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Elôszó
S zalai Z oltán

A

Z oltán S zalai

A

longside practical knowledge, tutorial
skills-enhancement seminars and leadership training, the Mathias Corvinus Collegium (MCC)
holds the academic ambitions of its students to be
of utmost importance. For many years now, our
scholars have achieved significant successes in
various competitions, while numerous MCC alumni
are presently pursuing postgraduate studies in such
notable universities as Harvard, Berkeley and Oxford.
Interdisciplinary studies play a central role in
the MCC ethos. It is for this reason that the works
selected to appear in the present volume derive
from a wide range of academic fields. We consider
it to be of profound value that students experience
the distinctive characteristics of various professions
and become familiar with the outlooks and prob
lems of others. Yet why is this so essential?
Nowadays a workplace project where colleagues
would not have to cooperate with experts from
different fields in order to achieve a common goal
is unimaginable. The ability to recognise the
concerns that those working in other disciplines
may face, to understand their way of thinking, or
even to pose questions to them is just as crucial for
team members as it is for project leaders.
We hope that in the light of the above, the
diversity of the studies this volume contains will
enable the reader a brief intimacy with the characteristic spirit and philosophy of Mathias Corvinus
Collegium.

MCC I Tudástár 1

Mathias Corvinus Collegium (MCC)
a gyakorlati ismeretek, a kiscsoportos tutoriális ké
pességfejlesztô szemináriumok és a vezetôképzés
mellett kiemelkedôen fontosnak tartja diákjai tudo
mányos ambícióinak támogatását. Diákjaink évek
óta hatalmas sikereket érnek el különbözô tudo
mányos diákversenyeken, végzett hallgatóink közül
többen pedig olyan egyetemek posztgraduális
képzésein vesznek jelenleg is részt, mint a Harvard,
a Berkeley vagy az oxfordi egyetem.
Az MCC-ben központi szerepet játszik az in
terdiszciplinaritás, így kötetünkbe különbözô szak
területeken tanuló diákjaink munkáiból válogattunk.
Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok megéljék a külön
bözô szakmák sajátosságait, megismerjék mások
gondolkodását és problémáit. Miért nélkülözhetetlen ez? A mai világban elképzelhetetlen az a mun
kahely, ahol egy pro
jekten ne különbözô szak
területekrôl érkezô munkatársaknak kellene közös
sikereket elérni. Mind a munkavállalónak, mind
pedig egy projekt vezetôjének kiemelten fontos,
hogy értse, milyen problémával találkozik a másik
szakterületen dolgozó, megértse gondolkodását,
vagy éppen kérdést tudjon feltenni neki.
Reméljük, hogy a fentiek ismeretében és a ta
nul
mányok sokszínûségét látva az Olvasónak is
sikerül betekintést nyernie a Mathias Corvinus
Collegiumot jellemzô szellemiségbe és gondolkodásmódba.

Foreword

6

Elôszó I Foreword
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Szolgáltatási trendek
az elektronikaI javítás területén

H artmann C sa b a

1. ÚT AZ ELEKTRONIKAI JAVÍTÁSI TEVÉKENYSÉG KIALAKULÁSÁHOZ

A

technológiai fejlôdést nyomon követve beláthatjuk, hogy az elektronikai ipar a 21.
századra a világ iparának egyik legfôbb húzóágazatává vált. Amióta felfedezték az információ
elektronikus feldolgozhatóságát, tárolását és továbbíthatóságát, szinte az összes iparágban megindult a technológia teljes körû hasznosítása. Nemcsak a hagyományos iparágak – egészségügy,
haditechnika, gyártástechnika, bányászat, mezôgazdaság, telekommunikáció – körében vált elterjedtté, hanem a szórakoztatóipar, szolgáltatási szektor és a turizmus is elôszeretettel alkalmazza. Hamarosan eljutunk abba az állapotba, hogy nemcsak a fejlett, hanem a fejlôdô országok
lakosságán belül is szinte képtelenség lesz olyan személyt találni, aki még ne került kapcsolatba
bármilyen jellegû elektronikai készülékkel.
A fejlôdés „szükségességének” köszönhetôen indult be a hardver- és szoftveripar teljes körû
integrációja, amelynek révén megszülettek az intelligens, valós idejû, beágyazott hardver-szoftver rendszerek. Az eszközök megbízhatóságának növekedése és képességi palettájának bôvülése
indokolttá tette elôállításuk során a legkorszerûbb nyersanyagok és gyártástechnológia alkalmazását, ami jelentôsen hozzájárult az értékük növekedéséhez. Ezek a megnövekedett értékû
termékek mára nemcsak a hagyományos iparágakban, hanem a háztartásban, szórakoztatásban is
elterjedtté váltak.1
A termékek felértékelôdésével párhuzamban a végfelhasználók termékhez való hozzáállása –
a B2C (Business to Customer) és B2B (Business to Business) piacokon is – megváltozott. A vállalati
(B2C) oldalról mindinkább elônyben részesülnek azok a gyártók, amelyek a magas megbízhatósági szintû termék leszállítását követôen járulékos (tanácsadási, javítási vagy karbantartási) szolgáltatást is képesek nyújtani, a termék esetleges meghibásodása esetén pedig rövid idôn belül
képesek megoldást biztosítani. A fogyasztók oldaláról nézve is hasonló a helyzet, azzal a különbséggel, hogy náluk a termék ára és a testreszabhatóság fontosabb szerepet játszik.2
MCC I Tudástár 1

 z iparban gondolhatunk például a korszerû PLC-vezérlôegységekre, kommunikációs BUS-okra, szerveregységekre, a szóraA
koztatói oldalról pedig az okostelefonokra, elektronikus könyvolvasókra és digitális fényképezôgépekre.
2
Általában az ipari intézmények egy technológiai beruházást közép- vagy hosszú távra terveznek, így inkább a biztonság, megbízhatóság, mintsem néhány százezer forint a döntô. Ezzel szemben a fogyasztók, akik a trendváltozás miatt átlagban legfeljebb
egy-két évre képesek tervezni, konzisztens döntéseket hoznak az árat illetôen.
1
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8

Tehát a termék minôségét meghatározó tényezôk közé a járulékos szolgáltatások jelenléte is
beépült, vagyis már nem csupán az ár, szín, fogyasztás stb. alapján döntenek az emberek, hanem
az is fontos lesz számukra, hogy a termék meghibásodása esetén mennyi idô alatt, mekkora költségekkel (elveszett költség és ténylegesen megfizetett javítási díj) tud termékük újra használható
állapotba kerülni.
A gyártást végzô vállalatok is hamar észrevették, hogy a versenyképességük fenntartása céljából át
kell alakítaniuk tevékenységeiket. Felismerték, hogy az elhasznált vagy hibás termékek, alkatrészek
begyûjtése által olcsó és a legtöbb esetben jó állapotú nyersanyagokhoz, építôelemekhez juthatnak
hozzá, továbbá elkezdték létrehozni a szervizpontjaikat is, ahol szakképzett alkalmazottak segítségével javíttatták meg a vevôktôl hibásan beérkezô, viszont még jó állapotban lévô termékeket.
A kezdeti stádiumban még fenntarthatónak tûnô modell az iparág exponenciális növekedése
(Moore-törvény3) során a gazdaságosság keretein belül megvalósíthatatlannak tûnt, hiszen a vevôk
földrajzilag egyre szélesebb körben és nagy intenzitással igénylik a javítási szolgáltatást, ugyanakkor az elektronikai piac telítôdése miatt a gyártó vállalatoknak jobban kell diverzifikálniuk termékeiket, specifikálni folyamataikat, hogy a többiekkel szemben versenyképességüket megôrizzék.
Továbbá az is észrevehetô, hogy egy javítási hálózat fenntartása során gyakran elôfordulhat
olyan helyzet, amikor a gépek és a javító személyzet kihasználatlan állapotban van. Ennek az az oka,
hogy a javítási hálózat a vevôk kényelmének kiszolgálása végett teljesen kiépített, viszont így kevesebb meghibásodott termék jut egy szervizbe. Ezt továbbvezetve a kis szervizpontok gyûjtôponttá
alakításával és nagyobb javítóközpontok létrehozásával növelhetô a kihasználtság és a hatékonyság,
viszont ez már túlzottan nagy befektetést és kapacitásokat igényelne egy anyavállalattól.
A javításhoz szükséges eszközök, mûszerek beszerzése, karbantartása és esetleges javítása is
jelentôs terhet ró az anyavállalatra. Az elôbbiek következtében jöttek létre az elektronikai javításra, javítási hálózatok fenntartására és üzemeltetésére szakosodott cégek, melyek az adott piaci
vevôi igényeknek megfelelôen alakították ki üzletpolitikájukat, építették ki elosztási hálózatukat
és javítóbázisaik struktúráját. Univerzálisan alkalmazható berendezésekkel és magasan szakképzett személyzettel megteremtették azon piaci elônyüket, hogy a különbözô megbízók (gyártók)
termékeit tetszôleges igényeknek megfelelô idôn belül képesek megjavítani. A változatos vevôi
igények kiszolgálása érdekében többfajta üzleti modell – szolgáltatás jellege, vevôje, földrajzi
kiterjedtsége, termék jellege alapján – alakult ki, melyeket a késôbbiekben a relevanciájuk miatt
részletesen elemzek. Michael E. Porter (1996) alapján „az üzleti stratégia és siker alappillére,
hogy versenytársainktól különbözô tevékenységeket végezzünk”.4 Röviden ezzel magyarázható
az új tevékenységre szakosodott vállalatok kialakulása.
A folyamat során, amikor a gyártó felkeresi a javításra szakosodott vállalkozást, a termék
megfelelô körülmények közötti javítása érdekében szükséges, hogy a termékhez kapcsolódó ös�szes tapasztalat, ismeretanyag, know-how a javító vállalat birtokába is kerüljön. Az ilyen fajta
együttmûködés létrejöttéhez szükséges, hogy a gyártó – továbbiakban partner – teljes mértékben
megbízzon a javítást végzô vállalatban, annak mûszereiben és személyzetében. Meg kell bizonyosodnia arról, hogy a javító cég a folyamatait legmagasabb minôségi szinten végzi (megfelelô
alapanyagok, alkatrészek alkalmazása, károsodás elleni védelem, üzleti folyamatok biztonsága,
technológiatranszfer esetén bizalom).
 z 1960-as évek közepén az Intel cég társalapítója, Gordon Moore megfigyelést tett arra, hogy az egy mikrochipen elhelyezett
A
tranzisztorok száma másfél évente a duplájára nô. A számítógépek „erejének” növekedését az elôbbi tranzisztorszámban mérte
(VOLLER–PORTÉ-AGEL 2002).
4
Angol eredetiben: „The essence of strategy is choosing to perform activities differently than rivals do” (PORTER 1996).
3
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Az viszont nyilvánvalóan látszik, hogy a javító vállalatoknak nem érdekük a mûködésük és
folyamataik – más néven kompetitív elônyeik – publikussá tétele. Szükség van olyan külsô, független tanúsító testületekre, szervezetekre, melyek értékelése által a gyártók megbizonyosodhatnak arról, hogy a választandó partner „megfelelôen” mûködik. A javítást végzô vállalatok
számára tehát fontos cél az, hogy az iparágra jellemzô, legtöbb esetben minôségmenedzsmentszabványokban, -rendszerekben implicite5 és explicite6 megfogalmazott kritériumoknak megfeleljenek, és üzletpolitikájukat a minôségi szint fenntarthatóságának érdekében alakítsák ki és
fejlesszék tovább. Így könnyedén megszerezhetik a külsô szervezetek által kiállított, az elvárt
szabványoknak való megfelelés igazolását.
A jelenleg elterjedt minôségmenedzsment-rendszerek vizsgálata során megfigyelhetô, hogy
vagy túl specifikusan, vagy pedig túl általánosan vannak bennük megfogalmazva az elôírások.
Egy olyan helyzetben, ahol komplex tevékenységi portfólióval és kiterjedt vevôkörrel rendelkezô
vállalatnak kell a folyamatait a szabványoknak megfelelôen újjászerveznie, sok nehézség jelentkezhet. A minôség folyamatos fejlesztése érdekében új tevékenységeket kell bevezetni
(KÖVESI–TOPÁR 2006), létre kell hozni egy korszerû minôségmenedzsment-központot,
amely a folyamatok ellenôrzését kontrollálja.

2. AZ ÉRTÉKLÁNC (,,VALUE CHAIN”) ÁTALAKULÁSA
Ahhoz, hogy mélyebben megértsük az elektronikai javítás üzleti modelljének kialakulásának
az okát, érdemes megvizsgálnunk, hogy miként alakult át az iparág értéklánca és ellátási lánca. Az
ellátási lánc (supply chain) és az értéklánc (value chain) nem összekeverendô fogalmak. Az ellátási
lánc7 egy olyan kapcsolat, amely az alapanyag elôállításától kezdve a beszállítókon át a vállalaton
keresztül egészen a fogyasztóig mutatja a termék kialakulását, áramlását (az értéklánc az ellátási
lánc része). Ezzel szemben az értéklánc a vállalaton belüli értékteremtô folyamatok, tevékenységek és azok kapcsolatát mutatja (FELLER–SHUNK–CALLARMAN 2006).
Az értéklánc mint fogalom elsô definíciója Michael E. Portertôl (1985) származik: „az értéklánc kilenc hozzáadott értékû kulcstevékenység kombinációja, azzal a céllal, hogy összhangban teremtsenek értéket a vásárlók számára”8 (1. ábra). Az alábbi ábráról leolvasva láthatjuk,
hogy már az 1980-as években is nemcsak a tradicionális (logisztika, gyártás, marketing, értékesítés, HR…), hanem újabb, másodlagos tevékenységek (vevôszolgálat, javítás) is megjelentek az
értékteremtô folyamatban.

MCC I Tudástár 1

Olyan tényezôk, amelyek nincsenek konkrétan kimondva, de a szabványok keretébôl és más elôírásokból, javaslatokból
származtathatóak.
6
Konkrét elôírások, számértékek, melyek egy adott folyamat, mûvelet hatékonyságára és minôségére fókuszálnak.
7
Az ellátási lánc elemzésére az üzleti modellek bemutatásánál térek ki részletesen.
8
Az eredeti szövegben: „value chain is the combination of nine generic value added activities that work together to provide
value to customers”.
5
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Support activities
Primary activities

Organization
Human Resources
Technology
Purchasing
Inbound
Logistics

Operations

Outbound
Logistics

Marketing
and Sales

Service

Materials
handling
Delivery

Manufacturing Order
Assembly
processing
Shipping

Product
Pricing
Promotion
Place

Customer
service
Repair

1. ábra: A vállalati értéklánc felépítése
(forrás: PORTER 1985)

MCC I Tudástár 1

A javítási tevékenység értékteremtô folyamatként történô azonosítása erôsen ösztönözte a válla
latokat arra, hogy átgondolják az üzleti modelljüket, és új tevékenységek bevezetésével tartsák
meg az erôsödô versenykörülmények között a vevôiket. A vevôk érdeke az volt, hogy egy nagyobb
volumenû termék vásárlása esetén egy megszabott idôre (5-10-20 év) biztosítsák a termékük
használhatóságát. E termékek az újszerûségük miatt – kevesen értettek a megfelelô használatukhoz, és túlzottan változatosak voltak az üzemi körülményeik – viszont gyakran meghibásodtak.
E miatt a technológiai összetettség és bonyolultság miatt viszont a fogyasztók nem tudták maguk
megjavítani a terméket, ezért meghibásodás esetén kénytelenek voltak az akkor „oligopol” helyzetben lévô szervizeknek a javítási szolgáltatásért jelentôs összegeket kifizetni.
Korábbi idôkben az ellátási láncok célja az volt, hogy finomra hangolják a termékek, anyagok
és alkatrészek áramlását a nyersanyagforrásoktól a végfogyasztókig. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor megindult egy visszafelé áramlási folyamat is, amely nemcsak az elektronikában, hanem
sok más további iparágban is megjelent. A termékek visszafelé áramlása és a vállalati értékláncokba történô újbóli belépése a hagyományos értéklánc és ellátási lánc koncepció átgondolását
tette indokolttá. Ehhez kapcsolódóan Guide et al. (2003) vezette be a zárt hatásláncú ellátási
lánc (closed loop supply chain) fogalmát, melynek lényege, hogy a visszafelé áramlás segítségével
a gyártó vállalatok – mind maguknak, mind a vevôknek – hozzáadott értéket teremtsenek az újrafelhasználással. Egy ilyen helyzetben a vállalatok számára nyilvánvalóvá vált, hogy a fogyasztók
megtartása érdekében – természetesen a termék árába beépített szolgáltatással – építsenek be új
tevékenységeket értékláncaikba.

10
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2.1.	Értékteremtés a vevôk számára
Juran (1998) a következôképpen definiálta a minôséget: „A minôség azon termékjellemzôk
összessége, amelyek által kielégíthetôek a vevôi igények”. A változó piaci és vevôi igények párhuzamban a technológiai fejlôdéssel szükségessé tették a minôség fogalmának átértelmezését.
Kotler és Keller (2008) szerint a vevô számára nyújtott értéket egy ún. „érzékelt” vevôértékként
(Customer Perceived Value – CPV) érdemes kezelni. A szerzôk szerint ez az érték nem más, mint
a potenciális vevônek az ajánlat elônyeirôl és költségeirôl, valamint alternatíváiról alkotott értékelésének a különbsége. Ezt az érzékelt vevôértéket szokás közvetített vevôértéknek is nevezni.
Ahhoz, hogy egy vállalat sikeres legyen, minden idôpillanatban törekednie kell arra, hogy
a termékei az adott piaci viszonyokhoz képest a legmagasabb minôségi szintet képviseljék. Ehhez
szükség van olyan intézkedések meghozatalára, amelyek biztosítják azt, hogy a termék a teljes
életciklusa során olyan folyamatokon is keresztülmenjen, amelyek ellenôrzik az elvárt igényeknek való megfelelést. A minôség biztosítására irányuló spontán törekvések azonban nem mindig
járnak számottevô eredménnyel. Az ehhez kapcsolódó tevékenységeket tudatosítani, rendszerezni (tervezni, szervezni és ellenôrizni) kell, hogy egyáltalán vizsgálhassuk azt, hogy a termék
az elôírt követelményeket teljesíti-e. Az e célból kialakított menedzsment rendszereket átfogóan
minôségmenedzsment-rendszereknek nevezzük (HORVÁTH–MARKOS szerk. 2007).
A vevôk hûsége adott márkákhoz és vállalatokhoz rendkívül eltérô. A hûség fokozásának kulcsa
a nagyobb vevôérték biztosításában rejlik. Ez a jelenlegi dinamikusan változó piacokon – új versenytársak és új termékek megjelenése, helyettesítô termékek térnyerése – egyrészt új termékek kifejlesztésével és piacra dobásával, másrészt pedig az eddigieken felüli, extraszolgáltatások segítségével valósítható
meg. Egy vevô elégedettsége általánosságban véve nem más, mint az öröme vagy csalódottsága, amely
a termék várakozásokhoz képest nyújtott teljesítményének (vagy eredményének) az összehasonlításából
származik (KOTLER–KELLER 2008). A fejlett piacokon az újabb vevôk szerzése és a régiek megtartása végett – termék és szolgáltatás szempontjából is – elengedhetetlen a „valami több” nyújtása.
A témához kapcsolódó kutatásban megvizsgáltam azokat a fô tényezôket, amelyek elektronikai termék vásárlásakor a vevôk számára a minôséget jelentik. A kérdôívet 293 fô – javarészt Európában tanuló 18−28 év közötti diák9 − töltötte ki. A feltett kérdéseket és az arra adott válaszok
megoszlását az alábbi táblázatban foglaltam össze:
Mennyire tartja fontosnak
elektronikai termék vásárlása esetén
a következô paramétereket?
Design
Ergonómia
Garancián túli szolgáltatások
Garanciális szolgáltatások
Márkaimázs
Ár

nem fontos ................................. fontos
3
2
12
1
12
0

13
8
35
11
43
0

62
51
75
27
78
29

147
116
85
69
95
76

47
95
65
164
44
167

9

 zért ezt a korcsoportot választottam, mert életvitelük miatt ôk a vizsgált elektronikai termékek egyik potenciálisabb használói
A
csoportja, és rendelkez(het)nek akkora jövedelemmel, hogy ezeket saját maguk is meg tudják vásárolni.
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1. táblázat: A termékjellemzôk fontossága elektronikai termék vásárlása esetén
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Ahhoz, hogy egyértelmû képet kapjunk a rangsorról a válaszokat a fontosság szerint súlyokkal
láttam el (nem fontos: 1 − fontos: 5), majd ezeket összeadva képeztem egyenértékû mutatókat,
amelyek segítségével kiszámoltam a végsô fontossági sorrendet. Az eredmény:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ár............................................................................................................(1226)
Garanciális szolgáltatások......................................................................(1200)
Ergonómia.............................................................................................(1110)
Design....................................................................................................(1038)
Garancián túli szolgáltatások...................................................................(972)
Márkaimázs..............................................................................................(932)

A felmérés szerint az ár és a garanciális szolgáltatások megléte volt a legtöbb esetben a döntô
minôségi tényezô, továbbá sejtésünk – mely szerint a fogyasztókat már nem csak az ár, hanem
a vásárlás utáni, elsôsorban a garanciális szolgáltatások is befolyásolják – a felmérés adataiból igazoltnak tekinthetô. Tehát a vállalatoknak valóban szembesülniük kell azzal, hogy versenyképességüket nemcsak az ár, hanem a járulékos szolgáltatások biztosítása és termékük differenciálása
is erôteljesen befolyásolja.

MCC I Tudástár 1

2.2. Új szolgáltatások megjelenése

12

2.2.1. Termékjellemzôk
Amikor az elektronikai termékek piacáról beszélünk, akkor egy viszonylag fejlett piacra kell
gondolnunk. Egyre több versenytárs jelenik meg újabb és újabb termékekkel, fokozódik az árverseny, és a legtöbb termék képességeinek integrációja révén sokszorozódik a helyettesíthetôség
szerepe.10 A vállalatoknak a sikerességük elérése érdekében „valami újat” kell mutatniuk.
Az elektronikai piacon megtalálható termékeket Juneja–Rajamani (2003) szerint átfogóan az alábbi
fôbb tényezôk jellemzik:
• folyamatosan rövidülô termékéletciklus (a viszonylag rövid, egy-két hetes bevezetést követôen
egy hosszabb, két-három hónapig tartó „megérés” szakasz, majd ezt követôen egy két-három hetes elavulási ciklus és végül egy rövid kivonulás);
• magas fokú szezonalitás;
• high-tech termékek (az alkatrészek komplexek, összeállításuk/szétszerelésük magas fokú szakképzettséget igényel);
• alacsony ár – gyors forgási idô – szerény hozam (jellemzôen sok az olyan termék, amely kisebb
jövedelmet biztosít, a fogyasztók rendszeres használata, igényei miatt alacsonyabb minôségû
és árú; ezek a termékek rendszeres jövedelemforrások lehetnek);
• magas ár – magas forgási idô – jelentôs hozam (olyan termékek közül is sok van, amelyeket a hasz
nálati rendeltetésük miatt hosszabb távra vásárolnak az emberek, így ezek idôszakonként
eredményezhetnek jelentôsebb bevételeket);
• alacsonyabb értékû alkatrészek túlsúlya a magasabb értékûekhez képest (a költségminimalizálás
szempontjából a gyártók törekednek arra, hogy csak a mûködéshez szükséges elemek legyenek jó minôségûek, az egyéb rendeltetésûek általában alacsonyabb értéket képviselnek);
• szoftver és hardver integrációja.
10

I lyen jelenség volt megfigyelhetô, amikor az Apple bevezette az iPadet. A termékkel helyettesíteni lehetett a legtöbb elektronikus könyvolvasót, hordozható számítógépet, zenelejátszót és részben a fényképezôgépet.
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Ahhoz, hogy a vevônek minôségi terméket tudjanak nyújtani, az ellátási lánc (supply chain) minden szereplôjének a minôség iránt elkötelezetten kell mûködnie.
2.2.2. Az ellátási lánc (supply chain)
Mentzer et al. (2001) alapján „az ellátási lánc három vagy több közvetlenül involvált – egyéni
vagy szervezeti – résztvevôbôl álló, a termékek, szolgáltatások, pénz és/vagy információ upstream
és downstream11 áramlását a forrástól a fogyasztóig biztosító kapcsolatrendszer”. A definícióba
beágyazva azonosíthatunk háromfajta ellátási láncot:
• „közvetlen ellátási lánc” (Direct Value Chain): A vállalat, a közvetlen vevô és a közvetlen beszállító alkotja. Az elképzelés szerint a vállalat csak a közvetlen kapcsolataira fókuszál.
Supplier

Organization

Customer

2. ábra: Közvetlen ellátási lánc
(forrás: MENTZER et al. 2001)

• „kiterjesztett ellátási lánc” (Extended Value Chain): A közvetlen ellátási láncon túl itt már megjelenik a beszállítók beszállítójával és a vevôk vevôjével való kapcsolat fontossága is.
Supplier’s
supplier

...

Supplier

Organization

Customer

...

Customer’s
customer

3. ábra: Kiterjesztett ellátási lánc
(forrás: MENTZER et al. 2001)

• „totális ellátási lánc” (Ultimate Value Chain): Ebben a szemléletben a termékkel kapcsolatba
kerülô legelsô beszállító (ultimate supplier), a legutolsó vevô (ultimate customer) és minden más
folyamatban részt vevô külsô szereplô is számításba kerül.
Third Party Logistics Supplier
Ultimate
Supplier

...

Supplier

Organization

Financial
Provider

Customer

...

Ultimate
Customer

Market
research firm

4. ábra: Totális ellátási lánc
(forrás: MENTZER et al. 2001)
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Upstream: beszerzési tevékenységek gyûjtôneve, downstream: értékesítési tevékenységek gyûjtôneve
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A termékek és az ellátási lánc kiterjedésének megismerése után most már rátérhetünk az
ellátási lánc funkcionális felépítésének vizsgálatára. Juneja–Rajamani (2003) alapján az ellátási
láncban öt fô funkcionális szereplô jelenik meg, ezek a: gyártók, beszállítók (Suppliers); OEMek (Original Equipment Manufacturer12); értékesítôk (Sales Companies); elosztás, kiskereskedelem
(Retail) és a fogyasztók (Customers):
Suppliers

OEM

Sales

Retail

Customers

5. ábra: Az elektronikai termékek ellátási lánca
(forrás: JUNEJA–RAJAMANI 2003)

MCC I Tudástár 1

A szerzôk az ellátási lánc vizsgálata során feltárták azokat a problémákat, gondolatokat, amelyek
szerintük a termékek, szolgáltatások minôségének romlásához, gyenge jelenlétéhez vezethetnek:
• Kutatás & fejlesztés. A kutatási projektek idôtartama átlagban túl hosszú, ezért a vállalatok a jelent
kezô vevôi igényekre csak késve tudnak terméket elôállítani.
• Újrafelhasználás. Az anyagok újrafelhasználásának mértéke alacsony13, elosztásának mértéke
az ellátási lánc egyes tagjai között nem valósul meg teljes mértékben (például a beszállítók
nem mindig jutnak hozzá az általuk beszállított termékekbôl, alkatrészekbôl visszakerülô
anyagokhoz).
• Erôs beszállítói alkupozíció. A termékek magas fokú testreszabottsága miatt az összeszerelést,
összeállítást végzô (általában OEM) vállalatok szoros függésben állnak a beszállítóikkal, hiszen újbóli anyag- és alkatrészigény esetén „csak” ôk tudják szállítani számukra a kívánt
elemeket (például: repülôgépgyártás, intelligens gépek, orvosi eszközök gyártása).
• Rövidülô termékéletciklus. Az elektronikai termékek egyre rövidebb idôn belül avulnak el,
a piac részérôl folyamatosan igény van az innovációra, új megoldások bevezetésére.
• Ostorcsapás-effektus.14 A nem megfelelô (általában historikus adatokon alapuló) anyagszükséglet-tervezés és információhiány okozta többletköltségek megjelenése.
• Szervizelési szükséglet addicionális költségei. A termék meghibásodása esetén az – akár egyéni,
akár vállalati – vevôk részérôl elvárás az, hogy a termékhez automatikusan kapcsolódjon
javítási szolgáltatás, azaz a vállalat biztosítson egy olyan hálózatot, amelyet probléma esetén
bármikor elérhetnek. Egy ilyen javítási hálózat kiépítése és fenntartása jelentôs többletköltséget ró a vállalatokra, ami a nyereséget jelentôsen csökkentheti.
• Egyéb addicionális szervezési költségek. Ilyen lehet például az „ostorcsapás-effektus” következtében fellépô, megnövekedett raktározási költség vagy az intenzív piaci versenyben való
helytálláshoz szükséges marketingeszközök költségei.

14

 z OEM (Original Equipment Manufacturer) olyan vállalat, amely kész eszközt, alkatrészt gyárt és ad tovább egy másik vállalatA
nak, amely késôbb ezt az alkatrészt a saját termékébe beépíti, és azt a saját márkaneve értékesíti.
Fleischmann (2000) szerint a meghibásodott, sérült eszközökbôl történô meglehetôsen alacsony költségen megvalósuló alapanyag-visszanyerés volt az egyik legfôbb motiváció a visszáru-logisztikai (reverse logistics) rendszerek létrehozatalakor.
14
Az ostorcsapás-effektus lényege az, hogy az ellátási láncban lévô vállalatok a bizonytalanság miatt az optimálistól eltérô – általában magasabb – készletszintet tartanak. Ennek következtében ahogy az ellátási lánc eleje felé haladunk, egyre nagyobb mértékû
készletszint jelenik meg (LEE et al. 1997).
12

13
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Az ellátási lánchoz kapcsolódóan érdemes kihangsúlyoznunk még egy fontos területét: az
anyagbeszerzést (procurement). A hagyományos anyagszükséglet tervezés (MRP – Material
Requirements Planning) módszertana a szezonalitási és dinamikus versenybôl adódó jellegzetességek implementálására és a kockázatok mérséklésére válaszul egyre inkább kezd átalakulni a DDMRP
(Demand Driven Material Requirements Planning) módszertanára, amelyben a vállalatoknak olyan
készletezési rendszert kell kidolgozniuk, mely a piaci igényekre válaszul szinte közvetlenül képes
hatni az egész ellátási lánc folyamataira (PLOSSL 1995).
A vállalatnál futó logisztikai rendszerek fontos kritériuma, hogy ne csak a múltbéli adatok
alapján, hanem a jelenlegi piaci viszonyokból, folyamatokból és történésekbôl leszûrt adatok
alapján a vevôi igények pontosabb felderítése segítségével valósuljon meg az anyagbeszerzés
tervezése (MOHEBBIA et al. 2006). Ez a gyártási és a javítási tevékenységet végzô vállalatok
rendszereinek kialakítása során is fontos szempont.
2.2.3. A vásárlás utáni szolgáltatások mint jövedelmezô tevékenységek
Az ellátási lánc és az azonosított problémák elemzésébôl észlelhetô, hogy valóban létezik egy
rés a piacon, ahol érdemes vállalkozást indítani, ez pedig nem más, mint a vásárlás utáni szolgáltatások területe. Beauvillard et al. (2009) szerint ezeket a szolgáltatásokat három alapvetô
csoportba sorolhatjuk:
• üzleti szolgáltatások (Business Services);
• mûszaki javítási szolgáltatások (Enhanced Technical Services);
• hagyományos életciklus-növelô szolgáltatások (Traditional Life-Cycle Services).

15

I tt az „alacsonyabb” szót a magas értékû ipari és orvosi eszközök árához mérve értem. Ebbe a kategóriába tartoznak például a fény
képezôgépek, okostelefonok, tablet PC-k.
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Az üzleti szolgáltatások közvetetten kapcsolónak a termékhez, és a jelenlegi „mainstream” üzleti modelleknek megfelelôen alakultak ki. Ilyen szolgáltatások lehetnek: a tanácsadási (stratégiai
tervezés; vásárlás elôsegítése; termékfejlesztés; kapcsolódó értékesítés támogatás) és pénzügyi szolgáltatások (finanszírozási segítség; bérlési és leasinglehetôségek; biztosítási lehetôségek), az üzleti
folyamatok (más szereplôvel közösen végzett, megosztott szolgáltatások; adminisztratív tevékenységek kiszervezése) és az operatív folyamatok kiszervezése (eszköz/felszerelés-menedzsment, egyéb
gyártási mûveletek kiszervezése, teljesítmény/végcél elérését biztosító garanciák). Ezen szolgáltatások leginkább a nagy értékû és/vagy volumenû megrendelések esetén jövedelmezôek.
A második nagy csoport, a mûszaki javítási szolgáltatások tere, már – a hagyományos
életciklus-növelô szolgáltatásokkal együtt – közvetlenül kapcsolódik a termékhez. Ebbe a csoportba sorolhatjuk az élettartam-növelô (alkalmi vizsgálat; állapotmonitoring; felújítás; átalakítás; modernizálás; teljesítményoptimalizálás), életciklus végi (újrahasznosítás; hulladéklerakás)
és az ún. „third-party” szolgáltatásokat (versenytársak termékeinek vizsgálata, helyettesítô és
kiegészítô termékek vizsgálata, kapcsolódó termékek és rendszerek elemzése). Leginkább a nagyobb értékû ipari és orvosi eszközökre jellemzôek.
A hagyományos életciklus-növelô szolgáltatások (leginkább az élettartam alatti − lifetime
services – szolgáltatások), már a legtöbb alacsonyabb15 értékû elektronikai terméknél is jelen
vannak. Ide tartoznak: az életciklus eleji (telepítés; helyszíni összeállítás; beszerelés; üzembe helyezés; tanúsítás; tesztelés; kezelô személyzet képzése) és az élettartam alatti szolgáltatások (tartalékalkatrész biztosítása; hibakeresô vizsgálatok; üzemszerû átvizsgálás; hibajavító és
hibamegelôzô intézkedések; teljes átkalibrálás).

15
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Fleischmann et al. (2000) alapján az alapvetô vásárlás utáni, javítási, újrafelhasználási
(remanufacturing) szolgáltatásoknál a termék újrahasználhatóságának megteremtésére való képesség az egyik legfôbb gazdasági hajtóerô. Sok esetben elôfordulhat olyan helyzet is, amikor
a javított termék felvevô piaca és az újonnan gyártott termék felvevô piaca között átfedés jön létre,
(a visszaforgatott, javított termék is szinte 100%-ban újként kerül eladásra). Ez egy kiemelendô
környezetbarát megoldás, sôt potenciális jövedelemforrás is a vállalatok számára: egy adott anyagot csak egyszer kell megvásárolni, viszont azt többször értékesítheti.

3. AZ ÜZLETI MODELLEK
A piaci sajátosságoknak és az eltérô vevôi igényeknek megfelelôen rendkívül sokféle szolgáltatásmodell jöhet létre. Egy folyamat minôséget befolyásoló tényezôi nagyban függnek a tevékenység végzésére kialakított üzleti modelltôl. Az iparági üzleti modellek elemzése a késôbbiekben
segítséget nyújthat a vállalati minôségmenedzsment rendszerek kialakításában.
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3.1. Csoportosítási irányelvek
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Mind termelôi, mind fogyasztói oldalról nagy az igény arra, hogy a rendelkezésre álló erô
források hatékonyabb kihasználása végett az egyes vállalatok szakosodjanak a javítási szolgáltatásokra. Ezen tevékenység végzése során a méretgazdaságosság szintjének elérése az egyik fô cél.16
A méretgazdaságosság az alábbi fôbb dimenziók mentén jöhet létre:
Elosztási hálózat. A vállalatok a hibás termékek begyûjtésére ún. gyûjtôpontokat (customer hub)
hozhatnak létre. Ezen hálózat kialakításakor a fô cél az optimális földrajzi lefedettség biztosítása
(a fogyasztóknak ne legyenek irreálisan nagy járulékos költségei a termékek leadása során). Ezt
a hálózatot elég egyszer kiépíteni, mert bármilyen új termék, termékcsalád vagy partner megjelenése esetén csak ebbe kell integrálni az új terméket.
Szezonalitás kiküszöbölése. Fennállhat annak a veszélye, hogy a vállalat szezonális termékek javítására szakosodik (például: téli kültéri mûszerek, amelyek a szélsôségesen alacsony
hômérsékletnek nem állnak ellen). Itt megoldásként a javítási termékportfólió diverzifikálása
(több, egymástól eltérô szezonalitású termék beépítése) szerepel.
Hatékonyabb erôforrás-felhasználás. Egyes univerzális mûszerek az üzem több területén is felhasználhatóak, továbbá a munkaerô szervezése is sokkal hatékonyabban megvalósítható. Egy
több terméket tartalmazó, diverzifikált termékportfólió esetén nagyobb annak az esélye, hogy
egy termék javításának beszüntetésekor könnyedén át tudnak állni egy másik termék javítására
(ezzel elkerülhetô a leépítésekbôl és az új munkaerô felvételébôl származó költségtöbblet is).
Anyagfelhasználás. Bizonyos anyagok (például: polimerek) esetén gyakori, hogy két különbözô
termékhez is hasonlóak a vonatkozó elvárások. Ilyenkor elegendô egy helyrôl beszerezni az
anyagot és azonos/hasonló gépeken megmunkálni, mert ezzel rengeteg idôt és pénzt spórolhatunk meg – a termelésütemezés hatékonysága sokkal jobban növelhetô –, nem is beszélve arról,
hogy nagyobb sorozatok javítása esetén a magasabb minôségû gépek vásárlása jobban megtérül
(ezekkel pedig magasabb minôségû termékeket lehet elôállítani).
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I tt elég csak arra gondolnunk, hogy egy javító üzem fenntartásának milyen magas a fix költsége (szakképzett munkások bére,
nagy értékû gépek karbantartása, telepítése, amortizációja…).
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Minél több termékkel foglalkozik egy vállalat, annál jobban csökkenthetôek a fix költségei, de
ezzel együtt a nagyméretû termékportfóliók kezelése, nyilvántartása bonyolulttá válik. Egy 6-8
gyártó körülbelül 40-50 termékét javító vállalatnál az eltérô igények miatt komoly problémák
merülhetnek fel például az egyik termék javításáról a másikra történô átállás során. A javítási termékportfólió növekedésével párhuzamban érdemes a vállalatoknak azon gondolkozniuk, hogy
mely ismérvek alapján próbálnak egyszerûsítô kritériumokat alkalmazni. Ötletként felmerülhet
a termék típusa (például: egységes kezelési rendszer külön a mobiltelefonokra, hordozható számítógépekre), gyártó (megbízóspecifikus nyilvántartás) és a javítás üzleti modellje szerinti egyszerûsítés.
A piac üzleti modelljei alapvetôen két fô tényezô – a javítási igény és a kapcsolt logisztika jellege – köré csoportosíthatóak. A logisztikai vonalon további csoportosítást végezhetünk aszerint,
hogy közvetlenül a végfelhasználónak vagy helyette a szerzôdéses partnernek (amely jellemzôen
egy OEM cég) történik-e a szállítás. A piacon mûködô üzleti modelleket az elôbbi jellemzôknek
megfelelôen a 2. táblázat szerint kategorizálhatjuk:
Kapcsolt logisztika
Visszáru

Készáru

Szolgáltatás vevôje

Szolgáltatás vevôje

Szolgáltatás
jellege

Végfelhasználó

Szerzôdéses
partner (OEM)

Végfelhasználó

Szerzôdéses
partner (OEM)

PUSH

PULL

2. táblázat: Az üzleti modellek csoportosítása

3.2. Szolgáltatás jellege szerinti csoportosítás
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 anke (2003) alapján kétféle módon vált elterjedtté a rendelésteljesítés: make to order (amikor a vállalat kizárólag a partnertôl
W
beérkezô megrendelés átvételekor kezd el gyártani) és a make to stock (ekkor a vállalat folyamatosan gyártja a termékeit, amelyet a raktárjában tárol, így egy esetleges megrendelést zéró átfutási idôvel tud teljesíteni).
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A vevôk javításra, termékeikre vonatkozó preferenciái, igényei vizsgálata során érdemes arra
keresni a választ, hogy a hibás termék és a visszajuttatott termék között milyen kapcsolat van.
A megkülönböztetés alapja az, hogy ugyanazt (Same for same – S4S) a terméket kapják-e vissza,
amelyiket leadták vagy egy ahhoz hasonlót (Like for like – L4L) (KRISHNAMURTY–SURY–
VERNON 2002). Az ugyanazon termék javítási modelljét PUSH, a hasonló termékét pedig
PULL modellnek hívják. A PUSH modell lényege, hogy a vállalatok kereslettervezés (demand
planning) és elôrejelzés (forecasting) alapján végzik a termelést, készülnek fel a javítási tevékenység
végzésére. A PULL modellben viszont a termelés és a javítás volumene keresletváltozás alapú.
A PUSH és PULL csoportosításhoz szorosan kapcsolódik a „make to order” és a „make to stock”17
definíció, mely hasonlóan a kereslet-elôrejelzés, illetve a vevôi igények általi gyártáshoz kapcsolható (WANKE 2003).

