questions are 
strongly interrelated as some causes appear in more diagrams that leads us to 
conclude that there are a number of problems raised by the students which can be 
solved easily by the lecturer and the department responsible for the courses. 

 

Survey results from 2011 – Business Statistics course 
 
Figure 5 shows a considerable gap between averages of importance and 
performance scores in case of some questions. The conclusion that there is a lack of 
expected strong positive correlation between the average scores of the two survey 
dimensions is also supported by the correlation coefficient of 0.1328 calculated for 
averages of importance and performance scores. Based on these initial results, we 
focused on the questions with largest gaps between averages of their importance 
and performance scores. Namely, we put emphasis on understanding the reasons for 
the experienced underperformance in case of the survey questions representing top 
80% of sum of differences between importance and performance averages.  
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Figure 5. 

Averages of importance and performance scores in 2011 

 
Actions defined 
 
Based on the initial statistical analyses of survey data from 2011 and on the results 
of brainstorming and cause and effect matrix, the following actions were defined 
and implemented in the Business Statistics course held in 2012 in the spirit of the 
PDCA logic. 
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� Regular consultations were held one day before each midterm exam (related 
survey questions: 10, 11); 

� Additional, comprehensive consultation materials were prepared for each 
consultation (related survey questions: 8, 9, 10, 11); 

� Well-defined theoretical topics with outlines of required answers were 
prepared for each midterm exam consultation (related survey questions: 8, 
9, 10, 11); 

� The typical calculation exercises required in the midterm exams were 
summarized and overviewed during the consultations (related survey 
questions: 5,8, 9); 

� The weights of different sub-topics in the midterm exams were deliberately 
harmonized with the time spent on discussing and lecturing the 
corresponding sub-topic (related survey questions: 2); 

� The entire course was lectured by one lecturer instead of 2 or 3 lecturers 
teaching dedicated blocks of the course (related survey questions: 2, 8, 9). 
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Figure 6. 

Year to year average importance and performance scores 

 
The graphs in Figure 6 showing the year to year importance and performance 
averages support the idea of setting the following hypotheses. On one hand, we may 
assume that the gaps between expected values of importance and performance 
scores have significantly decreased from 2011 to 2012 especially in the case of 
questions that are related to the actions taken. On the other hand, the average 
importance scores suggest that there was no significant change in the means of 
importance scores, that is, students’ opinion about importance of topics addressed 
by survey questions did not change significantly. 
 
The hypothesis that means of importance scores did not change significantly can be 
formally stated in the following H0,i null- and Ha,i alternative hypotheses pairs.  
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� H0,i: for question i, mean of importance score in 2011 is equal to mean of 
importance score in 2012 (i=1,…,11).  

� Ha,i: for question i, mean of importance score in 2011 is different from 
mean of importance score in 2012 (i=1,…,11). 

 
As the sample size in 2011 and 2012 was 102 and 97, respectively, based on the 
central limit theorem, each H0,i hypothesis was tested against the Ha,i hypothesis by 
applying the two samples z-test as an approximate statistical test at significance 
level of 0.05. The inputs and results of conducted tests are summarized in Table 5. 
We can see from Table 5 that except for question 6, the calculated p-values are 
greater than the set significance level of 0.05. Hence, except for question 6, the H0,i 
null-hypothesis for each question can be accepted vs. the Ha,i alternative hypothesis. 
In other words, the change from 2011 to 2012 in students’ opinion about 
importance of topics addressed by survey questions is statistically insignificant; the 
only one exception is question 6.  

Question Average in 2011 Average in 2012
Standard 
Deviation 

in 2011

Standard 
Deviation 

in 2012
z-value p-value

1 4.5294 4.5567 1.3402 1.3147 0.1450 0.8847

2 4.8137 4.6701 1.1234 1.1701 0.8825 0.3775

3 4.3235 4.5979 1.1954 1.3437 1.5193 0.1287

4 5.4216 5.5361 0.8837 0.7914 0.9639 0.3351

5 5.5098 5.6186 0.8052 0.7136 1.0094 0.3128

6 4.1188 4.6701 1.1983 1.2806 3.1319 0.0017

7 5.0490 5.3196 1.0843 0.9077 1.9122 0.0559

8 5.3333 5.4330 0.9047 0.8024 0.8230 0.4105

9 5.3137 5.4639 0.9008 0.8424 1.2154 0.2242

10 5.5196 5.4948 0.8870 1.0320 0.1811 0.8563

11 5.4554 5.4742 0.8963 0.8303 0.1534 0.8781

 
Table 5. 

Inputs and p-values of tests on equality of importance score means in 2011 and 2012 

 
From the year to year average performance scores visible in Figure 6, we may 
assume that there was a significant increase from 2011 to 2012 in mean of 
performance score for each question. Based on this assumption, we can set the 
following H0,i null- and Ha,i alternative hypotheses pairs: 

� H0,i: for question i, mean of performance score in 2011 is equal to mean of 
performance score in 2012 (i=1,…,11). 

� Ha,i: for question i, mean of performance score in 2011 is less than mean of 
performance score in 2012 (i=1,…,11). 
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As we discussed before, the sample sizes allow us to use the two samples z-test as 
an approximate method to test the hypotheses stated in (2). The inputs and results of 
statistical tests are summarized in Table 6. 

Question Average in 2011 Average in 2012
Standard 
Deviation 

in 2011

Standard 
Deviation 

in 2012
z-value p-value

1 4.0784 4.3918 1.2483 1.2124 -1.7961 0.0362

2 3.7549 4.7526 1.3456 0.9686 -6.0247 0.0000

3 3.9902 4.7423 1.3679 0.9712 -4.4889 0.0000

4 5.0784 5.7629 1.1831 0.5357 -5.2995 0.0000

5 4.2255 5.1340 1.2341 0.9961 -5.7277 0.0000

6 3.4608 4.6701 1.1576 1.2806 -6.9768 0.0000

7 4.5294 5.4021 1.0873 0.8498 -6.3250 0.0000

8 4.5490 5.1546 1.0775 1.0035 -4.1052 0.0000

9 4.5196 5.2990 1.3105 1.0425 -4.6541 0.0000

10 2.8725 5.3711 1.4534 0.8935 -14.6876 0.0000

11 3.1471 5.1546 1.4240 0.9280 -11.8384 0.0000

 
Table 6. 

Inputs and p-values of tests on equality of performance score means in 2011 and 2012 

 
Each p-value in Table 6 is less than 0.05 and so for each survey question the H0,i 
null-hypothesis is rejected and the Ha,i alternative hypothesis is accepted at 
significance level of 0.05. It means that the mean of performance score for each 
survey question increased significantly from 2011 to 2012.  

 

Further actions planned 
 
In the light of our continuous improvement philosophy and following the PDCA 
cycle of course evaluation (see Table ), the following actions are considered as 
potential ones to improve our educational performance of Business Statistics 
subject in the future. 
� The entire curriculum is large and comprehensive. We need to review the 

structure of curriculum and the lecture notes to ensure that the consecutive 
topics are in a logical and consistent order so that there is no topic which 
requires a knowledge that is introduced just later on. 

� Calculation exercises are part of the lectures. Based on feedbacks from students 
and their representatives, it would definitely be more effective, if the 
calculation exercises were discussed in smaller groups in seminars. 

� Defining optional project exercises based on cases from different companies 
would challenge the students to solve some real-life problems using the tools 
and techniques learnt during the course. 
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These changes are to come in the forthcoming semester (in the academic year 
2013/2014), now we are in the phase of revising the whole course based on the 
aforementioned ideas. We have studied the quality of teaching and learning that 
cause student (dis)satisfaction.  
 
At this phase of our research general problems have been explored by applying 
three quality management tools in order to bring the root problems into the surface. 
Both the performance and importance of some issues concerning five of our courses 
and the correlation between these two dimensions have been measured. The 
correlation coefficients between performance and importance are quite low the 
causes of which could be analysed more thoroughly in our future research. Based 
on these results we can conclude that there are significant differences between 
lecturers’ views and students’ views of quality to which more attention should be 
paid in the future. Six areas out of the 11 have been identified which show the 
biggest disconnects between the importance and performance dimensions. The 
accentuated areas generated three brainstorming questions which resulted in ideas 
divided into four categories according to the type of skill that needs to be 
developed. The brainstorming ideas, together with the ranks deriving from the cause 
and effect analysis highlighted the areas that need to be acutely developed. By 
launching a number of improvement actions, we have repeated the fulfilment of 
questionnaire in 2012 in the course of Business Statistics.  
 
Though, we have initial results we hope that following the presented approach 
student satisfaction can be enhanced in the long run. Accordingly, we should find 
ways to increase response rates and student commitment. 
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Közép-európai nagyvárosok fenntarthatósági szempontú értékelés17 
BUZÁSI ATTILA  

 
Bevezetés 
 
A társadalmi-gazdasági fejlődés, valamint a környezeti állapot folyamatos 
romlásával kapcsolatban egy olyan módszer kidolgozása szükséges, amely 
világosan megmutatja a jelenlegi helyzetet és a jövőbeli trendekre is rávilágít a 
városi fenntarthatósággal kapcsolatban. Ezeknek a módszereknek alkalmasnak kell 
lenniük a döntéshozók támogatására és tájékoztatására a minél hatékonyabb 
fejlesztési tervek elkészítéséhez és a beavatkozási pontok egyértelmű definiálásához 
(Yang et al., 2010).  
 
Az elmúlt 10-15 évben rendkívül megnövekedett az érdeklődés a fenntarthatóság 
helyi szintű értelmezése és ennek értékelése iránt. Scipioni et al. (2009) írásában 
áttekintést ad arról, hogy milyen széles skálán mozognak a nemzetközi szervezetek 
(pl. OECD, ENSZ, UNEP, UNDP, stb.), amelyek a lokális fenntarthatóság 
értékelését tűzték ki célul tanulmányaikban. Összesen 35 kutatást sorol fel, ami a 
téma iránti nemzetközi érdeklődés élénkülését jelzi, amely érdeklődés a tanulmány 
megjelenése óta is töretlen, azonban egységes módszertan kialakulását nem 
eredményezte.  
 
A városi fenntarthatóság értékelésére leggyakrabban és legszélesebb körben az 
indikátor módszert használják. Az indikátorok használata a teljesítményértékelés 
támogatására nem új keletű, hiszen az ISO 14031-es szabványban már régóta 
kipróbált módszer a vállalatok környezeti teljesítményének értékelésére (Kósi és 
Valkó, 2006). A városi fenntarthatóság értékelése azonban nagymértékben 
különbözik az említett példától, mivel itt nemcsak a környezeti, hanem a társadalmi 
és a gazdasági fenntarthatóságot is értékelni kell. E komplexitás kezelése során már 
nehézségekbe ütközünk, mivel úgy látszik, ha külön-külön kell megválasztani a 
mutatószámokat és külön értékelni a fenntarthatósági dimenziókat, azt könnyebben 
oldjuk meg, mint a hármat egy mutatón belül (Gyulai, 2000). Az összetettséget csak 
növeli, hogy a legújabb kutatások egy negyedik dimenzióra, mégpedig az 

                                                 
17 "A munka szakmai tartalma kapcsolódik az "Új tehetséggondozó programok és 
kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek 
megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0009 program 
támogatja." 
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intézményi fenntarthatóság városokon belüli értékelésére fókuszálnak (Thornbush 
et al., 2013). 
 
A terület újszerűségének és bonyolultságának eredményeként kifejezetten éles vita 
bontakozott ki a módszertanok használatával kapcsolatban, kiemelve azok 
ellentmondásait, illetve hasznosíthatóságát. Ilyen sarkalatos pontok az indikátorok 
kiválasztásánál, a csoportosításnál, a súlyozásnál, illetve a vonatkozási pontok 
megadásánál egyaránt megtalálhatók, vagyis az újonnan kibontakozó városkutatási 
tanulmányok között óriási ellentmondások tapasztalhatók ugyanabban a 
témakörben. 
 
A tanulmány célja bemutatni azokat a pro és kontra érveket, amelyek az utóbbi idők 
nemzetközi szakirodalmában megjelentek a városi fenntarthatósági értékelésekkel 
kapcsolatban, illetve iránymutatást adni olyan indikátorokra, amelyek segítségével 
közép-európai nagyvárosok fenntarthatósága megfelelően leírható.  

 

Érvek a városi fenntarthatóság indikátorokkal történő értékelése mellett 

 
A legújabb nemzetközi városkutatási tanulmányok egyik legfontosabb területe a 
városi fenntarthatóságot mérő mutatószámrendszerek kidolgozása és ezek 
használata, mivel az indikátorok az egyik leggyakrabban használt eszközök a 
fenntarthatóság értékelésére mind regionális, mind helyi szinten. A nemzetközi 
publikációk emelkedő száma (Mori és Christodoulou, 2012; Böhringer és Jochem, 
2007; Shen et al., 2011; Ferrarini et al., 2001; Moles et al., 2008; Zenker et al., 
2013; Scipioni et al., 2009) a tanulmányban vizsgált témakör aktualitását, a kutatási 
terület iránti nemzetközi érdeklődés felélénkülését és egyben tudományos értékét is 
jelzik.  
 
Az indikátormódszer első jelentős nemzetközi említése és középpontba emelése a 
városkutatások területén 1992-ben a riói konferencián történt, ahol kinyilvánították, 
hogy az országoknak és a nemzetközi, valamint nem-kormányzati szervezeteknek 
törekedniük kell olyan indikátorkészletek és módszertanok kidolgozására, valamint 
használatára, amelyek a fenntarthatóság értékelésére irányulnak. A végrehajtást az 
Agenda 21 program keretein belül az önkormányzati szinten is érvényesíteni kellett 
(Böhringer és Jochem 2007; Tanguay et al. 2010; Tosics 2004; Szlávik és Csete 
2004). E deklaráció után elkezdődtek az első kutatások és tanulmányok 
előkészületei, amelyek azokat a tényezőket próbálták meg azonosítani, amelyek a 
legnagyobb hatással vannak a települések, városok életére. 
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Az első kérdés az indikátormódszerrel kapcsolatban, hogy miért pont ez a 
megközelítés az, amit a kutatók és a döntéshozók előszeretettel használnak? A 
legfontosabb indok, hogy az így nyert adatok a legtöbbször objektívek, bár 
természetesen léteznek olyan mutatók, amelyeket nem lehet a szubjektivitás teljes 
kizárása nélkül elkészíteni: ilyenek az intézményi dimenziót leíró mutatószámok, 
pl. egy város fejlesztési stratégiájának értékelése. Az objektivitás emellett arra is 
vonatkozik, hogy az adatok – legalábbis egy országon belül – hasonló 
módszertannal kerültek kiszámításra, illetve olyan intézmények végzik ezek 
gyűjtését és publikálását, amelyekre nincsenek hatással a profitorientált vállalatok. 
Ezek alapján tehát a statisztikai hivatalok adatai hitelesnek számítanak, így a 
származtatott eredmények esetén is igaz lesz ez az állítás. 
 
Egy másik fontos érv az indikátorok választása mellett, hogy lényegesen 
leegyszerűsíti a bonyolult környezeti, gazdasági vagy társadalmi folyamatokat és a 
rengeteg inputból egy outputot képes generálni. Ez a tulajdonsága adja, hogy az 
elemzési sorrendet megfordíthatjuk, és az indikátorok segítségével tudunk 
következtetni a folyamatokra. Továbbá, a döntéshozók munkáját is megkönnyíti az 
indikátorok ezen jellemzője, mivel a döntések előkészítése, valamint meghozatala 
lényegesen lerövidíthető, ezáltal rövidebb távon lehetséges hatékony választ adni a 
felmerülő problémákra.  
 
A támogatás másik lehetséges útja, ha nem kizárólag az indikátorok pillanatnyi 
értékét vesszük figyelembe, hanem időbeli változását is. Ilyen esetben még 
hatékonyabb lehet a fenntarthatóság értékelése, mivel többek között a gazdasági 
mutatóknál a flow típusú indikátorok jobban használhatók, szemben a stock 
típusúakkal. Mindezek mellett a felhasznált indikátorok külön-külön történő 
összehasonlító elemzéséből például megállapíthatók lesznek a városok hiányosságai 
és erősségei is a vizsgálatban szereplő többi városhoz képest. Ennek segítségével 
később beavatkozási pontok is definiálhatók, amelyek révén a városok 
fenntarthatósága javuló tendenciát mutathat, egyben kijelölhetők olyan értékek, 
amelyek elérése célként jelenhet meg egy leendő városfejlesztési stratégiában. 
 
Az indikátorok segítségével kidolgozott mutatószámrendszerek összhangban 
vannak Enyedi (2012) megállapításával, miszerint a fenntarthatóság feltételeit 
figyelembe véve alapvetően két nagy témakört szükséges elemezni, mégpedig a 
globális gazdaság fejlődésének hatásait és az ezen hatásokat módosítani képes 
várospolitikát. Az indikátorok éppen a várospolitikai akcióterületekhez kapcsolódó 
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beavatkozási lehetőségekre és az egyes tényezők súlyának megítélésére hívják fel a 
figyelmet a fenntarthatóság különböző aspektusaiból. 
 

Ellenérvek a városi fenntarthatóság értékelésével kapcsolatban 

 
Az első és legfontosabb feladat, ha a városi fenntarthatóságot szeretnénk valamilyen 
módon mérni, vagy értékelni, hogy definiáljuk azt. Alberti (1996) szerint ahhoz, 
hogy egy város fenntarthatóként legyen definiálva, három kritériumot 
mindenképpen szükséges teljesítenie:  
� Az első, hogy minimalizálja a természeti erőforrásokat ért hatásokat, mindezt a 

lehető legjobb technológia használatával.  
� A második, hogy csak és kizárólag akkor importálhatja egy másik régió vagy 

egyéb terület ökológiai eltartó képességét, ha az exportáló régiónak ebből a 
szempontból többlete van.  

� A harmadik kritérium szerint az importáló városnak kötelessége kárpótolni az 
exportáló régiót azért, mert az lemondott ökológiai kapacitásának egy részéről.  

 
Camagni et al. (1998) ezzel szemben azt állítja, hogy a városok alapvetően és 
eredendően nem fenntarthatóak. Ennek okaként azt jelöli meg, hogy a városok 
működése érdekében folyamatosan nyersanyagokat kell importálniuk a környező 
területekről, régiókból, ami azt jelenti, hogy a város nem tudja kielégíteni saját 
erőforrásaiból a működéséhez szükséges igényeket, ezáltal kiszolgáltatott 
helyzetben van. Mindezek mellett nagy mennyiségű hulladék kerül exportálásra, 
vagyis sem az import, sem az export oldaltól nem tudja magát függetleníteni az őt 
körülvevő környezettől. Ez a megközelítés párhuzamba állítható Szlávik (2005) 
megállapításával, amely szerint a gazdaság nyílt láncainak zárása az egyik 
kulcslépés a fenntarthatóság felé való átmenetben.  
 
A fentiekkel szemben áll Alberti (1996) munkája, aki szerint a fenntartható város 
nem feltétlenül kell, hogy önellátó legyen. Véleménye szerint megengedhető, hogy 
egy város erőforrásokat importáljon saját szükségleteinek kielégítéséhez.  Ha 
sikerült tisztázni a fogalmi kérdéseket, akkor ki kell választani a megfelelő 
indikátorkészletet, ami a második kulcsfontosságú lépése az értékelési folyamatnak 
(Alberti 1996; Scipioni et al. 2008).  
 
Böhringer és Jochem (2007) számos tanulmányt vizsgált meg az indikátorválasztás 
témakörét és módszertanát körüljárva. A kutatás során öt olyan kritériumot találtak, 
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amelyek a leggyakrabban előfordultak, mint egyfajta előírás az indikátorokkal és a 
belőlük származtatott mutatószámrendszerekkel szemben, amelyek a következők: 
1. Az első a szoros kapcsolódás a fenntarthatóság fogalmához.  
2. A második, hogy olyan indikátorokat válasszunk, ami a holisztikus 

megközelítést erősíti.  
3. Harmadik, hogy az adatok megbízhatók és hozzáférhetők legyenek egy 

viszonylag tág időtartamban. 
4. A negyedik ezzel összefüggően a folyamatközpontúság.  
5. Végül az ötödik a szakpolitikai célkitűzésekkel való kapcsolat.  
 
Nincs azonban egyértelmű konszenzus azt illetően sem, hogy az indikátoroknak 
milyen kritériumoknak kell megfelelniük. Kis túlzással élve, ahány szerző, annyi 
alapelv kerül megfogalmazásra. Alberti (1996) ugyancsak öt pontban foglalta össze 
a célokat:  
1. a városi környezet rendszeres monitorozása,  
2. korai vészjelzés probléma esetén,  
3. céltudatosság,  
4. teljesítményértékelés és  
5. információszolgáltatás.  
 
Mori és Christodoulou (2012) további kritériumokat támaszt a fenntarthatósági 
indikátorokkal kapcsolatban, amelyek a következők: érvényesség, megbízhatóság, 
összehasonlíthatóság, egyszerűség és az adatok hozzáférhetősége. Még ennél is 
több kritériumot sorol Scipioni et al. (2009) áttekintő művében, aki 10 alapelvet 
állapított meg majdnem 80 tanulmány alapján. Mindezeken felül az, hogy melyik 
mutatószámot használjuk, attól is függ, hogy a fenntarthatóság definíciói közül 
melyiket fogadjuk el vagy alkalmazzuk (Alberti, 1996). Nem mindegy 
természetesen, hogy a gyenge vagy az erős fenntarthatóság alapelve a 
kiindulópontunk, illetve az sem, hogy a fellelhető definíciók és kritériumok közül 
melyiket tekintjük érvényesnek. 
 
Ha sikerült kiválasztani a megfelelő indikátorokat, akkor a következő felmerülő 
kérdés, hogy pontosan hány darab mutatószám az, amelyik optimális lehet egy 
város fenntarthatóságának jellemzésére. Moles et al. (2008) szerint a még jól 
használható indikátorok maximális száma 40 körül, minimális száma pedig 20 körül 
van. Ezen értékek fölött már nehézkes a városi fenntarthatóságot leíró 
indikátorkészletek kezelése, 20 alatti számnál pedig nincs elegendő információ a 
birtokunkban. Ugyancsak befolyásoló tényező, hogy ha túl sok mutató használunk, 
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akkor a kutatásra fordítandó idő jelentősen megnő, és fontos tulajdonságok 
veszhetnek el. Ellenkező esetben, ha túl kevés indikátorunk van, akkor a fontos 
információk hiányozhatnak, ami torz eredményekhez vezethet.  
 
A következő problémát a súlyozás kérdése jelenti, amikor kifejezzük az indikátorok 
közötti különbséget, azaz, hogy melyiket tartjuk fontosabbnak az adott problémával 
kapcsolatban. Az eljárás számos kritikát kapott, mivel a súlyozás egy önkényes 
folyamat, ahol a szubjektív tényezők erősen szerepet játszanak, ezáltal csökken az 
indikátorkészletünk objektivitása (Tanguay et al. 2010). A súlyozást némileg 
objektívebbé teheti különféle szakértők bevonása az értékelési rendszer 
kialakításába. 
 
A megfelelő indikátorok keresése és ezek alkalmazása igen összetett feladat. Nem 
mindegy, hogy mit szeretnénk mérni, hogy az indikátorokat hogyan súlyozzuk, ha 
egyáltalán súlyozzuk, illetve tekintettel kell lennünk a környezetértékelés 
sajátosságaira is. Mindezt egy komplex rendszerben, a gazdaság-társadalom-
környezet dimenzióhármasban (Fitzgerald et al. 2012).  
 
Ez utóbbi problémakörbe tartozik az externáliák megfelelő kezelése. Mori és 
Christodoulou (2012) kiemeli a városi fenntarthatóság mérésével kapcsolatosan, 
hogy képesnek kell lennünk érzékeltetni és valamilyen módon a számításainkba 
bevonni az externális költségeket, amelyek internalizálása ez idáig még nem 
megoldott. Véleményük szerint az egyik legnagyobb kihívást a direkt, valamint az 
indirekt externális hatások megjelenítése jelenti a fenntarthatósági értékelések 
során, mivel a városok folyamatosan terhelik a körülöttük lévő környezetet például 
levegőszennyező-anyagok kibocsátásával, hulladékok elhelyezésével, erőforrások 
felhasználásával vagy az ökológiai szolgáltatások indirekt használatával. Ezeknek a 
hatásoknak a kiváltó oka Graymore et al. (2010) szerint az, hogy a város határain 
belül található gazdasági folyamatok igényeinek kielégítésére a kereskedelmi 
csatornákon keresztül kell be- és kiszállítani az anyagokat, amely folyamat indirekt 
módon negatív hatásokkal jár a várost körülvevő környezetre.  
 
A fenntarthatósági indikátorok közül az ökológiai lábnyom az, amely eredményéből 
lehet következtetni egy város externális hatásaira (Mori és Christodoulou, 2012), 
méghozzá viszonylag egyszerű módon. Ha meghatároztuk a város egy lakosára jutó 
átlagos lábnyom nagyságát, akkor ezt az értéket megszorozzuk a város 
népességszámával és megkapjuk, hogy a teljes településnek mennyi területre van 
szüksége igényeik kielégítésére. Ha ez a terület nagyobb, mint a város területe, 
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akkor ökológiai deficitről beszélünk, amely deficitet nyilvánvalóan egy másik 
területtől kell elvonnunk, tehát az ökológiailag szufficites régiókban csapódik le a 
túlzott fogyasztás miatti externális hatás.  
 
Megállapítható tehát, hogy a városi fenntarthatóság mérésére nincsen egy 
egységesen elfogadott és kidolgozott módszertan, mivel maga a fogalom és annak 
értelmezése sem egyértelműen tisztázott a nemzetközi és hazai kutatásokban (Mori 
és Christodoulou, 2012). Ezt támasztja alá Tanguay et al. (2010) tanulmánya is, 
amelyben 23 olyan kutatást dolgozott fel, amelynek célja a városi fenntarthatóság 
mérése, és amelyekben valamilyen indikátorkészletet alkalmaztak. Munkájuk során 
arra a megállapításra jutottak, hogy a mutatószámok 72%-át csak egy alkalommal 
használták és csak alig több, mint 12%-át öt vagy több tanulmányban. Ez a 
vizsgálat is jól mutatja, hogy mekkora szükség van egy olyan módszertanra, amit 
kisebb változtatásokkal, de széles körben tudnának a kutatók alkalmazni, 
megteremtve az alapot ahhoz, hogy valóban összehasonlíthatók legyenek az egyes 
indikátorkészletek eredményei különböző városokra nézve, szemben a mai 
tendenciával, ahol a különböző térbeli és időbeli lehatárolások nem teszik ezt 
lehetővé (Putzhuber és Hausenauer, 2010). Ferrarini et al. (2001) még ezen is 
túlmegy, amikor azt állítja, hogy nincsen optimális megoldás a megfelelő 
indikátorok kiválasztásának területén. 
 

Az ellenérvek lehetséges cáfolatai 

 
Mint fentebb látható, a városi fenntarthatóság indikátormódszerrel való 
értékelésének jelentős számú akadályozó tényezője van. Az első probléma a városi 
fenntarthatóság fogalmához kötődik, mivel nincs egy olyan egyetemesen elfogadott 
megfogalmazás, mint például a fenntartható fejlődés esetén a Brundtlandt-
jelentésben olvasott definíció. Mégis, úgy tűnik, hogy – kimondva - kimondatlanul 
– a városi fenntarthatóság, illetve a fenntartható város fogalmán a kutatások jelentős 
része egy olyan várost ért, amely az erőforrásokat oly módon használja és a 
keletkezett hulladékaival úgy bánik, hogy azok  
� erőforrások esetén megfelelő mennyiségben és minőségben rendelkezésre 

álljanak a jövő generációk számára is, 
� hulladékok esetében pedig ne haladják meg a rendszernyelő képességét és ne 

hárítsanak indokolatlanul nagy terheket a következő generációkra.  
 
Emellett gazdasági teljesítménye is növekszik, s véleményem szerint a környezeti 
fenntarthatóság és a gazdasági növekedés egyidejű bekövetkezése nem is zárja ki 
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egymást. Továbbá a város társadalmát tekintve is olyan helyzetben van, amely 
hosszú távon fenntartható, így nem jelentkeznek olyan problémák, mint az 
elvándorlás vagy az elöregedő korszerkezet.   
 
A módszertani problémák és egyet nem értés részint abból adódik, hogy 
nincs(enek) olyan nemzetközi szervezet(ek), amely(ek) egyértelmű útmutatást 
adnának az indikátorok kiválasztásához, vagy a használt indikátorok számához 
kapcsolódóan. Ez a jelenség kiküszöbölhető lenne, ha pl. az ENSZ, OECD, UNEP 
és egyéb nemzetközi szervezetek a növekvő, városokkal kapcsolatos kutatásaikban 
és kiadványaikban egyértelműen lefektetnének az indikátorválasztás módszertani 
alapjait. Ez a megoldás természetesen nem jelentené azt, hogy a városi 
fenntarthatóság értékelése teljes egészében uniformizálódna. Hasonló megoldásra 
példa a Lipcsei Charta egyik pontja, miszerint a városoknak integrált 
megközelítésben kell a fejlesztési stratégiáikat elvégezni. Ezután gomba módra 
kezdtek szaporodni az IVS-ek, valamint a szintén indikátorokat használó LA21-ek, 
ám mégsem mondható, hogy mindegyiknek ugyanaz lenne az eredménye. Nagyon 
fontos kiemelni, hogy egy fent említett nemzetközi megállapodásnak/deklarációnak 
külön-külön kellene kezelnie az egyes urbanizációs szakaszban lévő területek 
fenntarthatóságának értékelését és célzott, specifikus iránymutatást adni ezek 
számára. 
 
A súlyozás kérdésével kapcsolatos ellenérveket, amelyek a szubjektivitás növelését 
róják fel hibaként, már létező matematikai módszertani megoldásokkal lehet 
kiküszöbölni. Ilyen például az ún. Delphi-módszer, amelynél kellő számú szakértő 
becsléséből lehet megállapítani a végül használni kívánt súlyokat.  
 
Az externáliák kezelése a legnehezebb kérdés a városi fenntarthatósági 
értékelésekkel kapcsolatban. A probléma megoldásához mindenképpen a 
rendelkezésre álló adatok mennyiségi javulása szükséges és szélesebb körű 
monitorozás, így képet kaphatunk egyrészt a tovagyűrűző, másrészt az externális 
hatásokról. Jelenleg széles körű adatbázisként az Eurostat Urban Audit projekt 
adatbázisa említhető, amelyben 284 városból 450 mutató alapján lehet keresni 
adatokat egészen az 1999-es évig. Sajnos a gyakorlatban még elég hiányos az 
adatszolgáltatás, ezért az adathiány miatt nehézkessé válnak a városok 
összehasonlító elemzései (nemcsak fenntarthatósági, hanem egyéb szempontokból 
egyaránt). A helyzet javulása óriási lökést adna nemcsak az externáliák 
kezelésében, hanem a városkutatások szinte minden területén. Az 
információszolgáltatás drasztikus javítása – lehetőleg minél rövidebb idő alatt –  
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kulcsa lehet a városi fenntarthatóság értékelésének és nemcsak a nagyobb, hanem a 
pár ezer fős kisvárosok esetében is. 
 

Lehetséges indikátorok közép-európai nagyvárosok értékeléséhez 

 
Eddigi vizsgálataim alapján az 1. táblázat egy olyan indikátorkészletet mutat be, 
amivel hatékonyan mérhető a közép-európai nagyvárosok fenntarthatósága. A 
kiválasztás során kiemelt szerepet kapott az a törekvés, miszerint az indikátorok 
egységes módszertan alapján kerüljenek meghatározásra, amely egy későbbi 
összehasonlító elemzés alapját adja.  
 
További fontos kritérium volt a kiválasztás során, hogy olyan mutatókat hasonlítsak 
össze, amelyek megfelelően tükrözik a közép-európai térség nagyvárosainak 
fenntarthatóságát, vagyis valamilyen szinten terület-specifikusak. Ennek értelmében 
nem kerültek a vizsgálatba olyan mutatók, mint pl. a csatornázottság vagy a tiszta 
ivóvízhez való hozzáférés aránya, mivel ezeket a problémákat már sikerült 
megoldani a térségben. Érdekesek lehetnek azonban a hulladékgazdálkodásra és a 
szennyvíztisztításra vonatkozó adatok, mivel többek között Magyarország és 
Lengyelország esetén is az EU-ba való belépésnél nagyon szigorú előírásokat 
fogalmaztak meg az államoknak az elérendő környezeti teljesítményt tekintve.  
 
