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SZERKESZTŐI ELŐSZÓ 

 

A Gazdaságmodellezési Társaság kétévenként megrendezett konferenciájára a Covid19 
világjárvány rendkívüli intézkedései közepette kerül sor. Ezen sorok írása közben még 
csak a szervezőknek az a szándéka világos, hogy mindenképpen megrendezik a konfe-
renciát, ám az még a jövő titka, hogy a meghirdetett helyszínen, a Pécsi Akadémiai Bizott-
ság termeiben tartják meg azt, vagy részben online platform igénybe vételével a virtuális 
térben. Az előadók közül sokan vállalták azt, hogy előre beküldik kutatásuk eredményeinek 
szerkesztett változatát, így ebben a kötetben 23 szerző 12 tanulmánya jelenhet meg válto-
zatos témakörökben.    

A beküldött előadásokat a szerzők ábécé sorrendjében közöljük. Köszönet illeti Bes-
senyei Istvánt, Forgó Ferencet, Galambosné Tiszberger Mónikát, Hauck Zsuzsannát, Ko-
vács Erzsébetet és Szép Katalint akik az olvasószerkesztésben és lektorálásban működtek 
közre. 

A konferencia megrendezését az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 ("Tehetségből 
fiatal kutató – A kutatói életpályát támogató tevékenységeka felsőoktatásban") projekt 
támogatta.  

 

Budapest, 2020. szeptember 21. 
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BERDE ÉVA, MÁGÓ MÁNUEL LÁSZLÓ 

Az idősebbekkel szembeni diszkrimináció munkaerő-
felvételkor. Tesztelési eredmények női jelentkezők esetében1 

 

Kivonat 

A tanulmány első részében található elemzés rávilágít arra, hogy Magyarországnak a 
lakosság öregedése és az egészségben eltöltött életévek meghosszabbodása 
következtében a többi európai jóléti államhoz hasonlóan egyre inkább szüksége van az 
idősebb munkavállalókra is. Nem véletlen, hogy a nyugdíjjal kapcsolatos kormányzati 
intézkedések arra próbálják rávenni a polgárokat, hogy maradjanak hosszabb ideig a 
munkaerőpiacon amellett, hogy sokan önként is ezt a lehetőséget választják. Az irodalmi 
elemzések alapján azonban a munkáltatók sokkal kevésbé kedvelik az idősebb munkára 
jelentkezőket, mint a fiatalabbakat, mert nem tartják őket képesnek arra, hogy az új 
munkakörükhöz szükséges tudást és rutint megszerezzék. A cikkben bemutatott audit 
tesztelésünk eredményei pontosan ezt támasztják alá. Két fiktív női párost jelentkeztettünk 
páronként azonos álláshirdetésekre. Az egyik páros közgazdasági elemzői, a másik pedig 
gazdasági asszisztensi munkakörökbe szeretett volna bekerülni. A jelentkezésekre kapott 
visszajelzések egyértelműen azt mutatják, hogy az idősebb hölgyeket sokkal kevesebb 
alkalommal kívánták volna alkalmazni, mint fiatalabb társaikat. Eredményeink szerint az 
idősebb munkavállalók nagyjából 5,3 százalékkal kisebb arányban kaptak pozitív 
visszajelzést. Míg az asszisztensek körében nem találtunk statisztikailag szignifikáns 
eltérést a fiatal és idős jelentkezők visszajelzései között, addig az elemzőknél nagyjából 
6,6 százalékos eltérést találtunk a fiatalok javára. A két szakma kvalifikáltsági 
követelményeinek eltérése is éreztette hatását, mert az idősebb elemzőt sokkal kevesebb 
helyen alkalmazták volna, mint az idősebb asszisztenst. Ennek ellenére az erre irányuló 
tesztünk nem mutatott szignifikáns különbséget a két munkakör között.  

                                                
1 Jelen publikáció/kutatás az Európai Unió, Magyarország és az Európai Szociális Alap társfinanszírozása által biztosított 

forrásból az EFOP-3.6.2-16-2017-00017 azonosítójú "Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és városi modellek" 
című projekt keretében jött létre. 

callto:3.6.2-16-2017-00017
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1  Bevezetés 

Az európai jóléti államok szinte mindegyikében, így Magyarországon is, a népesség 
öregedése miatt a kormányok a felosztó-kirovó nyugdíjrendszer korábbi szabályainak 
megváltoztatására kényszerültek, és úgy tűnik, ez a tendencia a továbbiakban is folytatódni 
fog (Gruber és Wise, 2005). A kormányzatok által a felosztó-kirovó nyugdíjrendszer 
finanszírozhatósága érdekében tett legfontosabb lépések a következőket jelentették: a 
nyugdíjkorhatár fokozatos emelése, a korai nyugdíjazás lehetőségének megszüntetése, és 
a meghatározott juttatások rendszerének fokozatos megváltoztatása a meghatározott 
hozzájárulások rendszerének irányába. Ezek az eszközök kényszerítő hatást próbálnak 
gyakorolni az idősebb munkavállalók felé, céljuk, hogy az érdekeltek maradjanak tovább a 
munka világában. A kényszerítő eszközök kiegészülnek azokkal a kezdeményezésekkel, 
melyek maguktól a munkavállalóktól származnak. Az életkor, illetve az egészségben 
eltöltött életévek növekedése, illetve esetenként anyagi gondok következtében sok ember 
saját elhatározásából kíván idősebb életkorában is dolgozni (Hudák, Varga, és Várpalotai, 
2015), ezáltal később hagyja el a munkaerőpiacot. Mint ahogy Berde és Rigó (2019) 
felhívja a figyelmet, a hosszabb idejű munkavégzésre vonatkozó döntés általában jobban 
érvényesül, ha a szeniorok önként, és nem kényszerből tolják ki a munkaerő-piaci 
tartózkodást. Hasonló eredményekre jut Button (2019) az USA munkaerőpiacának 
vonatkozásban, pedig az USA-ban sokkal jobban szigorították az amúgy is kevésbé gáláns 
társadalombiztosítási nyugdíjat, mint az európai országokban. Az OECD országokban 
népszerűvé vált a „live longer, work longer” (hosszabb ideig élsz, dolgozz is hosszabb 
ideig) jelszava, mely az önkéntesen választott hosszabb munkaerő-piaci tartózkodásra 
ösztönöz (Martin 2018; Vodopivec és Dolenc 2008). 

Az idősebbek munkavégzésével kapcsolatosan azonban a legtöbb európai országban 
kettős megítélés érvényesül. A kormányzatok általában növelni szeretnék polgáraik 
munkában töltött éveinek számát, a vállalatok viszont munkaerő felvételkor általában 
előnyben részesítik a fiatalabbakat, mint ahogy Magyarország példáján keresztül cikkünk is 
erről szól.  

Tanulmányunk kísérleti állásjelentkezéseink segítségével azt mutatja meg, hogy a 
magyar munkáltatók hátrányosan kezelik az idősebbeket. Állításunkat kitalált önéletrajzok 
megküldésével teszteltük. Kísérletünk női munkavállalókra vonatkozott, két páros – 
mindkét esetben egy idősebb és egy fiatalabb hölgy – jelentkezett közgazdasági elemzői 
munkakörökre, illetve adminisztratív, gazdasági asszisztensi pozíciókra.  

2  A magyarországi idősebbek korosztályok foglalkoztatási rátái  

A korosztályos munkaerő-piaci adatokat tekintve az utóbbi 20-30 évben Magyarországon 
(és a legtöbb európai országban is) a 40-44 évesek foglalkoztatási rátája bizonyult szinte 
minden évben a legmagasabbnak. Ily módon érdemes az idősebb korosztályok munkaerő-
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piaci adatait a 40-44 évesekéhez hasonlítani. Ez látható az 1. ábrán, nemenkénti 
bontásban.  

1. ábra   Néhány kiemelt korosztály foglalkoztatási rátájának alakulása 2006 és 2019 között.  

Forrás: a magyar Központi Statisztikái hivatal STADAT elektronikus adatbázisa (letöltve 2020. január 25-én) 

Az 1. ábra jól mutatja, hogy 2018-ra az 50-54 éves férfiak majdnem elérték a 40-44 
évesek foglalkoztatási rátáját, az 50-54 éves nők pedig 2012-től kezdve gyakorlatilag 
azonos foglalkoztatottságot mutattak 40-44 éves társaikkal. Az 54 év feletti korosztályokat 
tekintve azonban a foglalkoztatás nagymértékű növekedése ellenére, különösen a nők 
esetében, még 2018-ban is nagy volt a lemaradás a 40-44 évesekhez képest. 
Összességében pedig a nők foglalkoztatási rátája minden korkategóriában alacsonyabb 
volt, mint a férfiaké. Button (2019) is hasonlót tapasztalt az amerikai lakosság körében, 
amit a rendelkezésére álló munkaerő-felvételi adatok alapján részben azzal magyarázott, 
hogy az idősebb nőket még az idősebb férfiakhoz képest is hátrányosabban kezelik a 
munkáltatók. Burn és mtsai. (2020) pedig arra is rámutatnak, hogy mivel a nők átlagosan 
hosszabb ideig élnek, mint a férfiak, az idősebb nők nehezebb foglalkoztatási helyzete a 
későbbiekben könnyen eredményezheti a nők elszegényedését.  

Visszatérve a teljes idősebb korosztály foglakoztatási kérdéseihez, azt a 
megállapítást tehetjük, hogy az idősebbek lakosságon belüli részarányának növekedése 
miatt a jövőben egyre inkább szükség lesz a 60 éven felüli nők és férfiak munkájára is. A 
magyar Központi Statisztika Hivatal becslése szerint a 60-69 évesek részaránya a 25-69 
éves korosztályon belül 2040 és 2050 közt éri el a maximumot, a 2018-as  21%-nál 
nagyjából 5-8 százalékkal nagyobb részaránnyal (lásd a vizualizációs táblákat a 
https://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html oldalon).  Kérdés, hogy ezen gazdasági 
szükségletek mellett maga a társadalom mennyire fogadja el az idősebb munkavállalókat. 
Kísérletünkben ezt próbáltuk meg tesztelni.  

https://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html
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3  A kor szerinti diszkrimináció tesztelése  

A munkáltatók idősekkel szembeni diszkriminációját több szerző is igyekezett tapasztalati 
úton igazolni. A diszkrimináció feltárása azonban jó néhány nehézségbe ütközik. Mint 
ahogy Lovász és Simonovits (2018) írja, az egyik nagyon fontos akadályt azt jelenti, hogy 
ritkán tudjuk megfigyelni az egyes egyének és csoportok valóságos termelékenységét. 
Ráadásul, ahogy Neumark és Song (2013) is kifejtik, a kor szerinti diszkrimináció tényei 
látszólag sokkal kevésbé meggyőzőek, mint a nemi diszkrimináció esetei, annak ellenére, 
hogy a kutatók egyértelműen úgy vélik, hogy a kor szerinti diszkrimináció legalább akkora 
problémákat okoz, mint a nemi diszkrimináció. 

Módszertanilag nem jelent sokkal több nehézséget a kor szerinti megkülönböztető 
magatartás tesztelése, mint bármely más, például az etnikai vagy a nemek közti 
diszkrimináció vizsgálata. Riach és Rich (1991), Bertrand és Mullainathan (2004) valamint 
Simonovits (2012) részletesen bemutatják, hogy a fiktív önéletrajzok beküldése egy 
nemzetközileg elfogadott, sokak által használt módszer a munkahelyi felvétel során 
tapasztalható különböző diszkriminációs formák feltárására, Morton és Tucker (2014) pedig 
összefoglalják, hogy milyen etikai kérdésekre kell figyelni a tesztelés során.  Az 
önéletrajzokat úgy alkotják meg, hogy bizonyos szempontból azonosak legyenek, de a 
tesztelni kívánt szempontból különbözzenek. Az ilyen tesztelések esetében gyakorlatilag 
egy megtévesztésről van szó, hiszen a jelentkezők nem valós emberek. Ezért a kísérlet 
megtervezésénél maximális óvatossággal kell eljárni. Vigyázni kell arra, hogy a 
megtévesztett munkáltatónak a lehető legkisebb kárt okozzuk kísérletünkkel. Ez többé-
kevésbé teljesül, hiszen egy-egy extra önéletrajz elolvasása feltehetően nem magas 
költség a munkáltatóknak. A kísérlet negatívan hathat azokra is, akik a kísérletben szereplő 
fiktív egyének jelenléte miatt nem kapnak visszahívást, illetve a munkáltatók így eleshetnek 
attól, hogy valós embert vegyenek fel. Ezek a költségek jelen vannak, azonban 
előfordulásuk és mértékük többé-kevésbé elhanyagolható. Az ilyen kísérletek célja minden 
esetben egy bizonyos réteget sújtó magatartásforma társadalmi érdekből történő feltárása, 
ami egyben indokolja is a megtévesztést, hiszen anélkül nem lehetne hiteles adatokat 
szerezni (Simonovits, 2012). Nem hihető, hogy a munkaadók önszántukból beismernék, 
hogy egyes csoportokat hátrányosan különböztetnek meg, arról nem is beszélve, hogy 
lehetséges, hogy megkülönböztető magatartásuk nem is tudatosul bennük.  

A tesztelés első lépése mindenkor a fiktív életrajzok, szükség esetén a motivációs 
levelek kiküldése. Az első lépés után sok esetben folytatják a kísérletet, és a behívott 
jelölteket eljátszó hús-vér emberek interjúra is elmennek (Sík és Simonovits, 2009). Ez a 
lépés további körültekintést igényel, és itt már arra is figyelni kell, hogy a tesztelők 
személyisége se szenvedjen sérülést (Simonovits, 2012). Mi csak a kor szerinti 
diszkrimináció tesztelésének első lépését valósítottuk meg, így a második fázis 
problémáival jelen cikkünkben nem foglalkozunk. Fasbender és Wang (2017) 
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egyértelműen megmutatják, hogy sokszor már ezzel az első lépéssel is nagyon értékes 
információkat lehet feltárni.  

 Fontos kérdés, hogy az életrajzok homogenizálása hogyan valósul meg. Mindennek 
azon kell alapulnia, hogy a munkáltató egy nem megfigyelhető tulajdonságot – esetünkben 
a termelékenységet, és a vállalat által alkalmazott technikai újdonságok iránti 
fogékonyságot –, egy megfigyelhető tulajdonsággal – az életkorral – helyettesíti, lásd 
például Arrow (1973), valamint Phelps (1972). Tökéletes homogenizálás nem létezik, mert 
két különböző tulajdonsággal rendelkező embercsoportot kívánunk azonossá tenni, 
akiknek az esetében a különbség mindenképp eredményez viselkedésbeli, illetve 
életmódbeli eltérést. Létezik ugyan egy olyan mesterségesen kialakított tesztelés, az 
úgynevezett vignetta módszer, amikor adott tulajdonságok véletlen összeválogatásával 
reprezentálnak egy munkavállalót, és így vizsgálják a munkáltatók döntését. Ezzel a 
módszerrel ki tudják kerülni a homogenizációs problémákat, viszont a munkáltatók döntése 
nem természetes körülmények közt születik. Az egymás mellé rakott vignetták alapján 
meghozott döntésük laboratóriumi körülmények közt kialakított döntés, de mint ahogy 
Mulders és mtsai. (2016) megmutatják, ilyenkor is egyértelműen a fiatalabb munkavállalót 
megszemélyesítő vignetta gyűjteményeket részesítik előnyben.  

Az idősekkel szembeni diszkrimináció tesztelését a homogenizációs problémák miatt 
viszonylag későn kezdték el alkalmazni. Riach és Rich (2010) szerint az első ilyen jellegű 
cikket Jowell és Prescott-Clarke (1970) írta. Az idősebbek esetében a homogén tesztelő 
párok létrehozása még több gondot jelent, mint az etnikai vagy nemi diszkrimináció 
megfigyelésekor. A fiatalabb és idősebb életkor ugyanis mindenképpen az 
élettapasztalatok hosszára és minőségére jellemző különbségre utal, míg pl. az etnikai 
vagy nemi különbségek legfeljebb az élettapasztalatok minőségét, és nem a hosszát 
befolyásolják. Az idősebbekkel szembeni diszkrimináció tesztelésekor a homogenizáció 
kérdését a szerzők többfajta módszerrel próbálják megvalósítani. Riach és Rich (2010) 
cikkében pl. az idősebb tesztelő korábban más munkakörben dolgozott, majd a gyerekével 
maradt otthon, és ezek után kezdte el egyetemi tanulmányait. Majd az egyetemen szerzett 
tudását hasznosította újonnan választott szakmájában. Mi a különböző életkorok és a 
szakképzettség megszerzésének eltérő dátuma okozta munkáltatói vélekedéseket úgy 
próbáltuk meg kiegyenlíteni, hogy az életrajzokba speciális, a tapasztalatok homogenitását 
jelző elemeket írtunk be. Ezeket a részleteket cikkünk következő fejezetében mutatjuk be.  
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4  A kutatási dizájn2 

Kísérletünkben két-két női állásjelentkezőt „alkottunk meg” önéletrajzzal, és valóságban is 
létező telefonnal, e-mail címmel együtt. Az egyik női páros gazdasági asszisztensi 
pozíciókra jelentkezett, a másik, a magasabb végzettségű páros pedig közgazdasági 
elemzői állásokra adta be önéletrajzát. Az elemzői pozíciókra jelentkező asszonyoknak 
LinkedIn oldalt is szerkesztettünk. A jelentkezők önéletrajzait fiktív információkkal és az 
interneten véletlenszerűen generált fényképekkel is elláttuk. A megadott referenciák nagy 
része fiktív kisvállalkozások, illetve azóta megszűnt vagy átalakult nagyvállalkozások 
voltak, viszont az iskolai végzettségnél valós referenciát adtunk meg. Mindkét páros 
budapesti munkákra jelentkezett, mert Budapesten jelenik meg a legtöbb potenciális állás a 
vizsgált munkakörökben. 

A két asszisztens számára valamennyi nagyobb magyar álláshirdető portálon 
kerestük a budapesti illetőségű hirdetéseket. Gyakorlatilag minden megtalált hirdetésre 
beadtuk mindkettőjük jelentkezését.  Igyekeztünk egy-egy nap eltéréssel feladni a 
jelentkezéseket, hogy a leadott önéletrajzok hasonlóságainak észrevételi valószínűségét 
minimalizáljuk. 

A két elemző legtöbbször LinkedIn segítségével keresett budapesti állást, illetve 
akkor, amikor a LinkedIn-en nem volt elegendő lehetőség, a részükre is figyeltük az 
álláshirdető portálokat. Mindketten pontosan ugyanazokra a pozíciókra adták be 
jelentkezésüket, az ő esetükben is igyekeztünk egy-egy nap időeltolódást tartani a 
válaszok elküldésekor. A LinkedIn-en keresztül indítható közvetlen jelentkezések esetében 
a válasz csak egy kattintást jelentett. Sokszor azonban a cégek a LinkedIn-t ugyanúgy 
csak hirdetési felületnek használták, mint az álláshirdető portálokat. Ilyenkor külön feladtuk 
pályázóink jelentkezését, akárcsak az álláshirdető portálokon talált lehetőségekre elküldött 
válaszok esetében. 

Az első hirdetéseket 2019. november 13-án küldtük ki, az utolsókat 2020. március 13-
án. Szerettük volna még két hónapig folytatni kísérletünket, de a Covid-19 járvány 
következtében nem jelentek meg újabb hirdetések, így kénytelenek voltunk megelégedni a 
március közepéig összegyűjtött adatokkal. Így is sikerült azonban összesen 786 
jelentkezést leadnunk, ami a fő hipotézisünk, miszerint van kor szerinti megkülönböztetés a 
munkaerőpiacon, megfelelő tesztelésére szerencsére elegendő volt. 

Mindkét páros esetében 26 év volt a korkülönbség a két-két jelentkező között. Mind a 
négy tesztalanyunk kétszer volt szülési szabadságon, amelyet egyértelműen jeleztünk is az 
önéletrajzukban. A fiatalabb jelentkezők mindössze fél-fél évig, és utoljára 2015-ben, az 
idősebbek egy-egy évig maradtak otthon kisbabáikkal. Ez a fiatalabb hölgyek 

                                                
2  Itt mondunk köszönetet fiatal kollégáink, Lipcsei Bence és Szabó Dorottya lelkiismeretes segítségéért. Ők ketten a 

hirdetéseket figyelték, és az általunk elkészített önéletrajzokat és motivációs leveleket szükség esetén a kiírt álláshoz 
szabták, majd elektronikusan elküldték. Ők figyelték a visszajelzéseket is. 
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vonatkozásában jelzés volt a munkáltató felé, hogy már nem olyan kicsik a gyerekeik, és 4-
5 év elteltével valószínűleg már nem akarnak ismét gyereket vállalni. Az idősebb 
jelentkezőnknek még legalább 2 évet kellett várnia a „Nők 40”-nel való3, és 5 évet a rendes 
öregségi korhatár szerinti nyugdíjba vonulásig.   

Ugyanúgy, ahogy a két fiatalabb jelentkezőnk esetében próbáltuk elkerülni azt, hogy 
a gyerekvállalás hátrányt okozzon a munkáltatók megítélése szerint, az idősebb 
álláskeresőnk esetében is beillesztettünk az önéletrajzokba olyan elemeket, amelyek az 
elképzelhető hátrányokat próbálták meg kiküszöbölni a munkáltatók döntésekor. Az 
idősebb elemző és az idősebb asszisztens is egyrészt 2010 óta négy olyan tanfolyamot 
végezett el, mellyel jelentős mértékben felfrissíthették tudásukat, másrészt 
dinamikusságukat azzal is jeleztük, hogy hobbiként társastáncot írtunk önéletrajzukba. A 
jelentkezők számítógépes és nyelvi ismereteiket ugyanolyan szintűnek adtuk meg, és az 
elemzők esetében jeleztük, hogy a jelentkezők ismerik a modernebb programozási 
nyelveket. 

Egy pároson belül mindkét jelentkezőnk nagyon hasonló iskolai végzettséggel 
rendelkezett, munkatapasztalataik is közel azonosak voltak. A párosok mindkét tagjának 
korábbi álláshelyei hasonló jellegűek voltak, és mindketten azonos számú munkahelyen 
dolgoztak. Az idősebb hölgy így természetesen több időt töltött egy-egy munkahelyen, 
beleértve utolsó munkahelyét is. Az eltérő munkatapasztalat hatása, a jelentkezőink utolsó 
munkahelyét tekintve, feltehetően az általunk vizsgálni kívánt diszkrimináció ellen hatott, 
hiszen a frissen szerzett hosszabb munkatapasztalat növelheti a jelentkezés pozitív 
elbírálásának esélyét. 

A jelentkezések nagy része nem kapott semmilyen visszajelzést. Azokban az 
esetekben, amikor pozitív visszajelzés érkezett (például interjúra hívás, vagy következő 
körbe jutás), akkor ennek rögzítése után a jelentkezéseket visszavontuk. Az így kapott 
pozitív visszajelzések száma a kutatásunk statisztikai részének alapja. 

Fő hipotézisünk tehát az, hogy a fiatal jelentkezők nagyobb arányban kaptak pozitív 
visszajelzést, mint az idősebbek. A hipotézis elfogadása azt jelenti, hogy legalábbis a 
magyar munkaerőpiac általunk vizsgált szegmensében van kor szerinti diszkrimináció. 
Másodlagos hipotézisünk az, hogy az asszisztensek körében a diszkrimináció hatása 
kisebb, vagyis ennek elfogadása azt jelenti, hogy az idős elemzők helyzete rosszabb, mint 
az idős asszisztenseké. Mind a két hipotézist formálisan le tudjuk tesztelni pusztán a 
jelentkezésekre adott pozitív válaszok vizsgálatával. Ez szerepel a következő részben. 

                                                
3 A „Nők 40” szabály azokra a női munkavállalókra vonatkozik, akik életkoruktól függetlenül legalább negyven év jogosultsági 
idővel rendelkeznek. Ők – a magyarországi korkedvezményes nyugdíj gyakorlatilag egyetlen ma is létező formáját igénybe 

véve - akkor is nyugdíjba mehetnek, ha még nem érték el a számukra irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt. (A 
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) pontja.) 
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5  Hipotéziseink és eredményeink 

Összesen 786 jelentkezés küldtünk ki, ebből 197-197 a fiatal, illetve az idősebb 
asszisztens nevében, míg 196-196 a fiatal, illetve az idősebb elemző nevében. A fiatal-idős 
párok jelentkezéseit ugyanazon állásokra küldtük ki, ezért is egyezik meg a jelentkezések 
száma a fiatal és az idős jelentkezőknél. A két pozíció majdnem megegyező 
jelentkezésszáma a véletlen műve, természetesen azt leszámítva, hogy mind a két 
pozícióban megfelelően magas megfigyelésszámot akartunk elérni, így az adatok gyűjtői 
nagyjából hasonló célokkal dolgoztak. 