17

18/03/2013 11:04

A termékek testreszabhatóságának és felértékelôdésének köszönhetôen jelenleg a fogyasztói
elektronika körébôl inkább a luxuscikkek (okostelefonok, fényképezôgépek, tabletek), míg az
ipari elektronika körébôl az orvosi eszközök, magas komplexitású mûszaki-informatikai alkatrészek, gyártóberendezések egyre inkább a PUSH modellekben, míg az olcsóbb, szinte „csak”
funkcionális célokból tartott termékek (például: olcsóbb mobiltelefonok, televíziók) piacán inkább a PULL modell a jellemzô.
Klug (2006) nyomán megemlítendô, hogy nagyobb elôrejelzési bizonytalanság, üzleti kockázat esetén inkább a PULL, míg biztosabb, kevésbé kockázatos esetben a PUSH stratégia alkalmazása a célszerû. Ezt igazolja továbbá az is, hogy a kisebb vevôkörrel, kisebb termékportfólióval
rendelkezô vállalatok inkább PULL stratégiát alkalmaznak, míg a nagyoknál a PUSH a jellemzô.
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3.2.1. PUSH modell
A PUSH modellnek a legfôbb elônye az, hogy mivel a vevôk által beérkezett termék kerül
javításra, nem kell a hibátlan termékekbôl készletet fenntartani. Ennek köszönhetôen eltûnnek
a járulékos raktározási és a fel nem használt termék gyártásához kapcsolódó ún. „elsüllyedt” költségek. További elônye, hogy felesleges erôforrás-felhasználást nem végez a vállalat, hiszen csak
hibás termék érkezése esetén indul be a „javítósor”. A modell hátránya viszont az, hogy nehézkes
elôrejelezni a jelentkezô trendeket, szezonalitást, könnyedén elôállhat az alacsony kihasználtság és az „üresjárat” állapota. A PUSH modell kiterjedt javítási termékportfólióval rendelkezô
vállalatokra jellemzô, ahol a portfóliódiverzifikáció segítségével kiküszöbölhetôek a kereslet
ingadozásából eredô egyenetlenségek. Léteznek ugyanakkor PUSH modellben mûködô, szûk
termékportfólióval rendelkezô vállalatok is.18
A tárgyalt modell vevôi oldalról azonosított legfontosabb minôségi tényezôje a megfordulási idô (Turn Around Time – TAT; mennyi idô telik el a termék leadásától a végfelhasználóhoz vagy szerzôdéses partnerhez történô visszaérkezéséig). A vevô igénye tehát annál jobban
„teljesítôdik”, minél hamarabb kapja meg a terméket. További azonosított tényezô, hogy az
eredeti állapotához képest milyen állapotban kerül vissza hozzá a beadott termék (funkcionális
és vizuális változatlanság). A szervizek földrajzi elérhetôsége itt kevésbé játszik akkora szerepet,
hiszen sokszor a javítási költségekhez képest elenyészô a javítási gyûjtôponthoz jutás költsége.
Példaként érdemes a magasabb értékû irodai elektronikai cikkek (nyomtató, fénymásoló,
projektor) javítását felhozni, ahol a funkcionális fontosság miatt szinte elengedhetetlen a minél
rövidebb idôn belüli rendelkezésre állás.
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3.2.2. PULL modell
A PULL modell jellegzetessége a PUSH modellel szemben az, hogy a vevô nem a saját készülékét
kapja vissza, hanem egy funkcionális szempontból megegyezô, hasonlót (KRISHNAMURTY–
SURY–VERNON 2002). Ennél a modellnél a megfordulási idô közel zérussá válik – a hibás
termék (faulty product) leadását követôen egybôl kézhez kapja az új, jól mûködôt (good product).
A vevôk szemszögébôl a termékek olcsósága miatt itt legfôképpen az számít, hogy a javítóközpontok vagy elosztási gyûjtôpontok (customer hub) minél kevesebb járulékos költséggel
elérhetôek legyenek. Felmerülhet olyan helyzet is, hogy leadásakor nincs kéznél az új termék,
így nem sikerül biztosítani a funkcionális állandóságát. A cél az, hogy a vállalat fenn tudjon
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 hol a javított termék értéke túl nagy, ott egyrészt a vevô szemszögébôl nézve is a javítás a preferált az új termék vásárlásához
A
képest, másrészt pedig a magas fokú precizitás és minôség miatt a vállalat is sokat „nyer” egy termék javításán.
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tartani egy olyan logisztikai rendszert, amely a mindenkor jelentkezô igények esetén a lehetô
leggyorsabb idô alatt képes a kívánt terméket a gyûjtôpontra juttatni.
A vállalati oldalról a legfontosabb mutatóvá a készletgazdálkodás jósága válik (pontosan elôre
kell tudni jelezni, hogy mennyit kell az adott termékbôl a raktárban tartani a jelentkezô keresleti hullámok, igényeket kielégítése céljából: elôrejelzés megbízhatósága). Továbbá a vállalatnak
hatékonyan mûködô integrált infokommunikációs rendszerrel kell rendelkeznie, hogy a javítási
pont és a hibás terméket felvevô gyûjtôpont közötti kommunikáció hatékonyan mûködhessen.
A legfôbb cél az ellátási láncbéli ún. „ostorcsapáseffektus” elkerülése (LEE–PADMANABHAN–
WHANG 1997).
Tipikus példa a PULL modellre az alacsonyabb értékû mobiltelefonok javítása.
3.3. A kapcsolt logisztika jellege szerinti csoportosítás
A javító vállalatnál számos olyan járulékos szolgáltatást el lehet képzelni, amely a vevô számára
– legyen az maga az egyéni végfelhasználó vagy egy nagy elektronikai gyártó cég (OEM) – értéket teremt. Gondolhatunk itt arra, amikor egy vállalat kezébe veszi a távolságból történô javítás
platformját, vagy amikor kiépít egy olyan hálózatot, amelyen keresztül könnyedén és gyorsan
be tudja gyûjteni a hibás termékeket, és azokat a szerelôcsarnokába szállítva, azonnal el tudja
kezdeni a javítási tevékenységet.
A termékek áramlásának iránya (flow of products) szerint elkülöníthetünk visszáru (reverse) és
készáru (forward) logisztikai modelleket. E két modell alkalmazását tekintve nem zárja ki egymást, hiszen az elektronikai termékek piacán sok esetben készáru- és visszáru-logisztika egyaránt
megvalósul (a hibás termék átvételekor a vevô egybôl kézhez kapja az újat, míg a hibásat az
üzembe történô visszaszállítást követôen megjavítják és a késôbbiekben újként értékesítik).
A kapcsolt logisztika jellege szerinti elemzés során érdemes továbbá kitérni arra is, hogy kik
a termék végsô átvevôi, azaz a termék közvetlenül a végfelhasználóhoz – itt maga a javítást végzô
cég intézi a javított termék kézbesítését is – kerül, vagy a javítást végzô vállalat saját gyûjtôpontjára
(customer hub) kerül vissza a termék, onnantól pedig a partner felelôssége az árumozgatás.
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3.3.1. Visszáru-logisztika (reverse logistics)
Kleber (2006) szerint a visszáru-logisztika lényege, hogy a vállalat a vevôktôl/partnerektôl
visszaérkezô hibás termék szállítását, kezelését és késôbbi újrafelhasználását teljes egészében a saját
kezébe veszi. A fô fókusz az, hogy miként lehetséges az elosztási hálózat több termékre történô
optimalizálása. De Brito és Dekker (2003) alapján fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a visszáru-logisztika nem csupán hulladékkezelés, hanem a fenntartható fejlôdés és a zárt hatásláncú
ellátási lánc (closed loop supply chain) fontos része a fel nem használt anyagok célszerû újrafelhasználása és értékesítése által (GUIDE et al. 2003).
Az elektronikai javításban a visszáru-logisztika akkor jelenik meg, amikor a megbízó számára nehézkesen kivitelezhetô a hibás termékek áramlásának menedzselése és azok megjavítása.
A javítást végzô vállalat változó mértékû hibástermék-áramlással (product flow) szembesülhet,
amelyet saját rendszerén keresztül próbál kezelni. Célszerû, ha a javítást végzô vállalat már a hibás termék piacon való megjelenését – azaz, amikor a vevô a terméket a szervizbe/boltba beviszi
– követôen veszi kézbe a folyamat irányítását. A méretgazdaságosságot kihasználva a visszárulogisztika egy fontos, jövedelmezô területként azonosítható.
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Elônye még, hogy mivel a termék megjavításáig a javítást végzô vállalat veszi kézbe az összes
logisztikai folyamatot (nyilvántartás, nyomonkövetés, anyagszükséglet-tervezés), így hatékonyabban tudja szervezni erôforrásait (emberi erôforrások, anyagbeszerzés), és a kívánt terméket a kívánt állapotban, a vevôi igényeknek megfelelôen gyorsan vissza tudja juttatni a piacra.
Minôségi kritériumként a szállítási idô (nevezhetô a PUSH modellnél megismert megfordulási
idônek is) jelenik meg. Ennél a modellnél a legtöbb felhasználandó anyag újrafelhasználásra is
kerül, ezért fontos az, hogy az igényelt technológiának megfelelôen legyenek beépítve.19
Hátránya viszont az, hogy egy kiterjedt logisztikai hálózat fenntartásának a fix költsége magas,
ezért kisebb volumenû javítási tevékenység végzése esetén nem javasolt az efféle szakosodás. További nehézségként merülhet fel az (emberi, technológiai) erôforrások javítóközpontok közötti
egyenletes elosztása is.
A visszáru-logisztika valóságbeli példája az, amikor a gyártó önmaga szervez speciális gyûjtési
akciókat, ahol a vevôk valamilyen „jutalom” ellenében visszaszolgáltatják az elromlott eszközt.
3.3.2. Készáru-logisztika (forward logistics)
A készáru-logisztika a felépítését tekintve hasonló a visszáru-logisztikához, viszont a termékáramlás iránya az ellentettje. A modellben a javítást végzô vállalat egy, a múltban leadott, azt
követôen pedig valamikor megjavított terméket az elosztási csatornákon – amelyek lehetnek saját
vagy megbízott által üzemeltetettek – keresztül juttatja vissza a piacra (KLEBER 2006). Készáru-logisztika akkor jellemzô, amikor az egykor beküldött hibás terméket a vállalat újraértékesítés
céljából vagy közvetlenül végfelhasználónak, vagy pedig a szerzôdéses partnernek juttatja vissza.
Abban az esetben, amikor a javítást végzô vállalat kizárólagosan készáru-logisztikát alkalmaz,
akkor leginkább PULL stratégiát követve tudja a legtöbb értéket megteremteni a vevôi számára.
Ekkor ugyanis a termékáramlás folyamatos követése és optimalizálása által érhetô el az, hogy
mindig idôben álljon a termék a végfelhasználó vagy a szerzôdéses partner rendelkezésére.
Ugyanakkor a vállalat számára az a legelônyösebb, ha kombinálja a készáru- és visszáru-logisztikát, hiszen ekkor – az elosztási csatorna méretgazdaságosságának elvére támaszkodva – nyereségesebben, kockázatmentesebben és hatékonyabb erôforrás-felhasználással tudja végezni üzleti
folyamatait. Egy készáru-logisztikát alkalmazó vállalatnál fontos tényezôként jelenik meg a fejlett és könnyen hozzáférhetô raktározási rendszer és a logisztikai hálózat erôforrás-optimalizált
kialakítása („a kamionok ne üresjáratban, félig telített állapotban szállítsanak”).
A készáru-logisztika szerint mûködik a legtöbb mai vállalat, amely bármilyen jellegû gyártott
vagy összeszerelt terméket a vevôk felé továbbít.
3.4. A vizsgált modellekbôl származtatható minôségkritériumok
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Egy jelentkezô piaci igényre gyakorlatilag bármilyen kombinációval kialakítható olyan modell,
amely a legtöbb érintett, résztvevô számára képes értéket teremteni. A modellek bemutatása
során összegyûjtöttem az általam fontosnak vélt és megfigyelt kritériumokat, amelyeket a javítást
végzô vállalatoknak a konkrét vevôi elvárásoknak történô megfelelés érdekében követniük kell
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I tt példaként a polimerek újrafelhasználását érdemes megemlíteni. Ezeknél az anyagoknál a környezeti tényezôk jelentôsen befolyásolják az anyagszerkezetet. Könnyen elôfordulhat, hogy egy sokáig napon felejtett elektronikai termék külsô borítása látszólag nem, viszont anyag-szerkezettani szinten már jelentôsen károsodott. Ilyen termékeknél és nyersanyagoknál fontos, hogy
az újjáalakítási technológia nem csak vizuális, hanem anyagtechnológiai szinten is megtörténjen (CZVIKOVSZKY et al. 2003).
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a minôségmenedzsment-rendszereik kialakítása során. Ezek azok a szolgáltatási jellemzôk, amelyeknek köszönhetôen differenciálhatják magukat versenytársaiktól, és amelyek a vevôk szemében szolgáltatásaikat minôségivé teszik.
A modellek jellegzetességeibôl eredô kritériumokat az alábbiakban foglaltam össze:
• Megfelelôen specifikált, jól mûködô vállalati infokommunikációs rendszer. A termékek, anyagok,
információ áramlásának pontos és minden pillanatban hozzáférhetô információforrása. A szervizpontok, gyûjtôpontok és a javítóközpontok közötti kommunikáció, illetve az „ostorcsapás-effektus” elkerülése végett fontos szerepet játszik.
• A vevôi igények pontos elôrejelzése. A kereslet változásának elemzése mint rendszeres tevékenység beépítése a termék-/területmenedzserek mindennapi tevékenységébe. Felkészülés
a jövôben várható vevôi trendekre és ezen adatok, információk beépítése az üzleti folyamatokba (beszerzés, készáru-logisztika, humánerôforrás-menedzsment, belsô logisztika…).
• Megfelelôen szakképzett személyzet. A termékek komplexitása és a problémák jellegének változása miatt szükséges az, hogy olyan szakemberek végezzék a munkát, akik mûszakilag
magasan szakképzettek, innovatív és kreatív gondolkodással rendelkeznek. Ez teszi lehetôvé
azt, hogy univerzális vizsgálatok elvégzésére legyenek képesek, egyes termék javításának
beszüntetése esetén könnyedén át tudjanak állni egy új termék javítására.
• A személyzet felelôsségi köreinek megfelelô definiálása. Annak ellenére, hogy szakképzett a személyzet, nem biztos, hogy megfelelô irányítás hiányában jól is tud mûködni. A hatékony és
zökkenômentes munkavégzés szempontjából fontos az, hogy hatásköreik, felelôsségi köreik
és feladatuk az elvárásoknak megfelelôen elôre definiálva (és dokumentálva20) legyenek.
• Vevôi elégedettség mérése. Ennek köszönhetôen képet kaphatunk arról, hogy milyen irányban
szükséges a jövôben továbbfejleszteni a vállalati folyamatokat. A vevôi visszhang elemzése
segítségével átfogó választ kaphatunk arra, hogy melyek azok a termék-/szolgáltatáskrité
riumok, amelyek nem teljesültek vagy túlsúlyban vannak.
• Fejlett logisztikai rendszer. Az infokommunikációs rendszerhez kapcsolódóan elengedhetetlen
az anyagáramlás optimális fizikai megvalósítása is. Ez azt jelenti, hogy a vállalat rövid idôn
belül mozgósítani képes a kívánt termékeket, anyagokat, így biztosítva azt, hogy a megfor
dulási idô minimális legyen.
• Tudatos és felkészült vezetés. A vállalati folyamatok szervezése, erôforrások egyenletes elosztása és a „kulcsvevôkkel” (key customers) való kapcsolattartás végett fontos, hogy a vállalatvezetés minden téren elkötelezett legyen a szolgáltatások minôségének folyamatos fejlesztése
mellett, és kommunikálja azt a külsô érintettek (stakeholder) felé.

 feladatok és mûveletek dokumentálása szintén fontos szempontként jelenik meg az MSZ EN ISO 9001:2009
A
minôségmenedzsment szabványban.
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4. A LEGGYAKRABBAN ALKALMAZOTT MODELLEK BEMUTATÁSA
Az elôbbiekben bemutattam, hogy számos kombináció létezik a vállalatok által választott üzleti modell kialakítására. A piac vizsgálata során azonosítottam a három legelterjedtebb modelltípust, melyek folyamatait a minôségi tényezôkre való tekintettel a továbbiakban mutatom be.
4.1. PUSH módban javítás kész- és visszáru-logisztikával
Ennek az üzleti modellnek az alkalmazása leginkább akkor figyelhetô meg, amikor az elektronikai terméket gyártó cég vagy nem képes kiépíteni saját javítási hálózatot, vagy üzleti szempontból jobban megéri számára, ha inkább saját értékteremtô kulcsfolyamataira fókuszál, és a javított
és hibás termékek logisztikáját egy másik, arra szakosodott vállalathoz szervezi ki (outsourcing).
A tevékenységek ilyen módon történô szervezése mindkét fél részérôl megéri, hiszen jobban ki
tudják használni a méretgazdaságosságukat (6. ábra).

Vállalat

Végfelhasználó
Javított
termék

Hibás
termék

Gyûjtôpont (Customer hub)

(javítás)

Hibás
termék

Javított
termék

MCC I Tudástár 1

6. ábra: PUSH módban javítás kész- és visszáru-logisztikával
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Az ábrából megfigyelhetô a kész- és visszáru-logisztika kombinálásának elônye. A javítást végzô
vállalat maga üzemelteti a gyûjtôpontjait, ahova a fogyasztók eljuttathatják a hibás termékeiket
(a hibás termékek regisztrációja a vállalat infokommunikációs rendszerében már ekkor megtörténik). Ezután a javítást végzô vállalat a termékeket összegyûjti, megjavítja, majd visszajuttatja
a gyûjtôpontba, ahol a végfelhasználó a folyamatra jellemzô megfordulási idô (Turnaround Time
– TAT) elteltével átveheti a már megjavított, hibátlan termékét.
Érdemes kitérni arra, hogy a legtöbb esetben a hibás termékek újrafeldolgozásából keletkezô
hulladékkal való rendelkezés a javító vállalat felelôssége.21 A manapság alkalmazott fejlett technológiáknak köszönhetôen lehetôség van arra, hogy a visszaérkezô termékekbôl kiszerelt alkatrészeket olyannyira felújítsák, hogy azokat a jövôben újból beépíthessék (a vizuális és a funkcionális elvárásoknak megfelelôen). Minôségmenedzsment szempontból fontos a korábban említett
vevôiigény-elôrejelzés (ezt akár a gyártóval együttmûködésben is végezhetik), az elvárásoknak
megfelelô alapanyag- és alkatrész-újrafelhasználás és a fejlett logisztikai rendszer üzleti folyamatokba történô beépítése.

21

 ivel itt PUSH modellrôl van szó, a javító vállalat szemszögébôl nézve fontos, hogy az anyagbeszerzési költségeket a kiszerelt
M
alkatrészek, alapanyagok újrafelhasználásával csökkentse.
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Ez a modell leginkább a nagyobb javítási volumenû cégekre jellemzô, ahol a vállalat kiterjedt termékportfóliójának köszönhetôen könnyedén ki tudja használni a méretgazdaságosság
elônyeit. A terméket gyártók – ez leginkább a közepes méretû cégekre jellemzô – szempontjából
pedig azért éri meg, mert a javítást teljesen kiszervezhetik.
4.2. PULL módban javítás készáru-logisztikával
Ismétlésként: a PULL modellben történô javításnak a legfôbb sajátossága az, hogy a gyártó vállalat nem koordinálja a visszáru-logisztikát, azt már a javító vállalat végzi, továbbá nincs
fenntartva egyik érintettnél sem olyan raktár, ahol a korábban megjavított termékeket tárolják,
hanem a leadott hibás termék kerül azonnal javításra.
Ilyen modell alkalmazása esetén legtöbbször maga a gyártó vállalja, hogy partneri/vállalati
gyûjtôpontokon összegyûjti a hibás termékeket, majd elszállítja azokat a javítást végzô cég telephelyére. A javított terméket viszont ezt követôen már közvetlenül a javítást végzô vállalat juttatja
vissza a végfelhasználónak (7. ábra).

Hibás
termék

Partneri/vállalati
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Hibás
termék

Vállalat
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(javítás)

Javított termék
7. ábra: PULL módban javítás készáru-logisztikával

A modell elônye az, hogy egy fejlett, integrált és közös infokommunikációs rendszer kiépítése
után a szerzôdéses partner a hibás termék beérkezését követô regisztráláskor már egybôl el tudja indítani a javító vállalatnál a célfolyamatot, amely a hibátlan termék végfelhasználóhoz jutását
hivatott teljesíteni. A szerzôdéses partner mellett a javítást végzô vállalatnak is érdeke, hogy a végfelhasználó oldali készáru-logisztikai rendszerre kiterjessze az infokommunikációs rendszerét. Egy
közösen üzemeltetett infokommunikációs rendszer itt is sokat segíthet a hatékonyság növelésén
és a folyamat felgyorsításán. Amennyiben nem valósul meg az infokommunikációs rendszer közös
üzemeltetése, akkor a rendszer kiépítési és fenntartási költségei nagyon magasak lehetnek.
A legfontosabb szolgáltatási minôségtényezôk: a megfordulási idô és a megbízható javítás. Fontos szempont továbbá, hogy a partneri/vállalati gyûjtôpont és a javítóközpont között egy alacsony
kapacitáson – elôfordulhat az, hogy a hagyományos szállítási mennyiségnél kevesebb termék érkezik
be, és a gazdaságos mennyiség eléréséhez tovább kellene várni, ami növeli a megfordulási idôt – is
hatékonyan és gyorsan mûködô logisztikai csatorna legyen elérhetô.
MCC I Tudástár 1
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4.3. A gyûjtôpont szerep
Nagyobb méretû elektronikai piacokon gyakran elôfordulhat olyan helyzet, amikor a kezdetben
javítási tevékenységre szakosodott vállalat már nem végez további javítást, hanem csupán az általa
kiépített informatikai, logisztikai hálózat segítségével tartja fent a kapcsolatot a láncban résztvevô
többi tag között, és biztosítja a termékáramlást. A gyûjtôpont-modell22 a 8. ábrán látható:

Hibás
termék

Végfelhasználó 2

Javított
termék
Hibás
termék

Hibás
termék

Javító centrum
3

Javított
termék

Végfelhasználó 1

Javító centrum
2
Javított
termék

Vállalat
(Hubbing)

Hibás termék

Javító centrum
1
Javított
termék
8. ábra: A gyûjtôpont-modell
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Ilyen modell alkalmazása esetén szintén elengedhetetlen az integrált informatikai és logisztikai hálózat kiépítése, amelyben percrôl percre nyomon követhetô az érintettek számára, hogy
hol tartanak a termékeik, adott pillanatban melyik szereplô a felelôs érte, és mennyi idô van még
hátra addig, amíg a termék visszajut a végfelhasználóhoz.
A fenti modell kialakulása azzal magyarázható, hogy kezdetben a gyûjtôpontot üzemeltetô vállalat
volt a javítási központ, viszont a gyártó belátta, hogy jelentôs értéket teremthet saját maga számára, ha
visszahelyezi saját üzemeibe a javítást.23 A változtatási döntés meghozatalakor a javítást végzô vállalat
viszont már rendelkezett egy kiépített informatikai és logisztikai rendszerrel, amely az erôforrások
hatékony felhasználása végett továbbra is értékteremtô rendszerként képes funkcionálni.
A javítási tevékenység gyártókhoz történô visszaszervezése által egy érdekes jelenség figyelhetô
meg. Porter és van der Linde (1995) szerint a környezettudatos szemléletmód elôtérbe helyezése
nagyban hozzájárulhat a technológiai innovációk kialakításához és a vállalatok társadalom által
történô megítéléséhez. A piaci verseny telítôdése következtében a vállalatoknak új „elemeket”

24

 ermészetesen nemcsak két végfelhasználó és három javító centrum mûködhet, hanem mindkét oldalon lehet akár 20-20 is.
T
Az ilyen nagyméretû hálózatok sikeres mûködésének a kritériuma – a kisebb méretû hálózatokhoz hasonlóan – a hibátlanul
mûködô integrált infokommunikációs rendszer. A modell megértése szempontjából alkalmaztuk a három javító vállalatból és
két végfelhasználóból álló modellt.
23
Itt érdemes feleleveníteni Fleischmann et al. (2000) megállapítását, mely szerint a technológiai fejlôdés és a fenntarthatóság
eszméjének elôtérbe kerülése szempontjából a vállalat számára nemcsak az anyagok újrafelhasználása miatt adódó olcsó nyersanyagforrás, hanem a társadalmi elfogadottság és marketingerô (környezettudatos vállalat) is fontos üzleti szervezôerôvé vált.
22
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kell keresniük, hogy újból és újból tudják differenciálni magukat a versenytársaiktól. Ez lehet
a késôbbiekben egy olyan tényezô, amely a javítási tevékenység visszaszervezését indokolttá tenné.
Ez a koncepció viszont a nagyobb méretû elektronikai vállalatok esetében válhat elterjedtté.

5. KONKLÚZIÓ
Az elektronikai termékek piacának elemzése során beláthatóvá vált, hogy továbbra is tartósan
fent fog maradni az igény a javítási szolgáltatás iránt. Megfigyelhetô az is, hogy a vállalatok újabb
és újabb szolgáltatások által próbálnak elônyt kovácsolni maguk számára. A vevôi igények további
elemzése során mélyebben megérthettük a minôség folyamatos fejlesztésére irányuló gazdasági
hajtóerôt is. A jelenlegi tradicionális szolgáltatások mellett a garanciális és garancián túli szolgáltatások egyre inkább elôtérbe kerülnek, és beépülnek az elvárt alapvetô minôségkritériumok körébe.
Az ellátási lánc – zárt hatásláncú ellátási lánccá – átalakulásának következtében a vállalatok
kulcstevékenységekre történô szakosodása már nemcsak a termelés, logisztika és nyersanyagelôállítás, hanem a javítási tevékenységek esetén is bekövetkezett. A javítási tevékenységek végzésének magas fix költsége miatt a méretgazdaságosság elérése és hatékony alkalmazása továbbra
is fontos építôeleme marad az üzleti tevékenységek végzésének.
Egy vállalat javítási tevékenységportfóliójának elemzése során megértettük azt, hogy egy
soktermékes és sok vevôvel kapcsolatban álló cégnél a hagyományos folyamatirányítás túlzott
mértékû komplexitáshoz vezet, ezért szükség van valamilyen egyszerûsítô ismérvre. A piacon
jelenleg elterjedt és széles körben használt minôségmenedzsment-rendszerek vagy túl általánosságban fogalmaznak meg kritériumokat a vállalatok számára, vagy pedig túl specifikus
elôírásokat alkalmaznak. Ennek következtében érdemes az általános kritériumokat szûkíteni,
a túlzottan specifikusakat pedig bôvíteni.
A piacon mûködô üzleti modellek elemzése rávilágított arra, hogy a vevôi igények és a partnervállalatok felôli elvárások modellenként közel hasonlóak, így egyszerûsítô ismérvként ez – az
üzleti modell alapú folyamatszervezés – jó lehetôségnek tûnik.
A modellek három dimenzió szerinti klasszifikációja segítségével átfogó képet kaptunk a piac
jellegzetességeirôl, és azonosíthattuk a modellenkénti fontos minôségtényezôket. A valóságban
mûködô három legfontosabb modell elemzése során nemcsak a vizsgált iparág, hanem más, tevékenységi szempontból hasonló iparágak (autójavítás, háztartási gépek javítása…) jövôbeli átalakulási trendjeibe is betekintést nyerhettünk.
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A piaci versenyhelyzet vizsgálata során nyilvánvalóvá vált, hogy a vállalatoknak egyre nehezebb
olyan differenciáló elemeket találniuk, amelyek segítségével tovább növelhetik versenyképességüket. Ezek a cégek mindinkább törekednek arra, hogy a kulcstevékenységeikre való szakosodás által
valósítsák meg a méretgazdaságosságot és a technológiai hatékonyságot.
Az ellátási lánc és az értéklánc vizsgálata során belátható, hogy a javítási tevékenységek megjelenése és – mind vállalati, mind fogyasztói oldalról – elôtérbe kerülése átalakította a hagyományos
egyirányú értékteremtést, a mai napra már egyre inkább elterjedt a zárt hatáslánc koncepciója.
A vevôk oldaláról vizsgálva a helyzetet elmondható, hogy az eddigiektôl eltérôen a garanciális
és a garancián túli szolgáltatások egyre inkább beépülnek a termékek alapvetô, minôséget meghatározó tényezôi körébe. A jelenséget észrevevô vállalatok ennek megfelelôen több fajta szolgáltatásmodellt hoztak létre. Ezeket a szolgáltatásokat a vevôi igények finomabb szegmentációja révén
alakították ki, az alapvetô javítási szolgáltatások kezdve a teljes tanácsadási szolgáltatásig szinte
minden megtalálható.
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élunk, hogy bemutassuk a szudáni átrendezôdés folyamatát, mint a jelenkori afrikai és a világ
méretû politikai és gazdasági átalakulás szerves részét. Úgy véljük, hogy a szudáni folyamatokról
csupán ezen nagyobb horderejû események fényében kaphatunk valós képet.
A külügyi elemzôk, a nemzetközi kapcsolatok szakértôi és maguk a politikusok is számtalanszor kijelentették már, hogy a világpolitika súlypontja áthelyezôdôben van az Atlanti-óceán térségébôl
a Csendes-óceán térségébe (METZL 2009). Jelen munkában arra teszünk kísérletet, hogy ennek
a világméretû átrendezôdésnek egy kevésbé ismert, de annál fontosabb részletét mutassuk be.
Afrika a gyarmatosítás óta fontos szerepet játszik a világ politikai és gazdasági folyamatainak
alakításában. A korabeli nagyhatalmak felismerték azokat a kihasználatlan és bôséges forrásokat, amelyeket az afrikai kontinens nyújthat a gyarmatosítók számára. Ez ekkoriban elsôsorban
emberi erôforrást (rabszolgákat) és stratégiai nyersanyagokat jelentett (NUNN 2007). A második világháború után felbomlott az európai nagyhatalmak által kiépített gyarmati rendszer,
ami Afrika szerepének változását is eredményezte. A gyarmattartó hatalmak kivonulásával egy
látszólagos hatalmi ûr keletkezett, amelyet az egymással versengô Amerikai Egyesült Államok és
Szovjetunió próbált betölteni (HORVÁTHNÉ ANGYAL – MAJOR 2005). A Szovjetunió széthullásával a kontinens kettéosztottsága megszûnt, viszonylagos egyensúly alakult ki a különbözô
befolyási övezetek között. A hagyományos brit és francia jelenlét mellett megjelent Afrikában az
Amerikai Egyesült Államok, továbbá az 1990-es évek során megerôsödô Kína az egyre erôsebb
gazdasági és politikai befolyását kihasználva szintén afrikai érdekszféra kialakításába kezdett.
A fokozódó intenzitású kínai jelenlét megbontotta a korábbi status quót. Az afrikai kontinens
súlyát elsôsorban geostratégiai jelentôsége és kihasználatlan természeti kincsei adják. Hatalmas
energiahordozó-készlete, az olcsó munkaerô és az esetleges bôvülô felvevôpiacok egyaránt vonzó lehetôségeket kínálnak a nemzetközi befektetôk számára (BRITTAIN 1999).
Ezen átfogó folyamatok áttekintése után vizsgáljuk meg az amerikai−kínai vetélkedés kereszttüzében lezajló szudáni átrendezôdést. A mély történelmi gyökerekkel rendelkezô szudáni konfliktus az afrikai kontinensen lejátszódó hatalmi harc fontos részévé vált. A szudáni megosztottság
részben szintén egy korábbi nagyhatalom, a brit világbirodalom érdekszféra-növelô tevékenysége
folytán alakult ki. A hatalmi vetélkedés folytán eltérô adottságú területek, különbözô kultúrájú és
vallású népcsoportok kerültek közös irányítás alá. A gyarmatosítók a helyi elitre támaszkodtak az
irányítás megszervezésében. Az északi iszlamizált, állattartó törzsek jutottak domináns helyzetbe
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a déli, iszlamizációtól mentes, földmûves népekkel szemben. A britek meg akarták óvni a déli
lakosságot az iszlamizációtól, hogy misszionáriusaik, akik a kereszténységet és az angol nyelv
ismeretét terjesztették, hatékonyabban mûködhessenek.
A két terület közötti összeütközésre már az állattartó és a földmûves népek eltérô életmódja
is magyarázatot adhat. Továbbá az iszlám térhódítás határa szintén egybeesett az északi és déli
területek határával. A fennálló helyzetet tovább súlyosbította, hogy az iszlamizált törzsek bekapcsolódtak a korszakra jellemzô rabszolga-kereskedelembe, amelynek során a déli területekrôl
hurcoltak rabszolgákat az arab világba. A brit uralom idején az ellentéteket az is fokozta, hogy
bár a déli területek bizonyos fokú önállósággal bírtak, közigazgatásukat tekintve az északi törzsek irányítása alá kerültek. Ez a helyzet adott okot arra, hogy a gyarmatosítók kivonulása után
az északi területek vezetôi jogot formáltak a déli területek feletti uralomra is. Így 1956-ban az
északi Kartúm fôvárossal jött létre a független szudáni állam. A hatalomgyakorlás során az északi
elit nem vette figyelembe a déliek igényeit a hatalomban való részarányos képviseletet illetôen.
A mellôzésbôl fakadó elégedetlenség vezetett Afrika leghosszabb polgárháborújához − Szudánban. A polgárháború elsô szakasza során a déliek izraeli támogatással eredményesen vették fel
a harcot az északi hadsereg szovjet gyártmányú haditechnikájával. A harcok lezárásául 1972-ben
megkötötték az addisz-abebai békeszerzôdést, amely széles körû autonómiát biztosított a déliek számára. Az elégedetlenség azonban 1983-ban az iszlám jogforrásain alapuló vallási törvénykezés, a Saria bevezetése következtében kiújult. Hosszas harcok után 2005-ben átfogó
békemegállapodást kötött a két fél. A békeszerzôdésnek megfelelôen 2011-ben sor került a déliek önrendelkezési referendumának megtartására, mely 98%-os aránnyal az elszakadás gyôzelmét
hozta. 2011. július 9-én létrejött a független dél-szudáni állam (ILLÉS 2011).
A dél-szudáni államiság nemzetközi elismerés nélkül nem valósulhatott volna meg. Az addigi
192 ENSZ-tagállam közül 119 elismerte Dél-Szudán függetlenségét. A nagyhatalmak álláspontja meghatározó volt a nemzetközi közösség állásfoglalásában.
Az Amerikai Egyesült Államok az elsôk között ismerte el Dél-Szudán függetlenségét, és vette
fel a diplomáciai kapcsolatot Jubával. Az Egyesült Államok fontos stratégiai partnernek tekinti az
újonnan létrejött államot. Dél-Szudán fontos szerepet játszhat a térség stabilizációjában, fontos
hídfôállássá válhat a terrorizmus, valamint az iszlám szélsôségesek elleni harcban. Dél-Szudán
fontos szerephez juthat a hosszú távú amerikai energiabiztonság megteremtésében, valamint az
Egyesült Államok afrikai befolyásának növelésében.
A szudáni terület kôolajban rendkívül gazdag. A világon folyamatosan nô az igény a kôolaj
és más energiahordozók iránt. A nagyhatalmak − növekvô fogyasztásuk miatt is − igyekeznek
hosszú távon forrásokat biztosítani energiaellátásukra. A szudáni konfliktus talán ezért is különösen fontos a nagyhatalmak számára. Az egységes szudáni állam idején a déli területeken kitermelt olajat az északi Port Sudan kikötôjébe szállították, ahonnan elsôsorban Kínába exportálták
(LENGYEL 2012). Dél-Szudán függetlenedése után a két ország még mindig egymásra van
utalva, mivel a déli területeken kitermelt olaj csak az északi területeken futó vezetéken keresztül
tud eljutni Port Sudanba, a tengerhez. Az egymásrautaltság és az ezzel járó feszültségek a déli
országrészt alternatív megoldások keresésére sarkallja, amelyek célja, hogy saját kôolaját kevésbé
kiszolgáltatott módon tudja exportálni. Az alternatív megoldások keresésében érdekelt az Amerikai Egyesült Államok is, amely a tervezett transzafrikai vezeték megépítésével kíván segítséget
nyújtani Dél-Szudánnak (IGNATCSENKO 2012). Ez egyúttal az afrikai színtéren zajló amerikai−kínai vetélkedés szempontjából is jelentôs elôrelépés lehet az Egyesült Államok számára.
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Kína megnövekedett gazdasági és politikai erejét az elmúlt húsz évben afrikai befolyásának
növelésére is fordította, amely által elsôsorban megnövekedett energia- és nyersanyagigényét kívánta biztosítani. E célból számos kínai befektetés jött létre Afrikában. Kína számára jövedelmezô
üzlet a növekvô afrikai fegyverexport (HUGYI 2011), hosszú távon pedig az élelmiszerellátás
biztosítása kerülhet elôtérbe az afrikai kontinens kapcsán. Kína igyekezett jó kapcsolatot kiépíteni mindkét szudáni állammal (FARKAS 2011); jelentôs gazdasági szereplô mindkét országban:
nagy mennyiségû beruházás, tôke és fegyver érkezik Kínából.
A közelmúltban lezajlott afrikai események kapcsán számos esetben felmerült egy esetleges
amerikai–kínai konfrontáció lehetôsége. Az amerikai és kínai érdekek több szempontból keresztezik egymást Afrikában. A hasonló igények növekedése miatt az ellentét fokozódni látszik,
gazdasági és politikai szempontból egyaránt. Gondolhatunk itt a növekvô energia- és nyersanyagigényre, fegyverexportra, élelmiszerellátásra vagy esetleg geostratégiai, nemzetbiztonsági,
valamint politikai-ideológiai szempontokra. Úgy véljük, hogy a szudáni konfliktus ennek a folyamatnak az egyik elsô állomásává vált.
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A presztízs hatása a döntéshozatalra

K o v ács O rsolya

1. Elôszó

A

játékelmélet a stratégiai döntéshozatal tudományága, amelyet úgy definiálhatunk, mint
„intelligens és racionális döntéshozók közti konfliktus és kooperáció matematikai modelljeinek
tanulmányozását” (MYERSON 1997: 1). A játékelmélet egyfajta általános matematikai technikát nyújt olyan szituációk elemzésére, amelyben két vagy több individuum hoz döntést, a döntés
pedig kölcsönösen befolyásolja egymás jólétét (MYERSON 1997).
A játékelméleti megközelítés lehetôséget nyújt a pszichológia tudományában való alkalmazhatóságra is, mivel nemcsak a hagyományos közgazdaságtan racionális emberképét foglalja
magába, hanem közös tudást is feltételez az interakciós partnerek között (COLMAN 2003).
Ez lehetôvé teszi, hogy a játékosoknak elvárásai legyenek az ellenfél stratégiájával kapcsolatosan
is. A játékelmélet által inspirált kísérletek azt igazolják, hogy az emberek együttmûködôbben
viselkednek, mint ahogy azt a szigorú racionalitás megengedné (COLMAN 2003).
De vajon mi a helyzet akkor, ha két egyén között észlelt hierarchiabeli különbség van? Okoz-e
a presztízskülönbség változást a döntéshozatalban? Dolgozatomban azt tanulmányozom, hogy
a presztízsnek van-e hatása, illetve ha van, az milyen lehetséges módon mutatkozhat meg a döntéshozatalban. Mindezt játékelméleti megközelítésben kívánom vizsgálni, mivel ez megfelelô
alapot nyújt a presztízs feltételezett hatásának kísérleti helyzetben való szimulálására.