Ugyancsak beszédes adat a társadalmi dimenzióban a munkanélküliségi ráta, mivel 
az elmúlt évek gazdasági megpróbáltatásai megmutatták, hogy Közép-Európa 
országai sokszor csak nagyon nehezen és kemény áldozatok vállalása mellett voltak 
képesek megbirkózni a gazdasági válság okozta nehézségekkel. Ezen oknál fogva 
kell megemlíteni a gazdasági dimenzióban az ipari termelés volumenindexét, illetve 
a hazai vásárlóerőt, amelyek a városok versenyképességéről és termelékenységéről 
is tisztább képet adhatnak. 
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Indikátorok 

Környezet 

Újrafeldolgozással hasznosított hulladék (%) 

Gépkocsik száma/1000 fő (db) 

Egy főre jutó zöldterület (m2) 

Egy főre jutó vízfelhasználás (m3/év) 

Összes kibocsátott CO2 (t/fő/év) 

O3 határértéket meghaladó napok száma (db) 

Biológiailag vagy III. tisztítási fokozattal tisztított szennyvíz aránya (%) 

Társadalom 

10.000 lakosra jutó kórházi ágyak száma (db) 

Munkanélküliségi ráta (%) 

Korszerkezet (fiatalok/idősek) 

Születéskor várható élettartam (év) 

1000 főre jutó bűncselekmények száma (db) 

Múzeumlátogatások száma (db/év) 

10.000 lakosra jutó orvosok száma (db) 

Gazdaság 

Ipari termelés volumenindexe (%) 

Vendégéjszakák száma a szállodákban (db/fő/év) 

GDP/fő (Euro) 

Járulék (%) 

1000 főre jutó működő gazdasági szervezetek száma (db) 

Hazai vásárlóerő 

Inflációs ráta (%) 
1. táblázat   

Indikátorok a városi fenntarthatóság értékelésére 

Forrás: saját munka 

 
Mint látható, a készített ajánlásban az indikátorok a klasszikus fenntarthatósági 
elméletekkel összhangban a környezet-gazdaság-társadalom dimenzióhármas 
alapján kerültek besorolásra. Az indikátorok nem fedik le az intézményi dimenziót 
leíró mutatókat, amelynek oka elsődlegesen a szubjektivitás növekedése és a 
teljesen kezdetleges módszertan voltak. Moles et al. (2008) megállapítását 
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figyelembe véve az indikátorok száma az általa minimálisként megjelölt 20-as 
számhoz közelebb került kidolgozásra, aminek fő oka többnyire a megfelelő 
minőségű adatszolgáltatás hiánya volt a térségben. Az indikátorok kiválasztása 
során ugyanis az egyik legfontosabb szempont az volt, hogy egy későbbi elemzés 
esetében minél több városra elérhető adat álljon rendelkezésre. Ehhez az 
összevetéshez az Eurostat Urban Audit adatbázisát, a UBS Prices & Earnings 
(2012) kiadványát, az ún. Green City Index (Economist Intelligence Unit, 2009) 
elemzést és az EEA Air Base adatbázisát használtam. 
 
Az indikátorok kiválasztásánál ugyancsak közrejátszott az a törekvés, amely szerint 
lehetőleg minél teljesebb szegmensét lehessen lefedni a városi fenntarthatóságnak. 
Ez a kritérium teljes egészében természetesen nem teljesíthető, mivel fontosabb 
kritériumként került megjelölésre az adatok lehetőség szerint minél szélesebb körű 
elérhetősége, amely gátat szabott egyes indikátorok kiválasztásánál. 
 

Összefoglalás 

 
A fent említett módszertani problémák és az azokra adható válaszok megerősítik azt 
a megállapítást, miszerint a városi fenntarthatóság értékelése egy metodikai 
szempontból még nem egységes és nem kiforrott ága a városkutatásoknak, illetve a 
fenntarthatóság értékelésével foglalkozó kutatásoknak. A publikációk folyamatosan 
emelkedő száma és a szerzők változatos nemzetisége azonban azt mutatja, hogy az 
elkövetkező évek kiemelt kutatási területévé válhat a fenntarthatóság lokális szintű 
értékelése. 
 
A megfogalmazott indikátorok esetében több olyan probléma is felmerült, amelyek 
szinte az összes vizsgált publikációban megjelennek, mégpedig az adatok 
hozzáférhetősége és egységessége. Ezen kritériumok azonban semmiképpen sem 
hagyhatók el egy összehasonlító elemzés esetén, vagyis a probléma orvoslására 
szélesebb körű adatgyűjtés és szolgáltatás kialakítása jelentheti a megoldást. 
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A Duna-menti országok vízbiztonság alapú vizsgálata18 
RAJNAI TAMÁS 

 
Bevezetés, indoklás 
 
Földünkön 261 nemzetközi vízrendszer van, ezek közül a Duna-vízgyűjtő folyik a 
legtöbb országon át (19 db), de a Kongó (10 db), a Niger (10 db), a Rajna (9 db), a 
Zambézi (9 db) és az Amazonas (8 db) vizén is sok ország osztozik. 18 olyan 
vízrendszert ismerünk, amely legalább három országon folyik keresztül, és további 
176 olyan vízgyűjtő terület van, amelynek sorsáról két államnak kell 
megegyeznie.19 
 
A vízre, mint a földi (és emberi) lét legszükségesebb és nélkülözhetetlen elemére 
csakúgy, mint mindenki más, a régió országai és polgárai is rá vannak utalva – a 
Dunát tekintve ki jobban, ki kevésbé. Úgy gondolom, érdemes és hasznos lehet 
áttekinteni a régió országainak Dunához fűződő viszonyát, s oda-vissza (mind a 
folyó-ország, mind az ország-folyó irányú) egymásrautaltságát, kiszolgáltatottságát.  
 
Az elmúlt évtizedben a Duna régió országai is kezdtek felébredni, s egyre szorosabb 
együttműködésbe, kooperációba kezdtek. Először az ICPDR megalakulása, majd 
később a Víz Keretirányelv (VKI) alapján elkészített Duna Vízgyűjtő-gazdákodási 
Terv (DVGT) utalt erre leginkább. A 2011-es soros magyar EU elnökség egyik 
prioritása volt a Duna Régió Stratégia elfogadtatása, amely szavatolja a régió 
hosszú távú együttműködését, a partneri kapcsolatok szorosabbá válását és a régió 
fejlődését egyaránt.  

 
Kilenc országot választottam ki, s ezek alapján vizsgálom az országok és a Duna 
viszonyát: Németországot, Ausztriát, Szlovákiát, Magyarországot, Horvátországot, 
Bosznia-Hercegovinát, Szerbiát, Bulgáriát és Romániát. Egyrészt ezek azok az 
országok, amelyek legnagyobb részét adják a Duna vízgyűjtőjének, másrészt róluk 
találtam a leginkább összehasonlítható és jellemzésre megfelelő adatokat.  

                                                 
18 "A munka szakmai tartalma kapcsolódik az "Új tehetséggondozó programok és 
kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek 
megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0009 program 
támogatja." 
19 Szalkay Csilla: Édesvízért folyó konfliktusok a világban és kialakulásuk lehetőségei Magyarországon. Budapest, 

2004. p.8 
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Hipotézisemet kívánom igazolni, amely a következő: a forráshoz közelebb levő 
országok kisebb biztonsági kockázatnak vannak kitéve, mint a torkolat közelében 
lévők, illetve a Duna egy országra vonatkoztatott kockázati szintje arányban áll az 
ország Dunára veszélyt jelentő kockázati szintjével. Azaz vica-verza viszonyban 
állnak a kockázati tényezők.  
 

Vízbiztonság értelmezése 

 
Tanulmányomban – a bevezetésben ismertetett hanyagolásokkal – a Duna régió 
országait elemzem vízbiztonsági alapon. Ehhez először is definiálni kell a 
vízbiztonságot. Külföldi szakirodalomban és a magyar nyelvben is több definíciót 
találhatunk erre; attól függően, hogy a water safety vagy a water security 
kulcsszavakra keresünk, különböző találatokat kapunk. A legtöbb esetben 
ugyanakkor a vízbiztonság témaköre az ivóvízhez, illetve annak jó minőségű, 
időben és térben állandó biztosításához köti a fogalmat. Mint a címben is utaltam rá, 
én nem vízbiztonsági szempontból, hanem vízbiztonság, vizekhez köthető biztonság 
alapján kívánom a régiót elemezni; ez a két fogalom természetesen nem tér el 
jelentősen egymástól, de a vízbiztonság alapú elemzés magába foglal 
ivóvízbiztonságtól eltérő elemeket is.  
 
Vízbiztonság alatt jelen tanulmányom közben egyrészt azt a kitettséget értem, amit 
kénytelen elviselni egy ország a Dunán keresztül, illetve a Duna miatt 
(szennyeződések, felvízi országokra utaltság, árvizek, haváriák), másrészt pedig a 
Duna, mint a világ egyik legkomplexebb folyójának biztonságát is vizsgálom, hogy 
jó állapota mennyiben függ a rajta osztozó országoktól.  
 

Értékelés 

 
Mint tanulmányom címe is mutatja, kutatómunkám célja egy értékelés elkészítése, 
amely a régióból kiválasztott országokat állítja görbe tükör elé. Ehhez olyan 
mutatókat kerestem, amelyek elérhetőek az összes országot figyelembe véve, illetve 
összehasonlítási alapot képeznek. Mint rá fogok mutatni, ez nem is olyan könnyű; 
bár előírások kötelezik adatszolgáltatásra az országokat (részint önkéntes), a 
legtöbb mutatóból nincsenek naprakész adatok publikálva. Mivel az országok VKI 
alapján létrejött vízgazdálkodási tervei nem elérhetőek vagy csak az adott ország 
nyelvén hozzáférhetőek, az értékelés alapjául szolgáló adatokat a DVGT 
végigolvasása, az European Pollutant Emission Register (EPER), az Eurostat 



Rajnai Tamás 

119 
 

adatainak és interaktív térképeinek, az egyéb Dunával foglalkozó ICPDR 
dokumentumok, a VITUKI – Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet 
anyagai és az Európai Bizottság Duna Régió Stratégia hozzáférhető dokumentumai 
szolgáltatták.  
 
Összehasonlításomat a következő témakörök szerint fogom bemutatni: 
Egyrészt elvégeztem egy vizsgálatot a Duna, mint élőhely, mint természeti érték és 
mint élő entitás szempontjából, másrészt pedig készítettem egy olyan 
értékelőmátrixot is, ahol az országok Duna felé, illetve Dunán keresztüli kitettségét, 
biztonsági kockázatát vizsgáltam. Ebben a fejezetben az előbbi értékelési módot A-
módszernek vagy A-értékelésnek, míg utóbbit B-módszernek vagy B-értékelésnek 
fogom hívni. Az értékelés során volt olyan adatsor, amit mindkét csoportban 
figyelembe vettem, illetve olyan is, amelyet csak az egyik vagy csak a másik 
kérdésnél kezeltem fajsúlyosként. Terjedelmi megkötések miatt csak egy-egy 
indikátort fogok részletesen bemutatni. Minden egyes indikátornál összehasonlító 
elemzést folytattam, s az országokat egy 1-5 közötti skálán pontoztam színezéssel. 
Végül mindkét módszer esetében átlagot vontam az országokra a vizsgált 
indikátorok tekintetében, s így kaptam a később ismertetendő végső értékelést. 
 
Értékelő módszerek bemutatása egy választott indikátoron keresztül 
 
Az ország területének a DVT-be eső hányada:  
Felhasználás: A-módszer 
 
Ez egy olyan mutató, amelynek számításnál elosztottam az ország Duna vízgyűjtő 
területre eső területi mérőszámát az ország alapterületével. Ez alapján a következő 
eredményeket kaptam (az értékelési módszert is feltüntetve): 
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 10%=1  A függés: érték:(×10%) 

DE 2 Értékelés: elhanyagolható/nincs 0-1: 

AT 10  érzékelhető 2-3: 

SK 10  közepes 4-6: 

HU 10  erős 7-8: 

HR 6  teljes függés 9-10: 

BA 7    

RS 9    

BG 4    

RO 10    
1. táblázat 

Ország területének DVT-be eső hányada 

Forrás: Saját készítés 

 
Könnyen átlátható, hogy amelyik országnak 100%-a a DVT-n van, jóval inkább a 
Dunára van utalva, mint amelyiknek csak 10-20-30%-át alkotja a Duna és 
mellékfolyói. 
 
Szennyvíztisztítóban kezelt háztartási szennyvizek aránya 
Alkalmazás: A-módszer 
 
A szennyvíz összegyűjtése nem elégséges feladat, azt tisztítani is kell. S mint ebből 
a táblázatból is látszik, a tisztítási kultúrában nagyon jelentős eltérések vannak a 
régió országai között. Ez ugyancsak az ”A-értékelés” egyik indikátora. 
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 szennyvíztelepen 
kezelt háztartási 
szennyvizek aránya 

  

   

 %  
Skálázás:% 

Ország   

DE 95  90< 

AT 91,7  80-90 

SK 55  65-79 

HU 54  50-64 

HR 24  <50 

BA 1,7   

RS 11   

BG 64   

RO 31   
2. táblázat 

Szennyvíztelepen kezelt háztartási szennyvizek aránya 

Forrás: saját készítés 

 
Értékelő táblázat összegzése 
 
Az itt nem részletezett összes indikátor, a bemutatott adatok és az értékelési 
módszer alapján indikátor-főcsoportonként és módszerenként is szeretnék 
összehasonlító elemzéses értékelést adni az országokról.  
 
A-módszer 
 
Ezzel a módszerrel az országok függését szeretném bemutatni a Dunától, illetve a 
Duna vízgyűjtő területtől, továbbá elemezni azt a kockázatot, meghatározni azt a 
kockázati értéket, amelyet a Duna, a Dunától való függés és ráutaltság okoz egy 
ország életében.   

 
Földrajzi és népesség alapú mutatók 

 
Ezen indikátorcsoport esetében jól látható, hogy az általam elemzett Duna-régióból 
legkevésbé Németország függ a Dunától, illetve annak vízgyűjtő területétől. Az 
ország kis része tartozik csak a folyóhoz, lakosságának is csak egy töredéke él ezen 
a vidéken, ráadásul ők is még tiszta vizűként ismerik a környező víztesteket. E 
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mellett még Bosznia-Hercegovina függ kevéssé a DVT-től. Egyrészt az ország 
területén át sem halad a folyó, másrészt pedig az országnak csak kicsit több mint a 
fele tartozik a régióhoz. Komolyabb függés figyelhető meg az osztrák-szlovák-
magyar-horvát-szerb régióban, ahol általában (Horvátország kivételével) a lakosság 
majd egésze a vízgyűjtő területén lakik, illetve ezekbe az országokba már több 
országon keresztül érkezik a folyó vize. Legerősebb függést pedig egyértelműen az 
alvízi országok, Bulgária és Románia tudhat magáénak.  

 
Tagsághoz köthető mutatók 

 
A valamilyen, a Dunát is befolyásoló, illetve érintő tagságok közül az ICPDR és az 
EU tagság a két legmeghatározóbb. Elmondhatjuk, hogy akik tagjai ezeknek a 
szervezeteknek, erősebben függnek a folyótól, hisz nagyobb elvárások irányulnak 
feléjük a vonatkozó rendeletek, szabályok és önkéntes vállalások miatt. Így itt 
látható, hogy a németek, az osztrákok, a szlovákok, a magyarok, a bolgárok és a 
románok jobban függnek a Duna vízgyűjtőjétől ebből a szempontból, mint a 
horvátok, a szerbek és a bosnyákok. 
 
Vízhasználathoz köthető indikátorok 

 
Bár egyelőre, mint azt a vízkivételi adatok is mutatják, nem függnek jelentősen a 
felhasználható víz mennyiségétől az országok, érdemes megfigyelni, hogy milyen 
jelentős eltérések vannak a vízfogyasztási és -felhasználási szokásokban. Ebből a 
szempontból a legkevésbé függő ország (tehát a legtakarékosabb vízfelhasználó) 
címét Horvátország kapja, s szorosan mögötte jön a rangsorban Ausztria és 
Németország. A többi ország tekintetében pedig nehéz rangsort kialakítani: minden 
államnak van egy-két olyan mutatója, amelyben jól teljesít, s olyan is, amit tekintve 
pedig kimondottan rosszul.  Talán Románia az, aki kilóg a sorból, vízfelhasználási 
szempontból egyértelműen ez az az ország, amely legkevésbé takarékosan bánik 
ezzel a természeti erőforrással, tehát ő is függ tőle a legjobban.  
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Szennyvízhez, kibocsátásokhoz köthető indikátorok 

 
Ez az indikátorcsalád már olyan, ahol egyértelmű rangsort lehet felállítani az 
országok között. Azonban sajnos itt is feltűnik, s még foglalkozom is a 
problémával, miszerint a több forrásból származó adatok gyakran nagyon más 
eredményt mutatnak. Jelen esetben Ausztria példáját emlegetném fel, ahol az egyik 
forrásom a megtisztított szennyvizek mennyiségét 91,7%-osra teszi, míg egy másik 
forrás alapján számolt adat 80% alatti arányról árulkodik. E mellett másik probléma 
az adataim viszonylag réginek minősíthetősége (legtöbb adatsorom, amelyen 
megtaláltam az összes érintett országot, 2005-2006-os, tehát 5 éves). 5 év alatt, ha 
csak Magyarországot tekintem is, rengeteg fejlődésen esett át a szennyvíztisztítás és 
a csatornahálózat.  
 
A nagy hibával terheltségtől eltekintve viszont a rangsor abszolút legjobban 
teljesítő országa Németország és Ausztria, itt a szennyvizek majd egésze tisztított, 
így ők viszonylag tiszta vizet engednek tovább saját országuk és az alvízi régió 
területére, ezzel pedig egy esetleges vízminőségi vagy vízmennyiségi romláson 
ezen országok tudnának leginkább túllépni. 
 
A megosztott első hely után megosztott második hely következik, Magyarország és 
Szlovákia esetében is jónak mondhatóak a szennyvízkibocsátáshoz köthető A-
módszeres mutatók. A hazánkhoz képest alvízi régióban elhelyezkedők tekintetében 
viszont borús a helyzet: szennyvizeik kis részét gyűjtik csak, s ennek is csak egy 
részét tisztítják, viszont sok szennyvizet kezelés nélkül juttatnak a befogadókba. 
 
Víztestekhez köthető mutatók 
 
E mutatócsalád viszonylag sok elemet tartalmaz, s ezek alapján erős kettősséget 
fedezhetünk fel az országok között. A fejlett nyugathoz tartozó Ausztria és 
Németország esetében az ökológiai és kémiai állapot a többi országhoz viszonyítva 
jónak mondható (persze a háttérben ott van a tény is, hogy ők kisebb 
háttérterheléssel férnek a folyóhoz és vízgyűjtőjéhez). Ugyanakkor a mesterséges 
beavatkozásokban gyengének mondható a szereplésük: a vízgyűjtő rájuk eső részén 
jelentősen módosított a víztestek besorolása, ráadásul a folyók folytonossága is 
ebben a térségben van a legrosszabb állapotban. A legjobban ebből a szempontból a 
bosnyákok teljesítettek, igaz, onnan nem találtam adatokat a kémiai és ökológiai 
állapotra. 
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Egyéb mutatók 

 
Egyéb mutatók tekintetében is nagyon megosztottak az eredmények. Hazánkban a 
tervezett infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően várhatóan csökkenni fog az 
árvízveszély, illetve folyami közlekedésben és szállításban is a sor végén 
kullogunk, így mondhatjuk, ebből a szempontból mi függünk legkevésbé a Dunától. 
A többi ország között nehéz különbséget tenni, leszámítva Romániát: egyértelműen 
keleti szomszédjaink vannak leginkább a Dunára utalva. Rengeteget használják a 
vízgyűjtőterületet szállításra, alvízi országként a Duna háttér-koncentrációja itt az 
egyik legnagyobb, ráadásul az árvizektől is gyakran sújtott térségről beszélünk. 
 
Összefoglalva az egyes mutatócsoportok különböző eredményeket hoztak. Volt 
olyan csoport, ahonnan nem lehetett egyértelműen kiemelni egy-egy országot, de 
elmondható, hogy a mutatók nagy része alkalmas az országok Duna vízgyűjtőjétől 
való függőségének meghatározására. Mint az összegzés során rámutattam, szinte 
minden szempontból az alvízi országoknak, Romániának és Bulgáriának a 
legerősebb a függése; nem csak a forrástól való távolság és az alvízi lét, hanem a 
nyugati országokhoz képest fennálló gazdasági hátrányuk és a vízzel való nem 
megfelelő gazdálkodásuk miatt is ők vannak az értékelési szempontok alapján 
legkiszolgáltatottabb helyzetben. A felvízi, forrásvidék környékén elhelyezkedő 
országokra pedig pont ennek ellenkezője igaz. A középső, Szlovákiától Szerbiáig 
terjedő vidéket már nagyjából vehetjük egy kalap alá, ha árnyalni szeretnénk a 
képet, akkor Magyarország déli határánál húzhatunk egy képzeletbeli egyenest, s 
ezzel összesen négy részre oszthatjuk a régiót. Természetesen itt is igaz lenne a 
felvízi-alvízi összefüggés, miszerint az északi régió kevésbé kitett. Minden 
országról elmondhatjuk, hogy van valamilyen erőssége, valami, amiben kevésbé 
kiszolgáltatott, mint a többiek, s mindegyiknek van még tennivalója, ha csökkenteni 
szeretné kockázatát.  
 
Globális átlag alapú elemzés 
 
Ha nem az indikátorcsoportok részeredményei szerint szeretném elvégezni az 
összehasonlító elemzést, akkor egy globális átlagot is vonhatok, amely jellemzi az 
összes felsorolt indikátor alapján az országokat, méghozzá úgy, hogy ugyanolyan 
súllyal számít bele minden indikátor az összegzésbe. Valószínűleg a valósághoz 
jobban közelítő képet kapnék, ha súlyozott átlagot tudnék vonni az egyes 
indikátorokhoz rendelt súlyozó tényezővel, de egy-egy ilyen tényező 
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megállapításához jóval inkább bele kéne látnom a nemzetközi vízhelyzetbe. 
Mindenesetre tanulmányom egyik továbbfejlesztési útját ebben látom.   
 
Elvégezve a globális, összes indikátorra kiterjedő átlagolást, nagyjából a várt 
eredményeket kaptam.  

 

Ország Globális átlag:  Skálázás:  

DE 2,57  1,0-1,4 
Legkevésbé függ a Dunától  
(egy DVT-n kívüli ország számára teljesíthető) 

AT 2,69  1,41-1,8  

SK 3,21  1,81-2,2  

HU 2,75  2,21-2,6  

HR 2,90  2,61-3,0  

BA 2,48  3,01-3,4  

RS 3,63  3,41-3,8  

BG 3,17  3,81-4,2  

RO 3,86  4,21-4,6  

   4,61-5,0 

Leginkább függ a Dunától  
(ha mindenből a legrosszabbat vesszük, elképzelt 
állam) 

 
3. táblázat 

Globális átlag az A-módszerre 

Forrás: saját készítés 

 
Összesen az A-módszer során 36 indikátort vizsgáltam, s ezek közül a legtöbbre 
volt is minden országból adatom. Ez alapján a várt eredményeket kaptam, két 
kivétellel: akik nagyon kilógnak a sorból, az Bulgária és Bosznia. Egyébként az 
országok azt a csoportosítást követik, amit én is alkalmaztam, a forrástól távolodva 
egyre növekszik a függésük mértéke. A két kivétel közül Bosznia-Hercegovinára 
egyszerű a magyarázat: az országra 36 indikátorból csak 23-ra találtam adatot, ez 
kevesebb mint kétharmados arány. Olyan mutatók maradtak ki, amelyek az összes 
országban rontották az eredményeket (pl. vízkivétel, jövőbeni fejlesztések), illetve 
ebben az országban maga a Duna nem is folyik, és az országnak is csak kicsit több 
mint a fele tartozik a vízgyűjtőhöz. Ezzel a magyarázattal már érthető, hogy miért 
teljesített ilyen jól az egyébként sok mutatóban borzalmasan szereplő ország. 
Bulgária a másik kakukktojás, tőle rosszabb átlagot vártam. Az ő eredményei főleg 
egy indikátorcsoport miatt, a vízkivételi adatok végett lettek ilyen jók, ebben úgy 
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teljesített, mint Ausztria és Németország. E mellett még a határokon átívelő felszín 
alatti vizeinek állapota és kockázati tényezője olyan jó, hogy Közép-Duna medencei 
átlagot tudott produkálni.   
 
B-módszer 
 
Ezzel a módszerrel az előző fordítottját szeretném bemutatni, egy másik 
nézőpontból szeretném szemlélni a problémát: a Duna és vízgyűjtő területének 
országoktól való függését szeretném megmutatni, meghatározni minden egyes 
országra. 
 
Földrajzi és népesedési alapú mutatók 

 
Ebben az értékelésben csak három indikátort használtam, s ezek még kevéssé 
választották szét az országokat. Romániát leszámítva minden országtól 
mérsékelten-közepesen függ a Duna. Keleti szomszédunk ráhatása viszont jóval 
erősebb, mint a többieké: mind területi, mind lakosság és vízhálózatbeli értéke jóval 
magasabb, mint a régió többi államáé, ezért tőle sokkal nagyobb mértékben függ a 
DVT sorsa. 
 
Tagsághoz kötött mutatók 

 
A B-értékelésnél pont fordított osztályozási rendszert alkalmaztam: nagy súllyal 
számítottam azon országokat, akik nem tagjai az EU-nak vagy az ICPDR-nek, hisz 
rájuk kevéssé vonatkoznak nemzetközi előírások, közösségi jogszabályok és 
önkéntes vállalások, s önkontroll hiányában ők sokkal jobban kihasználhatják, 
sokkal kevésbé fenntarthatóbb módon használhatják a DVT-et. Ez alapján 
Horvátország, Bosznia-Hercegovina és Szerbia kapott rossz értéket, míg a többiek 
jót.  
 
 

Szennyvízhez, kibocsátásokhoz köthető mutatók  
 
Az indikátorcsaládokból ennél alkalmaztam a legtöbb mutatót, szám szerint 
huszonegyet. Jelentős eltérést első ránézésre itt sem lehet megállapítani az országok 
között, amit kiemelkedő adatnak tartok, az a szennyvízkezelés alapján készült 
összegzett összehasonlító elemzés, amelyet súlyozott átlagolással kaptam: a 
tisztítási módszerekhez értékeket rendelve a tisztítás százalékos megoszlásával 
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számoltam, s ez alapján elemeztem az országokat. Látható, hogy az így kapott 
értékek nagyjából egyeznek a többi adattal is, újfent a felvízi országok jó 
eredményét és a Fekete-tengerhez közeledve az egyre romló tendenciát hozva. E 
mellett még érdekes az országok szennyvíztároló kapacitása, amelyet már az előző 
próba leírásánál is tárgyaltam. Ezek alapján elmondható, hogy ebben az 
indikátortömbben Németország és Ausztria dominál, nem sokkal mögöttük 
lemaradva pedig Magyarország és Szlovákia következik, ők hatnak legkevésbé 
károsan a Duna vízgyűjtőjére.  
 
Víztestekhez köthető mutatók 

 
A víztestekhez köthető mutatók gyakorlatilag megegyeznek az A-próbásokkal, s az 
értékelés is ugyan az. Ugyanannyira fontosak ezek az értékek a DVT 
szempontjából, mint az adott országéból. Ezért is van, hogy a VKI előírásai nagy 
hangsúlyt fektetnek a víztestek feltárására, jó ökológiai és kémiai állapotba 
hozására. A fejlett nyugathoz tartozó Ausztria és Németország esetében az 
ökológiai és kémiai állapot a többi országhoz viszonyítva jónak mondható (persze a 
háttérben ott van a tény is, hogy ők kisebb háttérterheléssel férnek a folyóhoz és 
vízgyűjtőjéhez). Ugyanakkor a mesterséges beavatkozásokban gyengének 
mondható a szereplésük: a vízgyűjtő rájuk eső részén jelentősen módosított a 
víztestek besorolása, ráadásul a folyók folytonossága is ebben a térségben van a 
legrosszabb állapotban. A legjobban ebből a szempontból a bosnyák teljesítettek, 
igaz, onnan nem találtam adatokat a kémiai és ökológiai állapotra. 

 
Egyéb mutatók 

 
Ehhez a módszerhez csak két egyéb mutatót választottam: a hajózást és a 
haváriaveszélyt bemutató adatokat, hisz ezek azok, amik a Dunára is jelentős 
hatással vannak. A vízgyűjtő területén található sok ipari üzem miatt a 
haváriaveszély mindenhol fennáll, csak van ahol kisebb a valószínűsége a rossz 
bekövetkezésének. A hajóforgalomban pedig a kisebb forgalmat vettem jónak, 
hiszen ez jobb a víztestek ökológiai és szennyezettség állapotának szempontjából. 
Hajóforgalom alapján hazánk és Bosznia áll a legjobban, míg a legkevésbé 
haváriaveszélyeztetett országok közé Ausztria és Bulgária tartozik.  
 
Összefoglalva látható, hogy az itt számított eredmények jóval kevesebb 
indikátorból tevődnek össze. Bár itt is van 35 indikátor, ezek közül 7 db egy 
újabbat, egy nyolcadikat határoz meg, tehát ezeket külön nem fogom újra 
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beleszámolni a globális értékelésbe. Végigpörgetve a részeredményeket, főleg a 
modernebb szennyvíztisztítási kultúrájuk miatt itt is, a felvízi országok jó 
eredményét várom, tőlük kissé lemaradva a szlovák és a magyar államot, majd egy 
soktagú harmadik helyezettet alkotó, tőlünk délre elhelyezkedő csoportot várok.  
 
Globális értékelés 
 
Az A-módszer globális értékelésének megfelelően jártam el. Ez alapján a következő 
eredményt kaptam: 
 

Globális átlag: Ország: Skála:  

2,46 DE 1,0-1,4 Legkevésbé kockázatos a DVT-re 

2,43 AT 1,41-1,8  

2,48 SK 1,81-2,2  

2,39 HU 2,21-2,6  

2,96 HR 2,61-3,0  

2,87 BA 3,01-3,4  

3,58 RS 3,41-3,8  

2,90 BG 3,81-4,2  

3,41 RO 4,21-4,6  

  4,61-5,0 Maximális kockázat a DVT-re 

 
4. táblázat 

Globális átlag a B-módszerre 

Forrás: saját készítés 

 
Ez nagyjából megfelel az általam előzetesen várt eredményeknek. Ausztria, 
Németország, Magyarország és Szlovákia nüánsznyi eltérésekkel, fej-fej mellett 
végeztek a mérsékelten káros kategóriában, a déli országok 2-3 kategóriával 
rosszabb eredményt értek el. Bulgária és Bosznia megint jobban szerepelt, bár 
utóbbi megint kevesebb, 80% alatti indikátoradattal rendelkezett. Viszont a két 
elemzés alapján kijelenthetjük, hogy Bulgária a várakozásokkal ellentétesen, a 
környező országokhoz képest jobban szerepelt.   
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Összegzés 

 
A kezdetekkor, tanulmányom elején azt a – akkor még teljesíthetőnek tűnő – 
feladatot tűztem ki magam elé, hogy vízbiztonsági alapon jellemzem a Duna régió 
országait. A kitűzött cél érdekesnek és időszerűnek tűnt, az elmúlt évtizedben 
rengeteget változott az országok és a politika hozzáállása a Dunához és egyáltalán a 
vízhez, a vízrendszerekhez. A szakirodalom tanulmányozása során aztán rájöttem, 
hogy jelen keretek között – terjedelmi, időbeni és kapcsolati tőkebeli problémák 
miatt – lehetetlen egy teljes, átfogó elemzést készíteni. Így a bevezetőben leírt 
módon kiválasztottam azt a kilenc országot (Németország, Ausztria, Szlovákia, 
Magyarország, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Bulgária és Románia), 
amelyek nagyobb súllyal esnek a DVT megítélésénél a latba, illetve amelyekhez 
adatokat is találok. Kutatómunkám során ráakadtam tervem végrehajtásának útjára, 
és az azon található buktatókra is. A szakirodalom tanulmányozása után az 
adatgyűjtés volt a buktató rész, hiszen elképzelésem, amely szerint a VKI alapján 
létrejött vízgyűjtő-gazdálkodási tervekből fogok kiindulni, csődöt mondott. Mint 
számomra is kiderült, egyrészt ezek nem férhetőek hozzá teljes terjedelmükben 
angol nyelven sehol, másrészt a nem megfelelő koordináltság miatt az országok 
által elkészített, az adott ország nyelvén (természetesen ennek megfelelően szinte 
hozzáférhetetlen módon elrejtett) íródott tervek között jelentős eltérések vannak. Én 
a magyar Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervből (VGT) kiindulva gondoltam, hogy a 
környező országok hasonló dokumentumaiból ugyanolyan, összehasonlításra 
alkalmas adatokat tudok kinyerni, de tévedtem. Ennek a tudásnak a birtokában (s 
tekintve, hogy nem beszélem a környező országok legtöbbjének nyelvét) más 
adatforrás után néztem. Ezek után az adataimat az ICPDR honlapján található 
értékelők és dokumentumok – többek között hangsúlyosan a Duna Vízgyűjtő-
gazdálkodási Terv – alapján készítettem el tanulmányom saját munkának 
tekinthető, értékelő részét. Sajnos a tervem, miszerint több lábon állva, több 
forrásból származó adatokra támaszkodva készítsem ezt el, meghiúsult.  Ugyanis a 
még forrásként szánt Eurostat (ami az EU KSH-jának felel meg) adatai (legalábbis 
a vizekkel és a Dunával kapcsolatosak) nem használhatóak kutatási célokra. 
Gyakorlatilag egyetlen olyan adatsort sem találtam, ahol egy adott évben minden 
általam jellemezni kívánt országról lenne megbízható adat. Így maradt a nagyrészt 
DVGT és ICPDR adatok alapján elvégzett elemzés, amelynek hátránya a régi, öt 
évvel ezelőtti adatok használatának kényszere lett. Ez sajnos jól megmutatkozott a 
szennyvíztisztításkor használt adatsoroknál, amik Magyarország tekintetében 
jelentősen eltértek a valóságtól, hiszen a csepeli Központi Szennyvíztisztító Telep 
ezen még nem szerepel.  
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Ezzel együtt, a nehézségekkel megbirkózva és véleményem szerint elég indikátort 
kialakítva és elég adatot összegyűjtve készítettem el értékelő táblázatomat. Az 
általam várt eredmények, miszerint a forrástól távolodva egyre nő az országok 
Dunának és DVT-nek való kitettsége, illetve hogy egyre nő a terület országokra 
vonatkoztatott biztonsági kockázata, beigazolódott. Hasonló eredményeket kaptam 
másik elemzésemre is, amelyet a Duna szempontjából készítettem: ekkor azt 
vizsgáltam, hogy az országok mennyiben felelősek a Duna állapotáért.  
 