A visszajelzéseket telefonon és e-mailben kaptuk. Ezeket két csoportba soroljuk, egy 
visszajelzés pozitív, ha bármilyen következő körös meghívás érkezett a jelentkezőnek, míg 
ha bármi ettől eltérő visszajelzés, vagy semmilyen visszajelzés sem történt, akkor a 
jelentkezés negatív eredménnyel zárult. Noha természetesen elméletileg előfordulhat, hogy 
egy leadott jelentkezésre a kísérleti időszak lezárta után érkezik válasz, azonban ennek 
elsősorban a kísérlet lezárta és az eredmények kiértékelése között eltelt több hónap miatt 
nagyon csekély az esélye, másodsorban pedig a 2020 elején kialakult járványhelyzet miatt 
a munkaerő-piaci aktivitás csökkenése tovább csökkenti ennek valószínűségét. Az 
összesen kiküldött 786 jelentkezésből 55 (7%) volt pozitív az előbb leírt értelemben. Ez a 
pozitív visszajelzési arány nem mondható magasnak, a kísérlet tervezésekor (elsősorban 
szakértői becslésekre alapozva) nagyjából 10%-os pozitív visszajelzéssel számoltunk. 
Annak ellenére, hogy összességében viszonylag alacsonynak mondható a pozitív 
visszajelzések száma4, pozíciókra és korokra lebontva a kép kicsit tovább árnyalható. A 
197-197 asszisztensi körben kiküldött jelentkezésre 32 (8,12%) pozitív válasz érkezett, 
ebből 20 (10,15%) a fiatal jelentkezőnek, míg a maradék 12 (6,09%) az idősebbnek. Az 
elemzőknek összesen 23 (5,87%) pozitív visszajelzés érkezett, amiből 18 (9,18%) a 
fiatalnak, míg 5 (2,55%) az idősebbnek. A fiatalabb jelentkezőknek így összesen 38 
(9,67%) pozitív visszajelzése érkezett, míg az idősebbeknek csupán 17 (4,33%). Érdekes 
módon összesen csupán 5 helyről érkezett pozitív válasz mind a fiatal, mind az idős 
jelentkezőnek, 2 az asszisztensi munkakörben, 3 az elemzőiben. Az itt leírtakat az 1. 
táblázat foglalja össze. 
  

                                                
4 A viszonylag alacsony visszajelzés értelmezésekor azt is figyelembe kell venni, hogy az eredeti önéletrajzokon és 
motivációs leveleken csak szélsőséges esetben, és akkor is a lehető legkevesebbet változtattunk, mert a kellő alapossággal 

megalkotott két-két önéletrajzban nem akartuk elrontani az egy páron belüli homogenizálást. Valós állásjelentkezéskor 
azonban a jelentkező mindig egy kicsit a hirdetésre szabja saját önéletrajzát, ezzel is növelve behívási esélyeit.  
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1. táblázat   A tapasztalt pozitív visszajelzések száma és aránya 

 Asszisztens Elemző Összesen 

Fiatal 
20 

(10,15%) 
18 

(9,18%) 
38 

(9,67%) 

Idős 
12 

(6,09%) 
5 

(2,55%) 
17 

(4,33%) 

Összesen kiküldött jelentkezés 394 392 786 

Összesen, pozitív visszajelzés % 
32 

(8,12%) 
23 

(5,87%) 
55 

(7,00%) 

Hipotéziseink a következők. A fő hipotézis szerint az idősebb munkavállalók pozitív 
visszahívási rátája alacsonyabb, mint a fiatalabbaké. Ez a hipotézis foglalkozik a 
diszkrimináció kérdésével. Ha a hipotézist nem tudjuk elvetni, vagyis, ha az adatok 
támogatják, akkor biztosabban állíthatjuk, hogy legalábbis a magyar munkaerőpiac vizsgált 
szegmensében az idősebb munkavállalók hátrányos helyzetben vannak. Ezt a hipotézist a 
teljes adathalmazra és munkakörönként is le lehet tesztelni. A másodlagos hipotézisünk 
szerint a pozitív visszajelzések arányának különbsége magasabb az elemzők körében, 
mint az asszisztenseknél, vagyis az elemzőknél nagyobb az idősek hátránya. A 
hipotéziseket paraméteres és nem-paraméteres tesztekkel vizsgáljuk meg. 
Eredményeinket a 2. táblázat tartalmazza. 

2. táblázat   Teszteredmények 

Összehasonlítás Teszt Különbség Eredmény 

fiatal-idős összes 
393 pár 

Wilcoxon 

5,343 pp. 
𝑧 = 3,130 

𝑝 = 0,0017 

fiatal-idős asszisztens 
197 pár 

4,059 pp. 
𝑧 = 1,512 

𝑝 = 0,1849 

fiatal-idős elemző 
196 pár 

6,633 pp. 
𝑧 = 3,153 

𝑝 = 0,0023 

asszisztens-elemző összes 
786 megfigyelés 

Mann-Whitney 

2,255 pp. 
𝑧 = 1,238 

𝑝 = 0,2157 

asszisztens-elemző fiatal 
393 megfigyelés 

0,966 pp. 
𝑧 = 0,3249 
𝑝 = 0,7453 

asszisztens-elemző idős 
393 megfigyelés 

3,540 pp. 
𝑧 = 1,725 

𝑝 = 0,0845 

kor hatásának különbsége 
munkakörök között 
786 megfigyelés 

t-teszt 2,574 pp. 
𝑡 = 0,7620 
𝑝 = 0,4465 
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Ahogy a 2. táblázat alapján látszik, a tesztjeink vegyes sikerrel zárultak. Először is jól 
látható, hogy az összes adaton az idősebb jelentkezők 5,34 százalékkal kisebb pozitív 
visszajelzési aránya szignifikánsan eltér a fiatalokétól. A teszt eredménye szerint ez a 

becsült 5,34 százalékos eltérés minden szokásos szignifikancia szinten szignifikáns (𝑧 =
3,130, 𝑝 = 0,0017). Vagyis azt mondhatjuk, hogy az adataink alapján a fő hipotézist 
nem tudjuk elvetni, tehát az idősebb munkavállalókkal szembeni diszkrimináció nem 
vethető el. Jobban árnyalja a képet, amikor a munkakörökre külön végezzük el a tesztet. 
Az asszisztensek esetében a becsült 4,06 százalékos eltérés a fiatalok javára nem 

szignifikáns egyik szokásos szignifikancia szinten sem (𝑧 = 1,512, 𝑝 = 0,1849), viszont 
az elemzők esetében a fiatalok javára becsült 6,63 százalékos eltérés minden szokásos 

szignifikancia szinten szignifikáns (𝑧 = 3,153 , 𝑝 = 0,0023 ). Vagyis az mondható el, 
hogy az adataink alapján az elemzők körében nem vethető el az idősebbekkel szembeni 
diszkrimináció a munkaerőpiacon, míg ugyanezt az asszisztensek körében elvethetjük. 
Fontos megjegyezni azonban, hogy a tendencia, miszerint az idősebb jelentkezők kaptak 
kevesebb visszajelzést, az asszisztensek között is megfigyelhető. Ez adhat arra motivációt, 
hogy ebben az irányban további kutatásokat végezzünk. Összességében a fő hipotézis 
nem vethető el, vagyis úgy tűnik, hogy az idősebb jelentkezőknek szignifikánsan kevesebb 
visszajelzése érkezett, és ez elsősorban az elemzői munkaköri eltérések miatt mondható 
el. 

A másodlagos hipotézis a munkaköröket veti össze. A hipotézis alapját az képezi, 
hogy az asszisztensi munkakörben talán kevesebb olyan tudás szükséges, amit a 
munkaadók inkább a fiatal jelentkezőknek tulajdonítanak. Ilyen lehet például egyes modern 
programcsomagok ismerete. Ha ez a gondolat helytálló, akkor egyrészt a kor hatásának 
kisebbnek kell lennie a két munkakör között, másrészt pedig az idősebb jelentkezőnek 
magasabb pozitív visszajelzési arányának kell lennie az asszisztensi munkakörben. 
Nagyon fontos megjegyezni azonban, hogy a munkakörök közötti összehasonlításokat 
óvatosan kell kezelni, mivel a leadott önéletrajzok munkakörönként harmonizálva voltak, 
azonban munkakörök között ez nem volt cél. Vagyis az hihető, hogy amennyire ez 
lehetséges volt, a fiatal, illetve az idősebb jelentkezők önéletrajzai nagyjából hasonló 
jelentkezőt írnak le az adott munkakörben és csupán a korban (illetve azon túl nem 
sokban) térnek el. Így a kapott különbségek a kor hatását mutatják, és nem tudásbeli 
különbséget. Ezért beszélhetünk diszkriminációról, hiszen a két jelentkező elvileg egyforma 
a korukat kivéve. Azonban a két külön munkakörbe leadott önéletrajzok alapján leírt 
jelentkezőkről semmi sem garantálja, hogy hasonló kaliberűek, vagyis sem azt, hogy a 
saját részpiacukon a relatív erősségük hasonló, sem azt hogy a munkaadók hasonló 
alapvalószínűséggel adnak nekik pozitív visszajelzést. Könnyen előfordulhat, hogy az 
általunk mért munkakörök közötti különbség nem pusztán a munkakör hatását mutatja, 
hanem a munkakör hatását kiegészítve annak a hatásával, hogy az egyik munkakörbe 
szánt jelentkezőt jobbra vagy rosszabbra sikerült megalkotnunk az adott részpiacon. 
Röviden, a munkacsoportok közötti összehasonlítás arra nem használható, hogy 
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megállapítsuk, hogy egy munkavállalónak, legyen idős vagy fiatal, asszisztensi vagy az 
elemzői munkakörben vannk-e jobb esélyei pozitív visszajelzést kapni. Egy ilyen kérdés 
eldöntésére egy teljesen másik kísérletet kellene felállítani. Mindezek ellenére az 
összehasonlításnak két szempontból van értelme a mi kutatásunkban. Egyrészt a 
visszajelzési számokból látszik, hogy a fiatalok esetében a pozitív visszajelzések aránya 
majdnem megegyezik a két munkakör között (0,97 százalékos különbség). Ha a fiatalok 
között nincsen különbség a két munkakör között a pozitív visszajelzések arányában, akkor 
joggal várható, hogy az idősek között sincsen. Viszont, ha az idősek visszajelzési arányai a 
munkakörökben eltérnek, az abba az irányba mutathat, hogy a másodlagos hipotézis igaz 
lehet. Másodszor pedig, noha az önéletrajzokat nem harmonizáltuk a munkakörök között, 
attól még alapvetően igyekeztünk mind a két esetben hihető jelentkezőket alkotni, akiknek 
nagyjából hasonló esélyeik vannak. Így, ha a teljes mintán összehasonlítjuk az 
asszisztensek és az elemzők pozitív visszajelzéseit, akkor megtudjuk, hogy ez mennyire 
sikerült. 

A másodlagos hipotézis vizsgálatához tehát a legfontosabb eredmény a 2. táblázat 
legutolsó sorában szerepel, ahol a két munkakör fiatal-idős pozitív visszahívás arányainak 
különbségét hasonlítjuk össze. Ez egy viszonylag egyszerű esete egy úgynevezett diff-in-
diff (különbség a különbségekben) becslésnek. A becsült eltérés az eltérések között 2,57 
százalék, ami nem szignifikáns semelyik megszokott szignifikancia szinten sem ( 𝑡 =
0,7620, 𝑝 = 0,4465). Ez az eredmény önmagában a hipotézis elutasítására vezetne, 
azonban fontos megjegyezni, hogy az ilyen tesztek elvégzéséhez jóval nagyobb 
megfigyelésszám lenne szükséges. A fő hipotézis vizsgálatánál láttuk, hogy az elemzők 
esetében van, míg az asszisztenseknél nincsen szignifikáns hatása a kornak, vagyis 
feltehetően több adat birtokában, vagy más ökonometriai modellek bevonásával a 
másodlagos hipotézis ilyen direkt tesztje talán nem bukna el. A csoportok közötti 
összevetés is abba az irányba mutat, hogy a másodlagos hipotézis mögött talán több van, 
mint egy egyszerű elvetés. Az összes megfigyelés használata mellett az asszisztensek 

2,25 százalékkal magasabb pozitív visszajelzési aránya nem szignifikáns (𝑧 = 1,238 , 

𝑝 = 0,2157), továbbá a 0,97 százalékos eltérés a fiatal jelentkezők között szintén nem 

szignifikáns ( 𝑧 = 0,3249 , 𝑝 = 0,7453 ). Az idős jelentkezők esetében azonban a 
munkakörök pozitív visszajelzései közötti 3,54 százalékos eltérés az asszisztensek javára 

már gyengén szignifikáns, csak 10%-on (𝑧 = 1,725, 𝑝 = 0,0845). Ez a meglehetősen 
apró és gyengén szignifikáns eltérés azonban azt mutatja, hogy a másodlagos hipotézis 
talán egy konkrétan arra irányuló és több adatot begyűjtő kutatással igazolható lenne. Ez 
az eredmény azt is mutatja, hogy valóban sikerült olyan önéletrajzokat összeállítanunk, 
amik nagyjából hasonló visszahívási eséllyel rendelkező asszisztenseket és elemzőket 
írnak le. Összességében azonban a másodlagos hipotézist el kell vetnünk az eredmények 
alapján. 
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Összefoglalva az mondható el, hogy az adatok támogatják a fő hipotézist, miszerint 
az idősebb jelentkezők kevesebb pozitív visszajelzést kapnak, vagyis úgy tűnik, hogy az 
idősebb munkavállalókkal szemben valóban diszkrimináció figyelhető meg. Sikerült 
kimutatni a diszkriminációt az elemzői pozíciókra is. A másodlagos hipotézist nem sikerült 
igazolni, vagyis bár az adatok alapján elképzelhető, hogy az asszisztensi és így kevesebb 
képességet igénylő munkában a diszkrimináció kisebb, mint a magasabb képzettséget 
igénylő elemzői pozícióban, azonban ezt az adatok nem támogatják. 

6  Következtetések 

Eredményeink szerint az idősebb munkavállalók nagyjából 5,3 százalékkal kevesebb 
pozitív visszajelzést kaptak. Szakmánkénti bontásban a különbség az elemző esetében 
nagyobb és erősen szignifikáns, az asszisztens esetében kisebb és statisztikailag 
inszignifikáns volt. Adataink viszont nem mutattak statisztikailag szignifikáns különbséget 
az alacsonyabb képzettséget igénylő asszisztensek és a magasabb képzettséget igénylő 
elemzők visszahívási különbségei között, bár számszerűleg az idősebbek asszisztensek 
érezhetően több visszahívást kaptak, mint az idősebb elemzők. 

Kísérletünk eredményei igazolták, hogy egyenlő képességek esetén az idősebbek 
felvételi esélye egy újonnan megnyíló munkahelyre jelentősen kisebb, mint fiatalabb 
kortársaiknak. Nem csoda, hogy nekik nehezebb új állást találniuk. Ez elkedvetlenítheti az 
idősebbeket, és akár önkéntes munkaerő-piaci kilépésre késztetheti őket. Kilépésük pedig 
a társadalom számára elpazarolt erőforrást, és olyanok direkt vagy indirekt ellátási 
kötelezettségét jelenti, akik még képesek lennének az életvitelükhöz szükséges 
jövedelmük megtermelésére.   
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BILICZ DÁVID 

Fejlettségi mutatók fajtái, használata és kapcsolata a 
regionális innovációval  

 

Kivonat 

A tanulmány fő célja, hogy megvizsgálja, milyen mutatókkal jellemezhető leginkább 
országok, illetve régiók gazdasági fejlettsége, valamint ezekre milyen hatással lehet az 
adott terület innovációs teljesítménye. Vizsgálatom során először a szakirodalom által 
azonosítok három fejlettségi indikátor-típust: hagyományos mutatók (pl. GDP, GNI); 
kompozit indexek (pl. HDI, PQLI); egytényezős indikátorok (pl. felsőfokú végzettségűek 
aránya), valamint a különböző indikátor-típusok előnyeit és hátrányait fejtem ki. A fejlettségi 
mutatókat innovációs mutatókkal összevetve is megvizsgálom. Elemzésem alapján 
megállapítom, hogy bár a GDP-nek nagyon sok kritikája van, de a fontossága mellett a mai 
napig lehet érvelni. További kutatási irány eredményeim alapján annak vizsgálata, hogy 
miként származhat társadalmi haszon az innovációs képességből, illetve annak felderítése, 
hogy milyen okok miatt lehet alacsonyabb összefüggés az innovativitás és bizonyos 
életminőséget mérő indikátorok között. 

A kutatás az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 ("Tehetségből fiatal kutató – A kutatói 
életpályát támogató tevékenységeka felsőoktatásban") projekt támogatásával készült. 

1  Bevezetés 

Jelen dolgozatom fő célja, hogy megvizsgálja, milyen mutatókkal jellemezhető leginkább 
országok, illetve régiók gazdasági fejlettsége, valamint ezekre milyen hatással lehet az 
innováció az adott területen. Vizsgálatom során először különböző indikátor-típusok 
előnyeit és hátrányait fejtem ki, ezt követően pedig empirikus elemzést végzek, melyben 
megvizsgálom, mekkora együttmozgás figyelhető meg az EU NUTS2-es régióit alapul véve 
különböző fejlettségi és innovációs mutatók között. 
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2  Hagyományos mutatók 

Egyes országok fejlettségének mérésére az egyik legrégebb óta alkalmazott mérőszám a 
bruttó nemzeti össztermék népességre vetített mennyisége, vagyis a GDP/fő. Ez a mutató 
az adott ország éves termelésének segítségével méri annak fejlettségét. Hasonló logikára 
épül a GNI/fő (illetve a nagyon hasonló, mára kevésbé használt GNP/fő értéke is), mely a 
termelési hely helyett a jövedelemszerző származási helyét veszi figyelembe (Cypher – 
Dietz, 1997). Ezeknek a mutatóknak gyakorlati alkalmazására korrekciókat szokás végezni, 
melyekre legjellemzőbbek az időbeliséget valamint az országok közötti népesség- illetve 
árszínvonal-különbséget figyelembe vevő tényezők. E kiigazítások révén a GDP-t 
vásárlóerő-paritáson illetve rögzített árfolyamon szokás megadni. Ennek előnye, hogy 
kiküszöböli a különböző valuták valamint időszakok közötti árfolyamátváltások 
szükségességét (Cypher – Dietz, 1997).  

E mutatók körében az irodalomban felmerül a pontosság problémája is. Néhány 
országban és esetben (főleg a fejlődő országokban) az adatok nem állnak megfelelően és 
pontosan rendelkezésre, vagy bizonyos esetekben a különböző évek adatai nem 
konzisztensek egymással (Henderson et al., 2012).  

3  Kompozit indexek 

A fejlettségi kompozit indexek több dimenziót egybeépítve kísérlik meg leírni az országok 
fejlettségi szintjét. Ezek esetében gyakran vita alakul ki a bevont dimenziókról, vagyis hogy 
miért kerültek be egyes dimenziók, mások pedig miért maradtak ki (Booysen, 2002). A 
bevont változók szükségességének megkérdőjelezésére gyakorlati példa Ogwang (1994) 
elemzése, aki arra jutott, hogy a HDI 3 dimenziója közül az oktatási láb relatíve kevés 
információveszteség mellett kivonható. Szintén a HDI esetében merült fel extra dimenziók 
bevonásának lehetősége is, a szakirodalomban vannak érvek például amellett, hogy a 
további társadalmi dimenziókat is be lehetne vonni, mint az emberi jogok vagy a politikai 
szabadság (Lind, 1992 illetve Srinivasan, 1994). Streeten (1994) azonban vitatkozik a 
politikai és emberi jogok mutatójának bevonásával. Főbb indoka, hogy ez a két dimenzió 
túlságosan is jelentős ahhoz, hogy egyfajta tradeoff-ként tekintsünk rá a többi bevont 
dimenzióval szemben, valamint a volatilitásuk is magasabb a meglévő dimenziókénál, ami 
az index stabilitását időben erősen befolyásolná.  

Több kutatatás is született arról, hogy különböző indexek dimenziói között magas a 
korreláció, illetve az indexekben multikollinearitási problémák adódhatnak. Szültettek 
tanulmányok különböző indexek specifikus vizsgálatáról (pl. Physical Quality of Life Index 
dimenzióinak multikollinearitásáról [Booysen, 2002 hivatkozik Felipe – Resende (1996) 
cikkére]), de Diener és Suh (1997) eredményei szerint a szociális mutatók és a gazdasági 
fejlettséget mérő mutatók között általánosságban is erős kapcsolat figyelhető meg. A 
fentiekből levont következtetések azonban nem egységesek a szakirodalomban. Diener és 
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Suh (1997) a hivatkozott tanulmányban talált erős kapcsolat ellenére következtetésükben 
azt javasolják a kutatóknak, hogy többfajta mutatót is vonjanak be elemzéseikbe 
(társadalmi-, jóllét-, valamint gazdasági mutatók csoportjait vizsgálták cikkükben). Ezzel 
szemben vannak olyan eredmények az irodalomban, melyek a kompozit indexeket és 
egyes gazdasági fejlettségi mutatókat hasonlítanak össze, mely alapján a kompozit 
indexek esetében előfordul, hogy a magyarázó erőben nyert többlet nem kompenzálja a 
komplexitás okozta negatívumokat az egy tényezős mutatókkal szemben (Booysen, 2002). 

Booysen (2002) további hiányosságként említi meg a kompozit indexek 
interpretálhatóságát. Ezek az indexek ugyanis módszertanuknál fogva több dimenzióból 
állnak, mely dimenziókat együttesen figyelembe véve mutatnak egy értéket. Az index 
értéke tehát változhat bármelyik dimenzió változásának hatására, sőt, azonos mértékű 
változás az index érétkében akár adott dimenziók ellentétes irányú mozgásával is 
kialakulhat különböző országok vagy régiók esetében.  

Ugyanakkor vannak természetesen előnyei is ezeknek az indexeknek. Az egyik 
legnagyobb előnyük a komplexitás. Multidimenzionális indexek lévén ugyanis ezek a 
mutatók komplex gazdasági folyamatok eredményeit tudják leképezni egyetlen számba 
tömörítve. Ennek következtében Booysen (2002) szerint bár jól látható hiányosságai 
vannak az ebbe a fajtába tartozó mutatóknak, használatukat általánosságban mégis 
javasolja.  

4  Egytényezős indikátorok 

A következő vizsgált csoport az egytényezős indikátoroké. Ide tartoznak azok a fejlettség 
leírását célzó indikátorok, melyek a fejlettség egy szegmense (például egészségügyi 
fejlettség) szempontjából fontosak, és megfelelően reprezentálni képesek a kiválasztott 
szegmenst.  

Ezen indikátoroknak nagy előnye, hogy egyetlen méréssel képesek lehetnek 
viszonylag pontos képet adni a vizsgált országok vagy régiók fejlettségi szintjéről. Bár a 
módszer lényegesen leegyszerűsíti a vizsgált problémát, az annak ellenére is képes lehet 
a mögöttes tartalom pontos megvilágítására (McGranahan, 1972). További előnye ezeknek 
a mutatóknak, hogy egyszerűbben és sokszor pontosabban lehet mérni őket, míg a 
mérhetőség a másik két mutatótípusnál, főleg a kevésbé fejlett országokban illetve 
régiókban komoly problémát jelent (Henderson et al., 2012). Ennek oka egyrészt azok 
komplexitása, valamint a GDP esetében a politikusok illetve a gazdasági szereplők 
gyakran alapértelmezett politikai célként tekintenek a GDP növelésére (Monni – Spaventa, 
2013), így a motiváció áttolódhat a jóllét növelése helyett a GDP növekedésének 
hajszolásába. 