2. Elméleti bevezetés

A presztízs hatása a döntéshozatalra I Kovács Orsolya
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Camerer (1997) felhívja a figyelmet arra, hogy a tudományos kísérletek során az emberek
hajlamosak azonnal elutasítani olyan kedvezô ajánlatokat, amelyeket tisztességtelennek tartanak, és nem használnak ki másokat annak ellenére sem, hogy megtehetnék. Számos játékelméleti elemzés szerint viszont a játékosok kizárólag önérdek-érvényesítôek. Ez azonban igencsak
leegyszerûsítô feltevés, mivel kutatások bizonyítják, hogy a játékosok döntéseiknél mérlegelik
nemcsak a saját, hanem a többiek kifizetését is.
Az ultimátumjáték kiválóan szemlélteti mindezt. Az ’osztó’ eldöntheti, hogy egy adott összeget
miként oszt el saját maga és ellenfele között, akinek azonban nem kötelessége elfogadni az ajánlatot.
Ha a ’fogadó’ fél beleegyezik az ajánlatba, mindketten megkapják az összeget, amiben megegyeztek,
míg ha elutasítja, akkor egyikük sem kap semmit. Ez a játék gyakorlatilag arra a kérdésre ad választ,
33
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hogy „Tisztességes-e az ajánlat?”, amelyet számos kutatási eredmény támaszt alá (CAMERER 1997).
Ezek alapján az emberek nem szeretik, ha tisztességtelen ajánlatot kapnak, és minden második ember
elutasítja azt, ha az adott összeg 20%-ánál kisebb részt ajánlanak fel neki. Az ’osztók’ úgy tûnik, hogy
anticipálják ezt a viselkedést, és annak érdekében, hogy elkerüljék az elutasítást, legtöbbször az elosztható összeg 40-50%-át ajánlják fel. Ezt az alaperedményt több országban is sikerült megismételni
egészen két hónapos fizetések értékének tétjéig (CAMERER 1997).
Ezek az eredmények ellentmondani látszanak annak a racionális emberképnek, amelyet számos játékelmélettel foglalkozó kutató állít (CAMERER 1997). Miért nem viselkedik racionálisan az ’osztó’ és a ’fogadó’ fél sem? A ’fogadónak’ ugyanis bármekkora összeget érdemes volna
elfogadnia, hiszen a semminél mindenképp többet kap. Ha pedig ezzel tisztában van az ’osztó’,
akkor miért ajánl fel a minimálisnál nagyobb összeget az ellenfele javára?
Camerer (1997) szerint ennek magyarázatához egy kiegészítô feltételezéssel kell élni, méghozzá azzal, hogy a játékosok viselkedését nagyban befolyásolja az, hogy milyen megérzései vannak
az ellenfelével kapcsolatban. Blount egyik kutatását hozza fel példaként, aki azt találta, hogy egy
készülék által véletlenül generált egyenlôtlen elosztást hajlamosabbak voltak elfogadni a játékosok,
mint ugyanazt az ajánlatot egy ’osztó’ játékostól, aki profitálhatott az egyenlôtlen elosztásból.
Milyen modellel lehet kielégítôen megmagyarázni ezeket az eredményeket? Rabin (1993)
méltányossági egyensúly (fairness equilibrium) modelljében próbál meg erre választ kínálni azzal, hogy beépíti a méltányosságot mint pszichológiai változót, motivációs tényezôként a döntéshozatalba. Szerinte az emberek szívesen segítenek azoknak, akiktôl ôk is segítségre számíthatnak,
és ártanak azoknak, akik nekik is ártanak. Ezzel Rabin beemeli a „társas” célok fontosságát is
a döntéshozatalba, amelyet a hagyományos közgazdaságtani felfogás nem foglal magába az egyének önérdekkövetô stratégiája mellett érvelve.
Rabin (1993) megjegyzi, hogy ugyan a hagyományos közgazdaságtani felfogás teret enged
a tiszta altruizmus fogalmának, az altruizmust sokkal inkább komplex jelenségként érdemes
felfogni, amelyben kiemelkedô szerep jut a méltányosságnak. Rabin szavaival élve „ugyanazok
a személyek, akik altruisták más altruista emberekkel, ugyanúgy motiváltak ártani azoknak, akik
nekik ártanak” (RABIN 1993: 1281).
A modell segítségével sikerült jó néhány játékelméleti anomáliát megmagyarázni. Például
az ultimátumjátékban az ’osztó’ által kínált unfair ajánlat gonosznak számít, ezért kölcsönösen
gonosz választ vált ki a ’fogadóból’ (ez esetben talán praktikusabb reagáló félnek nevezni). Ezzel szemben a véletlen által generált tisztességtelen ajánlat nem számít gonosznak az ’osztó’ fél
részérôl, ezért a méltányossági egyensúly jól jelzi elôre, hogy az ilyen ajánlatokat kevésbé gyakran utasítják el (CAMERER 1997).
A fogolydilemma-játékokban (leírását lásd 4.4.3. fejezet) a játékosok szintén váratlanul ügyesen találják meg az utat a kooperáló megoldás felé (amit befolyásol az is, hogy egyszeri vagy
ismétlôdô a döntési helyzet). Rabin (1993) szerint ez azért van így, mert − legalábbis kis tétek
esetén − a kooperáció méltányossági egyensúly is egyben. Ugyanis az együttmûködés áldozat
a másik megsegítése érdekében, ami a kölcsönös együttmûködést váltja ki a másik játékosból
is. Ebben a felfogásban a kooperáció emocionális stratégiai megoldás, amely a fogolydilemmát
koordinációs játékká alakítja át, melyben a játékosok célja koordinálni kedvességük szintjét. Ez
ugyanakkor ellentmond a tiszta altruizmus modelljének, ugyanis az együttmûködô döntést a másik
vélekedésérôl alkotott elképzelésétôl teszi függôvé (RABIN 1993). Ezt fogalmazza meg érvelésében Camerer (1997) is, aki számos kutatásra hivatkozik, amelyek bizonyították, hogy azok
a játékosok hajlamosabbak kooperálni, akik ezt várják ellenfelüktôl is.
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Észrevehetjük, hogy Rabin valójában a játékosok vélekedéseit építi be modelljébe, amire
Geanokoplos, Pearce és Stacchetti (1989) hívták fel a figyelmet pszichológiai játékokról szóló
kutatásaik folyamán. A szerzôk szerint a pszichológiai játékokban egy játékos kifizetése ugyanis
nemcsak attól függ, hogy a játékosok valójában mit csinálnak, hanem attól is, hogy az adott
játékos vélekedése szerint mit csinálnak a többiek, hogy miképp vélekedik arról, hogy a többiek
hogyan vélekednek mások vélekedésérôl, és így tovább. Ennek az interperszonális rekurzív érvelésnek több kísérletben is sikerült bizonyítani a jelenlétét (HEDDEN−ZHANG 2002).
Rabin feltevését számos kritika is érte, amelyek többek között azzal érvelnek, hogy a modell nem képes magyarázni a diktátor típusú ultimátumjátékok eredményét. Ebben a típusú
játékban azt figyelték meg, hogy a játékosok teljesen idegenek számára is osztanak egy adott
pénzösszegbôl annak ellenére, hogy nyereményük nem függ a másik játékos döntésétôl (az ’osztó’ bármilyen ajánlatot tehet, nincs mód a megbüntetésére), illetve nem várhatnak tôlük kölcsönös szívességnyújtást sem (KAGEL−WOLFE 2002). Falk, Fehr és Fischbacher (2000) kutatási
eredményei szerint kizárólag sem a vélekedésekre fókuszáló modellek, sem az anyagi kifizetések
elosztására irányuló modellek nem képesek magyarázni a játékosok döntéseit. A szerzôk szerint
az eredmények magyarázatára csakis egy olyan modell alkalmas, amely számításba veszi mind
a játékosok méltányossági vélekedéseit (méltányossági modellek), mind az elosztási preferenciájukat (hagyományos hasznossági modellek).
A Camerer által képviselt viselkedéses játékelmélet (behavioral game theory) és a Geanakoplos
és munkatársai vélekedéseknek különös fontosságot tulajdonító pszichológiai játékai mintegy
elôfutárai a pszichológiai játékelméletnek (COLMAN 2003). Ez az elmélet átfedi a viselkedéses
játékelméletet, ugyanakkor fókuszpontját nem a kifizetések transzformációjára helyezi, hanem
a nem standard érvelési folyamatokra. Ez azt jelenti, hogy formális alapelveket vezet be az érvelésbe (például a ’csapatérvelést’, a Stackelberg-érvelést, az episztemikus és nem monotonikus
érvelést), amelyek képesek megmagyarázni az empirikus megfigyeléseket. Colman (2003) szerint
így a pszichológiai játékelmélet az, amely képes kiküszöbölni a klasszikus játékelmélet hiányosságait a szociális interakciók magyarázatának terén.
A fentebb ismertetett kutatási eredmények alátámasztják azt a feltevést, hogy a racionalitáson kívül egyéb tényezôk is befolyásolják a döntéshozatalt, amit játékelméleti feladatokban
számos kutatásban bizonyítottak már (COLMAN 2003). Kísérletemben a presztízs döntésre
gyakorolt hatását kívánom megragadni, amely a releváns szakirodalomból kiindulva a presztízs
együttmûködésre és a méltányosságra gyakorolt hatásán keresztül valósulhat meg.
Magának a presztízs fogalmának értelmezése koránt sem homogén a kutatók körében. E fogalom konceptualizálása számos problémát vet fel (WEGENER 1992). Dolgozatomban a presztízst Davis és Moore (1945) meghatározása alapján úgy definiálom, mint azt az attribútumot,
amelyet a teljesítményéért, sikeréért kap az egyén. A presztízs, más szóval tekintély, tehát magában hordozza az értékelés elemét, amely csak másokkal való kontextusban nyer értelmet. Ezért
érdemes lehet a presztízst relatívan értelmezni, azaz valakinek valaki másnál magasabb vagy alacsonyabb lehet a presztízse ereje, képességei stb. miatt (ezek a tulajdonságok a presztízst mérô
skálák dimenziói közt szerepelnek) (WEGENER 1992). Szitó és Katona (2004) szerint pedig
„a tekintély a pszichológia nyelvezetében azt jelenti, hogy egy személy olyan hatalommal rendelkezik, melynek révén befolyást tud gyakorolni mások viselkedésére, érzelmeire és nézeteire”.
A presztízs tehát befolyásolhatja az egyén viselkedését döntéshozatala során, amely hathat
azon keresztül, hogy megváltoztatja a méltányossági egyensúlyt. Adott esetben az alacsonyabb
presztízsû játékos méltányosnak vélhet egy kevésbé tisztességes ajánlatot is ultimátumjátékban
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az ’osztó’ fél részérôl, mivel a két játékos közötti presztízskülönbség mintegy feljogosítja a magasabb presztízsû játékost a tisztességtelenebb ajánlatra. A magasabb presztízsû játékos tehát egy
olyan attribútum birtokában van, amellyel a méltányossági egyensúly felborulásának veszélye
nélkül növelheti a hasznát ellenfele kárára, mindezt anélkül, hogy tartania kellene a megtorlástól,
azaz ajánlata visszautasításától.
Presztízs hatására fogolydilemma-helyzetben szintén eltolódhat a méltányossági egyensúly,
ezáltal pedig módosíthatja a játékosok stratégiapreferenciáját. Míg az alacsonyabb presztízsû játékos vélhetôen továbbra is az együttmûködést találja méltányosnak, addig a magasabb presztízsû
játékosnak eltolódhat a preferenciája. Pozíciójából kiindulva ugyanis azzal a feltevéssel élhet a maga
sabb presztízzsel rendelkezô játékos, hogy ellenfele a kooperáló megoldást fogja választani, ekkor
viszont neki érdemesebb a domináns stratégiát, azaz a nem együttmûködést választania hasznának
maximalizálása érdekében, amely stratégiát magában méltányosnak ítélhet meg a fennálló presztízskülönbség miatt.

3. Hipotézisek
A játékelmélet pszichológiai alkalmazásának fent vázolt eredményei és elméleti feltevéseim alapján kutatásomban a következô hipotéziseket fogalmazom meg:
1)	
Az alacsonyabb presztízsû játékosok szignifikánsan gyakrabban fognak fogoly-dilemma
helyzetben kooperálni, mint a domináns játékosok, illetve mint a kontrollcsoport résztvevôi.
2)	A magasabb presztízsû játékosok gyakrabban (nagyobb valószínûséggel) tesznek az ultimátumjátékban unfair ajánlatot, mint a kontrollcsoport résztvevôi, illetve az általuk felkínált elosztás arányaiban véve is kevésbé lesz fair, mint a kontrollcsoport körében.
3)	Az alacsonyabb presztízsû játékosok gyakrabban (nagyobb valószínûséggel) fogadják el az
ultimátumjátékban felkínált ajánlatokat, mint a kontrollcsoport résztvevôi.

4. Módszer
4.1. Résztvevôk

MCC I Tudástár 1

A kísérlet résztvevôje negyvennégy 20-25 év közötti magyar egyetemista férfi, átlagéletkoruk
21,66 év (szórás: 1,38). A mintát azért alkotják kizárólag férfiak, mivel számos eddigi játékelméleti
kutatás tanúsága szerint (ZAGARE 2006) a nem erôsen befolyásolja a döntéshozatalt, így mindenképp érdemes kontrollálni mint alanyi változót. A minta nagyságára való tekintettel ezért jelen
vizsgálatban csak férfiak tesztelésére került sor, így a végsô következtetések is csak a fiatal férfi
egyetemisták populációján értelmezendôk. A vizsgálatról kollégiumi levelezôrendszerek útján szerezhettek tudomást az érdeklôdôk, akik e-mailben jelentkezhettek a kísérletben való részvételre.
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4.2. Elrendezés
A kísérlet céljának megfelelôen alkalmazott design a kontrollcsoport-terv volt. A presztízs
döntéshozatalra gyakorolt hatását diádokon teszteltem, összesen 22 párossal. A kontrollfeltételterv azért tûnt kevésbé alkalmasnak, mivel csak fenntartásokkal lehetett volna összehasonlítaA presztízs hatása a döntéshozatalra I Kovács Orsolya
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ni a különbözôképpen leképezett játékelméleti feladatokat, illetve a résztvevôk szempontjából
idôkímélôbb megoldásnak tûnt.
A kísérleti és kontrollcsoportba kerülés random módon történt, sem életkori, sem IQ-beli
jellemzôk alapján nem tér el egymástól szignifikánsan a kísérleti és kontrollcsoport. Mindkét
csoportba 11 diád került, a pároknak pedig meg kellett felelniük bizonyos kritériumoknak. Csak
olyanok lehettek a diád tagjai, akik elôzetesen nem ismerték egymást. Ezt biztosítandó olyanok
kerültek párba, akik még sosem találkoztak a kísérleti teremben a kísérletvezetô által történô
bemutatás elôtt. Emellett további feltétel volt, hogy a párok IQ-értéke nagyjából azonos legyen,
azzal a céllal, hogy az intelligenciát mint változót kontroll alatt tudjuk tartani a vizsgálat során.
Ezt elérendô az intelligenciateszten hasonló pontszámot nyújtók lettek egy párba sorolva (±2 pont
differencia).
A kísérleti csoport annyiban tért el a kontrollcsoporttól, hogy náluk a döntéshozatali szituációk
elôtt presztízskülönbséget indukáltunk a diád tagjai között. Ezt követôen azt figyeltük meg, hogy
a két csoport mennyiben tér el egymástól a játékelméleti feladatokban választott stratégiájukban.
4.3. Eljárás
A kísérletet minden diáddal ugyanaz a kísérletvezetô folytatta le egy elôre megírt protokoll
alapján. A kísérlet résztvevôinek a jelentkezést követôen egy IQ-teszt elektronikus formáját kellett kitölteniük és visszaküldeniük a kísérletvezetônek. Ezt követôen a résztvevôknek egy elôre
egyeztetett idôpontban meg kellett jelenniük a kísérlet helyszínén. A kísérleti alanyok annyit
tudtak, hogy döntéshozatali stratégiájuk megfigyelése zajlik majd, és a kísérlet után részletes
tájékoztatást kapnak a kutatásról.
A kísérleti feltételben szereplô diádoknak elôször egy kétszemélyes online játékot kellett egymás ellen játszaniuk. A játékosoknak az elsô körben lehetôségük nyílt próbajátékot játszani, hogy
megismerkedjenek a szabályokkal, a második alkalommal pedig már azt az instrukciót kapták,
hogy próbáljanak meg gyôzni, mert ennek a késôbbiek szempontjából még jelentôsége lesz.
A presztízsindukáló játék után a fogolydilemma-játékra, majd pedig az ultimátumjátékra került sor.
A kontrollcsoport számára hasonlóképpen zajlott a kísérlet, leszámítva a presztízsindukáló feladatot, azaz az online játékot, amelyet nekik nem kellett lejátszaniuk. Az, hogy kinek a joga volt
elosztani az ultimátumjátékban a zsetonokat, teljesen véletlenszerûen dôlt el, a kísérletvezetô
felváltva választotta ki a jobb vagy bal oldalán helyet foglaló játékost erre a feladatra.
4.4. Eszközök
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4.4.1. IQ-teszt
A kísérleti személyek IQ-jának felmérése céljából a résztvevôknek egy negyven feladatból álló
IQ-tesztet kellett kitölteniük 30 perces idôkorlát szigorú betartásával. A felhasznált IQ-teszt H. J.
Eysenck Ismerd meg az IQ-dat! címû könyvének elsô tesztje volt. Ez a teszt különbözô részkészségeket mér, többek között a verbális, numerikus, logikai intelligenciát, illetve az eredetiséget,
memóriát. Így az adott idô alatt elért helyes válaszok aránya jó közelítô értéke lehet az egyének
tényleges IQ-szintjének, ezért megfelelô kiindulási alapnak véltük a résztvevôk összepárosításához.
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4.4.2. Online játék
A presztízs indukálásához a „Sportoló fejek focija” nevû kétszemélyes online játékot alkalmaztuk
a kísérlet során. A játék lényege, hogy az ellenfelek megpróbáljanak egy perc alatt minél több gólt rúgni
egymás kapujába öt billentyû nyomogatásával. Ha egy perc után döntetlen az állás, akkor az aranygól
dönt, azaz az lesz a gyôztes, aki elôbb lövi be a következô gólt az ellenfél kapujába. A játék szabályai
könnyen megérthetôk, a játék kimenetele viszont leginkább a szerencse függvénye, mivel a meccs során
véletlenszerû képességekre tesznek szert a játékosok, amelyek nagyban befolyásolják a végeredményt.
4.4.3. Fogolydilemma-szimuláció
A fogolydilemma a játékelmélet talán legismertebb játéka. A nem kooperatív játékelméleti
problémákhoz tartozik (ahol az ellenfelek versengenek egymással), amelyeknek meghatározó
vonása, hogy a játékosok saját nyereségüket tartják szem elôtt a másik nyereségének figyelmen
kívül hagyása mellett. Ugyan a kooperációval nagyobb lenne a játékosok nyeresége, a domináns
stratégia mégis az, ha ezt a stratégiát elvetik (ZAGARE 2006).
Jelen kutatásban azzal a fogolydilemmával kerültek szembe a diádok tagjai, hogy egy-egy
rivális benzinkút tulajdonosainak helyébe kellett magukat képzelniük (MÉRÔ 2000). A kutasok
azon kezdtek gondolkodni, hogy a nyereség reményében csökkenteniük kellene a benzin árát.
Ezzel ugyan kevesebbet nyernének egy liter benzinen, de a forgalmukat csaknem megdupláznák.
Ezáltal a jelenlegi egyegységnyi nyereségük négyegységnyire nône. Csakhogy azzal is számolniuk
kell, hogy a másik kutas is hasonlóképpen gondolkodik, és ô is csökkentheti az árat. Ebben az
esetben semmi nyereségük sem volna egész hónapban. Emellett még egy esetet kell számításba
venniük, mégpedig azt, hogy ha csak a másik kutas csökkent az áron, mert ebben az esetben saját
maguk háromegységnyi veszteséggel zárnák a hónapot. Dönteniük kell hát, hogy megtartják
vagy csökkentik az eredeti árat, méghozzá anélkül, hogy egymással kommunikálhatnának vagy
utólag módosíthatnák ajánlatukat (a feladat leírása a 2. mellékletben olvasható).
A játék nyereménymátrixából (1. táblázat) jól látszik, hogy a mindkét fél számára
legkifizetôdôbb megoldás az lenne, ha nem változtatnának az áron. Ehhez azonban meg kell bízniuk egymásban és alárendelniük saját érdeküket a közös, esetlegesen a másik érdekének. Ezzel
a megoldással azonban egyértelmûen lemondanak az elérhetô lehetô legnagyobb nyereségrôl, és
egyúttal vállalják a kockázatát a lehetô legnagyobb veszteségnek is.
1. kutas nem változtat az áron

1. kutas árat csökkent

2. kutas nem változtat az áron

1;1

4;-3

2. kutas árat csökkent

-3;4

0;0
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1. táblázat: A fogolydilemma játék kifizetési mátrixa. A kiemelt számok az 1. kutas kifizetéseit szemléltetik.
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Mindebbôl jól látszik, hogy a domináns stratégiák feltétel nélkül a legjobbak. Így az számít optimális megoldásnak, ha mindketten árat csökkentenek. Igaz, ezzel mindketten rosszabbul járnak, mint
akkor, ha mindketten a nem optimális stratégiájukat választanák, azaz megtartanák az eredeti árat.
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4.4.4. Ultimátumjáték
A játékelméleti ultimátumjátékot jelen kutatás résztvevôinek egy jól ismert kártyajáték,
a Black Jack segítségével szimuláltuk a kísérlet során. Itt már nem csak képzeletben, hanem ténylegesen sor került a játékra. Az ’osztó’ jogában állt eldönteni, hogy a játékban használt zsetonokat
milyen arányban osztja fel saját maga és az ’elfogadó’ között. Döntése mérlegelésénél azonban
azt is figyelembe kell vennie, hogy az elfogadó félnek nem kötelessége elfogadnia ajánlatát, ebben az esetben pedig a felkínált összegbôl egyikük sem kap semmit (DICKINSON 2000).
Jelen kísérletben az ’osztónak’ 1500 értékû zsetont kellett felosztania, annak tudatában, hogy
minél többet tart meg ebbôl magánál, annál nagyobb arányban, de annál kisebb eséllyel részesül
a nyereménybôl (mivel az ’elfogadó’ is tudatában van annak, hogy a másik szabadon dönthetett
az arányról). A legkisebb értékû másiknak adható zseton 10-et ért.
Ha a klasszikus gazdasági játékelmélet szerint a racionális ’osztónak’ saját nyereségének maxima
lizálását szem elôtt tartva 1490:10 arányú felosztást kellene javasolnia. Ezzel a másik játékos is nyer,
még ha kisebb értékben is kap a nyereménybôl. Az elosztásnak azonban pszichológiai jelentôsége
is van. Míg az 50-50% fair ajánlatnak tûnik, az ettôl a ’osztó’ javára eltérô értékek az ajánlattól
függôen unfairnek hatnak. Így mintegy egymás ellen hat a racionalitás és a korrektség elve.
A játékosok elôzetesen azt tudták, hogy nyereményért játsszák a Black Jacket, amelyet az adott
idôkeret alatt (10 perc) kialakult zsetonarány függvényében oszt ki közöttük a kísérletvezetô.
Amennyiben nem kerül sor „megállapodásra” a felek között, akkor egy újabb játékot kell majd
játszaniuk, amiért már nem jár semmilyen nyeremény.

5. Eredmények
Az eredmények ismertetése során magas presztízsû játékosnak fogom nevezni azokat a részt
vevôket, akik a presztízsindukáló játékban gyôztesek lettek. Az alacsonyabb presztízsû játékos
névvel illetem azokat, akik a kísérleti feltétel elsô játékában vereséget szenvedtek. A kontrollfeltétel résztvevôit továbbra is kontrollként jelölöm meg az elemzések során.
5.1. Fogolydilemma-játék
Az elsô hipotézisemnek megfelelôen elôször azt teszteltem, hogy az alacsonyabb presztízsû játékosok szignifikánsan gyakrabban választják-e a kooperáló stratégiát fogolydilemma-helyzetben,
mint a domináns játékosok, illetve mint a kontrollcsoport résztvevôi. Ehhez az SPSS program
20-as verzióját használtam, az adatokat pedig a kereszttábla-elemzés segítségével vizsgáltam. A khí
négyzet-próbát nem alkalmaztam, mert ugyan alkalmas arra, hogy összehasonlítsuk egy kategorizált változó eloszlását két vagy több független csoportban, ugyanakkor esetünkben nem állt
rendelkezésre elegendô mennyiségû adat minden cellában.
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Döntés: árat csökkent vagy tart

Presztízs

Összesen

kooperál

domináns

kontroll

5 (22,7%)

17 (77,3%)

22 (100%)

magas

2 (18,2%)

9 (81,8%)

11 (100%)

alacsony

2 (18,2%)

9 (81,8%)

11 (100%)

9 (20,5%)

35 (79,5%)

44 (100%)

Összesen

2. táblázat: A kooperáló és a domináns stratégiát választók megoszlása

A százalékos megoszlásokból jól kivehetô (2. táblázat), hogy a magas presztízsû játékosok ugyanolyan
arányban (18,2%) választották a kooperatív megoldást (az eredeti ár megtartását), mint az alacsonyabb
presztízsû játékosok. A magas presztízsû játékosok csoportjában (18,2%) hasonló valószínûséggel választották a kooperáló stratégiát, mint a kontrollcsoportban (22,7%). Összességében is a résztvevôk
kisebb hányada választotta a kooperálást (20,5%) az árcsökkentéssel szemben (79,5%).
Tehát elmondható, hogy a fogolydilemma-játék során a kísérlet résztvevôi bármely csoporthoz is tartoztak, egyértelmûen a domináns stratégiát preferálták a kooperatív megoldással szemben. Így az elsô hipotézist szignifikáns eredmény híján nem sikerült igazolni.
A résztvevôk mindegyike (100%) azt nyilatkozta a kísérlet végén, hogy hallott már fogolydilemma-játékról. A kísérlet során a kísérletvezetô arra kérte a résztvevôket, hogy döntésüket indokolják meg írásban. Ezekbôl a válaszokból jól látszik, hogy a többség (68,2%) intuícióikra (vagy
ahogy az egyik résztvevô nevezte: józan paraszti eszére) támaszkodott, míg kisebb hányaduk
(31,8%) megpróbálta táblázatban levezetve, játékelméleti terminusokra hivatkozva meghozni
a döntését. A játékelméleti levezetéssel operáló résztvevôk 83,33%-a döntött a domináns straté
gia mellett, míg az intuícióikra támaszkodók 82,14%-a. Ebbôl levonhatjuk a következtetést, hogy
a döntéshozatalban nem volt mérvadó a résztvevôk elôzetes, játékelmélettel kapcsolatos tudása.

MCC I Tudástár 1

5.2. Ultimátumjáték
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Az eredmények ismertetése során értékítélet nélkül, a könnyebb érthetôség céljából fairnek
fogom nevezni az 50-50%-os felosztást, és minden ettôl eltérô arányt unfairnek fogok tekinteni. A kontrollcsoport random módon szintén két csoportba tagolódott, a zsetonokat elosztó
játékosokat kontroll-osztónak, az elosztás alapján a játék elkezdésérôl döntô játékosokat pedig
kontroll-elfogadónak nevezem.
Az ultimátumjáték során két hipotézist teszteltem. Az egyik szerint szignifikáns különbség
van a magasabb presztízsû játékosok és a kontrollcsoport résztvevôi között abban, hogy az ultimátumjátékban milyen arányban tesznek unfair ajánlatot. Várakozásaim szerint a magasabb
presztízsre szert tett résztvevôk csoportszinten gyakrabban tesznek unfair ajánlatot, mint a kontrollcsoport tagjai, illetve ajánlatuk az elosztás arányát véve is kevésbé fair ellenfelükkel szemben.
A másik szerint az alacsonyabb presztízsû játékosok szignifikánsan nagyobb valószínûséggel fogadják el az ultimátumjátékban felkínált ajánlatokat, mint a kontrollcsoport résztvevôi.
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Hipotéziseim teszteléséhez az SPSS statisztikai program 20-as verzióját használtam, az elemzésekhez kereszttábla-elemzést, khí-négyzet próbát és független mintás T-próbát alkalmaztam.
Elôször a második hipotézis elsô felét vizsgáljuk, azaz hogy a magasabb presztízsre szert tett
résztvevôk csoportszinten gyakrabban tesznek-e unfair ajánlatot, mint a kontrollcsoport tagjai.
A hipotézis tesztelése érdekében dichotóm változót képeztem az alapján, hogy 50-50%-os vagy
ettôl eltérô ajánlatot tett a kísérleti alany. A khí-négyzet próbával kapott eredmények azt mutatják (3-4. táblázat), hogy nincs szignifikáns eltérés abban, hogy a magasabb presztízsû játékosok
csoportjában vagy a kontrollcsoportban gyakoribb az osztó szempontjából unfair döntéshozatal.
A magasabb presztízsû játékosok 54,5%-a, míg a kontrollcsoport tagjainak 45,5%-a tett unfair
ajánlatot versenytársának, ez az eltérés azonban nem szignifikáns.
csoport

Összesen

kontroll-osztó

nyertes

fair

6

5

11

unfair

5

6

11

11

11

22

döntés

Összesen

3. táblázat: Az ultimátumjátékban meghozott fair és unfair ajánlatok megoszlása
a kísérleti és kontrollcsoportban

Value

df

Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson
Chi-Square

.182a

1

.670

Continuity
Correctionb

.000

1

1.000

Likelihood
Ratio

.182

1

.670

Fisher's Exact
Test
Linearby-Linear
Association

.174

N of Valid
Cases

22

1

Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

1.000

.500

.677

Független mintás T-próbát végeztem annak megállapítása céljából, hogy a magasabb
presztízsû játékosok ajánlata az elosztás arányát véve kevésbé fair-e ellenfelükkel szemben, mint
a kontrollcsoport tagjaié. Ebben az esetben kategoriális változóképzés helyett numerikus válA presztízs hatása a döntéshozatalra I Kovács Orsolya

3600_MCC Tudastar_A5_belivek_02.indd 41

MCC I Tudástár 1

4. táblázat: A kísérleti és kontrollcsoport döntésében megmutatkozó különbséget vizsgáló
khí-négyzet próba eredménytáblázata
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tozóként vontam be az elemzésbe az ajánlatokat (százalékos formában), amelyet a magasabb
presztízsû játékosok, illetve a kontroll-osztó játékosok tettek ellenfelük számára.
A presztízsindukáló játékban gyôztes résztvevôk átlagosan a zsetonok 63,6%-át (s = 16,01)
tartották meg maguknak, míg a kontroll-osztó csoport tagjai 52,42%-át (s = 3,36) (5. táblázat).
Ez a különbség p = 0,35 szinten szignifikánsnak bizonyult (6. táblázat). Tehát a második hipotézis második fele igazolást nyert, míg az elsô felét el kell vetnünk. Azaz ugyan nincs szignifikáns
különbség a magasabb presztízsû játékosok és a kontrollfeltételben résztvevôk csoportjában az
unfair ajánlatok gyakoriságát tekintve, de szignifikáns különbség van a két csoport között abban,
hogy milyen mértékû unfair ajánlatot tesznek versenytársaiknak.
csoportulti
elosztás (%)

N

Átlag

Szórás

Std. hiba átlaga

nyertes

11

63.6055

16,01232

4,82790

kontroll ‘osztó’

11

52.4227

3,36239

1,01380

5. táblázat: A magas presztízsû játékosok és a kontroll-’osztók’ ajánlatainak átlaga

csoportulti

Osztás

Levene próba

Azonos
varianciák
esetén
Nem azonos
varianciák
esetén

t-próba

F

Sig.

t

df

Sig.
(2-farkú)

Átlagos
eltérés

Std. hiba
különbség

11,632

,003

2,267

20

,035

11,18273

4,93319

,045

11,18273

4,93319

2,267 10,88

6. táblázat: A kísérleti és kontrollcsoport ajánlata közti különbség szignifikanciáját
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Érdemes megfigyelni, hogy a kísérleti csoportban tett átlagos ajánlatok szórása közel ötszöröse a kontrollcsoport osztói által felkínált ajánlatok átlagánál. Ez azt jelenti, hogy a magasabb
presztízsû játékosok ajánlatai közt jóval nagyobb különbség figyelhetô meg, mint a kontrollcsoport ’osztó’ játékosainak döntése közt. Egyszerûbben fogalmazva, a kísérleti csoport ajánlata
szélesebb skálán mozgott, mint a kontrollcsoporté. Tehát ha a magasabb presztízsû játékos unfair ajánlat mellett döntött, akkor az átlagosan jóval nagyobb mértékben tért el az 50-50%-os
aránytól, mint amikor a kontrollcsoport tagja döntött unfair ajánlat megtétele mellett.
A harmadik hipotézis teszteléséhez mindösszesen a kereszttábla-elemzés módszerét használhatjuk,
mivel nem áll elegendô adat rendelkezésünkre az egyes cellákban khí-négyzet próba végzéséhez. Az
elôzetes feltevés szerint az alacsonyabb presztízsû játékosok szignifikánsan nagyobb valószínûséggel fogadják el az ultimátumjátékban felkínált ajánlatokat, mint a kontrollcsoport résztvevôi. Amint az a 7.
táblázatból is jól kivehetô, mind a kísérleti, mind a kontrollcsoportban döntô többségben vannak azok,
akik elfogadták a számukra felkínált ajánlatot. A kísérleti csoportban kivétel nélkül mindenki belement
a játékba, tekintet nélkül arra, hogy fair vagy unfair ajánlatot kaptak az osztó féltôl. A kontrollcsoportban
mindössze egy játékos utasította el a kontroll-osztó ajánlatát, a többiek szintén elfogadták a felkínált
zsetonmennyiséget. Az a játékos, aki elutasította a felkínált összeget, a zsetonok számára felkínált
43,33%-át nem találta kielégítônek ahhoz, hogy elfogadja azt a Black Jack játék alapjának.
A presztízs hatása a döntéshozatalra I Kovács Orsolya
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csoportulti
elfogadás

csoportulti

Összesen

vesztes

kontroll-fogadó

elfogad

11

10

21

nem fogad

0

1

1

11

11

22

Összesen

7. táblázat: Az alacsonyabb presztízsû és a kontroll ’elfogadó’ játékosok döntésének megoszlása

A kereszttábla azt a tendenciát rajzolja ki, hogy nincs jelentôs különbség a tétek elfogadásában
a kísérleti és a kontrollcsoport tagjai között. A harmadik hipotézist megfelelô mennyiségû adat
híján nem lehetséges khí-négyzet próbával ellenôrizni, de a kereszttáblából is jól kivehetô, hogy
a két csoport között nincs szignifikáns különbség a zsetonok elfogadását illetôen.