Összegzésem és kutatásom eredményei azt mutatják, hogy a két elemzés adatai 
hasonlóan alakulnak, s ezek alapján az országok elkülöníthetőek több csoportba. Az 
első csoportba kerül Ausztria és Németország, ők mindkét elemzés során jó 
eredményt értek el; sem ők nem túl veszélyesek a folyóra és annak vízgyűjtőjére, 
sem a terület nem hordoz magában túl nagy kockázatot számukra. A második 
csoportba Szlovákiát és Magyarországot helyezném el, ők mindkét elemzésben az 
erős középmezőnyben végeztek. Mind függésük, mind ráhatásuk közepesnek 
mondható a terület szempontjából. Értékei alapján ide tartozna, sőt, kicsit még jobb 
is lenne Bosznia eredménye, de véleményem szerint ez nem tükrözné a valós 
helyzetet. Bosznia esetében sajnos kevésnek bizonyult a hozzáférhető adat, s így 
jelentősen gyengébb a tesztjeim értékelésének helyessége, az értékelésem magas 
hibával terhelt. A meglepetést a harmadik csoport hozta. Ide már az értékelés elején 
az eddig nem említett öt országot vártam, a Fekete-tenger felé közelítve erősödő 
kitettségi és veszélyeztető mutatókkal. Ez nagyjából teljesült is, kivéve Bulgáriát, 
aki a tőle várt értékekhez képest mindkétszer jobban teljesített. Ezt leginkább a 
területi és népességi adatainak tudom be, hiszen ennél az országnál viszonylag 
kisebb részt ural a DVT. 
 
Tanulmányomban látok még fejlesztési lehetőségeket: egyrészt egy hosszabb 
kutatómunka keretében, esetleg külföldi partnerintézmények felkeresésével, illetve 
vízügyi minisztériumokkal való kapcsolatfelvétel útján hozzá lehetne jutni 
pontosabb, megerősítetten hasonló módszerrel mért, frissebb adatokhoz, amelyek 
segítségével kisebb hibával terhelt lehetne az értékelésem. Másrészt az értékelési 
rendszeren is lehetne fejleszteni, s újfent további szakirodalmazással és kísérleti 
számításokkal meg lehetne határozni újabb, a vizsgálati területet jobban jellemző 
indikátorokat, illetve ezeket súlyozó értékkel lehetne ellátni, s belőlük a globális 
értékelés alkalmával számított számtani közép helyett egy súlyozott átlagot, esetleg 
más statisztikai próba segítségével egy jobban jellemző értéket lehetne számolni, 
akár konfidencia-érték meghatározása mellett is. 
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Gyártósor-konfigurációk elemzése matematikai programozási 
modellekkel egy elektromechanikai alkatrész gyártásánál20 

GYÖRKÖS RITA  

 

Bevezetés 
 
Olyankor beszélünk gyártósor-kiegyenlítési (assembly line balancing = ALB) 
problémákról, amikor számos oszthatatlan tevékenységet (műveletet) kell 
csoportokba rendezve munkaállomásokhoz rendelni egy folyamatos gyártást végző 
gyártósornál oly módon, hogy a hozzárendelés a menedzsment szempontokat 
érvényesítő célfüggvény tekintetében optimális legyen. A hozzárendelésnél 
figyelembe kell venni számos korlátozó feltételt, például ciklusidő korlátokat, a 
műveletek logikai sorrendjét, területi feltételeket, és további technológiai és logikai 
korlátokat. A korlátozó feltételeket gyakran több megoldás is kielégíti, ezek közül 
optimalizáló modellek segítségével tudjuk kiválasztani a legjobbat. Erőforrás-
felhasználás szempontjából optimális hozzárendelés esetén a szükséges dolgozók 
száma és ezen keresztül a működési költségek a lehető legkisebbek. A gyártósor-
kiegyenlítési problémák tipikus példája az autóipar és az elektronikai ipar 
(hűtőgépek, televízió készülékek összeszerelése stb.), de sok szolgáltató rendszer 
folyamata is hasonló a gyártósorok szerelési műveleteihez (Boysen et al., 2008). 
 
Számos publikáció született az ALB-modellek gyakorlati alkalmazásáról (ld. pl. 
Corominas et al., 2008; Koltai és Tatay, 2010; Cortes et al., 2010). A 
következőkben egy általam készített esettanulmányon keresztül mutatom be, 
hogyan használhatóak az egyszerű gyártósor-kiegyenlítési modellek gyártósorok 
teljesítményének összehasonlítására és értékelésére. Kutatásaimat a Phoenix 
Mecano Kecskemét Kft. Dewert profitcenterében végeztem, ahol ágymozgató 

berendezéseket állítanak elő széles választékban. 21 A gyártott termékek 
elsődlegesen az ápolási-, illetve kórházszektorban alkalmazhatók, emellett 
beépíthetők a legkülönbözőbb bútorapplikációkba is. Ezen termékek közül én egy 

                                                 
20 "A munka szakmai tartalma kapcsolódik az "Új tehetséggondozó programok és 
kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek 
megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0009 program 
támogatja." 
21 Ezúton is szeretném megköszönni a Phoenix Mecano Kecskemét Kft. dolgozóinak, hogy 
segítették munkámat és a szükséges információkkal hozzájárultak a kutatásomhoz. 
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egymotoros külső vezérlésű emelő készülék összeszerelését vizsgáltam, amelyet 
elsősorban kézi szereléssel állítanak elő, az egyedüli gépi művelet a tesztelés. A 
vizsgált időszakban ezt a készüléket kétféle gyártósoron szerelték össze: szigetszerű 
elrendezésnél, amelynél négy operátor dolgozott, és U-cella elrendezésben, ahol 
heten dolgoztak (ld. még Koltai és Györkös, 2012). 
 
Mindennapi életünkben is tapasztaljuk, hogy minél többször végzünk el egy 
feladatot, annál rövidebb idő alatt készülünk el vele. Termelés-gazdaságtani 
kérdéseknél, ahol magas az élő munka aránya, a tanulási hatás a fajlagos gyártási 
idő csökkenésén keresztül jelentkezik. Ez két dolgot jelent. Egyrészt a gyártott 
mennyiség növekedésével csökken a fajlagos gyártási költség. Másrészt közvetetten 
nő az egy időszakra jutó kapacitás, mert azonos idő alatt többet tudunk gyártani. 
 
Ha egy gyártósoron ugyanazt a terméket kevesebb operátor szereli össze, akkor egy 
operátorra több művelet jut, így a hozzá tartozó műveleti idők összege is nagyobb. 
Ezáltal adott műszak alatt egy-egy műveletet kevesebbszer végez el, mintha 
ugyanezen a gyártósoron több dolgozó szerelné ugyanezt a típusú terméket. Utóbbi 
esetben ugyanis egy dolgozóra fajlagosan kevesebb művelet jut, így az egy 
operátorhoz tartozó műveleti idők összege is alacsonyabb. Ennek azért is van 
jelentősége, mert a tanulási hatás a kezdeti szakaszban a legszámottevőbb, tehát az 
első pár ismétlésnél, darabnál a legnagyobb a műveletek elvégzéséhez szükséges 
idő csökkenése. 
 
A tanulmányban először bemutatom a vizsgált terméket és áttekintem a termelési 
folyamatot. Ezután ismertetem az alkalmazott ALB-modelleket. Ezt követően 
bemutatásra kerül a tanulási hatás, a hozzárendelés hatékonysága, valamint szót 
ejtek az alternatív optimális megoldásokról. Végezetül összefoglalom a kapott 
eredményeket és a kutatásomból levonható következtetéseket. 
 

A vizsgált szerelési folyamat 

 
Az általam vizsgált és e tanulmányban bemutatott szerelési folyamatot a Phoenix 
Mecano Kecskemét Kft-nél valósítják meg, amely a világszerte több gyártóbázissal 
és az egész világot átfogó értékesítési hálózattal rendelkező Phoenix Mecano AG 
svájci központú multinacionális cégcsoport 1993-ban megalapított legjelentősebb 
leányvállalata. A vállalat különböző ipari ágazatok beszállítójaként műanyag-, 
alumínium- és poliészterházakat, mozgatástechnológiai berendezéseket és 
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vezérléseket, emelőberendezéseket, műanyag alkatrészeket, valamint lineáris 
egységeket és védőrács-rendszereket gyárt (Phoenix Mecano honlapja, 2013). 
A vállalat nagy hangsúlyt fektet a termelékenység és a hatékonyság folytonos 
javítására, ezért érdekelt minden olyan módszer alkalmazásában, ami ezt elősegíti. 
 
A vizsgált berendezés, amelyen keresztül bemutatom az egyszerű gyártósor-
kiegyenlítési modellek alkalmazását, egy egymotoros külső vezérlésű emelő 
készülék, amelyet főként kórházi ágyak dőlésszögének beállításához használnak. A 
szerelési folyamat műveleteit, a hozzájuk tartozó időadatokat, valamint a 
műveleteket közvetlenül megelőző műveletek listáját az 1. táblázat foglalja össze. 
 
Az 1. táblázat alapján elkészíthető a készülék szerelési műveleteinek logikai 

kapcsolatát szemléltető precedencia gráf (ld.1. ábra). 

 

H I  J K L M  N O
* 

P Q G 

B C A 

E F D 

 52 10  13 

 8,5  8,5  32 

63 25 41  15 15 13 15 25 25   52   31 

 
1. ábra 

A vizsgált készülék összeszerelési műveleteinek idejét (másodpercben) és 

 logikai kapcsolatát szemléltető precedencia gráf 

 
A terméket a vizsgált időszakban kétféle gyártósoron gyártották: szigetszerű 
elrendezésben és az akkor még próbajelleggel működő U-cella koncepcióban.  
 
A szigetszerű gyártósoron 4 operátor dolgozott és a készülékeket hatosával 
továbbították. Ebben az elrendezésben a dolgozók körbeállták a munkaasztalt, így 
végezték a műveleteket. A dolgozóknak sokat kellett forogniuk, egyes esetekben 
lépniük is, mert bizonyos alkatrészek mögöttük helyezkedtek el. A fölösleges, 
értéket nem teremtő mozdulatok veszteséget, "mudát" jelentenek, cél ezeknek a 
kiküszöbölése. 
 
Az U-cella koncepcióban heten dolgoznak, és egyesével továbbítják a 
munkadarabokat, tehát ezen a soron darabonkénti anyagáramlást, vagy másként 
„one piece flow"-t valósítanak meg. Az operátorok egy U alakú asztal belső oldalán 
állnak, és kívülről kapják az anyagokat, megszüntetve ezzel a fölösleges 
forgásokból és lépésekből adódó veszteségeket. Az U-cella kialakítás egyik célja a 
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nullhiba koncepció volt, amely a „one piece flow”-val kombinálva megteremti a 
legjobb minőség elérésének lehetőségét. A minőség javításán túl fontos cél volt 
még a termelékenység növelése, a terület-kihasználás javítása és a költségek 
csökkentése is. 

 

Műv. 
kód 

Műveletek leírása 
Műv.idők 

(mp) 

Közvetlenül 
megelőző 

műv. 

A Spindel szerelés (alátét, csapágy, csigakerék, stift)  52 - 

B Spindelt zsírzógépbe tesz 10 A 

C Spindel zsírzás (típusfüggő) 13 B 

D Kappét FL-re kézzel rányom, befogóba betesz 8.5 - 

E Kappét présel 8.5 D 

F Kappét csavaroz, zsíroz, E-Leistét behelyez 32 E 

G Gehäuse+BGS+GGK-t összeszerel 63 C, F 

H Kábelszerelés (csatlakozó kábel) 25 G 

I 
Motor csatlakozó kábelek fűzése, csatlakoztatása, 
kábelleszorító behelyezés 

41 H 

J Motort zsíroz, házba tesz 15 I 

K Motort csavaroz 15 J 

L Rögzítőcsavart fúr, csavaroz 13 K 

M Motorkupak+Hubrohr betekerés 15 L 

N Készüléket tesztelőre felrak 25 M 

O* Tesztelés 25 N 

P Tesztelőről levesz, meghúz, dugóz, címkéz 52 O 

Q Takarít és kartonba tesz 31 P 
1. táblázat 

A vizsgált készülék műveleteinek leírása, a műveleti idők másodpercben és a közvetlenül 

megelőző műveletek listája 

 

A tanulmányban használt jelöléseket a 2. táblázat tartalmazza. 

 



Györkös Rita 

137 
 

 

Indexek: 
i = műveletek indexe (sorszáma) (i=1,…,I), 
k = a műveletek egy részhalmazának indexe, 
p = a műveletek egy részhalmazának indexe, 
q = a műveletek egy részhalmazának indexe, 
j = munkahelyek indexe (sorszáma) (j=1,…,J). 
Paraméterek: 
I = műveletek, tevékenységek száma, 
J = munkahelyek feltételezett száma a modell felírásakor, 
N = munkahelyek tényleges száma, 
ti = az i tevékenység végrehajtásához szükséges idő, 

∑
=

I

i
it

1

 = egy darab termék előállításához szükséges összes idő, 

T = a gyártáshoz rendelkezésre álló összes idő, 
Tc = ciklusidő, 
LJi = a legelső olyan munkahely, amelyhez az i tevékenység 

hozzárendelhető, 
UJi = a legutolsó olyan munkahely, amelyhez az i tevékenység 

hozzárendelhető, 
Q = gyártósoron gyártandó mennyiség, 

max
cT  = a ciklusidő maximális értéke, 

HH = hozzárendelés hatékonysága, 
YQ = a feladat Q-adik végrehajtásához szükséges idő, 
b = tanulási hatást kifejező paraméter,  
L = tanulási ráta, 
Halmazok: 

R = a közvetlen megelőzési kapcsolatok halmaza, tehát (p;q)∈R, ha p 
művelet közvetlenül megelőzi q műveletet, 

Pi = az i tevékenységet megelőző összes tevékenység halmaza, 
Si = az i tevékenységet követő összes tevékenység halmaza, 
Döntési változók: 

xij = 0-1 értékű döntési változó; xij értéke 1, ha az i tevékenységet a j 
munkahelyen végezzük el; xij értéke minden más esetben 0. 

 
2. táblázat 
Jelölések 
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A matematikai programozási modell  

 
Célunk, hogy meghatározzuk a maximálisan gyártható mennyiséget két eltérő 
hosszúságú gyártósorra: a négy munkaállomással rendelkező szigetszerű 
elrendezésre és az U alakú hetes gyártósor-konfigurációra. A feladatot az egyszerű 
gyártósor-kiegyenlítési modell kettes típusával (SALBM-2) oldjuk meg, amely 
minimalizálja a ciklusidőt adott munkahely-szám esetén. Az SALBM-2 modell a 
következőképpen írható fel (Koltai és Tatay, 2010; Koltai és Györkös, 2012):  
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Az SALBM-2 modell célja (1), hogy minimalizálja a ciklusidőt adott munkahely-
szám mellett. Ez egyben a gyártható mennyiség és a kapacitáskihasználás 
maximalizálását is jelenti. Az első feltétel (2) azt írja elő, hogy a munkahelyekhez 
rendelt műveleti idők összege sehol nem haladhatja meg a ciklusidőt. A második 
feltétel (3) azt mutatja, hogy minden műveletet el kell végezni. A harmadik feltétel 
(4) a műveletek logikai kapcsolatát határozza meg, amely grafikusan precedencia 
gráffal szemléltethető (esetünkben ld. 1. ábra). A döntési változók száma a (6)-os és 
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(7)-es egyenletekkel csökkenthető, amelyek korlátozzák a munkahelyek lehetséges 
indexeit azzal, hogy a nagyon korai tevékenységek nem kerülhetnek nagyon késői 
műveleti helyekre, illetve a precedencia gráf végén lévő műveletek nem rendelhetők 
nagyon korai munkahelyekhez. A lehetséges munkahely-indexek korlátozására egy 
hatékonyabb modellt fejlesztett ki Pastor és Ferrer (2009), de az esetpéldánk, 
méreténél fogva, nem igényli ennek a kifinomultabb módszernek az alkalmazását. 
 
Megoldottam a SALBM-2 modellt a vizsgált készülék adataira. Az SALBM-2 
modell döntési változóinak száma a műveletek számának és a munkahelyek 
számának a szorzata, tehát I·N. Esetünkben ez 68 döntési változót jelent a 
szigetszerű elrendezésnél, és 119 döntési változót az U-cella gyártósor esetében. 
Egy matematikai programozó szoftver egy ilyen méretű példát másodpercek alatt 
megold. Számításaimat a Lingo elnevezésű professzionális operációkutatási 
szoftverrel végeztem, de a gyakorlati használhatóság érdekében az adatokat MS 
Excel segítségével jelenítettem meg. 
 
Az egyszerű gyártósor-kiegyenlítési feladatok 1-es modelljének (SALBM-1) célja, 
hogy adott idő alatt meghatározott mennyiségű termék legyártása mellett 
minimalizálja a műveleti helyek számát. Tehát adja meg azt a munkahely-számot, 
amely minimálisan szükséges ahhoz, hogy a kívánt mennyiséget le tudjuk gyártani 
adott időkorlát (pl. 1 műszak) alatt. Mivel a gyártósorok hossza adott volt, ezért az 
1-es modell nem kerül részletes ismertetésre, ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy 
az 1-es és 2-es modellt gyakran használják együtt: az 1-es modellel kapott 
minimális munkahely-számhoz a 2-es modellel a ciklusidő minimalizálásán 
keresztül meghatározzák a maximálisan gyártható mennyiséget. 

 

A kapott eredmények értelmezése 

 
Az SALBM-2 modell megoldásával a 4-es és 7-es gyártósor-konfigurációkra kapott 
eredményeket és a tapasztalati adatokat (a gyakorlatban a műszakonkénti gyártási 

mennyiségekre előírt normákat) a táblázat foglalja össze. 

 

A táblázatból látható, hogy mind elméleti (SALBM-2 oszlopok), mind gyakorlati 

(normaadat oszlopok) esetben a 7-es elrendezésnél alacsonyabb a ciklusidő és 
magasabb a műszakonként maximálisan gyártható készülékek száma. Mivel U-cella 
koncepció esetén ugyanannyi mennyiségű munkát, feladatot több munkahely között 
kell szétosztani, így egy emberre kevesebb tevékenység jut (az egy munkahelyhez 
rendelt műveletek összes ideje alacsonyabb), ezáltal csökken a ciklusidő, ennek 
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eredményeként pedig nő a műszakonként maximálisan gyártható mennyiség. 
(Fontos megjegyezni, hogy ez nincs mindig így. A gyártósor kapacitását a szűk 
keresztmetszet kapacitása határozza meg. Ha a tevékenységek között szerepel egy 
nagyon magas végrehajtási idejű művelet, amit már nem lehet tovább osztani, és ezt 
a tevékenységet egyedüli műveletként rendeljük egy munkahelyhez, akkor amint e 
munkahely szűk keresztmetszetté válik, a gyártósor hosszának növelése nem jár 
már termelésnövekedéssel – feltételezve, hogy párhuzamosan egy műveletcsoportot 
csak egy munkahely végez.) 
 
Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy amíg az elméleti modellek alapján a 4-es 
elrendezés bizonyult hatékonyabbnak, tehát a vizsgált időszakban az egy főre jutó 
fajlagos gyártási mennyiség a szigetszerű gyártás esetén a magasabb, addig a 
tapasztalati adatok ezzel pont ellentétes eredményt mutatnak, ugyanis a 
normatáblázat alapján az U-cella gyártósor-kialakítás az előnyösebb. Ez részben a 
tanulási hatással is magyarázható, amit az egyszerű gyártósor-kiegyenlítési 
modellek nem vesznek figyelembe. 

 

SALBM-2 megoldásával kapott 
eredmények és a tapasztalati 

adatok összehasonlítása 

Szigetszerű 
elrendezés, 
SALBM-2 

U-cella 
koncepció, 
SALBM-2 

Szigetszerű 
elrendezés, 
normaadat 

U-cella 
koncepció, 
normaadat 

Munkahelyek száma [db] 4 7 4 7 

Ciklusidő [mp] 124 81 114,8 60 

Maximálisan gyártható 
mennyiség műszakonként 
[db/műszak] 

212,9 325,9 230 440 

1 főre vetített gyártási mennyiség 
műszakonként [db/műszak/fő] 

53,23 46,56 57,50 62,86 

3. táblázat 
A gyártósor-konfigurációk összehasonlítása 

 

Tanulási hatás 

 
A tanulási hatás a gyártási mennyiség növekedésével járó fajlagos végrehajtási idő 
csökkenését leíró jelenség. Az olyan gyártási folyamatokban, ahol magas az emberi 
munka aránya, a tanulási hatás jelentős szerepet játszik a gyártási idő 
csökkenésében, különösen új termék gyártása esetén, vagy ha egy új dolgozó kerül 
a gyártósorra, ugyanis a tanulási hatás a kezdeti időszakban a legszámottevőbb. 
Mivel az U-cella elrendezésben 7-en dolgoznak, ezért egy emberhez kevesebb 
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művelet van rendelve, emiatt adott műszak alatt a hozzárendelt műveleteket 
többször végzi el, tehát a fajlagos gyártási idő csökkenése jobban érvényesül. 
 
A tanulási görbe a következő matematikai függvénnyel írható le (Yelle, 1979; 
Conway és Schultz, 1959): 

b
Q QYY ⋅= 1  b ≤ 0,   (8) 

A gyakorlati életben inkább a tanulási ráta használata terjedt el, amely azt fejezi ki, 
hogy megduplázva a végrehajtott feladatok számát, hányad részére csökken a 
fajlagos végrehajtási idő. A tanulási ráta a következő összefüggés alapján 
számolható: 

b
b

b
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Q
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Y
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⋅

⋅== .   (9) 

A tanulási ráta segítségével a tanulási hatás 0 és 1 között mérhető, illetve szokás 
megadni százalékos formában is. 
 
A két gyártósor között a korábban említetteken túl eltérés van még abban is, hogy 
egy dolgozó mennyi időt tölt egy munkahelyen. A szigetszerű soron ugyanis 
hetente cserélnek, míg az U-cella esetében kétóránként mennek a dolgozók 
következő munkahelyre, így az adott munkahelyhez rendelt tevékenységek tanulási 
folyamata megszakad. A kétóránkénti váltás a tanulási hatásból származó előnyök 
szempontjából kevésbé kedvező, ugyanakkor szükség van rá, mert a gyártósoron 
vannak olyan munkahelyek, műveletcsoportok, amelyek fizikailag megterhelőbbek 
a többinél, ezért pusztán ezeket a műveleteket nem lehetne napi nyolc órán 
keresztül folyamatosan végezni. Számításba kell venni továbbá azt is, hogyha 
nagyon kevés műveletet végzünk egy munkahelyen, az túlzottan monoton, ami a 
figyelem csökkenésével, így a hibázás kockázatának növekedésével jár. Tehát a 
műszakonkénti többszöri munkahely-váltás több szempontból is indokolt lehet. 

 

Hozzárendelés hatékonysága lineáris esetben 

 
A gyártósor-kiegyenlítési feladatra kapott tényleges megoldás és az elméletileg 
optimális megoldás a műveleti idők egyenetlensége miatt gyakran eltérnek 
egymástól. A kettő viszonyát a hozzárendelés hatékonysága (HH) fejezi ki. 
 
Az optimális elrendezésekhez az egyszerű gyártósor-kiegyenlítési modell 2-es 
típusát (SALBM-2) kell megoldani különböző számú munkahelyekre (N). Az 
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SALBM-2 a ciklusidő minimalizálásán keresztül azt vizsgálja, hogy adott számú 
munkahely esetén mennyi a maximálisan legyártható mennyiség. 
 
A különböző számú munkahelyekhez (N) tartozó optimális elrendezések 
meghatározásával kapjuk meg a hozzárendelési hatékonyság és a gyártandó 
mennyiség (Q) közötti kapcsolatot leíró függvényt (HH(Q,N)), amely a 
termelésmenedzsment fontos eszköze. Lineáris esetben ez az összefüggés a 
következőképpen írható le (Koltai és Tatay, 2010; Koltai és Györkös, 2013): 
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QNQHH
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⋅
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=1,  
(10)   

 
A hozzárendelés hatékonyságának legkedvezőbb (maximális) értéke 1. Ez csak 
akkor érhető el, ha a műveleti idők az egyes munkahelyeken megegyeznek, tehát a 
gyártósor teljesen kiegyenlített. A műveleti idők egyenetlensége miatt azonban az 
ideális HH = 1 érték a gyakorlatban csak ritkán fordul elő. A hozzárendelés 
hatékonysága egyben a gyártósor hatékonyságának is a legfontosabb jellemzője. 
 
A (10) képletből látható, hogy a hozzárendelés hatékonysága (HH) a gyártási 
mennyiség (Q) lineáris függvénye. Adott munkahelyszám (N) mellett azonban nem 
gyártható akármekkora mennyiség, Q maximális értékét (QMax) a szűk 
keresztmetszet műveleteinek összes ideje határozza meg. Ezért a HH(Q) függvény 
csak a független változó 0 és QMax közötti tartományán értelmezhető. Tehát 0 ≤ Q ≤ 
QMax. 

   
)(Max

Max

js

T
Q =  (11)   

  
Azt is látjuk, hogy ha megváltozik a munkahelyek száma (N), akkor a 
hozzárendelés hatékonysága is változik. Abban az esetben, ha egy mennyiség 
kevesebb munkahellyel is legyártható, akkor több munkahelynél alacsonyabb 
hatékonyságot – és ennek megfelelően az egyes munkahelyeken többnyire 
alacsonyabb kapacitáskihasználást – kapunk. N változásakor általában QMax értéke 
is megváltozik. Kevesebb munkahelynél több művelet kerül egy munkahelyre, 
megnő a munkahelyek műveleti ideje, így lecsökken a gyártható maximális 
mennyiség. Több munkahely esetén jobban szétoszthatók a műveletek a 
munkahelyek között, így többnyire csökken a munkahelyek műveleti ideje, és 
ennek megfelelően nő a maximálisan gyártható mennyiség. A feltételes mód 
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használata azért indokolt, mert előfordulhat, hogy a munkahelyek számának 
változása nem változtatja meg a szűk keresztmetszet műveleti idejét. 

 

Hozzárendelés hatékonysága tanulási hatást figyelembe vevő esetben 

 
A szigetszerű gyártásról az U-cellára történő átállás egyik előnye, hogy adott idő 
alatt többet tudnak gyártani, mint amennyit a négy dolgozóról hét dolgozóra történő 
váltás arányosan jelentene. A gyártható mennyiségnek ez a növekedése a tanulási 
hatással magyarázható.  
 
A tanulási hatást figyelembe vevő hozzárendelés hatékonyságának képlete a 
következők szerint módosul (Koltai és Györkös, 2013):  
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A tanulási hatásból következik, hogy ha kevesebb műveletet ismételgetünk egymás 
után, tehát kevesebb műveletet kell az adott munkahelyen elvégezni, akkor adott idő 
alatt többször tudjuk végrehajtani a tevékenységsorozatot, így a fajlagos gyártási 
idő csökkenése hamarabb következik be. 

 

A hozzárendelési hatékonyság szemléltetése a vizsgált készülék példáján  

 
Az általam vizsgált készülék műveleteinek logikai kapcsolata az 1. ábrán látható 
precedencia gráffal írható le. 
Az egy műszakban rendelkezésre álló nettó idő 440 perc = 26400 mp, a műveleti 
idők összege 444 mp. Az SALBP-2-vel kapott ciklusidőket különböző munkahely-

szám estén a táblázat tartalmazza: 

 

N: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tc [mp]:  444 232 161 124 95 88 81 66 63 63 
4. táblázat 

Ciklusidők különböző N-re 

 
A hozzárendelés hatékonyságának (HH(Q,N)) alakulását az elvégzendő 
feladatmennyiség (Q) és a munkahelyszám (N) függvényében lineáris esetben a 2. 
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ábra szemlélteti. Az ábra elkészítéséhez minden lehetséges N értékre meg kell 
oldani egy SALBP-2 modellt.  
 
A HH = 1 értéket csak akkor lehet elérni több munkahely esetén, ha a 
tevékenységek munkahelyhez rendelésekor a műveleti idők minden munkahelyen 
azonosak. A gyakorlati életben ez ritkán lehetséges. 
 
Ha adott Q mennyiség a munkahelyek számát tekintve többféle elrendezésben is 
legyártható, akkor a kevesebb munkahelyes elrendezés nagyobb hozzárendelési 
hatékonyságot eredményez, és költségek szempontjából is előnyösebb megoldáshoz 
vezet. Emiatt akkor a legkedvezőbb a gyártósor kialakítása, ha Q mennyiség 
legyártásához annyi munkahelyet alakítunk ki, amennyivel a Q mennyiség még 
legyártható, de ennél kevesebb munkahellyel már nem lehetne legyártani a kívánt 
mennyiséget. Minden N munkahelyes elrendezéshez megadható egy olyan Q 
tartomány – érvényességi tartomány –, amely a hozzárendelési hatékonyság, és így 
a költségek szempontjából is a legkedvezőbb (Koltai és Györkös, 2013):  

)()1( maxmax NQQNQ optopt ≤≤− .   (13) 

 

Az optimális tartományok a 2. ábrán kivastagítva láthatóak. 

 
2. ábra 

A hozzárendelés hatékonyságának (HH) változása a munkahely szám (N) és a gyártandó 

mennyiség (Q) függvényében 

 
Mivel a ciklusidő értéke nem csökkenhet a (tanulási hatást is figyelembe vevő) 
legnagyobb műveleti idő alá (Tc ≥ ti,max), ezért egy adott ponton túl a munkahelyek 
számának növelésével sem gyártható már nagyobb mennyiség (feltételezve, hogy 
nincsenek párhuzamos munkaállomások, amellyel a szűk keresztmetszet is 
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változ(hat)na, és a technológia is adott). Ez látható a 4. táblázat N=10 oszlopában 
is, ugyanis a 9-munkahelyes gyártósoron már a leghosszabb 
tevékenységidejű, 63 másodperces művelet képezi a szűk keresztmetszetet. 
Így a gyártósor hosszának további növelésével már nem érhető el 
termelékenységnövekedés, tekintve, hogy a gyártósor kapacitását a szűk 
keresztmetszetben lévő munkahely kapacitása határozza meg, ugyanakkor 
költségesebb megoldás lenne. 
 
A 3. ábrán a hozzárendelés hatékonysága látható négyes és hetes elrendezésű 
gyártósoroknál, lineáris és tanulási hatást figyelembe vevő esetben. A 
számításokhoz használt tanulási ráta értéke L = 0,95. A hozzárendelés hatékonysága 
lineáris esetben a (10) képlet segítségével határozható meg, a tanulási hatást 

figyelembe vevő nemlineáris esetben pedig a (12) képlettel számítható. A 3. ábráról 

leolvasható, hogy azonos hosszúságú gyártósorok esetén többet tudunk gyártani, ha 
érvényesül a tanulási hatás, mint lineáris esetben, amikor nincs tanulás. Az is jól 
látszik, hogy tanulásnál a hosszabb gyártósoron (arányaiban) jóval magasabb 
optimális mennyiségi tartomány érhető el, mint rövidebb gyártósorokkal. 

 
3. ábra 

Hozzárendelés hatékonysága (HH) 4-munkahelyes és 7-munkahelyes elrendezésnél lineáris 

és tanulási hatást figyelembe vevő esetben 

 

Alternatív optimális megoldások 

 
A hosszabb és a rövidebb gyártósorra is igaz, hogy a feladatnak alternatív optimális 
megoldásai vannak, tehát a célfüggvény szempontjából ezek mindegyike optimális 
(SALBM-2 esetén ez a ciklusidő minimumát jelenti). Azt, hogy ezek közül 
melyiket válasszuk, másodlagos szempontok alapján kell eldönteni. Gyártósor-
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kiegyenlítésnél az alternatív optimális megoldások között különbség mutatkozik 
abban, hogy mely munkahely(ek) kerülnek szűk keresztmetszetbe, illetve eltérő 
lehet a munkahelyek kapacitáskihasználása (a munkahelyhez rendelt műveletek 
összes idejének és a ciklusidőnek a hányadosa) is az egyes esetekben. Így, ha 
például új dolgozó kerül a gyártósorra, akkor célszerű őt olyan munkahelyre 
beállítani, ami nincs szűk keresztmetszetben. 
 

Összefoglalás 

 
A Phoenix Mecano Kecskemét Kft. nagy hangsúlyt fektet a termelékenység és a 
hatékonyság folytonos javítására, ezért érdekelt minden olyan módszer 
alkalmazásában, ami ezt elősegíti. 
 
A vizsgált időszakban a tanulmányban bemutatott terméket még kétféle gyártósoron 
szerelték össze, 4-es elrendezésben és az akkor még próba jelleggel működő 7-es 
elrendezésben. Mára ezt a készüléket kizárólag U-cella koncepcióban gyártják, 
ugyanis ez bizonyult hatékonyabbnak minőség, termelékenység és költségek 
tekintetében egyaránt. 
 
A tanulmányban bemutattam az egyszerű gyártósor-kiegyenlítés 2-es modelljét 
(SALBM-2), amelynek célja a ciklusidő adott munkahely-szám melletti 
minimalizálása. Ezt alkalmaztam a két gyártósorra, amelyen a vizsgált készüléket a 
kutatás kezdetekor gyártották. Ismertettem, hogy az elméleti modell és a gyakorlati 
normaadatok ellentétes eredményre vezetnek az egy főre vetített hatékonyság 
tekintetében a két gyártósornál, amely különbség (részben) a tanulási hatással 
magyarázható.  
 