Jones és Klenow (2016) háztartási adatok alapján elemezte a jólét és a GDP 
összefüggéseit. A jóllét mérésére a várható élettartamot, fogyasztást, szabadidőt és 
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egyenlőtlenséget (fogyasztási és szabadidős egyenlőtlenség) használták fel. Eredményeik 
alapján, bár a GDP általánosságban erős kapcsolatban áll a jólléttel, számos térség illetve 
ország esetében alul- vagy túlbecsültek az adatok. A szerzők szerint például a születéskor 
várható élettartam erősen javítja Nyugat-Európa helyzetét a GDP által mutatott képhez 
viszonyítva, viszont egyes országokat felülmér a GDP mutató. Szintén országokat vetett 
össze Young (2012), aki a fejlődés valódi ütemét kívánta feltárni az 1990-es és 2000-es 
években a fejlődő országokban. A fejlődés valós ütemének megállapításához bizonyos 
jóléti és környezeti mutatószámokat (pl. ivóvízhez, elektromossághoz való hozzáférés), 
valamint használati tárgyak birtoklását vette alapul. Eredményei alapján a valós fejlődési 
ütem jelentősen magasabb a hivatalos adatoknál, sőt az afrikai országokban a hivatalos 
1%-os éves növekedés helyett 3,4-3,7%-os valós növekedés volt jellemző (Young, 2012).  

Egy a fentiektől merőben eltérő technikát alkalmazott Henderson et al. (2012), akik 
műholdas felvételek segítségével az éjszakai fények mennyiségével becsülték a jóllét 
növekedését. Eredményeik alapján a fejlett országokban megfelelően becslő modellt 
sikerült alkotniuk, mely a GDP-vel erősen együtt mozgott. Ennek jelentősége két okból 
kiemelkedő: a módszer könnyen alkalmazható olyan esetekben, amikor a GDP-
eredmények torzítottak lehetnek vagy hiányosan álnak rendelkezésre. Ezen felül az 
alkalmazott módszer segítségével az adatok akár négyzetkilométer-szinten is 
elemezhetőek, melyek újfajta elemzési szinteket nyithatnak meg (Henderson et al., 2012). 
Összességében elmondható, hogy a bemutatott, példákhoz hasonló esetekben jobb képet 
adhatnak egyes egyszerűbb mutatók a GDP-nél egy ország fejlettségéről.  

5  Összehasonlítás 

Az előzőekben bemutatásra kerültek bizonyos mutatócsoportok jellemzői, és 
gyengeségeik, valamint erősségeik általános értelemben. A következő bekezdésekben 
kiemelek néhány fontos szempontot, melyeket érdemes mindhárom indikátortípus 
esetében elemezni.  

5.1  Alkalmazhatóság 

A kompozit mutatók alapvetően országok összehasonlítására szolgálnak. Ezen 
összehasonlítás során fontosabb különböző országok keresztmetszeti összevetése, és az 
adatok néhány index esetében korlátozottan állnak rendelkezésre egy adott ország 
különböző időpontbeli értékeinek összehasonlítására (Booysen, 2002). Ezzel szemben a 
GDP, illetve GNI mutatók gyakori felhasználási módja egy adott ország fejlődési ütemének 
meghatározása. Például a Világbank gyűjteményében az adatközlési struktúrában is adott 
országok GDP-változását jeleníti meg idősor formájában a szervezet (Világbank, n.a.). 
Ennek következtében ezekre a mutatókra a kompozit indexektől eltérő szemszögből kell 
tekinteni: A GDP illetve a GNI növekedési rátája alkalmas egy ország fejlődésének időbeli 
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elemzésére, azonban nemzetek közötti különbségek mérésére (főleg eltérő fejlettségi 
szintek esetében) már kevésbé (Henderson et al., 2012, illetve Young, 2012).  

5.2  Elérhetőség 

Az előző szemponttal valamelyest összefügg a rendelkezésre állás, ami szintén fontos 
kérdés a növekedési illetve fejlettségi mutatók értékelésekor. A GDP, illetve GNI adatok 
nemzeti szinten a nemzeti számlákból adódóan általában rendelkezésre állnak, 
konzisztenciájuk azonban e mutatóknak is gyakran megkérdőjelezhető. Erre jó példa 
Jamaica esete az 1990-es években, amikor az informális gazdaság térnyerése 
következtében az ország hivatalos GDP- növekedési üteme a valóságban tapasztalhatót 
lényegesen alulmérte. Nemzeti szint alatt azonban még több probléma adódik ezekkel a 
mutatókkal is, ugyanis szubnacionális régiók szintjén már az adatok rendelkezésre állása is 
ritkább). A régiós szinten való rendelkezésre állás problémája a kompozit-indexeknél még 
erőteljesebb. Ezek célja ugyanis általában az országos fejlettség mérése, így egyrészt a 
módszertanuk is ilyen fókuszú, másrészt pedig a lekérdezés illetve az adatközlés gyakran 
hiányzik alacsonyabb szinteken. Ezekkel szemben az egytényezős mutatók rendelkezésre 
állása alacsonyabb szinteken is fontos, és értelmezhető eredményt nyújtanak, sőt a 
bemutatott módszerek között az éjszakai fény használatával akár városi szint alatt is 
konzisztensen lehet becsülni a fejlettséget (Henderson et al., 2012). 

5.3  Egyenlőtlenség 

Az egyenlőtlenség problémája is felmerül különböző mutatók, illetve indexek esetében. A 
GDP-nél, bár fontos információtartalommal bír egy országban az átlagos érték, lényeges 
különbség lehet az eloszlásban. Az egyenlőtlenség mérésére elérhető eszköz például a 
jövedelem esetében a Lorenz-görbe és a GINI-koefficiens, vagy a jövedelem-eloszlási 
együttható, a HDI vonatkozásában pedig a GDI (Gender-related Development Index) 
(Booysen, 2002). A Lorenz görbe a népesség legszegényebb n %-ához rendeli hozzá az 
általuk megszerzett jövedelmet, a GINI-együttható pedig ezt a görbét viszonyítja az 
egyenletes jövedelem-eloszláshoz (módszertanért lásd: Gastwirth, 1971). A GDI ezzel 
szemben a nemi egyenlőtlenségre fókuszál, a nők vonatkozásában mérve a fejlettséget a 
HDI dimenzióit alkalmazva (Booysen, 2002). 

6  Az innováció és a fejlettség kapcsolata 

Ebben a szakaszban az empirikus vizsgálat menetét és módszereit fejtem ki. Az 
elemzésem szintje NUTS2-es régió szint, az elemzési terület pedig az Európai Unió 28 
tagállama. A regionális szintű elemzésből hiányzó adatok miatt kizárásra kerültek bizonyos 
régiók az elemzésből. Összességében a francia, ír és litván régiók esetében a (különösen 
a magyarázó) változók nagy része a régiók összességénél vagy nagy többségénél nem állt 
rendelkezésre, de a használt program a regresszióból kizárt néhány magyar, lengyel, és 
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brit régiót is hiányzó adatok miatt. A korábban említett adatelérhetőségi probléma miatt a 
HDI nyomán az elemzés bizonyos részeiből kizárásra kerültek az Egyesült Királyság és 
Németország régiói, a használt adatbázis ugyanis ezen esetekben NUTS1-es szintre 
bontott adatokat tartalmazott. Az elemzéshez a gretl programot használtam, az adatok 
forrása az Eurostat (n.a.), valamint a GlobalDataLab (n.a.).  

Empirikus kutatásomban az innováció és a korábban tárgyalt fejlettségi mutatók 
kapcsolatát vizsgáltam. Az elemzés során korrelációt, majd lineáris regressziót 
alkalmaztam. Az előbbi célja az egyes mutatók közötti kapcsolati szorosság feltárása, míg 
utóbbié az innovációs mutatók által a fejlettségi mutatókban megmagyarázható variancia 
felmérése volt. Kutatásom feltáró jellegű, valamint a vizsgálat nem tér ki kontrollváltozók 
alkalmazására sem, ezért a regressziós modellekben a független változók koefficienseinek 
értelmezését nem végzem el, vizsgálatom szempontjából az F-teszt eredménye, valamint 
az R2 értéke az érdekesebb. Ezek alapján további kutatási irány lehet a modellek 
finomítása, valamint esetleges térbeli hatások vizsgálata.  

A modellekben és a korreláció-analízisben az irodalomban a leggyakrabban használt 
regionális innovációs mutatókat használtam. Az innovativitás kimutatására széles körben 
használt indikátor a szabadalmak száma (Acs et al., 2002), tehát egyik magyarázó 
változóm az egymillió lakosra jutó szabadalom. Ezen felül az innovációs irodalomban 
gyakran használt mutatók a GDP arányos K+ F kiadások (Maggioni et al., 2007), a 
magasan képzett munkaerő és a kutatók száma is (Graversen és Friis-Jensen, 2001 
hivatkozik Tsipouri, 2001-re).  

A regionális elemzésembe függő változóként a GDP-t, mint hagyományos indikátort, 
a születéskor várható élettartamot valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 
részarányát, mint egytényezős indikátort és a HDI kompozit-indexet vontam be. Az adatok 
a szabadalmak száma esetében 2012-esek, míg a többi változó esetében 2013-ból valóak, 
ugyanis ezek voltak azok az évek, amikor minden adat nagy arányban rendelkezésre állt a 
felhasznált adatbázisokban.  

6.1  Empirikus eredmények 

Az 1. táblázatban látható a korreláció analízis eredménye a fent bemutatott változókra (a 
táblázat csak a magyarázó és az eredményváltozók közötti korrelációs együttható 
értékeket tartalmazza). Az elemzés alapján kijelenthető, hogy néhány változó között erős 
kapcsolat mutatható ki. Kifejezetten magas korreláció figyelhető meg a felsőfokú 
végzettség és a tudomány és technológiában foglalkoztatottak aránya között. Ez 
önmagában nem meglepő eredmény, hiszen az ilyen jellegű munkakörök betöltéséhez 
alapvetően magas végzettség szükséges, azonban korreláció erőssége a többi változóhoz 
viszonyítva annál érdekesebb. A négy fejlettségi mutató közül a GDP-nek és a HDI-nek 
van mind a négy innovációs mutatóval közepesen erős vagy erős kapcsolata.  
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1. táblázat   Korrelációs együtthatók az innovációs és a fejlettségi mutatók között. 

 
Tudomány és 
technológia 

foglalkoztatottak aránya 

Szabadalmak 
száma  

(db/millió fő) 

K+F kiadás/ 
GDP 

Kutatók 
aránya 

HDI 0,8147 0,5519 0,6278 0,654 

GDP 0,7831 0,5784 0,5391 0,6065 

Várható 
élettartam 

-0,0054 0,3302 0,1263 -0,0073 

Felsőfokú 
végzettség 

0,8883 0,3456 0,4939 0,6639 

Forrás: Eurostat (n.a.), Global Data Lab (n.a.), saját számítás és szerkesztés 

A 2. táblázatban a regressziós egyenletek F-statisztikára és R2-re vonatkozó értékei 
láthatóak. A lineáris regressziós egyenletek eredményváltozói a táblázatban feltüntetettek, 
a magyarázó változók pedig minden esetben a tudomány és technológia szektorban 
foglalkoztatottak aránya, a régió European Patent Office-nál (EPO) nyilvántartott 
szabadalmainak száma, a GDP arányos K+F kiadások, valamint a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők aránya.  

2. táblázat   A regressziós egyenletek vizsgált mutatói. 

Eredményváltozó F-érték P-érték (F-próba) R2 

GDP 102,9 <0,001 0,652 

HDI 89,5 <0,001 0,707 

Várható élettartam 14,5 <0,001 0,209 

Felsőfokú végzettség 314,8 <0,001 0,851 

Forrás: Eurostat (n.a.), Global Data Lab (n.a.), saját számítás és szerkesztés 

A 2. táblázatból leolvasható, hogy messze a legkisebb összefüggés a várható 
élettartam és az innovációs mutatók között figyelhető meg. A várható élettartam relatíve 
alacsony magyarázott variancia értéke érdekes kérdést vet fel: vajon miért nem hozza 
magával a régió magasabb innovativitása azt, hogy az adott régió lakói hosszabb ideig 
élhessenek? Látható továbbá az, hogy bár a felsőfokú végzettségűek arányával, a HDI-vel, 
illetve a régió GDP-jével erős kapcsolat mutatható ki, a bevont innovációs mutatók nem 
alkalmasak arra, hogy ezeket az indikátorokat információvesztés nélkül meg tudják 
becsülni. Az eredmények alapján azonban az is látszik, hogy az innováció nem csak egy 
szűk réteg érdeme. A szakirodalomban leggyakrabban használt mutatók alapján az 
innovatívabb régiókra ugyanis jellemző a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb 
aránya. 
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7  Összegzés  

A tanulmányban összefoglaltam a különböző fejlettségi indikátorok jellemzőit, 
csoportosítottam őket, majd e csoportok előnyeit és hátrányait is összegyűjtöttem a 
szakirodalom alapján. Elemzésem adatgyűjtése során azt is tapasztalhattam, hogy 
mekkora nehézségbe ütközhet a kutató, amikor a megszokott országos mutatók helyett 
kisebb területekre fókuszál. Az adatok kompozit indexek esetében nem, vagy nem 
konzisztensen álltak rendelkezésre, valamint a regionális adatközlés a többi indextípusnál 
is erősen hiányos.  

Az eredmények alapján látható, hogy bár a GDP-nek számos kritikája van, a vizsgált 
innovációs mutatókkal mégis erős kapcsolatban áll. Szintén kijelenthető, hogy a regionális 
innováció szintje erős, pozitív irányú kapcsolatban van a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők arányával.  

További kutatási irány lehet az empirikus vizsgálat megismétlése országos szinten, 
így minden mutatótípusból többet be tudnék vonni az összehasonlításba, valamint az 
adatok több évre is konzisztensen rendelkezésre állnának. Ezen felül érdemes lehet az 
innováció és az életszínvonal közötti különbségre is fókuszt helyezni: több általános 
életminőséget kifejező indikátor vizsgálatával, esetleg az időtáv kibővítésével 
megvizsgálható, hogy van-e a most kimutatottnál erősebb kapcsolat a régióban megfigyelt 
innovativitás és az általános életszínvonal között.  
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BILICZ HANGA LILLA 

Az AROPE mutató információtartalma az uniós 
egyenlőtlenségek tükrében 

 

Kivonat 

Az európai döntéshozók az Unió szegénység és társadalmi kirekesztettség elleni fellépé-
sének hatékonyságát ma főként az AROPE (At Risk of Poverty or Social Exclusion = a 
szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya) mutató segítsé-
gével követik nyomon. Felmerül azonban a kérdés, hogy az indikátor mennyiben mutat új 
képet a már évtizedek óta használt társadalmi és jövedelmi egyenlőtlenséget tükröző alter-
natívák mellett. Jelen tanulmány azt kutatja, hogy az AROPE mutató országos értékei 
mekkora mértékben magyarázhatók a Gini-koefficiens valamint az egy főre jutó bruttó 
nemzeti jövedelem (GNI) modellezésével. Az eredmények alapján e két változó 80%-os 
magyarázó erővel bír az uniós AROPE értékek varianciájára. Az elemzésből továbbá az is 
kimutatható, hogy az eurózóna és a 2004 után csatlakozás szerint is különböző típusú 
strukturális törés található az adatokban, valamint hogy térbeli hiba-autokorreláció és térbe-
li késleltetés azonban nem fedezhető fel, azaz a szomszédos országokban tapasztalható 
egyenlőtlenségek nem hatnak ki adott országok szegénységi helyzetére. 

A kutatás az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 ("Tehetségből fiatal kutató – A kutatói 
életpályát támogató tevékenységeka felsőoktatásban") projekt támogatásával készült. 

1  A szegénység fogalma  

A szegénységet ma már nem pusztán jövedelmi alapú nélkülözésként, hanem jellemzően 
komplex, többdimenziós fogalomként értelmezzük. A szegénység koncepciója továbbá az 
egyenlőtlenség, a társadalmi kirekesztettség és a depriváció fogalmaival is már-már ös--
szemosódni látszik, hiszen a többdimenziós nélkülözés eredete és lecsapódása sokszor 
egyértelműen jelzi, kik is valójában a szegények. Egyre jellemzőbb trend továbbá, hogy 
napjainkban a klasszikus szegénységi mérőszámok mellett deprivációs indikátorokkal is 
jellemezzük mind a jövedelmi, mind az azon túlmutató nélkülözéseket. 
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Az anyagi depriváció mérése a relatív jövedelmi szegénységi mutatókhoz képest 
azonban jóval fiatalabb, következésképpen módszertanilag még kevésbé kiforrottnak 
mondható (Galambosné Tiszberger, 2019), tehát kevesebb empirikusan is igazolt haté-
konyságú mutató tárulkozik a kutatók elé. Ha a deprivációt a szakirodalmi definíciói alapján 
közelítjük, akkor elmondható, hogy a nem kielégítő és nemkívánatos társadalmi körülmé-
nyek széles skáláját fedi le (Berthoud, 1976; Townsend, 1979; Brown – Madge, 1982), 
azonban egységes indikátorrendszer nem létezik sem globális, sem lokális mérésére. 
Mindennek ellenére a nemzetközi szakirodalom például „egyértelműen megállapítja, hogy 
az anyagi depriváció szorosabban korrelál a háztartások jövedelmi szintjével, mint a relatív 
jövedelmi szegénység mutatója és emiatt makro szinten is jobban tükrözi az országok 
közötti életszínvonalbeli különbségeket” (Gábos et al., 2016, 2. o.). Ennek a felismerésnek 
is köszönhető, hogy egyre több döntéshozó igyekszik olyan makroszintű szegénységmuta-
tók alkalmazására, melyek a depriváció valamely formáját is képesek magukba foglalni. 

Az Európai Unió a szegénység, a társadalmi kirekesztődés és a depriváció mérésére 
2001-ben dolgozta ki első, egységes indikátorrendszerét, melyeket a laekeni indikátorok-
ként tartunk számon. Ez az alapvetően relatív mutatókat alkalmazó indikátorrendszer a 
térbeli és időbeli összehasonlításokat is lehetővé teszi az unión belül (Galambosné Tisz-
berger, 2019), azaz képes átfogó képet nyújtani az unióban található nélkülözésről és tár-
sadalmi kirekesztődésekről. Az indikátorok alapvetően szakpolitikai megrendelésre szüle-
tett konszenzus eredményeképpen (Andor, 2014) szakmai válaszként reflektálnak az unió 
azon célkitűzésére, miszerint az országaiban tapasztalható szegénységet és társadalmi 
kirekesztettséget felismerni, mérni, és kezelni szeretné (Eurostat, 2018). 

1.1  AROPE mutató 

Az AROPE (At Risk of Poverty or Social Exclusion = a szegénység vagy társadalmi kire-
kesztődés kockázatának kitettek aránya) mutató az Európa 2020 stratégia szegénység 
elleni küzdelmének fő indikátoraként került a fent említett mutatók közé, tartalmát tekintve 
pedig három részindikátorból áll össze (Eurostat, 2018). Ezek a következők: 

 relatív jövedelmi szegénységben élők aránya (jövedelmi szegénység), 

 súlyos anyagi deprivációban élők aránya (anyagi depriváltság), 

 nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élők aránya (munkaszegény-
ség). 

Az EU ezen új mutatón keresztül igyekszik felmérni a szegénységben és társadalmi 
kirekesztettségben élő európai állampolgárok arányát. Az AROPE egyik fő újdonságértéke, 
hogy a jövedelemhiány mellett a javak és szolgáltatások piacáról, illetve a munkaerőpiacról 
kiszorultakat is számba veszi. Az alkalmazott módszertant, a pontos célkitűzéseket és az 
indikátorokat pár évente átfogóan felülvizsgálják.  A legfrissebb mérési átalakítás Guio et 
al. (2017) alapján az AROPE anyagi deprivációt mérő dimenziójában következett be. Itt az 
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eredetileg használt 9 elemű lista olyan 13 eleművé bővült, mely már nem csak háztartási, 
hanem egyéni szinten is képes azon releváns elemek vizsgálatára, melyeken keresztül 
valóban megragadható az anyagi depriváció megnyilvánulása. Az új indikátorlista egy 
szisztematikus robosztusság elemzés eredményeképpen állt össze, és ugyan az egyes 
indikátorok tartalma folyamatos felülvizsgálaton megy keresztül, azonban az AROPE muta-
tó egészében hordozott új információtartalom véleményem szerint továbbra is megkérdője-
lezhető. Ezen állítás igazságtartalmának szemléltetésére az AROPE mutató és a Gini-
együttható közötti kapcsolat bemutatásán keresztül vállalkozom. 

1.2  Gini-együttható 

A Gini-koefficiens a jövedelemegyenlőtlenségek mérésének egyik legelterjedtebb mutatója 
(ELTE Regionális Földrajzi Tanszék, 2005), ennek fő oka talán a mutató robosztussága és 
letisztult számítási módja. A Gini-együttható azt méri, hogy a jövedelmek megoszlása 
mennyiben tér el az egyenletestől, azaz a Lorenz-görbe és a tökéletes egyenlőséget muta-
tó átló közötti terület arányát méri az átló alatti területhez. A szakirodalom alapján e jöve-
delmi különbségek megragadására rendkívül jól alkalmazható mutatónak azonban talán 
legnagyobb hátránya, hogy az egyenlőtlenségek forrásairól nem ad információt, nem bont-
ható olyan alindexekre vagy dimenziókra, melyek alapján a jövedelmi különbségek okai 
feltérképezhetők és kezelhetők lennének. 

2  Empirikus elemzés  

A fent említett két mutató tehát hasonló szakterületi alkalmazásokkor kerülhet szóba, 
azonban míg a régóta használatos Gini-együttható letisztult értékeiből és rangsorából az 
egyenlőtlenségnek csak a mértékét tudjuk megállapítani, addig az AROPE mutató úgy 
tűnik, alkalmas a szegénység és társadalmi kirekesztődés okaira is fényt deríteni. Tehát 
ugyan nem azonos szegénységkoncepciót mérnek (a Gini-együttható a jövedelemelosztási 
egyenlőtlenség mértékét, míg az AROPE mutató a jövedelmi- és munkaszegénységet, 
valamint az anyagi deprivációt öleli fel), azonban feltételezhető az erős korreláció a muta-
tók értékei között. A szakirodalom is e feltételezést támasztja alá, hiszen például Bruder 
(2014) 2010-es uniós adatokat felhasználva (EU-SILC) megállapítja, hogy a Gini-
együttható és a jövedelmi szegénység közti korrelációs együttható értéke 0,851 (p< 0,01), 
míg Fangos, Fragkos és Dimitropoulos (2019) szintén uniós adatok (2017) felhasználásá-
val a Gini-koefficiens és a szegénységnek kitettek aránya közötti korreláció vizsgálatakor 
világít rá közepesen erős pozitív irányú kapcsolat meglétére (r= 0,476, p< 0,01). Jelen 
vizsgálatba bevont adatok5 esetében is erős, pozitív irányú kapcsolat látható az AROPE 
mutató és a Gini-együttható értékei között az EU 28 országának vizsgálatakor (r= 0,866, 
p< 0,01). 

                                                
5 Gini-koefficiens 2010-17 és GNI 2018 (Forrás: Human Development Reports, 2020), AROPE 2018 (Forrás: Eurostat, 2020) 
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A Gini-együttható és az AROPE mutató értékei alapján állított rangsor szerint is na-
gyon hasonló képet kapunk az Unió országainak egyenlőtlenségi és nélkülözési helyzeté-
ről: a rangkorreláció értéke 0,886. A legrosszabb képet a szegénység és társadalmi kire-
kesztettség tekintetében (AROPE) Bulgária mutatja, míg egyenlőtlenség (Gini-koefficiens) 
tekintetében szintén Bulgária, valamint Litvánia holtversenyben a sereghajtók. Ehhez ké-
pest az élen mindkét mutató esetében Csehország és Szlovénia járnak. Összességében 
az is elmondható, hogy a két mutató által állított rangsorban számos ország azonos rang-
számmal helyezkedik el, mindösszesen négy olyan ország van, ahol a két mutató értékei 
alapján kialakult rangsorban több mint 4 rangszámnyi különbség fedezhető fel. Ezek az 
országok Franciaország valamint Portugália (az AROPE mutató értékei alapján előkelőbb 
helyen vannak, mint egyenlőtlenség tekintetében), valamint Belgium és Horvátország (a 
Gini-együttható értékei alapján előrébb vannak a rangsorban, mint ami az AROPE szerinti 
szegénységméréskor visszatürköződik). 