6. Megvitatás
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Jelen kísérletben a presztízs döntéshozatalra gyakorolt hatását vizsgáltam játékelméleti feladatokban. A diádokat alkotó negyvennégy vizsgálati személynek egy fogolydilemma-helyzetben és egy
ultimátumjátékban kellett döntést hoznia. A kutatás megkezdésekor három hipotézist fogalmaztam
meg, melyek közül az eredmények az egyik összetett hipotézis egyik részét támasztották alá.
Az elsô hipotézissel azt kívántam tesztelni, hogy az alacsonyabb presztízsû játékosok szignifikánsan gyakrabban kooperálnak-e fogolydilemma-helyzetben, mint a domináns játékosok,
illetve mint a kontrollcsoport résztvevôi. Az eredmények nem támasztották alá ezt a feltételezést,
sôt kifejezetten hasonló arányban választottak stratégiát mindhárom csoport tagjai. Ezt az eredményt több magyarázat indokolhatja.
Elôször, ha nem sikerült megfelelôen a presztízsindukció, akkor a várt hatásnak sem lehet
nyoma. Ebben az esetben a kísérleti eljárás finomítására volna szükség. Másodszor a fogolydilemma-helyzetet mindössze képzeletben kellett lejátszaniuk a résztvevôknek, amelyben az
elôzetesen indukált presztízskülönbségnek lehetséges, hogy elenyészô hatása volt, mivel nem
konkrét viselkedésben kellett a játékosok döntésének megnyilvánulnia. Harmadszor, a presztízskülönbséget létrehozó játékban a diádok tagjainak egymás ellen kellett játszaniuk, ami egyúttal elôfeszíthette ôket a versengésre, így a kooperatív megoldás kevésbé tûnhetett vonzó alternatívának az alacsonyabb presztízsû játékosok számára. Az eredményekbôl jól látszik, hogy
a résztvevôk döntô többsége választotta a domináns, nem kooperáló stratégiát. Elképzelhetô
azonban, hogy a döntés oka más volt a különbözô csoportoknál, amit azonban nem vizsgáltunk,
és amely a stratégiák egyenletes eloszlásához vezetett a lehetséges kauzális különbségek ellenére
is. Negyedszer, a hipotézis igazolásának sikertelensége annak is lehet a következménye, hogy
a játékosok jelentôs hányada ismerte a fogolydilemma-szituációt, így elsôsorban elôzetes tudására támaszkodva, racionális, intellektuális megoldásra törekedett, amelyet így nem tudott befolyásolni a kialakított presztízskülönbség. Ehhez még hozzájárulhatott, hogy a játékosok elôzetesen
nem ismerték egymást, nem kommunikálhattak egymással, így a valóságra nézve nem volt veszítenivalójuk a domináns stratégia választása miatt.
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A második hipotézis szerint a magasabb presztízsû játékosok gyakrabban (nagyobb
valószínûséggel) tesznek az ultimátumjátékban unfair ajánlatot, mint a kontrollcsoport
résztvevôi, illetve az általuk felkínált elosztás arányaiban véve is kevésbé lesz fair, mint a kontrollcsoport körében. A hipotézis elsô felét nem sikerült igazolni, ami betudható lehet annak, hogy
a kísérleti csoportban nem sikerült megfelelô nagyságú presztízskülönbséget elôidézni ahhoz,
hogy az megnyilvánuljon az ultimátumjáték során.
A kontrollcsoport-terv alkalmazása a kontrollfeltétel-terv helyett szintén problémát vet fel.
Emiatt ugyanis nem tudjuk, hogy a vizsgálati személyek presztízsindukció nélkül miként döntöttek volna, kontrollálni pedig csak két változót, az életkort és az IQ-t tudtuk. Egyéb változók,
például személyiségvonások szintén befolyással lehettek az eredményre, fôleg a kis mintanagyságra való tekintettel.
Az ultimátumjátékban tett ajánlat után kontrollkérdésként mindenkinek választ kellett adnia
arra, hogy más helyzetben milyen arányt ajánlott volna, vagy milyen arányig fogadta volna el az
ajánlatokat. Erre a kérdésre azonban mindenki ugyanazt az arányt tartotta meg, amit eredetileg is
megjelölt. Ezt a választ azonban azzal is meg lehet indokolni, hogy konzisztensek próbáltak maradni a résztvevôk. Ennek kiküszöbölése érdekében érdemes lett volna az ultimátumjáték egy másik
formájában elôzetesen tesztelni ôket, illetve ötvözni a kontrollcsoport- és kontrollfeltétel-tervet.
Szintén problémát okozhatott, hogy a kísérletben alkalmazott ultimátumjátékkal nyereményre lehetett szert tenni. A szakirodalom ugyanis világos bizonyítékokat szolgáltat arra, hogy az
emberek hajlamosabbak kockázatvállalóbb megoldást választani, ha az eredmények veszteség
formájában vannak megfogalmazva, mint ha ugyanazok az eredmények nyereség formájában.
Az emberek hajlamosabbak kockáztatni az egyet nem értést, ha az alkudozás a lehetséges veszteségek felett, nem pedig a lehetséges nyereségek felett történik (CAMERER−JOHNSON−
RYMON−SEN 1993). Így elképzelhetô, hogy a presztízs egy közvetítô változón keresztül fejti
csak ki hatását, ilyen lehet például a kockázatvállalás. További kutatásokban érdemes volna ennek lehetôségét megvizsgálni.
Az eredmények igazolták, hogy szignifikáns különbség van a magasabb presztízsû játékosok
és a kontroll-’osztó’ játékosok között az általuk felkínált elosztás arányait tekintve. A presztízskülönbség hatására a magasabb presztízsû játékosok átlagosan kevésbé fair ajánlatot tettek, mint
a kontrollcsoport tagjai. Ez azt jelentheti, hogy a magasabb presztízsû játékosok az elsô játék során
szerzett attribútumuknak köszönhetôen, méltányosnak véltek egy kevésbé tisztességes ajánlatot
tenni ellenfelüknek, mint az újonnan szerzett attribútummal nem rendelkezô játékosok. Az eredmény abba az irányba mutat, hogy a presztízst mint változót érdemes lehet további kutatásokba
beemelni, mint a döntést befolyásoló tényezôt, és hatásmechanizmusát kifinomultabb kísérleti
körülmények között vizsgálni.
A harmadik hipotézist, azt, hogy az alacsonyabb presztízsû játékosok gyakrabban (nagyobb
valószínûséggel) fogadják el az ultimátumjátékban felkínált ajánlatokat, mint a kontrollcsoport
résztvevôi, szintén nem sikerült alátámasztani. Ez azonban annak is betudható, hogy nem kínált túlzottan unfair ajánlatot a kísérleti csoport tagjainak többsége. A szakirodalom szerint
(CAMERER 1997) a játékosok 20%-os részesedés alatt már csak 50%-ban fogadják el az unfair
ajánlatot, jelen kísérletben azonban csak két magasabb presztízsû játékos tett ilyen mértékû tisztességtelen ajánlatot, így a többség okot sem szolgáltatott az elutasításra. Érdemes volna tehát
nagyobb mintán és a kísérleti feltétel finomításával tovább vizsgálni e hipotézist.
A presztízsindukcióval a kísérletben a szituációból fakadó, gyôzelem révén elért tekintélyt
szerzett a nyertes játékos. Ennél minden bizonnyal nagyobb presztízskülönbségek jönnek létre
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a való életben, amelyeket nem csak egy szituáció hoz létre, hanem adott esetben az egyén karizmájából, személyiségébôl, pozíciójából fakadhatnak. Elképzelhetô, hogy a presztízs forrásának
mivolta különbözôen befolyásolhatja mindkét játékos döntését.
Jelen kísérlettel a presztízs mérsékelt hatását sikerült igazolni az ultimátumjátékban szükséges
döntéshozatal során, amely a pszichológiai játékelmélet szakirodalmában sokat hivatkozott méltányosságról való vélekedés változásán keresztül fejtheti ki hatását. Hogy ez pontosan miképp
történik és milyen mértékben terjeszthetô ki egyéb játékelméleti feladathelyzetre, érdekes kérdések, amelyek remélhetôleg további kutatásokat inspirálnak majd a jövôben.
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n this paper we set out to analyse the energy relations between the European Union and
Russia from the perspectives of supply and demand, and interdependence. We focus especially
on how the Member States plan to prevent Russia from exerting its influence over those EU
nations that rely heavily on Russian fossil fuel exports. We do not cover each and every country,
but rather give a few examples of the main tendencies we delineate.
The Ukrainian-Russian gas crisis of 2009 is a vivid memory in the EU since it is heavily
dependent on Russian-sourced gas, and the new Member States that joined in and after 2004
are especially uncomfortable with this thought. (Severely affected countries throughout the European continent are: the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia,
Bulgaria, Greece; less severely affected countries: Austria, Croatia, Slovenia, Ukraine; mildly affected:
Germany, Italy, Poland, Romania, Turkey.)
Another significant example is the case of Belarus. The present financial crisis caused enormous turbulence in the country’s economy in 2010 and 2011, yet Russia was prepared to provide
aid in return for majority ownership in the largest state-owned industrial and energy companies.
However, with Belarus considering refusing this “bear hug”, Russia tried to “facilitate” the decision by pointing out that there might be some technical difficulties with the gas pipelines to Belarus and therefore the gas export may need to be reduced. Belarus is still negotiating, although
the financial aid has now been given. The struggle concerning privatization is still ongoing.
Once Russia gains control over the strategic energy companies, the influence it will be able to
exert on Belarusian politics will be overwhelming. This could result in Belarus becoming a proxy
of Russian politics and its people being subordinated to the interests of a foreign country.
This crude example of Russia exploiting its energy monopoly could have led to protests from
the old EU countries. Despite this not happening, it nonetheless spread fear in the new EU Member States, which are heavily dependent on Russian gas. This dependency could be lessened, but
the aforementioned nations do not have the appropriate power to negotiate with the Russian giant,
therefore close EU cooperation is crucial in this respect. Meanwhile, what these smaller countries
could do is aim for the diversification of their energy mix and sources of energy.
Although our paper primarily focuses on the relationship between the EU and Russia from
the perspective of natural gas as an energy source, we occasionally mention countries which
although they are not members of the EU are nevertheless close to accession (Croatia in the
47
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imminent future, and Macedonia, Montenegro and Serbia some time later). In addition, some
countries that are Russia’s immediate neighbours should also not be left out of an analysis, although we will not go into detail in discussing their dependence on Russia.

The European Union
Common Energy policy within the European Union has become more and more important
in the past few decades. With growing energy consumption, the EU has to face the problem of
increasing energy demand. As a result, the increasing price of energy sources emphasizes the
importance of energy security within the European Union. Natural gas, being the second most
important fossil fuel source, is becoming more and more important in the energy mix of the
Union, and its price is increasing accordingly. With the decrease in gas production within the
EU, the Union has to face the problem of increasing dependency on its suppliers, and the strong
position of Russia in the natural gas market.
Although unconventional fossil fuels such as shale gas reserves seem to be abundant, they
have environmentally unacceptable side effects that trigger public protest even in the US let
alone in the EU that is so fond of green energy and environmental protection. In several cases
drinking water and water reserves have been contaminated due to hydraulic fracturing. Taking
into account the fact that the EU is more pro-environment than the US we presume that shale
gas production will be hindered by public opposition. Furthermore, unlike in the US, the shale
gas reserves in Europe are located in the proximity of inhabited areas.
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The energy policy of the European Union
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In the long term, the energy policy of the European Union aims to ensure the welfare of its
citizens and the efficient operation of the energy market, and accordingly to ensure access to
energy sources to all. These aims have to be met while also taking environmental protection and
sustainable development into consideration. The three main problems of current EU energy
policy are the security of supply, the competitiveness of the energy markets, and environmental
protection (Euvonal, 2012).
The main attribute of the gas supply is that it comes through pipelines, so a reliable infrastructure of pipelines is essential. Within the EU, the most gas comes from the British and Dutch
North Sea reserves, but their amount is decreasing rapidly, that is why the European Union is
dealing intensively with the question of alternative energy and gas supplies (Sartori, 2012).
Because of the decrease in internal gas supply, the Union has to increase the amount of gas
coming from outside the EU, which mainly means Russian gas. The second and the third main gas
suppliers to the EU are Norway and Algeria. In this situation, energy diversification has become
one of the most important elements of the energy policy of the European Union (Sartori, 2012).
To ensure the security of its gas supply, the European Union has to face the problem of
excessive dependency on only one supplier: the Russian company, Gazprom. To this end, the
European Union started creating an internal gas market with Council Directive 2004/62/EC in
April of 2004. The goal of the Directive is to ensure the security of supply and to support the
internal gas market (Commission, 2009).
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Nuclear: 13.4%
Gas: 23.9%
Renevables: 7.8%

Solid fuels: 18.3%

Oil: 36.4%

The energy mix of the European Union in 2007 (Commission, 2009)

The energy mix of the European Union shows that gas and oil are still the main energy sources.
For it to reach its targets concerning energy efficiency and the security of supply, and also to reduce the dependence on Russian natural gas (which is around 24% of the EU’s total gas consumption), the European Union needs to take steps towards the diversification of the energy mix.
There are different options for diversification. One of the many EU goals is the so-called
20/20/20 plan, the target of reducing greenhouse gas emission by 20%, and of increasing renewable energy by 20% by 2020. Part of the plan is aimed at increasing energy efficiency, but
with a higher percentage of renewable energy within the energy mix, energy diversification
would also be enhanced.
The other option would be the increased use of nuclear energy, and the building of new
nuclear power plants. In large countries like Germany and Italy, however, there is a tendency to
reduce the use of nuclear power (EurActiv, 2011). On the other hand, there are still countries
(for example Finland and Lithuania, the Czech Republic and Hungary) which are planning to
build new nuclear power stations (The Lithuania Tribune, 2011).
The natural gas market in the European Union
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As mentioned above, one of the main energy sources of the European Union is natural gas.
There are some gas sources within the EU, but most of the natural gas comes from outside the
European Union, the main external supplier being Gazprom of Russia. It is thus worth examining the situation of the natural gas market in the European Union.
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Member state

Austria

Net import
of gas
(2009, Mtoe)

Import
dependency
– natural gas
(2009)

1.43 (13%)

6

85%

Belgium

15.11 (26%)

less than 0.71
(5%)

15

100%

Bulgaria

2.16 (12%)

0.01 (0%)

2

100%

none

less than 0.01
(8%)

0

0%

Czech Republic

6.73 (15%)

0.15 (0%)

7

110%

Denmark

3.92 (20%)

7.54 (32%)

-3.5

-90%

Estonia

0.53 (10%)

none

0.5

100%

European Union average

416.79 (24%)

153.25 (19%)

270

63%

France

38.46 (14%)

0.76 (1%)

39

100%

Germany

76.58 (23%)

11.12 (9%)

68

90%

Greece

2.97 (10%)

0.01 (0%)

3

100%

Hungary

9.15 (37%)

2.29 (20%)

8

85%

Italy

63.90 (38%)

6.56 (24%)

56

89%

Latvia

1.23 (28%)

none

1.5

115%

Lithuania

2.18 (25%)

none

2.1

100%

Luxembourg

1.11 (25%)

less than 0.03
(24%)

1.1

100%

none

none

none

none

Netherlands

35.09 (43%)

56.53 (89%)

-21

-60%

Poland

12.01 (12%)

3.68 (5%)

8

68%

Portugal

4.22 (17%)

none

4.3

100%

Romania

10.6 (29%)

8.94 (31%)

1.5

15%

Slovakia

4.42 (27%)

0.09 (1%)

4.8

110%

Slovenia

0.83 (11%)

none

0.81

100%

Spain

31.31 (24%)

0.05 (0%)

31

100%

1.24 (3%)

0.02 (0%)

1.2

100%

78.12 (38%)

53.75 (34%)

25

32%

Malta
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Primary gas
production
(2009,
compared to
total Mtoe)

7.17 (22%)

Cyprus
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Gross inland
gas consumption –
(2009, Mtoe)

Sweden
United Kingdom

Energy production and consumption of the Member States (Europe’s Energy Portal, 2012)
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% of Russian gas import

120

Country

Dependency on Russian natural gas (2007) (Commission, 2009)

The Central and Eastern European countries are highly dependent on the Russian natural
gas supply. One of the reasons for this can be found in their common historical background,
as most of these countries were part of the former Soviet Union, where the energy supply was
centralized, transfer prices did not reflect market prices and were highly subsidized, and the infrastructure was also built according to those plans. Following the collapse of the Soviet Union,
this infrastructure remained intact and it now determines the natural gas supply of the region.
In the Central and Eastern European region the change from the centralized, planned energy
supply to a market based mechanism has been successfully executed, and in accordance with that
the natural gas market in the region has been unified (KPMG, 2008).
The diversification of the gas supply is distinct in the different Member States. In three of
them (Poland, Spain and Portugal) the national legislation has set a 60 per cent cap to the largest supplier’s market share. Nine of the Member States (Finland, Estonia, Latvia, Lithuania,
Slovakia, Bulgaria, Czech Republic, Greece and Hungary) are heavily dependent (dependency
greater than 50%) on only one supplier in their gas imports: Gazprom. Finland, Estonia, Latvia
and Lithuania have no domestic gas production at all; Ireland, Bulgaria and Slovakia have only
marginal production. In Romania, the situation is slightly different; although there is only one
gas supplier, domestic gas production satisfies more than half of the demands of the nation. In
recent decades, some other Member States (Poland, Czech Republic, Hungary, Austria, Slovenia, Greece, UK and Italy) have started to build additional pipeline connections in order to
diversify their gas supplies; the impact of this, however, is yet to be seen. In some countries
diversification also means the introduction of LNG terminals (Portugal, Greece, Ireland, Netherlands, Germany, Poland, and Sweden) (Commission, 2009).
Entry points to the European Union
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There are several entry points to Europe from external gas markets. From 25 pipelines, three
come directly from Russia, four through Belarus (originating from Russia), and five through
Ukraine (originating from Russia), there are also nine pipelines that come from Norway, and
one each from Tunisia, Morocco, Libya and Turkey. There are 14 LNG terminals, too. The
total capacity of these pipelines is 370 bcm, and the largest amounts come from Russia (190 bcm)
and Norway (127 bcm) (Commission, 2009).
There are plans to diversify the gas supply by building new pipelines and securing new supply
sources. The main problem within the European Union is that despite the common EU goals,
51
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the Member States still have a tendency to follow their own national targets and aims and,
for example, sign bilateral contracts with Gazprom. Gazprom, on the other hand, makes such
contracts as the basis of a long term relationship, and with such conditions, Gazprom makes
cooperation within the European Union more difficult (divide and rule).

Russia
In this section, our aim is to outline the characteristics of the Russian gas industry. Russia is
the dominant gas supplier of the European Union. In 2010, the EU consumed more than 480
tonnes of oil equivalent gas, of which one third originated from Russia. It was supplied by the
Russian energy company, Gazprom, which plays a dominant role in the Russian energy industry,
and has a monopoly in Russian gas exports.
Gazprom
Gazprom was established from the former Soviet Union Ministry of Gas Industry as an open
joint stock company with dominant state ownership in 1992. The company plays an important
role in the Russian gas market because it has a monopoly right over the distribution network
and over gas exports to countries outside the CIS. It has no complete monopoly on Russian gas
reserves and gas production – only 60% of reserves are controlled by Gazprom, and 84.7% of
the national production – but foreign trade activity which has a dominant role in revenue, is under the control of the Gazprom group (Gazprom and its subsidiaries). The company also plays
an important role in the Russian economy; in 2006, it produced 10.6% of the Russian GNP.
Therefore in recent years, emphasizing the importance of strategy, the direct influence of the
Russian state is becoming increasingly important in defining the group’s operation (Ahrend and
Tompson 2005, Deák 2007).
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Shareholding structure
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First of all, it is worth examining the shareholding structure of Gazprom and its evolution,
because this tells us a lot about the nature of the company and shows how the Russian government can use Gazprom’s power to further its foreign policy goals.
The state’s direct ownership has been a significant feature of Gazprom since 1992 – in terms of
the strategic nature of the company – but quite a few years ago the state did not actively participate in management. This was partly explained by the fact that the prime minister, Viktor Chernomyrdin, was a board member of Gazprom until 1998. After Chernomyrdin had been replaced,
the management found itself in a precarious situation because of its government support fall
(Answers.com 2012). The important change came after Vladimir Putin’s election as president,
when the new president openly supported greater government control over strategic sectors
(Deák 2007). Gazprom’s management was replaced by people who were loyal to Putin (Answers.
com 2012). At the end of Putin’s second presidential term, the State’s direct share rose from the
previous 39.3% to over 50%. Within this, the greatest share is owned by the Federal Agency for
Federal Property Management with a 38.4% stake; the state-owned OAO Rosznyeftyegaz has
a 10.7% stake and OAO Roszgazifikacija has a 0.9% stake. After 2005, under the new structure, the
Energy Relations between the EU and Russia – an Introduction I Szilvia Nagy – Gyula Zádorfalvi-Gazdag – Péter Naszrai

3600_MCC Tudastar_A5_belivek_02.indd 52

18/03/2013 11:04

government had a direct influence on decision making, while the other owners had no voice in
decision making. Non-state ownership fell from 56.3% in 2004 to 22.43% in 2010. In addition,
Gazprom’s shares are also available to foreigners to a limited extent, indirectly in ADR form
(American Depositary Receipt – a foreign stock exchange to facilitate the trading of shares).
In 2010, 27.57% of Gazprom’s capital was floated on exchanges.
Geographical location of production
In the case of Gazprom’s production facilities, one should take into account that a significant
part of Russian gas production is concentrated in various regions of Siberia; Gazprom’s production is therefore geographically disproportionate. The two most important regions are the
Yamal Nenets Autonomous District and the Khanty-Mansi Autonomous District, where the
largest gas reserves are located. It is no surprise that the two autonomous regions are among the
richest in Russia (Ahrend and Tompson 2005).

Hydrocarbons produced by Russian regions in 2009 (Gazprom)

As we can see on the map, the location of production makes it only possible to supply Europe
(this is also evident on the next map). Gazprom also imports natural gas from the former Soviet
Union countries in Transcaucasia and Central Asia to meet the demand in Russia and Europe.
Despite the huge gas reserves it has, its current gas fields under production have a reduced production yield from year to year. Its main import partners are Kazakhstan, Kirgizia, Tajikistan,
Turkmenistan, Uzbekistan, and Azerbaijan.
Gas sales
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Gazprom sells its extracted gas on the domestic market and to foreign countries (in a proportion of approximately fifty-fifty). The most important feature of domestic sales is the state-controlled price, and it is clear that the resulting loss of revenue is cross-financed by the company’s
exports. As mentioned above, Gazprom has the exclusive right to export – in this way the state
prevents smaller trading firms (except for a few) making arbitrage on the domestic and foreign
price difference.
53

18/03/2013 11:04

Domestic sales
The price of gas sold to most domestic consumers is regulated by the government. Only in
September 2006 did the government provide the opportunity to Gazprom to provide a limited
amount of gas to domestic consumers at Gazprom’s market price. In the final price the different
wholesale prices to the consumer type and the distance between the places of production and
consumption are taken into account. The Federal Tariff Agency determines the price and the
federal government sets the wholesale price change parameters. The retail prices paid by consumers are regulated by local governments. In addition, there are wholesale price bands, which
are regional differences in prices, and production and transport costs are built into the pricing
structures. Gazprom reported that by 2005 a system containing only seven bands had expanded,
so this system serves the interests of the company better (Gazprom in 2007, p. 49-51).
The total wholesale price paid by consumers consists of the following components: wholesale
gas price, shipping costs, and marketing and service charges. Gazprom sells its gas at a wholesale
price, the shipping charges are received by gas distribution companies and the regional gas sales
companies apportion out the service fee. The price paid by households is 24% lower than the
other established consumer price levels. In addition, household prices may include utility fees.
The Russian gas price for households has plenty of unique elements of assessment, for example
there are privileged groups, or gas meters with a flat fee paid by households. In short, domestic
gas sales are part of the social system, market principles do not prevail (in prices). This is a huge
burden for Gazprom, since most of the gas produced is sold domestically, e.g.: in 2010 it was
262.1 bcm of the total nearly 500 bcm gas sales.
Export sales
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Domestic consumers’ ‘social’ gas prices are compensated for by gas revenue accrued from
abroad. First of all, it should be emphasized that Gazprom owns the entire gas transport system
in Russia, which was built between 1970 and 1990. Gazprom is not only the sole owner, but also
the exclusive operator of the Unified Gas Supply System in Russia. To be transported abroad,
stored in a facility, or distributed within the country, every single molecule of gas has to go
through this system.
Gazprom’s gas exports have grown dynamically in recent years: from 160 bcm in 2002 to
220.23 bcm in 2010. Within exports, the company has traditionally distinguished between two
categories, the CIS and the Baltic States (the former Soviet Union republics), and Europe (including the former Comecon countries). The two groups’ share in the exports in the early 2000s
was thirty-seventy, but in the second half of the 2000s nearly 40% of the exports flowed into the
former Soviet republics, while the remaining 60% flowed into Europe.
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Unified Gas Supply System (UGSS) of Russia (Gazprom)

As we can see, the transmission system is directed to Europe, which means that a huge amount
of Russian gas can be exported only to Europe. Moreover, most of the exported gas goes through
Ukraine, which is one of the main stakeholders in Russian-European gas transport. It is also apparent that there still exists a limited number of gas pipelines which make it possible to supply Asia.
The role of Ukraine
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Ukraine is not just one of the countries that buys natural gas from Russia, but it is also a very
important transit route. A significant proportion of Russian gas passes through Ukraine to the
Western and Central European countries and to the Balkan states (Simon, Jonathan, Katja
2009). Therefore it is of fundamental importance for Gazprom to secure this transport route.
The importance of Ukraine was clearly seen during the 2009 gas crisis. Before 2009, Ukraine
had bought Russian gas more cheaply than other European countries. This meant a great loss
for Gazprom, and it wanted to sell its gas at the same price as to other European countries.
The Ukrainian government refused to countenance the price increase. Gas transport through
Ukraine was suspended for thirteen days in the middle of winter. It caused a significant factory
pause in Europe. In the end the crisis was solved through a deal between Ukraine and Russia that
is still a centre of politics, but since then the EU has been looking for alternative supply routes
and suppliers. To prevent these aspirations Russia has started to plan and build alternative transit pipelines from its production fields to avoid Ukraine. The last part of this game was played in
Ukraine where the EU and Russia both tried to take control of the Ukrainian transport system.
Considering scales involved in the foreign sales, we can say that there are multiple dependencies between Gazprom and its European partners. On the Russian side, it is essential to maintain
or increase exports, since they compensate for the subsidized domestic market losses. On the
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European side, the existing pipeline system allows the import of Russian gas. A closer partnership with the countries involved in the joint ventures was established according to a decision
made at national level. Gazprom is becoming a multinational corporation and its strategic goals
include the creation of a vertically integrated group of companies and the opening of new technologies such as LNG. Currently, Europe is Gazprom’s most important foreign market, and the
amount of its gas production makes supplies to Europe possible. To become a real multinational
company, Gazprom has to achieve the diversification of production between Europe and the Far
East and the diversification of its foreign sales.

Alternative Scenarios
The European Union
Desertec
Desertec, a photovoltaic initiative to be sourced from the Sahara, aims to provide 15% of the
EU’s electricity consumption by 2050. The potential impact of Desertec is considerable. Since
more energy falls on the world’s deserts in six hours than the world consumes in a year, the investment initiated by nine German companies is promising. The Saharan desert is virtually uninhabited and is geopolitically close to Europe, being within its sphere of influence. It is hoped
that the Sahara could realistically deliver 15% of Europe’s electricity by 2050 by transmitting
electricity via a super grid of high-voltage direct current cables (MedRing). The Desertec Industrial Initiative pilot project in Morocco is the first step in this plan.
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Alternative gas transport routes
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After the 2009 gas crisis between Ukraine and Russia, energy diversification became increasingly important for Europe. An important part of the solution was supposed to be the Nabucco
pipeline but since its progress was slow, alternative pipelines appeared. Alongside Nabucco, the
list below contains the lower scale candidate pipeline projects.
The Nabucco project is backed by the European Union and the United States (Taylor 2008).
In the Trans-European Networks – Energy (TEN – E) program, the Nabucco pipeline is designated to be of strategic importance. (European Parliament, 2006)
An objective of the project is to better connect the European Union to the natural gas sources
in the Caspian Sea and the Middle East. The project has been driven by the intention to diversify
the EU’s current energy supplies and to reduce European dependence on Russian gas (Spiegel,
2009). The Russia-Ukraine gas disputes have been one of the factors driving the search for
alternative suppliers, sources, and routes. Moreover, according to the European Commission,
Europe’s gas consumption is expected to increase from 502 bcm, in 2005, to 815 bcm in 2030
which would mean Russia alone would not be able to meet the demand.
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Other proposed pipelines that would source gas outside Russia include:

• AGRI:
The Azerbaijan–Georgia–Romania Interconnector is a proposed project to transport Azerbaijani natural gas to Romania then to Hungary and further into Europe.
• Trans Adriatic Pipeline:
A proposed pipeline project to transport natural gas from Greece via Albania and the Adriatic
Sea to Italy and further to Western Europe. The leaders of the TAP project company concluded
a financing agreement with the consortium of Shah Deniz II in Azerbaijan, becoming the main
rival to Nabucco West (http://www.trans-adriatic-pipeline.com).
• White Stream:
Also known as the Georgia-Ukraine-EU gas pipeline, this is a proposed pipeline project to
transport natural gas from the Caspian region to Romania and Ukraine with further supplies to
Central Europe.
• ITG:
The Turkey-Greece-Italy pipeline is a planned natural gas pipeline for the transportation of natural gas from the Caspian region to Italy. It is a part of the Turkey-Greece-Italy Interconnector.
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• LNG terminals to increase imports from the USA, Qatar, etc.
A competitor to the above projects and to pipelines from Asia in general is liquefied natural gas.
Seven countries in the EU already have LNG terminals which provide an always available albeit
more expensive alternative to Russian gas. Altogether there are 14 existing LNG terminals, with
six under construction and 27 proposed (see picture below).

• North-South Interconnectors in SEE
The grid network of Central-Eastern Europe has a unique pattern. The pipes are built east-west
so that the gas pipes go straight from Russia to the ex-Soviet Bloc countries. To break up the
Russian control, north-south interconnectors could be built in order to transport natural gas
where a country is in need or simply sell the surplus. Plans for these interconnectors are usually
underpinned by bilateral agreements except for the large-scale plans such as the AGRI or TGI
projects. The construction of these interconnectors is currently in progress. If there is no market
need, states usually back up and support such projects.
The European Commissioner for Energy
Apart from the planning of alternative routes, administrative measures have also been taken.
One of these measures was the appointment of a European Commissioner for Energy, who holds
responsibility for the European Union’s energy policy as well as nuclear issues (Euratom). Previously, this position had little prestige or significance in the Commission but due to the development of European energy policy, it has now become extremely important. The Commissioner for
Energy has to deal with gas disputes between Russia and Ukraine which threaten European supplies, reduce dependence on Russian energy, and reduce carbon emissions (Financial Times, 2009).
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Threats to European supply routes
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A war involving Iran (the Arab Spring has already resulted in an increase in prices)
The Strait of Hormuz, a narrow strip of water separating Iran from Oman, is the major maritime link between the oil-rich Persian Gulf region and the rest of the world. Tankers carry 17
million barrels of oil, about a fifth of the world’s supply, through the channel every day. Five of
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the planet’s biggest oil producers – Saudi Arabia, Kuwait, Iran, Iraq, and the United Arab Emirates – rely on the waterway to ship almost all of their energy exports.
Energy analysts warn that even a partial blockage of the strait by Iran could send the price of
a barrel of oil soaring to $150. Since Russian gas export tariffs are pegged to the price of oil products with close correlation to oil prices, gas prices would also be heavily affected by such a conflict.
In 2011 a revolution swept over North-Africa and the Middle-East that resulted in unprecedented changes in the region. Four dictatorships were toppled and the formations of democratic
systems may come in the future.
These considerable changes caused an approximately 50% increase in oil prices (Historical oil
prices, 2012). This increase shows that any war has a significant effect on the delicate price of oil. It
is important to point out that the conflicts of the Arab Spring have been mostly civil wars aimed at
removing dictatorships; therefore a war between different countries such as the above mentioned
Iranian war is likely to have an unforeseen impact in the region and on the price of oil.
Russia
New export routes: China, India, South Korea
An alternative to selling natural gas to Europe is for Russia to find large markets to absorb the
surplus or replace the lost markets and provide a safer market environment through the diversification of sales, although the price would be lower compared to western market prices. The
countries in question are China, India, and other rapidly growing South East Asian countries
such as South Korea.

Control of the Ukrainian pipeline network

Energy Relations between the EU and Russia – an Introduction I Szilvia Nagy – Gyula Zádorfalvi-Gazdag – Péter Naszrai

3600_MCC Tudastar_A5_belivek_02.indd 59

MCC I Tudástár 1

There have been many occasions when Russia has successfully exerted influence over the
newly independent republics which emerged after the dissolution of the Soviet Union, primarily
Belorussia and Ukraine. The real success for Russia would be to actually acquire the pipeline
network of these countries, as is presently happening in Belorussia where Russia requests privatization in exchange for financial aid. Ukraine would be a much more important player since
it owns the east-west main transit pipeline network.
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Siberian gas field exploration to replace depleted gas fields
Another problem that Russia is going to face in the near future is the declining gas production
from the traditional gas fields that provide the source of its European gas exports. The exploration of new gas fields is currently ongoing, but the real potential of Russian gas production is
not known partly because of Russia overstating the size of its known reserves, as is typical for
countries with significant oil or gas reserves. On the other hand, the technology of gas production and field exploration is developing; therefore we expect that Russia will remain the prime
natural gas supplier to the EU in the coming decades.
In the meantime, Russia is following a very useful and effective line of energy diplomacy because it is planning to construct a Pre-Caspian pipeline with Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan,
Uzbekistan, Azerbaijan and Turkmenistan. These contracts could support the declining traditional gas fields in Russia and preserve the supply of gas to Europe. The aforementioned
countries are also in part the would-be suppliers of the biggest EU pipeline project, Nabucco.
It is no coincidence that Russia is trying not only to gain new gas supplies but also to circumvent
Nabucco by reserving the gas that was meant for the EU project.
LNG
Even though the EU is Russia’s main export market, natural gas is in high demand in the
global market so Russia could also build LNG terminals for export purposes and then export
to high-priced markets in, for example, Japan and the Far East. Japan certainly has a need for
natural gas resources especially after the Fukushima nuclear disaster, and most importantly the
nation also possesses buying power which is proportionally even higher than that of the EU.
Slowly increasing domestic gas prices
The pressure that Gazprom is facing comes from the cross-financing of domestic consumers
by exports; one way of solving this problem would be to slowly increase domestic gas prices.
It would certainly have to be a very gradual increase starting with some kind of differentiation
based on income levels, but it could provide some measure of compensation for Gazprom’s
losses. Given the current political protests in Russia, we do not see the likelihood of this happening in the near future, yet its usefulness in making Gazprom a transparent and perhaps an even
more successful business entity makes it inevitable.
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The proposed plan of the US gas pipeline
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Although it is no longer a reasonable plan, until recently there were discussions about building a pipeline connecting Russia and the United States (Chicago). However, this was made
unrealistic by the recent emergence of the shale gas extraction that may actually make the USA
an exporter of natural gas.
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Scenarios for the Future
In outlining some scenarios for the future of the relationship between the European Union
and Russia, based on the above analysis, we must make a difference between the short term and
the long term goals and aims of the two actors.
In the short term, cooperation between the EU and Russia is definitely the most beneficial
for both of them. The energy needs of the EU are increasing, and will continue to increase in
the near future (the next ten years). The EU has neither the alternative transport capacity to
replace Russian imports nor alternative sources of natural gas. Even if there were other sources
available, a successful negotiation with Russia would lead to a cheaper outcome than building an
alternative gas infrastructure. Nonetheless, diversification (and thus security of supply) is already
part of the EU’s energy policy, and, as previously mentioned, there are several options for the
realization of this goal.
On the other hand, Russia should be interested in cooperation as well, because it needs to
cover the loss of cross-financing the low domestic prices. This means, under present circumstances, Russia’s natural gas exports are an important source of income to the state budget.
In the long term, however, the EU is not interested in close cooperation and relations with
Russia. The EU needs to diversify its natural gas suppliers because, as mentioned above, the
price of Russian gas is higher than the spot price. The other problems with the Russian partner
are the lengths of the contracts that usually span 15 years and the security of supply (see the
Ukrainian crisis and the recent decrease in the amount of gas imports).
Russia, on the other hand, needs to further strengthen its position on the European market
and even counteract the European alternative pipelines. It is important to point out the ‘paternalistic’ role of Russia in the Commonwealth of Independent States that gives Russia the power
to block the projects for alternative pipelines (that would avoid Russia) planned by the EU. Thus
Russia can maintain its influence by remaining the dominant (and, in the case of some countries,
the sole) natural gas supplier to the EU. Being the EU’s natural gas supplier is a very lucrative
business because the concentration of wealth is very high in Europe in comparison to the world
average. This income also enables Russia to continue playing the role of a superpower.

Conclusions
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In our opinion, Russia should by all means aim to strengthen its energy partnership with the
EU, for example as it did in the past by dominating smaller countries e.g.: Estonia, Ukraine, and
Belorussia. A second strategy could be to prevent the EU from reaching its diversification goal
by pre-emptive gas purchases in the Caspian Sea region. The process of Russia buying up the
gas that was planned for Nabucco has already started.
The European Union should continue towards and speed up the diversification of energy suppliers. Besides this, it is important to increase the proportion of renewable energy sources within
the energy mix to ensure its energy security as is outlined in the EU’s energy policy. This process
would be facilitated by a centralized decision-making body; because of this, the role of the Commissioner for Energy is expected to become vital with an increase in competences and power.
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A Hypothetical Negotiation between Representatives
of the European Union and Russia
The European Union is negotiating with Russia about its future gas supply. They need to
agree on the following: maturity of the contract, price calculation mechanism, amount of gas per
annum, take or pay obligation.
In the short term, the main goal of the European Union Member States is to agree with Russia in order to secure their gas demand at a reasonable price that reflects the spot price of natural
gas. In the long term, however, the EU aims for the diversification of its natural gas suppliers.
Russia, on the other hand, wants to maximize its income in terms of gas prices, duration of
contracts and the amount of gas exported.
Aspiration base and limits of the EU:
• M
 aturity of the contract: The optimal duration would be between 8-12 years because building the alternative transport routes would take that long.
• Price calculation mechanism: Ideally it should be based on the spot price, but the EU could
tolerate even a 60% weighting.
• Amount of gas per annum: Although the EU’s demand for natural gas is going to increase
in the near future, maintaining the present Russian gas imports in real terms would lead to a
proportionate decrease in dependence on Russia.
• Take or pay obligation: A variance of 30-50% of the annual contracted gas would be desirable.
Aspiration base and limits of Russia:
• M
 aturity of the contract: The average duration of natural gas transport contracts is more than
15 years, but in general Russia aims for long term contracts.
• Price calculation mechanism: Historically the price of Russian gas is pegged to the oil price,
which is beneficial for Russia, however recently spot gas price is also considered in the price
calculation.
• Amount of gas per annum: The more gas the parties agree upon, the better it is for Gazprom,
because the take or pay policy makes Europe pay for the gas that has not been exported.
• Take or pay obligation: Top priority of all contracts, what makes the contracts very profitable
due to the Russian domination. The smaller the variance is, the higher the profit is for Russia.
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The conflict of interests
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As seen above, the interests of the two parties hardly coincide considering any question. This means
that either Russia or the EU has to make significant concessions for an agreement to be reached.
Given the above situation, in which, without concessions, there is no agreement, we apply the
“thinking out of the box” approach. Summing up Gazprom’s problems we conclude the following: state control prevents the effect of a healthy market economy. Furthermore, the domestic
sales below market prices make it increasingly expensive to finance gas field exploration projects.
The lack of capital and market economy incentives both make Gazprom’s investments technologically backward.
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The EU, on the other hand, is in possession of capital and technology that would make the EURussia relationship a lucrative partnership. The solution would be the funding of joint ventures
to develop gas fields in Russia. In this way, Russia would gain financing from either the industrial
sector or the banks of Western Europe due to the guaranties provided by the foreign firms. Alternatively the EU could help Russia to develop new transport routes to the powerhouses of Asia,
namely China and India. This would lead to the diversification of Russian export markets so that
even with a decline in European demand, Russian exports would not be threatened.
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Local Government Reform in Hungary

Á dám N é meth

Abstract

T

his brief argues that the current system of local government in Hungary has three major
shortcomings: inefficiency of procurements, sub-optimal size, and extensive indebtedness. From
those three, the problem of indebtedness calls for the most urgent addressing.
Any policy aiming to cut debts at the decentralized level should take three aspects into consideration: sustainability, impact on local investments, and costs. This brief investigates three
policy options in the light of the above criteria to tackle the problem: a government bail-out, an
accounting and financial management reform and no policy change. It concludes that the second
policy option ought to be considered, as it is most justified after having the criteria applied to it.
This paper also proposes the benefits and steps of implementation.