A 2-es modell különböző munkahely-szám melletti megoldásával egy olyan ábra 
készíthető, amely megadja, hogy adott gyártandó mennyiség esetén mely gyártósor-
elrendezés a legkedvezőbb költségek és hozzárendelés hatékonysága 
szempontjából. Ha a tanulási hatást is figyelembe vesszük, láthatjuk, hogy noha a 
hozzárendelés hatékonyságának maximális értéke megegyezik a lineáris esettel, az 
optimális mennyiségi tartományok lényegesen eltérnek, ami jelentősen befolyásolja 
azt, hogy adott gyártandó mennyiség esetén milyen elrendezést ajánlatos 
kialakítani. Ezért fontos, hogy a tanulás mértékét jól mérjük fel a gyártás egyes 
fázisaiban. A hozzárendelés hatékonysága diagram a menedzsment számára fontos 
döntéstámogató eszköz lehet, azonban fontos figyelembe venni a tanulási hatást a 
számítások során, hogy a valóságot jobban közelítő modellt kapjunk. 
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A tanulási hatást figyelembe vevő modellben homogén tanulást feltételeztünk, tehát 
azt, hogy minden munkahelyen azonos tanulási ráta érvényesül. A másik 
feltételezés, hogy a szűk keresztmetszet helye nem változik a gyártás során. A 
harmadik feltételezés, hogy a teljes mértékben kiegyenlített gyártósorral érhető el 
maximális termelékenység. Alacsony gyártási tételnagyság esetén ez nem 
feltétlenül van így, ugyanis hatékonyabb lehet egy meghatározott módon 
kiegyenlítetlen gyártósor, tekintve, hogy kis tételnagyság esetén a szűk 
keresztmetszet helye is változik (erről ld. bővebben Cohen, 2006). 
 
Kutatásom további iránya a modellek másodlagos szempontok mentén történő 
továbbfejlesztése és gyakorlati megvalósíthatóságának vizsgálata. Diszkrét 
szimuláció segítségével fogom vizsgálni a tanulás gyártósorokra, azok szűk 
keresztmetszetére, kapacitására és további működési jellemzőire kifejtett hatását. 
 
 

Felhasznált irodalom 
 
BOYSEN, N., FLIEDNER, M. and SCHOLL, A., 2008, Assembly Line Balancing: Which 

Model to Use When?, International Journal of Production Economics, 111, pp. 509-528.  

COHEN, Y., VITNER, G. and SARIN, S. C., 2006, Optimal Allocation of Work in 

Assembly Lines for Lots with Homogenous Learning, European Journal of 
Operational Research, Vol. 168, Issue 3, pp. 922-931. 

CONWAY, R. and SCHULTZ, A., 1959, The Manufacturing Progress Function, Journal of 
Industrial Engineering, Vol. 10, No.1, pp. 39-53. 

COROMINAS, A., PASTOR, F. and PLANS, J., 2008, Balancing Assembly Line with 

Skilled and Unskilled Workers, Omega, Vol. 36, pp.1126-1132 
CORTES, P., ONIEVA, L. and GUADIX, J., 2010, Optimizing and Simulating the 

Assembly Line Balancing Problem in a Motorcycle Manufacturing Company: A 

Case Study, International Journal of Production Research, Vol. 48, No. 12, pp. 3637-3656 
KOLTAI, T. and GYÖRKÖS, R., 2012, Comparison of the Optimal Performance of 

Assembly Line Configurations with Simple Assembly Line Balancing Models, In: 
XXVI. microCAD International Scientific Conference: Economic Challenges in the 
21st Century, Miskolc, Hungary, pp. 1-6. 

KOLTAI, T. and GYÖRKÖS, R., 2013, Analysis of the Efficiency of Task Assignment in the 

Presence of Learning Effect, In: XXVI. microCAD International Scientific 
Conference: Economic Challenges in the 21st Century, Miskolc, Hungary, pp. 1-6. 

KOLTAI, T. and TATAY, V., 2010, Application of Simple Assembly Line Balancing 

Models to Support Production Quantity Related Decisions, 16th International Working 

Seminar on Production Economics, Innsbruck, Ausztria, Vol. 1, pp. 285-296. 



TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0009 

 

PASTOR, R. and FERRER, L., 2009, An Improved Mathematical Program to Solve the 

Simple Assembly Line Balancing Problem, International Journal of Production 
Research, Vol. 47, No. 11, pp. 2943-2959   

PHOENIX MECANO honlapja, 2013.06.24., www.phoenix-mecano.hu 
YELLE, L. E., 1979, University of Lowell, Education, The Learning Curve: Historical 

Review and Comprehensive Survey, Decision Sciences, Vol.10., pp. 302-328. 



Farkas Orsolya 

149 
 

Az eszmei értékek alakulásának áttekintése Magyarországon 
1982 és 2012 között22 
FARKAS ORSOLYA23 

 

Bevezetés 

 
A Föld élővilágának pusztulása egyre aggasztóbb méreteket ölt. A fajok kihalását 
az élőhelyek megsemmisülése, a fokozódó környezetszennyezés, a közvetlen 
emberi zavaró hatások, mint például a turizmus vagy a gyűjtőszenvedély, valamint 
a fajok közötti konkurencia kialakulása okozza. Természetesen egyetlen egy fajt 
sem lehet kiváltani a megadott monetáris értékekkel, mert a biológiai körforgásban 
betöltött szerepük nem teszi ezt lehetővé, azonban az eszmei értékekkel való 
felruházásuk mégis szükséges. 
 
A vizsgálatok során egyértelművé vált, hogy a védett fajok eszmei értékének 
meghatározására nem létezik sem Magyarországon, sem az Európai Unió más 
tagországaiban kidolgozott módszertan, amely még inkább aláhúzza a dolgozatban 
vizsgált témakör fontosságát. Az értékek megállapításában szakemberek vesznek 
részt, egyéni kutatásaikra és véleményükre alapozottan hozzák meg döntéseiket. 
A védettséggel kapcsolatos fogalmak tisztázását követően az eddigiekben 
alkalmazott rendszer bemutatására kerül sor, továbbá az esetlegesen szükséges 
módosítások, illetve a vizsgálatok eredményeire alapozott javaslatokat 
megfogalmazására az eszmei érték kialakításának módszertani továbbfejlesztése 
érdekében. 
 
 

                                                 
22 "A munka szakmai tartalma kapcsolódik az "Új tehetséggondozó programok és 
kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek 
megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0009 program 
támogatja." 
23 Köszönetnyilvánítás: A tanulmány és az előadás elkészítéséhez sok segítséget kaptam 
témavezetőmtől, Dr. Csete Máriától, akinek sok köszönettel tartozom. Továbbá Dr. Kósi 
Kálmán, Szendrő Gábor és Bozzay Balázs építő kritikájáért is hálás vagyok. A jelenlegi 
meghatározási rendszer megismerésében Czirák Zoltán és Bata Kinga segített. 
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Fogalmi és jogszabályi háttér 

 
Egyértelműen célszerű különbséget kell tenni veszélyeztetettség és védettség 
fogalmai között. Veszélyeztetettnek minősül egy faj, ha szakmai vélemények, 
tudományos eredmények alapján valamelyik veszélyeztetettségi kategóriába 
besorolható. (A veszélyeztetettség mértékének megállapítására a Vörös Könyvek 
vagy a vörös listák szolgálnak. A veszélyeztetettség okai közé sorolhatjuk az 
élőhelyek megszűnését, a kereskedelmi célú gyűjtést, a fajok közötti versengést, a 
betelepített/betelepült fajokat, a környezetszennyezést, a vadászatot, halászatot, a 
pusztítást, továbbá a géneróziót.) Védettnek pedig akkor neveznek egy fajt, ha 
hatályos jogszabály mellékletében megjelenik, és a jogalkotók védettnek 
nyilvánítják. A védettség meghatározásánál a szakmai megítélés mellett társadalmi 
elvárásoknak és szakmapolitikai döntéseknek is meg kell felelni. Mindhárom 
tényező befolyásolhatja az egyes fajok értékeit, de akár a védett listán való 
megjelenést is. Például a fehér gólya fokozottan védett madár, pedig nagy 
állománnyal rendelkezik, tudományos szempontok nem támasztják alá a fokozottan 
védett kategóriába sorolását, mégis ott szerepel, társadalmi elvárásoknak 
köszönhetően. Másik példaként a nyári ludat említhetjük, aminek indokolt a 
védettsége, mégis megengedett a vadászata. Ez csak két kiragadott példa a sok 
közül, de talán jól szemlélteti, hogy nemcsak a veszélyeztetettség mértéke 
befolyásolja a védettséget. 
 
Az 1996. évi LIII. törvény 4. §-a szerint meghatározott alapfogalmak közül érdemes 
kiemelni, hogy mit tekintünk védett természeti értéknek: 
„védett természeti érték (természetvédelmi érték): e törvény vagy más jogszabály 
által védetté, fokozottan védetté nyilvánított – kiemelt természetvédelmi oltalomban 
részesülő – élő szervezet egyede, fejlődési alakja, szakasza, annak származéka, 
illetőleg az élő szervezetek életközösségei, továbbá barlang, ásvány, ásványtársulás, 
ősmaradvány”. 
 
Az általunk vizsgált 30 éves időszakban a védett fajok listája és a hozzájuk rendelt 
természetvédelmi értékek jogszabálymellékletekben jelentek meg. Időrendi 
sorrendben ezek a következők voltak: 
1/1982. (III. 15.) OKTH rendelkezés, 
7/1988. (X.1.) KVM rendelet, 
12/1993. (III. 31.) KTM rendelet, 
15/1996. (VII. 26.) KTM rendelet,  
13/2001. (V. 9.) KöM rendelet, 
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23/2005. (VIII. 31.) KvVM rendelet, 
100/2012. (IX. 28.) VM rendelet. 
 
A védett fajok számának növelése, valamint a természetvédelmi értékekben hozott 
változtatások alapján az itt felsorolt 7 rendelet közül az 1982. évit követően az 
1993-as, 2001-es és a jelenleg is hatályban lévő 2012-es rendelet jelentett jelentős 
módosítást az előzőekhez képest. 

Az eszmei érték meghatározásának módszere Magyarországon 

 
Az eszmei értékek meghatározására jelenleg az Európai Unióban nem létezik 
egységes módszertan. A Vidékfejlesztési Minisztériumban dolgozó szakemberektől 
személyes interjú formájában sikerült az alkalmazott eljárással kapcsolatban 
mélyebb ismeretekre szert tenni. A mélyinterjúban megkérdezett szakértők részt 
vettek a 2012-es jogszabályban megjelenő természetvédelmi értékek 
meghatározásában. A mélyinterjú lefolytatását az eszmei érték módszertanával 
kapcsolatban felmerült kérdések indokolták, amelyekre más forrásból nem sikerült 
választ kapni. Többek között az alábbi kérdésekre kerestük a választ, mégpedig 
hogy 
� milyen szempontokat vesznek figyelembe a természetvédelmi értékek 

meghatározása során, 
� alkalmazzák-e az eszmei érték módszerét más országokban is, 
� alapvetően mi határozza meg a monetáris értékelés alapját, 
� tekintetbe veszik-e a populáció dinamikai változásokat vagy sem, 
� a büntetés nagysága függ-e az elpusztított egyedszámtól, és ha igen, akkor 

milyen mértékben? 
 
A természetvédelmi értékek meghatározása alapvetően szakértői véleményeken 
alapul. A jogszabály megjelenését megelőzően több hónapon keresztül történnek az 
egyeztetések és sokszor előfordul, hogy még 1 éven belül sem sikerül kialakítani a 
mindenki számára elfogadható értékeket. Mind az állatok, mind a növények 
esetében egy-egy rendre, családra, társulásra specializálódott szakembereket 
keresnek fel. Lepkék esetében 20-30 szakember érintett Magyarországon, de 
bogarásznak már csak 5-10 szakértő tekinthető, az ugróvillásokkal pedig csupán 
csak 1 szakember foglalkozik. A megkérdezett kutatók javaslatait vagy elfogadják, 
vagy a társadalmi és szakmapolitikai elvárásoknak megfelelően módosítják az 
illetékes Minisztériumban. A kutatók többek között az egyedszám alakulását, a faj 



TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0009 

 

életmenetét, globális vagy lokális ritkaságát, beszűkült, speciális életterét veszik 
figyelembe. 
 
Az egyedszám, populáció változása az egyik fő szempont egy faj védettségének, 
továbbá alacsonyabb vagy magasabb eszmei értékének meghatározásában. Ezzel 
kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó 
Rendszer már 10 éve működik Magyarországon, azonban nem minden fajra terjed 
ki. A vizsgálatok során egyértelművé vált, hogy sajnos nem állnak rendelkezésre 
olyan adatbázisok, adatsorok, amelyek régóta követik nyomon az egyes fajok 
egyedszámának alakulását. Egy-egy kivétel persze található, de széles körben 
alkalmazható, nemcsak egy-egy fajra jellemző értékeken túl szükség lenne átfogó, 
hosszú távú adatsorokra is. Ennek hiányában a kutatók legjobb szakértői 
becslésükre hagyatkozhatnak. A szubjektív megítélés tehát jelentős ennél a 
meghatározási lehetőségnél. 
 
A kezelhetőség érdekében minden esetben kerek természetvédelmi értékeket 
határoznak meg, valamint próbálják minél kevesebb költségkategóriába besorolni a 
növény- és állatfajokat. Ennek fényében jelenleg 9 értékcsoportot különböztetnek 
meg (2 000, 5 000, 10 000, 25 000, 50 000, 100 000, 250 000, 500 000 és 1 000 000 
Ft). Egy faj több változata általában ugyanazzal az értékkel szerepel, csak nagyon 
ritka és indokolt esetben térnek el ettől. Egy-egy csoport egységes kezelése 
érdekében alkalmazzák ezt a megoldást. Próbálnak kialakítani egységesen 
kezelendő csoportokat, azonban előfordul, hogy egy faj egyszerre több csoportba is 
tartozik. Ilyen esetben az egyes kategóriákra megállapított értékei valamilyen 
módon összeadódnak, emelik értékét.  
 
Kereskedelmi forgalomban kapható fajok esetén az eszmei értéket mindenképpen 
magasabb értékként kell meghatározni, mint a kereskedelmi árat, hogy legálisan 
olcsóbban megvásárolható legyen, mint illegálisan begyűjtve. 
Bizonyos esetekben engedményeket tesznek például különböző fajok gyógyászati 
célú felhasználásánál. Az árnika például védett faj, ezért minden egyede és 
egyedének minden része vagy származéka védettnek minősülne. Elméletileg a 
boltokban kapható árnika kenőcsök megvásárlása ugyanúgy maga után vonná az 
eszmei értékének megfelelő büntetést, azonban mivel sok esetben külföldről 
származik a készítmény vagy itthon, külön erre a célra termelnek árnikát, ezért ez 
kivételt képez. 
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A természetvédelmi értékek meghatározásánál a természetvédelem témakörébe 
tartozó nemzetközi egyezményekből származó kötelezettségeknek is meg kell 
felelni. Általában ilyenkor még hangsúlyosabban jelennek meg az elvárások. 
 
A természetvédelmi értékek emelését az eltelt évek és a magasabb fokú védelem 
igénye mellett más törvényi módosítások is indokolhatják. A Btk. 
(Büntetőtörvénykönyv) módosítását követően például a fokozottan védett fajok 
eszmei értékének emelésére volt szükség, mivel a büntetés megállapításánál a 
fokozottan védett fajok alsó határának elérését veszik figyelembe. Amennyiben a 
természetkárosítás értéke eléri ezt az alsó értékhatárt, ami akár 1 faj, akár több faj 
károsításával (leszedés, begyűjtés, elfogás) történt, bíróság elé kerül az ügy, ott dől 
el a pénzbüntetés vagy a börtönbüntetés mértéke. A bírság összegének 
kiszámításánál ugyanis nem csupán az egyedek (beleértve az egyedet, valamint 
minden részét és származékát) értékeinek összegét határozzák meg, hanem 
figyelembe veszik a károsítás mértékét is. Nem mindegy például, hogy egy adott 
fajból melyik példánynak árt (esetleg az utolsó példányok egyikét gyűjtötte-e be, 
károsította meg), vagy egy adott faj lokális megszűnését idézte-e elő. Ezek 
figyelembevétele érdekében az elért összeget 0,5 és 18 között változó 
szorzófaktorral módosíthatják. Börtönbüntetést is kiszabhatnak, ami maximum 3 év 
szabadságvesztéssel járhat. 
 
A természetvédelmi őrök feladata a helyszíni bírság kiszabása és beszedése, de akár 
rendőr is büntethet tettenérés esetén. Hazánkban körülbelül 250 természetvédelmi 
őr van a Nemzeti Park Igazgatóságok alkalmazásában. (2012. június 19-én összesen 
251 természetvédelmi őrt foglalkoztattak (www.termeszetvedelem.hu).) 
Magyarország teljes területét lefedik, egymás között felosztják a felügyelet alatt 
tartott területeket. A védett területeken, és azon belül is megszokott területeiken 
fordulnak elő sűrűn, ezért számos olyan hely van, ahol a lebukás esélye alacsony, 
ráadásul egy természetvédelmi őrre kb. 370 km2-nyi terület jut, aminek a bejárása 
nehéz feladat. 
 
Vám és pénzügyőrök szintén ellenőrizhetnek a határokon, és jelentős büntetéseket 
határozhatnak meg. A rendszeresen Magyarországra érkező olasz vadászok 
esetében, a korábbi évek negatív tapasztalatai alapján például igen szigorú 
ellenőrzésre lenne szükség. 
 
Védett fajokkal kapcsolatos tevékenységek engedélykötelesek. Az engedélyek 
megítélését, kiadását hatósági szervek végzik. Védett növény- vagy állatfajokkal 
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kapcsolatos kutatások elvégzéséhez is engedélyt kell kérni a területen illetékes 
Felügyelőségtől. 
 
Védettség alól nagyon ritkán vonnak ki fajokat, ilyenkor a jogszabály rövid 
bevezető szövegében hivatkoznak rá. A védett listáról lekerülhet egy faj abban az 
esetben is, ha a szakmai kutatások legújabb eredményei megállapítják, hogy 2 faj 
azonos, korábban 2 néven szerepeltek a rendszerben, de tulajdonképpen ugyanarról 
a fajról van szó, vagy ha hazai előfordulása nincs egy adott fajnak, csak korábban 
úgy vélték, hogy találtak belőle néhány egyedet, de aztán beigazolódott, hogy nem 
arról a fajról van szó. Populációgenetikai vizsgálatok sokszor taxonómiai 
változásokat tárnak fel, és egy-egy faj beolvadását eredményezhetik. A 
jogszabálytervezet indoklásában részletesen szerepelnek ezen változtatások okai, a 
jogszabály mellékleteiben azonban már nem jelennek meg. 
 
További problémákat szoktak okozni a névváltoztatások is. Növények esetében 
nincsen egységes nómenklatúra. Az Új Magyar Füvészkönyvben kettős nevezéktan 
található, ezt próbálták a 2012-es legutóbbi módosításnál alapul venni, azonban így 
jelentős arányban kaptak új nevet a fajok. A hagyományos, átlagember számára 
közismert neveket is mindenképpen célszerű feltüntetni. 
 
Az eszmei értékek átfogó felülvizsgálatát körülbelül 10 évente szokták elvégezni. A 
gyakorlati végrehajtás több évet is késhet, a jövőben bekövetkező változásokkal 
kevésbé tudnak kalkulálni. A rendszer a havária eseteket (pl. tiszai ciánszennyezés, 
vörösiszap katasztrófa) nem képes gyorsan követni, és adatok hiányában az adott 
területen esetlegesen előforduló egyedszám változások egyáltalán nem jelennek 
meg az értékekben. 
 

Az eszmei értékek alakulása 1982 és 2012 között 

 
Az elmúlt 3 évtizedben számos változáson ment keresztül a védett és fokozottan 
védett növény- és állatfajok száma, meghatározott természetvédelmi értékeik. Az 
egyes jogszabályok és azok módosításainak mellékleteiben meghatározott fajokat és 
azok értékeit egy, az eddigiekben nem létező adatbázisba gyűjtöttem össze, így a 
különféle változások bemutatását táblázatok és diagramok segítségével tudom 
alátámasztani. 
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 Év 
Fajok típusa 

1982 1988 1993 1996 2001 2005 2012 

Védett 825 930 1222 1232 1474 1507 1666 

Fokozottan 
védett 

61 74 121 131 200 200 273 

Összesen 886 1004 1343 1363 1674 1707 1939 
1. táblázat 

Védett és fokozottan védett növény- és állatfajok száma 

Forrás: Saját munka 

 
Az 1. táblázat tartalmazza az összes védett és fokozottan védett növény- és állatfaj 
számát. Szemléletesebb talán a növény- és állatfajok számának alakulását 
grafikusan bemutatni (1. és 2. ábra). 
 
Az 1. ábrán jól látszik a folyamatos emelkedés. A jelentősebb módosítások éveiben 
nagyobb ugrás figyelhető meg, a kismértékű módosításoknál pedig alacsonyabb. 
 

 
1. ábra 

Védett és fokozottan védett növény- és állatfajok számának alakulása 

Forrás: Saját munka 
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A védett és fokozottan védett fajok számát pedig külön-külön a 2. ábra szemlélteti. 
Várakozásainknak megfelelően jól látszik, hogy jelentősen kevesebb fokozottan 
védett faj van, mint védett faj, de besorolástól függetlenül, mindkét esetben 
növekedő ütem figyelhető meg. 
 

 

 
2. ábra 

Védett és fokozottan védett kategóriák számának alakulása 

Forrás: Saját munka 

 
A bevezetett új fajok számát és az egyes években történt értékváltozások 
előfordulásának a számát foglalja össze a 2. és a 3. táblázat. 1982-ben és 1988-ban 
bevezetett védett fajok száma a későbbi években közel megduplázódott. Jelentős 
mértékben 1993-ban, 2001-ben és 2012-ben emelkedett a védett listán szereplő 
fajok száma. A táblázatok adatai alapján az is látszik, hogy több védett és 
fokozottan védett állatfaj, mint növényfaj található hazánkban. 
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Év Állatfaj Növényfaj Összesen  Állatfaj Növényfaj Összesen 

1982 562 323 885  0 0 0 

1988 49 72 121  14 1 15 

1993 255 102 357  582 372 954 

1996 7 14 21  5 1 6 

2001 130 199 329  377 109 486 

2005 33 0 33  1 1 2 

2012 203 64 267  596 316 912 
2. táblázat 

Bevezetett új fajok száma 
Forrás: Saját munka 

 
3. táblázat 

Értékváltozások száma 
Forrás: Saját munka 

 
A jogszabály mellékletekben közölt természetvédelmi értékeket folyamatosan 
alakítják, az egyes módosítások alkalmával a 3. táblázatban megadott esetben 
történt értékváltozás.  
 
Az esetek túlnyomó többségében az értékváltozás mindig emelkedést jelent, nagyon 
ritkán azonban előfordul csökkenés is. Ez akkor lehetséges, ha kutatási eredmények 
alapján a korábban meghatározott értékeket felülbírálják A jelenlegi módosításnál a 
növényeknél 2 esetben történt csökkenés, a Ligularia sibirica (szibériai hamuvirág) 
esetében, ami fokozottan védettről védett, 50 000 Ft-os kategóriába került, mivel 
recens előfordulási adata nincs hazánkból, a listából viszont még nem akarták 
törölni, hátha előkerülne még, a másik egy taxonómiai összevonás kapcsán a 
Jovibarba nemzetségben. 
 
A jelentős módosítások évei így már könnyen leolvashatók a 3. ábráról. Az 
értékváltozás alatt minden olyan esetet értek, amikor valamilyen változás 
következik be a korábbi természetvédelmi értékhez képest. Ez különböző értékek 
között valósulhat meg, bizonyos fajok 500 Ft-ról 2 000 Ft-ra változtak, más fajok 
pedig 3 000 Ft-ról 10 000 Ft-ra. 
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3. ábra 

Bevezetett új fajok számának és az értékváltozások számának alakulása 

Forrás: Saját munka 
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A különböző értékek a 4. ábrán jelennek 
meg. 
  
Az elmúlt 30 év alatt összesen 14-féle 
kategória létezett. Ebből 2012-ben 9 db van, 
a kezelhetőség miatt próbálják csökkenteni a 
számukat. Az ábráról leolvasható, hogy míg 
1993-ig az alacsonyabb értékek voltak 
túlsúlyban, 1993-tól az alacsonyabb (10 000 
Ft alatti értékek) mellett a magasabb 
értékkategóriák is jelentős számot 
képviselnek.  
 
Balról jobbra az értékkategóriák a 
következők: 
500 Ft, 1 000 Ft, 2 000 Ft, 3 000 Ft, 5 000 
Ft, 10 000 Ft, 20 000 Ft, 25 000 Ft, 30 000 
Ft, 50 000 Ft, 100 000 Ft, 250 000 Ft, 
500 000 Ft, és végül a legmagasabb érték 
1 000 000 Ft. 
 
A jelenlegi természetvédelmi értékekbe 
sorolt fajok száma hasonló szerkezetű a 
2001-es és 2005-ös évekhez, azonban 2012-
ben megszűntették a 2 000 Ft-os 
természetvédelmi értéket, ennek 
köszönhetően az 5 000 Ft-os értékbe tartozó 
fajok száma megemelkedett, valamint 
bevezették a 25 000 Ft-os természetvédelmi 
értéket is.  
 
 

4. ábra 
Az egyes költségkategóriákba eső fajok száma 

Forrás: Saját munka 
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Esettanulmány: Túzok eszmei értékének magyarázata 

 
Vajon miért kerül 1 millió Ft-ba egy túzok? Vizsgálataink során arra a 
megállapításra jutottunk, hogy minden egyes faj esetében sok szempontot vesznek 
figyelembe az eszmei értékük meghatározása során. 
 
Az alábbiakban azokat a szempontokat fogom felsorolni, amiket az 1 millió Ft-os 
eszmei érték meghatározásánál figyelembe vettek. Az egyedszám vagy az 
egyedszámban bekövetkező jelentős változás, csökkenés nagymértékben 
befolyásolja egy faj eszmei értékének megállapítását. 
A túzokállomány jelentős csökkentését alátámasztó adatok (www.mme.hu): 
� a századfordulón 10-12 000 példány élt a Kárpát-medencében (ebből a mai 

Magyarország területén feltehetően 8 000 példány), 
� 1936-ban 7 600 példány, 
� 1941-ben 8 557 példány, 
� 1969-re állománya 2 765-re csökkent, 
� az 1970-es években 3 000- 3 600 példányt számoltak, 
� az 1980-as években két rendkívül hideg tél következtében elvándoroltak 

o 1981-től 3 000 példány alatti összlétszám, 
o 1986-tól 2 000 példány alá csökkent az állomány, 
o 1989-es számlálási adatok 1 392 túzokról nyilatkoznak, 

� 2005 telén 1254 példány élt hazánkban. 
 
A szakmai háttér mellett társadalmi elvárások is szerepet játszanak az értékek 
kialakításában. A jól ismert „jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok” 
közmondás is a túzok széleskörű ismeretét jelzi. A teljes gazdasági értéket 
vizsgálva a használattal nem összefüggő értékek esetében többek között a 
hagyomány és örökölhetőség értékével függ össze. 
 
A túzok állományának jelentős része Magyarországon él, ezért a hazai állomány 
megőrzése szintén a figyelembe veendő szempontok közé sorolható. 
Életmódját és élőhelyét illetően fokozottan ki van téve az emberi 
tevékenységeknek. Ezért a faj védelméhez hozzátartozik élőhelyének védelme is. A 
korábbiakban említett LIFE Túzokvédelmi Program erre is irányult. A 
veszélyeztető tényezők csökkentését és a zavarás minimalizálását földvásárlással, 
élőhelyfejlesztéssel, téli táplálék biztosításával, földkábelezéssel, valamint 
fészekmentő intézkedésekkel érték el. A társadalmi tudatosság növelése és a 
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gazdálkodók bevonása szintén hozzájárult a magasabb fokú védelem 
megvalósulásához (LIFE Túzokvédelmi Program, 2008). 

 

Javaslatok 

 
Az eszmei érték meghatározására jelenleg alkalmazott megoldás esetében sok jól 
működő részt emelhetünk ki, azonban eddigi vizsgálatainkra alapozva további 
javaslatok és kiegészítések megfogalmazására teszünk kísérletet. 
 
Megfontolandó az infláció természetvédelmi érték kialakítása során történő 
valamilyen mértékű figyelembe vétele. Az eddigi gyakorlat azt mutatja, hogy az 
árak emelkedése mellett az eszmei értékek állandó értéken maradtak, akár 20 éven 
keresztül is, ezzel azt kifejezve, hogy az adott faj körülményei nem változtak, nem 
kíván beavatkozást a természetvédelmi értéke. Emellett azonban mindenképpen 
célszerű figyelembe venni, hogy 20 év sok idő, 1982 és 2001 között jelentős 
gazdasági változások voltak és az árak nem ugyanazok. Tény, hogy egy védett vagy 
fokozottan védett fajjal senki sem kereskedik, mégis a más termékekhez képesti 
értékaránya jelentősen elmarad abban az esetben, ha az inflációt figyelmen kívül 
hagyják az értékek meghatározásában. 1982-ben 5 000 Ft nagyon sokat ért, míg 
2001-ben már jóval kevesebb mindent lehetett volna megvenni ennyi pénzből. Ez 
pont azt a visszatartó erőt kicsinyíti le, ami a védettség lényege lenne. 
 
Az elérni kívánt célok megfogalmazása is erősebb érvényesítést vonna maga után, 
ezért mindenképpen szükséges lenne rövid, közép és hosszú távú célok kitűzése is.  
Felmerül annak az igénye is, hogy a szakértői vélemények, kutatási eredmények 
összefoglalásaként adatbázisokat hozzanak létre, és állandó aktualizálással hosszú 
időn keresztül fenn is tartsák azokat, hogy rendelkezésre álljanak hosszú idősorokra 
vonatkozóan az egyes fajok egyedszámának, populációjának adatai. Ezeknek az 
adatbázisoknak pedig széles körben ismertnek és használhatónak kéne lenniük. 
Kommunikáció terén is hiányosságokat lehet felfedezni. A Magyar Közlönyben 
megjelenő jogszabály 1-2 oldalas szövegét követően a mellékletek tartalmazzák a 
meghatározott természetvédelmi értékeket. Azonban azt, hogy pontosan kik és 
hogyan végezték ezeknek a megállapítását, továbbá, hogy milyen szempontokat 
vettek figyelembe, még hosszú keresgélés után sem lehet megtalálni sem a 
jogszabályokban, sem természetvédelemmel foglalkozó kommunikációs csatornák 
segítségével. Ez valószínűleg az eddigiekben tulajdonképpen kidolgozatlan 
módszertanból adódik. Az évente megjelenő rengeteg jogszabály között eltörpül 
egy jogszabály, aminek a mellékletei tartalmazzák a természetkárosítás esetén 
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behajtandó összegeket. Kötelező érvényű minden magyar állampolgárra, mégis 
kevesen tudnak róla, vagy ha tisztában is vannak az eszmei értékekkel, a pontos 
értékeket biztos nem tudják, és valószínűleg nem is veszik a fáradtságot, hogy csak 
hosszas kutakodás után szembesüljenek a hatályos értékekkel. 
 
Célszerű lenne erősebb érdekérvényesítést megvalósítani. A szakmapolitikai 
érdekek ugyan sokszor beleszólnak a védettség és vadászhatóság kérdéskörébe, de 
az ellenőrzés szigorúságát ezek a szempontok nem befolyásolják. A határon 
fokozott ellenőrzést lehet tartani, valamint a természetvédelmi őrök számának 
emelésével a bejárható, felügyelt területek méretét is növelni lehetne. Negatív 
megítélésű lehet ugyan a bejelentési lehetőség, azonban könnyen lehetne olyan 
megoldást találni, ami a természet védelmét szolgálná, nem pedig az emberek 
közötti ellentétek elmélyülését okozná. Egy-egy terület fokozott ellenőrzés alá 
vonását véleményem szerint bárki javasolhatná, hiszen lehet, hogy az ott lakók 
jobban ismerik a közeli területekre látogatók szokásait, mint az adott területen 
felelős természetvédelmi őr, akinek nagy kiterjedésű területet kell bejárnia. 
 
Ezen kívül gyakoribb felülvizsgálat javasolható. Pozitív visszacsatolásokat kéne 
kialakítani, a büntetésekből befolyó összegeket az alacsony támogatottságú 
természetvédelembe vissza lehetne forgatni. Több természetvédelmi őr válna 
alkalmazhatóvá, így nőne a lebukások valószínűsége, több pénzbírság folyna be, 
amivel lehetne a monitoring rendszert javítani, fejleszteni vagy akár csak 
üzemeltetni. Egy idő után a kívánt cél eléréséhez is közelebb kerülnénk, és a 
jogszabályi keretek mellett a betartathatóság, valamint az ellenőrzés megfelelő 
mértéke is megvalósíthatóvá válna, ezzel pedig az elrettentő erő valóban elrettentő 
lenne. 
 
Az eddigi vizsgálatok folytatásaként a környezetértékelési módszerek eszmei érték 
meghatározásában való alkalmazhatóságát is célszerű lenne tanulmányozni. Első 
megközelítésben a feltárt preferencia módszerek közül a feltételes értékelésben 
vizsgált fizetési hajlandóságot (WTP, Willingness to Pay) lenne érdemes 
összekapcsolni az eszmei érték meghatározásával, de feltételes rangsorolás és 
feltételes választás módszerei is alkalmasak lehetnek a témakör további 
vizsgálatára. 
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Felhasznált irodalom 
 
Előadás: 
LIFE Túzokvédelmi Program (2008). Záró sajtóeseményén vetített előadásanyag, 
Kecskemét (www.tuzok.hu/docs/tuzoklife_k.pdf, hozzáférés ideje: 2012. okt.26.) 
 