Elemzésemben azonban a lineáris korrelációs kapcsolat vizsgálatán túl arra voltam 
kíváncsi, hogy az AROPE mutató információtartalma a jövedelmi egyenlőtlenségek mellett 
a jövedelmi színvonal együttes figyelembe vételével hogyan alakul. Erre az előzőekben 
bemutatott két mutatón túl az egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem (GNI) értékeit alkal-
maztam, hiszen ez utóbbi mutató az adott országban rezidens gazdasági egységek jöve-
delmével számol (Bujnóczki, 2017), így a jelen célnak megfelelően tükrözi az egyes orszá-
gok közti tényleges életszínvonalbeli különbségeket (Kovacevic, 2011). E három indikátor-
ra állítottam fel regressziós egyenletemet, melynek eredményváltozója az AROPE mutató 
2018-as értékei voltak százalékos formában, míg magyarázó változók között a Gini-
koefficiens (szintén százalékos, azaz 0-100 skálán mérve), valamint az egy főre jutó GNI 
(értékei ezer dollárban, vásárlóerő-paritáson (PPP) és 2011-es rögzített árfolyamon kerül-
tek modellbe vételre) szerepeltek. 

𝑦𝐴𝑅𝑂𝑃𝐸 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥𝐺𝑖𝑛𝑖 + 𝛽2𝑥𝐺𝑁𝐼 + 𝜀 

1. táblázat   Az AROPE százalékos értékeinek modellezése az EU 28 tagállamában 

R-négyzet  0,803 

Korrigált R-négyzet 0,787 

F-teszt 50,882 

F szignifikanciája <0,001 

  Koefficiensek Standard hiba 
t-  

érték 
p- 

érték 

Konstans -12,241 5,261 -2,327 0,028 

Egy főre jutó GNI -0,120 0,046 -2,589 0,016 

Gini-együttható 1,213 0,142 8,566 <0,001 

Forrás: saját szerkesztés. Az adatok forrása: Human Development Reports, 2020 és Eurostat, 2020 
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A regressziós becslés eredményeit az 1. táblázat tartalmazza.  A táblázatból látható, 
hogy e két változó az AROPE mutató varianciáját 80%-ban magyarázza. Továbbá a koeffi-
ciensek értékei is az előzetes elvárásoknak megfelelő előjelűek, azaz a Gini-együtthatóhoz 
pozitív, míg az egy főre jutó GNI-hoz negatív előjelű koefficiens rendelhető. Továbbá mind-
két magyarázó változó szignifikáns. Az egyenletben a Breusch-Pagan teszt alapján nincs 
heteroszkedaszticitási probléma (LM= 2,491, p= 0,288), valamint a reziduum normalitási 
(χ2 (2) = 2,177 p= 0,337) és a multikollinearitási előfeltételnek is megfelel a modell. A vari-
ancia infláló faktor viszonylag alacsony értékéből (VIF= 1,094), valamint az egy főre jutó 
GNI és a Gini-koefficiens közti -0,293 értékű, nem szignifikáns (p=0,130) korrelációs kap-
csolatból továbbá arra következtethetünk, hogy a magas jövedelmi színvonal egy adott 
országban nem feltétlenül jár kéz a kézben a nagyobb társadalmi egyenlőséggel 

Az 1. táblázat adataiból kiolvasható, hogy a bevont két változó magas magyarázó 
erővel rendelkezik az AROPE mutatóban bekövetkező változásokra. Ez a tény vélemé-
nyem szerint megkérdőjelezi az AROPE mutató valós információtartalmát azon dimenziók 
tekintetében, melyeket mérni hivatott. Hiszen a mutató egyik fő újdonságtartalma, hogy a 
jövedelmi szegénység mellett a munkaszegénységet és az anyagi deprivációt is méri, 
méghozzá „vagy” logikai kapcsolatot feltételezve e dimenziók között – mely számítási mód-
szertannal kapcsolatosan egyébként már több kritikát is kapott a mutató (Bruder, 2014). 
Tehát ugyan megjegyzendő, hogy az említett szegénységi-nélkülözési területek kétség 
kívül erőteljesen összefüggnek, azonban az AROPE mutató tartalmát tekintve a várakozá-
sokhoz képest túlságosan is magyarázható értékeinek alakulása a nemzeti jövedelmi 
egyenlőtlenségekkel.  

Érdekes lehet tehát továbbá annak vizsgálata, hogy az Európai Unió egyes ország-
csoportjainak együttes vagy külön történő modellezése mennyiben változtat a fenti regres--
sziós egyenlet által mutatott összefüggéseken. E kérdés megválaszolására az adatokban 
feltételezett strukturális törés meglétét, valamint a térbeliség magyarázó erejét vizsgáltam, 
előbbire Chow-tesztet, utóbbira térökonometriai modellezést alkalmaztam.  

Az EU kevésbé heterogén országcsoportokra bontása már önmagában is nagy fel-
adat, ez a tanulmány nem terjed ki ennek pontosabb gazdaságpolitikai háttérelemzésére, 
hanem a gyakorlatban gyakran alkalmazott két fő bontó elv mentén választ el két-két or-
szágcsoportot. Az EU bővítéseket tekintve gyakran beszél a szakirodalom EU 15-ökről és 
EU 13-akról (Radosevic – Stancova, 2015) az alapján, hogy a 2004-es nagy csatlakozási 
hullám előtt fokozatosan becsatlakozó, vagy az azóta érkező országok csoportjáról van-e 
szó. E területi bontásra vonatkozó Chow-teszt tekintetében azonban az mondható el, hogy 
az adatokban nincs strukturális törés (F(3, 22) = 1,528, p= 0,235), azaz úgy tűnik, a 2004-
es csatlakozással és azután érkező államok egyenlőtlenségi szempontból nem igényelnek 
a többi országtól eltérő modellezést. Ez az eredmény egybevág a fent említett ténnyel, 
miszerint a magasabb egy főre jutó GNI értékekkel rendelkező országokról is feltételezhe-
tő, hogy nagyon hasonló szegénységi és egyenlőtlenségi kihívásokkal küzdenek, mint a 
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rosszabb jövedelmi helyzetben lévő államok, hiszen a 2004 után csatlakozott országok 
nagy része az EU-s átlagjövedelmi szint tekintetében az alsó kvantilisekben mozog. 

Amennyiben az eurózóna országai és a még nem eurózóna tagországok szerint bont-
juk az adatainkat, akkor már különb képet kapunk, azonban a Chow-teszthez tartozó szig-
nifikancia érték (p=0,146) alapján még továbbra sem feltételezhető a strukturális törés 
megléte. Azonban amennyiben a modellből kiemeljük az egy főre jutó GNI-t, akkor felfe-
dezhetjük strukturális törés jelenlétét: F(2, 24) = 3,848, p= 0,036. Tehát megállapítható, 
hogy az eurózónában található államokban lévő jövedelmi egyenlőtlenségek másként hat-
nak az ott található szegénységi és társadalmi kirekesztési helyzetre, mint a nem eurózóna 
tagállamok esetében. Az eredmény hátterében véleményem szerint az állhat, hogy a kon-
vergencia kritériumoknak való megfelelés az euró bevezetéséhez már olyan hasonlóságo-
kat teremt az egyes tagországok között, hogy láthatóan az egyenlőtlenség és társadalmi 
kirekesztettség szempontjából is egy homogénebb zónáról beszélhetünk.  

Azonban megállapítható továbbá az is, hogy országos szinten vizsgálva a térnek 
nincs befolyásoló ereje, azaz a szegénység és társadalmi kirekesztettség alakulásában a 
szomszédos régiók (ez esetben országok) egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelmi szintje, 
valamint a Gini-együttható által leírt egyenlőtlenségi szintjeik nem befolyásolják a szom-
szédos országok AROPE mutatóinak értékét. Eredményeim alapján se térbeli hiba-
autokorreláció, se térbeli késleltetés nem áll fenn a fent bemutatott modell esetében bináris 
súlymátrixok valamint legközelebbi k szomszéd súlymátrix használata mellett (LM (lag) 
=0,014-1,351; p-érték (lag) =0,245-0,906; LM (hiba) = 0,205-1,148; p-érték (hiba) = 0,284-
0,650 közötti értékek minden esetben). Ezen eredmény sem meglepő, hiszen a szomszé-
dos országok jövedelmi helyzete ilyen makroszinten mért mutatók jelentős részénél nem 
mutat multiplikátor típusú hatást. Az unió egészének heterogenitása és a regionalitás 
mindössze nacionális szintű bontása nem adják meg a megfelelő modellezési környezetet 
a térbeliség megragadásához. Véleményem szerint tehát érdemes lehet az általam bemu-
tatott összefüggéseket szubnacionális szinten is mérni és értékelni, valamint a térbeliség 
bevonásával térökonometriai eszköztárral is modellezni. 

3  Összefoglalás  

Az AROPE mutató ma az Európai Unió szegénység és társadalmi kirekesztettség elleni 
küzdelmének hatékonyságát nyomon követni hivatott indikátor, melynek fő újdonságtartal-
ma az anyagi depriváció és a munkaszegénység mutatóba vételével annak többdimenziós 
szegénységértelmezési elkötelezettsége. Felmerül azonban a kérdés, hogy ezen új indiká-
tor mennyiben mutat új képet a már évtizedek óta használt társadalmi és jövedelmi egyen-
lőtlenséget tükröző alternatívákhoz, így például a Gini-koefficienshez képest. Eredményeim 
alapján elmondható, hogy az AROPE mutató nem csak erősen együttmozog a pusztán 
jövedelemelosztási egyenlőséget mérő Gini-együtthatóval, hanem az országok jövedelmi 
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színvonalát tekintve is erős magyarázó erő tulajdonítható e két változónak az AROPE-ban 
bekövetkező variabilitás tekintetében.  

Megállapítható továbbá az is, hogy az EU egyes országcsoportjainak esetében más 
kapcsolat mutatható ki a jövedelmi egyenlőtlenségek és a szegénység és társadalmi kire-
kesztettség tekintetében, azonban a szomszédságnak – amennyiben országos szinten 
tekintjük azt – magyarázó ereje nincsen a szegénységi és társadalmi kirekesztettségi érté-
kek alakulásában.  

Összességében elgondolkodtató az a tény, hogy ugyan az AROPE mutató egyes al-
dimenzióinak értékei önmagukban az eddigi uniós méréseknél több információt hordoznak, 
azonban a mutató egyelőre nem tud elszakadni a pusztán jövedelmi egyenlőtlenségek által 
is mutatott képhez képest. Ezzel ellentétes állásponton van Bonasia et al. (2019), akik úgy 
vélik, hogy az AROPE mutatóban a fiskális politikai lépések aggregált jóléti szintekre való 
lecsapódása azonban nyomon követhető az eurózóna országait tekintve, így a mutató 
számos korábbi indikátorhoz képest hordoz magában újdonságtartalmat. E kérdéskör to-
vábbi vizsgálata, az AROPE mutató egyéb indikátorokkal való összevetése úgy vélem, 
tehát fontos és aktuális kutatási terület lehet. 
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A globalizáció ára: a függetlenség elvesztése a globális 
értékláncokban 

 

Kivonat 

A globalizáció térnyerésével párhuzamosan az országok közötti külkereskedelmi 
kapcsolatok is megerősödtek, amelyek ágazati szinten a hazai ellátási láncok szerepének 
csökkenését, míg a globális ellátási láncok fontosságának növekedését vonták maguk 
után. Az országok globális értékláncokon keresztül történő összefonódásának egyik fontos 
következménye, hogy a külső hatások is erősebben terjednek az országok között, továbbá 
a gazdaságok független működése is veszélybe került. Tanulmányunkban a „hipotetikus 
eltávolítás” módszertanát vegyítjük az ökológiai hálózatelemzésből átvett elemzési 
eszközökkel, amely alkalmazásával bemutatjuk, hogy az országok ágazati szinten milyen 
mértékben képesek a többi gazdaságtól függetlenül működni. Az eredmények szerint 
Magyarország a második legkevésbé önálló gazdaság, melynek oka, hogy a legnagyobb 
kibocsátással rendelkező ágazatok alacsony mértékben látják el input termékekkel a 
magyar ágazatokat, továbbá a termeléshez szükséges alapanyagokat jelentős mértékben 
külföldről szerzik be. 

A kutatás az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 ("Tehetségből fiatal kutató – A kutatói 
életpályát támogató tevékenységeka felsőoktatásban") projekt támogatásával készült. 

1  Bevezetés 

Az országok közötti külkereskedelmi kapcsolatok erősödése mögött számos tényező 
húzódik meg. A szabadkereskedelmi zónákba való belépés a tranzakciós költségek 
csökkentésén keresztül serkentőleg hathat a tagállamok közötti bilaterális kapcsolatokra 
(lásd például Cheng – Wall, 2005; Carrere, 2006), hasonlóan a közös pénz használatához 
(lásd például Glick – Rose, 2002, 2016; Bun – Klaassen, 2007). Mikroszinten a 
vállalatoknak szintén számos előnnyel szolgálhat a termelési folyamatok egy részének 
külföldre történő kiszervezése. Javulhat például a termelékenység (Girma – Görg, 2004; 
Görg – Hanley, 2005; Amiti – Wei, 2009; Paul – Yasar, 2009), kihasználhatóvá válnak a 
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méretgazdaságos működésből származó előnyök (Lyons, 1995; Kakabadse – Kakabadse, 
2000), és az új ismeretekhez való hozzáférésén keresztül az innovációra is pozitív hatást 
gyakorolhat (Abraham –Taylor, 1996; Kakabadse – Kakabadse, 2000). Ezek az előnyök 
még erősebben realizálhatók, ha a tranzakciós költségek alacsonyak, ami végső soron a 
hazai értékláncok szerepének térvesztésével párhuzamosan a globális értékláncok 
felértékelődéséhez vezethet. 

Fontos azonban azt számításba venni, hogy a külkereskedelmi kapcsolatok 
erősödése és a globális értékláncok szerepének emelkedése negatív következményekkel 
is járhat. A külföldi beszállítók esetében nagyobb annak a kockázata, hogy egy természeti 
katasztrófa esetén a termeléshez szükséges input anyagokat nem sikerül beszerezni a 
katasztrófa által sújtott területről, melynek következtében könnyen leállhat a termelés 
(Zsidisin, 2003). A koronavírus kezdeti szakaszában a kínai üzemek és gyárak leállása 
miatt a világ számos pontján nem jutottak hozzá a kínai input anyagokhoz, ezért ezeken a 
területeken is sor került a vállalatok tevékenységeinek átmeneti szüneteltetésére. Az 
ellátási problémákra világít rá az Institute for Supply Management (2020) felmérése, amely 
szerint az Amerikai Egyesül Államok vállalatainak közel 75%-ánál gondot okozott a 
termeléshez szükséges anyagok beszerzése a vírus korai szakaszában. Ezek a 
nehézségek rámutatnak arra, hogy a globális értékláncok akadozása és a gazdaságok 
független működőképességének hiánya veszélyezteti a gazdaságok stabil működését. 

A magyar gazdasági szerkezetről elmondható, hogy a járműipar összességében 
kiemelt szereppel bír, ami elsősorban az ágazat globális értékláncokba történő erős 
beágyazottságának köszönhető (Braun – Sebestyén, 2019), míg a hazai értékláncokban 
betöltött pozíciója nem számít kiugrónak (Koppány, 2018; Braun – Sebestyén, 2019). 
Elsősorban a német járműipartól és a német gazdaságtól való erős függőség jellemzi az 
ágazatot (Braun és szerzőtársai, 2020), amely szintén az ellátási láncok szerepére hívja fel 
a figyelmet. Fontos továbbá megjegyezni, hogy nemcsak a magyar járműipar rendelkezik 
erős külföldi kapcsolatokkal, hanem más ágazatok esetében, például az elektronikai iparnál 
is hasonló kép rajzolódik ki Kína viszonylatában (Koppány, 2020). Ezek a vizsgálatok 
összességükben rámutatnak arra, hogy a magyar gazdaság erősen kitett a külföldi ellátási 
láncok irányába. 

Kutatásunk során azt vizsgáljuk, hogy az egyes nemzetgazdaságok ágazati szinten 
milyen értékben képesek önállóan működni, függetlenül a külföldi ellátási láncoktól. 
Elemzésünk során arra építünk, hogy egy önálló gazdaság ágazati szinten erős közvetlen 
és közvetett kapcsolatokkal rendelkezik, másképen fogalmazva a gazdaságon belül 
intenzívek a belső körfolyamatok és visszacsatolások, továbbá az ágazatok jelentős 
mértékben használják fel a hazai input anyagokat a teljes felhasználásukhoz képest. 
Végül, az országok közötti összehasonlítás mellett megvizsgáljuk, hogy a magyar 
gazdaság önálló működésében milyen szerepet játszanak az egyes ágazatok, valamint 
kitérünk az önállóság időbeli alakulására is. 
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A tanulmány második fejezetében az elemzéshez felhasznált adatbázis rövid 
bemutatása és a felhasznált módszertan formai bemutatására kerül sor. Ezt követően a 3. 
fejezetben először az eredmények országok közötti összehasonlítására és az átlagos 
értékek időbeli alakulására fókuszálunk, míg a második részben a magyar gazdaság 
önállóságának időbeli és ágazati szintű alakulását vizsgáljuk meg. A tanulmányt az 
eredmények összefoglalásával zárjuk. 

2  Adatok és módszertan 

2.1  Adatok 

A gazdaságok globális értékláncoktól való függetlenségét a World Input-Output Database 
(2016) által közzétett adatbázis segítségével vizsgáljuk meg. Az adatbázis 43 országra, és 
országonként 56 ágazatra lebontva tartalmazza az ágazatok közötti értékesítési és 
felhasználási kapcsolatokat. Az Európai Unió 28 tagállama mellett a legnagyobb 
gazdaságokat, az Amerikai Egyesült Államokat, Kínát, Indiát, Japánt, Dél-Koreát és 
Brazíliát is megába foglalják az adattáblák, amelyek évenkénti bontásban 2000 és 2014 
között állnak rendelkezésre. A hagyományos ÁKM adattáblákhoz képest a WIOD által 
közzé tett nemzetközi ÁKM adattáblák a belső négyzetben több országra lebontva, ágazati 
szinten tartalmaz adatokat a kereskedelmi viszonyokat illetően. Ennek megfelelően a belső 
négyzetben a megfigyelési egységek az ország-ágazatok lesznek, amelyekből összesen 
2408 áll a rendelkezésre, míg az egyes elemek az ország-ágazat párok közötti 
kereskedelem mértékéről nyújt információt. Az adatbázisban részletesen nem szereplő 
vonatkozó adatok összegezve, de ágazati bontásban találhatók meg, amelyeket a 
vizsgálatok során exportként/importként értelmezünk és a teljes kibocsátás/felhasználás 
részét képezik. 

A nemzetközi ÁKM-adatbázisokkal kapcsolatban részletes áttekintést ad Gáspár 
(2020), míg Dietzenbacher et al. (2013) a WIOD adatbázis elkészítésével kapcsolatban 
nyújt információt, amelyek közül két dolgot emelnénk ki. Először is, az egyes országok 5 
és/vagy 10 évenként készítik el a saját gazdaságukra vonatkozó ÁKM tábláikat, amelyeket 
felhasználnak az adatbázis készítése során, továbbá a nemzeti számlák időbeli 
változásának nyomon követésével készítik el a különböző évekre vonatkozó adatbázisokat. 
Másodszor, az International Trade Statistics által között adat alapján határozzák meg, hogy 
az ágazatok milyen mértékben használnak fel input anyagokat más országok ágazataitól. 

2.2  Az önállóság meghatározása 

Az elemzésünk során arra építünk, hogy egy önállóan, globális értékláncoktól függetlenül 
működni képes gazdaság erős belső körforgással rendelkezik, ahol a gazdaságot alkotó 
szereplők, jelen esetben az ágazatok kölcsönösen erős értékesítési és felhasználási 
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kapcsolatokkal rendelkeznek, továbbá a termeléshez szükséges inputok is magas 
arányban a hazai gazdaságtól származnak. 

A gazdasági rendszerekhez hasonlóan az ökológiában is kiemelt jelentőséggel bír, 
hogy egy ökoszisztéma milyen mértékben képes önállóan működni, amely biztosítja a 
rendszer hosszú távú fennmaradását. Az alapvetően ökológiai rendszerekre kidolgozott 
módszer szerint a belső körforgás erőssége attól függ, hogy egyegységnyi energia 
hányszor tovább marad bent a rendszerben, mielőtt a rendszeren kívülre távozna (Finn, 
1976). A Finn (1976) által kidolgozott index az ágazati szintű gazdasági rendszerek 
esetében is alkalmazható (Kiss, 2019), melynek segítségével feltárható egy gazdaság 
belső körforgásának erőssége. Az indexnek több formája is ismert (lásd például Allesina – 
Ulanowicz, 2004; Kazanci et al., 2009), azonban jelen tanulmányban az eredeti index egy 
módosított változatával végezzük el az empirikus elemzést, amelynek formai bemutatását 
ismertetjük a következőkben. 

A WIOD (2016) adatbázis összesen 2408 ágazatra vonatkozóan tartalmaz 

értékesítési és felhasználási adatokat, amit 𝐖 négyzetes mátrixszal jelölünk és a mátrix 

𝑤𝑖ℎ,𝑗𝑙  eleme megmutatja, hogy az i ország h ágazat milyen mértékben szállít be 

termékeket és szolgáltatásokat a j ország l ágazatának, továbbá 𝑖, 𝑗 = 1, 2, ⋯ 𝑛 és ℎ, 𝑙 =
1, 2, ⋯ 𝑚. Ezek a mátrixok minden évre vonatkozóan előállíthatók az adatbázis által a 
2000 és 2014 közötti időszakra. Az ország-ágazatok közötti kereskedelmi kapcsolatok 
mellett az adatbázis az ágazatokhoz tartozó teljes felhasználás/kibocsátás értékét is 

magába foglalja, amit a továbbiakban 𝑥𝑖ℎ -vel, míg a világ többi országára vonatkozó 

import értékét 𝑟𝑖ℎ
𝑖𝑚𝑝

-val jelöljük.  

A belső körforgás erősségének meghatározásához első lépésben a 𝐖  mátrixból 
kivesszük azokat az oszlopokat és sorokat, amelyek nem a vizsgálni kívánt országokhoz 
tartoznak, majd ezt követően az ágazatok közötti közvetlen és közvetett kapcsolatok 
alapján mérjük meg a belső körforgás erősségét. Hasonló eljárást alkalmazott Koppány 
(2018) a magyar ágazatok nemzetgazdaságban betöltött szerepének elemzéséhez, Fan et 
al. (2014) az országok közötti nemzetközi kereskedelmi rendszer legfontosabb 
szereplőinek azonosításához, valamint Giammetti et al. (2020) az olasz ágazati szintű 
gazdasági szerkezet feltárásához. Fontos eltérés azonban, hogy jelen vizsgálat során nem 
a gazdaság teljesítményére gyakorolt hatásokra fókuszálunk, hanem a szereplők közötti 
kapcsolatok erősségére. A felvázolt hipotetikus folyamatnak nem célja, hogy a külföldi 
kapcsolatok megszűnésének hatásait szimulálja, ehelyett arra fókuszál, hogy 
meghatározza a vizsgálni kívánt gazdasághoz tartozó ágazatok közötti belső körforgás 
erősségén keresztül a gazdaság független működésének mértékét. 

Mivel a belső körforgás erősségét nemzetgazdaságon belül mérjük, ezért a 2408 
ágazatra kiterjedő mátrixokat országokra bontva particionáljuk, létrehozva ezzel a 
gazdaságok ágazati szintű kapcsolatrendszerét, amit minden ország esetében 56 ágazat 
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alkot. Ezeket a kapcsolatokat a 𝐖𝑖  mátrixszal jelöljük, melynek 𝑤ℎ𝑙
𝑖  eleme megmutatja, 

hogy az i ország h ágazat milyen mértékben szállít be termékeket az i ország l ágazatának. 
Elemzésünkben arra építünk, hogy az a gazdaság, amelyben az ágazatok közvetlen és 
közvetett módon is erősen összekapcsolódnak, erős visszacsatolásokkal rendelkeznek, és 
ezáltal a külföldi kapcsolatok kevésbé képesek hatást gyakorolni a gazdaság működésére 
az ellátási hálózaton keresztül. Ehhez először meg kell határozni, hogy kizárólag a hazai 
ellátási láncokra vonatkozóan milyen arányban szállítanak be egymásnak a gazdasághoz 
tartozó ágazatok, ami formálisan az alábbi egyenlet segítségével írható fel: 

 𝐀𝑖 = 𝐖𝑖(𝐕𝑖)
−1

, (1) 

ahol 𝐕𝑘  egy olyan diagonális mátrix, melynek főátlójában lévő elemek a 𝑣ℎℎ
𝑖 = 𝑥𝑖ℎ −

∑ 𝑤𝑗𝑙,𝑖ℎ𝑗,𝑙  − 𝑟𝑖ℎ
𝑖𝑚𝑝

 összefüggés alapján kerültek meghatározásra. Az (1)-es összefüggés 

alapján meghatározott 𝐀𝑖  együtthatómátrix eleme megmutatja, hogy az i ország h ágazat 
milyen arányban szállít be az i ország l ágazatnak abban az esetben, amikor eltávolítjuk a 
külföldi ágazatokat és a hozzájuk tartozó input kapcsolatokat. A külföldi inputokat egyelőre 
azért nem vesszük figyelembe, mert vizsgálatunk központi eleme, hogy a belső körforgás 
mértékét és a külkereskedelmi kapcsolatok szerepét egymástól szétválasztva vizsgáljuk 
meg az egyes ágazatok, illetve gazdaságok esetében.  