Introduction
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The current legal and economic regulations on local governments in Hungary face numerous
challenges, mainly because of the changes that have taken place since the fall of communism. With
the domestic economy having become more open since the country’s accession to the European
Union, and with the dramatic changes in legal and financing options, from many aspects new possibilities have arisen in local government finance which are still either partially or wholly unregulated.
Local governments, in the same way as any rational actor, have been exploiting these loopholes. As
of 2007, however, the local governments, started to engage in extensive borrowing, to an amount
exceeding HUF 1600 billion, fluctuating at around 5% of the Hungarian GDP. Despite the fact that
the ratio of local government debt in Hungary is merely average when compared to that in other European countries, in relation to the tasks and the imprudent use of debts, it could easily lead to a nonsustainable state, and therefore, serious economic problems. Despite the Act on Local Government
Bankruptcy aiming to eliminate the explicit guarantee of the state, if a local government is in danger
of going bankrupt, many market actors rely upon the implicit guarantee of the central government.
Additionally, this bailing-out of heavily indebted and mismanaged counties has only strengthened
this belief. Therefore, this situation has for some years contributed to the principal-agent game,
where neither the management of local governments, nor the banking sector have an interest in setting up and applying the appropriate conditions in order to filter bad loans.
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Identification of the problem
In my paper I distinguish three major problems local governments face nowadays:
1. Procurement corruption
2. Sub-optimal size
3. Indebtedness
As these three problems are strongly connected and reinforce each other, no stand-alone
policy could solve them. Moreover, the reason why I decided to highlight and elaborate these
three problems, is that the new law on local governments, which will come into effect in 2013,
I presume, fails to address these problems in an efficient and long-term way. The goal of this
brief is not to compare the two laws, but rather to investigate the above-mentioned three problems in the context they have been present in for two decades. An insight into the roots and the
special characteristics of these problems, particularly as they appear in the Hungarian system,
might lead to a better understanding of what questions the new law should address.

Procurement procedures
The legal shortcomings of the procurement regulations in Hungary mean that they lag far
behind any Western European country. A research paper written by István Pintér (in: Szente, 2007,
pp. 99-102) clearly demonstrates the fact that the procurements of local governments organized in
a corrupt manner are commonly seen to be actually beneficial for increasing efficiency. As long as
the current legislation, in spite of its rigorous regulating intention, remains inadequate to alter this
approach and to create a fair and transparent environment for procurements, local governments will
probably fail to attract private knowledge, and cut costs in the long run (GKI, 2009; Szente, 2007).
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Sub-optimal size
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In order to create an optimal size for local governments, Swianiewicz (2002:2) distinguishes
two basic methods: the population and the geographic. In the Hungarian system only the population of local governments is taken into consideration when the minimum threshold is drawn. The
optimal size of local governments can guarantee the achievement of economic efficiency, promote
democracy at a decentralized level, and could be an alternative for checks and balances; it could
also contribute to effective distribution and development. (Swianiewicz, 2002: 5-7) If we look at
the graph demonstrating the average population of local governments, we find that Hungary is far
more decentralized than most European countries. Only 10% of local governments have a population above 5000 persons. Therefore, if a benchmark was used in order to determine the optimal
size of local governments, we could claim that Hungary has moved towards the other extreme of
decentralization, and should consider reducing the number of local governments.
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Despite the fact that the above-mentioned two problems are extremely pressing, it is the final
one, indebtedness, which I will elaborate in greater detail and suggest policies for, as it is by far
the most urgent predicament to be tackled. At one time, local governments seemed to be unwilling to issue bonds or even to use loans to cover the costs of possible investments. Therefore, the
essence of decentralized governance was missing one pillar. However, suddenly, after the finan
cial year 2005, local governments started to issue bonds and take up loans extensively. If we look
at the graph demonstrating the current
situation, since 2003 the long-term
Local Government Finances
liabi
lities of local governments have
Current legal regulations
skyrocketed. Even the nominal value 			Act CLXXXIX of 2011 on Local Governments
of long term loans has shown a signifi- 			However, the Act LXV of 1990 on Local Governments
influenced mostly the debts and bonds
cant increase, the boom being mainly
		 Act XXV of 1996 on Local Government Bankruptcy
driven by the bonds issued. As can be
noticed, the largest rise happened from 	Debt regulations of the new Fiscal Rule according to IMF
Article IV Consultation (2011)
2007 to 2008. Experts name two major reasons for this: firstly, the former 		 No issuance of debt to finance current deficits
government raised its concern and was 			Debt issuance can be for investment purposes only,
and requires central government approval
considering freezing all possibilities for
			Debt service is to remain below 50 percent
local governments to undertake longof a local government’s own revenues.
term liabilities. Despite the fact that no
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measures were enacted, the management of local governments, impelled by this threat, decided
to immediately issue bonds and increase the amount of long-term loans. The second reason is
the arbitrage that many local governments utilized. Driven by the margin between their loans
denominated in foreign currency (mostly Swiss francs and euros) local governments were able
to realize extra profit through undertaking the risk of exchange rates through arbitraging interest rates and exchange rates. Despite the fact that numerous international examples prove this
policy to be misguided, mayors seemed to be ignorant of this. From many cases, that of Orange
County, California, USA may well be the most infamous. As the largest local government which
went bankrupt, it lost $1.7 billion of taxpayers’ money. The reason for this was the decision of
management to undertake risk from investing in exotic derivatives inversely related to interest
rates. The lesson is that local government management should not decide to bear such risks
because of ethical concerns and the lack of professional knowledge. More about the policy brief
can be read in the footnote.1

Long-term
liabilities (mEUR)
Long-term liabilities (mEUR)
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000

Long term bonds

Long term loans

20
11

20
10

20
09

20
08

20
07

20
06

20
03

0

1Q

MCC I Tudástár 1

Source: The author based on the data of Jokay, 2012
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Recommendations
Criteria
In the interests of adequately addressing the problem of indebtedness, a proposed policy
should be considered and evaluated in the light of the following three criteria:
1.
Sustainability of debt level
2.
Long-term impact in investment enhancement carried out at local level
3.
Cost for the state
#1 Sustainability
The first criterion, sustainability of debt, is presumably the most crucial as the current
situation may not be preserved without the multitudinous bankruptcies of local governments.
Therefore, when proposed policies are evaluated from this perspective, two major factors have
to be taken into consideration. Firstly, regulations proposed by a policy could disable a large
number of local governments from financing their debts. Secondly, the interest rate of the debts
and bonds includes the implicit guarantee of the central government. Despite the no-bail-out
rule established by the Act on Local Government Bankruptcy, the example of taking over the
county-level debts reinforced market actors, banks, firms and individuals as well to incorporate
implicit government bankruptcy into the price.
#2 Investments
The second aspect is the impact a policy could have on long-term investment carried out at
local level. Since the basic idea of decentralization is the principle of subsidiarity, i.e.: letting the
people themselves decide what they intend to invest in, a government policy could restrict this
principle.
#3 Cost
The final criterion for evaluation is the cost such a policy could incur for the central government. This aspect could include direct and indirect costs. The goal of the inclusion of this aspect
is to minimize the loss on the behalf of the government that solving the problem might engender.
When policy options are evaluated the above-mentioned criteria are applied. Each criterion
is measured on a scale where five is the maximum (
) and zero is the minimum
(
).

MCC I Tudástár 1

Local Government Reform in Hungary I Ádám Németh

3600_MCC Tudastar_A5_belivek_02.indd 71

71

18/03/2013 11:04

Policy options
In order to tackle the problem of indebtedness, this policy brief considers the following three solutions:
1. Government bail-out
2. Reform of debt definition and accounting
3. No policy change
Bail-out
As of 2012, the first policy option, government bail-out, has been used in the case of county
debts of HUF 180 billion. As an alternative means of bail-out, it would be more advantageous to
provide an explicit guarantee for all the loans. However, a threshold might have to be drawn
comparing debt to assets, as many local governments, having behaved prudently, could continue
to finance their debt payments.
Sustainability
If we consider this policy from the perspective of the sustainability of the debt level, it could
serve as a preventive arm for putting an end to indebtedness. Local governments would no longer
have to apply for additional loans in order to finance their existing ones. However, it could lead
to an exaggeration of the principle-agent problem between the central government and the local
governments. Therefore, this policy would contribute to short-term sustainability, but could undermine long-term debt management by allowing local governments to expect further bail-outs.
Investments
The impact on investments could be a reason why this policy would be voted for, since no
projects would have to be stopped because of municipal bankruptcies and the resources otherwise spent on debt payment could be reallocated for investment purposes.
Cost
The greatest downside of this policy is the costs involved, as it would significantly increase the
already currently high governmental fiscal deficit. Given the circumstances, and pressure from
the EU and the IMF, this policy option, because of this aspect, is highly likely to be unfeasible.
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The second policy option would maintain the current legislative status of the no bail-out
principle. However, it would redefine the accounting and legal environment in which bond
issues and other local government financial actions take place. Under the new regulation local
governments would not be allowed to cover their operational costs by any form of debt, nor to
accept a budget on deficit. Since the new Act also includes these points, the most cardinal elements
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of this policy would be technical reforms in accounting, reporting, and financial management.
It would include the introduction of modern IT methods, broaden the definition of debt with
limitation both on stock and flow debts, and feature a more effective procedure of allowing local
governments to undertake new liabilities. Further information is provided by Sepsey, 2011.2
Sustainability
New, state-of-the-art accounting and reporting systems could influence sustainability in
both directions at the same time. On one hand, they might reveal further liabilities not appearing in the books, e.g.: guarantees, therefore they could increase the official debt level. On
the other hand, they would contribute to transparent and prudent local management, thereby
increasing the trust of market actors.
Investments
As this policy is not likely to prevent certain local governments from going bankrupt, and as
others would have to pay back their debts without the help of the state, we cannot expect this
policy to boost local investments in the short run. However, if we consider the factors preventing local governments from undertaking loans for investment purposes for 15 years, in the long
run, these new systems could assist local managers in more professional planning. Therefore, in
the long run this policy could significantly contribute to “good” investments.
Cost
Major sources of costs would be training courses for local managers, the establishment of IT
systems, the increased control of compliance, and state-level assistance. However, compared to
the bail-out option, these costs would be negligible.
No change
The no policy change would maintain the current situation by including the changes proposed in the new Act on Local Government. Due to this, local budgets cannot be accepted on
deficit, further loans cannot cover operational costs, and the service limit of the debt has to
remain under 50% of the local government’s own revenues.
Sustainability

2

 ttp://www.asz.hu/penzugyi-szemle-cikkek/2011/belso-ellenorzes-az-onkormanyzatoknal-az-allami-szamvevoszek-ellenorzesih
tapasztalatai/401-418-sepseyt.pdf
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Given the alternative opportunities to run on deficit rooted in the inefficient legal regulations,
this policy would not improve sustainability. This is because the lack of capital budget and public
enterprises would allow local management to further run on deficit if they wanted to, and with the
lack of regulations on stock debts, the current situation would most probably become unsustainable.
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Investments
This policy, in the short run, could assist in maintaining current investments; however, in
the long run, it would not help to differentiate “good” and “bad” investments. Furthermore, it
would not provide technical assistance for local managements either.
Cost
The only reason underpinning no policy change could be its short-run cost saving feature.
However, in the long run, because of the sub-prime loans, dynamic and indirect effects could
have a tremendously negative impact on the Hungarian economy.
Supported policy
Taking these analyses into consideration, this policy brief argues that policy #2, i.e.: the further reform of accounting and the legal system should be carried out. The rest of this paper
will delineate the expected benefits for the local government sector and the Ministry of National
Economy, and propose an implementation and action plan.

Benefits
The aforementioned policy would result in both financial and political benefits for the Ministry. The increased transparency and prudence would result in better governance and therefore greater satisfaction at local level. The only drawback might arise concerning the heavily
indebted local governments. (And these are usually run by mayors who are politically affiliated
to the government.) However, the financial gains from the implementation of this policy would
be the most significant. The State Audit Office could properly perform its monitoring function.
Sub-prime investments could no longer be practiced, as the professional planning and management would be better supported, and due to the elimination of systematic loopholes, corruption
would be reduced as well. Moreover, this policy would put an end to the uncertainty the local
government sector is surrounded by.
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Implementation
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Since it is a pressing problem, the Ministry should try to cut the implementation lag to as short a
period as possible. However, it is conceivable that this phase would take a significant time. Therefore it would be crucial to properly inform and involve other ministries and offices. The Ministry
of National Economy would be involved in helping with the legal and practical implementation of
the new account rules. Additional resources would have to be allocated to the State Audit Office,
as the scope of its surveillance would be extended. The following steps should be taken:
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FY 2012
 Any new loans and bonds have to be approved by the Ministry.
	The approval is supported by a study carried out by the issuer, detailing why and how the
new loans/bonds will be used; and from what sources they will be covered in the future.
	This study should also include performance indicators detailing how the benefits of the
intended investment will be measured.
 A stock debt limit is drawn at 50% of assets, and no budget on deficit can be proposed.
	Those local governments that are unable to meet the 50% limit fall under special consideration for three years.
	The year-end financial statements include an annex showing details about undertaken
guarantees, PPP liabilities, and expiring grace period payments in the future.
 Training courses on capital budget and performance indicators for local managements.
 The State Audit Office prepares for the investigation of year-end reports.
FY 2013
	The State Audit Office and the Ministry of National Economy publish the results of the yearend reports and determine and name the local governments unable to meet the 50% limit.
	Alternative solutions are designed for these local governments that have to be followed to
reduce debt.
	Parallel to the current balance sheet and profit and loss statement, a capital budget will
have to be included in the year-end reports.
 Preparation for parallel accrual accounting reports and double-entry book keeping.
 Annex on financial performance of public companies of local governments.
 Performance indicators on existing investments.
 Additional information how current debt level will be repaid.
FY 2015
 Initiations of accrual accounting in local governments.
 Capital budget.
 Programme and performance indicators for elements in the capital budget.
 All governments comply to the 50% limit and the no deficit rule.

Conclusion
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The implementation of accounting and financial management reforms is seen as the most
effective tool to address the problem of indebtedness in the long-run. However, the costs of
such a programme, and the implication of commitments made on the behalf of future governments, should by no means be underestimated. Training and supplementary materials should
be provided for the local managements, as such changes need further assistance. Additionally,
other line ministries, and offices, especially the State Audit Office should be prepared and willing to help in these changes. The proposed measures would not only enhance the stature of the
Hungarian government in the eyes of such international organizations as the EU or IMF, but
also increase its popularity among voters as well.
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Transformational Leadership in Teams

A drienn N yircsák
G á b or P álink ó
D onát V é gh

Preface

T

his preface was not originally included in our paper. We decided to write it especially for
this publication. Our motivation is to clearly define the scope of our paper and to share the
context within which it was written.
We had the great honour of meeting Professor Joseph J. DiStefano in October 2011 at
a weekend seminar in the Leadership Programme of MCC. During the seminar, among many
other activities, we also discussed some concepts and theories of leadership. The concept of
Transformational Leadership was one of these. As we explain in more detail in the Introduction
this topic engages us very much.
The tradition in the Leadership Programme in MCC is that at the end of each semester, we
form groups and choose a topic from the ones that were touched upon in the seminars during the
semester, write a paper on it and present our findings. This is how the present work came into being, and this is the reason why we chose transformational leadership as our theoretical framework
for thinking about leadership. In essence, our work is a literature overview and a reflection on the
connection between transformational leadership and teams. We hope you will enjoy reading it!

Introduction
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The aim of our paper is to investigate the relationship between transformational leadership
and teams. We will do this by introducing transformational leadership and team leadership in
general, and then moving on to examine the possible connections between these two. When
discussing the relevant literature, we focus mainly on those aspects that seem to be the most
promising for providing points of connection between the two areas.
There are several reasons why we found the relationship between transformational leadership
and teams to be worth deeper investigation. Firstly, when we initially heard the term ‘transformational leadership’ and were introduced to its meaning and significance, we were surprised that
we had never previously encountered this concept of leadership in our university studies, even
though we had participated in courses strongly related to leadership and management. Gener77
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ally, we find it enormously beneficial to go beyond the usual university curriculum and here we
were delighted to find a topic that was related to our main field of study while at the same time
being inspiring for all of us.
Secondly, going through the literature we found that while both transformational leadership
and teams are extensively researched, there is a lack of studies in the very relationship between
these two areas. We do not want to undertake the task of proposing and validating an independent conceptual model. Instead, we rely on the existing research and try to integrate it into
a practice-oriented perspective. This is very important as we intend to implement our findings in
our own lives, for example as leaders in university task groups or simply as members of a project.
Thirdly, the team-building behaviour of transformational leadership was especially interesting for us. All the other behaviours of transformational leadership operate primarily on the level
of the individual, which in most cases means a leader having a direct impact on a person, i.e.:
a member of a group or an organization. However, team-building processes transcend individual
behaviour and have an impact on a whole group of people.
We argue that if the goal is to make the visioning, inspiring and stimulating elements of transformational leadership have an impact on more people at the same time, or even reach the whole
organization, team-building behaviour can be the means to achieve this objective. Advocating
team-building processes can lead to a spillover of the transformational behaviours, both vertically and laterally, thus expanding the efficacy of transformational leadership from the individual
to the group.

Transformational Leadership
How does it work? – Analysing key patterns of Transformational Leadership
In order to highlight the implications of transformational leadership on team performance, it
is essential to provide a brief overview of the academic research concerning different leadership
styles. This section will also consider the key patterns that define certain leadership behaviours
as being transformational and explore the applicability of these elements at multiple levels of the
organizational structure.
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The place of transformational leadership in the full-range leadership model
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The early years of leadership research were initially dominated by the discourse on social
transactions between leader and follower. Leadership was analysed within the dynamic framework of exchanges separately from the individual characteristics of leaders, which scholars generally referred to as “charisma”. An important paradigm shift was brought about in 1978 by
James McGregor Burns when he introduced the concepts of transactional and transformational
leadership (Bass & Riggio, 2006) by transcending the limits of previous research methods and
introducing new variables that can enhance leadership effectiveness.
In the new model, transactional leadership focuses on social transactions between the leader
and subordinates in the interests of attaining expected results. This kind of leadership relies on
contingent reinforcement that rewards compliance with pre-set objectives and punishes acts of
non-compliance. Transformational leadership, however, encompasses a whole new range of acTransformational Leadership in Teams I Adrienn Nyircsák – Gábor Pálinkó – Donát Végh
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tions and attributes: the transformational leader valorises and instils change within the organization (Boehnke, et al., 2003), encourages employees to develop a sense of commitment, contributes
to their self-worth by being attentive to individual needs and empowering those who demonstrate
the potential to lead. Burns argues that this type of leadership motivates colleagues and followers
to transcend their own self-interests and adhere to common goals (Seltzer & Bass, 1990).
Transformational leadership is thus considered by researchers to raise leadership to the next
level, notably by Bernard M. Bass, who regards transformational leadership as an expansion of the
transactional. In his 1985 work entitled Leadership and Performance Beyond Expectations, he proposed
an augmentation relationship between transactional and transformational leadership by introducing the full-range leadership model and reporting on the statistical correlation between leadership
behaviour components and measures of leadership effectiveness (Bass & Riggio, 2006).
The full-range leadership model features transformational and transactional leadership behaviours and a third type of leadership style, the laissez-faire, or avoidance of leadership. Transactional leadership is characterized by two behaviours: contingent reward (acts of recognition
when reaching expected performance goals) and a corrective transactional mechanism, known as
management-by-exception, which can be active or passive. Management-by-exception requires
occasional corrective action by the leader, either by active monitoring or on an ex post facto
basis (Bass & Riggio, 2006).
In Bass’s model, each leadership style corresponds to a certain level of effectiveness (in the
next passage we will examine the notions of effectiveness and performance in detail). While
transactional leadership results in delivering a pre-negotiated, thus expected, level of performance, avoiding behaviours usually result in objectives not being met and are they are thus likely
to be underperforming and counterproductive (Bass & Riggio, 2006). Behaviours associated
with transformational leadership are not only generally productive, but lead to outcomes beyond
expectations, as they generate additional value both at the individual and collective level.
Transformational

Transactional

Avoiding /
Laissez-faire

Focus

producing and implementing change,
creating values

meeting pre-set
objectives, achieving
results, avoiding failure

avoiding
responsibility

Key mechanisms,
tools

inspiration,
stimulation,
consideration

contingent reward
and managementby-exception

no transaction,
no involvement

Interpersonal
dimension

individualized
consideration,
empowerment

rewarding
and corrective
transactions

avoiding contact

Effectiveness

highly effective

tendency
to be effective

ineffective /
counterproductive

Level of impact

organizational

dependent
on situation

individual
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Leadership style

Table 1 The Full-Range Leadership Model (based on the classification of Bernard M. Bass)
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Effectiveness and performance
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Meta-analytic findings show that transformational elements are associated with higher levels
of effectiveness. The analytic studies conducted for the purpose of measuring the effects of
transformational leadership often combine traditional measurement scales with additional transformational elements and they detect interaction between different variables. Statistical evidence is available to support Bass’s augmentation hypothesis, which states that transformational
leadership adds to the effects of transactional leadership, rather than replacing it (Seltzer & Bass,
1990, p. 695). The augmentation effect was confirmed in the case of another set of variables as
well – in their analysis, Seltzer and Bass (1990) introduced transformational variables into the
classical initiation-consideration scale, the two factors of which had been previously considered
to be fundamental measures of leadership performance. The initiation scale is task-oriented, and
involves indicators such as setting clear task requirements, sharing adequate information, and
structuring, while consideration concerns sociability and participative leadership. These scales
measure leader effectiveness in terms of task accomplishment and maintaining good relationships with subordinates. Key findings of the analysis describe a positive correlation of transformational scales with initiation and consideration, and were found to be accountable for more
variability in the outcome measures (Seltzer & Bass, 1990, p. 699).
This study illustrates that transformational leadership adds to the effectiveness of other leadership elements that are considered to be “traditional”. It is important to stress that transformational elements interact with other factors in enhancing leadership effectiveness, and that they
play a positive role. Transformational leadership is therefore not an alternative to other leadership styles, although it can be considered as a point of reference in developing one’s leadership
skills to a more advanced level.
So far in this section, we have seen how transformational leadership is linked to leader effectiveness. It is also necessary to clarify what is meant by effectiveness and what outcome measures
can be associated with this term. In the study cited above, three different outcome measures
were involved: the leader’s effectiveness (described as task-related effectiveness), the subordinate’s extra effort, and the subordinate’s satisfaction with the leader (Seltzer & Bass, 1990,
p. 697). Effectiveness can be broken down into different measures that are either subject to
external perception (subjective measures, such as job satisfaction or motivation) or are objective
indicators of performance related to bottom-line goals (such as group or organizational performance). Transformational components show a stronger correlation with subjective rather than
with objective measures, but apart from this slight difference, the overall effect on performance
is positive (Bass & Riggio, 2006, p. 50).
This study uses the term ‘performance’ in relation to transformational leadership to describe
individual and group work performance in general, and includes both quantitative aspects (extra
effort, productivity) and qualitative ones (innovation, creativity), as these characteristics are generally closely interrelated (cf.: mediators between transformational leadership and exceptional
performance). Building upon the findings of Bass (1990) and DiStefano (2000), the most important observation is that regardless of the measure of effectiveness, transformational leadership
results in extraordinary performance. This notion will be equally important in determining factors
that contribute to enhanced group performance in teams.
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Transformational leadership – patterns and behaviour categories
In order to measure its effectiveness, it is important to place transformational leadership in
the context of other leadership styles. Mainstream literature on leadership appears to be consensual concerning the differentiation of the three elemental styles. Research attempting to determine exact scales of measurements as indicators of different behaviours is quite diverse, however.
Therefore, a refined conceptual framework should be adopted in order to extend the sphere
where transformational components are viable.
In his analytic studies, Bass uses data derived from the multifactor leadership questionnaire
(MLQ) elaborated by Bass and Avolio (1990). In the full-range leadership model four components of transformational leadership were identified (Bass & Riggio, 2006):
•	Idealized Influence: relates to the “role model” status of the leader by eliciting trust, respect
and admiration among followers
•	Inspirational Motivation: concerns the awareness of a shared vision and followers’ commitment to work towards envisioned long-term goals
•Intellectual Stimulation: followers are involved in problem-solving and creative thinking processes, in which the transformational leader performs as a catalyst
•	Individualized Consideration: characterizes the approach of the leader towards followers, being attentive to individual needs and providing assistance for personal development
This four-component framework has been remodelled by Joseph J. DiStefano, who has conducted studies on leadership for the purpose of finding global patterns of transformational leadership. He derived five categories of leadership behaviour based on earlier works in the field:
(1) visioning, (2) inspiring, (3) stimulating, (4) coaching, and (5) team-building. The first four traits
are universally applicable behaviour patterns that correspond to a more refined and succinct version of Bass’s “Four I’s”. We are going to work with these notions in relation to the successful
management of teams, as these variables have been tested in a global context.
Team-building is a special category, as it concerns a specific organizational arrangement.
In DiStefano’s study featuring a sample of executives with different cultural backgrounds (both
in terms of geography and corporate culture), effective teamwork ranks among the top three
traits necessary for high performance.
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Visioning

Inspiring

vision

charisma

intellect and innovation

personal
development

associated
values

optimism, confidence

high expectations, energy,
self-confidence,
excitement

divergent thinking, prudent
risk-taking,
innovation,
creativity

self-growth,
support,
individual
attention

behavioural
patterns
(leader)

 communicating the vision
effectively
 leading by
example
= sharing

 a cting as
a role model
 c reating a
powerful
self-image
 being
demanding

 creating
 supporting
interest in new
individual
ideas
achievement
 presenting
 providing
new ways of
opportunities
solving old
for development
problems
 expressing
 encouraging
encouragement
the taking of
rational risks

specific steps

 associating
 setting high
task-specific
requirements
goals with
 using symbols
broader stratand motivaegies
tional
language
 managing
personal style
(projection
of energy,
self-confidence, etc.)

 brainstorming
 ensuring independence of
thought and
action
 providing an
organizational
structure that
supports innovation and
creativity
 analysing
problems
and mistakes
constructively

 active listening
 empowering
individuals
 adopting a
bottom-up
approach
 counselling
 holding open
discussions
 paying attention to
individual
differences
 giving positive
feedback

implications on

creating a specific vision for
each project

establishing trust
and collective
value within the
team

choosing members with complementary skills,
sharing information, creating
a supportive
environment for
new thoughts

developing
personal skills
and leadership
potential

creating a sense
of shared
responsibility
and pooling
energy

collective
pooling of
knowledge
and resources

using teamwork
to develop individuals, transforming individual contributions
into collective
values

long-term goals transcending
self-interest
by committing
to shared vision
of the future
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Coaching

key concept

team-building

82

Stimulating

Table 2 Segmentation of transformational leadership traits based on the categories established
by Joseph J. DiStefano (2000)
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Is transformational leadership universal?
To what extent are transformational leadership patterns consistent in different geographical
and organizational settings? In his study, DiStefano (2000) points out that the traits identified
above characterize most leaders who perform beyond expectations. He collected data from executives representing six cultural clusters in the world (defined by regions) and concluded that
a significant majority of the executives’ sample reported transformational behaviour patterns
in relation to extraordinary performance (Boehnke, et al., 2003, p. 8). Concerning individual
categories, some differences were detected that could be attributed to different cultural backgrounds. One of these was the importance of team-building, which was a prevalent explanation
of exceptional performance in North American organizations, but was considered to be less
significant in the Far East (Boehnke, et al., 2003, p. 8). This result seems to contradict the widely
accepted findings of Hofstede, according to which Asian cultures are more collectivist, while
North Americans are more individualist (Hofstede, 1980). DiStefano resolves this apparent paradox by suggesting that members of both cultures seem to emphasize uncommon behaviours,
and that they do not perceive business as usual as being worthy of mention.
Because of this, it is more interesting to see that transformational leadership appears to be
a key to success that is prevalent worldwide, although situational and cultural contingencies
have their own relevance in some cases. As a consequence, our paper deals with transformational
leadership from a universalist perspective.
Mediators between transformational leadership and extraordinary performance
One of the most intriguing questions about transformational leadership is how inspiration,
stimulation and other transforming effects emanating from the leader are channelled. Examining different factors of mediation will be crucial to our understanding of team dynamics and also
of team leadership. In this section, we provide an overview of the factors that predominate in the
mainstream literature on leadership.
First of all, it is important to stress the double dynamics of transformational leadership. While
the “transformational effect” exists between individuals and builds itself up from the bottom (as a
result of individual consideration and empowerment), it also has a tendency to change the organizational structure starting from the top. This means that once the transformational leader begins
making a difference within his own environment, he projects an image of himself as a role model,
and impresses this image upon others. As a consequence, higher levels of the organization will affect lower levels and ‘spread’ the transformational style (Bass & Riggio, 2006, p. 128).
Transformational leadership has implications at many levels of the organization. As has already
been stated, it encourages and institutionalizes change. It affects a wide range of activities and aspects,
such as corporate image, recruiting, selection, promotion, development, training, job assignment and
strategic planning (Bass, 1990). But through what mechanisms is this change instilled?
MCC I Tudástár 1
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Bass and Riggio (2006) build on the formal theory elaborated by Shamir et al. (1993)1 by
distinguishing between mediators that generate motivation in followers:
 self-concept / self-efficacy
 identification
 aligned goals and values

MCC I Tudástár 1

The self-concept and the sense of self-efficacy of followers are enhanced by the direct influence of the leader. The transformational leader builds confidence, supports individual growth
and creates a climate of trust. Whether he leads by example or empowers others by motivational speech, he contributes to individual self-valorisation and the collective belief in reaching
a higher level of efficacy. Studies confirm that enhancing self-concept leads to the extraordinary
performance of both the individual and the group (Bass & Riggio, 2006, p. 51).
Transformational leaders reach their goals by providing a possibility for followers to identify
themselves with the leader’s aspirations. Using their charisma, they predict higher levels of performance by their subordinates by obtaining a proof of their commitment.
Finally, the transformational leader recognizes and aligns personal and organizational values,
thus augmenting the sense of responsibility and the level of performance. We can here cite the
commitment to “a greater good”, which is usually exemplified by the partnership that exists
between different corporations and non-profit organizations.
Extra effort and enhanced follower commitment is only one aspect of producing exceptional
performance. The other dimension is what is described by the stimulation category of the transformational style: augmenting the quality of performance by creating a platform for innovation
and creativity. The leader’s role in this aspect is to stimulate the exchange of ideas and to encourage “thinking outside the box”. It is important that the ideas do not stem directly from his mind,
but that he transforms other people’s ways of thinking (Bass & Riggio, 2006).
In addition, other mediators play a part in enhancing performance. For instance, transformational leadership has proven to be highly effective in times of crisis. It is known to reduce
stress and enable followers to cope with the challenges arising from the situation. Similarly, the
effect of transformational leadership can best make its mark in the long-term by developing the
potential in followers to become leaders themselves. In this way, the transformational effect is
both consolidated and stabilized for the long term within the organization.
The scheme below summarizes the dynamics that exist in an organization when the leader is
transformational, and places the mediators described above in an institutional setting.
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Shamir, B., House, R. J., & Arthur, M. B. (1993). The motivational effects of charismatic leaders: A self-concept based theory.
Organizational Science, (4), 577-594.
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peers,
Exceeds expectations.

supervisors

Builds trust.

Enhances self-efficacy,

Earns respect.

induces identification
and sets aligned goals

VISIONING

– COMMITMENT.
Encourages creative

STIMULATING

Transformational
leader
INSPIRING

thinking and risk-taking
– INNOVATION.
Develops individual skills
and capacity to lead
– EMPOWERMENT.

COACHING
organization

employees,

culture

colleagues

Instills positive change.
Enhances performance.
Improves corporate image.

Figure 1 Interaction Scheme

Team Leadership
In this chapter, we are going to shed light on the fundamental questions of team leadership.
Firstly, we would like to note that while reading the literature, we discovered an interesting
phenomenon. A lot of research has been carried out in relation to both leadership and team performance, but there is no well-established and widely accepted leadership model of teams (Zaccaro, et al., 2001). What really caught our attention was that there is an on-going yet unresolved
debate on how important team leadership is at all.
The importance of team leadership
We first quote Richard Hackman to illustrate how team leadership is perceived in general.

	Now comes the question. In your opinion, what one factor is most responsible for the difference between
these two groups? (Hackman, 2005, p. 115)
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	Think for a moment about one of the finest groups you have ever seen – one that accomplished its work
superbly, that got better and better as a performing unit over time, and whose members came away
from the group experience wiser and more skilled than they were before. Next, think about a different
group, one that failed to achieve its purposes, that deteriorated in performance capability over time, and
whose members found the group experience far more frustrating than fulfilling.
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Hackman then continues by stating that in most cases the answer to his question is team leadership.
He uses this thought experiment to introduce a phenomenon, which he named Leader Attribution
Error (LAE) (Hackman, 2005). LAE means that both lay observers and scholars tend to overvalue the
leader’s contribution to team performance. Somehow we implicitly believe in the omnipotence of the
team leader and imagine high performing teams as being led by a “Great Leader” (Hackman, 2005).
In stark contrast to Hackman’s intention of demystifying team leaders are those scholars
who argue that “[…] effective leadership processes represent perhaps the most critical factor in
the success of organizational teams” (Zaccaro, et al., 2001, p. 452). We believe that some of the
debate on how much leadership matters in teams stems from the differing definitions of “teams”
that are used by scholars. Katzenbach and Smith argue that “working groups” and “teams” are
fundamentally different organizational entities (Katzenbach & Smith, 1993). As we will later
point out, this differentiation is crucial to understanding why scholars’ opinions differ so much
on the importance of team leadership. The main differences between working groups and teams
as defined by Katzenbach and Smith are shown on Figure 2.

Not All Groups Are Teams: How to Tell the Difference
Working Group

Team

Strong, clearly focused leader

Shared leadership roles

Individual accountability

Individual and mutual accountability

	The group’s purpose is the same
as the broader organizational mission

Specific team purpose that the team itself delivers

Individual work-products

Collective work-products

Runs efficient meetings
				

Encourages open-ended discussion and active
problem-solving meetings

	Measures its effectiveness indirectly
Measures performance directly by assessing
by its influence on others 			 collective work-products
(e.g., financial performance of the business)
Discusses, decides, and delegates

Discusses, decides, and does real work together
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Figure 2 The difference between working groups and teams by (Katzenbach & Smith, 1993, p. 113)
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Katzenbach and Smith define a team as “[…] a small number of people with complementary skills
who are committed to a common purpose, set of performance goals, and approach for which they hold
themselves mutually accountable” (Katzenbach & Smith, 1993, p. 112). There are three fundamental
aspects in this definition that together determine whether we should consider a group of people a team
or not. These are: complementary skills, high level of commitment, and mutual accountability.
Now we might start to understand the debate on the importance of team leadership. In Katzenbach’s definition of a team,
members are mutually accountable, have equal rights and responsibilities and there is no formal
explicit leadership within the team. Rather, leadership roles are mutually exercised and a more
implicit form of shared leadership takes place. Other scholars who argue that team leadership has
crucial effects use a different notion of teams. They think of teams as hierarchical entities with
formal and explicitly articulated roles for their members. Their concept of teams is more like that
of the working group in Katzenbach and Smith’s theory.
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In the section that follows, we outline the standpoint of those who think of teams as strict working
groups and thus attribute great significance to the effect leadership processes have on team performance (Zaccaro, et al., 2001). Even though their model uses definitions for both teams and leadership which are very different from what we ourselves will later use when connecting transformational
leadership to team performance, we think it is worth outlining its basic structure. Our rationale for
this is that leaders do indeed have a great effect on team performance, but as scholars (Hackman
& Wageman, 2005) have pointed out, instead of asking “does it matter?”, we should ask questions
concerning how and when it matters. The following model helps us understand the how.
A model of leader performance functions contributing to team effectiveness
The authors of this model use a very strict definition of teams. They quote Sala, Dickinson
and Tannenbaum (1992), who defined a team as:
	a distinguishable set of two or more people who interact, dynamically, interdependently, and adaptively
toward a common and valued goal / objective / mission, who have been assigned specific roles or functions to
perform, and who have a limited life-span of membership (p. 4). (Quoted by Zaccaro, et al., 2001, p. 457).
This seems to be parallel with how Katzenbach and Smith defined a working group, as opposed to a team. The perspective on leadership used by the authors is not transformational /
transactional leadership, but rather functional leadership. In this meaning, leadership is a kind of
social problem-solving. The functional leadership approach depicts the leader as having certain
functional responsibilities. These are: diagnosing problems; generating and planning solutions;
and implementing them in complex environments (Zaccaro, et al., 2001). The model identifies
four leadership processes which affect team effectiveness indirectly via influencing team processes. This is shown in Figure 3: A model of leader performance functions contributing to team
effectiveness. (Zaccaro, Rittman, & Marks, 2001, p. 458). The authors explain these processes in
great detail, further dividing each component into subparts.