Jogszabályok: 
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről  
1/1982. (III. 15.) OKTH rendelkezés 
7/1988. (X.1.) KVM rendelet 
12/1993. (III. 31.) KTM rendelet 
15/1996. (VII. 26.) KTM rendelet  
13/2001. (V. 9.) KöM rendelet  
23/2005. (VIII. 31.) KvVM rendelet 
100/2012. (IX. 28.) VM rendelet 
 

Internetes honlapok: 
Kiemelt fajvédelmi programok (Túzok): http://www.mme.hu/termeszetvedelem/kiemelt-
fajvedelmi-programok/tuzok.html  
 
Természetvédelmi őrszolgálat:  
http://www.termeszetvedelem.hu/orszolgalat 
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Min őséggel kapcsolatos információs aszimmetria és vevői döntések24 

PÓLYA ZSUZSANNA MÁLNA  

 
Bevezetés 

 
A tökéletes piacok mikroökonómiai koncepciója gyakran nem megfelelő modell a 
valós gazdasági élet folyamatainak leírására, mivel még csak jó közelítésként is 
igen ritkán teljesülnek a tökéletes verseny feltételei. Dolgozatomban a tökéletes 
informáltság hiányát vizsgálom meg, a figyelmet azokra a piacokra fordítva, ahol a 
termék minőségét illetően aszimmetrikusak az információk a gyártó/forgalmazó-
vevő kapcsolatában.  
 
A vizsgálatom elméleti keretét egy, az információs közgazdaságtanból származó 
modellel – Akerlof tragacspiacával – alapozom meg és kitérek az ilyen típusú piaci 
kudarcok jólétre gyakorolt hatására, majd arra, hogy ezt a helyzetet hogyan lehet 
feloldani különböző szignálok használatával.  
 
A dolgozat második felében egy valós, köznapi életből vett példán – a gombelemek 
piacán – bemutatom az elméleti modell alkalmazását, a gombelemek élettartalmára 
vonatkozó saját mérésekkel és kutatásokkal alátámasztva azt. Dolgozatomban 
megvizsgálom a fogyasztói döntések hátterét ebben az esetben. Részletes elemzést 
végzek a – TQM vezetési filozófia elveinek megfelelően – a különböző minőségi 
dimenziók relatív fontosságáról a tényleges vevői igények figyelembe vételével. 
Végül kitekintés gyanánt szabályozási javaslatokat dolgozok ki arra vonatkozóan, 
hogyan lehetne csökkenteni az aszimmetrikus informáltság mértékét és ezáltal a 
jóléti veszteséget a vizsgálthoz hasonló piacok esetében. 

 

Információs aszimmetria 

 

A tökéletes versenytől a piaci kudarcokig 
 
A mikroökonómia keretein belül modellezett tökéletes verseny modelljében számos 
feltételnek kell teljesülnie, amik valós piaci körülmények között általában nem 

                                                 
24 "A munka szakmai tartalma kapcsolódik az "Új tehetséggondozó programok és 
kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek 
megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0009 program 
támogatja." 
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adottak. Emiatt a piacokon megfigyelhető események elég gyakran nem esnek 
egybe a modell által jósolt kimenetekkel. Ezekben az esetekben beszélünk piaci 
kudarcokról, amik általában jóléti veszteségekkel járnak együtt. Dolgozatomban az 
információs közgazdaságtan legfontosabb vizsgálódási területét, a tökéletes 
informáltság hiányát kívánom megvizsgálni, azokra az esetekre fókuszálva, amikor 
a vevő és eladó aszimmetrikusan informáltak, és az eladó rendelkezik információs 
előnnyel a termékéről vagy szolgáltatásáról. Erre a valós életből is számos példát 
tudunk hozni, és amint látni fogjuk, súlyos jóléti veszteségeket vonhat maga után, a 
modellezett legszélsőségesebb esetben akár az adott piac létét is megszüntetheti. 
 

Az aszimmetrikus információ modellje – Akerlof tragacspiaca 
 
Az aszimmetrikusan informált eladó-vevő kapcsolatot Akerlof vizsgálta meg 
tragacspiac modelljében (Akerlof, 1970), ahol a használtautók piacán mutatta be a 
minőséggel kapcsolatos bizonytalanság, illetve információs aszimmetria hatását a 
kereskedésre. 
 
Akerlof modelljében kétfajta használtautó kereskedése folyik: a jó és a rossz 
állapotúaké. A feltevés az, hogy az eladó tisztában van a kocsija állapotával, tehát 
azzal, hogy az melyik csoportba tartozik, míg a vevő ezt nem tudja megállapítani, 
csak annyit tud, hogy q valószínűséggel jó autót kap. 
 
A vevő további információ hiányában, függetlenül attól, hogy az autó jó vagy rossz 
minőségű, mindegyik autóért X összeget hajlandó fizetni. Ha ez az összeg, amit a 
tökéletlenül informált vevők egy használtautóért ajánlani tudnak, alacsonyabb a jó 
autók eladóinak rezervációs áránál, ezek az eladók kivonulnak a piacról, végül csak 
rossz minőségű autót lehet majd kapni. Az információs aszimmetria következtében 
a jóléti veszteség nemcsak abból adódik, hogy a vevőket becsapják, és rosszabb 
minőségű árut kapnak, mint amilyet szeretnének, hanem elsősorban abból, hogy a 
másik piac teljesen meg is szűnik, nem folyik jó minőségű autók kereskedése, pedig 
ezekre lennének vevők és eladók is szimmetrikus esetben. Ezt a jelenséget hívjuk 
kontraszelekciónak, amikor is a rossz minőségű termékek kiszorítják a jó minőségű 
termékeket. 
 
Akerlof „tragacsmodelljének” létezését és hatásait az élet további területein is 
megfigyelhetjük, és hasonló következtetéseket tudunk levonni. A kontraszelekció 
megjelenik például az amerikai biztosítási piacon is (Arrow, 1963), ahol az egyre 
dráguló díjakat csak az egyre rosszabb egészségügyi állapotban lévő páciensek 



TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0009 

 

hajlandóak megfizetni. Ebben az esetben az analógia úgy áll fenn, hogy a biztosított 
inkább tisztában van a saját egészségével, tehát őfelé billen az informáltság 
mérlege.  

 
Az aszimmetrikusság csökkentése a két érdekelt fél által, szignálok használata 
 
Felmerül a kérdés, hogy van-e lehetőség ilyen és ehhez hasonló esetekben a 
probléma megoldására. Látható, hogy ehhez több félnek is érdeke fűződhet, a 
tragacspiac modell alapján a vevőknek és a jó autók eladóinak is érdekükben áll, 
hogy az információ mindkét fél számára nyilvános legyen.  
 
A vevő, mint kimondtuk, döntéseit a várható hasznosság alapján hozza, ami 
kockázatsemleges fogyasztó esetén megegyezik a különböző minőségekre 
vonatkozó rezervációs árak várható értékével. Eszerint, ha egy adott termék 
minőségéről kisebb bizonytalansággal rendelkezik, akkor jobban meg tudja becsülni 
a várható minőségét, ami két okból is növeli a jólétét (Vigvári, 2002). Egyrészt a 
várható kimenetelek szórásának csökkenése, másrészt a várható hasznosság 
értékének fentebb említett finomítása, pontosítása miatt. 
 
A másik oldalról a jó minőségű termék eladója is érdekelt lehet abban, hogy 
megmutassa a saját termékének minőségét, hiszen így megkülönböztetheti azt a 
rossz minőségű termékektől, tehát magasabb árat szabhat ki érte. Ha a 
tragacsmodell szélsőséges esetére gondolunk, akkor ezzel érheti el a jó autó eladója, 
hogy a fogyasztók által ajánlott ár az ő rezervációs ára felett legyen, vagyis hogy 
egyáltalán el tudja adni a termékét. 
 
Ezeket a hatékonysági problémákat legalább részlegesen fel lehet oldani egyes piaci 
és nem piaci módszerekkel, intézményekkel (Vincze, 2010). A „több információ 
mindig hasznos, vagy legfeljebb felesleges” elvre alapozva került kidolgozásra 
számos módszer az információs aszimmetria csökkentésére. Ez az elv a viselkedési 
közgazdaságtan elmélete alapján azonban egyes esetekben nem használható, ezt a 
szempontot az állami beavatkozások szükségességének vizsgálatakor kell feltétlenül 
szem előtt tartani.  
 
A legegyszerűbb módja annak, hogy a vevő növelje a rendelkezésére álló 
információ mennyiségét, ha egy jobban informált, hozzáértő „szakértőt” hív, aki 
megvizsgálja a terméket és segíti a vevőt a minőség felbecsülésében.  
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Az eladói oldal is számos erőfeszítést tehet annak érdekében, hogy csökkentse az 
aszimmetriát. Ennek a módja, ha az eladó törekszik arra, hogy a vevő megismerje 
az ő termékének minőségét.  Azonban az információ felfedése költséges, a vevők 
figyelme korlátozott, valamint a minőség általában nem egy dimenziós, a minőségi 
dimenziók relatív fontossága vevőnként eltérő, tehát a legtöbb esetben nem lehet 
megállapítani, hogy melyik márka a „jobb”, így jutunk vissza a tökéletlen 
információ problémájához. 
Az eladó tehát erőfeszítéseket tehet az aszimmetria csökkentése érdekében azáltal, 
hogy jelzi – szignálozza –, hogy az ő terméke jobb minőségű, aminek számtalan 
módja van. 
 
Az eladói/gyártói garanciavállalással az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a 
terméke jó minőségű, ő is bízik benne, ellenkező esetben a vevő 
visszaviheti/megszereltetheti, így lényegében a vevő által érzékelt kockázat mértéke 
csökken. A reklámkiadások és a „márka” építése is hatékony módja lehet az 
információs aszimmetria csökkentésének. A márka akkor lesz hatékony jelzője a 
minőségnek, ha hihetően és tisztán mutatja meg a fogyasztónak a cég által képviselt 
minőség-értékeket (Erdem, Swait, 1998). 
 
A fent említett szignálozási elmélet alapján a hihetőség és konzisztencia miatt 
értékeli a vevő a márkát, épp ezért lesz neki értékes a márkanév, ezért lesz hozzá 
hűséges, emiatt éri meg a cégnek a márka építésébe befektetni. Ha a cég hihetően 
tudja átadni minőségi célkitűzéseit, és jó a hírneve, akkor „csalás” esetén az 
ismételt vásárlások léte kerül veszélybe, valamint már többé nem lesz a cég 
kommunikációja hihető. Emiatt is feltételezi a vevő azt, hogy az eladó nem fogja 
elrontani saját befektetését azzal, hogy rossz minőségű terméket ad el neki. 
 
Nem feltétlenül csak a magas minőséget gyártó cégnek éri meg a márka-imázst 
kialakítani, hanem egy közepes minőséget konzisztensen gyártó cégnek is, hiszen a 
vevő ebben az esetben is értékeli az alacsony bizonytalanságot (Erdem, Swait, 
1998). 
 
Az információs közgazdaságtan elmélete a reklámok szerepét egy újabbal bővítette. 
Eszerint a magas reklámkiadások miatt a fogyasztó tudja, hogy a cég már nagy 
összeget beleinvesztált a márkanév és reputáció kialakításába, ezért arra 
következtet, valószínűtlen, hogy ezt elvesztegetné azzal, hogy rossz minőségű 
terméket ad el. 
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A magas ár is jó szignál lehet arra vonatkozóan, hogy milyen a minőség. A vevő 
arra asszociálhat, hogy a magas ár valószínűleg a kereslet-kínálat törvénye alapján a 
nagy kereslet következménye, illetve arra, hogy a magas előállítási költségek 
indokolhatják a nagy árat. 
 
Ezek a szignálok azonban mind akkor használhatók csak, ha nem éri meg „csalni”. 
Viszont abban az esetben, ha a rossz és jó minőségű terméket forgalmazó eladónak 
is ugyanaz a szignálozás a legjobb stratégiája, nem lehet megkülönböztetni a kettőt, 
ismét eljutunk az eredeti, aszimmetrikus információ problémájához. 

 
Aszimmetria csökkentése harmadik fél közreműködésével 
 
Az információ aszimmetria csökkentésének egy másik módja, egy harmadik fél 
közbeavatkozása. A piaci kudarc életre hívta a minőségi szakemberek létét, akik 
független félként jelenlétükkel és működésükkel segíthetik a döntést, lefölözve az 
ebből jutó haszon egy részét. Ehhez a tanúsító fél kiállít egy tanúsító okiratot, 
aminek a léte önmagában csökkenti a vevő számára a bizonytalanságot a minőséget 
illetően. 
 
Azonban az ilyen minőséget bizonyító cégek esetében gyakran az informált fél 
fizet, ezért a tanúsító cégnek nem áll érdekében a túl szigorú kritériumok felállítása, 
hiszen akkor elveszíti fizetőképes ügyfélkörét. Ezt szabályozással, átláthatósággal, 
fogyasztói tudatossággal át lehet hidalni, valamint a pénzügyi függőség 
csökkentésével, illetve megszűntetésével is el lehet érni hatékonyságnövekedést.  

 
A kormányzati beavatkozás lehetőségének elemzése 
 
Végül elérkeztünk a kormányzati beavatkozás lehetőségéhez. A kormány érdekelt 
abban, hogy a jólétet növelje, ezért beavatkozhat annak érdekében, hogy az 
információs aszimmetria csökkenjen, vagy akár megszűnjön. Azonban a 
kormányzati beavatkozások módszerének kidolgozásakor nagyon körültekintőnek 
kell lenni, hiszen egy félresikerült beavatkozás több kárt okozhat, mint hasznot. A 
megfelelő jóléti ajánlás olyan, ami alkalmas valami jól körülhatárolható döntési 
hiba kijavítására. Ehhez esetünkben ismerni kell azt, hogy mire vonatkozik az 
aszimmetrikus információ, valamint szükségünk van olyan tudásra is, hogy az 
egyes beavatkozások milyen hatással lehetnek a fogyasztói döntésekre, mivel egy 
rosszul megtervezett beavatkozás akár fordítva is elsülhet, csökkenhet a jólét. 
Gyakran a megtervezett módszer a hagyományos közgazdaságtani elméletek 
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alapján megfelelő lenne, viszont a döntéshozó esetleg nem veszi számba a 
viselkedési közgazdaságtan eredményeit, nem számol azzal, hogy a fogyasztó nem 
feltétlenül a hagyományosan értelmezett racionalitás alapján dönt, olyan 
javaslatokat dolgoz ki, amit könnyen ki lehet játszani, stb. Ezért nagyon fontos 
figyelembe venni többek között a viselkedési közgazdaságtan (Vincze, 2010) 
eredményeit is. 
 
Egy szabályozási modell lényege lehet az, hogy az állam kötelezi az eladót arra, 
hogy bizonyos információkat megosszon. Nagy hangsúlyt kell viszont fektetni a 
szabályozás kidolgozásakor nemcsak arra, hogy mit kell közölni a vevővel, hanem 
arra is, hogy azt hogyan kell kezelni, a már említett kognitív problémák miatt. 
Fontos kidolgozni azt is, hogy ténylegesen melyik az a minőségjelző, ami segítheti 
a fogyasztót a döntésben, hiszen a minőség többdimenziós. A túl sok információ 
kognitív hibákhoz vezethet, amivel többet árthat a szabályozó, mint amennyit 
használ. 
 
Végül a kormányzati beavatkozások tervezésekor nagy hangsúlyt kell arra is 
fektetni, hogy az eredményességi jelzőket mérjék, és ezt visszacsatolják a 
folyamatra. El kell kerülni az olyan látszólag jó döntéseket, amikor a kínálat 
minősége nem javul, netalántán a szabályozás következtében megszűnik a piac 
egyes fogyasztói rétegek számára. 
 
Az állami szabályozás feladataihoz tartozhat annak a megállapítása is, hogy ki van 
tulajdonképpen információs hátrányban (Vincze, 2010). A klasszikus hitelezési 
probléma az egyik legszemléletesebb példa erre. Elsőre úgy tűnhet, hogy a 
fogyasztói hitelfelvételnél a bank van információs hátrányban, az állami 
szabályozás őt „védhetné”. Az újfajta gondolkodás szerint a hitelezésnél gyakran a 
fogyasztó nem tudja felmérni önmaga kockázati kategóriáját, emiatt az ő 
informálása lehet az állam egyik legfontosabb feladata. 

 

A modell gyakorlati alkalmazása 

 
A gyakorlati alkalmazás lehetősége és jelentősége 
 
Az előző fejezetben tárgyalt piaci kudarc, a tökéletes informáltság hiánya nem csak 
a felsorolt pénzügyi, munkapiaci és autópiaci példákon figyelhető meg, hanem 
hétköznapibb, mindennaposabb áruk vásárlásakor is.  
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A nagyobb mértékben aszimmetrikus piacok közül dolgozatomban az elemek-
gombelemek piacát vizsgálom meg, alkalmazva rá az előző fejezetben tárgyalt 
információs modellt, majd ezeket figyelembe véve szabályozási tanácsot dolgozok 
ki. 
 
A gyakorlati példák elemzésének sok szempontból rendkívül nagy jelentősége lehet 
a mindennapi életben. Egyrészt szabályozói oldalról, ahol az elsődleges figyelembe 
vett szempont a jólét csökkenésének mérséklése.  
 
Nagy hangsúlyt kap ez a téma a gyártók és forgalmazók oldaláról is, akiknek fontos 
tisztában lenniük azzal, hogy mik a tényleges vevői igények ahhoz, hogy azokat 
minél teljesebb mértékben ki tudják elégíteni azokat. A vevőközpontúság a TQM 
vezetési filozófia egyik alapelve (Kövesi, Topár, 2006, 55.o.), ehhez 
elengedhetetlen a tényleges vevői igények meghatározása, hisz ezeknek a 
figyelembevételével lehetséges a megfelelő tulajdonságokkal rendelkező 
termékeket gyártani illetve eladni.  

 
Az elemek piacának bemutatása 
 
Az információs aszimmetria egyik szemléletes példája az elemek piaca. A 
vizsgálatom tárgya a piacra jellemző rendkívüli aszimmetrikus információ. 
Első ránézésre az elemeket tekinthetjük olyan termékeknek, ahol a vevő nincs 
tisztában a minőséggel, viszont ez a különböző gyártóktól megvásárolt elemek 
használati tapasztalata és a vásárlás ismétlődése miatt előbb-utóbb kiderül számára, 
és végül csökken az információhiány, és a bizonytalanság. 
 
A dolgozatom egyik fő célja bemutatni, hogy ez a valós életben nem így zajlik, az 
elemet nem tekinthetjük ilyen, ún. „tapasztalati jószágnak”, és a piac működése 
nem megfelelő, a szignálok alapján döntő fogyasztók helytelenül döntenek, 
lehetőség van a csalásra, a szignálokkal való visszaélésre. 
 
Az elem egyik legfontosabb jellemzője az élettartama, különböző termékek közötti 
mérlegeléskor ez lehet az egyik kulcsjellemző, ami meghatározza a döntést, ez 
befolyásolja azt, hogy milyen gyakran kell új elemet venni a készülékbe, így azt is, 
hogy az időegységre vonatkozó pénzköltés melyik esetben a legkisebb.  
A fogyasztó számára azonban nem mindig kézzelfogható, hogy mitől lesz jó egy 
adott termék, számára nem adottak a lehetőségek a minőség tesztelésére, erre fizikai 
és szellemi korlátai vannak.  
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Így tehát a fogyasztó, mikor vásárlásra kerül a sor, az esetek legnagyobb részében 
nincs tisztában azzal, hogy a felhozatalból milyen minőségűek az egyes termékek. 
A vevők oldaláról nem jellemző, hogy szakértőhöz forduljanak, hiszen az 
informálódás költsége nagyobb lenne, mint a várt haszon. Ez megnyitja a teret a 
gyártóknak arra, hogy különböző módszerekkel próbálják rávenni a vevőket a 
vásárlásra.  
 
A következőkben az itt kiemelt elempiaci tulajdonságok jelenlétét kívánom leírni, a 
Total Quality Management elveivel összhangban részletes elemzést végzek a 
fogyasztói igényekről, a döntést befolyásoló tényezőkről, valamint az elemekkel 
kapcsolatban felmerülő minőségdimenziók relatív fontosságáról. Ezeket önálló 
kérdőíves vizsgálattal támasztom alá, amiből következtetéseket lehet levonni a 
szabályozás szükségességéről, és a piac jelenlegi állapotáról. 

 
A fogyasztói döntések vizsgálata 
 
Az elméleti modell felállítása megalapozta azt a keretet, amire a gyakorlatban lehet 
építeni a vizsgálatainkat. Az eredményt, a fogyasztók döntéseinek tényleges 
gyakorlatát ezután lehetséges összehasonlítani a kidolgozott elmélettel.  
A fogyasztói döntések vizsgálatát a Total Quality Management vezetési filozófia 
elveivel összhangban kívánom megvizsgálni. Eszerint tehát a vevői igényeket a 
gyártónak mindenkor ki kell elégíteni, aminek nagyon fontos része a vevői igények 
feltérképezése, az hogy a vállalat tisztában legyen a vevők elvárásaival és 
elégedettségével (Kövesi, Topár, 2006, 65. o.). Ehhez szükséges a vevők 
azonosítása, majd az ő elvárásaik megértése, valamint nagyon fontos az is, hogy az 
elégedettségről is információt szerezzünk, arról hogy az eladott termékek mennyire 
elégítették ki a vevők igényeit. 
 
A vevői igények vizsgálata kérdőíves módszerrel zajlott, a kérdésekre 327 ember 
válaszolt. A kérdőívben különböző állítások igazságát kellett pontozni 1-7 skálán. A 
kérdések négy csoportba sorolhatók. Egy kérdés vonatkozott arra, hogy milyen 
gyakran vásárol az adott felhasználó elemet, ez megkönnyíti azt, hogy a különböző 
gyakorisággal elemet vásárlók véleményét megkülönböztessük egymástól.  
Az első kategória kérdéseivel azt kívántam vizsgálni, hogy a vásárlók mennyire 
vannak tudatában az információs aszimmetria jelenlétének, milyen mértékben 
zavarja őket ez a helyzet, mennyire érzik magukat tájékozottnak, illetve a 
tájékoztatás milyen mértékben befolyásolná a döntéseiket, hogyan reagálnának arra, 
ha szabályozottan kötelező lenne a minőségre vonatkozó információk megosztása. 
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A második csoport kérdései azt vizsgálják, hogy mi alapján dönt az 
információhiányos fogyasztó a piacon. Itt arról gyűjtöttem információt, hogy a 
különböző szignálozási technikák közül melyik a leghatásosabb. E kérdések 
eredményei fontos útmutatóként szolgálhatnak egy termékét eladni kívánó 
gyártónak/forgalmazónak. 
A harmadik szekció a fogyasztó számára fontos minőségi dimenziókat vizsgálja, a 
minőség nyolc dimenziójához hasonló felosztásban.  
Az utolsó szekcióban kérdéseket tettem fel a hat, későbbiekben vizsgált elemmel 
kapcsolatban. Arra voltam kíváncsi, hogy a fogyasztók milyen minőségűnek 
találják az adott márkát, annak érdekében, hogy ezt a következő fejezetben az 
árakkal és a tényleges minőséggel összehasonlítsam. 

 
A kérdőív kiértékelése, fontosabb következtetések 
 
A kérdőív első részéből fontosabb tanulságokat tudunk levonni a fogyasztói 
tudatosság tekintetében. A fogyasztók általában közömbösen tekintenek arra, hogy 
meddig fogja bírni az elem a terhelést, nincsenek tisztában az elem minőségével, de 
ez nem zavarja őket, ahogy az sem, hogy nincs megosztva információ a minőségről. 
Érdekes eredmény az, hogy a fogyasztókban lenne igény arra, hogy a minőséget 
közzétegyék, hiszen nagy pontszámot kapott (5,5/7) az állítás, miszerint a 
feltűntetett minőség alapján döntenének a vásárláskor. 
 
A legsikeresebb szignálozási technikák megítélésében nem volt különbség az 
átlagos kérdőív kitöltő, és a nagyobb mértékben elemet vásárlók között. Az előzetes 
tapasztalat, az ár és a márka számítanak a legfontosabb tényezőknek az elem 
kiválasztásakor (1. ábra).  

 

 
1. ábra 

Sikeres szignálozási technikák 
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Felmerül viszont a kérdés, hogy az átlag alatt tudatos fogyasztók mi alapján szűrik 
le az előzetes tapasztalataikat, hiszen az elem élettartamának megjegyzése nem 
jellemző (2,5). A magyarázat vélhetően az, hogy az emberek a kérdőív kitöltésekor 
inkább a vágyott saját viselkedésüket, mint a valódi viselkedést vallották be, és 
emiatt – bár szívük szerint az előzetes tapasztalat alapján döntenének – ezek a 
tapasztalatok sajnos náluk hiányzanak. Így az ár és márka lesz számukra a 
legfontosabb olyan jellemző, ami alapján dönteni fognak a termék megvásárlásakor. 
 
A minőségi dimenziók vizsgálatakor David Garvin (Kövesi, Topár, 2006, 68. o.) 
által definiált 8 minőségi dimenziót vettem alapul, és ezt egészítettem ki az elemre 
specifikusan jellemző további dimenziókkal.  
Az elem teljesítményét az jelzi, hogy mennyi áramot tud leadni, és hogy mennyi 
ideig tudja leadni ezt az áramot. Erre a két jellemzőre utal az a két állítás, amelyek 
azt vizsgálják, hogy a fogyasztó számára mennyire fontos, hogy „megfelelő 
fényességgel világítson a lámpa” illetve, hogy „hány óráig működik tőle az eszköz”. 
Mindkét állítás az egyik legmagasabb pontszámot érte el (5,8 és 6), ami azt jelzi, 
hogy ezen két jellemző a kérdőív átlagos kitöltői számára nagyon fontos (2. ábra).  
 
Hasonló fontossággal bír az, hogy „az adott márkájú elem mindig konzisztensen 
ugyanazt a minőséget adja”, hiszen ez 5,5-ös súllyal számít, míg az elemet gyakran 
vásárlók ezt az élettartammal azonosan fontosnak ítélik meg. 
 

 
2. ábra 

A teljesítmény fontossága 

 
Azt láthatjuk tehát a minőségi dimenziók vizsgálatakor, hogy a hangsúly elsősorban 
a műszaki specifikációk oldalán van, kevésbé a kiegészítő szolgáltatások terén vár a 
fogyasztó sokat, inkább az a fontos neki, hogy az elem teljesítse a teljesítményi 
követelményeket.  
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A kérdőív egy állítása vizsgálja azt, hogy az adott fogyasztó számára milyen 
mértékben vonzó a piacon lévő drága elem. Az átlagos kérdőívkitöltő közepes alatti 
mértékben hajlandó megvenni a drága elemet (3,1/7) (3. ábra).  

 

 
3. ábra 

A magas ár értékelése 

 

Ez az eredmény azt mutatja, hogy a fogyasztó számára kétséges minőség miatt a 
rezervációs ár viszonylag alacsony, a piac működése az első fejezetben leírtak 
szerint afelé tendál, hogy az alacsony várható hasznosság miatt a fogyasztó nem 
hajlandó megfizetni a minőséget, ami miatt az igazán jó minőséget gyártó termelők 
kivonulhatnak a piacról, vagy úgy dönthetnek, hogy rombolják a termékeik 
minőségét. Ez önmagában is indokolhatja a szabályozói beavatkozás 
szükségességét.  

 

Az elemek élettartamának gyakorlati vizsgálata 

 

A kísérlet célja, elérni kívánt eredmények 
 
A következő fejezetben egy gyakorlati kísérlettel kívánom megvizsgálni, hogy ha a 
vevő az általa fontosnak tartott gyártói jelzések alapján dönt, milyen mértékben 
fogja azt a minőséget kapni, amit elvár. 
A kérdőíves kutatás egyik legfontosabb tapasztalata az, hogy az elemek 
minőségének értékelésekor kulcsfontosságú szerepet játszik az élettartam, valamint 
a töltésleadás intenzitása, a leadott töltésmennyiség. Ezek az adatok a fogyasztó 
által nehezen mérhetőek, ellenőrizhetőek, ezért a vevő számára bizonytalan 
tényezők.  
 
A nagykereskedelmi árak (Armin Impex honlapja) profitmaximalizáló módon 
kerülnek kialakításra (Személyes interjú az Armin Impex export vezetőjével), a piac 
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határozza meg az árakat, minél márkásabb az adott termék, annál magasabb áron 
lehet eladni azt. 
Az árak és az elvárt minőség tehát várhatóan pozitívan korrelálnak egymással. Egy 
olyan piacon, ahol a szignálok használatával nem lehet visszaélni, nincs lehetőség a 
csalásra, az elvárt és a valódi minőség is pozitív kapcsolatban van egymással.  
 
A fent leírtak szerint megvizsgálom tehát, hogy a valós körülmények között van-e 
összefüggés az ár és a tényleges minőség között. Ha van pozitív korreláció, azt 
mondhatjuk, hogy a szignálozás jól működik, a csalásra nincs lehetőség. A 
feltételezések szerint ez az összefüggés nem fog teljesülni, a csalást visszafogó 
tényezők hiánya, és a termék nehezen megismerhető tulajdonságai miatt. 
 
A vizsgálatot hatféle, a piacot jól reprezentáló (Személyes interjú az Armin Impex 
export vezetőjével) gombelemen viszem véghez. Az összehasonlításhoz kétféle 
adatsorra van szükség. A nagykereskedelmi áraknál az Armin Impex 2012. októberi 
árait véve alapul egy reális képet kaphatunk a piaci árak viszonyáról.  
Ahhoz, hogy megfelelő útmutatást lehessen adni, hogy melyik elem milyen 
minőségű, a legkívánatosabb a különböző eszközök működési paramétereit 
tökéletesen szimuláló berendezést építeni. Ennek a kísérletnek azonban több fizikai 
korlátja is van, például az ezzel járó kísérlet hosszú időtartama.  
 
Ami a vizsgálat szempontjából a legfontosabb: egy kevésbé jó szimuláció is tud 
olyan eredményt szolgáltatni, ami a dolgozat céljának megfelel, arányaiban helyes 
következtetéseket tudunk levonni belőle arra vonatkozóan, hogy valós körülmények 
között a vizsgált elem hogy teljesítene.  
A kérdőív alapján is a minőséget jellemző két dimenziót, az élettartamot és a 
töltésleadást vizsgálom.  
 
A kísérlet megvalósítása, eredmények 
 
A kísérletben a 6 különböző gombelem lemerülését úgy vizsgáljuk, hogy a két 
végpontjukra adott ellenállást kötünk, és ezzel párhuzamosan kötve mérjük az 
ellenálláson eső feszültséget. A gombelemek pontos márkáját dolgozatomban nem 
tűntetem fel, dolgozatom célja nem az, hogy bemutassam az egyes elemek 
tulajdonságait, hanem hogy megvizsgáljam az adott elemre jellemző teljesítmény-
vevői értékelés-ár viszonyt és ebből következtessek a piac működésére. Így a 
különböző gombelemekre ELEM 1-ként, ELEM 2-ként, stb. hivatkozok. 
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A feszültség mérésére analóg-digitális konvertert használtam. Hogy elkerüljem a 
mérési hibákból és az egyedi gyártási hibákból eredő eltérést, minden elemfajtából 
két elemet mértem ugyanolyan körülmények között, adott ellenálláson.  
Az ellenállások kiválasztásánál több szempontot is figyelembe kellett venni. A nagy 
ellenállás a valós körülményekhez jobban közelít, a kisebb pedig rövidebbé, 
kezelhetőbbé teszi a mérést. 
A választott két ellenállás  

Ω= 2701R  és Ω= 1001R                 (4) 
értékű. A kétféle ellenállás használata orientálhat bennünket abban, hogy különböző 
áramfelvétellel járó folyamatok esetében melyik elemnek van komparatív előnye a 
másikkal szemben.  
A mért adatok a fentieknek megfelelően a lemerülésig eltelt idő (1 V és 0,8 V 
feszültségcsökkenésig) és az eközben leadott töltésmennyiség. 
 
A könnyebb összehasonlíthatóság érdekében egy olyan mutatót definiálok, ami az 
elemek egymáshoz képesti relatív „minőségét” mutatja, amit elnevezek jósági 
tényezőnek (J). Ez egy 7-re normált (hogy nagyságrendekben megegyezzen a 
fogyasztói értékelés skálájával) mutató, ami a különböző elemek minőségi 
összehasonlítására alkalmas, és a mért adatokból számolandó.  
 
A jósági tényezők számításának eredményét és az előző fejezet fontos mutatóját, a 
vevői értékeléseket grafikonon a 4. ábrán láthatjuk. 

 

 
4. ábra 

Jósági tényező, fogyasztói értékelés és ár viszonya 

 
Ami az ábráról is látható, az ár és a minőség között közel sincs pozitív arányossági 
kapcsolat, a két adatsor közötti korrelációs együttható 0,046.  



Pólya Zsuzsanna Málna 

177 
 

Ezzel szemben a fogyasztói értékelés és az ár láthatóan együtt mozognak, a két 
érték között 0,96-os korrelációs együttható van. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztó 
feltételezése, miszerint az ár megfelelően mutatja a minőséget, hibás, az ár mint 
szignál nem hiteles, csalásra ad lehetőséget. Az ár és márka alapján döntését 
meghozó fogyasztó hibásan dönt, a beavatkozás szükségessége megalapozható.  
Az eredmények alátámasztják azt, hogy a gyártói/forgalmazói oldalról elsősorban a 
vevők észlelésének megfelelően történik az árazás, a vevői észlelés pedig hibás. 