Az 𝐀𝑖  együtthatómátrix felhasználásával ezt követően az alábbi módon 
meghatározható, hogy az egyes ágazatok milyen mértékben látják el a gazdaság szereplőit 

a saját működésükön felül (𝑙ℎ̅
𝑖 ): 

 𝐋𝑖 = (𝐈 − 𝐀𝑖)−1, (2) 

 𝑙ℎ̅
𝑖 =

𝑙ℎℎ
𝑖 −1

𝑙ℎℎ
𝑖 . (3) 

ahol 𝑙ℎℎ
𝑖  az 𝐋𝑖  Leontief-inverzmátrix főátlójában lévő elemeket jelöli. Az 𝑙�̅�  vektor elemei 

tulajdonképpen megmutatják, hogy az ágazatok saját ellátásukon felül milyen mértékben 
járulnak hozzá a többi ágazat ellátásához (Han, 1997; Allesina-Ulanowicz, 2004). 

Ahogy arról már korábban is szót ejtettünk, az (1)-es egyenlet által leírt 
együtthatómátrix meghatározásánál nem vettük figyelembe a külföldről származó inputok 
mértékét, amit a következő gondolatmenet szerint teszünk meg. Abból indulunk ki, hogy 
hiába látja el magas arányban egy ágazat a hazai gazdaságot, ha a termeléshez 
szükséges inputok jelentős része külföldről származik, mivel ebben az esetben a gazdaság 
ellátásához a vizsgált ágazaton keresztül végső soron külföldi inputokra van szükség. 
Ahhoz, hogy pontosabb képet kapjunk arról, hogy egy ágazat milyen mértékben képes – 
külföldi inputok nélkül – ellátni a hazai gazdaságot, a (3)-as egyenlet által meghatározott 
mutató értékét beszorozzuk a hazai gazdaságok felől érkező inputok és a teljes 
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felhasználás arányával (𝑦ℎ
𝑖 ). Formailag az alábbi egyenletek szerint határozható meg egy 

ágazat hazai gazdaság ellátásában betöltött szerepe, figyelembe véve a hazai inputok 

arányát (𝐹𝐶𝐼ℎ
𝑖 ): 

 𝑦ℎ
𝑖 =

𝑥𝑖ℎ−∑ 𝑤𝑗𝑙,𝑖ℎ𝑗,𝑙  −𝑟𝑖ℎ
𝑖𝑚𝑝

𝑥𝑖ℎ
, (4) 

 𝐹𝐶𝐼ℎ
𝑖 = 𝑙ℎ̅

𝑖
𝑦

ℎ
𝑖 . (5) 

A (4)-es és az (5)-ös egyenlet alapján belátható, hogy ha kizárólag hazai inputokat használ 

fel egy ágazat ( 𝑦ℎ
𝑖 = 1 ), akkor az általa biztosított ellátás is teljes egészében hazai 

forrásból megoldható. Viszont, ha egy ágazat olyan termelési technológiával rendelkezik, 
amely külföldi inputokat is igényel, akkor ennek arányában a gazdaságra vonatkozó ellátási 
aránya is csökkeni fog. 

A gazdaságok önállósága (𝐹𝐶𝐼𝑖 ) úgy határozható meg, hogy az ágazatok gazdaság 
ellátására vonatkozó értékeit az ágazatok mérete szerint súlyozva összegezzük, megkapva 
ezzel a teljes gazdaságra vonatkozó önellátás arányát. Ezt követően a hazai inputok 
arányát súlyozva átlagoljuk, meghatározva a gazdaság hazai inputok felhasználási 
arányát, majd végül az így kapott két tényezőt összeszorozzuk egymással, hasonlóan az 
ágazati szinthez. Egy gazdaság önállósága ezek alapján formálisan az alábbiak szerint 
írható fel: 

 𝐹𝐶𝐼𝑖 = (∑
𝑥𝑖ℎ

∑ 𝑥𝑖ℎℎ
 𝑙ℎ̅

𝑖
ℎ ) (∑

𝑥𝑖ℎ

∑ 𝑥𝑖ℎℎ
 𝑦ℎ

𝑖
ℎ ). (6) 

Az (1)-(6) egyenletek alapján tehát egy gazdaság önállóságát, a globális 
értékláncoktól való függetlenségét két tényezővel ragadjuk meg: (i) az ágazatok milyen 
mértékben látják el a hazai gazdaságot, valamint (ii) a termeléshez és ezáltal az ellátáshoz 
szükséges inputok milyen arányban származnak a hazai gazdaságtól. 

3  Eredmények 

3.1  Nemzetközi összehasonlítás 

Az előző fejezetben bemutatott módszertan szerint elvégeztük a WIOD (2016) adatai 
alapján a számításokat, melynek következtében 43 ország esetében állapítottuk meg az 
önálló működés mértékét. Az 1. ábrán a 2014-re vonatkozó adatok felhasználásával kapott 
eredmények láthatók úgy, hogy a vízszintes tengelyen a (6)-os egyenlet jobb oldalának 
első tényezőjére, míg a függőleges tengelyen a második tényezőjére vonatkozó értékek 
kerültek feltüntetésre, továbbá az ábrán látható két folytonos vonal a két változó átlagos 
értékét jelöli. Nemzetgazdasági szinten a vizsgált országok közül Kína a legnagyobb 
mértékben képes önállóan, a globális értékláncoktól függetlenül működni (0,1938), amely 
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egyrészt annak köszönhető, hogy az ágazatok jelentősen hozzájárulnak egymás 
ellátásához, másképpen fogalmazva erős a gazdaságon belüli körforgás mértéke (0,2026), 
valamint az ágazatok jelentős mértékben hazai inputokat használnak fel a termelés során 
(0,9567). A kapott eredmények szerint Görögország a legkevésbé képes önállóan 
fenntartani gazdaságának működését (0,0311), ami elsősorban abból adódik, hogy az 
ágazatok nagyon alacsony mértékben járulnak hozzá egymás ellátásához (0,0347). 

Ami Magyarországot illeti, hazánk a második legkevésbé önállóan működni képes 
nemzet (0,0472). Az 1. ábráról leolvasható, hogy Magyarország jelentős mértékben szorul 
rá a külföldi input anyagokra (0,7150), továbbá az ágazatok közötti közvetlen és közvetett 
kapcsolatok is gyengék, ami miatt az átlagnál alacsonyabb szinten látják el egymást a 
hazai ágazatok (0,0661). Ez az eredmény rámutat a magyar gazdaság duális jellegére, 
miszerint az ágazatok közötti beszállítói és értékesítési kapcsolatokat gyengék, viszont a 
gazdaság jelentősen függ a globális értékláncoktól és a külföldi kapcsolatoktól. 

1. ábra   A gazdaságok önálló működésének mértéke 

 

Forrás: saját szerkesztés a WIOD (2016) adatai alapján. 

A 2. ábrán a kezdeti időponthoz viszonyítva kerültek feltüntetésre az (1)-(6) 
egyenletek által meghatározott Finn-indexek, valamint az azokat meghatározó tényezők 
értékei. Jól látható, hogy a kezdeti enyhe csökkenést követően a gazdaságok belső 
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körforgása (folyamatos vonal) emelkedni kezdett, amely 2008-ban érte el csúcspontját, 
amit egy jelentős visszaesés, majd egy rövidebb növekedést követően további csökkenés 
váltott fel. A hazai inputok aránya a kezdeti stabil szintről 2008-ig csökkent, amit egy 
jelentős ugrás és további kétéves visszaesés követett, míg végül az utolsó 3 évben szintén 
stagnálás figyelhető meg. Ezek a folyamatok összességében azt eredményezték, hogy 
2005-ig az országok átlagos önállósága a kezdeti érték körül alakult, azonban ezt követően 
egy növekvő tendencia rajzolódik ki egészen 2008-ig, ami 2009-ben megfordul és egészen 
a vizsgált időszak végig egy csökkenés tapasztalható. Összességében az figyelhető meg, 
az országok egyre kevésbé építenek a saját belső kapcsolataikra a 2008-as válságot 
követően, míg ezzel párhuzamosan egyre inkább szorulnak rá a külföldi inputokra és 
ezáltal a globális értékláncokra. 

2. ábra   Az országok átlagos önállóságának változása 

 

Forrás: saját szerkesztés a WIOD (2016) adatai alapján. 

3.2  A magyar gazdaság függetlensége a globális értékláncoktól 

Ahhoz, hogy megértsük a magyar gazdaság önálló működésének alacsony értékét és 
annak okát, a teljes gazdaságra vonatkozó aggregált mutatót érdemes ágazati szinten 
elemezni, továbbá, hasonlóan az országok mutatóihoz, tényezőkre felbontani. A 3. ábrán 
az látható, hogy az (5)-ös egyenlet jobb oldalának két tényezője alapján milyen értékkel 
rendelkeznek a magyar ágazatok. A vízszintes tengely a hazai input arányát, míg a 
függőleges tengely a gazdaság ellátásának mértékét jelöli, végül az ábrán látható két vonal 
a tényezők átlagos értékeit jelenítik meg. Az eredmények azt mutatják, hogy míg például a 
mezőgazdasági ágazatok (A01, A02, A03) a magyar átlaghoz képest nagyobb arányban 
használnak fel hazai inputokat (0,8417, 0.8930 és 0.9000), valamint jelentősen 
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hozzájárulnak a gazdaság ellátásához is (0,2884, 0,2343 és 0,1428), addig az ágazatok 
teljes kibocsátása alapján meghatározott legnagyobb ágazatok, mint például a járműipar 
(C29), vagy az elektronikai ipar (C26) a legkisebb arányban használnak fel hazai input 
termékeket (0,3487 és 0,2981), valamint a hazai gazdaság működéséhez is csekély 
mértékben járulnak hozzá (0,0272 és 0,0048). A magyar gazdaság tehát elsősorban azért 
képes kevésbé önállóan működni, mert a legnagyobb hazai ágazatoknak magas arányban 
van szükségük külföldi inputokra, továbbá ezek az ágazatok kevésbé fonódtak össze a 
hazai ágazatokkal. 

3. ábra   A magyar gazdaság önállósága ágazati szinten 

 

Forrás: saját szerkesztés a WIOD (2016) adatai alapján. 

A magyar gazdaság önállóságának időbeli alakulása látható a 4. ábrán tényezőkre 
felbontva és az aggregált mutató szerint. A hazai inputok arányát vizsgálva az látható, 
hogy a vizsgált időszakban végig enyhén csökkent ez az érték, kivéve 2009-es mély 
recesszió időszakát. Az ágazatok hazai gazdaság ellátását tekintve az tapasztalható, hogy 
2008-ig kisebb-nagyobb kiugrások mentén jelentős mértékben csökkent ez a mutató, majd 
ezt követően a 2009-es és a 2011-es növekedésnek köszönhetően összességében egy 
emelkedés látható. Az ábráról az is jól kivehető, hogy az aggregált index alakulását 
elsősorban az ágazatok hazai gazdaság ellátásának mértéke határozza meg, melynek 
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köszönhetően 2000 és 2008 között egy jelentős csökkenés figyelhető meg az 
önállóságban, ami 2009-től az időszak végéig kisebb mértékben ugyan, de növekedett. 

4. ábra   A magyar gazdaság önállóságának változása 

 

Forrás: saját szerkesztés a WIOD (2016) adatai alapján. 

4  Összefoglalás 

Tanulmányunkban egy olyan vizsgálat eredményeit mutattuk be, amely során 
megvizsgáltuk az egyes gazdaságokhoz tartozó ágazatok külföldi input igényét, valamint 
az ágazatok gazdaságon belüli közvetlen és közvetett kapcsolatok erősségét. 
Elemzésünket arra építettük, hogy azok a gazdaságok képesek nagyobb mértékben 
önállóan működni, ahol az ágazatok közötti közvetlen és közvetett kapcsolatok erősek, 
ezáltal nagy mértékben járulnak hozzá egymás ellátásához, továbbá kisebb arányban 
használnak fel külföldi inputokat. A kapott eredmények azt mutatják, hogy Kína a vizsgált 
országok közül kiemelkedő mértékben képes önállóan működni, míg Görögország után 
Magyarország a második legkevésbé önálló, a globális értékláncoktól független gazdaság. 

Az ágazati szintű elemzés rámutat arra, hogy a legnagyobb ágazatok közé tartozó 
járműipar és elektronikai ipar a legnagyobb mértékben szorul rá a külföldi inputokra, 
valamint ezek az ágazatok csekély mértékben járulnak hozzá a gazdaság ellátásához is. 
Az önállóság időbeli alakulását tekintve az látható, hogy az országok átlagát tekintve a 
2008-as válság egy fordulópont, amely után enyhén csökkenésnek indult a gazdaságok 
önállósága. Ezzel szemben Magyarország esetében az látható, hogy a gazdaság belső 
kapcsolatrendszerének változása miatt 2008-ig az önállóság jelentősen csökkent, viszont 
ezt követően összességében egy enyhe növekedés figyelhető meg. 
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CSATÓ LÁSZLÓ 

Hogyan kell(ene) rangsorolni a csapatokat egy koronavírus 
miatt nem folytatható bajnokságban? 

 

Kivonat 

Számos körmérkőzéses sportbajnokságban a szűk időbeli korlátok miatt alig van lehetőség 
a mérkőzések elhalasztására. Emiatt előfordulhat, hogy a bajnokság valamilyen külső sokk 
– például egy járvány – miatt nem folytatható és fejezhető be, mert ez veszélyeztetné a 
következő idény megrendezését. A cikk az ilyen félbeszakadt bajnokságok eredményének 
meghatározását vizsgálja. Ismertetünk néhány, a rangsorolási módszerrel szemben 
elvárható axiómát, majd belátjuk, hogy az általánosított sorösszeg mindegyiket teljesíti. E 
parametrikus eljárás egyik szélsőértéke az ellenfelek szerepét maximalizáló legkisebb 
négyzetek módszere. Javaslatunkat a francia első osztályú labdarúgó-bajnokság 
2019/2020-as szezonjának elemzése illusztrálja. Végül bemutatunk néhány alternatív 
megoldást a félbeszakadt bajnokságok problémájára. 

1  Bevezetés 

A 2020 márciusában világjárvánnyá nyilvánított koronavírus az élet szinte minden területét 
érintette, ez alól természetesen a sport sem jelent kivételt. A legtöbb bajnokságot 2020 
kora tavaszán meg kellett szakítani a fertőzés visszaszorítása érdekében, és a folytatás 
szintén kérdésessé vált: 2020. április 28-án például maga a francia miniszterelnök 
jelentette be, hogy az országban a teljes sportszezon véget ért (BBC, 2020c). Valamilyen 
módon azonban mindenképp meg kell határozni e bajnokságok eredményét is, hiszen 
ezen múlik a feljutás és kiesés, a nemzetközi sorozatokban történő indulás, vagy akár a 
tévéközvetítésekből származó bevételek elosztása (Bergantiños, Moreno-Ternero, 2020). 

Cikkünk ehhez a kérdéshez kíván hozzájárulni. A 2. fejezet valós példákat ismertet a 
félbeszakadt bajnokságok eredményhirdetésére. A 3. fejezetben azonosítjuk a 
körmérkőzéses bajnokságok általánosan használt rangsorolási módszerének néhány 
tulajdonságát, a 4. fejezetben pedig bemutatjuk, hogy az általánosított sorösszeg eljárás 
teljesíti az összes elvárható követelményt. Az 5. fejezet a javasolt megközelítést 
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alkalmazza a francia labdarúgó-bajnokság első osztályának 2019/2020-as idényére, végül 
a 6. fejezetben ajánlásokkal élünk a döntéshozók számára. A tanulmány rövid 
összegzéssel zárul. 

2  Mi történt a félbeszakadt bajnokságokkal? 

A Magyar Kézilabda Szövetség vezetői 2020. április 9-én egyhangúlag döntöttek a 
2019/2020-as szezon törléséről, azaz nincs bajnok, nincsenek kiesők, a nemzetközi 
kupasorozatokba pedig az előző évi szereplőket delegálják (Stregspiller, 2020). Ez a 
politika aligha nevezhető igazságosnak, ahogy azt a női bajnokság példája mutatja. 

A teljes idény 26 mérkőzéséből a Siófok és a Ferencváros egyaránt 18-at játszott le, 
előbbi két ponttal – egy győzelem értékével – többet szerzett. A Siófok kétszer játszott az 
egyértelműen a legjobb csapatnak számító Győrrel, idegenben kikapott, otthon viszont 
legyőzte, amivel megszakította a Bajnokok Ligája előző három kiírását megnyerő ellenfele 
több mint kétéves veretlenségi sorozatát. Emellett hazai pályán döntetlent játszott, 
idegenben nyert a Ferencváros ellen. Két további pontot veszített az Érd elleni idegenbeli 
vereséggel. 

Ezzel szemben a Ferencváros egyszer játszott a Győrrel (hazai pályán vereség), 
ahogy láttuk, rosszabb a Siófok elleni mérlege, továbbá csak döntetlent játszott otthon a 
Debrecen, idegenben az MTK ellen. Valószínűnek tűnik, hogy a hátralevő nyolc mérkőzést 
követően a Siófoknak sikerült volna megtartania a második helyet, ezzel a Győr mellett 
indulhatott volna az EHF Bajnokok Ligája 2020/2021-es szezonjában. 2018/2019-ben 
azonban a harmadik helyen végzett a második Ferencváros mögött, ami az alacsonyabb 
presztízsű európai sorozatban, az EHF Kupán biztosít részvételi jogot. Ez utóbbit a 
2018/2019-es idényben a Siófok megnyerte, és 2019/2020-ban a mérkőzések törlése előtt 
szintén bejutott a negyeddöntőbe. 

2020. április 21-én a német első osztályú férfi kézilabda-bajnokságot ugyancsak 
befejezettnek nyilvánították (Web24 News, 2020). A 36 első- és másodosztályú csapat 
többségi döntése alapján a másodosztályból két csapat feljutott, az első osztályból, 
ugyanakkor egyetlen klub sem esett ki. A rangsoroláshoz mindkét esetben a csapatok által 
elért pontok számát elosztották a lejátszott mérkőzések számával (kvóciens szabály), az 
esetleges holtversenyeket a gólkülönbség alapján döntötték el. Bár a Füchse Berlin egy 
ponttal többet szerzett a Rhein-Neckar Löwennél, egy mérkőzéssel többet is játszott, így 
csupán a hatodik lett, 2020/2021-ben az EHF Kupában sem indulhat. 

A francia labdarúgó-bajnokság első osztályában (Ligue 1) 2020. április 30-án 
hirdettek eredményt (BBC, 2020b). A csapatokat itt is a kvóciens szabály alapján rendezték 
sorba. Az utolsó két klub, az Amiens és a Toulouse kiesett, a másodosztály első két 
helyezettje, a Lorient és a Lens feljutott. Az eredeti szabállyal ellentétben a 18. Nimesnek 
nem kell selejtezőt játszania a második liga 3-5. klubjaival a Ligue 1 fennmaradó helyéért. 
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A holland labdarúgó-bajnokság első osztályát 2020. április 24-én zárták le (BBC, 
2020a). Bajnokot nem hirdettek, nincsenek sem kiesők, sem feljutók. A klubokat a március 
8-i utolsó játéknapot követő állás alapján rangsorolták, noha négy csapat eggyel kevesebb 
mérkőzésen szerepelt. A két vezető, egyaránt 25 lejátszott meccsel és 56 ponttal álló 
csapat, az Ajax és az AZ Alkmaar sorrendjét a jobb gólkülönbség döntötte le az előbbi 
javára. Ezért az Ajaxnak legalább kettővel kevesebb selejtezős párharcot kell megnyernie 
a 2020/2021-es UEFA Bajnokok Ligája csoportkörében való szerepléshez. 

3  Axiómák 

A 2. fejezet alapján a legkevésbé sem egyértelmű, mi lenne a helyes döntés. A teljes 
2019/2020-as idény eltörlése aligha indokolt, hiszen a mérkőzések több mint felét sikerült 
lejátszani. Ráadásul egy újabb kérdés is felmerül: hogyan lehetne számításba venni az 
ellenfelek erejét? A bajnokság félbeszakadása miatt ugyanis előfordulhat, hogy egy csapat 
inkább nehezebb, egy másik viszont gyengébb ellenfelekkel játszott, így az utóbbi 
értelemszerűen könnyebben gyűjthetett pontokat. 

A megfelelő rangsorolási eljárás megtalálásához célszerű axiomatikus megközelítést 
alkalmazni. Ehhez összegyűjtöttük a körmérkőzéses bajnokságok szokásos, a megszerzett 
pontok száma alapján történő rangsorolásának néhány tulajdonságát: 

 Függetlenség az irreleváns mérkőzésektől: Két tetszőleges csapat sorrendjére 
nincs hatással a többi csapat egymás közötti mérkőzéseinek eredménye. 

 Önkonzisztencia: Két, azonos erejű ellenfelekkel szemben azonos eredményt 
elérő csapat között holtverseny áll fenn. Ugyanakkor egy csapatot előrébb kell 
rangsorolni egy másiknál, ha: (a) azonos erejű ellenfelek ellen jobb eredménye-
ket ért el; (b) erősebb ellenfelek ellen ugyanolyan eredményeket ért el; (c) erő-
sebb ellenfelek ellen jobb eredményeket ért el. 

 Körbeverés invariancia: Tegyük fel, hogy A csapat legyőzte B-t, B legyőzte C-t, 
C pedig A-t. A rangsort nem befolyásolhatja, ha e kör mentén megfordítjuk az 
eredményeket, azaz B nyer A, C nyer B, és A nyer C ellen. 

 Függetlenség a mérkőzések helyszínétől: A rangsor nem változhat, amennyiben 
a hazai csapat idegenben, míg az idegenbeli otthon játszott volna a mérkőzések 
eredményének módosítása nélkül. 

 Konzisztencia: Az eljárás eredménye a lejátszott mérkőzésék számának növe-
kedésével konvergáljon a pontszámból adódó rangsorhoz. Speciálisan, egy be-
fejezett bajnokság esetén azzal azonos sorrendet adjon. 

Ha nem játszották le az összes mérkőzést, akkor nem található olyan rangsorolási 
módszer, mely egyszerre teljesítené az irreleváns mérkőzésektől való függetlenség és az 
önkonzisztencia tulajdonságát (Csató, 2019, Theorem 1). A lehetetlenség lényegében nem 



50 

kerülhető meg az értelmezési tartomány szűkítésével sem. Mivel a két axióma közül az 
önkonzisztencia tűnik fontosabbnak, pozitív eredmény csak az irreleváns mérkőzésektől 
való függetlenség gyengítésével érhető el (Csató, 2019).  

A mérkőzések helyszínétől való függetlenség a szokásos körmérkőzéses 
bajnokságokban, ahol minden csapat minden másikkal egyszer otthon, egyszer idegenben 
játszik, természetes elvárás. Egy félbeszakadt bajnokságban azonban ez a 
kiegyensúlyozottság már nem teljesül. Például a 2019/2020-as Ligue 1 harmadik 
helyezettje, a Rennes egyszer játszott a kimagaslóan legjobb Paris Saint-Germain ellen, a 
negyedik Lille viszont kétszer. Ugyanakkor az elmaradt 10 fordulóban a Rennes ötször, a 
Lille hatszor játszott volna idegenben. 

Ezt a tulajdonságot két okból követelhetjük meg. Egyrészt, több európai első osztályú 
labdarúgó-bajnokság eleve kiegyensúlyozatlan. Például Koszovóban és Magyarországon 
egyaránt 12 csapat háromszor játszik egymás ellen, azaz néhány csapat bizonyos klubok 
ellen kétszer játszik otthon, de csak egyszer idegenben. A megszerzett pontok számát 
mégsem korrigálják ennek megfelelően. Másrészt, a hazai pálya jelentette előny 
számszerűsítése mindenképp valamilyen statisztikai eljárást igényel, legalább egy 
paraméter becslésével. Ez valószínűleg hosszas vitákat generálna az alkalmazott 
módszertan és a becsléshez használt minta körül, amibe a 2. fejezet alapján a 
döntéshozók aligha egyeznének bele. 