Team Cognitive
Processes
Leadership Processes
• Information search
and structuring
• I nformation use
in problem solving
•M
 anaging personnel
resources
•M
 anaging meterial
resources

Team Motivational
Processes
Team Affective
Processes

Team
Effectiveness
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Team Coordination
Processes
Figure 3 A model of leader performance functions contributing to team effectiveness.
(Zaccaro, Rittman, & Marks, 2001, p. 458)
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In the next section, we move towards a softer (less strict) model of team leadership. As we have
already noted, the previous model defined teams as working groups. We believe that transformational leadership within teams is more likely to occur if the teams are not working groups in the
narrow sense, but if they more closely resemble teams as defined by Katzenbach and Smith. Before
moving on to describe how transformational leadership develops in teams with shared leadership,
we will take a closer look at team leadership in teams that are not so strictly defined as in the previous model, but still have some kind of assigned formal leadership roles.
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If not always, when does team leadership have an impact?
As we have noted earlier, Hackman and Wageman propose that the correct question to ask
regarding team leadership is that of when leadership matters (Hackman & Wageman, 2005).
They first start by identifying those processes that are key to team performance. These will be
the processes where leaders can significantly contribute to team performance. These key performance processes are: the level of effort the team expends, the performance strategies the team
uses in its work, and the amount of knowledge and skills the team members bring to the table
(Hackman & Wageman, 2005).
It is evident that these processes are very different from the ones that we have just seen in
Zaccaro’s model. The reason for this is that Zaccaro and his colleagues used a narrow, processoriented theory in explaining how leadership affects performance, starting by identifying what
the main leadership processes are. Their emphasis was on the process, so they categorized and
divided team processes in a way that best suited their analysis. Hackman and Wageman’s theory
starts from the other direction. They first identified the processes that are critical to performance, and only then did they start to analyse how and when a leader can assist these processes.
Zaccaro’s theory is best suited for groups that are hierarchical and have the characteristics of
a working group in Katzenbach and Smith’s theory. Hackman and Wageman’s theory is more
suitable for “real teams” in the sense Katzenbach and Smith define them. However, Hackman
and Wageman’s theory is still built upon the assumption that there is a leader in the team, so it
falls somewhere between the two extremes.
The authors’ answer to the question of when a leader can contribute to team performance
is that it is only when the team is not constrained by external factors (Hackman & Wageman,
2005). There are two kinds of constraints and both can affect all three of the key performance
processes identified above. Team level constraints can mean: the inputs are under external control; the operations are externally determined; or the work activities are simple and predictable,
so no new knowledge can be brought in. Contextual constraints can mean: the ultimate purposes
of the organization are of extraordinary importance, so the team members are already highly
motivated; strong institutional forces that specify operation strategies; or the labour market is
out of balance. These constraints are illustrated in Table 3. Although it is extremely difficult
and needs the proper opportunity, leaders might be able to help their teams even under heavy
constraints by elaborating the team shell or by exercising influence upwards and laterally to alter
the constraints (Hackman & Wageman, 2005).
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Performance Process

Team-Level Constraints

Contextual Constraints

Effort

Work inputs are under external control

Noble collective purposes

Performance strategy

Performance operations are organizationally or technologically determined

Strong institutional forces

Knowledge and skill

Work activities are simple and predictable

Skewed labor market

Table 3 External Constraints on Team Leader Impact (Hackman & Wageman, 2005, p. 45)
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The authors also make propositions as to how a leader can help the team if the circumstances
allow (and there are no constraints). They identify four structural features that a leader should
help to establish, as it is expected that they will lead to higher performance. The first is the
creation of a real team. They define the characteristics of a real team in a very similar way to
Katzenbach and Smith, only here the team structure is more formal with someone appointed
as a leader. The second is the articulation of a compelling direction. The leader can help the
team by defining challenging and clear goals, while avoiding strictly defining the means, as this
would put a heavy constraint on operation strategies. These goals should also be consequential,
so every member would be fully engaged (Hackman & Wageman, 2005).
The third is the establishment of an enabling structure. This means meaningful task design with motivating potential, high autonomy and honest feedback on the work already accomplished. Also, the leader
can help in defining the norms of conduct which can free up energies for team members so that they can
focus on their task instead of arguing about acceptable behaviours. Hackman and Wageman classify team
composition as also being part of the enabling structure (Hackman & Wageman, 2005). Despite this,
we argue that team composition is far more important than simply being a composing element of the
enabling structure. As we should recall, Katzenbach and Smith stated that having complementary skills is
a fundamental element of a great team. In addition, Belbin and his colleagues performed extensive research in this regard and found that team composition is so crucial that the whole delivery of the task can
depend on whether team members can cooperate with each other (Belbin, 2010).
The fourth structural feature consists of a rewards system, an information system and an
educational system (Hackman & Wageman, 2005). These are the tools through which the leader
can give feedback and support the team with the requisite skills and information. Two things
are important to note here. The first is that the rewards system should be set up to value team
performance as a whole, not just individual achievement; if it is not, the mechanism can become
counterproductive by motivating team members to act individually, thus squandering the benefits of teamwork (Hackman & Wageman, 2005). The second important consideration is that
the educational system can also have a similar effect. There are a lot of training courses available
for companies to choose from if they want to improve their employees’ skills. Paradoxically
organizations with the best HR departments sometimes have less effective teams, because HR
tends to focus on improving individual rather than team behaviour (Coutu, 2009).
The following chapter examines how teams (as defined by Katzenbach and Smith) can share
leadership and utilize transformational leadership to achieve high performance. As we will see,
mutual accountability and the low level of formal hierarchy leads team members to jointly exercise transformational behaviours.
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The Connection between Transformational Leadership
and Team Leadership
In this chapter, we will describe the important connections between transformational leadership and team performance. Despite the abundance of literature on both concepts the connection between the two has not yet been very widely explored. In spite of this, research demonstrates that teams with a high level of transformational leadership perform beyond expectations
and outperform other teams (Bass & Riggio, 2006). We would firstly like to discuss the direct
effects transformational leadership has on team performance, as this is closely connected to the
team leader’s behaviour. Besides the direct impacts we have found several other mechanisms that
could influence team performance via various channels.
Team leaders’ transformational behaviour
As we have seen in the previous chapters, team leaders can affect the performance of their
teams, and transformational leadership results in extraordinary performance. While reading the
literature we found some interesting correlations between the two leadership theories and it
seemed like the way transformational leaders operate could be useful in terms of teams as well.
When we imagine the organizational environment in companies led by transformational leaders,
we believe that this environment certainly fosters effective teamwork. All of the above suggests
that team leaders’ transformational behaviour would be a fruitful area for further exploration.
Burke and his colleagues (2006) explain in their meta-analysis that transformational leadership behaviour plays only a small role compared to the other team leadership styles in explaining team performance. They argue that transformational leadership may facilitate team performance outcomes by managing materials and personal resources.
A model using the classic four patterns
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Atwater and his colleagues (2004) state that, due to the importance of team leadership, the
integration of the two theories is necessary. They show how transformational leaders are able to
enhance team performance by fostering different team processes. In their model they represent
team performance as a process-oriented structure and choose three processes that could increase
the performance of the teams. They claim that transformational leadership in teams works partially through these processes and they do not deny that direct impact can also be found. They rely
on the four patterns of Bass to define the mediator mechanisms which affect team performance.
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Figure 4 Transformational leadership and team performance model (Atwater, et al., 2004, p. 187)

A model using DiStefano’s five patterns
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The best way to express our view on the impact of transformational leadership is to consider
the effects of the specific transformational leadership categories as defined by DiStefano (2000).
In the section ‘Mediators between transformational leadership and extraordinary performance’
we examined the mediators emanating the effect of the leadership style. The section entitled ‘If
not always, when does team leadership have an impact?’ deals with the components that have a
strong influence on team performance and is mainly built upon the concepts of Katzenbach and
Smith (1993) and Hackman and Wageman (2005).
As we have seen before, Hackman and Wageman (2005) make four suggestions as to how
a leader can increase team performance, which are the following: the creation of a real team, the
articulation of a compelling direction, the establishment of an enabling structure, and the building a consistent rewards system.
Katzenbach and Smith (1993) highlight the most significant criteria that increase team performance, which are: common commitment, setting performance goals, and creating specific
team purpose. In the following sections we would like to discuss how transformational leaders
can contribute to these criteria and to team effectiveness as well.
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Figure 5 The partial model based on DiStefano (2000) and Katzenbach and Smith (1993)

Visioning
The visioning component could create an environment with an optimistic view of the future
and with confidence in the organizational goals and purpose. As this behaviour supports extraordinary performance in an organization, it could lead to extraordinary performance in teams, too,
by communicating team goals and helping team members to internalize them. Barrick and his colleagues (2008) show that goal congruence in top management teams is positively related to CEO
transformational leadership behaviour and also increases organizational performance. Their study
also supports the role visioning plays in creating specific team purpose by enhancing within-team
goal congruence. As we know from social psychology, people like to be around those who are
similar to them (Aronson, 2007) and goal congruence contributes to this phenomenon. A shared
vision of the future fosters common commitment and contributes to the configuration of a real
team. Den Hartog and his colleagues (2007) claim that transformational leadership is related to
team reflexivity via the adoption of a shared vision, which leads to higher team performance. All of
these together improve the working environment and increase team performance.
Inspiring
A transformational leader uses his charisma to inspire other team members and heighten their
expectations, which also results in increased performance (Katzenbach & Smith, 1993). As this
behaviour is based on personal and social skills, it could have a huge effect on team members’
inner motivation. Inspiration works through increasing self-efficacy and identification and is
fundamental in creating a real team and in building commitment.

MCC I Tudástár 1

Stimulating
Intellectually stimulating leaders create a supportive environment for new thoughts and ensure that team members understand each other’s ideas; therefore leaders should serve as catalysts
for creative activity. Transformational leaders take advantage of the diverse backgrounds and
experiences of their team members (Bass & Riggio, 2006). The establishment of trust and the
evolved environment foster team members’ motivation and their creativity. Sosik and his colleagues (1998) examined the effects of high and low levels of transformational leadership on
group creativity and found evidence supporting the role that stimulation plays in the generation
of creative ideas. All of these together lead to increased commitment as well.
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Coaching
Developing personal skills is essential in order to reach the long term goals of a team or an
organization. In this sense, transformational leaders contribute to long term success as they
improve their team members’ abilities and behaviour, which leads to better teamwork. Bass and
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Riggio (2006) state that transformational leaders are able to teach their behaviour to others, so
that team members gain leadership skills by participating in transformational teams. This impact
is essential for future organizational performance. When using coaching behaviour, transformational leaders transform individual contributions into collective values.
Team-building
In his study, DiStefano (2000) introduced a new element of transformational leadership behaviour: team-building. This aspect also contributes to trust within a team and to the team
members’ self-confidence. Open and prompt communication and conflict management, which
are positively related to team performance (Atwater, et al., 2004), could also be developed by
team-building.
DiStefano (2000) describes team-building as one of the main components which was missing from previous concepts. Somehow it seems like team-building could be a mediator or an
essential component that supports the emanation of the effects of transformational leadership.
Barrick and his colleagues (2008) have found evidence that goal importance congruence in top
management teams is a mediator between CEO transformational leadership and organizational
performance. This also demonstrates the importance of team-building in organizations due to
the contribution of teams to organizational performance.
The influence of transformational leadership in teams
It seems that besides having the effects that have already been mentioned, transformational
leadership influences other key performance indicators as well.
Empowerment
As is widely discussed in the literature of transformational leadership, empowerment is positively related to transformational leadership behaviour and, in addition, increases team performance (Bass & Riggio, 2006). Moreover, empowerment could be a mediator of transformational
leadership in teams as well, affecting team effectiveness (Özarralli, 2003), although this connection has not yet been widely researched. Özarralli (2003) tests the latter relationship and finds
empirical evidence in support of the hypothesis.
Team reflexivity
Den Hartog and his colleagues (2007) claim that transformational leadership is related to
team reflexivity via the adoption of a shared vision and that both have a strong influence on team
performance. They have found empirical evidence confirming this concept.

Transformational Leadership in Teams I Adrienn Nyircsák – Gábor Pálinkó – Donát Végh

3600_MCC Tudastar_A5_belivek_02.indd 93

MCC I Tudástár 1

What influences the effects of transformational leadership in teams?
Earlier in this study, we showed that the role transformational leadership plays in organizations appears to be universal. However, due to the differences related to the functioning of teams
and organizations, this does not mean that the effect transformational leadership has on team
leadership is consistent worldwide. As Boehnke and his colleagues (2003) show, North American
organizations emphasise the team-building trait while Far Eastern companies do not consider it
to be important. Consequently, we expect there to be cultural differences inherent in the connection between the two examined concepts.
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Kearney (2008) argues that age could also be a moderator between transformational leadership and team performance. He found empirical evidence that the difference between the ages
of team leaders and team members influences the effect of transformational leadership on team
performance. He claims that older leaders can more strongly affect their team members via
transformational leadership behaviour.
Shared transformational leadership in teams
In the previous section, we described how a transformational leader might be able to increase
his team’s performance. However, it is not always necessary for a team to have a well-defined
leader. In some cases, the leader’s role is shared between team leaders and sometimes the leader
is constantly changing with regard to the altering environment or goals. Bass and Riggio (2006)
claim that team members begin behaving as a team when they display transformational behaviour towards each other. In defining teams in comparison to working groups, Katzenbach and
Smith (1993) highlight shared leadership roles as being a key difference between the two forms
of groups. As we have mentioned earlier, we have found that transformational effects can make
a team perform better. In conclusion, we were not able to find any conditions objecting to successful shared transformational leadership.
Bass and Riggio (2006) explain in detail how shared transformational leadership can work effectively. The authors describe how certain team members can take over inspiring, stimulating
and visioning behaviour. Moreover, they state that in order to perform beyond expectations it is
inevitable that team members follow transformational behaviours. From this point of view, good
team performance is strictly dependent upon transformational behaviour. This is something we,
ourselves, consider to be exaggerated, because transformational leadership is usually complementary to other leadership styles, as confirmed by the augmentation effect (see above).
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Conclusion
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In our study we have endeavoured to consider the implications of transformational leadership
theory on team leadership theory. Throughout the work, we have noted a high level of compatibility
between transformational behaviour patterns and the key characteristics of effective team leadership.
First of all, relying on the works of prominent scholars of leadership theory, we have set
up a multifaceted yet purpose-oriented model for mediating transformational components and
incorporating them into the team process (cf.: Figure 6, chapter 3). Our input lies in the desire
to understand how transformational leadership – which is originally a concept related to an
individual’s singular behaviour and actions – can be conceived in plural. The focus on team
dynamics opens up new opportunities to study the ways and means of transformational processes. This means that not only is team leadership theory enriched by the introduction of the
transformational patterns, but it also implies that team-building elements play a crucial role in
the interpretation of transformational theory.
We have seen how the five constituent categories of transformational leadership interact, and
how they are congruent with indicators of exceptional performance. J. J. DiStefano established
an inventory of behaviour patterns which are suitable for context-dependent application. The
curious feature of this conceptual framework is that it includes team-building as a separate catTransformational Leadership in Teams I Adrienn Nyircsák – Gábor Pálinkó – Donát Végh
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egory, an element which does not feature in the full-range leadership model of Bass. When
examining the key concepts of these patterns, we have altered the perspective in order to identify
each of the four other characteristics (visioning – inspiring – stimulating – coaching) in the process of team-building (cf.: Table 2, chapter 1).
In relation to team leadership, we lay emphasis on what makes a group of individuals a team.
We accept the definition of Katzenbach and Smith in the interests of demarcating a clear line
between functional units of work and highly performing entities called teams. Here, we must
draw attention to the multiplicity of approaches regarding the concepts of team leadership and
team performance. Some scholars attribute team effectiveness to leader effectiveness (processoriented model), while others consider team and leader effectiveness as two interchangeable
values. The concept outlined by Katzenbach and Smith, however, is perfectly fit to be analysed
in the light of the transformational paradigm, as it overwrites this differentiation between team
performance (being collective) and leader performance (being individual).
This is the point where a key observation has to be made. The review of different research
materials and meta-analyses confirms our finding, namely, that transformational leadership and
effective team leadership supposes a dynamic interconnection between the individual and the
collective. One of the main reasons why effective leadership generates extra performance is
the collective adherence to aligned individual objectives, and the direction of individual effort
towards a superior level of production. Teams are all about transforming individual inputs into
a common outcome that is more than simply an aggregation of all the combined solo contributions. The “extra” in “extraordinary performance” relates to the performance that surpasses
individual potential. Similarly, transformational leadership can augment the effects of transactional leadership because it deconstructs the boundaries between “leader” and “follower”, being
said to develop leadership potential in others.
Despite differing in process and being subject to context-dependent contingencies, transformational leadership and effective team leadership thus operate on the basis of a corresponding
set of principles to achieve the same goal: extraordinary performance.
We hope that the conclusions we have reached in this study will prove to be useful for the
practical application of these principles.
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(Meat) Consumption Patterns
Among Young Adults

A nita S za b ó

Preface

T

his study starts with theoretical descriptions about consumption determinants. After that it
summarizes works about the relationship between food and identity. Similar to most preceding
studies, the emphasis is on gender differences regarding meat consumption and health-related
everyday behaviour. According to past studies, women care more about healthy dieting than
men do and this is the same discovery that I made. The main innovation of this paper is an upto-date description and gender-comparison of the health-related nutrition of 18-30 year old
students, which provides a basis to compare this data with former or subsequent research results.

Introduction
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This study seeks to discover the patterns of meat consumption or avoidance of meat among
young adults in relation to the concept of a healthy diet.
I used to think that religion determined a person’s choice of diet, especially the consumption of
meat; as yet, however, I have not discovered any literature which would validate this hypothesis.
On the other hand, gender, socio-economic status, sporting activities and health consciousness all
do play an important role in food choice. In my opinion, eating habits influence many spheres of
a person’s social life. Their preferences affect how people select restaurants when they eat out, how
they choose food for family gatherings or other social events, which shops they patronize, and last
but not least, they say a lot about the person himself. I will show these patterns through a review of
the relevant literature and through a survey which I conducted myself in 2012.
Lindeman and Stark (1999: 141) from the University of Helsinki argue that “Studies have
shown that food choice determinants range in scope from practical (e.g.: price and convenience)
and temporary reasons (e.g.: mood) to sensory preferences (e.g.: taste and pleasure) and personal ideals (e.g.: health, weight control and ethical concerns).” Steptoe et al. (1995: 267) found
nine factors which “influence people’s dietary choices” – these are “health, mood, convenience,
sensory appeal, natural content, price, weight control, familiarity and ethical concern.” The
importance of all factors is emphasized, especially the non-healthy one: “‘Healthy’ food may be
97
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consumed for non-health reasons such as concern about appearance. Weight control is a major
determinant of food choice for individuals concerned about their body weight.”
The literature suggests that regarding eating habits, gender has a stronger predictive power
than religion. For instance, according to Lindeman and Stark (1999: 144), “Women, at least in
Western societies, are more concerned about food and eating than men.” I decided to test their
hypothesis on university students as I believe that gender differences are manifest at this age and,
to my mind, the consumers in the chosen age group are likely to be open-minded with regard to
changing habits and customs. Most of the students questioned had just left the family home [Chart
1], and were building up their adult identities, trying to find and define themselves, maybe through
diet too. As there had already been much research into teenagers’ consumption patterns (Santos
and Booth 1996; Neumark-Sztainer et al. 2003; Kubberød et al. 2002; Kenyon and Barker 1998;
Lindeman and Sirelius 2001; Worsely and Skrzypiec 1998), I examined whether the young adults
in my sample follow analogous eating habits to teenagers or rather follow adult habits.
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Identity building through meat

98

As being male or female plays a dominant part in one’s identity, having different eating habits
contingent upon gender may help to better understand consumption choices. Santos and Booth
(1996) conducted a survey on meat avoidance comparing male and female undergraduates. They
found that meat avoidance is more frequent among women, except in the case of avoiding fish.
As will be seen [Charts 11, 12, 13, 14 and 15], I found the same patterns. Almost half of the
sample avoids at least one type of meat and only fish is avoided primarily by men. Kubberød et
al. (2002: 293) concluded similar ‘pro-red meat’ support by men compared to women.
There are other studies emphasizing the role of food in identity building especially among
teenagers. It is said that adolescents try to draw a distinction between genders and/or try to differ from their parents (Wills et al. 2008), and “parental values” (Kenyon and Barker 1998: 197),
(Neumark-Sztainer et al. 2003; Kubberød et al. 2002). Bisogni et al. (2002: 129) argue that “In
Western societies, the body has become a marker for personal and social identity, with a healthy
and fit body equated with self-control, self-denial, and willpower.” This is probably why regular
sport and dieting are so popular among young adults. Those in my survey generally do sports
once or twice a week, and only very few women never do any sports at all [Chart 19].
Others, such as Lindeman and Sirelius (2001: 175), emphasize that “Particularly among women,
food choice has increasingly become a stage for expressing personality, that is, a domain within
which one expresses one’s ideals and identity. [...] Eating and living in a healthy manner has been
characterized as modern Western culture’s new religion (Belasco, 1997; Brandt, 1997; Leichter,
1997). These examples clearly show the interrelatedness of cultural values and eating patterns: with
their dietary practices, people communicate what is desirable and what is condemnable.” Among
others, Fagerli and Wandel (1999: 172) make a reference to Fürst (1994)1 too, who “postulates that
the male identity is verified through what he eats, while the female identity is verified though what
she is not eating. In many cultures, meat and other energy-dense foods symbolize strength, mascu-

1

 ürst, E.l. (1994). Kvinnelig og mannlig mat. Mat—et annet spr°ak. En studie av rasjonalitet, kropp og kvinnelighet belyst med
F
litterœrer tekster. Iso rapport nr. 7. Oslo, Norway: Department of Sociology, University of Oslo.
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linity and power, and are considered to be suitable for men, while fruits and vegetables symbolize
lightness and femininity, and are considered to be suitable for women.”
Although the length of the questionnaire did not allow the inclusion of a section concerning
identity, in further research data comparison with recent findings would be more than useful for
us to have a deeper insight into the food choices of adolescents.

Method of research
Questionnaires were shared online, as this is the quickest, cheapest and easiest way to gain
data nowadays, not to mention that it is also the most convenient form of responding. As no one
was personally requested to fill in the questionnaire, whether to answer or not was optional and
thus the result is a measurement of how many people are interested in a survey on the topic of
“a healthy lifestyle”. The survey focused on a healthy lifestyle – particularly on meat consumption – among young adults between the ages of 19-30. Eighty-eight questionnaires were completed over a period of one week at the end of April 2012. The survey was posted to online
groups and shared on social networks.2 The biggest group was ‘Masaryk University Exchange
Students Spring 2012’ group on Facebook; the second biggest was the mailing list of Mathias
Corvinus Collegium in Budapest.
Respondents were international students speaking English, as the language of the survey was
English, and all of them were enrolled in higher education institutions. They came mostly from
Europe – almost half of them from Hungary – and they mentioned no other world religion than
Christianity for their beliefs. All this means a small social environment, yet one with changing
attitudes and habits.
For data analysis I used PASW Statistics 18 statistical software. Only descriptive statistics
were used, since I had only categorical data. Gender differences were not significant at any level,
but as Field (2009: 53) said, this does not tell us that variables are the same.

A meatless diet

2
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Despite the fact that only 3.4 per cent of the sample is vegetarian in the sense of “self-definition as vegetarian” (Dietz et al., 1995: 535), respondents prove to be aware of different concepts
related to vegetarianism. As an illustration, 62.5 per cent were able to give a satisfactory response
to the question concerning the difference between vegans and vegetarians [Chart 17]. Respondents had to answer an open question, namely “What is the difference between being vegetarian
and vegan?” and responses were coded into dichotomous variables.
Although there is a palpable trend towards alternative, anti-globalist, healthy lifestyles such as
practising yoga and other holistic sports, eating organic food and shopping consciously in Hungary, Kubberød et al. (2002: 286) argue that “Traditionally, meat has been considered an important
ingredient in the Western food culture and it has been associated with the proper meal.” That is
perhaps the reason why almost half of my sample loves and consumes any kind of meat [Chart 3].

Google + and Facebook
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To categorize the main reasons of meat consumption I used open questions, and then merged
the answers. For most people (34.1 per cent), its availability at home, and in canteens or restaurants determines whether they eat meat or not. Mood and taste are the second biggest (28.2 per
cent) determinants. Steptoe et al. (1995: 269) found that in London “the taste index was consistently higher than the health index, although there was a good deal of variation across individuals
in both.” At the same time, although I found similarities between their work and my own, none
of my respondents mentioned health as a reason for eating or avoiding meat [Chart 16].
As there were not enough vegetarians to make any comparison between them and non-vegetarians, I have scrutinized genders. In my survey there is no significant difference between
genders in whether the respondents find vegetarianism healthy or not [Chart 20, 21, 22 and 23].
More (40 per cent of males and 58.5 per cent of females) people disagree to differing degrees
with the statement “Vegetarianism is unhealthy”, while only 13-14 per cent consider vegetarianism to be unhealthy. Kenyon and Barker (1998: 185) described the contemporary health concept
of teenage vegetarian and non-vegetarian girls in England. “A meat-free diet was not particularly
associated with health in either group. The non-vegetarians tended to characterize meat positively, both liking meat’s sensory characteristics and associating meat with luxury and special
occasions.” As for my respondents, 10.6 per cent said that the price of meat and the money in
their pockets determines if they consume meat or not. Three times more people mentioned
“availability” as the factor deciding their having a meal containing meat [Chart 16].
While I found it worth comparing my data with Fagerli and Wandel’s (1999) work, I was
not able to not make any relating test as my sample was small and the number of cases in the
cells of my tables was insufficient. On the other hand, I think it is thought-provoking to cite the
following words from them: “Gender differences were more pronounced between than within
socioeconomic groups. In line with theories about women’s higher health consciousness, women
in general reported dietary changes corresponding to the dietary recommendations, and may
also have learned more about health than men through their choice of information sources”
(Fagerli and Wandel 1999: 171). “All in all the data indicate that even though women generally
show a higher preference for certain aspects of the diet (for example the ‘light’ and ‘lean’ foods)
than men, the differences between the socio-economic groups are in many cases so large that it is
not fruitful to talk about ‘womanly’ or ‘manly’ preferences, without reference to socio-economic
group” (Fagerli and Wandel 1999: 187).
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A comparison with an Austrian study
concerning gender differences
As my respondents were mostly students in Brno and Budapest, I found it useful to compare my
data with another Central-European research project. I found Kiefer et al.’s (2005) work the most
applicable to my survey, as it had similar logic and findings to mine. The scholars note that “Women have a higher awareness and better knowledge of nutrition than men. They also seek nutrition
counselling more frequently than men do. Women eat more fruits, vegetables, cereals, milk, dairy
products and whole grain products, whereas the consumption of red meat, particularly pork and
sausages, eggs, alcohol, and high sucrose foods is higher in men. [...] Men, however, control their
weight with exercising and implement diets only for health reasons. [...] Not only are women more
interested in general and specific nutritional questions, they also have greater knowledge of nutri-
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tion and a more considered approach to nutrition than men. [...] Gender-specific differences in
nutritional awareness emerge during adolescence” (Kiefer et al. 2005: 194).
Eventually these “gender-specific differences” can be observed in my data as well. In my survey 66 per cent of women were able to give a satisfactory answer about the difference between
vegetarian and vegan compared to 57 per cent of men [Chart 17]; I regard this as a basic step in
being informed about vegetarianism. Although there is actually only a slight gender-difference,
I wanted to show the proportions. In the case of nourishment, 75.5 per cent of women consume
dairy products each day compared to 63 per cent of men [Chart 9], which when compared to the
question “What do you drink during an average day?” (40 per cent of males and 37.7 per cent of
females ticked milk or another dairy product [Chart 24]) shows the proportion of dairy products
as a beverage. Some regard dairy products as a replacement for meat and its protein.
In an open question concerning any kinds of dietary supplement the biggest difference occurred in the “none taken”, as males abstain from supplements over two times more than women
do (41.5 per cent of females and 17 per cent of males took supplements) and a further 20 per
cent of men think that food has all the necessary vitamins, while only 5.5 per cent of women do
[Chart 10]. This concurs with the Vienna data, which shows “Women take supplements more
often than men do, self-administered as well as prescribed. Independent of gender, vitamin C
and magnesium are those most frequently consumed. Calcium supplements are taken more often by women, whereas men take vitamin E supplements more frequently” (Kiefer et al. 2005:
196). Concerning vitamins, I have found rather similar data, which, due to merging categories,
cannot be seen in Chart 10.

Discussion
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It is worth remarking how one-sided the sample of this study is. English speaking, university/
college students, mostly from capital cities (in the case of 60 per cent of the respondents) [Chart
7]. For this reason I believe that this survey can say something specific about this particular social
group. To gain a deeper insight, I wanted to make a sub-comparison in university faculties, as 30
per cent of people studied at the Faculty of Political and Social Sciences and 28 per cent at the
Faculty of Business and Economics. At the same time, gender distribution was significant and
measurable only in the latter, where 45.5 per cent men and 20.8 per cent women studied; further
and deeper analysis would not be possible because of the small number of cases. Other faculties
had no sample sizes big enough for any analysis.
As for religion, almost half of the people declared themselves to be Christian while the other half
stated that they were not religious at all. According to my survey, women are more religious, but as
this gender difference is only 10 per cent, the results are not particularly significant [Chart 18]. I find
this important since my first guess was that religion still affects nourishment in some way. If I had a
bigger international sample, I would probably be able to justify or reject this hypothesis.
Contrary to my expectations, vegetarianism did not appear as a significant factor in the sample. There are numerous explanations for this. As an illustration, “Vegetarianism is relatively
rare in the general population” (Dietz et al. 1995: 538) and “Each person’s dietary practices
are complex because they are shaped not only by the surrounding culture and society, but also
by the individual psychological perspectives about food and eating. For many people, adopting
a vegetarian diet is a conscious decision to eliminate many of the animal-derived foods they have
101
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traditionally eaten” (Jabs et al. 1998: 201). It might also be explained by the heterogeneity of
respondents. As most respondents were natives of Hungary and the Czech Republic, having
a vegetarian diet would be more than challenging for them. Neither of these countries has a
tradition of vegetarianism or lighter food, rather a meaty and heavy meal is usual. In addition, as
vegetarianism has different degrees, people may abstain from particular kinds of meat without
explicitly regarding themselves as vegetarians.
Considering the above, this paper can do no more than present a recent description of gender-comparison in the specified social environment and provide a basis for comparison.
Health consciousness is shown in the answers to the amount of fruits and dairy products
consumed, and sport frequency and attitude. Fruit and vegetable consumption is very common
among females: 62.3 per cent eat these foods every day, 20.8 per cent every second day; while
34.5 per cent of males eat fruit every day, and 40 per cent every second day [Chart 31]. Almost
50 per cent of men consume meat every day, while only 30 per cent of women do [Chart 27].
Regardless of gender, only 4.5 per cent have special days for eating meat, and 2.3 per cent never
eat any meat at all. This is in correlation with the literature which says that women prefer lighter
food while men opt for meat.
Respondents who do martial arts said they have to eat meat to get enough protein for their
sport. This is actually only a minimal part of the sample; most people run, jog, walk (34 per cent),
dance (18 per cent) or play ball games (16 per cent). Sport is an elementary part of a healthy
lifestyle, no matter what kind of sport one does. In my research, categories of sport are coded
according to whether they require an individualistic mentality or teamwork. I was not interested
in particular ball games or dancing types, yet made the distinction between team and individual
sporting activities [Chart 28], as doing sport alone or with others has sociological consequences.
The first builds mental strength and persistence, while the second requires more social skills and
cooperation, in fact it includes the joy and power of community.
Almost half of the respondents, regardless of gender, eat three full meals a day; however, 43
per cent of males eat only two full meals a day compared to 22.6 per cent of females. 19 per cent
of females eat more than three meals a day, yet this proportion is only 5.7 per cent for males
[Chart 29]. There is no gender-specific difference in breakfast habits. More than 70 per cent eat
something for breakfast, which means most young adults are aware of the importance of breakfast and regular nutrition [Chart 30].
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Summary
To conclude, we can say that even if not in every part of nutrition, there are still some gender differences in food consumption and also in regard to the concept of a healthy lifestyle. In
general, women tend to be more health-conscious than men, although there are some parts of
life, for example sport, and eating food that is rich in vitamins and minerals, which men appear
to give more thought to. This is important if we think about who the opinion leaders, doctors,
dieticians and nutritionists are, and who it is that raises the children and decides what kind of
food a family buys and eats, etc.
Research projects and their findings about identity made me consider whether I should build this
element into my own research or not – I believe that for a follow-up work it would be worth creating
a section in the survey that concerns identity. As male and female identity is constructed in a different
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way, and as the type of settlement inhabited [Chart 8] and presence of parents [Chart 1] both have
a large impact on nutrition and consumption habits, a comparative study might be able to show new
results even in only one country, if data were collected from different national regions.
This present study was not able to work with vegetarian and non-vegetarian data, and further
research would be needed to collect a sufficiently large sample size for that.
As I have stated, the aim of this study was to discover patterns of meat consumption or avoidance, and we can say that there is indeed a relevant gender difference. The concept of a healthy
lifestyle can vary from person to person, as I referred to when citing Jabs et al. (1999) above. This
is extremely complex and composed of many factors. Therefore it should not surprise us at all,
that in this small research work there was no one significant trend either in eating, or in sports,
or even in thinking about alternative, sustainable diets, for instance vegetarianism. On the other
hand, I believe that in a bigger, better-structured survey, some trends would be observed.
You are what you eat, they say. This is actually true if we look at the studies about identity
or if we think about how we feel after having eaten different foods, e.g.: after fried chicken or
steamed vegetables. What we eat reveals a lot about our financial status (e.g.: whether we can
afford organic food or not), the habits and customs of our social stratum, the influence of our
environment on our nutrition habits and very many other social attributes, which may come
to mind even if I do not list them all. How often we pursue sporting activities or take vitamins
contributes to our medical condition. Consequently, to understand each other better and know
what future trends to expect in society, there is a need to discover our society’s nutrition habits
and nutrition-related concepts.
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Appendix

Do you live with your parents?
50

yes
no

Count

40

30

20

10

0

male

female

Gender

Chart 1 Living with parents – distribution by gender

Faculty
other: 5%
Arts and Philosophy: 11%
Political and Social Sciences: 30%
Law: 9%
Sciences: 5%
Medicine and Health Sciences: 1%

Pharmaceutical Sciences: 1%
Psychology and Educational Studies: 2%

N=88

Engineering and Architecture: 8%
Economics and Busness: 28%
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Chart 2 University faculty attended
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Meat aviodance

51%

49%

avoid some
love all meat

N=88

Chart 3 Do you avoid any kind of meat?

Avoided meat
pork: 14%
fast food meat: 25%

beef: 17%

chicken: 2%
offal: 19%

fish: 6%
lamb: 17%
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Chart 4 What kind of meat do you not eat?
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Are you a vegetarian?
Frequency
Valid

Per cent

Valid Per cent

Cumulative
Per cent

1 yes

3

3.4

3.4

3.4

2 no

85

96.6

96.6

100.0

Total

88

100.0

100.0

Chart 5 Being vegetarian

What dietary supplements do you take?
Frequency
Valid

Valid
Per cent

Per cent

Cumulative
Per cent

C vitamin only

19

21.6

21.6

21.6

vitamins

25

28.4

28.4

50.0

none

28

31.8

31.8

81.8

fruit

6

6.8

6.8

88.6

think food has

10

11.4

11.4

100.0

Total

88

100.0

100.0

Chart 6 Dietary supplements taken

Settlement type: where do you live?
Frequency
Valid

Per cent

Valid Per cent

Cumulative
Per cent

53

60.2

60.2

60.2

More than
500,000 people
10,000-500,000
people
Fewer than
10,000

6

6.8

6.8

67.0

23

26.1

26.1

93.2

6

6.8

6.8

100.0

Total

88

100.0

100.0
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Capital

Chart 7 How big is the place where you live?
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Gender * live crosstabulation
Where do you live?

Gender

1 male

large
city

Count

city

rural
area

town

23

3

7

1

65.7%

8.6%

20.0%

2.9%

2.9% 100.0%

% of Total

26.1%

3.4%

8.0%

1.1%

1.1%

39.8%

30

3

16

0

4

53

56.6%

5.7%

30.2%

.0%

7.5% 100.0%

34.1%

3.4%

18.2%

.0%

4.5%

60.2%

53

6

23

1

5

88

per cent
within gender 60.2%
per cent
60.2%
of Total

6.8%

26.1%

1.1%

5.7% 100.0%

6.8%

26.1%

1.1%

5.7% 100.0%

% of Total
Count

1

Total

% within
gender
2 female Count
% within
gender
Total

capital

35

Chart 8 Settlement type by gender

Gender * dairy crosstabulation
frequency of dairy products
every day
Gender

1 male

Count

3

35

% within gender

62.9%

28.6%

8.6%

100.0%

% of Total

25.0%

11.4%

3.4%

39.8%

-.5

.6

.7

40

11

2

53

75.5%

20.8%

3.8%

100.0%

45.5%

12.5%

2.3%

60.2%

Std. Residual

.4

-.5

-.6

Count

62

21

5

88

per cent within gender

70.5%

23.9%

5.7%

100.0%

per cent of Total

70.5%

23.9%

5.7%

100.0%

% of Total
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Total

10

2 female Count
% within gender

108

less often

22

Std. Residual

Total

weekly

Chart 9 Dairy product consumption by gender
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Gender * supplement crosstabulation
What supplements do you take?
C
vitamin
only
Gender

1 male

Count
% within
gender
% of Total
Std. Residual

2 female Count
% within
gender
% of Total
Total

vitamins

none

think
food has

fruit

Total

8

11

6

3

7

35

22.9%

31.4%

17.1%

8.6%

9.1%

12.5%

6.8%

3.4%

8.0%

.2

.3

-1.5

.4

1.5

11

14

22

3

3

20.8%

26.4%

41.5%

5.7%

5.7% 100.0%

20.0% 100.0%
39.8%
53

12.5%

15.9%

25.0%

3.4%

3.4%

Std. Residual

-.1

-.3

1.3

-.3

-1.2

Count

19

25

28

6

10

21.6%

28.4%

31.8%

6.8%

11.4% 100.0%

21.6%

28.4%

31.8%

6.8%

11.4% 100.0%

per cent
within gender
per cent
of Total

60.2%
88

Chart 10 Dietary supplements taken by gender

Gender * diary crosstabulation
avoid fast
food meat

Total

yes
Gender

1 male

Count
% within fast food avoid fast food meat
Std. Residual

7

22.6%

22.6%

.0

2 female Count
% within fast food avoid fast food meat
Total

7

24

24

77.4%

77.4%

.0

Count

31

31

100.0%

100.0%

% within fast food avoid fast food meat

MCC I Tudástár 1

Std. Residual

Chart 11 Fast food meat avoidance by gender
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Gender * avoid offal crosstabulation
avoid offal

Total

yes
Gender

1 male

Count
% within offal avoid offal

4

4

16.7%

16.7%

Std. Residual

.0

2 female Count
% within offal avoid offal

20

20

83.3%

83.3%

Std. Residual
Total

.0

Count
% within offal avoid offal

24

24

100.0%

100.0%

Chart 12 Offal avoidance by gender

Gender * avoid fish crosstabulation
avoid fish

Total

yes
Gender

1 male

Count
% within fish avoid fish

5
62.5%

Std. Residual

.0

2 female Count
% within fish avoid fish

3

3

37.5%

37.5%

Std. Residual
Total

5
62.5%

Count
% within fish avoid fish

.0
8

8

100.0%

100.0%

MCC I Tudástár 1

Chart 13 Fish avoidance by gender
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Gender * avoid beef crosstabulation
avoid beef

Total

yes
Gender

1 male

Count
% within beef avoid beef

5

5

22.7%

22.7%

Std. Residual

.0

2 female Count
% within beef avoid beef

17

17

77.3%

77.3%

Std. Residual
Total

.0

Count
% within beef avoid beef

22

22

100.0%

100.0%

Chart 14 Beef avoidance by gender

Gender * avoid pork crosstabulation
avoid pork

Total

yes
Gender

1 male

Count
% within pork avoid pork
Std. Residual

5
27.8%

.0

2 female Count
% within pork avoid pork
Std. Residual
Total

5
27.8%
13

13

72.2%

72.2%

.0

Count
% within pork avoid pork

18

18

100.0%

100.0%

Chart 15 Fish avoidance by gender
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Meat consumption determinants
Meat consumption determinants
custom: 11.76%
mood / taste: 28.24%

no particular reason: 5.88%

hunger: 9.41%
availability: 34.12%
price: 10.59%

Chart 16 What determines whether you eat meat or not?