 

A szabályozás lehetősége 

 
A fenti vizsgálatot alapul véve kijelenthetjük, hogy az elempiac esetén a 
szabályozás bevezetése indokolt, az elempiacon jelenlévő információhiányt a piaci 
mechanizmusok nem oldják meg, a szignálozással lehetőség nyílik a csalásra, a 
fogyasztói értékelések és a valódi teljesítményjellemzők nem esnek egybe, így 
fogyasztóvédelmi szempontból is indokolt a beavatkozás. 
Az állami beavatkozásnak egy mindenkire vonatkozó, félrevezetésekre lehetőséget 
nem nyújtó szabályozást kell megvalósítania, figyelembe véve az elméleti modellt 
kifejtő fejezetben leírt viselkedés közgazdaságtani felismeréseket. 
 
Mindezeket a szempontokat figyelembe véve az elempiac helyzetére megoldást 
nyújtó szabályozás az lenne, ha a teljesítményre vonatkozó információkat 
számszerűen, objektívan és összehasonlíthatóan rávezetnék az adott elem 
csomagolására, ezzel is orientálva a fogyasztót a döntése meghozatalakor.  
A kivitelezés megoldható úgy, hogy legfontosabb használati területeket 
összegyűjtve, azokat szimulálva, méréstechnikailag helyes módon, független 
szakemberek végeznek pontos méréseket. Ennek az erőforrásigénye a cserébe 
várható haszonhoz képest elenyésző, a technikai fejlettség és a hozzáértő 
embergárda létezik, csak mozgósítani kell őket a cél érdekében. A feltüntetett 
mutatók számát korlátozni kell annak érdekében, hogy ne lehessen visszaélni azzal, 
hogy a fogyasztó nem tud mindegyikre figyelni. Fontos összeegyeztetni a minél 
szélesebb és pontosabb tájékoztatás igényét azzal a korláttal, hogy a fogyasztó 
figyelme korlátozott. 
 
Ezek értelmében a konkrét szabályozási tanács a következő: a különböző 
felhasználási területeken a töltésnagyságot és az élettartamot kimérve két mutatót 
képzünk a fentebb már használt jósági tényezőhöz hasonlóan. Az egyik mutató az 
élettartam mutató, a másik a kikapcsolási bírás. Ez a két mutató a J jósági 
tényezőhöz hasonlóan képzendő, az elemek egymáshoz viszonyított minőségéről, 
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élettartamáról (ÉM) tájékoztatja a fogyasztót, illetve arról, hogy melyik elemeknek 
van komparatív előnye a megszakításos terheléseknél (KB). 
 
Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a tanúsító szervezetnek lehetőleg gazdaságilag 
függetlennek kell lennie a tanúsítandó cégektől, így lehet elkerülni a harmadik feles 
tanúsítások felmerülő problémáit. Ha viszont a tanúsíttatást központilag megbízott 
tanúsító cég vagy szakembergárda végzi, ez a fajta szabályozási kudarc elkerülhető. 
A kötelezővé tett teljesítményjelzés reményeink szerint azt eredményezi, hogy az 
ár, fogyasztói értékelés és a tényleges minőség közötti kapcsolat szorosabb lesz. A 
fogyasztó ez alapján pontosabban fogja tudni behatárolni az adott termék 
minőségét, és ebben a kevésbé bizonytalan helyzetben a megnövekedett rezervációs 
árak miatt a gyártóknak is meg fogja érni jobb minőségű elemeket gyártani.  
 

Összefoglalás 

 
Dolgozatomban olyan piacokat vizsgáltam meg, ahol a teljes informáltság nincs 
jelen, a különböző szereplők aszimmetrikusan informáltak. Az elméleti 
bevezetőben a példák leírása után megállapítottam, hogy az információs kudarc 
megoldásához több félnek is érdeke fűződhet, akik különböző módokon tehetnek 
kísérletet a helyzet szimmetrikusabbá tételére. A vállalati oldalról történő 
szignálozás az egyik leghatékonyabb módja az aszimmetrikusság csökkentésének, 
viszont ezzel az eszközzel gyakran vissza lehet élni. Harmadik fél is beavatkozhat a 
folyamatba, egy független tanúsító fél, illetve egy állami szabályozási rendszer is 
lehetőséget nyújt az információ megosztására, és így a jólét növelésére. A 
szabályozás kidolgozása előtt azonban nagyon fontos gondosan figyelembe venni a 
viselkedési közgazdaságtan elméleteit, megállapításait is. 
 
Az elmélet ismertetése után a gyakorlati használhatóságot vizsgáltam meg, egy 
tipikus példán bemutatva azt, a gombelemek piacán. A piacról számos jellemzőt 
feltételezve, kérdőíves vizsgálathoz fordultam a feltételezések alátámasztására. A 
kérdőív kiértékelésekor megállapítható, hogy a feltételezéseink helyesek, a 
fogyasztók bár tájékozottnak érzik magukat, nem azok, az előzetes tapasztalataik 
alapján szeretnének objektívan dönteni, és van igényük arra, hogy objektív 
tájékoztatást kapjanak. Megismerhettük a minőségi dimenziók relatív fontosságát, 
és megállapíthattuk, hogy a műszaki teljesítmény a fogyasztók által leginkább 
értékelt tulajdonság.  
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Hogy a piacon lévő termékek minőségéről információt szerezzünk, elvégeztem az 
elemek teljesítményének összehasonlítását úgy, hogy egyszerű ohmikus terheléssel 
szimuláltam az elem lemerülésének folyamatát. A különböző élettartam és 
töltésleadási jellemzőkből egy teljesítményt jól leíró mutatót, a jósági tényezőt 
definiáltam. Ez a mutató alkalmas arra, hogy az árakkal és az egyes elemek 
fogyasztói értékelésével összehasonlítva képet kapjunk a piac helyzetéről. Az 
eredmény alapján az elem tényleges minősége és az ár, illetve a fogyasztói értékelés 
között nincs korreláció, a fogyasztók rosszul döntenek. Érdekes megfigyelés viszont 
az, hogy az ár és a fogyasztói értékelés között rendkívül nagy a korreláció, így arra 
lehet következtetni, hogy a fogyasztók véleményével a forgalmazók teljesen 
tisztában vannak. 
 
A helyzetet megoldandó egy szabályozási tanács körvonalait dolgoztam ki 
írásomban, ahol is azt találtam, hogy a piac működésébe indokolt a szabályozó 
beavatkozás, és hogy a szabályozás hangsúlya elsősorban az objektív 
információközlésre kell, hogy kerüljön. Ezzel lehet elérni azt, hogy a jóléti 
veszteség és az információs aszimmetria csökkenjen, és a vevők döntéseiket kisebb 
bizonytalansággal, a minőséget ismerve hozhassák meg. 
 
Fontosnak tartom kiemelni a fent kifejtett gondolatok általános alkalmazhatóságát. 
A gombelemek piaca könnyen, megfelelő módszertannal vizsgálható terület, 
azonban hasonló gondolatmenet alkalmazható más olyan piacon is, amit 
feltehetőleg aszimmetrikus informáltság jellemez. Dolgozatom céljai közé tartozott 
tehát többek között egy általánosítható módszertan kifejtése az aszimmetrikusság 
felfedezésére és a döntési hibák kijavítására. 
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Egy csomagolóanyagokat gyártó vállalkozás komplex elemzése a 
fizetésképtelenség előrejelzésével25 

SZABÓ JÓZSEF 

 

Bevezetés 
 
Kutatómunkám keretében lehetőségem nyílt megismerni egy, a csomagolóipar 
piacán meghatározó szereppel bíró vállalkozást. A 2008-as, a 2009-es, valamint a 
2010-es éves és esetenként a 2011. évi éves beszámolói adatainak felhasználásával 
megpróbáltam részletesen és deduktívan elemezni a vállalkozás vagyoni, jövedelmi 
és pénzügyi helyzetét. Esetenként lehetőségem volt a vizsgált négy üzleti év 
tendenciáját is megállapítani.  
 
Dolgozatomban a vagyoni helyzet vizsgálata előtt a beszámolóban található 
mérleget a jobb átláthatóság és az elemzés megkönnyítése céljából korrigáltam, 
átrendeztem. A vállalat vagyoni helyzetének elemzésekor (a vertikális és a 
horizontális elemzés módszertanának segítségével) ezt az előkészített mérleget, 
illetve a kiegészítő mellékletet használtam fel.  
A jövedelmi helyzet vizsgálatánál pedig kizárólag a beszámolóban található 
eredménykimutatás alapján összeállított különböző mutatók (jövedelmezőségi, 
megtérülési, hatékonysági) elemzésével vontam le fontos következtetéseket.  
A pénzügyi, likviditási helyzet tanulmányozásakor az alapvető likviditási 
mutatókon és a forgási, likviditási időkön kívül felállítottam egy négyfokozatú 
likviditási mérleget, továbbá kitértem a cash flow kimutatás által szolgáltatott 
információk ismertetésére.  
 
A 2011. évi TDK dolgozatom ezekből az összetevőkből állt. Ezután folytattam 
kutatásom, és bővítettem dolgozatomat a csődmodellekkel, illetve az előrejelzést 
segítő trendekkel. 
A további konzekvenciák levonásához fontosnak tartottam tehát, hogy a 
fizetésképtelenséget is megvizsgáljam, tehát mélyebb szinten is belemerüljek a 
csődmodellek módszertanába, hiszen a társaságnak különböző (pénzügyi, 
likviditási) problémái adódtak – a csődmodellek használatának segítségével talán 

                                                 
25 "A munka szakmai tartalma kapcsolódik az "Új tehetséggondozó programok és 
kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek 
megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0009 program 
támogatja." 
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ezen nehézségek előre jelezhetők és leküzdhetők lesznek a jövőben. Így az Altman 
által publikált Z-modell csak a kiindulópont volt: nemcsak a diszkriminancia-
analízis több modell-változatát mutattam be, hanem a logisztikus regresszió egy 
hazai modelljét is.  

 
Az OTDK dolgozat alapján készített jelen tanulmányom során arra vállalkoztam, 
hogy dolgozat fő részét kitevő csődmodellek közül kettő magyar modellt, valamint 

néhány trendet bemutassak, végül előbbiek segítségével a főbb következtetéseket a 
vállalatra levonjam. A tanulmányban található – Bevezetőt követő – három fejezet 

tehát csak az OTDK dolgozat három, ám véleményem szerint legérdekesebb elemeit 
tartalmazza. 

 

A fizetésképtelenség előrejelzése – csődmodellek 

 
A XX. század második felétől egyre több vállalat lett fizetésképtelen, került 
csődhelyzetbe. Azért, hogy ezeket az esetleges csődhelyzeteket megelőzzék, a világ 
számos pontján foglalkoztak a szakemberek a fizetésképtelenség előrejelzésével. 
Noha az első modellek nem voltak kimagaslóan sikeresek, később folyamatosan 
finomítottak a modelleken, illetve más módszerekkel próbálkoztak.  

 
A csődmodellek története és fejlődése26 
 
A csődmodellek közös jellemzője, hogy viszonylag könnyen rendelkezésre állnak a 
számításukhoz szükséges adatok, hiszen az éves beszámoló és az ehhez kapcsolódó 
kiegészítő melléklet segítségével a különböző mutatók kikalkulálhatók. Noha a 
különböző modellek célja, hogy egy, a modell számára ismeretlen vállalat esetén is 
megbízhatóan be tudja sorolni a működő/túlélő vagy a fizetésképtelen csoportba, 
tehát az univerzalitás alapkövetelmény, nyilvánvaló, ha minél nagyobb 
időintervallumot próbálnak előre jelezni ezek a modellek, annál kisebb lesz azok 
előrejelző pontossága.  

 
A csődmodellek fejlődését az alábbi ábra mutatja. A x tengelyen az évszám, az y 
tengelyen pedig a publikált tanulmányok száma található. 

                                                 
26 Alábbi fejezet Imre Balázs: A csődmodellek története és fejlődése (2007) munkája 
nyomán készült. 
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1. ábra 

A csődmodellek fejlődéstörténete 

Forrás: Imre Balázs - A csődmodellek története és fejlődése 

 
Tulajdonképpen tehát a következő 4 szakaszt tudjuk elkülöníteni: 
0. A csődmodellek kialakulásának korszaka (1931-1967): még nem 

tekinthető korszaknak, mert a szerzők csak amolyan egyváltozós csőd 
elemzéseket végeztek. A legfontosabb csődelőrejelző mutatószám a 
likviditási mutató volt. 

1. A diszkriminancia-analízis korszaka (1968-1979): ekkor még 
előfordulnak egyváltozós analízisek, de nagyrészt itt már felváltja azt a 
diszkriminancia-elemzés. Legfontosabb képviselője, korszakalkotója: 
Altman. 

2. A logisztikus regresszió korszaka (1980-1989): Úttörője Ohlson volt, és 
mind a mai napig használják. Ide tartozik még két mellékág: a probit és a 
rekurzív felosztás. 

3. A mesterséges intelligencia korszaka (1990-től napjainkig) : A 
legnépszerűbb módszertan bevezetése Odom és Sharda nevéhez fűződik.  

 
A többváltozós diszkriminancia-analízis27 
 
"A többváltozós diszkriminancia-analízis egyidejűleg elemzi több mutatószám 
eloszlását, és olyan osztályozási szabályt állít fel, amely több súlyozott pénzügyi 
mutatószámot – ezek a modell független változói – tartalmaz, és ezeket egyetlen 
diszkriminancia-értékké fogja össze. Az alkalmazott mutatószámok kiválasztásának 
előfeltétele, hogy azok kevéssé korreláljanak egymással, különben a bevont újabb 

                                                 
27 Az alábbi fejezet Virág-Kristóf (2005, 146-147. o.) tanulmánya alapján készült.  
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mutatószámok csak minimális mértékben járulnak hozzá a csoportképzés 
megbízhatóságának növekedéséhez." A csődprognózishoz a vállalatok által 
nyilvánosságra hozott beszámolóban és kiegészítő mellékletében található 
pénzügyi-számviteli adatokat szükséges beírni a lineáris diszkriminancia-
függvénybe. A modellenként különböző cut-off pointhoz való viszonyítás után 
pedig megkapjuk a végeredményt: a cég fizetőképes vagy csődveszélyes helyzetben 
van-e. 
 
A diszkriminancia-függvény általános alakja a következő:  

 

 , (1) 

ahol 
Z: diszkriminancia-érték, 
wi: diszriminancia-súlyok, 
X i: független változó (= pénzügyi-számviteli mutatók), 
i = pénzügyi-számviteli mutatók száma.  
 

A logisztikus regresszió28   
 
A logisztikus regresszió egy olyan eljárás, amely egy logisztikus függvényt illeszt a 
bináris (ordinális) adatokra a maximum likelihood módszerrel29. "A logisztikus 
regresszió ugyanazzal a módszerrel választja ki a modellváltozókat, mint a 
diszkriminancia-analízis. Az összesúlyozott, független változókhoz egy, a mintában 
szereplõ vállalatok fennmaradásának valószínűségével kifejezett Z értéket rendel. A 
logisztikus regresszió nemlineáris összefüggéssel dolgozik, és a csődelőrejelzésre a 
kumulált logisztikus függvényt használja az alábbi képlet segítségével": 

 

        (2) 

ahol 

: valószínűség, a logisztikus regresszió értéke, 

: regressziós paraméterek, 

: független változók (= pénzügyi mutatók), 

                                                 
28 Az alábbi modell Virág-Kristóf (2005., 148-149.o.) tanulmánya nyomán készült. 
29 Maximum likelihood (ML) becslés: olyan ökonometriai módszer, amely a megfigyelt 
esemény valószínűségét maximalizálja. Érdemes tehát azt a pontot venni, ahol a ML a 
legnagyobb. 
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j= 1, 2,..., m, ahol m a pénzügyi mutatók száma. 
 

A PACCOR Hungary fizetésképtelenségének előrejelzése 

 
A dolgozat készítése folyamán megfigyeltem, hogy a likviditással, valamint a 
kötelezettségekkel (ezen belül is a rövid lejáratú kötelezettségekkel) adódhattak a 
vállalkozásnak problémái – ez az a tényező, amely az eladósodottság kockázatát is 
előrevetíti.  
 
A továbbiakban tehát kísérletet tennék a PACCOR Hungary Zrt. 
fizetésképtelenségének két módszertan alapján való elemzésére. 

 
Diszkriminancia-analízis 
Az első hazai csődmodell - Virág: Z-modell 
 
Az első hazai csődmodellt Virág Miklós, Hajdú Ottó segítségével készítette el 
1993-ban, amely 1990-1991-es adatokon alapul. A teljes adatbázis összesen 154 
vállalatból állt, ennek fele csődös, fele túlélő, 300 főnél nagyobb 
foglalkoztatottsággal rendelkező, a feldolgozó iparban tevékenykedő vállalat volt. 
A Virág-féle Z-modell: 
 

     (3) 

ahol 
X1: Likviditási gyorsráta: (Követelések+pénzeszközök30)/ Rövid lejáratú köt., 
X2: Dinamikus likviditás: Összes cash flow/ Összes tartozás, 
X3: Forgóeszközök/ Összes eszköz, 
X4: Dinamikus jövedelmezőség: Összes cash flow/ Összes eszköz. 
 
A kritikus pont 2,61612-nél található. A modell besorolási pontossága 73,38%. 
A PACCOR-ra vetített mérés az alábbi: 

                                                 
30 Értékpapírja nem volt a vállalkozásnak egyik évben sem. 
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  2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 

X1 0,563 0,502 0,383 0,401 0,491 

X2 0,008 - - - 0,0001 

X3 0,350 0,359 0,285 0,296 0,329 

X4 0,005 - - - 0,00005 

Z 2,061 1,997 1,565 1,628 1,871 
1. táblázat 

Virág-féle Z-modell (2007-2011) 

 
A likviditási gyorsráta (X1) a vizsgált négy évben mindig meglehetősen 1 alatt volt, 
2009-ben megfigyelhető a mélypont, majd 2010-2011-ben már némi korrekció 
látható. 
 
A dinamikus likviditás (X2) a pénzmozgás rossz teljesítménye következtében 
(2007-ben 63 eFt, de 2008-tól már negatív volt [rendre -54 eFt; -19 eFt; -0,3 eFt]) 
nem mérhető összességében, függetlenül attól, hogy az összes adósság 7,3 és 7,9 
mrd Ft között mozgott, pedig a modellben ez a 2. legnagyobb fontosságú. A 
dinamikus jövedelmezőség (X4) is a CF miatt nem szolgáltat releváns információt, 
és a jelentősége is kicsi. 
 
A legfontosabb mutató, a Forgóeszközök/Összes eszköz (X3) arány főként az 
iparági sajátosság (befektetett eszközök nagy szerepe) miatt alakult a fentiek 
szerint. A Z-értékek mind a 4 évben elmaradt a túlélést jelentő 2,61612-től, vagyis a 
cut-off ponttól, de legalább pozitív szaldót hoztak, és 2011-re némi korrigálás a 
2007. év irányába megfigyelhető. 
 
Véleményem szerint kissé torzít a modell, mégpedig az X3-as mutató miatt: a 
Forgóeszközök/Összes eszköz ráta a legdominánsabb viszonyszám a modell szerint. 
Azonban mivel egy műanyagipari cégről van szó, általában előre predesztinálva van 
az, hogy a befektetett eszközök legalább kétszer meghaladják a forgóeszközöket. 
Tehát úgy gondolom, hogy egy műanyagipari cégre ez a mutató nem megfelelő az 
X3 kitüntetett szerepe miatt.  

 
A logisztikus regresszió felhasználásával 
 
A logisztikus regresszió módszertana egy hazai modelljét szeretném bemutatni: a 
Virág-féle Logit-modellt. 
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Az első hazai csődmodell - Virág: Logit-modell 
 
A Virág-Hajdú páros kutatásuk során megpróbálkozott a logisztikus regresszió 
metódusával is, és végül erőfeszítéseiket siker koronázta: bebizonyították, hogy van 
lehetőség a magyar piaci viszonyokra is több pénzügyi-számviteli mutatót 
felvonultató regressziót illeszteni, így ez is bekerült az első hazai csődmodell-
tanulmányukba. A lineáris regresszió előnye egyébként, hogy a diszkriminancia-
analízissel ellentétben nem írja elő a változók normál eloszlását és a folytonosságot. 
Az alábbiakban tekintsük át a modellt: 

 

     (4) 

ahol 
X1: Likviditási gyorsráta: (Követelések+pénzeszközök31)/ Rövid lejáratú köt., 
X2: Árbevétel arányos nyereség: Adózott eredmény*100/ (Értékesítés nettó 

árbevétele+Egyéb bevétel), 
X3: Összes cash flow/Összes tartozás, 
X4: Forgóeszközök/Összes eszköz, 
X5: Vevők/Szállítók. 
 
Kritikus pont: 0,525, e felett fizetésképtelenség, ez alatt túlélés prognosztizálható. A 
logisztikus regresszió teljes besorolási pontossága 81,82%, amely lényegesen jobb 
az összes, fentebb vizsgált diszkriminancia-analízisnél. "Az okok között 
mindenekelőtt figyelembe kell venni (...) néhány alapvető feltételezés (például 
normalitás) elhagyását és a statisztikai technika robosztusságát."32  
Az alábbi eredményeket kaptuk a PACCOR adatait behelyettesítve: 

 

  2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 

X1 0,563 0,502 0,383 0,401 0,491 

X2 -0,675 -5,370 0,354 4,315 2,805 

X3 0,008 -0,007 -0,003 0,000 0,000 

X4 0,350 0,359 0,285 0,296 0,329 

X5 1,290 1,654 1,019 0,987 1,342 

P 0,677 0,711 0,673 0,667 0,691 
2. táblázat 

Virág-féle Logit-modell (2007-2011) 
                                                 
31 Értékpapírja a vállalkozásnak nem volt. 
32 Virág, 2004., 13. o. 
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Szembetűnő, hogy mind az 5 évben a cut-off pont felett teljesített a vállalkozás, ami 
nem is csoda, hiszen a likviditási gyorsráta folyamatosan csökkent. Az árbevétel 
arányos nyereség csak 2009-től volt mérhető, és ettől az évtől kezdve enyhe javulás 
is észlelhető, ugyanis 71,1%-ról 67,3%-ra csökkent a csőd valószínűségének értéke, 
2010-ben pedig ismét javult. A vevőkövetelés 2009. évi drasztikus csökkenése 
miatt az X5-ös mutató értéke 1 körüli lett, és gyakorlatilag 2010-ben is hasonló volt. 
Ennél a modellnél tehát megnyugtatónak látszik a kapott végeredmények, ugyanis 
2007-2011 között a fizetőképesség valószínűsége 67 és 71% között ingadozott. 
 
Mindazonáltal úgy gondolom, hogy ennél a mutatónál sokkal lényegesebb a forgási 
és likviditási idő ráta a vevőkre és a szállítókra, mert ezek adnak pontosabb képet a 
vállalkozás pénzügyi helyzetéről. A korábbiakban láthattuk, hogy a forgási és 
likviditási idők pozitívan teljesítettek, tehát nem itt van a fő probléma. Fő probléma 
egyrészt – a korábban már említett torzkép eredményezése miatt – az X4-es 
mutatóval van, valamint azzal, amit az X3-es mutató megmutatott: a pénzeszközök 
vagy még éppen fedezték az egész évben szükséges pénzeszköz-igényt, vagy kis 
mértékben átlépték a negatív határt. Ha megfigyeljük, ez főként a pénzügyi cash-
flow miatt volt, hiszen a vállalkozás folyamatosan törlesztett hitelt. Ezzel eddig nem 
is lenne probléma, viszont azt is láthattuk, hogy a társaság minden évben vett fel 
újabb hiteleket – ez pedig hosszú távon, ilyen látens piaci viszonyok között 
majdhogynem életveszély!   
 
Megoldás lehetne a cash pooling nagyobb mértékű kihasználása, amely a vállalat 
banki számláit egy folyószámlára vonná össze, így biztosítva kedvezőbb banki 
kondíciókat. Ezenkívül pedig az úgynevezett vállalatcsoporton belüli konszern 
hitelkeret jelentősebb kihasználása, mert ez, egy negatívumát leszámítva (magasabb 
kamatlábbal kínálják általában), a cégcsoporton belüli likvidebb vállalatok akár 
hosszabb távra, 10-15 évre való hitelnyújtása a másik, vállalatcsoporton belüli 
társaságnak. Mivel a mai, kiszámíthatatlan piaci viszonyok következtében a bankok 
gyakorlatilag nem adnak hosszú lejáratú hitelt, ha igen, akkor is csak nagyon magas 
kamattal, utóbbi megoldás lehet a legkézenfekvőbb kiútja a PACCOR-nak. A 
konszern hitelkeret egy esetleges hiteltörlesztés-elmaradás miatt sem olyan 
kockázatos, hiszen ebben az esetben például "csak" megvonná a hitelező kapcsolt 
partner (vállalkozás) a PACCOR-tól vásárolt anyagai/késztermékei transzferára 
végösszegének az 5-10%-át. Mindezt csak érzékeltetésképpen említettem, 
hangsúlyozva azt, hogy jogi, bírósági út nem lenne az "ügyből". 
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Trendek 

 
Bár öt év távlatából való vizsgálódás nem annyira hosszú idő bizonyos trendek 
felállításához, mégis megpróbálkozunk vele. A trend és a szezonalitás módszerének 
segítségével rövidtávú előrejelzéseket adhatunk adott vállalatra, ha ismerjük 
bizonyos, fontos tényezők negyedévenkénti adatait sok, de legalább 3 éven 
keresztül.  
 
A vállalat 2008-tól negyedévente adott ki tőzsdei gyorsjelentést 2011 második 
negyedévéig (mint ismeretes, 2011 novemberétől már nem tőzsdei vállalkozásról 
beszélünk), így ezek a jelentések nagy segítségünkre voltak. A jelentésekben 
szereplő adatok az egész PACCOR Csoport adatai, tehát a PACCOR leányvállalatai 
is benne foglaltatnak, ezért kicsit torz, ám mégis használható képet kapunk, mivel a 
PACCOR messze a "legnagyobb" vállalkozás a csoporton belül. 

 
Azt vettük észre a különböző csődmodellekben (is), hogy a vállalat likviditása, 
illetve kötelezettsége van legnagyobb veszélyben. Ezt leginkább a negyedéves cash 
flow kimutatásokon tudjuk nyomon követni: 
 

 
2. ábra 

A negyedéves cash flow-ok alakulása (2008-2011. 2. negyedév, mFt) 

 
Megfigyelhetjük, hogy igencsak változékony képet mutatnak az egyes cash flow-
elemek. A Befektetési cash flow magától értetődően minden évben negatív volt, 14 
negyedév alatt négy jelentősen kiugró eredménnyel: 2008. negyedik; 2010. 
második, harmadik és negyedik negyedévében ruháztak be a vállalkozásba 
nagymértékben. 2010. 3., illetve 4. negyedéve egyébként működés szempontjából is 
kiemelkedő volt, továbbá a 2009. évi 3-4. negyedév is – de ezt már sejthettük is, 
hiszen az adózott eredmény ebben a két évben már pozitív volt. Tehát működés 
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terén kezd normalizálódni a helyzet, és körülbelül 750 millió-1 milliárd Ft körül fog 
alakulni a jövőben, ha nem lesznek gátló tényezők, és könnyen tud fejlődni a 
vállalat. Ami még figyelemre méltó, az a Finanszírozási cash flow, hiszen a 14 
negyedévből 4-ben produkált pozitívat a finanszírozás, amely annyit jelent, hogy a 
14 negyedévből 4-ben vett fel inkább hitelt a vállalat, mint visszafizetett volna. 
Például, ha vesszük 2009 első negyedévét, amikor 743 millió Ft értékben vett fel 
hitelt, de a többi 3 negyedévben viszont csak visszafizetett – ez rendkívül pozitív 
tény. 
 
Noha jelentéktelen a pénzeszközállománya a vállalkozásnak33, mégis fontos 
szerepet képez a finanszírozásban: 
 

 
3. ábra 

A pénzeszközállomány változása (2008-2011. 2. negyedév, mFt) 

 
A lineáris trendfüggvény enyhén csökkenő tendenciát mutat. A 2009. év kimagasló 
teljesítményét itt is megfigyelhetjük, hiszen a harmadik negyedévben teljesített 
legjobban a vállalkozás: +115 millió Ft-os pénzeszköz-változást hozott, amely így a 
pénzállományban is megfigyelhető volt. Aztán a 4. negyedévben a túlzott 
beruházások következtében visszaesett az állomány, majd 2010. 2. negyedévében 
újra növekedett, mivel nagymértékű hitelfelvétel volt a vállalatnál. Később ismét a 
működési cash flow jó hatékonysága következtében emelkedett. 2011. első 
félévében viszont a működés visszaesése (de még mindig pozitív volt) és a 
hiteltörlesztés miatt ismét leapadt. 
 

                                                 
33 Ami nem feltétlen igaz, ugyanis az, hogy nyitáskor és záráskor nem képvisel nagy arányt 
a forgóeszközökön belül, attól még óriási a fontossága év közben! 
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A likviditást összegezve elmondhatjuk, hogy bár nem példaértékű cash flow-
eredményekkel rendelkezik a vállalat, de úgy látjuk, hogy noha volatilisen, de 
2009-től elindult egy felfelé ívelő (konszolidációs) pályán. 
 
Utolsóként pedig arról is szeretnénk szót ejteni, hogy a társaság adósságállománya, 
kötelezettségei is nagymértékben befolyásolták a mutatók negatív alakulását, és 
sarkalltak minket arra, hogy inkább pesszimisták legyünk a vállalat jövőjét illetően. 
Az alábbi ábra a vállalat összes tartozását (kék egyenes) és a forint árfolyamának 
alakulását (piros pontok) jelöli negyedévenként, 4 és fél éven keresztül: 
 

 
4. ábra 

A vállalat kötelezettségeinek alakulása (2007-2011. 2. negyedév, mFt) 

 
Megfigyelhetjük, hogy általában amikor a forint erősödött az euróval szemben, 
akkor a vállalat kötelezettségei is csökkentek, talán egyetlen kivételtől eltekintve: ez 
pedig a 2008. év 3. negyedévében következett be. Ekkor ugyanis a forint majdnem 
5%-ot javult az euróval szemben, a vállalkozás kötelezettségei mégis növekedtek. 
Vajon miért lehetett ez? A tőzsdei jelentés ezt azzal magyarázza, hogy kedvezőtlen 
pénzügyi eredmény következett be a deviza hitelállományon és a határidős 
ügyleteken34 elszámolt árfolyamveszteség miatt. Kérdés, hogy itt tőzsdei vagy 
tőzsdén kívüli határidős ügyletekről van-e szó. Mert ha tőzsdeiről, akkor 
egyértelmű, hogy ilyen történéseket nagyon érzékenyen reagál le a vállalat, amely 
egyébként a pénzügyi műveletek ráfordításaiban is szemet szúró volt. Noha a 
jövőben már nem függ a tőzsdétől a PACCOR, mégis ez a múltat meglehetősen 
befolyásoló, egyik legfontosabb tényező volt. 

 

                                                 
34 Határidős ügylet: egy eszköz egy, a jelenben kialkudott áron való jövőbeli adásvétele. 
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Konklúzió 

 
Az említett módszereknek és a különféle mutatóknak köszönhetően arra a 
konklúzióra jutottam, hogy a vállalkozás életébe is begyűrűzött a recesszió, amely 
főként a 2007. és 2008. évi beszámolókban figyelhető meg. Ezekben a gazdasági 
években az eredmény arról tájékoztatott, hogy valóban problémák vannak a 
jövedelmezőséggel. A következő két évben viszont már megnyugtatóbb volt a 
helyzet, mert kiemelkedően növelte árbevételét és javította eredményességét a 
társaság, sőt 2010-ben még a tervezett értéket is jóval meghaladta az eredmény. Így 
megállapítottam, hogy a vállalkozás hatékonyság, jövedelmezőség szempontjából 
(ROIC mutató) megfelelő állapotban van 2009-től, hiszen nemcsak, hogy évről-évre 
növekedett az árbevétel és az eredmény, hanem a vállalkozás árbevételének egyre 
nagyobb hányadát tudta eredményként realizálni, tehát az árbevétel növekedését 
nem követte hasonló arányú összes ráfordítás-növekedés. Igaz, hogy a jövőbeli 
jövedelmezőséget csak megbecsülni tudjuk, egy azonban biztos: 2010/2011-ben, 
összehasonlítva a konkurensekkel, egyértelműen a legjobb eredményt a PACCOR 
érte el, vagyis ha a műanyagipar piacán a piaci részesedést kimondottan csak a 
piacra vitt mennyiségből és ebből következően az árbevételből vezetjük le35, 
láthatjuk, hogy domináns szerepe van a vállalkozásnak.  
 
A csődmodellek is gyakorlatilag – a torz mutatókat leszámítva – arra világítottak rá, 
hogy a vállalkozás összességében jól működik, ugyanis az EBIT és az AE36 évről-
évre javult, az árbevételről nem is beszélve. A különböző modellek ennek ellenére 
rendre nem megfelelő eredményeket hoztak elsősorban a társaság likviditási és 
adósságbeli nehézségei miatt. Viszont a trendek felállításánál láthattuk, hogy a 
negyedéves cash flow-k alakulása egyáltalán nem mutatott rossz képet az utolsó két 
évet tekintve, sőt megfigyelhettük, hogy a működés rendben van, a befektetések 
átlagosan minden évben nagy méretekben valósulnak meg, egyedül a finanszírozás 
nem rendelkezik akkora volumennel, mint két társa (működési CF és befektetési 
CF), hiszen észrevehető, hogy 14 negyedév alatt (2008. 1. negyedév - 2011. 2. 
negyedév) inkább hitelt törlesztett a vállalkozás, de mégsem akkora mértékben, 
mint amennyire valójában kellett volna.  
 