4  Az általánosított sorösszeg módszer 

Az általunk javasolt eljárás két inputot igényel, a p pontszámvektort és az M = [mij] 
mérkőzésmátrixot. A p vektor pi eleme az i csapat által szerzett pontok száma, az M mátrix 
mij eleme pedig az i és j csapatok egymás elleni mérkőzéseinek száma. 

Elsőként egy olyan normalizált s pontszámvektorra van szükségünk, amely elemeinek 
összege nulla. Ezért a kvóciens szabály alapján minden csapat esetén meghatározzuk az 
egy mérkőzésen szerzett pontok átlagos számát, majd ezeket normalizáljuk, azaz minden 
egyes egyedi értékből levonjuk az átlagos kvócienst. Könnyen ellenőrizhető, ha az i és j 
csapat ugyanannyi mérkőzést játszott, valamint pi = pj, akkor si = sj is fennáll. 

Szükség van még az ellenfelek erejének beépítésére. A Ligue 1 2019/2020-as 
szezonjában harmadik Rennes fennmaradó 10 ellenfele legalább 381 pontot szerzett az 
első 28 fordulóban, a negyedik Lille esetén ugyanez a mutató mindössze 347 (Guyon, 
2020). Ezért a Lillenek jó esélye lehetett volna ledolgozni egypontos hátrányát a még 
hátralevő mérkőzéseken. 

Ehhez vezessük be az L = [lij] Laplace mátrixot, ahol lij = –mij minden különböző i, j 
párra, míg a főátló lii eleme az i csapat által lejátszott mérkőzések száma. Legyen továbbá I 
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az a megfelelő dimenziójú mátrix, ami a főátlójában csupa 1-est, azon kívül 0-kat tartalmaz, 
e pedig az azonos dimenziójú egységvektor. 

Az általánosított sorösszeg módszer x(ε) értékelővektora az alábbi egyenletrendszer 
egyértelmű megoldása, ahol ε > 0 egy paraméter: 

[I + εL]x(ε) = s. 

Az eljárást Chebotarev (1989) és Chebotarev (1994) definiálta. A normalizált 
pontszámot az ellenfelek, majd az ellenfelek ellenfelei stb. erejét figyelembe véve igazítja 
ki. Az ε változó e korrekció mértékét tükrözi. ε → 0 esetén az általánosított sorösszeg a 
normalizált pontszámhoz, vagyis a kvóciens szabályhoz tart. 

A legkisebb négyzetek módszerének q értékelővektora a következő 
egyenletrendszerből adódik: 

Lq = s, 

eTq = 0. 

A megoldás egyértelmű, ha bármely csapat bármely másikkal legalább közvetetten, 
más csapatokon keresztül összehasonlítható – ennek hiányában létezne két olyan 
részhalmaz, melyek elemeinek egymással szembeni teljesítménye ismeretlen. Az eljárás 
neve onnan származik, hogy a fenti egyenletrendszer egy minimalizálási feladat legkisebb 
négyzetes megoldásának optimalitási feltételeiből kapható meg (González-Díaz et al., 
2014). 

Amennyiben az L Laplace mátrix nem egy reguláris páros gráfhoz tartozik, a q 
értékelővektor a q(k) sorozat határértéke (Csató, 2015, Theorem 2): 

q(0) = (1/r)s, 

q(k) = q(k-1) + (1/r) [(1/r) (rI – L)]ks   minden k ≥ 1-re, 

ahol r az egy csapat által játszott mérkőzések (fordulók) maximuma. Vagyis az rI – L mátrix 
a megfelelő csapatok egymás elleni mérkőzéseinek számát tartalmazza, feltételezve, hogy 
a kevesebb mérkőzést játszó csapatok a hiányzó mérkőzéseket „önmaguk” ellen 
játszották. Ekkor q(1) az ellenfelek erejének beépítésével kapott értékeléseket mutatja, q(2) 
már figyelembe veszi az ellenfelek ellenfeleinek erősségét, és így tovább. 

Az általánosított sorösszeg és a legkisebb négyzetek módszerével kapott rangsorok 
azonosak, amennyiben ε → ∞ (Chebotarev, Shamis, 1998, 326. o.). Eszerint az 
általánosított sorösszeg szélsőértékei a normalizált pontszám, amikor az ellenfelek ereje 
egyáltalán nem számít, illetve a legkisebb négyzetek, amikor az ellenfelek ereje a lehető 
legnagyobb mértékben számít. Mivel az ellenfelek által szerzett pontok számát a sakkban 
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Buchholz módszer néven használják elsősorban holtversenyek eldöntésére, a legkisebb 
négyzetek módszere rekurzív Buchholznak is nevezhető (Brozos-Vázquez et al., 2010). 

Az általánosított sorösszeg és a legkisebb négyzetek módszerek egyaránt teljesítik a 
2. fejezetben megfogalmazott négy, egymással összeegyeztethető tulajdonságot: 
önkonzisztencia, körbeverés invariancia, függetlenség a mérkőzések helyszínétől, 
konzisztencia (Csató, 2020, Proposition 1). 

Mindkét eljárásnak, különösen a legkisebb négyzetek módszerének számos sikeres 
alkalmazása ismert az irodalomban, például teniszezők (Bozóki et al., 2016) és 
felsőoktatási intézmények (Csató, 2016; Csató, Tóth, 2020) rangsorolására, vagy alternatív 
életminőség-rangsorok meghatározására (Petróczy, 2018; Petróczy, 2019; Petróczy, 
2020). 

5  Alkalmazás: a 2019/2020-as Ligue 1 

A francia labdarúgó-bajnokság első osztálya, a Ligue 1 2019/2020-as szezonját 2020. 
március 18-án bizonytalan időre felfüggesztették a koronavírus-járvány miatt, április 28-án 
pedig befejezettnek nyilvánították. Összesen 28 fordulót játszottak le a Strasbourg – Paris 
Saint-Germain mérkőzés kivételével. 

A hivatalos és az általánosított sorösszeg módszerrel kapott rangsorok az 1. 
táblázatban láthatók. A nemzeti szövetség által meghatározott sorrend a kvóciens 
szabályon alapul, a holtversenyek következő módon történő feloldásával (Ligue 1, 2020): 

 Az 5. a Nice a Reims előtt, két egymás elleni mérkőzésük kedvezőbb eredmé-
nye alapján (2-0 és 1-1); 

 A 7. a Lyon, mert nem játszott kétszer sem a Montpellier, sem a Monaco ellen, 
viszont azok 14 meccset játszottak idegenben, a Lyon 15-öt; 

 A 8. a Montpellier a Monaco előtt, két egymás elleni mérkőzésük kedvezőbb 
eredménye alapján (3-1 és 0-1);6 

 A 12. a Bordeaux a Nantes előtt, két egymás elleni mérkőzésük kedvezőbb 
eredménye alapján (2-0 és 1-0); 

 A 14. a Brest a Metz előtt, mert csak egyszer játszottak és jobb a gólkülönbsé-
ge; 

 A 16. a Dijon a Saint-Étienne előtt, mert csak egyszer játszottak és jobb a gólkü-
lönbsége. 

                                                
6 A Montpellier gólaránya is jobb, mint a Monacoé. 
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1. táblázat   A 2019/2020-as francia labdarúgó-bajnokság első osztályának eredménye 

Helyezés Csapat Gólkülönbség Pontszám Kvóciens 
Helyezés – általánosított 

sorösszeg 
ε = 0,001 ε = 0,1 ε → ∞ 

1 
Paris Saint-
Germain 

+51 68 2,52 1 1 1 

2 Marseille +12 56 2,00 2 2 2 

3 Rennes +14 50 1,79 3 3 4 

4 Lille +8 49 1,75 4 4 3 

5 Nice +3 41 1,46 6 6 8 

6 Reims +5 41 1,46 5 5 5 

7 Lyon +15 40 1,43 9 9 9 

8 Montpellier +1 40 1,43 7 7 6 

9 Monaco 0 40 1,43 8 8 7 

10 Strasbourg 0 38 1,41 10 11 12 

11 Angers -5 39 1,39 11 10 10 

12 Bordeaux +6 37 1,32 13 13 13 

13 Nantes -3 37 1,32 12 12 11 

14 Brest -3 34 1,21 15 15 15 

15 Metz -8 34 1,21 14 14 14 

16 Dijon -10 30 1,07 16 16 16 

17 Saint-Étienne -16 30 1.07 17 17 17 

18 Nîmes -15 27 0,96 18 18 18 

19 Amiens -19 23 0,82 19 19 19 

20 Toulouse -36 13 0,46 20 20 20 

A kvóciens a mérkőzésenkénti átlagos pontszám. A Paris Saint-Germain és a Strasbourg 27, a többi 18 
klub 28 mérkőzést játszott. Az utolsó két csapat kiesett 
Forrás: saját szerkesztés 

A Strasbourg ugyan egy ponttal kevesebbet szerzett, mint az Angers, de egy 
mérkőzéssel kevesebbet is játszott – igaz, az éppen a toronymagas első Paris Saint-
Germain elleni lett volna. Az eredeti kiírás szerint a pontszámokban lévő holtversenyeket a 
következő kritériumok alapján döntötték volna el: (1) jobb gólkülönbség; (2) több rúgott gól; 
(3) egymás elleni gólkülönbség; (5) fairplay rangsor. Eszerint viszont a Reims lett volna az 
ötödik a Nice helyett. 

Az általánosított sorösszeg eljárással kapott sorrendek meglepően robusztusak, alig 
függenek az ε változótól. A paraméter legalacsonyabb értéke lényegében arra szolgál, 
hogy a kvóciensben jelentkező holtversenyeket az ellenfelek ereje alapján döntsük el. A 
10-13., illetve a 15-16. helyezettek eltérő kiosztásának csekély a jelentősége, bár a 
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hivatalos rangsorral szemben a Lyon a Montpellier és a Monaco, a Bordeaux a Nantes, 
míg Brest a Metz elé kerül, miközben utóbbiak erősebb csapatokkal mérkőztek meg. 

Az utolsó két kieső csapat egyértelmű, az UEFA Bajnokok Ligája (BL) csoportkörében 
induló első két helyezetté szintén. A 3., a BL harmadik selejtezőkörében történő indulást 
érő pozíciót azonban a Lille is megérdemelné, ha az ellenfelek erősségét fokozott 
mértékben vesszük figyelembe. Végül az UEFA Európa Liga (EL) csoportkörébe kerül a 4. 
és a kupagyőztes, második selejtező fordulójába pedig a ligakupa győztese. A kupa és a 
ligakupa döntőjének megrendezéséről még nem született döntés, előbbiben a Paris Saint-
Germain a Saint-Étienne, utóbbiban a Lyon ellen játszana. A Paris Saint-Germain 
(valószínűsíthető) győzelme esetén ezeket az EL indulást érő helyeket a rangsorban 
hátrafele haladva osztják ki, ezért az 5. és 6. pozíció még fontossá válhat. A hivatalosan 5. 
Nice gyengébb ellenfelekkel játszott, mint a 6. Reims, ráadásul – az eredetileg a 
holtversenyt eldöntő – gólkülönbsége szintén rosszabb. A legkisebb négyzetek 
módszerének használatával a Montpellier is odaérhetne a potenciálisan nemzetközi 
szereplésre feljogosító 6. helyre. 

A legkisebb négyzetek módszerének rekurzív formáját alkalmazva azt tapasztaljuk, 
hogy az ellenfelek erejét számszerűsítő q(1) már majdnem a végső sorrendet adja, csak a 
Lyon végez az Angers mögött, amit q(1) vektor állít helyre. Tehát gyakorlatilag nincs 
szükség a mátrixinvertálás elvégzésére, mindössze egy mátrixszorzás biztosítja a közel 
optimális eredményt. Így a számítás minimális matematikai tudást igényel, bármely 
egyszerű irodai szoftverrel, sőt, akár papíron is elvégezhető. 

6  Ajánlások 

A nem befejezett körmérkőzéses bajnokságok sorrendjének meghatározása kihívásokkal 
teli feladat, amennyiben szükségesnek tartjuk számításba venni a csapatok ellenfeleinek 
eltérő erősségét. A probléma megoldására a következő javaslatokkal élünk, komplexitásuk 
és saját preferenciánk szerint csökkenő sorba rendezve: 

1) Legkisebb négyzetek módszere (ε → ∞); 

2) Általánosított sorösszeg olyan alacsony ε értékkel (ε → 0), ami csak a kvóci-
ensben jelentkező holtversenyeket oldja fel; 

3) Kvóciens szabály, gólkülönbség, több rúgott gól; 

4) Megszerzett pontok száma, kevesebb lejátszott mérkőzés, gólkülönbség, több 
rúgott gól. 

Úgy tűnik, a döntéshozók – a holland Eredivisie kivételével – többnyire a 3. javaslatot 
követik. Az egymás elleni eredmények használatát azonban nem tartjuk helyesnek, hiszen 
a gólkülönbséggel szemben általánosan nem alkalmazható. Az első két szabály egyike 
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sem tartalmaz külön paramétert, és a kvócienssel ellentétben szinte soha nincs szükség 
további rangsorolási kritériumok alkalmazására sem. Amennyiben mégis, talán a 
gólkülönbség ajánlható erre a célra. 

7  Összegzés 

2020 tavaszán világszerte számos sportbajnokság félbeszakadt a mérkőzések több mint 
felének lejátszása után. Cikkünk az ilyen hiányos körmérkőzéses versenyek 
rangsorolásának kérdését járta körül, ahol a legnagyobb kihívást az ellenfelek erejének 
számításba vétele jelenti. Ehhez egy rekurzív módszert javasoltunk a csapatok által 
szerzett pontok kiigazítására az ellenfelek, az ellenfelek ellenfeleinek stb. teljesítménye 
alapján. Az eljárás kedvező axiomatikus tulajdonságokkal rendelkezik, a kiigazítás mértéke 
egy paraméterrel szabályozható. A francia első osztályú labdarúgó-bajnokság 2019/2020-
as szezonját vizsgálva, e változónak minimálisa hatása van a végső rangsorra, noha 
éppen a nemzetközi kupaindulást jelentő pozíciókban nem ad egyértelmű eredményt. 
Számításaink egybecsengenek Guyon (2020) megállapításával: a félbeszakadt 
bajnokságok aktuális állása viszonylag jó kiindulópontot jelent, így aligha indokolt az 
összes eredmény törlése, ahogy az a magyar kézilabdában történt. 

Zárszóként azt mondhatjuk, a döntéshozóknak számos matematikai-statisztikai 
módszer áll rendelkezésére ahhoz, hogy egy csonka idény alapján is megnyugtatóan 
lezárhassák a bajnokságot. Pusztán emiatt aligha érdemes egy járvány miatt kockázatot 
vállalni. Bár a legjobb megoldást véleményünk szerint a korábbi ellenfelek erejének 
figyelembevétele adná, az ennél egyszerűbb, egy mérkőzésen szerzett átlagos pontok 
száma alapján történő eredményhirdetés sem rossz megoldás. Ugyanakkor általános 
tanulságként leszögezhető, az ilyen esetekre a jövőben előre készülni kell: a 
szabálykönyvben egyértelműen rögzítendő, mi a teendő, ha egy bajnokság a szezon 
közepén megszakad. 

Köszönetnyilvánítás 

Hálásak vagyunk Julien Guyonnak a problémafelvetésért. A szerző édesapja, Csató László 
segített a számítások elvégzésében. 

A kutatást az MTA Prémium Posztdoktori Kutatói Program támogatta. 
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CSÓKA LÁSZLÓ, HEGEDÜS RÉKA, TÖRŐCSIK MÁRIA 

A sportfogyasztás öt fogyasztási területű modellje7 
 

Kivonat 

Tanulmányunk célja a sportfogyasztás különböző típusai közötti összefüggések feltárása a 
sportfogyasztás öt fogyasztási területű modelljének segítségével. Kutatásunkat az EFOP-
3.6.2-16-2017-00003: „Sport- Rekreációs- és Egészséggazdasági Kooperációs 
Kutatóhálózat létrehozása” című projekt keretében végzett, a magyar lakosságra 
reprezentatív 2000 fős személyes megkérdezés adatbázisa alapján készítettük. Mintánkon 
a parciális legkisebb négyzetekre épülő útelemzés segítségével vizsgáltuk a kapcsolatot a 
sportolásban való aktív részvétel, a professzionális sport, az online és offline sport 
élményfogyasztás, illetve a sport termékek és szolgáltatások fogyasztása között. 
Strukturális modell felépítésével kimutattuk a sportfogyasztás területeinek egymásra 
gyakorolt befolyásoló hatását. Modellünk segítségével becsülhető, milyen további sporthoz 
kapcsolódó területeken indukál fogyasztásváltozást az, ha a lakosság fogyasztásának 
mértéke a sportfogyasztás egy adott területén megváltozik. 

A kutatás az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 ("Tehetségből fiatal kutató – A kutatói 
életpályát támogató tevékenységeka felsőoktatásban") projekt támogatásával készült. 

1  Bevezetés 

A sporthoz kötődő vállalatok számára az egyre élesebb verseny miatt, sikerességük 
elérésének érdekében a marketing szerepe felértékelődik (Szakály – Fehér, 2018). A 
folyamat során a minél pontosabb célpiacmeghatározás érdekében a sporthoz kötődő 
fogyasztók magatartásának megismerése egyre jobban előtérbe kerül. Az akadémiai 
szakirodalom általánosan a sportfogyasztás három fő területére fókuszál, amik a 
sportolásban történő aktív részvétel, a sportesemények nézőként történő fogyasztása, 
illetve a sporthoz kapcsolódó termékek és szolgáltatások fogyasztása (Shank, 2015), 
(Stewart et al., 2003), (Fernandes et al., 2013). A szakirodalom ezeket általában egy aktív 

                                                
7  A kutatás az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, EFOP-3.6.2-16-2017-00003: „Sport- Rekreációs- és 
Egészséggazdasági Kooperációs Kutatóhálózat létrehozása” című projektjének támogatásával készült. 
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és passzív sportfogyasztási végpontokkal rendelkező tengelyre helyezve egymástól 
elszigetelten próbálja értelmezni és vizsgálat alá vonni. Az egyes kategóriákról a kutatók 
így külön-külön jutnak következtetésekre, ami számos hatást elfed (Csóka, 2019). Jelen 
tanulmányunk célja emiatt a sportfogyasztás különböző területei közötti összefüggések 
feltárása. Kiindulópontunknak a sportfogyasztás öt fogyasztási területű modelljét 
választottuk. Ez egyrészt a sportfogyasztás klasszikus hármas felosztásánál részletesebb 
elemzést tesz lehetővé, másrészt elméleti keretrendszere figyelembe veszi az egyes 
területek átfedésének hatásait is (Csóka, Törőcsik, 2018). 

2  A sportfogyasztás területei 

A sportfogyasztás vizsgálata a szokásos szemléletben három különböző területre osztható 
(Stewart et al., 2003). A sportolásban való aktív részvétel során a sportfogyasztás akkor 
realizálódik, amikor az egyén saját maga végez sporttevékenységet, idejét, energiáját és 
pénzét áldozva erre. A sportfogyasztás aktív-passzív tengelyén az ilyen tevékenységeket 
az aktív sportfogyasztás oldalára sorolhatjuk. Az, hogy az egyén saját maga is közvetlenül 
kiveszi a részét a sportolási folyamatból, alapvető különbséget jelent a sportfogyasztás 
második eleméhez képest, amikor szerepe a sportolási tevékenység nézőként történő 
megtekintésére korlátozódik. A szakirodalom alapján ez passzív sportfogyasztásnak 
tekinthető, mivel közvetett részvételről beszélhetünk (Neulinger, 2007). Ennek során a 
sportolást magát mások végzik, így az egyén csak passzív élvezője a folyamatnak, vagyis 
a sport által nyújtott élményt fogyasztja. A sport passzív fogyasztása szintén időt, energiát 
és pénzt igénylő tevékenység. Ehhez a típusú fogyasztáshoz sorolható a 
sporteseményeken való részvételen túl a jegyvásárlás, az odajutás, a helyben fogyasztott 
ételek-italok köre és az ajándéktárgyak helyben történő vásárlása is. Ide sorolható még az 
események közvetítésen vagy felvételeken történő megtekintésén túl a sporthírek, az 
egyes sportolók életének, sportágak történéseivel foglalkozó közlemények figyelemmel 
követése, de a saját sporttevékenység eredményének online regisztrálása és megosztása 
is a különböző digitális platformokon (Csóka – Törőcsik, 2018). A sportfogyasztás harmadik 
elemét a sporttermékek és szolgáltatások fogyasztása jelenti, amelyhez a különféle 
sporteszközök, azok használatával és működtetésével kapcsolatos szolgáltatások, a 
sportoláshoz kapcsolódó, azt segítő szolgáltatások tartoznak (Mullin et al., 2014). 

A sportfogyasztás kategóriái azonban nem csupán három csoportba sorolhatók, 
hanem – kiegészítve az általában elfogadott felosztást – minimum ötbe. Ráadásul ezek a 
kategóriák az esetek többségében nem egymástól elszigetelten, hanem egymással 
fedésben léteznek. A sportfogyasztás ilyen irányú kiterjesztett értelmezésében nyújt 
segítséget a sportfogyasztás öt fogyasztási területű modellje, ami az egyes területek 
közötti közös halmazokat is elismeri (1. ábra). Eszerint célszerű a sporteseményeken 
nézőként történő részvételt, ami tulajdonképpen egy élményfogyasztás, offline és online 
kategóriákra bontani. Ezt az online élménylehetőségek napjainkban tapasztalható 
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megerősödése indokolja, elismerve az internet, a virtuális világ befolyását. Másrészt külön 
kategóriába kell sorolni azt a típusú sportolással kapcsolatos fogyasztást, ami a laikus, 
amatőr szint mellett a megélhetés és egzisztencia biztosításához kapcsolódik, ezáltal a 
profi versenyzők és az azokat kiszolgálók világába vezet  (Csóka – Törőcsik, 2018). 

1. ábra   A sportfogyasztás öt fogyasztási területű modellje 

 

Forrás: Csóka – Törőcsik, 2018 

A hagyományos kategorizálás, ami három csoportra osztja a sportfogyasztást, főként 
gazdasági szempontból közelíti meg a fogyasztás kategóriáit. Ezzel szemben a 
sportfogyasztás öt fogyasztási területű modellje a fogyasztók szemszögéből értelmezett, a 
valóságos sportfogyasztói magatartáshoz közelebb álló kategorizálást tesz lehetővé. Jelen 
tanulmány szempontjából azonban ennél fontosabb, hogy az egyes kategóriák elkülönített 
vizsgálata mellett lehetőséget nyújt az egyes sportfogyasztási kérdéseket a kategóriák 
teljes keresztmetszetében is megvizsgálni a folyamatok jobb megértése céljából.  

3  Anyag és módszer 

Kutatási kérdésünk az volt, hogy lehet-e a sportfogyasztás különböző típusai között 
összefüggéseket feltárni a sportfogyasztás öt fogyasztási területű modelljének 
segítségével. Ennek megfelelően egy általunk felépített strukturális modell kerül elemzésre 
a parciális legkisebb négyzetekre épülő útelemzés segítségével (PLS-SEM). A 
sportfogyasztás szakirodalmának részletes áttekintése során azt tapasztaltuk, hogy a 
témakörben nem azonosítható olyan validált skála, ami alkalmas az öt fogyasztási területű 
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modell egyes területeinek mérésére. Kutatásunk során emiatt első lépésként 
megfogalmaztuk az egyes területek méréséhez szóba jöhető kérdések körét a 
szakirodalom és saját vizsgálataink alapján. A kérdéseken többször változtattunk és 
finomítottunk, amíg létrejött a 22 elemet tartalmazó végleges kérdésbank, amiben a 
kérdésekre adott válaszokat ötfokozatú Likert-skálán mértük. A következő lépésben a 
kérdésbankban szereplő kérdéseket a 2018 májusában végzett magyar lakossági 
sportfogyasztási felmérés segítségével kérdeztük le egy 2000 fős reprezentatív mintán. 
Személyes megkérdezésünk reprezentatív a 15-74 éves magyar lakosságra nem, 
korcsoportok (10 éves intervallumok) és a lakóhely régiója alapján. A minta régió és 
településnagyság szerint arányos, a háztartás kiválasztása a véletlen séta módszerével 
történt, míg az interjúalanyok kiválasztása az utolsó születésnap módszerével. A 
reprezentativitás biztosításához továbbá súlyozást is alkalmaztunk régió, nem és kor 
szerint, ahol a súlytartomány 0,57-től 1,6-ig terjed. 