Gender * know the difference crosstabulation
Gave satisfactory answer
yes
Gender

1 male

Count

20

15

35

% within gender

57.1%

42.9%

100.0%

% of Total

22.7%

17.0%

39.8%

2 female Count
% within gender

35

18

53

66.0%

34.0%

100.0%

39.8%

20.5%

60.2%

55

33

88

% within gender

62.5%

37.5%

100.0%

% of Total

62.5%

37.5%

100.0%

% of Total
Total

Total

no

Count

MCC I Tudástár 1

Chart 17 Ability to answer the question
“Do you know the difference between vegans and vegetarians?” by gender
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You belong to...

You belong to...
30

Christianity
Buddhism

25

none of the mentioned ones
Count

20

not religious

15
10
5
0

male

female

Gender

Gender * religion crosstabulation
Do you belong to...?
Buddhism

none of the
mentioned
ones

not
religious

Total

19

0

2

14

35

% within
gender

54.3%

.0%

5.7%

40.0%

100.0%

% of Total

21.8%

.0%

2.3%

16.1%

40.2%

21

1

3

27

52

40.4%

1.9%

5.8%

51.9%

100.0%

24.1%

1.1%

3.4%

31.0%

59.8%

Christianity
Gender

1 male

Count

2 female Count
% within
gender
% of Total
Total

Count

1

5

41

87

46.0%

1.1%

5.7%

47.1%

100.0%

% of Total

46.0%

1.1%

5.7%

47.1%

100.0%

Chart 18 Religion by gender
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How
dosports?
you do sports?
How often
do often
you do
25

every day
every second day

Count

20

twice a week
once a week

15

twice a month
once a month

10

usually not
5

never

0

male

female

Gender

Chart 19 Sport frequency by gender

Gender * veg no use crosstabulation

Gender

MCC I Tudástár 1

Total

114

Count
% within
gender
% of Total
Std. Residual
Count
2 female
% within
gender
% of Total
Std. Residual
Count
per cent
within gender
per cent
of Total
1 male

Do you agree: “Vegetarianism has no use at all”?
not at
rather
cannot more or absoall
not
decide
less
lutely
6
9
9
6
5

Total
35

17.1%

25.7%

25.7%

17.1%

14.3% 100.0%

6.9%
-1.3
19

10.3%
.5
10

10.3%
-.3
16

6.9%
.7
5

5.7%
1.3
2

36.5%

19.2%

30.8%

9.6%

3.8% 100.0%

21.8%
1.0
25

11.5%
-.4
19

18.4%
.3
25

5.7%
-.6
11

2.3%
-1.1
7

28.7%

21.8%

28.7%

12.6%

8.0% 100.0%

28.7%

21.8%

28.7%

12.6%

8.0% 100.0%

40.2%
52

59.8%
87

Chart 20 Attitude answer to the statement “Vegetarianism has no use at all” by gender
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Gender * veg no use crosstabulation

Gender

Total

Count
% within
gender
% of Total
Std. Residual
Count
2 female
% within
gender
% of Total
Std. Residual
Count
per cent
within gender
per cent
of Total
1 male

Do you agree: “Vegetarianism has no use at all”?
not at
rather
cannot more or absoall
not
decide
less
lutely
4
7
8
9
7

Total
35

11.4%

20.0%

22.9%

25.7%

20.0% 100.0%

4.5%
-1.1
13

8.0%
-.6
15

9.1%
-.1
13

10.2%
.5
10

8.0%
1.8
2

24.5%

28.3%

24.5%

18.9%

3.8% 100.0%

14.8%
.9
17

17.0%
.5
22

14.8%
.1
21

11.4%
-.4
19

2.3%
-1.5
9

19.3%

25.0%

23.9%

21.6%

10.2% 100.0%

19.3%

25.0%

23.9%

21.6%

10.2% 100.0%

39.8%
53

60.2%
88

Chart 21 Attitude answer to the statement “Vegetarianism is just a growing trend, a fashion” by gender

Gender * veg good planet crosstabulation

Gender

Total

Total
35

34.3%

25.7%

17.1%

8.6%

14.3% 100.0%

13.6%
.9
11

10.2%
.2
12

6.8%
-.9
16

3.4%
-.3
6

20.8%

22.6%

30.2%

11.3%

12.5%
-.8
23

13.6%
-.2
21

18.2%
.8
22

6.8%
.2
9

26.1%

23.9%

25.0%

10.2%

14.8% 100.0%

26.1%

23.9%

25.0%

10.2%

14.8% 100.0%

5.7%
-.1
8

39.8%
53

15.1% 100.0%
9.1%
.1
13

60.2%
88

Chart 22 Attitude answer to the statement “Vegetarianism is good for the planet” by gender
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Count
% within
gender
% of Total
Std. Residual
Count
2 female
% within
gender
% of Total
Std. Residual
Count
per cent
within gender
per cent
of Total
1 male

Vegetarianism is good for the planet
not at
rather
cannot more or absoall
not
decide
less
lutely
12
9
6
3
5
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Gender * veg unhealthy crosstabulation

Gender

Total

Count
% within
gender
% of Total
Std. Residual
Count
2 female
% within
gender
% of Total
Std. Residual
Count
per cent
within gender
per cent
of Total
1 male

Do you agree: “Vegetarianism has no use at all”?
not at
rather
cannot more or absoall
not
decide
less
lutely
10
4
8
8
5

Total
35

28.6%

11.4%

22.9%

22.9%

14.3% 100.0%

11.4%
-.7
21

4.5%
-.7
10

9.1%
.5
9

9.1%
1.0
6

39.6%

18.9%

17.0%

11.3%

23.9%
.5
31

11.4%
.5
14

10.2%
-.4
17

6.8%
-.8
14

35.2%

15.9%

19.3%

15.9%

13.6% 100.0%

35.2%

15.9%

19.3%

15.9%

13.6% 100.0%

5.7%
.1
7

39.8%
53

13.2% 100.0%
8.0%
-.1
12

60.2%
88

Chart 23 Attitude answer to the statement “Vegetarianism is unhealthy” by gender

Gender * milk or dairy crosstabulation
milk or dairy
yes
Gender

1 male

Count

14

21

35

% within gender

40.0%

60.0%

100.0%

% of Total

15.9%

23.9%

39.8%

20

33

53

37.7%

62.3%

100.0%

22.7%

37.5%

60.2%

2 female Count
% within gender
% of Total

MCC I Tudástár 1

Total

116

Total

no

34

54

88

% within gender

Count

38.6%

61.4%

100.0%

% of Total

38.6%

61.4%

100.0%

Chart 24 Do you drink milk or any other dairy products on an average day?
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Gender * politics and social studies crosstabulation
politics and social studies
yes
Gender

1 male

Count
% within gender

8

27

35

22.9%

77.1%

100.0%

9.1%

30.7%

39.8%

21

32

53

39.6%

60.4%

100.0%

23.9%

36.4%

60.2%

% of Total
2 female Count
% within gender
% of Total
Total

Total

no

Count

29

59

88

% within gender

33.0%

67.0%

100.0%

% of Total

33.0%

67.0%

100.0%

Chart 25 Attendance of Faculty of politics and social sciences by gender

Gender * economics and business crosstabulation
economics and business
yes
Gender

1 male

Count

16

19

35

% within gender

45.7%

54.3%

100.0%

% of Total

18.2%

21.6%

39.8%

2 female Count
% within gender

11

42

53

20.8%

79.2%

100.0%

12.5%

47.7%

60.2%

27

61

88

% within gender

30.7%

69.3%

100.0%

% of Total

30.7%

69.3%

100.0%

Value

Asymp. Std. Errora

Approx. Tb

.260

.104

% of Total
Total

Total

no

Count

Symmetric Measures

Measure of Agreement Kappa

Approx. Sig.
.013

88

MCC I Tudástár 1

N of Valid Cases

2.485

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
Chart 26 Attendance of Faculty of business and economics by gender
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Gender * meat every day crosstabulation
politics and social studies
yes
Gender

1 male

16

19

35

% within gender

Count

45.7%

54.3%

100.0%

% of Total

18.2%

21.6%

39.8%

16

37

53

30.2%

69.8%

100.0%

18.2%

42.0%

60.2%

2 female Count
% within gender
% of Total
Total

Total

no

Count

32

56

88

% within gender

36.4%

63.6%

100.0%

% of Total

36.4%

63.6%

100.0%

I have special days for eating meat
Frequency
Valid
Missing

%

Valid %

1.00 yes

4

4.5

System

84

95.5

88

100.0

Total

Cumulative %

100.0

100.0

I never eat meat
Frequency
Valid
Missing

%

Valid %

1.00 yes

2

2.3

System

86

97.7

88

100.0

Total

Cumulative %

100.0

100.0

MCC I Tudástár 1

Chart 27 Eating of meat every day, only on special days, or avoiding it completely by gender
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Whatsports
sports do
do you
you do?
What
do?

aerobics: 4%

other: 3%

cycling: 7%

ball games: 16%

martial arts: 1%
yoga, pilates, etc.: 8%

swimming: 9%

dancing: 18%
running, jogging, walking: 34%

Chart 28 Types of sporting activity

Gender * meals per day crosstabulation
How many full meals do you have each day?
one
Gender

1 male

Count

three

more than
three

Total

1

15

17

2

35

% within
gender

2.9%

42.9%

48.6%

5.7%

100.0%

% of Total

1.1%

17.0%

19.3%

2.3%

39.8%

5

12

26

10

53

9.4%

22.6%

49.1%

18.9%

100.0%

5.7%

13.6%

29.5%

11.4%

60.2%

2 female Count
% within
gender
% of Total
Total

two

6

27

43

12

88

% within
gender

Count

6.8%

30.7%

48.9%

13.6%

100.0%

% of Total

6.8%

30.7%

48.9%

13.6%

100.0%

Chart 29 Full meals by gender
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Gender * breakfast crosstabulation
Do you eat anything for breakfast
every day?
yes
Gender

Total

sometimes

25

4

6

35

% within gender

71.4%

11.4%

17.1%

100.0%

2 female Count
% within gender

39

5

9

53

73.6%

9.4%

17.0%

100.0%

64

9

15

88

72.7%

10.2%

17.0%

100.0%

1 male

Total

Count

no

Count
% within gender

Chart 30 Breakfast by gender

Gender * fruit crosstabulation
How often do you consume fruits and vegetables?
every
twice a
once a occasionevery day second
week
week
ally
day
Gender

Total

Count
% within
gender
Count
2 female
% within
gender
Count
% within
gender
1 male

Total

12

14

7

2

0

35

34.3%

40.0%

20.0%

5.7%

.0%

100.0%

33

11

6

2

1

53

62.3%

20.8%

11.3%

3.8%

1.9%

100.0%

45

25

13

4

1

88

51.1%

28.4%

14.8%

4.5%

1.1%

100.0%

MCC I Tudástár 1

Chart 31 Frequency of consumed fruits and vegetables by gender
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KOREAN AIR LINES 007–
LÉGIJOG A HIDEGHÁBORÚBAN

SZûCS ÁDÁM IMRE

1. BEVEZETÉS

H

idegháború. A 20. század második felének történetét ezzel az összetett szóval összefoglalhatjuk. Azonban részletesebben megvizsgálva, rendkívül sok megközelítési móddal leírható történelmi korszak. A dolgozat témája szerint kiemelten fontos év, 1983 a hidegháború egyértelmûen
egyik tetôpontja volt, több ok miatt is. Az Egyesült Államokban Ronald Reagan elnök elindította
a Stratégiai védelmi kezdeményezést (ismertebb nevén a Csillagháborús tervezetet), amelynek
fô célja földi és ûrbeli fegyvertelepítés volt, az atomtölteteket hordozó ballisztikus rakéták elhárítása céljából (DALLIN 1985: 4). Továbbá az USA minden idôk legnagyobb tengeri katonai gyakorlatát tartotta FleetEx ’83 néven a Csendes-óceán északi részén. Megemlítendô, hogy
a gyakorlat során több alkalommal repültek be a Szovjetunió területe fölé (a Kuril-szigeteknél)
amerikai katonai repülôgépek. A szovjet oldalon pedig tovább folytatódott a RYAN mûvelet,
amelynek a célja nukleáris rakéták telepítése volt Európában (DALLIN 1985: 5).
A korszak alapvetô konfliktusaként tekinthetünk minden bizonnyal a Korean Air Lines 007-es
számú New Yorkból Szöulba tartó járatának 1983. szeptember 1-jei lelövésére. A mindaddig példátlan1 szovjet fellépés következtében a szerencsétlenségben 269 ember vesztette életét, mindan�nyian civil áldozatok. Az eset több síkon is komoly kérdéseket vet fel, azonban jelen dolgozat nem
alkalmas arra, hogy ezek mindegyikére választ keressünk. Elsôként a repüléstechnikai problémák
adódnak: Miért tért le a járat a kijelölt repülési útvonalról? Miért nem tudott kapcsolatba lépni
sem a koreai géppel, sem a japán légirányítással a szovjet katonai személyzet, akik a gép lelövését
a földrôl irányították? Miért nem vette észre az utasszállító gép személyzete a mögötte figyelmeztetô
lövéseket leadó elfogó vadászgépet? Hogy nézhette a szovjet pilóta, illetve katonai vezetés amerikai felderítôgépnek a Boeing utasszállítót? És természetesen felmerülnek jogi kérdések is: Van-e
lehetôsége egy államnak egy utasszállító gépet rakétával megsemmisíteni? Helyesen döntött-e
a szovjet vezetés a gép lelövésérôl, figyelembe véve a gép utolsó földrajzi helyzetét is? És egyáltalán
megfelelô volt-e a jogi szabályozás ahhoz, hogy minimalizálja egy ilyen incidens esélyét?

Öt évvel korábban – 1978. április 20-án – hasonló körülmények között a szintén Korean Air Lines-hoz tartozó 902-es járat
gépét is meglôtték a szovjet elhárítók, azonban ott sikerült a repülôgépet további sérülés nélkül letenni egy befagyott tó jegén.
Az áldozatok száma csupán két fô volt, akik a szovjet rakéta becsapódása nyomán felmerülô hirtelen és nagymértékû dekompresszió miatt vesztették életüket. A többi 107, a fedélzeten tartózkodó személy túlélte az incidenst.
Korean Air Lines 007 – Légijog a hidegháborúban I Szûcs Ádám Imre
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A repüléstechnikai kérdések esetében a tényleírásra kívánok szorítkozni, bemutatva azon körülményeket, amelyek szükségesek a jogi oldal vizsgálatához, azaz részletes történeti tényállást
kívánok felrajzolni. Valójában a dolgozat célja a jogi kérdések felvetése és megválaszolása, érintve nem csak a nemzetközi légi jog, de általában véve a nemzetközi jog kérdéseit is.
A bevezetô fejezeteket követôen részletesen bemutatom annak a néhány órának a történéseit,
amely a gép New Yorkból való felszállása és a Szahalin-sziget mellett való lezuhanása között
telt el − kitérve a szovjet oldal válaszlépéséhez vezetô útra, majd a nyugati világ, különösen az
Egyesült Államok reakciójára. Itt kívánom bemutatni a rendelkezésre álló szakirodalom alapján
a felmerült repüléstechnikai problémákat. Ezt követôen áttérek a nemzetközi jog területére, ahol
három megközelítési mód szerint ismertetem és értékelem a történteket: egyrészt a szovjet oldal,
másrészt a nyugati oldal álláspontja alapján; harmadrészt magam teszem fel a kérdéseket, amelyek megfogalmazódnak a tényállás nemzetközi jogi megítélése során és próbálom megválaszolni
azokat. A dolgozat zárásaként bemutatom azon fejleményeket, amelyeket az eset a nemzetközi
légi és közjogban, a politikában és az élet más területein eredményezett.

2. A KAL-007 TÖRTÉNETE

MCC I Tudástár 1

A Korean Air Lines 007-es számú járata egyezményes koordinált világidô (UTC) szerint2
1983. augusztus 31-én 03:50-kor indult New York John F. Kennedy nemzetközi repülôterérôl
(GOLLIN–ALLARDYCE 1994: 51). A járat Alaszkában Anchorage nemzetközi repülôterén
– menetrend szerinti – üzemanyag-utántöltés végett megállt, és innen folytatta útját 13:00-kor
Dél-Koreába, Szöul Gimpo nemzetközi repülôterére. A járaton egy Boeing−747-230B típusú
személyszállító repülôgép repült, HL7442 lajstromjellel.
A fedélzeten 269 ember tartózkodott, ebbôl 246 utas és 23 fô személyzet. A meglepôen nagyszámú személyzetbôl (GOLLIN–ALLARDYCE 1994: 51) 3 fô tartózkodott a pilótafülkében,
20 fô utaskísérôként teljesített szolgálatot és 6 fô ún. deadheading személyzet2 utazott a gépen.
A személyzet minden tagja, továbbá az utasok közel harmada dél-koreai állampolgár, harmada
amerikai állampolgár volt. Kiemelendô a járat egyik utasa, Larry McDonald, aki Georgia állam
7. választókerületének képviselôjeként az Egyesült Államok Kongresszusának tagjaként szolgált.
A gép irányítását ellátó háromfôs csapat rendkívül tapasztalt szakemberekbôl állt, a kapitány
a Korean Air Lines legrutinosabb pilótáinak egyike volt, több mint tízezer órányi repülési idôvel.
A gép az alaszkai megálló után, 13:00-kor szállt fel, és indult tovább Szöul felé.

Dolgozatomban minden idôpontot UTC szerint adok meg tekintettel arra, hogy a járat menetrend szerinti útvonala 11
idôzónát ölel át, így az aktuális pozíció szerinti helyi idô bonyolulttá tenné a kronologikus leírást. Az UTC a gyakorlatban
megegyezik a greenwichi középidôvel GMT).
3
„Deadheading crew”-nak a személyzet azon részét nevezik, akik csak utaznak az adott járaton, de szolgálatot nem teljesítenek
az út során.
2
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1. ábra A KAL-007 tervezett és ténylegesen berepült útvonala.
(forrás: W1)
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Azonban a gép a felszállás után közel negyedórával, az 1. ábrán is látható módon, a tervezett útvonaláról letért, és attól az út folyamán folyamatosan és fokozatosan eltávolodott. Az eltérés oka
feltételezhetôen a navigációs mûszerek hibája és emberi mulasztás volt. A járat számára kijelölt eredeti útvonal (R-20; DALLIN 1985: 17) a Szovjetunió légterét kb. 28 km-re közelíti meg a képen is
látható módon a Kamcsatka-félsziget partjainál. Látható, hogy az R-20 útvonaltól való minimális
eltérés is könnyedén azt okozhatja, hogy a gép belép a szovjet légtérbe. Ez különösen problematikus
amiatt, hogy a félszigeten kiemelt szovjet katonai létesítmények voltak, a Japánhoz, illetve az Egyesült
Államokhoz való közelsége miatt. Ugyanez igaz a Szahalin-szigetre, amelyet a gép késôbb érintett.
A félszigetet – katonai fontossága miatt – 100 km-es körzetben civil gépek számára tiltott
légtér vette körül. A szovjet források szerint 15:51-kor lépett be a KAL−007 a szovjet légtérbe
(PEARSON 1987: 40). Ezt észlelve a szovjet hadsereg négy vadászgépet küldött a Boeing nyomába, egy MIG−23-as vadászgépet és három SU−15-öst. A hivatalos szovjet közlemény szerint
üzemanyaghiány miatt ennek a négy elfogónak vissza kellett térnie a bázisra még az elôtt, hogy
elérhették vagy földre kényszeríthették volna az eltévedt utasszállítót. Az eltérô útvonalon tovább
folytatta útját a gép, elhagyva az 53. északi szélességi körnél a szovjet légteret (17:45), s a nyílt
tenger felett repült tovább. Azonban, ahogy az ábrán is látható, ez a helyzet csak átmeneti lehetett,
hiszen az Ohotszki-tenger átszelése után, 18:15-kor újra belépett a Szovjetunió légterébe.
Ez idô alatt már sajátos párbeszéd zajlott le a szovjet katonai vezetés különbözô szintjein arról,
hogy lelôhetô-e a gép. A szovjet távol-keleti katonai kerület légvédelmének parancsnoka, Valerij
Kamenski tábornok és a szokoli légitámaszpont parancsnoka, Anatolij Kornyukov tábornok között hangzottak el a következô szavak:
123
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	Kornukov: „...egyszerûen semmisítsük meg, még akkor is, ha semleges vizek felett repül? Az a parancs,
hogy semleges vizek felett semmisítsük meg? Hát, jó.”
Kamenski: „Ki kell derítenünk, talán csak egy civil gép vagy isten tudja kicsoda.”
	Kornukov: „Milyen civil? [Ez] átrepült Kamcsatka felett! Ez az óceán felôl jött azonosítás nélkül.
Kiadom a parancsot a támadásra, ha átlépi az országhatárt.”
A légtérbe való behatolást követôen a gép már a katonailag a Kamcsatka-félszigetnél is érzékenyebb Szahalin szigete felett repült, a szovjet légvédelem válaszként újból az elfogó vadászgépeket
küldte a Boeing után. Ugyan a vezetô SU−15-ös pilótája több mint 200 figyelmeztetô lövést adott
le4 a gép mögött, de ebbôl valószínûleg a koreai pilóták semmit sem láttak, mivel ugyanebben
az idôben – üzemanyag-takarékossági okokból – engedélyt kértek és kaptak a tokiói légirányítástól a repülési magasság növelésére (ICAO Report – Transcrpit of Communication, 1993). A lövések
a gép alatt történtek, az emelkedô gép pilótái ebbôl semmit sem láthattak. Megjegyzendô, hogy az
adatrögzítôk tanúsága szerint elhangzott 18:15-kor a tokiói irányítóval való beszélgetés alatt, hogy
nagyon rossz a rádióvétel.5 Ez volt a jele annak, hogy a gép nem jó útvonalon halad, hiszen az R-20
útvonal párhuzamos pontján a rádiónak tökéletesen kellett volna mûködnie.6
Ezt követôen kezdôdött meg a vita a felvételek alapján a szovjet katonai vezetésen belül, hogy
mit kell tenni a behatoló légi jármûvel szemben. A hangfelvételek szerint három kérdésben van
vita a parancslánc7 különbözô szintjein lévô személyek között:
• Katonai vagy civil gép-e az, ami berepült a szovjet légtérbe?
• Szükséges-e ezt részletesen, hosszabban vizsgálni, illetve szükséges-e további figyelmeztetô
intézkedéseket tenni vagy tovább próbálkozni a kommunikáció felvételével?
• Meg kell-e semmisíteni a gépet?
A hanganyag leiratában olvashatjuk, hogy a szovjet központ folyamatosan próbálkozik a koreai
géppel való rádiós kapcsolatteremtésen, de az sem a normál, sem a vészfrekvencián nem sikeres
(Transcript of Communication). A parancslánc végén, 18:25:16-kor Tyitovnyin alezredes kiadja
a tûzparancsot, amelyet az SU−15-ös gép pilótája, Oszipovics ôrnagy – két rakéta8 kilövésével –
végrehajt. A Boeing felvételei szerint a robbanást 18:26:02-kor lehet hallani a pilótafülkében,
a szovjet pilóta pedig 18:26:20-kor jelzi a kilövés végrehajtását a bevetési központnak, majd vis�szatérnek a bázisra.

 A pilóta egy 1991-es interjúban így emlékezett a történtekre: „4 sorozatot lôttem ki, több mint 200 töltényt. […] Kétséges, hogy bárki
is látta volna ezt…” (ILLESH 1992).
Pilótafülke: „Istenem, ez a rádió nagyon rossz.”
6
Ugyanekkor a KAL-007-es pilótái rádióbeszélgetést folytattak az ikerjárat pilótáival. A KAL-015-ös járat szintén a New York
City – Anchorage – Szöul útvonalon (az R-20 pályán) közlekedett, 15 perccel a 007-es járat mögött. A feketedoboz felvételei
alapján tudjuk, hogy a pilóták 18:04-kor összehasonlították a két gép irányát és szélsebességét. A 007 jelzi, hogy szembeszélben
repül, míg a 015 jelzi, hogy hátszélben repül, holott valójában ugyanazon a pályán kellene repülniük.
7
A kérdéses ügyben az alábbi láncon kellett a parancsnak végig futnia:
• Ivan Mojszevics Tretyak tábornok, a Távol-keleti katonai kerület parancsnoka;
• Valerij Kamenski tábornok, a Távol-keleti katonai kerület légvédelmének parancsnoka;
• Anatolij Kornyukov tábornok, a szokoli légitámaszpont parancsnoka;
• Geraszimenko alezredes, a 41-es vadászezred ügyeletes parancsnoka;
• Majsztrenko alezredes, smirnykhii légi bázis vadász-divíziójának ügyeletes vezetôje;
• Tyitovnyin alezredes, a bevetési központ ügyeletes tisztje;
• Gennagyij Oszipovics ôrnagy, a rakétákat kilövô SU−15-ös vadászgép pilótája.
8
Az egyik rakéta hôkövetéssel, a másik radarirányítással mûködött.
4
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A Boeing−747-es fedélzetén észlelik a becsapódást, de annak okát, magát azt, hogy rakétatámadás érte a gépet, sem ekkor, sem a késôbbiekben nem fedezik fel. A rakéta 11 000 méteres
magasságban a gép farkánál csapódik be, azonban a gép nem semmisül meg azonnal, hanem
közel tíz percen keresztül siklórepülésben – spirál vonalban – ereszkedik. A radaradatok, illetve
a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (International Civil Aviation Organization, ICAO)
által készített modellezés alapján egyértelmû, hogy a gép szolid ereszkedés mellett éri el az 5 000
méteres magasságot. Az ICAO jelentése (ICAO Report 1993: 61) szerint a pilóták a vészereszkedés végéig részlegesen irányításuk tartották a gépet, amely egészen 300 méteres magasságig
a radarokon is látható volt.
Ezt követôen valószínûsíthetôen 18:37-kor az 1. ábrán látható ponton, a Moneron-szigetek
mellett zuhant a tengerbe. A fedélzeten utazó mind a 269 ember életét vesztette.

3. NEMZETKÖZI JOGI MINÔSÍTÉS
Jelen fejezet célja az eset nemzetközi jogi megítélésének felvázolása – a vonatkozó nemzetközi
jogi források feldolgozásával. A szovjet és a nyugati oldal jogi érvelésének bemutatásához a felek
képviselôinek 1983 óta elhangzott nyilatkozatait és különösen az akció során rögzített hangfelvételek leiratait használom.
3.1. Szovjetunió
A szovjet reakció vizsgálatához és megértéséhez meg kell említenünk egy háttértényezôt, ami
eddig nem hangzott el. Valószínûsíthetôen a véletlennek köszönhetôen a KAL−007-es lelövésének napján a Szovjetunió egy új interkontinentális ballisztikus rakétát készült tesztelni, amely
tesztet végre is hajtották. Ez három ponton is megsértette az Egyesült Államokkal kötött SALTII egyezményt (W2):
• teljesen új fejlesztés volt, soha korábban nem használtak a szovjetek mobil rakétákat;
• rejtett és titkosított telemetriaadatokat sugárzott a rakéta, amelyek részletes információval
szolgáltak a kilövônek a becsapódás körülményeirôl;
• a rakéta túlméretezett volt (dummy warhead), jóval meghaladta mind a rakéta, mind a hordozója az egyezményben megállapított határokat.9
Ezek alapján érthetô, hogy okkal tartott a szovjet vezetés attól, hogy az amerikai hadsereg
felderítô gépekkel figyeli a térséget. Ezen félelmüket táplálhatta az a tény is, hogy a már említett FleetEx’ 83 hadgyakorlat során többször elôfordult, hogy amerikai hadi gépek „véletlenül”
berepültek szovjet területek fölé, és a koreai gép lelövésének a napján is cirkált az északi szovjet
határvonal környékén egy amerikai kémgép.
Felderítési célokra az Egyesült Államok ekkoriban a Boeing−RC-135 típusú, Boeing−707-es
alapokra épített repülôgépet használta, amely felépítésében, körvonalaiban, alapvetôen az alakjában – a 2. ábrán is látható módon – rendkívül hasonlít a Boeing−747-es Jumbókra.
MCC I Tudástár 1
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Mindez része volt a már említett RYAN-mûveletnek.
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2. ábra A Boeing RC-135 felderítô gép, illetve a Boeing–747 utasszállító gép alulnézetbôl
(forrás: W3, W4)

MCC I Tudástár 1

A Boeing−747-es követésére felküldött vadászgépek pilótái nyilvánvaló módon csak alulról
tudták jobban megfigyelni a gépet, mivel a sugárhajtású SU−15-ös szovjet vadászgép jóval gyorsabb sebességgel haladt, mint a polgári gép. Emellett helyi idô szerint hajnal volt, így a látási
viszonyok sem tekinthetôk tökéletesnek, a kilövés pillanatában a gépek távolsága közel 2 km volt.
Ugyanakkor kiemelendô, hogy az elfogó gépet vezetô Oszipovics ôrnagy, egy 1996 decemberében a New York Timesnak adott interjújában (GORDON 1996) elismerte, hogy egyértelmûen
látta, Boeing kétemeletes felépítésébôl adódó dupla ablaksor alapján, hogy a célpont nem katonai
gép, hanem egy „Boeing-típusú civil gép”. Azonban állítása szerint erre nem kérdezett rá a katonai irányítás, így ô ezt nem is említette meg, továbbá teljes meggyôzôdése volt, hogy bár civil
gép, kémfeladatokat lát el.
A fent említettek figyelembevételével a szovjet fél jogi érvelése két alapra épült: nem állapítható meg a géprôl, hogy civil vagy katonai légi jármû-e, és félô, hogy inkább ellenséges katonai
felderítô gép; másrészt pedig egyértelmûen megsértette a szovjet államhatárt, engedély nélkül
belépett az ország légterébe, sôt minôsített, korlátozott forgalmú katonai területeken is áthaladt.
A felderítô gép mivoltára utalnak Kornyukov tábornok 18:00-kor elhangzott szavai:
Kornyukov: „Ne támadja meg a célt hátulról, ne támadja meg a farok felôl, tartson oldalra. […]
Ne felejtse, a célnak gépágyúi vannak hátul”; valamint 18:06-kor a következôket mondja egy szovjet
vadászgép-irányító: „Mondja még egyszer, Kornyukov: Hány kondenzcsík látható, ha négy, akkor az
egy RC−135 lesz.”.
A katonai parancslánc különbözô fokain eltérô álláspontok fogalmazódtak meg az ellenlépések tekintetében. A fent idézettek alapján egyértelmûnek tûnik, hogy megközelítôleg 20 perccel
a KAL−007 kilövése elôtt kialakult a szovjet katonai vezetésben az a meggyôzôdés, hogy nem
civil, hanem katonai célponttal állnak szemben. Viszont a nézeteltérés továbbra is fennállt azzal
kapcsolatban, hogy kilôhetô-e a jármû, és ha igen, akkor földrajzilag hol.10

10

126

Kornyukov tábornok: „egyszerûen semmisítsük meg, még akkor is, ha semleges vizek felett repül? Az a parancs, hogy semleges vizek
felett semmisítsük meg? Hát, jó.”
Kamenszkij tábornok: „Ki kell deríteni, lehet ez valami civil gép, vagy Isten tudja kicsoda.”
Kornyukov tábornok: „Milyen civil? Átrepült Kamcsatka felett! Azonosítás nélkül jött be az óceán felôl. Kiadom a tûzparancsot.”
Tyitovnyin alezredes: „A parancsnok azt parancsolta, hogy a célt meg kell semmisíteni, ha megsértette az államhatárt.”
Majsztrenko alezredes: „Lehet, hogy utasszállító. Minden megfelelô lépést meg kell tenni az azonosításra.”
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Ennél a pontnál nem tudjuk tovább vizsgálni a döntés indítékait, de rögzíteni kell, hogy szovjet hatalomgyakorlási rendszerben komoly következményei lehettek annak, ha hibás személyi
döntés miatt alulmarad a szovjet oldal az „imperialista” nyugatiakkal szemben (DALLIN 1985:
70). Emiatt állíthatjuk, hogy inkább „biztosra mentek”, és kiadták a tûzparancsot az RC−135-ös
gépnek nézett Boeing−747 kilövésére.
Jurij Andropov, a Szovjet Kommunista Párt fôtitkára eleinte ugyan tagadta a gép lelövését,
azonban a Szovjetunió hamarosan elismerte azt, és a nemzetközi nyomás hatására hivatalosan
állást foglalt az ügyben szeptember 9-én, egy moszkvai sajtókonferencián, amelyet Nyikolaj
Ogarkov marsall, a Vörös Hadsereg fôparancsnoka tartott. Ogarkov elismerte a lelövés tényét,
de állította, hogy pontosan nem lehet megállapítani a lelövés földrajzi helyét.11 Mai tudásunk
fényében megállapítható, hogy a Szovjetunió politikai és katonai vezetése téves (illetve hamis)
információkat adott meg a gép lelövésének és kilövésének helyérôl. Egyértelmûen azt állították,
hogy nyugati kémrepülôgép sértette meg a szovjet légteret, és ez alapján jogszerûen likvidálták
azt, a belsô szuverenitásukat gyakorolva.
3.2. A nyugati államok