Ellenben mivel a fizetésképtelenséget előrejelző mutatók mindegyike csődöt jelzett 
előre, valami még sincsen rendben. Minden egyes mutatónál, ahol megjelentek a 
                                                 
35 Eltekintve most a piaci ártól. 
36 Az adózott eredmény (AE) sokkal tisztább képet ad, mint az osztalék, ill. az adózott 
eredmény felhasználásától megtisztított mérleg szerinti eredmény. 
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kötelezettségek mint mutatót alkotó tényezők, mindig rossz irányba vitték a 
prognózist. Igaz, hogy a regressziós modelleknél a legfőbb probléma az volt, hogy 
nagyon érzékeny a kiugró vagy hiányzó értékekre, míg a diszkriminancia analízis 
pedig a független változók súlyozásában nem volt megfelelő. Végeredményben a 
műanyagiparra nem interpretálhatóak teljes mértékben a csődmodellek, kellene még 
valamilyen iparágra specifikus változó is a modellekbe. Végezetül problémát jelent 
az a tény is, hogy a csődmodellek által értelmezett pénzügyi csőd nem féltetlenül 
jelenti egyszerre a jogi csődöt, felszámolást, továbbá arról sem szabad elfelejtkezni, 
hogy a mérlegadatok pillanatnyi, adott évi, december 31-i állapotot tükröznek. Így 
esetünkben lehetséges, hogy a PACCOR egy ideig elhúzza az időt, míg végül a 
modellek előrejelzése által mégiscsak a túlélők közé fog kerülni. 
 
Miért lehetséges, hogy mégsem ment csődbe a vállalat? Elsősorban azért, mert az 
utóbbi 3 évet tekintve nagyon kedvezőek a külső (külföldi elsősorban) piaci 
viszonyok, továbbá nyereségessége, jövedelmezősége pozitív a cégnek, de mégsem 
a vállalat méretéhez illeszkedő, valamint azért, mert mindenekelőtt a rövid lejáratú 
kötelezettségek növekedtek átlagosan évi legalább 1-1,5 mrd Ft-os hitelfelvétel 
miatt, amely pillanatnyilag megkönnyíti a működést, de közép-hosszútávon nem 
kifizetődő. Ezen felül azt is meg kell jegyezni, hogy a PACCOR-ral való egyesülés 
új lehetőségeket rejthet, vagy már rejtett magában, amelyeket sajnos külső 
elemzőként lehetetlen látni.  
 
Azt gondolom és továbbra is fenntartom, hogy a fentiek figyelembevételével 
feltétlenül szükség van az idegen tőke, ezen belül mindenekelőtt az 
adósságállomány további csökkentésére, mert ezt relatíve könnyebb lenne 
mérsékelni, mint a befektetett eszközök forgóeszközökre való "cserélésével", ami a 
vállalkozás profiljából adódóan eleve lehetetlen. Ugyanakkor viszont az idegen 
tőkét nagymértékben alkotó rövid lejáratú kötelezettségeket a korábban már 
megfogalmazott konszern hitelek jelentősebb alkalmazásával lehetne 
átcsoportosítani, mert a hiteltörlesztésekre, egyéb finanszírozásokra nem 
elegendőek a működésből származó pénzeszközök, a vállalatnak a jelenlegi piaci-
iparági viszonyokat is figyelembe véve, további, de hosszú lejáratú kapcsolt-hitelt 
kell felvennie, és mihelyst már a működés is megfelelő pénzeszközt biztosít – 
amennyiben a piaci viszonyok is engedik –, jelentősen kellene csökkenteni a 
kötelezettségeket. 
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Ha ezek valamelyike megtörténne és a piaci viszonyok se fordulnának recesszióba, 
akkor mindhárom "egészségmutató" kétségtelen javulna, ha nem, akkor előbb-utóbb 
a fizetésképtelenség mély gödrébe esne a vállalkozás.  
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Seigniorage 
TÓTH-BOZÓ BRIGITTA

37 
 

Bevezetés 
 

Az 1990-es évek elején a Közgazdasági Szemlében heves vita folyt a 
magyarországi közgazdászok körében egy olyan fogalom kapcsán, amely már 
évszázadok óta jelen van, viszont magyar nyelvű szakirodalma nem nevezhető az – 
1990-es évekig – gazdagnak; ez a fogalom a seigniorage, amelynek az inflációs ráta 
az egyik meghatározó tényezője. 
A seigniorage, mint fogalom megjelenése a kora Középkorig vezethető vissza, 
viszont a jelenség már az Ókorban is megfigyelhető volt. A seigniorage a spanyol 
eredetű señor szóból származik, jelentése: jövedelem, amely az úré (Meyer-Daruka, 
2011).  
A Középkorban, amikor a pénzverés még az uralkodók privilégiuma volt, a 
beszolgáltatott arany és ezüst egy részét az uralkodó nem fordította pénzverésre, 
hanem elvonta azzal a magyarázattal, hogy az elvont nemesfém-mennyiséggel 
fedezi az érmék előállítási költségét. Ezen elvont nemesfém-mennyiség értéke, és 
az érmék tényleges előállítási költsége közötti különbséget nevezték seigniorage-
nak.  
 
Ahogyan haladunk időben modern korunk felé, a seigniorage értelmezése is 
átalakulni látszott. A modern seigniorage egyik forrása a pénz által képviselt érték 
és a pénz termelési, előállítási költsége közötti különbség. 
Az árupénz rendszer megszűnése a seigniorage keletkezésének módját kissé 
átformálta. Egyik oka az, hogy a modern pénzügyi rendszerrel rendelkező 
országokban a fiskális (költségvetési, kincstári) és monetáris (pénzteremtési, 
pénzellátási) funkciókat szervezetileg is két különálló intézmény: a kormány, illetve 
a jegybank látja el. 
 
A 17-18. századokra az uralkodó nézet az volt, hogy a pénzrontás negatívan 
befolyásolja a gazdaság alakulását. A bankok megjelenését is erre az időszakra 
tehetjük. Megjelent a bankjegy, amely helyettesítette az érméket a mindennapi 

                                                 
37 "A munka szakmai tartalma kapcsolódik az "Új tehetséggondozó programok és 
kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek 
megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0009 program 
támogatja." 
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kereskedés során. Ezen bankjegyekkel kereskedni kezdtek, fizetőeszközként 
használták. A kereskedelmi bankok elkezdtek hiteleket nyújtani úgy, hogy a kiadott 
bankjegyeknek nem volt nemesfémbeli fedezete bankjukban.  Adódtak konfliktusok 
is abból, hogy a kereskedelmi bankok aranyfedezet nélkül nyújtottak hiteleket. 
Amikor a betétesek hozzá szerettek volna tömegesen jutni aranyállományukhoz, 
amely a kereskedelmi bankok kasszájában volt elvileg, gyakoriak voltak a 
bankcsődök. Ezen súlyos következmények megakadályozására jöttek létre a 
jegybankok. Állami szabályozás keretében határozták meg, hogy a jegybankok a 
rendelkezésre álló aranykészlet hányszorosát bocsáthatják ki bankjegy formájában. 
Ekkor még az aranyfedezet nélkül nyújtott hitelek kamata olyan 
monopoljövedelemnek számított, amelyet szétosztottak a bank részvényesei között, 
vagy éppen a nyereségadó egy részét képezte. Ehhez köthető a seigniorage – 
monetáris bázis növekményétől eltérő – értelmezése,a mely szerint a seigniorage 
megegyezik az aranyfedezet nélkül nyújtott hitelek kamatainak összegével. 
  
Háborúk idején a hadban álló ország kormányzati kiadásai ugrásszerűen 
megnövekednek, amely kiadásokat valahogyan fedezni kell. Az 1800-1900-as 
években gyakoriak voltak az olyan intézkedések, amelyek következtében a 
seigniorage azon formájához nyúltak vissza, amely a pénzrontáshoz kapcsolódott. 
Az állam megszüntette azt a szabályt, amely szerint rögzítve van, hogy az 
aranykészlet hányszorosát lehet bankjegyben forgalomba bocsátani. Ezen 
bankjegyek elfogadására kényszerítették a lakosságot. A fedezet nélkül kibocsátott 
pénz a háború után egyszerűen elinflálódott. 
A történeti áttekintés is alátámasztja azon megállapítást, hogy az infláció és a 
seigniorage szoros kapcsolatban áll egymással.  
 

A seigniorage értelmezése – vita a fogalom körül 

 
A Magyarországon publikált cikkek többsége hivatkozik Manfred Neumann 1990-
ben, valamint 1992-ben megjelent tanulmányaira. Neumann (1990) alapján 
definiálom a seigniorage két típusát. A két meghatározás különbözősége nagyban 
befolyásolja a számszerűvé tett seigniorage mértékét.  
 
Az egyik az opportunity cost seigniorage, szinonimája a fiskális seigniorage, azaz 

 
ahol: 
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  opportunity cost, azaz fiskális seigniorage, 

  nominális kamatláb, 

 teljes38 monetáris bázis, 
 árszínvonal. 

 
A fenti képlet mutatja, az opportunity cost seigniorage az államnak nem bevétele, 
hanem egyfajta kamatmegtakarítás, pontosabban: a pénzteremtés révén keletkező 
implicit állami kamatmegtakarításként értelmezhető (Oblath-Valentinyi, 1993). 
 
Neumann másik, seigniorage-ra vonatkozó definíciója a következő: 
 

 
ahol: 

  monetáris seigniorage, 

  monetáris bázis változása egy adott időszak alatt, 

 árszínvonal. 
 
A fogalom pénzrontáson39 alapuló definíciója értelmében a seigniorage a monetáris 
bázis növekedésével egyezik meg.40 Ez a monetáris seigniorage. Ezt a 
meghatározást tekintették elfogadhatónak az 1980-as évek nemzetközi irodalmában 
is. Sőt, olyan nagy nevek is, mint Friedman és Keynes is e mellett tették le voksukat 
(Oblath-Valentinyi, 1993). 
A tanulmányokat összefoglalva, uralkodóan három megközelítés van érvényben a 
seigniorage-ra vonatkozóan: Tegyük fel, hogy a bankjegygyártás költségmentes, 
valamint ne vegyük figyelembe a kereskedelmi bankok jegybanknál elhelyezett 
betétei után fizetett kamatokat. Ekkor a monetáris seigniorage  
 

, 
 
ahol d a növekményt jelöli, H a monetáris bázis.  

                                                 
38 A teljes szó arra vonatkozik, hogy a korábban definiált  monetáris bázissal megegyező 
definíciót használja, nincsenek korrekciós tételek. 
 
40 Itt kapcsolódik a fejezet először az előzőhöz, amikor a monetáris bázist az 
érmeállománnyal azonosítottam a felhasznált irodalom alapján. 
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Fiskális seigniorage alatt értsük a következőt: 
 

, 
  
ahol i a nominális kamatláb.  
 
A seigniorage inflációs adó értelmezése szerint pedig 
 

, 

 
ahol π az inflációs ráta. A három seigniorage-bevétel akkor egyezik meg, ha a 
monetáris bázis növekménye megegyezik a nominális kamatlábbal és az inflációs 
rátával. A három seigniorage általában egyszerre mozog. Hiszen ha magasabb az 
infláció, a monetáris bázis általában gyorsabban nő, mint alacsonyabb infláció 
esetén. Ez maga után vonja, hogy ebben az esetben a jegybanki eszközök nominális 
hozama is magasabb lesz.  
 
A témában több jeles magyar közgazdász publikált, illetve vitázott: Oblath Gábor, 
Valentinyi Ákos, Barabás Gyula, Vincze János, Dedák István, Pete Péter, Kun 
János, Erdős Tibor, Hamecz István, Neményi Judit.41 Kerestem egy szempontot, 
amely szerint csoportosítani lehetne a publikálókat. Amire először gondoltam, az a 
betöltött pozíció a cikk megírása, megjelenése idejében. Az mindenképpen 
elmondható, hogy a témában egyetemi oktatók, a Magyar Nemzeti Bank elemzői, a 
Pénzügyminisztérium kutatói publikáltak. A kezdeti publikációk a seigniorage 
monetáris seigniorage-ként történő értelmezését tekintették helyesnek, majd 
fokozatosan a fiskális seigniorage lett az uralkodó. Született több alternatív 
megközelítés is. Azt gondolom, hogy nem lehet éles határt húzni a publikálók 
között abban a tekintetben, hogy foglalkozásuk, munkahelyük mennyiben 
befolyásolta a seigniorage-ról alkotott véleményüket. Meglepő módon a fiskális 
szektorban tevékenykedő közgazdászok a monetáris megközelítést tartják 
korrektnek, míg az egyetemi oktatóként, MNB kutatóként dolgozók többsége a 
seigniorage fiskális megközelítése mellett teszik le voksukat. Egy valami viszont 
szembetűnő a publikációk tanulmányozása során; kivétel nélkül minden szerző az 
inflációt, mint a seigniorage-t befolyásoló tényezőt említi valamilyen formában.  

 
 

                                                 
41 A cikkekre történő pontos hivatkozások az Irodalomjegyzékben találhatóak meg. 
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A seigniorage és az inflációs ráta kapcsolata 

 
2011 augusztusában a The Globe and Mail magazinban megjelent egy cikk, 
amelyben Kenneth Rogoff, a Harvardi Egyetem professzora meglepő kijelentést 
tett.42 Véleménye szerint a válság miatt eladósodott országok egyik – általa 
tisztességtelennek nevezett – kiútja lehetne az ország inflációjának mesterséges 
felpörgetése, ezáltal az állam többletbevételre tenne szert, az államadóssága pedig 
inflálódna. 
 
Hogyan befolyásolja az infláció mértéke egyes államok bevételeit és adósságait? Ez 
a kérdés fogalmazódott meg bennem a cikk elolvasása után, és ezt a kérdéskört 
szeretném dolgozatomban elemezni, elsősorban elméleti megközelítésben. Van-e 
kimutatható kapcsolat az infláció mértéke, a seigniorage és az államadósság között?  
Oblath Gábor és Valentinyi Ákos végeztek konkrét számításokat a seigniorage 
magyarországi értékére vonatkozóan, 1989 és 1992 között. Ebből kiderül, hogy 
1991-ben a seigniorage mértéke Magyarországon a GDP-hez viszonyítva kiugróan 
magas, 5,1% volt. A magas érték magyarázata nem más, mint az abban az évben 
tapasztalható 35%-os inflációs ráta. Ebből következően az inflációs rátának jelentős 
befolyásoló ereje van a seigniorage tekintetében. Egyébként ez az 5,1% annyi, mint 
az építőipar hozzájárulása a magyarországi GDP-hez 2006-ban, azaz a válság előtt.  
A seigniorage-jövedelem az inflációs ráta növekedésével nő43, ezáltal az állam 
inflációs időkben könnyebben tudja finanszírozni költségvetési deficitjét. A modell, 
amely a továbbiakban bemutatásra kerül, az inflációs várakozások időbeli alakulása 
és a GDP-arányos deficit időbeli alakulása közötti kapcsolatot vizsgálja.44 A 
következőkben definiálni szeretném azokat a változókat és paramétereket, amelyek 
a későbbiekben felhasználásra kerülnek: 
 

:= nominális pénzmennyiség, 
= állami kiadások, 

:= nemzeti jövedelem, 
:= árszínvonal, 

                                                 
42 http://www.theglobeandmail.com/news/opinions/opinion/the-second-great-
contraction/article2117504/ Letöltés: 2011.10.23 
43 Legalábbis egy darabig nő. A szakirodalomban több utalás is található arra vonatkozóan, 
hogy a seigniorage-bevételnek létezik maximuma. A részletes okfejtés megtalálható a már 
sokat emlegetett Oblath Gábor és Valentinyi Ákos cikkében. 
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:= inflációs ráta, 

:= az inflációs rátára vonatkozó várt érték, időtől függő változó, 
:= GDP-arányos költségvetési deficit, időtől függő változó, 

 a Cagan-féle pénzkeresleti függvényben szereplő paraméter, 

:= az inflációs várakozások alakulásának sebessége. Azaz  azt fejezi ki, hogy 

milyen mértékben vesszük az elkövetett becslési hibát figyelembe, ha az előző 
inflációs becslést korrigáljuk, 

:= a nominális pénzmennyiség növekedési üteme, , 

= a nemzeti jövedelem növekedési üteme, , 

:= a nominális kamatlábra vonatkozó várakozás mértéke, azaz a gazdasági 

szereplők nominális kamatlábra vonatkozó várakozása a következő időperiódusra 
nézve, 

  reálkamatláb, 

:=  GDP-arányos állami kiadás , 

:= (Jövedelem)-adókulcs  , 

:= a tőke elhasználódásának mértéke, azaz az amortizációs kulcs. 

 
Tegyük fel, hogy modellünkben a Fisher-tétel összefüggése fennáll, azaz a 
nominális kamatláb közel egyenlő, a reálkamatláb és az inflációs ráta összegével 

( ). 

 
Definiáljuk a monetáris seigniorage-t a következőképpen: 
 

                                   
 
azaz megközelítésünkben a monetáris seigniorage nem más, mint a nominális 
pénzmennyiség növekedési üteme szorozva a reál pénzmennyiséggel.  
Tegyük fel, hogy pénzkeresleti függvényünk a következő alakot ölti45 
 

. 
 

                                                 
45 Ez egy módosított Cagan-féle pénzkeresleti függvény. Általános alak: 

, ahol k,α,ν pozitív konstansok.  
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A gazdasági szereplők adaptív inflációs várakozásokat képeznek, azaz egyfajta 
tanulási folyamat létezését feltételezzük. Az inflációs rátára vonatkozó várakozást 
aszerint változtatjuk, hogy mekkora volt az eltérés az adott időpillanatban 
megfigyelt inflációs ráta, illetve a várt inflációs ráta között. Ezen különbséget 
korrigáljuk a β konstanssal, amely az alkalmazkodás sebességét mutatja. Azaz 
 

 
 
Legyen a 0-dik időszakban, azaz a kiindulási pontban a költségvetési deficit B0 , 
ekkor  

. 

 
Tegyük fel, hogy az állam a költségvetési deficitet hitelfelvétellel, a nominális 
pénzmennyiség növelésével kívánja finanszírozni, más befolyásoló tényező 
nincsen, tehát  

                          
 
A pénzpiaci egyensúly feltétele, azaz amikor a pénzkereslet megegyezik a 
nominális pénzkínálattal: 

 
 
Mindkét oldalt logaritmikusan deriválva kapjuk, hogy 

, 

ahol: 

 ,  

 . 

 

Most térjünk vissza   összefüggéshez, és helyettesítsünk π 

helyébe összefüggésből a következő összefüggést:  
 

. 
Ekkor  
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Ebben az esetben ,  időbeli változását mutatja, azaz az inflációs 
várakozások időbeli alakulását befolyásolja a pénzkeresleti függvényben szereplő α 
paraméter, a várakozások alakulásának sebessége (β), a nominális pénzmennyiség 

növekedési üteme (µ), a nemzeti  jövedelem növekedési üteme ( ), és az inflációs 

rátára vonatozó várakozás. Ez egy differenciálegyenlet, amelynek időtől függő 
változója az inflációs rátára vonatkozó várakozás. Az egyenlet többi tagját exogén 
tényezőnek tekintjük. 
 
Most vizsgáljuk meg részletesebben a korábban definiált monetáris seigniorage-t. 

Megállapítható, hogy . Ez a 0-val való osztás tilalma miatt fontos. 

A költségvetési deficit időbeli alakulását () a következőképpen írhatjuk fel: 
 

, 

 

ahol  a reálkamatláb, δ a tőke elhasználódásának mértéke, azaz az amortizációs 
kulcs. 
Itt jelenik meg a modellben a seigniorage, mint inflációs adó. A fenti 
összefüggésben a reálkamatláb helyére a Fisher-tétel értelmében a nominális 
kamatláb és az inflációs ráta különbségét helyettesítve, valamint a zárójelet 
felbontva a következő összefüggéshez jutunk:  
 

, 
 

azaz  mértékben inflálódott az állam adóssága. Ezen, inflációs ráta okozta 
változás seigniorage-bevételként tekinthető. 
A Fisher-tételt a nominális kamatláb és az inflációs ráta várakozásaira alkalmazva 
az  

 
 
összefüggés kapható. Ebből következően a várt reálkamatláb nem lesz más, mint a 
várt nominális kamatláb és a várt inflációs ráta különbsége.  
 
A költségvetési deficit dinamikája: 
 

. 

 

Legyen  a GDP-arányos deficit, ekkor 
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Tehát 

 
 
A fejezet elején definiáltak alapján legyen ξ a GDP arányos állami kiadás, azaz 

 τ pedig a (jövedelem)adókulcs,   

 
Az előző egyenletbe behelyettesítve 

 
 

Ezt -vel beszorozva megkapjuk a GDP-arányos deficit dinamikáját: 

 

. 
 
Az egyenlet magyarázata: A GDP-arányos költségvetési deficit időbeli alakulása 
függ a GDP arányos állami kiadásoktól, a jövedelem-adókulcstól, a nominális 
kamatláb jövőbeli várt értékétől, az inflációs várakozástól, az amortizációs kulcstól, 
valamint a nominális pénzmennyiség növekedési ütemétől.  
 
Koncentráljunk az alábbi két egyenletre: 

 
 

 
 
A két egyenlet egy olyan differenciálegyenlet-rendszert alkot, ahol az időtől függő 
változók az inflációs várakozás és a GDP-arányos deficit. A többi paraméter 
konstans, azaz ezek a paraméterek ismertek, illetve meghatározhatók. 

Tehát az időtől függő változók:  és  

 
Az egyenletrendszert megoldva a következő megoldás adódik:  
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, 
 

ahol -vel jelöltem a . időpillanatban lévő GDP-arányos deficitet. 46 
 
A kapott eredmény az idő függvényében ábrázolható. Ehhez meg kell adnunk, hogy 
a paraméterek milyen intervallumban mozoghatnak.47  
A kapott eredmények számítógépes programmal történő elemzése előtt vizsgáljuk 
meg a megoldásként kapott egyenletet, amely a következő alakot ölti: 
 

. 
 
A fenti összefüggés a GDP-arányos költségvetési deficit időbeli alakulását írja le. 

Az eredmény egy exponenciális függvény, amelynek meredeksége a  
paramétertől, azaz a kezdeti GDP-arányos költségvetési deficittől függ. A 
hatványkitevőben szereplő értékek szignifikánsan nem változtatják a megoldást, 
ebből következően az adaptív várakozások definiálásánál szereplő β sem. Azaz a 
várakozásoknál képzett úgynevezett várakozási együttható nem befolyásolja 
szignifikánsan a kapott eredményt. Ezt a későbbiekben bemutatásra kerülő 
szimuláció is alátámasztja.  
 

Tovább vizsgálva matematikai szempontból a megoldást, a  additív tag már 

jelentősem tudja befolyásolni az eredményt, azaz a GDP-arányos költségvetési 
deficit időbeli alakulását. A fent említett additív tag egy úgynevezett shift értékként 
definiálható, azaz egy olyan típusú ’eltolási ’ érték, amelyet a jövedelemadó-kulcs, 
a GDP-arányos állami kiadások, valamint az idő befolyásol. Ez a tag a 
differenciálegyenlet-rendszer megoldásának kulcstényezője. Amennyiben a GDP-
arányos kormányzati kiadások értéke nagyobb, mint a jövedelemadó-kulcs, akkor a 
megoldás egy pozitív meredekségű görbét eredményez. Amennyiben ez a helyzet 
áll fenn, akkor időtényező figyelembe vételével a GDP-arányos költségvetési deficit 
folyamatosan emelkedik. Ha a jövedelemadó-kulcs értéke magasabb, mint a GDP-
arányos kormányzati kiadások értéke, akkor negatív lesz a megoldásgörbe 
meredeksége. A negatív meredekség magyarázata, hogy ebben az esetben az állam 
                                                 
 
47 A paraméterek mindaddig korlátlanul változtathatóak, míg matematikai hibát nem vétünk 
meghatározásuk közben. Például nem szeretnénk 0-val osztani. 
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bevételeinek mértéke magasabb, mint kiadásainak, így az állami költségvetés 
egyenlege szufficites. 
 
A következő ábra egy lehetséges paraméter-kombinációt mutat, ahol vízszintes 
tengelyen az idő, függőleges tengelyen pedig a GDP-arányos költségvetési deficit 
mértéke látható: 
 

 
Látható, hogy a görbe kezdetben még közel van a vízszintes tengelyhez. Azaz rövid 
távon a megadott paramétereket figyelembe a véve a költségvetési deficit mértéke 
nulla közelében tartózkodik, viszont az idő haladtával a deficit mértéke ’elszáll’.  
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A következőkben bemutatásra kerülő megoldásgörbe esetén a  szituáció áll 

fenn. Ekkor, amikor a jövedelemadó-kulcs mértéke nagyobb, mint a GDP-arányos 
kormányzati vásárlások mértéke, a megoldásgörbénk negatív meredekségű. Azaz a 
paraméterek figyelembe vételével a kezdetben deficites nemzetgazdaság az idő 
haladtával szufficitessé válik. 
 

 
Összefoglalva, az inflációs várakozások időbeli változására, valamint a GDP-
arányos költségvetési deficit időbeli változására felállított differenciálegyenlet-
rendszer – viszonylag egyszerű módszertannal és egy számítógépes program 
segítségével – megoldható. Lehetőség van arra is, hogy a rendszert meghatározó, 
befolyásoló tényezők változtatásával szemléltetni tudjuk az eredményeket, hiszen 
pusztán a paraméteres egyenlet megoldásából nem tudunk messzemenő 
következtetéseket levonni. Ha a paraméterekhez nem tudnánk konkrét értékeket 
rendelni, modellünk pusztán egy differenciálegyenlet-rendszer lenne, egy 
matematikai probléma, közgazdaságtani háttér nélkül. 
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 A bemutatott differenciálegyenlet-rendszerből is látható, hogy a költségvetési 
deficit időbeli változása függ az inflációs várakozásoktól. A deficit, illetve szufficit 
mértéke legfőképpen a GDP-arányos kormányzati kiadások, valamint a 
jövedeemadó-kulcs egymáshoz viszonyított arányától függ. E két paraméter a GDP-
arányos költségvetési deficitre vonatkozó fő befolyásoló tényező modellünkben. A 
modell többi paramétere szignifikánsan nem befolyásolta az eredményeket.  
A seigniorage-bevétel – a jegybank nonprofit intézményi besorolása miatt – az 
államkasszába kerül, így a költségvetési deficit finanszírozásának egyik módja. 
Ehhez kapcsolódóan bemutatásra került egy modell, amely az inflációs 
várakozások, illetve a költségvetési deficit viszonyát mutatja be. A kapott 
differenciálegyenlet-rendszert a Mathematica 7 program segítségével oldottam meg. 
A kapott megoldásban szereplő paraméterek konkrét értékekkel való helyettesítése 
jól szemlélteti az egyes tényezők súlyát a modellben. A két legnagyobb befolyásoló 
erővel bíró paraméter a jövedelemadó-kulcs, illetve a GDP-arányos állami 
kiadások. E két exogén tényező viszonya határozta meg leginkább a modell 
megoldását. Amennyiben a jövedelemadó-kulcs magasabb értéket kapott, mint a 
GDP-arányos kormányzati vásárlások, ebben az esetben a modell szufficitet jelzett 
előre, méghozzá meglehetősen nagy mértékűt. Ezt a megoldási görbe meredeksége 
mutatja.  
Amennyiben a kormányzati kiadások mértéke volt nagyobb, mint a jövedelemadó-
kulcs, a megoldásgörbe meredekségének előjele megváltozott, a modellben szereplő 
nemzetgazdaság a túlzott deficit irányába tart.  
 
A seigniorage jelenségére helyezve a hangsúlyt, minél nagyobb egy 
nemzetgazdaság inflációs rátája, a költségvetési deficit annál nagyobb része 
inflálódik el. Ebből következően felmerülhet a kérdés: érdeke-e egy 
nemzetgazdaság vezetőinek az inflációs mérsékelése?  
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A CSR elemeket tartalmazó vállalati stratégiák hatékony végrehajtásának új modellje48 
GAZDAG GERGELY 

 

Bevezetés 
 
A vállalatok társadalmi felelősségvállalását (CSR) vállalati kontextusba helyezve, a 
leglényegesebb kérdés a CSR programok hozzájárulása a hosszú távú részvényesi 
érték maximalizálásához. A szerző feltételezi, hogy minden vállalat olyan stratégiát 
hajt végre, amely eleget tesz a részvényesi érték-maximalizáló feltételnek. Ezt 
feltételezve a tanulmány első része arra ad választ, hogy a fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos programok követendőek lehetnek-e, releváns stratégiai fontossággal 
bírhatnak-e a vállalatok számára. A következő kérdés, amennyiben a programok 
hozzájárulnak a vállalati értékteremtéshez az, hogy hogyan lehet a végrehajtásukat 
minél hatékonyabbá tenni. 
 
A kérdések megválaszolásához elsőként a téma szempontjából lényeges elméleti 
háttér kerül bemutatásra, megmutatva, a vállalatelméleti modellek, a vállalat 
társadalmi felelősségvállalása (CSR) és a stratégiai menedzsment a részvényesi 
érték maximalizálásának összefüggéseit. Ezt követi a stratégiai versenyelőny 
bemutatása, amely során a CSR stratégiai előnyeit egy úgynevezett meta-elemzés 
segítségével szemléltetjük, hogy egyértelmű legyen, milyen feltételek mellett és hol 
jön létre a vállalaton belüli értékteremtés. 
A téma gyakorlati megközelítése során a szakirodalmi meta-elemzéses eljárás 
eredményei összevetése történik a McKinsey Global Survey kérdőíveivel, amelyben 
pénzügyi igazgatók, befektetési és a CSR szakértők véleményezik az értékteremtést. 
Az átfogó kérdőív szemlélteti, hogy mennyire közelítenek a valósághoz a jelen 
tanulmányban felvonultatott vállalatelméleti és stratégiai menedzsment 
feltételezések, illetve segít annak vizsgálatában is, hogy a fenntartható fejlődés 
hogyan válik követendő elemmé a profitmaximalizáló vállalatok számára.  
 
A CSR stratégiai jelentősége indokolja, hogy hangsúlyos szerepet kapjon a vállalati 
stratégiában, ezért a továbbiakban azt vizsgáljuk, hogyan hasznosítható a Balanced 

                                                 
48 "A munka szakmai tartalma kapcsolódik az "Új tehetséggondozó programok és 
kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek 
megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0009 program 
támogatja." 
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Scorecard49 módszertan erre a célra. E kiforrott és a szakirodalomban validált 
(Geuser, et al., 2009) végrehajtást támogató menedzsmentrendszer részletesebb 
bemutatása után egy módosított fenntarthatósági Balanced Scorecardra történik 
javaslat, amely a porteri közös értékteremtés modelljét és a Fenntarthatósági 
Balanced Scorecard modelljét vegyíti a stakeholderekkel történő kommunikáció 
implikációival, ezzel maximalizálva a végrehajtás sikerességét. A módosított 
fenntarthatósági Balanced Scorecard, amely a dolgozat második alapvető kérdésére 
ad választ, egyfajta modellként jelenik meg a sikeres fenntarthatósági stratégia 
végrehajtása érdekében. 

 

Vállalatelméleti kitekintés 

 
Ahhoz, hogy a vállalatok társadalmi felelősségvállalását vállalati kontextusban 
megértsük, fontos, hogy a vállalatok működésének alapelvéről is röviden szót 
ejtsünk. Ronald Harry Coase „The Nature of the Firm” (Coase, 1937) című 
klasszikus művében a vállalat létrejöttének okát abban látja, hogy a piac által 
meghatározott árszintet egy adott termékre vonatkozóan vállalati szinten kisebb 
költséggel lehet előállítani a tranzakciós költségek (legfőképp a szerződéskötéssel 
járó) hosszú távon alacsonyabb szintje miatt. Ez röviden, Coase 
megfogalmazásában azt jelenti, hogy vállalat olyan vevői erőforrásfüggés esetén 
alakulhat ki, ahol a nagyon rövid távra szóló szerződés megkötése előnytelen lenne 

(Coase, 1937, p. 392). A vállalkozó természetesen munkaadói és munkavállalói 
viszonyt is kialakít szerződés útján (Coase, 1937, p. 403), ahol a munkavállaló 
munkája felett teljes kontrollt gyakorolhat a munkaadó (Coase, 1937, p. 404). Ha ez 
igaz, akkor a menedzsment ilyen viszonyrendszer nyomán tudja érvényesíteni a 
tulajdonosok érdekeit. 
 
A vállalati társadalmi felelősségvállalás vállalatelméleti fejlődéstörténetének 
következő fontos állomása a vállalati menedzseri kapitalizmus. Az Evan-Freeman 
szerzőpáros a ”A modern vállalat stakeholder-elmélete: kantárius kapitalizmus” 
cikkében (Freeman & Evan, 1997) kifejtik, hogy 
„Tézisünk szerint a menedzseri kapitalizmus elmélete megújítható oly módon, hogy 
a menedzserek tulajdonosokkal szembeni kötelezettségeinek koncepcióját felváltjuk 

a menedzsereknek az érintettekkel szemben fennálló többoldalú kapcsolatának 
koncepciójával” (Freeman & Evan, 1997, p. 94). 

                                                 
49 A magyar szakmai nyelvművelésben sem tudott meghonosodni a Balanced Scorecardnak 
megfeleltetett kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámrendszer 
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Az elmélet megalapozása az a kanti gondolat, miszerint mindenkinek joga van arra, 
hogy ne kezeljék valamilyen célhoz vezető eszközként (Freeman & Evan, 1997, p. 
99). A stakeholder meghatározásához – Freeman és Reed (Freeman & Reed, 1983, 
p. 4) nyomán – kétféle definíciót is alkalmazhatunk. A szűk definíció szerint azok a 
csoportok tartoznak a stakeholderek közé, amelyek a vállalat túlélése és sikere 
szempontjából kulcsszerepet töltenek be. A tágabb definíció szerint ebbe mindenki 
beletartozik, aki befolyással lehet a vállalatra. A szűk definíciót használva – 
amelyet Freeman és Evan is alkalmaznak – az 1. ábraán szemléltetjük egy 
nagyvállalat érintettcsoportjait. Láthatjuk, hogy a stakeholder-elemzés során a 
társadalom iránti felelősségben megmutatkozik a természeti és épített környezet is. 
 