A kérdésbankunk elemeire adott válaszokon feltáró faktorelemzést alkalmaztunk az öt 
fogyasztási területű modell mérési dimenzióinak kialakítása érdekében. A faktorelemzés 
során addig töröltük a skála szempontjából leggyengébben teljesítő elemeket, amíg olyan 
faktorstruktúrát kaptunk, amelynek faktorsúlyai és belső megbízhatósága is megfelelt az 
előzetesen támasztott kritériumoknak. Az így létrejövő dimenziók végül a sportfogyasztás 
öt fogyasztási területű modelljének négy különböző dimenzióját képesek mérni. Ezek a 
sportolásban való aktív részvétel, a professzionális sport, az online és offline sport 
élményfogyasztás. Az ötödik terület, a sporthoz kapcsolódó termékek és szolgáltatások 
fogyasztásának méréséhez a Likert-skála alapú kérdések nem bizonyultak megfelelő 
megoldásnak. Ezt a területet emiatt a pénzben kifejezett értéken keresztül mértük 13 
különböző termék és szolgáltatáskategória esetén. 

A mérési dimenziók kialakítása után segítségükkel elkészítettük a sportfogyasztás öt 
fogyasztási területű modelljének strukturális modelljét. Ebben a parciális legkisebb 
négyzetekre épülő útelemzés segítségével vizsgáltuk a kapcsolatot a sportolásban való 
aktív részvétel, a professzionális sport, az online és offline sport élményfogyasztás, illetve 
a sport termékek és szolgáltatások fogyasztása között. A változók közötti 
kapcsolatrendszer kialakításakor a következő hipotézisrendszerrel dolgoztunk: 

H1: Ha a sportolás egyben megélhetést is jelent, akkor ez az egyén számára minden 
egyes sportfogyasztási kategóriában pozitívan befolyásolja a fogyasztást. 

H2: A sportolásban az aktív részvétel pozitív irányba befolyásolja az online és az off-
line élményfogyasztást, valamint a termékek és szolgáltatások fogyasztását is. 

H3: Az offline élményfogyasztás pozitívan befolyásolja az online élményfogyasztást 
és a termékek és szolgáltatások fogyasztását. 
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H4: Az online élményfogyasztás pozitívan befolyásolja a termékek és szolgáltatások 
fogyasztását. 

Az adatok feldolgozása az IBM SPSS for Windows 25, a Microsoft Office Excel 2016, 
és a SmartPLS 3 programcsomagokkal készült. 

4  Eredmények 

4.1  A mérési dimenziók kialakítása a sportfogyasztás öt fogyasztási területű 
modelljéhez 

Kutatásunkban először a kérdésbankunk 22 kérdésének kialakítására került sor, 
amelyekkel az öt fogyasztási területű modell négy különböző területét vizsgáltuk. A 
kérdések felépítését tekintve arra kértük válaszadóinkat, hogy egy ötfokozatú Likert-skálán 
fejezzék ki adott állításokkal való egyetértésük mértékét. Az 5-ös érték jelentette, ha a 
válaszadó az állítással teljes mértékben egyetértett, míg az 1-es érték azt, ha egyáltalán 
nem értett vele egyet. A 2000 fős reprezentatív megkérdezés lefolytatása után az 
adatfelvétel korlátaiból fakadó torzítások kiszűrése érdekében alapos adattisztítást 
végeztünk és kizártuk az olyan eseteket, ahol a válaszok szórása a teljes kérdésbank 
esetén 0 volt.  

A feltáró faktorelemzésbe így végül 1902 fő válaszait vontuk be, amely elemszám 
tökéletesen megfelel a faktorelemzés általánosan elfogadott „n / q > 5” szabályának, ahol 
„n” a minta elemszámát, a „q” pedig a felhasznált változók számát jelenti (Nagy, 2016). 
Egyes kutatók szerint nem elegendő a válaszadók és a változók közötti ötszörös szorzó, 
minimum tízszeresre van szükség. Mintánk ennek a magasabb szintű feltételnek is minden 
további nélkül megfelel, mivel 1902 főre jut 22 változó. A faktorelemzés szükséges feltétele 
a metrikus változók használata is, amely esetünkben szintén teljesül, mivel változóinkat 
ötfokozatú Likert-skálán mértük (Sajtos – Mitev, 2007).  

Megvizsgálva a faktorelemzés előtt az elemzésbe bevonni kívánt változók közötti 
korrelációkat, kiderült, hogy a 231 korrelációs együttható közül 208 volt szignifikáns. Ezek 
közül a legmagasabb korrelációs érték 0,816 volt. A korrelációs eredmények alapján 
megállapítottuk, hogy a változók alkalmasak faktorelemzésre, mivel a változók többsége 
között van kapcsolat. A faktorelemzéshez módszertanilag az elemszám és céljaink miatt a 
maximum likelihood módszert választottuk promax rotációval. A feltáró faktorelemzésünket 
rögzítetten négy faktorra futtattuk. Ezt követően egyesével kivontuk az elemzésből a túl 
alacsony fatorsúllyal rendelkező változókat (0,5 alatti), illetve azokat, amelyek 
kereszttöltöttsége magas volt (a másodlagos faktorsúly elérte az elsődleges faktorsúly 
legalább felét). Végül egy négy faktorból és tizenhárom elemből álló faktorstruktúrát 
kaptunk, amely összességében 66,96%-os magyarázóerővel rendelkezik. A végső 
struktúrába bevont változókkal a faktorelemzés a KMO-érték és a Bartlett-próba 
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eredményei alapján is lefolytatható. A KMO-érték 0,875, ami nagyon jónak tekinthető. A 
Bartlett teszt szignifikancia szintje pedig 0,000 lett, ami az elfogadható 0,05-ös 
határértéken belül van. A faktorokat tartalmuk szerint vizsgálva egyértelműen visszakaptuk 
a sportfogyasztás öt fogyasztási területű modelljének már jelzett négy dimenzióját. 
Elemzésünk eredményét az 1. táblázat szemlélteti az elemzéshez használt állításokkal és 
azok faktorsúlyaival együtt. 

1. táblázat   Sportfogyasztáshoz kapcsolódó állítások faktorsúlyai 

Állítások 

Faktorok 

Sportolás, 
mint  

megélhetés 

Online 
élmény- 

fogyasztás 

Aktív 
sportolás 

Offline 
élmény-

fogyasztás 

A sportolásból élek. 0,946 -0,007 -0,036 -0,016 

A sporthoz kapcsolódik a munkám. 0,908 0,003 -0,022 -0,028 

Sport teljesítményemmel kapcsolatos 
dolgokkal sokat keresek. 

0,828 0,007 0,027 0,009 

Csakis online követem a 
sporteseményeket. 

0,015 0,970 0,01 -0,149 

Online követem a sporthíreket. -0,049 0,775 0,01 0,135 

Én az online sportélményeket szeretem. 0,03 0,737 -0,015 0,098 

A sportolás életem része. -0,124 -0,018 0,953 -0,071 

A sportolás elvárás a környezetemben. 0,042 0,044 0,759 -0,008 

Sokat költök sportolásra. 0,105 -0,011 0,732 0,065 

Fantasztikus élmény számomra 
sporteseményeken részt venni. 

-0,119 -0,023 0,02 0,870 

Szeretek a sporteseményekről, 
sportolókról újságokban, magazinokban  
olvasni. 

-0,002 0,034 -0,143 0,718 

Sokat költök sporttal kapcsolatos 
eseményekre, azok látogatására. 

0,155 -0,029 0,179 0,557 

Örömmel veszek kedvenc sportolómhoz, 
csapatomhoz kapcsolódó tárgyakat. 

0,049 0,039 0,15 0,516 

Forrás: Saját szerkesztés 

A faktorok belső megbízhatóságát ellenőrizve három mutatót, a Cronbach-féle alfát, 
az egy indikátorhoz tartozó fogalmi megbízhatósági mutatót, a composit reliability-t (CR-t) 
és az átlagos magyarázott varianciát (AVE) használtuk. A Cronbach-féle alfa és a 
megbízhatósági mutató esetében az elvárt minimális érték 0,70 volt, míg az átlagos 
magyarázott variancia esetében ugyanez 0,50 (Fornell –Larcker, 1981), (Hair et al., 2010). 
A kapott értékeket a 2. táblázat foglalja össze. Ez alapján megállapítható, hogy a belső 
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megbízhatóság vizsgálata során minden esetben maximálisan teljesült az összes 
előzetesen támasztott feltétel. A kialakított faktorok tehát alkalmasak a további elemzésre 
és strukturális modellbe vonhatók. 
2. táblázat   A sportfogyasztási területek faktorainak belső megbízhatósága 

  
Cronbach-féle 

alfa 
CR AVE 

Aktív sportolás 0,854 0,853 0,662 

Offline élményfogyasztás 0,802 0,802 0,509 

Online élményfogyasztás 0,876 0,875 0,702 

Sportolás, mint megélhetés 0,913 0,913 0,778 

Forrás: Saját szerkesztés 

4.2  A strukturális modell felépítése és eredményei 

Strukturális modellünk felépítéséhez az előzőekben bemutatott négy faktor mellett egy 
ötödik változót is be kellett vonnunk, hogy sportfogyasztási modellünk mind az öt 
fogyasztási területét mérni tudjuk. Az ötödik terület a sporthoz kapcsolódó termékek és 
szolgáltatások fogyasztását jelenti, amelynek méréséhez a Likert-skála alapú módszert 
nem tartottuk megfelelőnek. Helyette arra kértük válaszadóinkat, hogy 13 különböző 
termék és szolgáltatáskategória esetén határozzák meg, hogy az adatfelvételt megelőző 
egy évben mennyit költöttek adott kategóriára forintban kifejezve. A sportköltések 13 
kategóriára bontásával célunk az volt, hogy a megkérdezettek részletesen végig tudják 
gondolni a sporthoz kapcsolódó költéseiket, így összességben pontosabb eredményeket 
kapjunk. A kapott válaszokat válaszadónként aggregáltuk, megkapva adott személy 
kutatást megelőző évre vonatkozó sportköltésének forintban kifejezett értékét. 

Strukturális modellünkben a sportfogyasztási modell négy területéhez kapcsolódó 
látens változók kialakításához a fentebb bemutatott négy faktor elemeit használtuk fel. 
Ezeket a változókat a sportfogyasztás öt fogyasztási területű modelljének megfelelően az 
aktív sportolás, a sportolás, mint megélhetés, az online élményfogyasztás és az offline 
élményfogyasztás megnevezésekkel láttuk el. Modellünk ötödik változójának a 
sportköltések forintban kifejezett értékét vontuk be elemzésünkbe, ami így a négy látens 
változó mellett egy egyszerű folytonos változót jelent. Strukturális modellünkben ez felel 
meg a sportfogyasztás ötödik területét jelentő termékek és szolgáltatások fogyasztásának. 
A megfelelő változók bevonása után a változók közötti kapcsolatrendszer kialakításakor a 
fentebb bemutatott hipotézisrendszerrel dolgoztunk.  

A végső strukturális modellünket a 2. ábra szemlélteti. A parciális legkisebb 
négyzetekre épülő útelemzés (PLS-SEM) lefolytatása után az útegyütthatók 
szignifikanciájának tesztelésére bootstrap mintavételt hajtottunk végre, ahol az alminták 
számát 5000-re állítottuk. A lentebb bemutatásra kerülő eredmények ezen két eljárás 
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lefolytatása során keletkeztek. A végső eredmények értelmezése előtt fontos megállapítani 
a mérési skálák megfelelőségét és a modell elfogadhatóságát. A fent leírtak szerint a 
mérési skálák megfelelőségét részben már a strukturális modellbe építésük előtt vizsgáltuk. 
Kiegészítve az ott tapasztaltakat, a változópár-korrelációk heterotrait-monotrait (HTMT) 
arányát vizsgáltuk. A legnagyobb értéket az aktív sportolás és az offline élményfogyasztás 
látens változói között tapasztaltuk. Ennek értéke 0,735, ami alacsonyabb, mint a 
maximálisan elfogadható 0,9-es határérték, így a HTMT értékek szerint is megfelelőnek 
tekinthetők a kialakított látens változóink (Henseler et al., 2015). A teljes modell 
elfogadhatóságát a modell illeszkedésén keresztül értékeltük, aminek vizsgálatához a PLS-
SEM modellek esetén legelterjedtebb mutatót az SRMR-t (standardizált reziduális 
négyzetes középérték) használtuk. Esetünkben ennek értéke 0,044, ami belül van a 0,08-
os határértéken, így a modellünk illeszkedését elfogadhatónak találtuk (Henseler et al., 
2016). 

2. ábra   A sportfogyasztás öt fogyasztási területű strukturális modellje 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Az eredmények értékeléséhez a sportfogyasztás területei közötti kapcsolatok minél 
részletesebb megismerése céljából az útegyütthatók elemzése során külön vizsgáltuk az 
egyes változók közötti közvetlen, közvetett és teljes hatásokat (3. táblázat). Kiderült, hogy 
a legnagyobb közvetlen hatást az aktív sportolás az offline élményfogyasztásra gyakorolja 
(β = 0,673). Az aktív sportolás emellett pozitívan hat a termékek és szolgáltatások 
fogyasztására (β = 0,547) is. Az offline élményfogyasztás az online élményfogyasztásra (β 
= 0,532), míg a sportolás, mint megélhetés az aktív sportolásra (β = 0,479) gyakorol pozitív 
közvetlen hatást.  

3. táblázat   Szignifikáns hatások a modellben 

  

Közvetlen 
hatások 

béta értéke 

Közvetett 
hatások 

béta értéke 

Teljes 
hatások 

béta értéke 

A teljes hatás 
f-négyzet 

értéke 

Aktív sportolás -> Offline 
élményfogyasztás 

0,673 - 0,673 0,803 

Aktív sportolás -> Online 
élményfogyasztás 

- 0,358 0,314 0,001 

Aktív sportolás -> Termékek és 
szolgáltatások fogyasztása 

0,547 - 0,504 0,165 

Offline élményfogyasztás -> Online 
élményfogyasztás 

0,532 - 0,532 0,184 

Offline élményfogyasztás -> Termékek 
és szolgáltatások fogyasztása 

- -0,043 - - 

Online élményfogyasztás -> Termékek 
és szolgáltatások fogyasztása 

-0,081 - -0,081 0,006 

Sportolás, mint megélhetés -> Aktív 
sportolás 

0,479 - 0,479 0,298 

Sportolás. mint megélhetés -> Offline 
élményfogyasztás 

0,142 0,322 0,465 0,036 

Sportolás, mint megélhetés -> Online 
élményfogyasztás 

0,136 0,226 0,362 0,021 

Sportolás, mint megélhetés -> Termékek 
és szolgáltatások fogyasztása 

- 0,221 0,161 0,003 

Forrás: Saját szerkesztés 

A sportolás, mint megélhetés pozitív hatása az online (β = 0,136) és az offline (β = 
0,142) élményfogyasztásra az alacsony béta értékek miatt már megkérdőjelezendő, még 
akkor is, ha a p értékek alapján ez szignifikánsnak tekinthető. Nem sikerült közvetlen 
kapcsolatot találnunk az aktív sportolás és az online élményfogyasztás (p = 0,396 > 0,05), 
valamint az offline élményfogyasztás és a termékek és szolgáltatások fogyasztása (p = 
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0,116 > 0,05) között sem. Modellünk alapján a termékek és szolgáltatások fogyasztását 
sem befolyásolja közvetlenül a sportolás, mint megélhetés (p = 0,116 > 0,05). 

A közvetlen hatások mellett közvetett hatásokat is sikerült feltárnunk összesen öt 
esetben. Eredményeink alapján az aktív sportolás pozitívan befolyásolja az online 
élményfogyasztást (β = 0,358) az offline élményfogyasztásra gyakorolt hatásán keresztül. 
A sportolás, mint megélhetés hasonló mértékben pozitívan hat az offline 
élményfogyasztásra (β = 0,322) az aktív sportoláson keresztül. A sportolás, mint 
megélhetés közvetett hatásait vizsgálva kiderült, hogy pozitívan hat az online 
élményfogyasztásra (β = 0,226), valamint a termékek és szolgáltatások fogyasztására is (β 
= 0,221). Szignifikáns, ugyanakkor elhanyagolható mértékű negatív közvetett hatást 
sikerült megállapítanunk az offline élményfogyasztás termékek és szolgáltatások 
fogyasztása között (β = -0,043), amit az online élményfogyasztáson keresztül fejt ki. 

Összesítve a strukturális modellünkben a közvetlen és közvetett hatásokat, 
megállapítható az egyes területek egymásra gyakorolt teljes hatása. Ezek értelmezéséhez 
a Cohen-féle f-négyzet értékeket használtuk fel, ami egyszerre veszi figyelembe a modell 
egyes változóihoz tartozó R-négyzet értékeket és a közöttük lévő kapcsolatok béta értékeit. 
Ez lehetőséget teremt a változók közötti hatások erősségének pontos behatárolására. A 
hatások erősségének megállapításához Chin (1998), valamint Henseler és tásai (2009) 
szerint az alábbi értékeket tekintettük mérvadónak: 

 f2 < 0,02: a két változó közötti hatás értelmezhetetlenül kicsi 

 0,02 <= f2 < 0,15: a két változó közötti hatás kicsi 

 0,15 <= f2 < 0,35: a két változó közötti hatás közepes 

 0,35 < f2: a két változó közötti hatás nagy (Chin, 1998), (Henseler et al., 2009). 

Több esetben tapasztaltuk, hogy a teljes hatásokat vizsgálva szignifikáns kapcsolat 
van két változónk között, ami azonban az f-négyzet értékek alapján elhanyagolhatónak 
tekinthető. Ez alapján összesen hat olyan kapcsolatot sikerült feltárnunk modellünkben, 
amik valóban képesek érdemi hatást kifejteni a sportfogyasztás egyes területei között 
gyakorlati szempontokat figyelembe véve. A sportolás, mint megélhetés összességében 
gyenge hatást gyakorol az offline (f2 = 0,036) és az online (f2 = 0,021) élményfogyasztásra 
is, hatása az aktív sportolásra azonban közepes erősségű (f2 = 0,298). Az offline 
élményfogyasztás pozitív hatása az online élményfogyasztásra közepes erősségűnek (f2 = 
0,184) tekinthető, míg az aktív sportolás a termékek és szolgáltatások fogyasztására hat 
közepes erővel (f2 = 0,165). Modellünk alapján a legnagyobb hatást egyértelműen az aktív 
sportolás fejti ki az offline élményfogyasztásra, aminek ereje annak f-négyzet értéke 
alapján kimagasló (f2 = 0,803). 
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5  Következtetések, javaslatok 

Strukturális modellünk segítségével összefüggéseket tártunk fel a sportfogyasztás egyes 
területei között, alkalmazva a sportfogyasztás öt fogyasztási területű modelljének 
keretrendszerét. Eredményeink alapján, ha a sportolás egyben megélhetést is jelent, akkor 
ez az egyén számára egy kivételével minden egyes sportfogyasztási kategória esetén 
pozitívan befolyásolja a fogyasztást. A kivételt a termékek és szolgáltatások fogyasztása 
jelenti, ami esetén logikus magyarázat lehet a sporteszközök munkaeszköz jellege, hiszen 
azokat nem a sportoló vásárolja. A sporthoz kapcsolódó munkakör feltételezhetően együtt 
jár a sporthoz kapcsolódó termékek és szolgáltatások széles palettájával, ami az ezen a 
területen dolgozó munkavállalók számára a legtöbbször biztosított. Ki kell emelnünk, hogy 
ezt a területet kutatásunkban a forintban kifejezett értéken keresztül mértük és nem a 
sporthoz kapcsolódó termékek használatának és a szolgáltatások igénybevételének 
mennyiségén keresztül, ami a kutatásunk egyik korlátjának is tekinthető. Modellünkkel 
bizonyítottuk továbbá az offline sportélményfogyasztás pozitív hatását az online 
sportélményfogyasztásra. Aki offline növeli a sporthoz kapcsolódó élményfogyasztását, 
azaz több sporteseményt követ figyelemmel személyesen vagy az offline média eszközein, 
az várhatóan az online térben is több sportélmény tartalmat fog fogyasztani. Az aktív 
sportolást vizsgálva modellünk segítségével egyértelművé vált, hogy az szorosan 
összefügg az offline sportélményfogyasztással. Az aktív sportolás művelése nagy 
arányban növeli az egyén offline sportélményfogyasztását is. Ezzel összhangban a 
sporthoz kapcsolódó termékekre és szolgáltatásokra is várhatóan többet fog költeni, igaz 
ez a hatás már kevésbé erőteljes. Kutatásunk korlátai közé sorolható továbbá, hogy 
hipotézisrendszerünk nem tette lehetővé az aktív sportolás és az offline 
sportélményfogyasztás ellentétes irányú vizsgálatát, tehát nem vizsgáltuk az offline 
sportélményfogyasztás hatását az aktív sportolásra. Ez jövőbeli kutatási irányként 
mindenképpen lehetőségeket rejt magában, csakúgy, mint a modell kiegészítése a 
sporthoz kapcsolódó termékek és szolgáltatások nem pénzben, hanem igénybe vett 
mennyiségében kifejezett értékével. 
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DOBOS IMRE, VÖRÖSMARTY GYÖNGYI 

A kereszthatékonyság alkalmazása a zöld 
beszállítókiválasztásra DEA-val  

 

Kivonat 

A beszállítói értékelés az Data Envelopment Analysis (DEA) módszer egyik leggyakoribb 
felhasználási területe. A DEA a beszállítók hatékonyságát méri a beszerzés irányításának 
különféle területein, például kiválasztás, teljesítményértékelés vagy minősítés során. A 
szállítókat a DEA hatékonysági mutatóinak két típusa alapján lehet értékelni: az 
önértékelés (self-appraisal) és a szakértői értékelés (peer-appraisal). Ez utóbbit 
kereszthatékonysági (CE) mutatónak hívják. A CE-index meghatározására számos modell 
került kifejlesztésre. E cikk célja egy új módszer bevezetése, amely maximalizálja a 
kereszthatékonyságot az önértékelési mutató meghagyásával. Ezen felül belátható, hogy a 
kereszthatékonyságok átlaga a szállítók optimális aggregált kereszthatékonyságaként 
jellemezhető. A beszerzés során ezt úgy lehet alkalmazni, hogy a vizsgált szállító 
hatékonysága a két mutató eltérésével kimutatható legyen. Arra is kitérünk, hogy a 
környezeti kritériumok hogyan befolyásolják a beszállítói hatékonyságot. 

1  Bevezetés  

A beszállítók teljesítménye a vállalatok számára kritikus menedzsment kérdés. A 
legfontosabb beszállítók, azaz azoknak a vállalatoknak a meghatározása, amelyek a 
legjobban megfelelnek az elvárt teljesítmény-célrendszer megvalósításához, összetett 
kihívást jelent. Következésképpen a szállító kiválasztásának folyamata jelentős figyelmet 
kapott a menedzsment irodalomban (Govindan és társai, 2015; Wetzstein és társai, 2016). 

A beszállítói értékelést támogató módszertani dokumentumok jelentős részének célja 
a rendelkezésre álló beszállítók rangsorolása. Az így kapott rangsor azonban eltakarhatja a 
beszállítók fontos tulajdonságait. Általánosságban feltételezzük, hogy a beszállítók 
rangsorában a legjobbnak számító cégek minden fontos szempontból jól teljesítenek. De 
nem feltétlenül ez a helyzet. A teljesítményértékelés akkor válik kritikussá, ha ez nem 
teljesül, azaz a rangsor elején lévő beszállító pl. egy adott szempontból kiugróan jó, de a 
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többi értékelési szempont alapján közepesen vagy gyengén teljesít. Ez azt is jelentheti, 
hogy ha egy szállítót akarunk kiválasztani, nem biztos, hogy van olyan szállító, amelyik 
minden kritérium tekintetében jól teljesít. De lehetséges az is, hogy több beszállító 
kiválasztása is cél, de ehhez olyan szállítókra is szükség van, akik a legjobbtól valamely 
vonatkozásban lemaradnak. (Az utóbbi szállítók teljesítményének javítása központi kérdés 
a beszállítói fejlesztési irodalomban.) Fontos azonban megkülönböztetni, hogy mi rejlik a 
kiemelkedő szállítói teljesítménymutató mögött: a legtöbb szempontból átlagos vagy jobb 
teljesítményt mutat egyenletesen, vagy rendkívül jó egyetlen tekintetben, de több 
szempontból gyenge teljesítményt ér el az adott cég (Dobos és Vörösmarty, 2019). 