11
12

Ogarkov a sajtókonferencián: „Nem tudjuk megadni a precíz választ a lezuhanás helyérôl, mert elsôsorban mi magunk sem tudjuk a helyét.”
A Biztonsági Tanács ügyrendi szabályai miatt (vétórendszer) határozatot az ügyben nem fogadott el. A szavazáskor a Szovjetunió,
illetve Lengyelország nemmel voksolt.
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A hidegháború logikájából adódik, hogy egy bipoláris jellegû vitában az Egyesült Államok
állt a nyugati államok élére, és az eset folyamatából következik az is, hogy az USA alapvetôen
reflektív magatartást tanúsított. A támadás másnapján az elsô hivatalos nyilatkozatot – Reagan
elnökkel való elôzetes egyeztetés nélkül (W5) – George P. Shultz amerikai külügyminiszter tette, beszéde mellett bemutatott szovjet hanganyagokat, amelyeket az amerikai hírszerzés rögzített
az éjszaka folyamán (DALLIN 1985: 4).
Ronald Reagan, az Egyesült Államok elnöke szeptember 5-én délután intézett üzenetet
a rádión és televízión keresztül az amerikai néphez (Address). Üzenetében lejátszott hangfelvételeket, és jelezte, hogy ezeket haladéktalanul bemutatják az ENSZ Biztonsági Tanácsában is.
Az elnök elmondta, hogy a koreai repülôgép elleni mészárlásban („Korean airline massacre”)
olyan emberiesség elleni bûncselekményt követett el a Szovjetunió, amelyet soha nem felejthet
el a világ. A szovjet fellépés jogi indokoltsága kapcsán kifejtette: „Nem volt semmilyen indokoltsága annak, amit a szovjetek tettek, sem jogi, sem morális szempontból”. Reagan egyértelmûem
agressziónak minôsítette a civil repülôgép elleni fellépést, és kijelentette, hogy az Egyesült Államok szorgalmazza az ICAO minél elôbbi kimerítô vizsgálatát, továbbá azonnali hatállyal az
ENSZ Biztonsági Tanácsához fordulnak az ügyben.12
Bejelentette, hogy az Egyesült Államok a nemzetközi jog eszközeivel élve retorziós intézkedéseket vezet be az Aeroflottal, a szovjet nemzeti légitársasággal szemben. Az Egyesült Államok
már 1981 óta megtiltotta az Aeroflot számára az amerikai légtér, ezentúl megtesznek minden
lépést az Aeroflot USA-ból való teljes kiszorítására. Kanada egyidejûleg 60 napra felfüggesztette a szovjet légitársaság minden leszállási és üzemanyag-újratöltési jogosultságát. Reagan elnök
felhívott minden országot, hogy „ne fogadják el az Aeroflotot a nemzetközi polgári légi közösség
normális tagjaként mindaddig, amíg ki nem elégítik a szovjetek az emberiség igazság iránti kívánalmát”. További retorzióként jelezte, hogy nem folytatják a bilaterális közlekedési tárgyalásokat a Szovjetunióval, amíg azok nem jeleznek elkötelezettséget a polgári repülés biztonsága iránt.
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3.3. Saját következtetések
Érvelésem kiindulási premisszáiként tisztázni kell olyan tényállási elemeket, amelyek az ellenoldalú felek elôadásaiban nem nyertek bizonyosságot.
Az ICAO 1983-ban készített jelentése nem foglalt állást abban a kérdésben, hogy hol történt a gép
kilövése (az SU−15 és a KAL−007 földrajzi helyzete). Ezt az ICAO a szovjet radaradatok hiányában
kétséget kizáróan nem is tudta volna megtenni. A vonatkozó információkat a Szovjetunió felbomlása
után az új orosz vezetés a szervezet rendelkezésére bocsátotta, így az 1993-ban elfogadott jelentés már
megállapítja ezt is. A jelentés kimondja, hogy a Boeing−747-es repülôgép a szovjet légteret elhagyva,
nemzetközi vizek felett tartózkodva kapott találatot, és mivel a rakétát kilövô SU−15-ös elfogó vadászgép 2 km-re repült a KAL−007-tôl, a rakéta kilövése is nemzetközi vizek felett történt meg.
Az ICAO szakértôi jelentése (1993: 10) szerint a rakéta becsapódásának helye megközelítôleg 21
tengeri mérföldre található a legközelebbi szovjet alapvonaltól. A nemzetközi polgári repülésrôl szóló 1944.
december 1-jén Chicagóban kelt egyezmény (Chicagói egyezmény, 15 U.N.T.S. 295) 1. és 2. cikkeinek,
továbbá a parti tengerrôl és a csatlakozó övezetrôl szóló Genfben 1958. április 29-én kelt egyezmény (516
U.N.T.S. 205) 24. cikkének, valamint a nyílt tengerrôl szóló Genfben 1958. április 29-én kelt egyezmény
(450 U.N.T.S. 82) 1. cikk alapján megállapíthatjuk, hogy az állam szuverenitása a szárazföld felett13 és
a parti tenger felett húzódó légtérben érvényesülhet. Az ICAO által megállapított tények és a fent hivatkozott jogforrások egymásra vetítésével megállapíthatjuk, hogy mind az SU−15 tüzelése, mind pedig
a rakétabecsapódás Szovjetunió légterén kívül, nemzetközi vizek felett, nemzetközi légtérben történt.
Továbbá tényként kezelendô az is, hogy a lelôtt légi jármû egy Boeing−747-230B típusú utasszállító gép volt (JOHNSON 1986: 171), amely az útja során nem teljesített sem titkosszolgálati,
sem katonai feladatot (Chicagói egyezmény, 3. cikk). Egyszerû polgári gépként repült a Chicagói
egyezmény hatálya alatt.
Végül kérdés: megtett-e minden tôle elvárható erôfeszítést a szovjet légierô annak érdekében,
hogy bizonyossággal azonosítsa a radaron észlelt gépet, annak típusát, jellegét és repülésének
célját. A Szovjetunió polgári repülésért felelôs minisztériuma által kiadott „légijármû-elfogás”
(aircraft interception) esetén alkalmazandó szabályzata (ICAO Report 1993, Appendix H), amelyet
mind a szovjet polgári és katonai pilótáknak, mind a külföldi polgári pilótáknak eljuttattak,
a következôket írja elô követendô jelzési, figyelemfelkeltési eljárásként:
• rádiójelzések;
• fényjelzések;
• szemmel látható jelzések;
• szárnybillegtetés.
Mindezeket addig kell folytatni, amíg a fentiek közül valamelyik módon nem válaszol az elfogott gép. A tényállásnál leírtak alapján megvizsgálva megállapítható, hogy a szovjet légvédelem
nemcsak a nemzetközi jogot, hanem a szovjet minisztérium által kibocsátott belsô szabályzatot
is megszegte annak érdekében, hogy még a saját államuk területe felett kilôhessék a gépet (ezt
bizonyítja a hangfelvételek leirata14). Ugyanerre a következtetésre jut az ICAO is jelentésében
(ICAO Press Release PIO 8/93 REVISED: 2).
Meglátásom szerint alapvetôen két minôsítés merülhet fel az ügyben a nemzetközi jog diszciplínáján belül: agresszió vagy határincidens.
13
14
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A szárazföldi államhatárok és a tengeri alapvonalak által behatárolt terület.
 18:22-kor: Kornyukov tábornok: „Hogy az a [káromkodás], mennyi ideig tart ennek támadási helyzetbe kerülni, máris a semleges
légtérben lesz? Utánégetôt bekapcsolni. Hozzák be a MIG−23-ast is... Amíg maguk itt pazarolják az idôt, a cél kirepül.”.
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3.3.1. Határincidens
A határincidens fogalma alatt olyan cselekményt értek, ahol az egyik fél – jellemzôen nem
szándékosan – megsérti valamely tekintetben a másik fél államhatárát, ezzel jogtalanul behatol
a másik fél szuverenitása alatt lévô területre, és erre válaszul a másik fél fegyveres erôt vagy
erôszakot alkalmaz. Értelmezésem szerint itt a határincidensre válaszul represszáliaként válaszolhat valamely módon a szovjet állam. Represszália alkalmazásáról abban az esetben beszélhetünk, ha az állam másik állam jogsértô magatartására önmaga is jogsértô ellenlépéssel válaszol
(CASSESE 2005: 232).
Ugyanakkor a nemzetközi jog két alapvetô kritériumot (CASSESE 2005: 234) fogalmaz meg
ezen szankció alkalmazása során: az ellenintézkedésnek arányosnak kell lennie, és amennyiben
békeidôben történik, nem sértheti meg az erôszaktilalom (ENSZ Alapokmány, 2. cikk (4) bekezdés) ius cogensnek minôsülô szabályát.
A Szovjetunió az utasszállító gép lelövésekor mindkét vonatkozó feltételt megszegte. Nem
tekinthetô egy navigációs hiba miatti, véletlen, nem szándékos határsértéssel arányos válaszlépésnek a gép lelövése és 269 ember meggyilkolása. Másrészrôl pedig a repülôgép lelövése
egyértelmûen megvalósítja az erôszaktilalom megsértését, az erôszak (agression) definíciójáról
szóló 3314 (XXIX). számú ENSZ Közgyûlési határozat (A/RES/29/3314) 3. cikkének (d) bekezdését megszegve.
Hasonlóan vélekedik a kérdésben a Nemzetközi Bíróság is, a Corfu Channel-ügyben kimondták: a határok, a belsô szuverenitás és az államterületének védelmezéséhez joga van azz országoknak, de az „emberiesség alapvetô megfontolásait” (elementary considerations of humanity) szem
elôtt kell tartani ennek gyakorlása során (Corfu Channel Case, UK v. Albania (Merits), ICJ Rep.
1949: 22; lásd még: DALLIN 1985: 67; CASSESE 2005: 7).
Megjegyzendô, a Szovjetunió belsô joga (Law on the USSR State Border és Air Code of the
USSR) lehetôvé tesz bizonyos fellépést a határsértô repülôgépek ellen, azonban jelen esetben ez
a lehetôség nem vizsgálandó. A szovjet törvények területi hatálya csupán a Szovjetunió területeire korlátozódik, azonban mind a támadás, mind a gép eltalálása ezen kívül történt, ahol a szovjet
jogszabályok nem alkalmazandóak.
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3.3.2. Agresszió
Amint azt az elôzô pontban már említettem, az ENSZ Közgyûlése elfogadott egy határozatot
(A/RES/29/3314) az agresszió fogalmáról. A határozat definiálja azokat a tényállásokat, amelyek
megvalósítása esetén egy állam megsérti a nemzetközi jog alapkövét képzô agresszió tilalmat.
Eszerint agressziót követ el az állam, amennyiben „fegyveres erôivel támadást követ el egy másik
állam szárazföldi, tengeri légierô csapatai ellen vagy vízi vagy légi jármûvét megtámadja”.
A fentiek megvalósítása esetén a Szovjetunió egyetlen módon mentesülhetne, amennyiben alkalmazható valamely kivétel az erôszak tilalom alól a konkrét ügyben. Az ENSZ Alapokmány két
kivételt említ: az ENSZ Biztonsági Tanácsának felhatalmazását (ENSZ Alapokmány, 42. cikk),
illetve az önvédelemhez való jog gyakorlását (ENSZ Alapokmány, 51. cikk).
Az elsô kivétel nyilvánvalóan nem alkalmazható jelen esetben. A második esetében az Alapokmány megkívánja a fegyveres támadást (armed attack) a jog gyakorlásához. A jelentések alapján
egyértelmû, hogy a KAL−007-es járatán nem volt olyan eszköz vagy személyzet, amely a Chicagói egyezmény 3. cikke alapján kiemelné a „civil légi jármû” (civil aircraft) kategóriájából a gépet. Így a fegyveres támadás esete nem áll fenn (LOWE 2007: 271; CASSESE 2005: 305−307),
vagyis az önvédelem joga nem gyakorolható.
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A fejezet zárásaként William J. Hughes15 álláspontját (HUGHES 1980) kívánom idézni, mely
szerint három kumulatív feltétel teljesülése esetén lehetséges egy határsértô légi jármû lelövése:
• az ország biztonsága érdekében szükségesnek vélt,
• a lelövés következtében felmerülô kockázatok alacsonyabbak, mint a lelövés elmaradása esetében várható problémák;
• a határsértés elhárítása érdekében minden egyéb lehetséges intézkedést kimerítettek.
Összegezve elmondható, hogy a Boeing valóban megsértette a Szovjetunió légterét, különösen problémás az, hogy ezen belül kiemelt érzékenységû légtérbe is berepült. A szovjet légierô
ugyanakkor elmulasztott megtenni minden, a szovjet jog és a nemzetközi jog által elôírt, illetve
lehetséges intézkedést a határsértô állapot felszámolása érdekében. Ennek fényében egy fegyveres támadással járó elhárítási intézkedés véleményem és a fent leírtak alapján nem lehet jogszerû.
De ezen túlmenôen az, hogy a támadást nemzetközi légtérben, vagyis a szovjet területeket
veszélyeztetô idôszak elmúlása után hajtották végre16, minden egyéb körülmény megfontolása
nélkül is, a nemzetközi jog – és a ius cogens – súlyos megsértését eredményezte.
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4. AZ ESET UTÓÉLETE, KÖVETKEZMÉNYEI
A dolgozat bevezetôjében kifejtettem, hogy nem a politikai vagy repüléstechnikai oldalát kívánom feldolgozni. Azonban ahhoz, hogy teljes képet adhassak a vizsgált esetrôl, röviden meg
kell emlékeznem a politika világában keltett korántsem elhanyagolható hullámairól, valamint
a körülmények tisztázatlansága miatt felmerülô alternatív magyarázatokról.
Az Egyesült Államok és a Szovjetunió közti viszonyt az incidenst megelôzôen sem mondhattuk felhôtlennek, sôt a hidegháború során az idôszak az egyik mélypontnak volt tekinthetô.
A felek elsô nyilatkozataiból egyértelmû volt, hogy a történteket mindkét oldal egyértelmû provokációként fogta fel, ami természetszerûleg vezet a problémák eszkalálódásához.
Az USA megtette a lépéseket az ENSZ-ben az ügy megtárgyalása és felgöngyölítése érdekében, valamint kiadott Nemzetbiztonsági irányelvet (National Security Directive) a célból, hogy
„minden diplomáciai erôfeszítést megtegyenek annak érdekében, hogy a nemzetközi és a belföldi figyelmet fenntartsák a szovjetek tettével kapcsolatban”. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendkívüli ülésén tárgyalta a KAL−007 lelövését 1983. szeptember 12-én. A határozattervezet (U.N.
Doc. S/15966/Rev.1, 1983) egyértelmûen a Szovjetuniót jelölte meg hibás félként a gép lelövésénél, de amint az várható volt, a Szovjetunió (és a baráti Lengyelország) nemmel szavazott, így az
tervezetet nem fogadta el a Biztonsági Tanács.
Szeptember 8-án külügyminiszteri találkozót rendeztek Madridban George P. Shultz és Andrej Gromiko részvételével. A hivatalos közlemények szerint a KAL−007 kérdése nem került napirendre, az amerikai külügyminiszter a sajtótájékoztatón a következôket mondta: „Gromiko
külügyminiszter nekem adott válasza még kevésbé volt kielégítô, mint amit tegnap nyilvánosan
mondott. Teljesen elfogadhatatlannak találom” (OBERDORFER 1998: 51). Amint azt már fentebb említettem, Reagan elrendelte az Aeroflot gépek kitiltását Amerikából, amit szeptember
15
16
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Amerikai jogász, kongresszusi képviselô, nagykövet.
Az 1. ábrán látható, hogy a repülôgép útvonalának tendenciája egyértelmûen jelzi, a kilépés után az ázsiai kontinens déli része felé
folytatja az útját a gép, szovjet terület a továbbiakban nem esik útjába.
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15-én a Federal Aviation Administration (FAA) el is rendelt. A tiltás közel három évig állt fenn.
Érdekes következménye a történteknek, hogy 1983. szeptember 16-án Reagan elnök rendeletében engedélyezte a GPS navigációs rendszer civil használatát (W6).

5. KONKLÚZIÓ
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Összegzésként elmondható, a Korean Air Lines 007-es járatának esete alapvetô fontosságú
mind a világpolitika, mind a nemzetközi légi jog történetében. Sem ezt megelôzôen, sem ezt
követôen nem fordult elô, hogy egy állam civil utasokkal teli, polgári repülôgépet lôjön le.
A légi jog fejlôdésének elsô évtizedeiben, a második világháborút megelôzôen, hiányzott
a mindennapi, tömeges légi közlekedés, így olyan ma már evidenciának számító kérdések sem
voltak egyértelmûen tisztázva, mint a légtér határainak kijelölése. Több széleskörûen elterjedt
elmélet született az állam „felsô határainak” meghatározására, azonban ennek hatásai csupán
a második világháborút követôen, a Chicagói egyezmény nyomán jelentek meg. Ennek következtében az államok joga a légtér szuverenitására nemzetközi jogilag kodifikálttá vált. Ugyanakkor megfigyelhetô, hogy a légtér kezelésére vonatkozó belsô jogi szabályok rendkívül színesek
és egyúttal megszorítóak voltak. Az államok igyekeztek minél több jogosítványt felhalmozni
a szuverenitás tényleges megvalósítása és biztosítása érdekében. Ennek példáját láthatjuk a korábbi
fejezetekben a szovjet belsô jogi szabályoknál.
Az 1983-as incidens nemzetközi jogi következményei követték a nemzetközi jog forrásainak
kettôsségét. A szokásjogban megerôsödött a korábbi általánosan követett szabály, hogy a légtér
megsértése esetén is csak kivételesen (szükségesség) semmisíthetô meg a szuverenitást sértô légi
jármû, az arányosság szabályainak tiszteletben tartásával. Vita tárgyát képzi, hogy létezett-e szokásjogi norma a polgári – civil utasokat szállító – repülôgépet megsemmisítésének tilalmáról. Az
ügyben megszólaló és állást foglaló államok véleményébôl és az azóta is követett gyakorlatukból
adódik a fenti szokásjogi szabályok megerôsítése, de emellett kodifikált – nemzetközi egyezményben megjelenô – jogi következménye is volt a Csendes-óceán felett történteknek.
Az ICAO az ENSZ Biztonsági Tanácsához hasonlóan rendkívüli ülésen tárgyalta az esetet
és elfogadott egy kiegészítô 3bis cikket a Chicagói egyezményhez 1984. május 10-én, amelynek
értelmében: „A Szerzôdô Államok elismerik, hogy mindegyik Államnak tartózkodnia kell a repülésben lévô polgári légi jármû elleni fegyverhasználat alkalmazásától, és hogy elfogás esetén a fedélzeten lévô emberek életét és a légi jármû biztonságát sem veszélyeztethetik. Ez a rendelkezés
nem értelmezhetô úgy, hogy bármi módon módosítaná az Államoknak az Egyesült Nemzetek
Alapokmányában rögzített jogait és kötelezettségeit” (2007. évi X. törvény, a Nemzetközi Polgári Repülésrôl szóló, Chicagóban, 1944. december 7. napján aláírt Egyezményt módosító, 1980. október
6-án, 1984. május 10-én, 1990. október 26-án, 1995. szeptember 29-én, valamint 1998. október 1-jén
kelt Jegyzôkönyvek, illetve a Nemzetközi Polgári Repülésrôl szóló Egyezmény hiteles öt- és hatnyelvû
szövegérôl szóló Jegyzôkönyvek kihirdetésérôl, 1. § (2) bekezdés). A további bekezdések részletesen leírják, hogy milyen eljárást kell követni hasonló esetekben. Ezzel egyértelmû, hogy kapott
a nemzetközi légi jog egy új kodifikált eljárást, azonban megkérdôjelezhetô, hogy amennyiben
a 3bis cikk már hatályban lett volna 1983. augusztus 31-én, megtörtént volna-e a katasztrófa.
Meglátásom szerint igen. A nemzetközi jog fontos és nélkülözhetetlen része a nemzetközi rendszer keretének, ugyanakkor látnunk kell a korlátait is, egy ehhez hasonló határsértés esetén sok
megfontolás áll a nemzetközi jog elôtt a rangsorban a parancs kiadásakor.
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Mégis a hidegháború megszûnése után, a technikai fejlôdés mai szintjén, a jelen pontosan szabályozott nemzetközi közjogi és légi jogi keretrendszerében biztosabbnak látszik, hogy a Korean
Air Lines 007-es járatának tragédiája nem fog megismétlôdni.
***
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Végül mindenképpen megjegyzendô és továbbgondolandó a 2011. szeptember 11-e után történtek fényében az a tény, hogy a World Trade Center tornyaival együtt hullott porba a társadalom légi közlekedésbe
vetett bizalmának és biztonságérzetének jó része. Ugyan a két eset jogi minôsítése messze áll egymástól, 9/11
eseményei talán az elsô olyan alkalmak voltak, amelyek alapjaiban rázták meg a légi jog diszciplínáját.
A 2000-es évek liberalizációs törekvései megszakadtak, és olyan irányú fejlôdés indult meg, amely sok más
szempontot képes alárendelni a megrendült bizalom és biztonság helyreállításának. Meglátásom szerint ez
a fordulópont alkalmas lehet arra, hogy a nemzetközi légi jog szabályrendszerét részben átalakítsuk és modernizáljuk, amint erre kísérletet tesz a 2010-ben aláírt Pekingi egyezmény. Remélhetôleg a közeljövôben
elérhetô egy olyan várt nyugvópont, amely a 1980-as évek reformjaihoz hasonlóan újabb több évtizedes
biztonságos mûködést tud garantálni a légi közlekedés számára.
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SZERZÔINK / OUR AUTHORS

H artmann C sa b a / C sa b a H artmann
Hartmann Csaba 22 éves, jelenleg a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Karának mechatronikai mérnök harmadéves alapszakos hallgatója. Korábban
ugyanitt nemzetközi gazdálkodás alapszakon tanult, és a nyár folyamán kiváló minôsítéssel diplomázott. Tanulmányai mellett rendszeresen részt vett több diákszervezet munkájában, tagja
volt a Liska Tibor és a BME Management Szakkollégiumnak, majd 2009-tôl az ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) európai diákszervezetnek, amelynek
2013 januárjától egy évre az elnöki posztját tölti be. Szakmai gyakorlatát a The Boston Consulting Group budapesti és dubai irodájában töltötte, ahol banki stratégiával és kockázatkezeléssel kapcsolatos témákkal foglalkozott. Több nemzetközi esettanulmányi versenyen is részt vett,
amelyek közül a TIMES 2012 évi nemzetközi elsô helyére a legbüszkébb. Szabadidejében szeret
úszni, futni vagy tangóharmonikán játszani.
Csaba Hartmann is 22 years old and currently a Mechatronics Engineering BSc Student at
the Budapest University of Technology and Economics. He graduated from the same university
as an Economist in International Business in 2012. Besides his studies, he has been extremely active in several student organizations, worked at the Liska Tibor College and at the BME College
for Advanced Management Studies. Since 2009 he has been a member of the ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) network and he has been elected as
the President of the organization for the calendar year of 2013. He pursued his internship at the
Boston Consulting Group in Budapest and Dubai, where the focus of his work was shaping the
strategy and implementing risk management measures for financial institutions. In his free time
he enjoys playing the accordion and he also frequently goes running and swimming.
H or v áth Á ron / Á ron H or v áth
Horváth Áron az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának másodéves joghallgatója, ezenkívül a Mathias Corvinus Collegium nemzetközi kapcsolatok szakirányos képzésén vesz részt. 2011-ben érettségizett a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban.
2010-ben történelem OKTV 6-dik, 2011-ben filozófia OKTV 15-dik helyezést ért el. 2011-ben
a Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján történelem szekcióban Nagydíjban részesült. A 2011–2012-es tanév során a Kutató Diákok Országos Szövetségénél tevékenykedett mint
Humán- és Társadalomtudományi Tagozatvezetô. A 2012–2013-as tanév kezdete óta az ELTEÁJK Hallgatói Önkormányzatának választott küldöttgyûlési képviselôje. Középszintû nyelvtudással rendelkezik angol, német és latin nyelvbôl.
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Áron Horváth is a second-year Law student of the Eötvös Lóránd University of Arts and
Sciences in Budapest. An active participant in the training programme of Mathias Corvinus
Collegium, his specialization was in International Relations. He graduated from the Benedictine Grammar School of Pannonhalma in 2011. In 2010, he came sixth in the OKTV national
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secondary schools competition in History, and in 2011, he achieved fifteenth place in Philosophy. In 2011 he won the national competition in History which was organised by the Student
Research Association. During the 2011-12 academic year, he worked at the Hungarian Research
Student Association as the Head of the Social Science Department. At the beginning of the
2012-13 academic year, he was elected as a representative in the University’s Student Union.
He has an intermediate-level knowledge of English, German and Latin.

K o v ács O rsolya / O rsolya K o v ács
Kovács Orsolya az ELTE pszichológia és a Corvinus Egyetem szociológia szakán tanul párhuzamos képzésben 2009 óta. Tanulmányai során fél évet Hollandiában, a nijmegeni Radboud
Egyetemen töltött, ahol egy speciális tanulmányi programban vett részt pszichológiából. Leginkább a hálózatkutatás és a szervezetfejlesztés kutatási és alkalmazott területei állnak érdeklôdése
fókuszában. A Common Purpose-nél töltött munkája során számos gyakorlati tapasztalatra tett
szert, csakúgy mint a Hajléktalanokkal a Hajléktalanokért Projekt vezetése során az MCC-ben.
Különdíjat nyert szociológia szekcióban a BCE Tudományos Diákkonferenciáján és csapattársával második helyezést ért el a GE employer branding versenyén 2012-ben. Az önkénteskedés
szintén fontos szerepet játszik a mindennapi életében. Érdeklôdéssel néz az új kihívások elé,
melyek a nonprofit és üzleti alapú vállalkozások szervezetfejlesztése területén várnak rá kutatási
lehetôségként.
Orsolya Kovács has been studying Psychology at the Eötvös Lóránd University of Arts and
Sciences and sociology at the Corvinus University, both in Budapest, since 2009. She has spent
half a year abroad at the Radboud University in Nijmegen, Netherlands and has completed
a special certificate programme in Psychology. She is interested in network research and organizational development. She gained useful practical experience during her internship at Common Purpose Hungary and during managing the With the Homeless for the Homeless project
organized by MCC. She won a special award in the Sociology Section at the Scientific Student
Conference and achieved second place at an employer branding competition organized by GE in
2012. Volunteering also plays an important role in her everyday life. Orsolya is looking forward
to obtaining new insights into the research fields of organizational development of non-profit
and business based companies.
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N agy S zil v ia / S zil v ia N agy
Nagy Szilvia jelenleg a Külügyminisztériumban dolgozik a Duna Régió Stratégia Energia
prioritási területén. Mellette a Budapesti Corvinus Egyetem végzôs hallgatója nemzetközi tanulmányok mesterszakon. Korábban nemzetközi tanulmányok és turizmus-vendéglátás szakon
BA diplomát szerzett szintén a Corvinuson. Szakmai gyakorlatai során dolgozott a soros magyar
EU elnökségen, valamint a Tallinni és Londoni Magyar Nagykövetségen. Erasmus-ösztöndíjjal
fél évet a tartui egyetemen tanult, ahol balti tanulmányokra specializálódott, és jobban elmélyedt
az észt energiapolitikában.
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Szilvia Nagy is currently working at the Hungarian Ministry of Foreign Affairs in the Energy Priority Area of the Danube Region Strategy. She is also completing her final year of the
International Relations Master at the Corvinus University of Budapest. She has received a BA
in International Relations and Tourism and Hospitality as well, also at the Corvinus University.
During her internships she worked at the Hungarian EU Presidency, and at the Hungarian Embassy in Tallinn and London. She spent one semester with Erasmus at the University of Tartu,
where she specialized in Baltic Studies and became an expert in Estonian energy policy.

N aszrai P é ter / P é ter N aszrai
Naszrai Péter gazdálkodási és menedzsment alapszakos hallgatóként kezdte meg tanulmányait a Mathias Corvinus Collegiumban 2007-ben. Dolgozott a PWC-nél, az E.ON Földgáz
Storage-nál, collegista társaival részt vett egy vállalkozás építésében is. Demonstrátorként aktív
volt az egyetemi tudományos életben. Jelenleg Pénzügy mesterszakon és a CEMS International
Management képzésen hallgató a Corvinus Egyetemen. Szakmai érdeklôdési területei: energiastratégia, befektetés, vállalkozásépítés.
Peter Naszrai started Mathias Corvinus Collegium as a Business and Management student in
2007. He has worked at PWC, E.ON Gas Storage and participated in business development with
his college fellows. As a teaching assistant, he was active in the academic life of the university. He
is currently majoring in Finance and CEMS Master in International Management at the Corvinus
University. His fields of interest include energy strategy, investment, and business development.

N é meth Á dám / Á dám N é meth
Németh Ádám, a Mathias Corvinus Collegium Nemzetközi kapcsolatok szakirányán és
a Vezetôképzô Programban végzett alumnus. Alapszakos tanulmányait a Budapesti Corvinus
Egyetem Társadalmi tanulmányok, illetve a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nemzetközi gazdálkodás szakán végezte. Ádám több tanulmányi kitüntetésben is részesült,
kétszer nevezték köztársasági ösztöndíjra, a BME-n megválasztották a Kar kiváló hallgatójának,
illetve a Corvinus Egyetem Társadalomtudományi karán végzésekor a Kar szakmai díjára terjesztették fel. A Corvinus egyetem Mikroökonómia Tanszéke által szervezett politkai gazdaságtan tárgy demonstrátora volt. Mesterszakos tanulmányait a Central European University Public
policy szakán végzete el, kitüntetéssel. Ádám több nemzetközi konferencián adott elô, illetve
tudományos írásai közül két könyv fejezete és egy folyóiratban közölt publikációja jelent meg.
Jelenleg az Ernst&Young Adótanácsadási osztályán dolgozik. Fôbb kutatási területe fiskális politikák, decentralizált pénzügyek.
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Ádám Németh is an alumnus of Mathias Corvinus Collegium, where graduated in International Relations and Leadership studies. He earned two undergraduate degrees, one in Social
sciences at the Corvinus University of Budapest, another in International Business at the Budapest University of Technology and Economics. He has received several academic awards,
was twice nominated for the Scholarship of the Hungarian Republic, was named an Excellent
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Student of the Faculty of Economics at the Budapest University of Technology and Economics,
and has also received the Excellent Academic Graduate award from the Corvinus University.
Ádám also fulfilled a Political Economy teaching assistant’s position at the Department of Microeconomics at Corvinus. He pursued his graduate studies at the Central European University,
where he graduated in Public Policy with a distinction. He has presented his papers at several
international scientific conferences; furthermore, he has had chapters published in two books
and his writings have appeared in a journal. He is currently working with Ernst & Young Advisory Hungary, as a tax advisor. Ádám’s main research interests encompass fiscal policies and
decentralized finance.

N yircsák A drienn / A drienn N yircsák
Nyircsák Adrienn a Mathias Corvinus Collegium Vezetôképzô Programjának végzôs hallgatója. Alapszakos tanulmányait az ELTE-BTK francia, illetve a Budapesti Corvinus Egyetem
nemzetközi tanulmányok szakjain végezte. Jelenleg a Közép-Európai Egyetem mesterképzésén
vesz részt, közpolitika szakon. Érdeklôdésének középpontjában az Európai Unió kormányzásának kérdései, annak normatív dimenziója áll, különös tekintettel az oktatás és a kultúra politikaterületeire. Adrienn a Fiatal Európai Polgárok Konvenciójának egyik szervezôje és animátora,
valamint jótékonysági és közösségi projektek rendszeres résztvevôje és vezetôje. Egyik kedvenc
elfoglaltsága a nyelvtanulás: angolul, franciául, spanyolul és oroszul beszél, illetve tanul.
Adrienn Nyircsák is a student of the Leadership Programme at Mathias Corvinus Collegium.
She holds bachelor’s degrees in French Studies from the Eötvös Loránd University of Arts and
Sciences and in International Relations from the Corvinus University, Budapest. She is currently completing her studies in Public Policy at the Central European University, working towards
a master’s degree. Her interests lie in European governance and its normative dimension with
a focus on the areas of education and cultural policies. She is a co-organizer and animator of
the Convention of Young European Citizens. She is also regularly involved in the organization
and leadership of community and charity projects. One of her most beloved activities is learning
languages: besides English she speaks / studies French, Spanish and Russian.
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P álink ó G á b or / G á b or P álink ó
Pálinkó Gábor a Mathias Corvinus Collegium Vezetôképzô Programjának végzôs hallgatója.
Alapszakos tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi gazdálkodás, valamint gazdaságelemzés szakjain végezte. Jelenleg a Közép-Európai Egyetem mesterképzésén vesz részt,
közgazdasági elemzô szakon. Fô érdeklôdési területei a menedzsment és a közgazdaságtan határterületéhez kapcsolódnak, ilyenek például a játékelmélet, a különbözô piacelméleti kérdések,
valamint a stratégiai tanácsadás. Gábor eddig egy nemzetközi stratégiai tanácsadó cégnél szerzett
munkatapasztalatot gyakornokként, ahol lehetôsége nyílt együtt dolgozni egy energetikai vállalattal, valamint a Vidékfejlesztési Minisztériummal. Kedvenc elfoglaltságai közé tartozik a kosárlabda, mindemellett szívesen olvas vezetéssel és pszichológiával kapcsolatos ismeretterjesztô
és szépirodalmat.
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Gábor Pálinkó is a student of the Leadership Programme at Mathias Corvinus Collegium.
During his undergraduate years he studied Economics and International Business at the Corvinus University of Budapest. He is currently in the first year of his studies for an MA in Economics at the Central European University. His interests are related to the fringes of management
and economics, for example game theory or industrial organization and management consulting.
So far, he has gained work experience as a trainee at an international management consulting
company, where he had the opportunity to work together with a major energy company and
with the Ministry of Rural Development. His favourite activities include playing basketball and
reading books related to leadership and psychology.

S za b ó A nita / A nita S za b ó
Szabó Anita 2008-ban kezdte egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Társadalmi tanulmányok alapszakán, ezzel egyidejûleg felvételt nyert a Mathias Corvinus Collegium Junior képzésére, majd egy évvel késôbb az MCC Közép-Európa szakértô / modern kori
történelem szakirányra. 2010-ben esszét publikált A nemzeti identitás meghatározói az 1980-89
között születettek körében címmel a Kontra Mûhely A 80-as generáció esszékötetében. Ebben az évben
részt vett az ELTE Kiválóságok Köre elnevezésû tehetséggondozó programjában. Tanulmányait
az ELTE-n Szociológia mesterszakon, valamint az MCC Vezetôképzô Programjában folytatja.
A 2011/2012-es év tavaszi szemeszterében Erasmus-ösztöndíjjal Csehországban a brnói Masaryk
Egyetemen tanult. Jelen kötetben megjelenô tanulmánya az itt végzett kutatómunka eredménye.
Anita Szabó began her academic career at the Eötvös Loránd University of Arts and Sciences in
2008 studying for a BA in Social Sciences. She also joined the Junior programme at Mathias Corvinus
Collegium in the same year and continued Central European specialised training at MCC in 2009.
She was first published, with an essay entitled Determinants of National Identity among those born between
1980 and 1989, in 2010. In the same year, she also had the privilege of taking part in the eminence circle of Eötvös University, which is a special group for talented students. In 2011, she began her MA in
Sociology at Eötvös University and also successfully qualified for an Erasmus Scholarship to Masaryk
University in Brno, the Czech Republic. The study published here was the result of her research work there.
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Szûcs Ádám Imre a Mathias Corvinus Collegium 2012-ben végzett hallgatója. A nemzetközi
kapcsolatok és jog szakirányon túl a Collegium Vezetôképzô Programját is elvégezte. Egyetemi tanulmányait az ELTE-ÁJK jogász szakán végezte, diplomáját 2012-ben szerezte meg. Erasmus-ösztöndíjasként tanult az amszterdami Vrije Universiteit diákjaként. Fôbb kutatási területei
a nemzetközi jog általánosan, az európai uniós jog és a nemzetközi légi jog. 2011-ben elnyerte
a köztársasági ösztöndíjat és a legjobb opponens díját az OTDK európai közjogi szekciójában.
Gyakornokként a Külügyminisztérium Amerika Fôosztályán, illetve egyetemi tanulmányai mellett részmunkaidôben a Századvég Alapítvány elemzôjeként dolgozott. Jelenleg a Külügyminisztérium EU Koordinációs és Intézményi Fôosztályának munkatársa. Társadalmi munkaként
a Remény a Gyermekeknek közhasznú szervezet felügyelôbizottságnak elnöke.
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Adam Imre Szûcs is alumnus of Mathias Corvinus Collegium; he was a member of the International Relations and the Law Specialised Training Programmes and in addition completed
the institution’s Leadership Programme. He graduated from the School of Law at the Eötvös
Loránd University in 2012. During his university studies he spent a semester in the Netherlands
on an Erasmus Scholarship at Vrije Universiteit Amsterdam. Major fields of his studies and
research are international law in general, EU law and aviation law. In 2011, he was awarded the
Scholarship of the Republic of Hungary and the “Best opponent” prize at the National Scientific Student Conference (European Public Law Section). He was a trainee in the Ministry of
Foreign Affairs (Department of Americas) and worked for the Századvég Foundation as a policy
analyst. He currently works as legal desk officer in the Ministry of Foreign Affairs (Department
of EU Coordination and Institutions) and, in a voluntary capacity, he is the chairperson of the
supervisory board of the Hope for Children Hungary human rights association.

S z û cs A ndrea D ó ra / A ndrea D ó ra S z û cs
Szûcs Andrea Dóra a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok szakának másodéves hallgatója, emellett a Mathias Corvinus Collegium nemzetközi kapcsolatok szakirányos
képzésén vesz részt. 2011-ben érettségizett a budapesti ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnáziumban, ahol 2010-ben ötödik helyezést ért el a magyar irodalom OKTV döntôjében,
majd 2011-ben szintén ötödik lett magyar irodalomból és olasz nyelvbôl egyaránt. Az egyetem
elsô évében gyakornoki munkát végzett a Biztonságpolitikai Szemlénél, a Kultúrpont irodánál,
valamint a Magyar Távirati Irodánál. 2012-ben felvételt nyert a Magyar Diák Agytrösztbe mint
junior elemzô. Felsôfokon beszél angol és olasz nyelven, középfokú nyelvtudással rendelkezik
német és francia nyelvbôl, valamint a Collegium keretein belül elkezdte az orosz nyelv elsajátítását is. Jelenleg Erasmus-ösztöndíjjal tanul Párizsban, a Sciences Po politikatudományi és
nemzetközi kapcsolatok szakán.
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Andrea Dóra Szûcs is a second-year undergraduate student of the Corvinus University, Budapest, majoring in International Studies. An active participant in the training programme of
Mathias Corvinus Collegium, her specialization was in International Relations. She completed
her secondary school studies at the ELTE Apáczai Csere János Grammar School in 2011. In
2010, she achieved fifth place in the OKTV national secondary schools competition in Hungarian Literature, and the following year she came fifth in both Hungarian Literature and in Italian.
During her first year of university, she interned at the Security Policy Review, at the Cultural
Contact Point Hungary and at the Hungarian News Agency. She was accepted as a member of
the Hungarian Student Think Tank as a junior analyst in 2012. Dóra is fluent in English and
Italian, has an intermediate-level knowledge of German and French, and has also started studying Russian under MCC’s language programme. She is currently living in Paris, studying in the
faculty of Political Sciences and International Relations at Sciences Po on an Erasmus scholarship.
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V é gh D onát / D onát V é gh
Végh Donát a Mathias Corvinus Collegium Vezetôképzô Programjának végzôs hallgatója.
BA-diplomát szerzett a Corvinus Egyetemen gazdálkodási és menedzsment alapszakon. Jelenleg a Corvinus Egyetemen tanul vezetés és szervezés mesterszakon, valamint az ELTE-n
pszichológia alapszakon. Fô érdeklôdési területei a vezetési tanácsadás, szervezeti magatartás és
a vezetés pszichológiája. Donát eddig két vállalatnál szerzett munkatapasztalatot gyakornokként,
egy multinacionális vállalat HR osztályán és egy szervezetfejlesztô csoport tréneri és tanácsadói
divíziójában. Kedvenc elfoglaltságai közé tartozik a falmászás, és szeretettel olvas a pszichológiához kapcsolódó témájú könyveket.
Donát Végh is a student of the Leadership Programme at Mathias Corvinus Collegium. He
holds a BA degree in Business Administration and Management from the Corvinus University
of Budapest. He is currently in his first year of studies on a Management and Leadership MSc
at Corvinus and in the second year of a Psychology BA at the Eötvös Loránd University of Arts
and Sciences. His interests are centred upon management consulting, organizational behaviour
and the psychology of leadership. So far, he has gained work experience as a trainee at the HR
department of a multinational company and at the training and consultancy division of an organization development group. His favourite activities include indoor wall-climbing and reading
books related to psychology.

Z ádorfal v i - G azdag G yula /
G yula Z ádorfal v i - G azdag
Zádorfalvi-Gazdag Gyula 2008-ban kezdte meg tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen
és a Mathias Corvinus Collegium nemzetközi szakirányának képzésén. Ezt megelôzôen korábbi,
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folyó matematika–történelem tanulmányait megszakítva
két évet szakmai gyakorlattal az Egyesült Királyságban töltött. Tanulmányai során pénzügy és
számvitel szakos hallgatóként egy-egy évig Ausztriában a Wirtschaftsuniversität Wien, fél évig pedig Szingapúrban a Singapore Management University ösztöndíjasa volt. Az energiapolitika egyik
kitüntetett érdeklôdési köre, a kötetben megjelenô dolgozata az elsô ebben a témában.
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Gyula Zádorfalvi-Gazdag started his academic financial training in 2008 at the Corvinus University of Budapest and simultaneously joined the International Relations training programme
at Mathias Corvinus Collegium. Prior to this, he pursued two degrees in the fields of Mathematics and History at the Eötvös Loránd University of Arts and Sciences, Budapest. He spent two
years in the United Kingdom as a Mathematics teaching assistant and tutor. Gyula was awarded
two scholarships as a Finance and Accounting student to the Vienna University of Economics
and Business and to the Singapore Management University. In Singapore, he wrote an essay for
the Scientific Students’ Association on the Singapore tax system and worked at the local Deloitte
tax office. One of Gyula’s greatest interests is energy policy; his study published in the present
volume is his first work on the topic.
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