 
1. ábra 

A stakeholder-térkép (Freeman & Evan, 1997, p. 101) nyomán 

 
Ezt követően a fő kérdés az, hogy egy vállalat, amely feltételezésünk szerint a 
hosszú távú részvényesi értéket maximalizálja, hogyan képes, és ha képes, akkor 
miért „éri meg” a vállalatnak az érintettekkel foglalkozni? Különösen miért éri meg 
a természeti és épített környezettel foglalkozni. A kérdések megválaszolásához a 
továbbiakban a stratégiai menedzsment elméleti megközelítésével folytatjuk. 

 

A stratégiai menedzsment 

 
A stratégiát, mint fogalmat, számtalanszor használják rosszul, ráadásul nem létezik 
még egységes definíciója, ezért meghatározása több szempontból is problematikus. 
Abban a legtöbb szerző viszont egyetért, hogy a vállalati stratégia a vállalat belső 
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képességei és a külső környezete közti viszonyrendszert jellemzi (Kay, 2000, p. 6). 
A szerző a következőképpen, a fentit kiegészítve definiálja a stratégiát: 
 „El őre meghatározott konszenzusos értékek és célok mentén, a releváns 

környezettel dinamikus interakcióban lévő kereteszköz, mely egységes és egyértelmű 
támpontokat nyújt a hosszú távon elérni kívánt kedvező helyzet eléréséhez szükséges 

döntésekhez és cselekedetekhez.” (Gazdag, 2010) 
 
Az értékek és célok jelentik a szervezeti kultúra alapját. A szervezeti kultúra része 
lehet például az, hogy a vállalat fenntartható fejlődésre alapozott stratégiával 
hozzon létre értéket. Ezt a szerző véleménye szerint érdemes egy harmadik 
szempont szerint kezelni a vállalati belső erőforrások és a vállalat külső környezete 
mellett, hiszen az értékek és célok olyan gondolkodási keretet hoznak létre, amely 
megváltoztatja azt, ahogyan a vállalat a környezetét, vagy erőforrásait szemléli. A 
szerző álláspontját a szervezeti kultúráról megerősíti a Bain & Company stratégiai 
tanácsadó cég 2011 májusában (Rigby & Bilodeau, 2011, p. 1) közreadott 
publikációja, amelyben azzal az állítással, hogy a szervezeti kultúra, ugyanolyan 
fontos, mint maga a stratégia az 1230 megkérdezett vállalatvezető 89%-a egyetért. 
Annak ellenére, hogy a stratégiai menedzsment nem lineáris folyamat, egyes 
fázisait külön lehet választani. A továbbiakban Robert S. Kaplan és David P. 
Norton által stratégia kialakítása néven ismert fázis részeit fogjuk használni, hiszen 
ezt a legkönnyebb kapcsolni a későbbiekben a szintén általuk fémjelzett Balanced 
Scorecard metódussal. Az Execution Premium c. könyvükben (Kaplan & Norton, 
2008) úgy vélekednek, hogy a menedzsment rendszer kialakításánál az első állomás 
a stratégia kialakítása. Ennél a folyamatnál három különböző kérdésre kell választ 
adni (Kaplan & Norton, 2008, p. 9): 

1. Milyen üzleti szegmensben vagyunk és miért? 
2. Melyek a fő stratégiai vitapontok és kérdések? 
3. Hogyan tudunk a legjobban versenyezni? 

Az első kérdésre a választ a már fent említett értékek és célok jelentik. A stratégiai 
menedzsmentben megkülönböztetünk eszerint küldetést (a vállalat létének céljának 
kifejtése), értékrendet (a belső iránytű, amely irányítja a cselekvést) és víziót 
(aspirációk a jövőbeni eredményeket illetően). A második kérdés a stratégiai 
elemzésről szól. Be kell azonosítani azokat az eseményeket, erőket és 
tapasztalatokat, amelyek a stratégiát módosíthatják (Kaplan & Norton, 2008, p. 38). 
Ez környezeti és belső elemzést is jelent. A harmadik kérdés során arra kell választ 
adni az előző elemzés eredményeképpen, hogy hol és hogyan érdemes versenyezni 
a vállalatnak. 
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Jó néhány különböző szemlélet él azzal kapcsolatban, hogy a stratégiai elemzést 
hogyan érdemes végrehajtani – erre utalnak Kaplan és Norton „Mastering the 
Management System” című közös cikkükben is (Kaplan & Norton, 2008, p. 67). Itt 
lényeges azonban módosítani és kiegészíteni Kaplan és Norton megközelítését, 
hiszen szélesebb körben kell a stratégiai iskolákat elemezni, hogy a CSR elemek 
stratégiai elemzése a későbbiekben relevánsabb legyen. Az 1. táblázatban a szerző 
szerinti stratégiai iskolák csoportosítása látható, amelyből a versenystratégia és az 
erőforrás alapú stratégia kerül kiválasztásra. 

 
1. táblázat. 

A stratégia kialakításának iskolái a stratégiai versenyelőny kialakításának fókusza alapján. 

Forrás: saját szerkesztés. 

 

                                                 
50 Explicite nincs említve egy terület sem, amire a szerzőpáros a Blue Ocean Strategy-t építi. 
Annyit lehet tudni, hogy több mint 150 stratégiai lépést elemeztek 1880-tól 2000-ig, 
több,mint 30 különböző iparágban, (Kim & Mauborgne, 2005, p. 11), a konklúziókat és a 
modelleket ezek mentén építették. Természetesen a gondolatok és a modellek miatt kritika is 
érte a Blue Ocean Strategy szerzőit, hiszen az új piac létrehozása, mint stratégiai szándék 
nem új keletű. 
51 Az Open innovation (nyílt innováció) egy olyan paradigma, amely feltételezi, hogy egy 
vállalat képes, sőt egy vállalat számára szükséges, külső és belső ötleteket is felhasználni, 
illetve belső és külső utakat követni a piac irányába, annak érdekében, hogy 
technológiájukat tovább fejlesszék.” (Chesbrough, 2003, p. xxiv.) 

Stratégiai iskola Lényege és fókusza Alapja Néhány neves szerző 

Versenystratégia versenytárselemzés 
versenyképesség-
elemzés 
pozicionálás 

mikroökonómia M. E. Porter 

Erőforrás alapú  
stratégia 

erőforrás-azonosítás 
erőforrások értékelése 
erőforrások védelme 

ricardoi járadás J. Barney 
B. Wernerfelt 
R. M. Grant 

Kék óceán 
stratégia 

iparág létrehozása 
értékinnováció 
keresletgenerálás 

nem ismert50 W. C. Kim 
R. Mauborgne 

Disruptív 
stratégia 

termékinnováció 
új üzleti model 

open innovation51 C. N. Christensen 

Dinamikus 
stratégia 

változások modellezése 
válasz a komplexitásra 
dinamikus szemlélet 

rendszerdinamika K. Warren 
J. Forrester 



Gazdag Gergely 

215 
 

Ennek kettős oka van. Egyrészt a porteri versenystratégia elméletére hivatkozik 
Kaplan és Norton, mint elméleti alap, amikor a stratégiai térképek ok-okozati 
viszonyait bemutatja. Másrészt a CSR kutatások eredményének jelentős részét az 
erőforrás alapú stratégiával lehet magyarázni. Az összefoglalás során tehát fontos 
szempont, hogy az egyes stratégiai iskolák milyen diszciplínán alapszanak, és hogy 
mi az, ami megkülönbözteti őket egymástól. Az is fontos, hogy röviden 
rendszerezzük őket, mielőtt elköteleződünk a fenti két iskola mellett. 

 
Versenystratégia 
 
A versenystratégia alapján a versenyelőny fenntartásához jobb értéket kell nyújtani 
a fogyasztónak, vagy kellően jó értéket kell nyújtania alacsonyabb költséggel – 
vagy esetleg mindkettőt. Ha nagyobb értéket nyújt a vállalat, akkor magasabb 
átlagegységárat lehet kiszabni, a nagyobb hatékonyság pedig alacsonyabb 
átlagköltséghez vezet (Porter, 1996, p. 62). A stratégiai pozícionálás – amely 
stratégiai előnyhöz vezet – azt jelenti, hogy a vállalat más tevékenységet csinál, 
mint a versenytársak, vagy ugyanolyan tevékenységeket más módon hajt végre 
(Porter, 1996, p. 62). Porter úgy vélekedik továbbá, hogy „[…] a stratégia 
esszenciája annak a megválasztásában van, hogy tevékenységeinket máshogy 

hajtjuk végre, mint ahogy a versenytársak teszik […] A versenystratégia arról szól, 
hogy mások legyünk. Azt jelenti, hogy szándékosan olyan más jellegű 

tevékenységeket választunk, amivel egyedi összetételű értéket tudunk nyújtani” 
(Porter, 1996, p. 64). 
A fenntartható fejlődés alapú stratégiát a fentiek alapján olyan versenystratégiai 
pozícióban látjuk, ahol ez versenyelőnyt biztosít. 

 
Erőforrás alapú stratégia 
 
Az erőforrás alapú stratégia az üzleti stratégia szintjén értelmezve52 azt állítja, hogy 
a vállalat erőforrásai és képességei képezik hosszú távú stratégiájának alapját. Az 
ok kettős: egyrészről a belső erőforrások és képességek adják meg a stratégiai 
irányvonalát, másrészről az erőforrások és a képességek a vállalati nyereség 
elsődleges forrásai (Grant, 2008, p. 10). 

                                                 
52 Robert M. Grant szerint az üzleti stratégia szintje csak egy, hiszen: „A vállalati 
stratégiával kapcsolatos tudományos érdeklődés a méretgazdaságosságra és tranzakciós 
költségek elméletére alapozva a vállalati erőforrásokat elsősorban a vállalat 
tevékenységének iparági és földrajzi kereteinek meghatározásával kapcsolatban értelmezte 
(Grant, 2008, p. 9).” 
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Az erőforrás alapú stratégia érvrendszere alapvetően két érv miatt nagyon 
meggyőző. Egyrészt amiatt, hogy képes a stratéga számára alternatív gondolkodást 
adni turbulens környezet esetén. A turbulens környezet egyre gyakoribb tényező. 
Ezzel kapcsolatban a The Boston Consulting Group stratégiai tanácsadó cég által 
közzétett „Adaptive Advantage” (The Boston Consulting Group, 2010) című 
publikációban látható, hogy 69 iparágat vizsgálva hogyan nőtt a jövedelem, az 
eladások és a piaci kapitalizáció sorrendiségnek a változékonysága, ahogy az 1970-
es évektől elérünk napjainkig. A turbulencia növekedésében a telített iparágak 
ugyanúgy érintettek, mint a nem telítettek (Gazdag & Mészáros, 2011, p. 2), ezért is 
fontos, hogy a piaci környezet gyors változékonyságának fontosságát külön 
hangsúlyozzuk, s ezáltal az erőforrás alapú stratégia előnyét is. Másrészt, az 
immateriális javak egyre jelentősebb szerepe miatt vált kiemelkedő gondolattá az 
erőforrás alapú stratégia. Az immateriális javakra történő koncentrálás az erőforrás 
alapú stratégia sajátja; jelentőségükre több szerző és kutatóintézet is rámutat (lásd 2. 
ábra). A szerző meglátása szerint ez jelenti a Balanced Scorecard alapját is, és 
részben ez is kapcsolja össze az erőforrás alapú stratégiai gondolkodást a Balanced 
Scorecard végrehajtási elvével, mert az immateriális javak hosszú távú 
értékteremtési hatása is előtérbe kerül és lényegi elemmé válik. 

 
2. ábra 

Immateriális javak százalékos aránya a piaci értékben 

Forrás: Kaplan & Norton, 2005, p. 22 és OceanTomo, 2011 

 
A tanulmányban elsősorban az erőforrásokra és képességekre, mint a vállalati 
nyereség elsődleges forrásaira fogunk összpontosítani. A cél az, hogy a 
versenystratégia és az erőforrás alapú stratégia elméletével alá lehessen támasztani 
a fenntartható fejlődés stratégiai jelentőségét illetve, hogy ez a szemlélet segítsen a 
Balanced Scorecard általános értelmezésében is. 
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A társadalmi felelősségvállalás vállalati kontextusban 

 
Elsőként egy olyan vállalatot képzelünk el, amely a tulajdonosi értéket 
maximalizálja. Ezt egy olyan vezetéssel bővítjük ki, amely az aktuális döntéseiben 
figyelembe veszi a számára fontos stakeholdereket is. Ezt azért tesszük, hogy a 
felsővezetés a versenystratégiai gondolkodásmódjában valamifajta (pozícióbeli 
vagy erőforrásbeli-készségbeli) versenyelőnyre tegyen szert és megkülönböztesse 
magát versenytársaitól. Alapvetően tehát vállalatunk nem altruista, hanem 
önérdekkövető. Tehát a CSR a vállalatnál akkor jelenik meg, ha az fenntartható 
versenyelőnyt biztosít neki. 

 
Társadalmi felelősségvállalás és a vállalatok pénzügyi teljesítménye 
 
A vállalatok pénzügyi teljesítménye (corporate financial perfomance – CFP) és a 
vállalatok társadalmi felelősségvállalása közti kapcsolatot több mint 30 éve 
vizsgálják. Ezek a tanulmányok számos pozitív és negatív oldalát világították meg 
egyszerre létezésüknek, ugyanakkor a publikált eredményeket sok kritika érte 
statisztikai hibáik miatt. 
 
Az első áttörést Marc Orlitzky „Corporate Social Performance and Financial 
Performance” című 2008-as cikke (Orlitzky, 2008) jelentette, amelyben az ún. 
pszichometrikus metaelemzés használatával kiküszöbölte a korábbi statisztikai 
hibákat. Megállapította, hogy a CSR nem csak az üzleti kockázatot csökkenti, 
hanem növeli a reputációt, a belső erőforrások és képességek hatékonyságát, a 
versenytársak költségét és jobb kvalitású munkaerőt is vonz egyben. Mindezek a 
tényezők hozzájárultak a vállalatok pénzügyi teljesítményének javításához. 
 
Orlitzky kutatása kapcsán felmerül a kérdés, hogy vajon a vállalati vezetők is 
tudnak-e ezekről a pozitív eredményekről? Ők hogyan gondolkodnak minderről? 
Ezt a kérdéskört kutatva a 2009-ben kiadott McKinsey Global Survey (Bonini, et 
al., 2009) fókuszában környezeti, társadalmi és vállalatirányítási programok 
szerepeltek. Ennek során pénzügyi igazgatókat, CSR és befektetési szakembereket 
kérdeztek meg arról, miként látják ezeknek a programoknak az értékteremtő 
hatását. A kutatás eredménye meglepő egyezéseket mutat az Orlitzky-féle 
metaelemzéssel. A reputáció növekedése, a tehetséges munkavállalók motiválása, 
az operatív hatékonyság-növelés és a kockázatcsökkentő hatás mindkét 
tanulmányban szerepelnek, mint előnyök. Ennek következtében 
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megfogalmazhatjuk, hogy a CSR elemeket tartalmazó stratégiáknak lehetnek 
profitnövelő hatásai. 
A teljes kép azonban ennél árnyaltabb. A McKinsey Global Survey kutatásából az 
is kiderül, hogy míg a társadalmi és környezeti programok alacsonyabb prioritást 
kaptak kedvezőtlen gazdasági környezet (válság) esetén, a vállalatirányítási 
programok fontossága nem változott. Ebből arra következtethetünk, hogy a CSR 
programok profitnövelő hatása, amelyet az elmélet és a gyakorlat is igazolt, 
kevesebb figyelmet kap rosszabb gazdasági környezet esetén. 

 
Az értékteremtő CSR jellemzői 
 
Porter és Kramer 2006-os „Strategy & Society” (Porter & Kramer, 2006) című 
cikkükben rámutattak arra, hogy bár számos vállalat erőfeszítéseket tesz (részben 
társadalmi nyomásra) arra, hogy aktív CSR tevékenységeket folytasson, 
produktivitásuk mégis messze elmarad a potenciális szinttől. Minderre két okot 
említenek: A CSR hangadói számtalan esetben a társadalom ellenségeként állítják 
be a vállalatokat, noha egyértelmű a kettő egymástól való függése, ugyanakkor erős 
nyomást gyakorolnak a vállalatokra, hogy általános módon gondolkodjanak a 
társadalmi felelősségvállalásról, noha a vállalatvezetőknek erről a vállalati 
stratégiával összhangban kellene gondolkodniuk. Cikkükben említik, hogy a 
vállalat értékláncának minden tevékenysége negatív vagy pozitív következménnyel 
jár a közösségre nézve. Az értéklánc a vállalatot stratégiailag releváns 
tevékenységekre osztja fel abból a célból, hogy meg lehessen érteni a 
költségelemek viselkedését, illetve a meglévő és a még kiaknázatlan további 
megkülönböztető elemeket. „Egy vállalat akkor tesz szert stratégiai előnyre, ha 
ezeket a stratégiailag fontos tevékenységeket olcsóbban, vagy jobban hajtja végre, 
mint a versenytársai” (Porter, 2004, pp. 33-34).  
 
Az értékteremtő CSR eszerint a felfogás szerint csakis akkor lehet releváns, ha 
mind a vállalat, mind a társadalom számára egyaránt értéket teremt. Ezt hívhatjuk 
kettős értékteremtésnek. Ha a versenyképességgel össze tudjuk kapcsolni a CSR-t, 
akkor két okból is megkönnyítjük a profitnövekedés ok-okozati tényezőkkel történő 
összekapcsolását. Egyrészt a stratégiai CSR ösztönzőleg hat a vállalatra, hiszen a 
társadalmi felelősségvállalás mellett a részvényesi értéket is növeli azáltal, hogy a 
vállalati értékláncon belül is értéket teremt. A CSR értékét önmagában növeli, ha a 
munkatársakat ösztönzik a végrehajtásra. Másrészt könnyű a hosszú távú vállalati 
értéknövekedéshez kapcsolni, ha valóban vannak értékláncban felhasználható 
stratégiai fontosságú részei. 
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Az érintettek elemzése, a velük történő kommunikáció, a kölcsönös bizalom 
kiépítése láttuk, hogy önmagában is értékteremtő tevékenység, mert a vállalati 
reputáció növelésében és az üzleti kockázat csökkentésében jelentős szerepet 
játszanak a különböző társadalmi csoportok. Attól sem szabad eltekintenünk, hogy 
a vállalat érintettjei a fenntartható fejlődés stratégiájában lehetőségek keresése miatt 
is rendkívül fontosak. Ők azok, akik nem a vállalati, hanem a környezeti és a 
társadalmi dimenzióból hasznos visszajelzéseket adnak. Segítségükkel könnyebb 
kapcsolódási pontokat keresni a közös értékteremtéshez. 

 

Balanced Scorecard és a fenntarthatósági elemek 

 
A stratégia végrehajtásának ok-okozati összefüggéséhez példaként a Balanced 
Scorecardot használjuk, mint lehetséges módszertant.  Ennek oka, hogy a fenti 
módszertan úgy segíti végrehajtani a stratégiát, hogy a pénzügyi mutatókon kívül 
más közvetettebb mutatókat is alkalmaz: vevői, működési folyamatok, tanulás-
fejlődés egyaránt részét képezik a Balanced Scorecardnak. Mivel a pénzügyi 
szempontok között más nézőpontokat is figyelembe tud venni, a fenntartható 
fejlődés iránt elkötelezett vállalat is be tudja építeni a fenti módszertanba, ha a 
fenntartható fejlődés elemeit összekapcsolja a hosszú távú részvényesi érték 
maximalizálásával. További pozitív eleme, hogy a 2012-ben a Bain & Company 
stratégiai tanácsadó cég kutatása szerint (Bain & Company, 2013) az ötödik 
leginkább használt menedzsmentmódszertan. 
 
A Balanced Scorecard módszertan része a stratégiai térkép is. A stratégiai térkép 
ok-okozati kapcsolatai négy nézőpont céljain keresztül kapcsolódnak egymáshoz. 
Az általános térkép azon a feltételezésen alapszik, hogy a pénzügyi eredményeket 
csak úgy lehet elérni, ha a megcélzott ügyfélszegmens elégedett. Az ügyfél 
értékpropozíció azt írja le, hogy hogyan lehet az eladásokat és a vevői hűséget 
növelni a megcélzott vevők esetén. A belső folyamatok hozzák létre az ügyfél 
érték-előirányzatot. Az immateriális eszközök, amelyek támogatják a belső 
folyamatokat, a stratégia alapját képezik. Hagyományos Balanced Scorecard 
esetében az értékteremtés legfőbb záloga a négy nézőpontban megjelenő célok 
összekapcsolása egy összpontosító és következetes stratégia keretében. Ez az ok-
okozati viszonyrendszer, amely összeköti a négy nézőpontot, az a szerkezet, ami 
körül a stratégiai térkép kialakításra kerül (Kaplan & Norton, 2004, p. 42). 
 
A szakirodalomban már fellelhető a fenntarthatósági stratégiai célokat is tartalmazó 
Balanced Scorecard, ezért a különböző megoldásokhoz és javaslatokhoz Figge és 
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szerzőtársai „The Sustainability Balanced Scorecard – Linking Sustainability 
Management to Business Strategy” cikkét (Figge, et al., 2002) fogjuk alapként 
felhasználni.  A szóban forgó cikk megközelítésében úgynevezett „pragmatikus 
üzleti nézőpontot” követ, azaz a szerzők ugyanolyan feltételek mellett tartják 
szükségesnek egy fenntarthatósági Balanced Scorecard megalkotását, mint Porter és 
Kramer; Vagyis „[…] elsőként be kell azonosítani és tudatában kell lenni azoknak 
a lehetőségeknek, amely mind a három dimenzióban (-- a társadalmi, a környezeti 

és a gazdasági dimenzióban egyaránt --) egyszerre mutatnak fejlődést, ahhoz, hogy 
a vállalat megfelelő eredményt érhessen el a fenntarthatósági szempontok szerint.” 

(Figge, et al., 2002, p. 272) 
 
Figge és szerzőtársai, illetve Janet B. Butler és szerzőtársai (Butler, et al., 2011) is 
három alapvető lehetőséget tárgyalnak cikkeikben, amelyek elméletileg alkalmasak 
lehetnek a fenntarthatósági szempontok stratégiai szintre emelésére. Ebből jelen 
cikkben kettőre fókuszálunk: a környezeti és a társadalmi szempontok beépítési 
lehetőségére a már meglévő négy nézőpontba, illetve egy újabb nézőpont 
beemelésére, amely a környezeti és a társadalmi nézőpontra fókuszál.  
 
Kezdjük az elsővel. A Balanced Scorecard megalkotása során a hagyományos 
nézőpontjaihoz fenntarthatósági elemek is hozzárendelhetők. Ezáltal a környezeti és 
társadalmi szempontok a lényeges stratégiai elemekhez kapcsolódnak, továbbá a 
pénzügyi nézőpont részévé is válnak, ami segíti annak felismerését, hogy a 
fenntarthatósági teljesítmény hogyan járul hozzá a vállalat pénzügyi mutatóinak 
alakulásához. Emiatt a fenntarthatósági stratégia szinte kizárólag a gazdasági 
szférában marad, így azokat a cserefolyamatokat, amelyek a piaci 
mechanizmusokon kívül esnek, nem vesszük figyelembe. Ezért a környezeti 
szempontokat elsődlegesen olyan esetben javasolt a négy nézőpontba integrálni, 
amikor a fenntarthatósági szempontok már részei a piaci mechanizmusoknak. 
 
A második szempont alapja, hogy a környezeti és a társadalmi szempontok nem-
piaci rendszerekből erednek, így számos esetben csak új nézőpont kialakításának 
segítségével lehet jól megragadni őket. Hasonlóképpen, ahogy egy hagyományos 
Balanced Scorecard készül, a fő stratégiai céljait és a nem-piaci nézőpont 
teljesítményokozóit is be kell azonosítani és mérési eszközöket kell hozzájuk 
rendelni. Ezeket a mérési eszközöket hierarchikus ok-okozati láncolat segítségével 
kell összekötni a pénzügyi nézőponttal. Így biztosított, hogy a többi stratégiailag 
fontos elemmel együtt a stratégiailag releváns nem-piaci nézőpont is megfelelően 
végrehajtásra kerül (Figge, et al., 2002, pp. 274-275). 
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Balanced Scorecardtól a zárt hurkú menedzsmentrendszerig 

 
A Balanced Scorecard fejlődéstörténetének legutóbbi állomását egy komplett 
menedzsmentrendszer jelenti. A stratégia megfelelő végrehajtásának 
maximalizáláshoz szükséges megismerni a Balanced Scorecard és stratégiai 
térképek rendszerbe-foglalását. Kaplan és Norton az Execution Premium c. 
könyvben (Kaplan & Norton, 2008) és a Mastering the Management System című 
cikkükben (Kaplan & Norton, 2008) erről a menedzsmentrendszerről részletesen 
írnak: ez az úgynevezett zárt hurkú menedzsmentrendszer. A menedzsmentrendszer 
öt állomás segítségével mutatja be a stratégia és operatív tevékenységek 
összekapcsolását a küldetés meghatározásától egészen a tesztelés és stratégia-
adaptálás fázisig. A 3. ábrán láthatóak az egyes fázisok.  

 
3. ábra 

A zárt hurkú menedzsmentrendszer  

Forrás: Kaplan & Norton, 2008, p. 8 
 
Első lépésként a stratégia kialakításán belül meg kell határozni a vállalati küldetést, 
majd a víziót és az értékrendet. Ezt követően végre kell hajtani a stratégiai elemzést 
a környezetről és a belső erőforrásokról. A fenti elemzések eredményeként meg kell 
fogalmazni azt a sikeres stratégiát, amellyel fenntartható versenyelőnyre lehet szert 
tenni.  
A második lépés a stratégia lefordítása. Először meg kell határozni a stratégiai 
célokat, és el kell készíteni a stratégiai térképet, amely megmutatja az ok-okozati 
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összefüggéseket, amelyek értékteremtéshez vezetnek. Ezt követően mutatókat és 
célokat kell kiválasztani az alapján, hogy a vízióból elkészített fenntartható stratégia 

és a jelenlegi állapot között milyen értékkülönbség53 van.  

A következő lépések teszik zárt rendszerré a stratégia végrehajtását. A stratégia 
lefordítása után a szervezetet hozzá kell igazítani a stratégiához, annak érdekében, 
hogy az egyes folyamatok, erőforrás-felhasználások, részlegek közti szinergiahatás 
érvényesülhessen. Ezt követi az operatív tervezés, majd az operatív tervezés során 
az akcióterv létrehozása. A stratégia végrehajtása közben folyamatosan nyomon 
kell követni a végrehajtás hatékonyságát és hatásosságát.  
A hurok utolsó lépcsője a tesztelés és adaptáció, ahol a profitabilitást kell elemezni, 
a stratégia és nyereségesség közti korrelációt kell hitelesíteni és a felmerülő, 
úgynevezett emergens54 stratégiákat javasolt vizsgálat alá vonni. Ezt követően az 
egész folyamat kezdődik elölről. A zárt hurkú menedzsmentrendszer bemutatása 
után vizsgáljuk meg, hogy hogyan érdemes testre szabni a menedzsmentrendszert. 

 

A zárt hurkú menedzsmentrendszer javasolt fenntarthatósági modellje 

 
A fenntarthatósági Balanced Scorecard modell csupán technikai megoldást kínál. A 
Kaplan-Norton-féle menedzsmentrendszerbe akkor lehet beágyazni, ha a Balanced 
Scorecard kialakítása előtti stratégia kialakítási fázisokba is bevonjuk a 
fenntarthatósággal kapcsolatos tanulságokat a 4. ábrán látható módon. 
 
Az első fontos lépés, hogy az értékláncban keressük a kettős értékteremtés 
lehetőségeit. A kettős értékteremtést az érintettekkel, azaz a stakeholderekkel 
történő párbeszéd is katalizálja. A fenntartható fejlődés lehetőségét, az üzleti 
kockázat csökkentését és hatékonyabb erőforrás-allokációt eredményez az Orlitzky-
féle metaelemzés tanulsága szerint. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
53Eredetiben: value gap 
54Emergens stratégiának nevezzük azokat a stratégiai javaslatokat, amelyek a 
munkatársaktól jönnek, tehát alulról jövő kezdeményezések formájában jutnak el a felső 
vezetőkhöz. Ennek egyik előnye, hogy kulcsfontosságú folyamatokról több információja 
lehet egy-egy munkatársnak, mint a felsővezetésnek.  
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4. ábra 

A zárt hurkú menedzsment rendszer módosított elemei 
 
A stratégia lefordítása lépésnél a stratégiai térkép kialakításánál Figge és 
szerzőtársai nyomán a fenntarthatósági Balanced Scarecard modellt használhatjuk 
két lépésben. Az első lépés a fenntarthatósági elemek hagyományos négy 
nézőpontjába történő beillesztése, ezt követi az ötödik nézőpont létrehozása és az 
ebben lévő elemek összekötése a hagyományos nézőpontokkal. 
 
Ezeket a tanulságokat a zárt hurkú menedzsmentrendszer stratégia kialakításának 
lépésénél érdemes figyelembe venni. A stratégia kialakításánál a stratégiai irányok 
meghatározásánál alapvetően fontos, hogy a stratégiai elemzésbe bekerüljenek a 
vállalat profitabilitására ható fenntarthatósági elemek. Ezt úgy lehet egy 
profitmaximalizáló vállalat esetében hatékonyan végrehajtani, hogy a 
fenntarthatósági és a vállalati értékteremtést egyszerre teremtjük meg. Láthattuk, 
hogy a CSR önmagában is értékteremtő lehet, de ahhoz, hogy minden körülmény 
között – gazdasági válság közepette is – biztosítani tudjuk ezt a közös 
értékteremtést, a vállalati értékláncot elemezve kell kapcsolódási pontokat 
keresnünk.  
 
A modell felvázolásánál a menedzsmentrendszer első két lépésben eszközölt 
módosítását mutatjuk be. A 4. ábra mutatja, hogy a módosítások az első lépésnél, a 
stratégia kialakításán belül a stratégiai irányok lépés beiktatásával a stratégiai 
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elemzés végrehajtásánál történtek. A második lépésnél, a stratégia lefordításánál, a 
stratégiai térkép és a mutatók és célok lépésnél közbeiktatásával módosítottunk a 
zárt hurkú menedzsmentrendszer elemein. 
Az utolsó lépés a fenti elemek számosítása, azaz az új elemekhez ugyanúgy célokat, 
teljesítményokozókat és mérőszámokat kell rendelni. Mérőszámok kapcsolása a 
fenntarthatósági elemek esetén is fontos. Jól bevált mérési módszereket nem 
elterjedtek ezen a területen, éppen ezért a vállalatok számára valószínűleg a 
fenntarthatósági elemek sikerességének mérése lesz az egyik legnehezebb feladat. 
Ha azonban a Balanced Scorecard metodológiát egyre többen fogják a 
fenntarthatósági elemek mérésére használni, akkor a mérési eszköztár egyre inkább 
finomodni fog. A fenti feltételek, módosítások és általánosan bíztató eredmények, 
amelyek a fenntarthatóság és a versenyelőny növekedése közötti korrelációt 
mutatják, mind ebbe az irányba mutatnak. 

 

Összefoglalás 

 
Elsőként azt mutattuk meg, hogy a vállalatok a hosszú távú részvényesi érték 
maximalizálásának elve mellett a vállalatok társadalmi felelősségvállalásával – 
bizonyos feltételekkel – kiegészítik egymást, és nem zárják ki azt, hogy egy vállalat 
párhuzamosan teljesítse mindkét célt. Ez volt az első célkitűzésünk, amely teljesült 
azáltal, hogy a szakirodalmi metaelemzések eredményeit összevetettük a McKinsey 
Quarterly kérdőívével, ezáltal az összehasonlító elemzés módszertanát követtük. A 
tanulmány első részében részletesen kifejtett elméleti háttér segítette a vállalat 
működésének és a CSR vállalati értéket is teremtő hatásának megjelenését. Az 
elemzések eredménye igazolta a célkitűzések létjogosultságát: a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás egyes tárgyalt részei stratégiai fontosságúak a vállalatok számára. 
A második célkitűzésünk az volt, hogy megismerve az értékteremtés helyét és 
természetét, egy olyan stratégiai végrehajtási keretrendszert mutassunk be, ahol a 
fenti általános érvényű közös értékteremtés létrejöhet. A közös értékteremtés 
koncepciójával hatásosabban lehet a gazdasági válság által – és a McKinsey 
Quarterly kérdőívben is megjelenő – létrehozott negatív körülményt ellensúlyozni, 
hiszen biztosítva van, hogy a vállalat az értékláncában teremtsen gazdasági és 
fenntarthatósági értéket. Figge és szerzőtársai nagy gazdasági jelentőséget 
tulajdonítottak a CSR tevékenységeknek, ezért az általuk életre hívott 
Fenntarthatósági Balanced Scorecard modell a CSR tevékenység köré épül. Zárt 
hurkú menedzsmentrendszer keretrendszerünk a porteri kettős értékteremtés 
előnyeit, illetve a stakeholderekkel történő kommunikáció által létrejövő 
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alátámasztott pozitív hatásokat is fontos elemekként hozza be, felhasználva magát a 
zárt hurkú menedzsmentrendszert is. 
Végül a cikk egy új szemléletmódot is létrehozott. A fenntartható jövőhöz nem 
csupán néhány altruista vállalatra van szükség. Azáltal, hogy többletprofitban 
megjelenő CSR programokat tárgyaltunk, talán más vállalatok is zászlajukra tűzik a 
kettős értékteremtés elvét. 
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