A sorrend kialakításakor általában a döntési egységek (beszállítók) egymáshoz 
viszonyított teljesítményét értékelik a módszerek. Az abszolút teljesítmény értékelésére bár 
vannak példák (például egy szállító terméke megfelel-e a minőségi szabványnak, ha nem, 
akkor a szállító elfogadhatatlan), ugyanakkor sok értékelési tényező szempontjából fontos 
a többi szállítóval szembeni relatív teljesítmény (ki adja meg a legalacsonyabb árat). A 
gyakorlatban alkalmazott és az irodalomban javasolt módszerek alátámasztják ezt az 
összehasonlítást. Az egyik leggyakrabban használt eszköz az Data Envelopment Analysis 
(DEA), amelynek segítségével az egységeket nem-paraméteres, lineáris programozási 
keretben értékelik. A DEA matematikai megfogalmazása alapján lehetővé teszi minden 
egység számára a saját súlyának (input / output szorzó) optimalizálását a maximális 
hatékonyság elérése érdekében a többi egységhez képest. Ebben az összehasonlításban 
elméletileg megengedhető, hogy minden egység megvizsgálja saját gyakorlatát az inputok 
és outputok legkedvezőbb súlyozásával. A DEA ezen önértékelési hatékonysági mutatója 
lehetővé teszi a súly rugalmasságát. Ez azt jelenti, hogy a hatékonynak minősített 
egységek lehetnek nem hatékonyak, mivel a súlyozási rendszer néha extrém lehet. (Flokou 
és mtsai., 2011, Ramón és mtsai., 2011) Ez túlbecsülheti a hatékonysági pontszámokat és 
hamisan azonosított hatékony egységeket eredményezhet, amelyeket hamis pozitívnak 
(fals positive) (Talluri és Sarkis, 1997), vagy maverick egységeknek neveznek (Doyle és 
Green, 1994, Tofallis, 2001). 

2  Egy új modell a DEA kereszthatékonysági értékeléséhez 

Számos alternatív modell létezik a DEA kereszthatékonyság kiszámítására. Erről jó 
áttekintést nyújt Wang és Chin (2010). A cikk 12 modellt mutat be a kereszthatékonyság 
meghatározására. Ebben a cikkben egy új módszert javasolunk, amelyet az irodalomban 
még nem lelhető fel. Ez az új kereszthatékonysági modell a leghatékonyabb szállítók 
rangsorolására szolgál. A módszert a DEA CCR-I modell alkalmazásával írjuk le. 

A CCR-I modell kereszthatékonyságát n modellből lehet kiszámítani, ahol az n érték a 
döntéshozó egységek (DMU) száma. A transzformált linearizált modell (Pj) így írható fel: 
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u·yj  max  (1) 

v·xj = 1, (2) 

u·yi  v·xi  0; i = 1,2,...,n, (3) 

u  0, v  0. (4) 

Az u vektor p elemű, míg a v egy q elemű vektor. Az (yj; xj) vektorok a j-ik DMU input és 
output kritérium értékei. A transzformáció lépései több cikkben megtalálhatóak, pl. Wang 
és Chin (2010) munkájában. 

Tegyük fel, hogy a probléma (Pj) optimális súlyai (uj; vj) ismertek. Akkor ezeknek a 
súlyoknak a kereszthatékonyságai: 

Eji = uj·yi / vj·xi; j = 1,2,...,n. 

Az önértékelés (self-appraisal) hatékonysága megegyezik a hatékonysági mátrix 
diagonálisával: Ejs = Ejj. (Doyle és Green, 1994) A szakértői értékelés (peer-appraisal) a 
kereszthatékonyság átlagaként számolható ki: 

𝑬𝒋𝒑 =

∑ 𝑬𝒋𝒊
𝑛
i=1
i≠j

𝑛−1
, j = 1,2,...,n. 

Új kereszthatékonyság bevezetéséhez javasoljuk az (5)-(9) probléma megoldását az 
összes többi DMU esetében. Ekkor n lineáris programozási problémát (Pji) kell megoldani. 

u·yi  max  (5) 

v·xi = 1, (6) 

u·yi  v·xi  0; i = 1,2,...,n, (7) 

u·yi  Ejs · v·xi = 0, i ≠ j (8) 

u  0, v  0. (9) 

Az (5)-(9) probléma a DMUi kereszthatékonyságának maximalizálása, miközben 
fenntartja a DMUj önértékelését. Az új optimális súlyok (uji; vji), amelyekre a 
kereszthatékonyság 

𝑬𝒋𝒊
𝑵 = uji ·yi / vji ·xi; i = 0,1,2,...,n. 

Az Ejj önértékelésének hatékonysága most megmarad az Ejs mellett, míg az új 𝑬𝒋𝒑
𝑵  

szakértői értékelés a következőképpen határozható meg: 



74 

𝑬𝒋𝒑
𝑵 =

∑ 𝑬𝒋𝒊
𝑵n

i=1
i≠j

𝑛−1
, j = 1,2,...,n. (10) 

Míg a Doyle és Green (1994) által javasolt kereszthatékonyságok meghatározásához 

n lineáris programozási feladat megoldása szükséges, a jelenleg javasolt eljárás n  (n - 
1)/2 probléma megoldását feltételezi. Először a hatékonyságok meghatározásához n 
problémát kell megoldani, majd az optimális kereszthatékonyság kiszámításához további n 

 (n  1) LP feladatot kell megoldani. A számítástechnika mai korszerű eszközei mellett 
azonban ez nem jelent jelentősen nagyobb számítási igényt, még viszonylag magas DMU-
szám esetén sem. A következő állítás leírja a korábbi és a javasolt új 
kereszthatékonyságok kapcsolatát. 

1. állítás: Az újonnan bevezetett kereszthatékonyság magasabb, mint a korábban javasolt: 

𝑬𝒋𝒑  ≤  𝑬𝒋𝒑
𝑵 . 

Az állítás bizonyítása nyilvánvaló; a feladat felírásából következik. 

Ezután megválaszoljuk azt a kérdést, hogy a kereszthatékonyságnak van-e 
optimalitási tulajdonsága. Ehhez olyan távolságfüggvényt állítunk elő a DMU-kra, amely 
minimális távolságot keres a kereszthatékonyságoktól. Ez azt mutatja, hogy e tekintetben a 
kiszámított szakértői értékelés áll legközelebb a többi kereszthatékonysághoz. 

2. állítás: Az 𝑬𝒋𝒑
𝑵  szakértői értékelés optimális kereszthatékonyságot jelent minden DMU j 

számára:  

Az állítás belátásához a következő távolságfüggvényt kell vizsgálni: 

𝑓(𝑥) = √∑ (𝑥 − 𝐸𝑗𝑖
𝑁)

2𝑛
𝑖=1
𝑖≠𝑗

. 

A négyzetes függvény minimuma megegyezik a (10) egyenlőség minimumával. 

A DMU-kat, azaz a beszállítókat kétlépéses folyamatban is ki lehet választani. Az első 
lépés a DMU-k csökkenő sorrendbe rendezése az önértékelési mutatók szerint. Ha csak 
egy DMU rendelkezik a maximális DEA hatékonysággal, akkor az optimális sorrendet 
megtaláltunk. Ha több DMU rendelkezik a legnagyobb DEA, azaz maximális 
hatékonysággal, akkor a szakértői értékelés felhasználható a hatékony DMU-k 
rangsorolására. 

Az új kereszthatékonyság meghatározását követően áttekintjük néhány, a DEA 
használatával kapcsolatos problémát. 
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A DEA modell létrehozásakor a kritériumokat két csoportra kell osztani: inputok és 
outputok. Az inputok esetében, amelyeket magyarázó változóként lehet értelmezni, a 
kritériumokat csökkenő sorrendbe kell rendezni, vagyis a kritérium legjobb értéke a 
legkisebb. Ha ennek ellenére kiderül, hogy a sorrendet csak negatív értékekkel való 
megszorzással lehet elérni, vagyis a legjobb érték szintén negatív, akkor a felmerült 
problémát valamilyen eljárással kell kezelni. Hasonlóképpen, a függő változókként definiált 
output értékeknél azt a kritériumot kell használni, amely a legnagyobb értéket veszi fel. Ha 
a preferált érték a legkisebb az outputnál, akkor ugyanazok a nehézségek merülnek fel, 
mint az inputoknál. 

Az előző nehézség megoldására két lehetséges megoldás létezik. 

Az egyik megoldás az adatok negatív értékekké alakítása. Ez a megoldás azonban 
magában foglalja az adatok invariánssá tételét (Cook és Seiford 2009, Neralić és Wendell 
2019). Ezt úgy lehet megtenni, hogy a negatív értéket tartalmazó kritériumokhoz egy 
pozitív számot adunk hozzá, amely a kritérium értékeit nem negatívvá teszi. A bemutatott 
additív modell fordítási invariáns minden adat esetén, mind az input, mind az output 
adatokra. 

A másik megoldás az, ha kiválasztjuk azokat a kritériumokat, amelyek nem felelnek 
meg a klasszikus DEA modell preferenciáinak, azaz inputként a legalacsonyabb érték, és 
outputként a legmagasabb érték a legjobb. Vizsgálataink során Dyckhoff és Allen (2001) 
javasolta megoldást választottuk. Tudomásunk szerint az irodalom nem gyakran 
alkalmazza ezt a megoldást. 

3  Következtetések 

A DEA-t széles körben használják hatékonyságmérési módszerként és megmutatták, hogy 
hatékony döntéstámogató eszköz. Hangsúlyozni kell azonban, hogy alkalmazása során 
felmerülő problémákra figyelni kell, amelyek közül a legalapvetőbb az Angulo-Meza és Lins 
(2002) által bemutatott csökkent hatékonyságú egységek közötti diszkrimináció, valamint 
az irreális súlyelosztás, amely nehézségeket okozhat. Nyilvánvaló, hogy vezetői 
szempontból az ilyen DMU-kat, mint potenciális referenciapontokat, el kell utasítani. A DEA 
önértékelési jellegéből adódó probléma kezelésére javasolja a szakirodalom a 
kereszthatékonyság fogalmának használatát, amelyet szakértői értékelésként lehet 
értelmezni. 

Ebben a cikkben a kereszthatékonyság egy új módszerét javasoltuk. A 
kereszthatékonyság a DEA súlyaitól független, következésképpen szakértői 
értékeléseknek foghatjuk fel. Ez a szakértői értékelés egy minimális tulajdonsággal 
rendelkezik, azaz minimális távolsága van a többi kereszthatékonyságtól. A szakértői 
értékelés hatékonysága meghatározza a hatékony DMU-k (ebben az esetben a 
beszállítók) rangsorolását második rangsorolási célként.  
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Az eredmények üzleti értelmezése a beszerzés több beszállítós stratégiájához 
kapcsolódik. Egy beszállító alkalmazásának stratégiája esetén a szállító értékelése szó 
szerint azt jelenti, hogy a legjobb szállítót keressük a lehetséges szállítók közül. Több 
beszállítós stratégia esetén azonban egy beszállítói kört alakítanak ki a vállalatok, majd a 
megrendeléseket megosztják az elfogadott beszállítók között, tehát az elfogadott 
beszállítói kör kiválasztása az értékelés feladata. Ebben az értékelésben a beszállítók 
teljesítményét egymáshoz viszonyítva kell mérni a relatív teljesítményük összehasonlítása 
céljából. A javasolt módszer segíti ezt az összehasonlítást a hamis pozitív hatékonyságú 
egység azonosítása tekintetében. 

Az általunk javasolt módszert elsősorban az elfogadott beszállítói kör felmérésének 
és kiválasztásának elősegítésére született. A beszállító-fejlesztés azonban fontos szerepet 
játszik a beszállítói menedzsment stratégiai megközelítésében. Így fontos további kutatási 
kérdés lehet, hogy hogyan lehet a szakértői értékelést ilyen célokra felhasználni. 

Köszönetnyilvánítás 

A kutatást az NKFIH támogatta: K124644. 
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GELEI ANDREA, DOBOS IMRE 

Egy javaslat a koopetíció megragadására a játékelmélet  
segítségével 

 

Kivonat 

A koopetíció olyan kapcsolati stratégia, melyben a verseny és az együttműködés egyszerre 
van jelen. A stratégia elméleti háttere még viszonylag fejletlen. Bemutatjuk, hogyan kerül 
sor a koopetíció jelenségének konceptualizálására és operacionalizálására. Ezután 
javaslatot teszünk az egymással versenytársi viszonyban lévő üzleti partnerek közötti 
koopetíció operacionalizálásának, modellezésének újszerű módjára: 

1. A koopetíciót két, ugyanazon üzleti partner között értelmezett játékon keresztül 
ragadjuk meg, melyek közül az egyik versengő, a másik pedig együttműködő jel-
legű. 

2. A vizsgált játékok kifizetési értékei átruházható hasznosságok. 

3. Az egyes játékok kitüntetett állapotai közül a versenyt a játékok Nash-
egyensúlyával, míg az együttműködést a játékok Pareto optimumával ragadjuk 
meg. 

4. A koopetíciót modellező két játék kifizetési függvény értékeinek összeadásával 
értelmezzük, amit a koopetitív kompozit megoldási mátrix foglal össze. 

1  Bevezetés  

Tanulmányunk a koopetíció jelenségét állítja a vizsgálat középpontjába. A versengve 
együttműködés vizsgálata az 1990-es évekre nyúlik vissza, amikor a fogalmat elsőként egy 
gyakorló szakember használta, majd hamarosan következett Branderburger és Nalebuff 
(1995) alapvető munkája. Ebben a szerzőpáros a fogalommal kapcsolatos alapkérdéseket 
vizsgálta. Azóta a jelenséggel számos szerző foglalkozott. Az egyre gazdagodó 
irodalomnak 2016-ban átfogó elemzését adta Bengtsson és Raza Ullah. Munkájukban a 
versengve együttműködéssel foglalkozó szakirodalmat két nagy csoportba sorolták. Az 
egyik az ún. cselekvőkre fókuszáló megközelítés (Actor School of Thought), míg a másik 
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az ún. tevékenységekre fókuszáló iskola (Activities School of Thought). Míg az előbbi 
központi koncepciója az ún. értékteremtő hálózat (value net) köré rendeződik, az utóbbi 
magát az együttműködő felek közötti koopetitív kapcsolatot kívánja jobban megérteni.  Az 
első a jelenséget a vállalatok működésének kontextusaként határozza meg, mely során a 
résztvevő szereplők együttműködnek annak érdekében, hogy a piacon realizálható 
potenciális eredményt (pl. piac mérete) közös, együttműködő erőfeszítések révén 
megnöveljék, majd versenyeznek abban, hogy az így közösen elért eredményt  ki-ki a 
maga számára legelőnyösebb módon ossza fel egymás között (pl. a piaci részesedés 
növelésével). Ennek az iskolának fontos eszköztára a játékelmélet, és a hazai 
szakirodalom alapvetően ehhez az iskolához kapcsolódik (pl. Kőhegyi et al., 2014; Kiss 
Hubert et al., 2019) A másik iskola a hálózati kontextus helyett az együttműködő 
kapcsolatokra összpontosít. Ebben a megközelítésben a központban a versengés és az 
együttműködés egymásnak ellentmondó működési logikája van. Ugyanazon két vállalat 
kapcsolatában kell, hogy megjelenjen mindkét elem és ezért a kapcsolat paradox jellegű 
(Raza-Ullah et al., 2014), és tele van feszültséggel (Fernandez, Roy és Gnyawali, 2014), 
aminek a kezelése tele van kihívásokkal, és elméleti hátterét még nem sikerült teljes 
mértékben feltárni. Munkánkban a második megközelítéshez kapcsolódunk és 
játékelméleti fogalmak alkalmazásával kívánunk hozzájárulni a kapcsolatban zajló 
interakció, ezen belül a koopetícióra vonatkozó vezetői döntések (Rusko, 2019) 
megértéséhez. Vizsgálatunk során horizontális, tehát egymással alapvetően versengő 
vállalatok közötti kapcsolatot vizsgáljuk. Célunk, hogy modellezzük az ilyen versengő 
kapcsolatok során a két fél döntéseit, és az ezzel kapcsolatos teljesítmény-hatásokat.  

2  A modell 

A teljesítményhatások explicit elemzéséhez egy olyan megoldásra teszünk javaslatot, mely 
meglévő játékelméleti fogalmakra épít, ugyanakkor újszerű módon kombinálja azokat: 

1. A koopetitív üzleti kapcsolat vizsgálatához továbbra is két stratégiai akció keze-
lését tartjuk szükségesnek. Ez egy két játékot (stratégiai akciót) összekötő, ún. 
kétlépéses játék segítségével biztosítható.  

2. Fontosnak tartjuk mindkét játék esetén a verseny és az együttműködés szituáci-
óinak azonosítását (Carfi, 2015). A versenyt mindenkor az adott játék Nash 
egyensúlyával, míg a kooperációs szituációt a játék Pareto optimumával ragad-
juk meg. Hasonlóan egy adott játék versengő akciót modellez az adott kapcso-
latban, amennyiben a felek a játék Nash egyensúlyára törekednek, döntés ese-
tén azt választják. A játék akkor együttműködő, ha ugyanazok a felek a játék 
Pareto optimumát követik (Gibbson, 1997). E mögött az a tény húzódik, hogy a 
Nash egyensúly nem eredményez magasabb összes kifizetési függvényt, mint a 
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Pareto optimum. Ez azt is jelenti, hogy versenyszituációban a Nash egyensúly 

közös/összes kifizetési függvénye elérhető a játékosok számára.8 

A két külön játék, amelyek egy-egy akciót, tevékenységet jelentenek, kifizetési 
függvényei ismertek, így  a megfelelő kifizetési függvényértékek összeadásával 
meghatározható egy ún. koopetitív kompozit megoldási mátrix (coopetitive composed 
solution matrix). Ehhez feltételezzük, hogy az egyes stratégiákhoz tartozó kifizetési értékek 
olyan hasznosságok, melyek transzferálhatók. Az adott üzleti kapcsolatban résztvevő 
vállalatoknak az elemzés szempontjából végső – azaz mindkét akció hatásait magába 
foglaló – teljesítménye ennek az koopetitív kompozit megoldási mátrixnak a segítségével 
explicit módon mérhető és elemezhető.   

3. A koopetitív kompozit megoldási mátrixban értelmezzük a koopetitív állapot fo-
galmát. Ez azt a teljesítményt mutatja, amit a verseny Nash egyensúlya az első 
fázisban, és az együttműködési fázis Pareto optimuma kijelöl a mátrixban. 

A következőkben egy hipotetikus koopetitív üzleti kapcsolatot modellezünk a 
fentiekben bemutatott módon. Véletlenszerűen határoztuk meg a modellekben szereplő 
játékok kifizetési függvényeit, a játékok specifikálása során semmilyen tipikus, a 
szakirodalomból ismert kifizetési struktúrát nem alkalmaztunk.9  

A koopetitív üzleti kapcsolatot két stratégiai akciót reprezentáló játékkal (egy 
kétlépéses játékkal) modellezzük, az egyik versengő, a másik együttműködő. A felek 
teljesítményét ezekben a hipotetikus modellekben csak ez a két akció befolyásolja. Mindkét 
játékban ugyan az a két játékos szerepel, akik az adott üzleti kapcsolatnak a döntéshozói. 
Mindkét akció során a játékosok két stratégiai alternatíva között választhatnak. Mivel 
horizontális kapcsolatokat, azaz versenytársak közötti kapcsolatokat modellezünk, így 
alaphelyzetben versengő akciók dominálják a kapcsolatban zajló interakciót. Ezért az 
ismertetés során az első akciót tekintjük versengőnek, a másikat együttműködőnek. A két 
akciónak az időbeli sorrendje esetünkben ugyanakkor most nem fontos, hiszen azok 
együttes hatása fogja a felek teljesítményét meghatározni. 

 

  

                                                
8 Más egyensúlyokat is lehet választani, lásd pl. a Berge egyensúlyt (Berge, 1957). Ugyanakkor a Nash egyensúly és a 
Pareto optimum széles körben jól ismertek és elfogadottak, ezért cikkünkben ennek alkalmazása mellett döntöttünk. 
9 Ilyen specifikus kifizetési függvény-struktúrát képviselnek pl. a Szarvasvadászat, vagy a Fogoly dilemma játékok. A cikk 
megírása során nem csak két számpéldát vizsgáltunk meg, de itt ezek közül csak kettőt mutatunk be.  
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A piaci versenyszituáció az alábbi bimátrix játékkal írható le: 

A és B játékos kifizetési függvényei 

2,4 7,2 

5,3 3,1 

A játék e fázisa versengő stratégiai akciót modellez, melyet a Nash egyensúly 
kiválasztása reprezentál. Versengő szituációban a (5,3) stratégia a legjobb választás. 
Nézzük ugyanannak a kétlépéses játéknak a második fázisát, az együttműködést 
reprezentáló kifizetési függvényeket. 

A és B játékos kifizetési függvényei 

7,5 3,6 

2,3 6,7 

 

Az együttműködési szakaszban az egyes kifizetési függvény értékeket összeadjuk. 
Ezek közül a felek a legmagasabbat választják, a 13-at, tehát a Pareto optimális stratégia a 
(6,7) lesz.  Ez most egyben Nash egyensúly is. 

A és B játékos összesített kifizetési függvénye 

12 9 

5 13 

Következő lépésben adjuk össze a két játék kifizetési függvényeinek megfelelő 
értékeit, azaz határozzuk meg az koopetitív kompozit megoldási mátrixot. Mivel mindkét 
játékosnak mind a két fázisban két stratégiai alternatívája volt, ebben a koopetitív kompozit 
megoldási mátrixban négy lehetséges alternatíva szerepel.  

Amennyiben a játékosok a versengő fázisban a (2,2) stratégiát választják, majd a 
második, az együttműködési fázisban is a (2,2) stratégiát, a teljes realizált érték, mely az 
aktuális koopetitív állapot teljesítményhatását leírja a (9,8) lesz. Ekkor az ([1,1]; [2,2]) 
stratégiapár azt jelenti, hogy az A játékos a versengő fázisban az 1. stratégiát, míg az 

A és B játékos kifizetési függvénye 

Stratégiák [1,1] [1,2] [2,1] [2,2] 

[1,1] 9,9 5,10 14,7 10,8 

[1,2] 4,7 8,11 14,5 13,9 

[2,1] 12,8 8,9 5,6 6,7 

[2,2] 7,6 11,10 5,4 9,8 
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együttműködő fázisban is az 1. stratégiát választja. A B játékos ugyanakkor mindkét 
fázisban a 2. stratégiát választja. 

Ez a játék olyan koopetitív kapcsolati helyzetet modellez, ahol a játékosok nem érik el 
a Pareto optimális állapotot a legjobb koopetitív stratégiával, hiszen a koopetíció a két 
játékos számára 21-es összhasznosságot eredményez, amit a ([2,2]; [1,2]) stratégiával 
érnek el. A koopetitív stratégiát vastag számokkal jeleztük. Ez a stratégia a koopetitív játék 
Nash egyensúlya is, hiszen a második fázis Pareto optimuma egyben Nash egyensúly is. A 
koopetitív játék Pareto optimuma az ([1,2]; [2,2]) stratégia, ami 22 összesített értéket ad. 
Ezt dőlt számokkal jeleztük.  

3  Következtetések 

Dolgozatunk a koopetíció, azaz a versengve együttműködés jelenségét tárgyalta, mely a 
hálózati gazdaságban egyre nagyobb jelentőségű. Ennek ellenére az ezzel kapcsolatos 
elméleti tudásunk meglehetősen korlátozott, ismereteink számos alapvető kérdés 
megválaszolására még nem alkalmasak. E kérdések közé tartozik a koopetíciónak a felek 
teljesítményére, versenyhelyzetére gyakorolt hatásának kérdésköre. A publikációk 
eltérőképpen értelmezik és operacionalizálják magát a jelenséget, teljesítményhatásának 
számszerűsítése, mérése eddig inkább kivételszámba ment. Pedig ennek a hatásnak a 
vizsgálata kiemelt fontosságú. Munkánkban ezért erre fókuszáltunk.  

Ehhez játékelméleti eszközöket alkalmaztunk, és javaslatot tettünk a koopetíció  
operacionalizálásának és teljesítményhatása mérésének egy újszerű, eddig még nem 
használt megoldására, amely lehetővé teszi a vállalatok teljesítményére gyakorolt 
hatásának explicit módon történő elemzését.  Ez a megoldás a játékelméletben korábban 
már megjelent fogalmak és megoldások újszerű ötvözését javasolja:  A koopetíciót egy 
kétlépéses, összetett játékként modellezük, melynek egyik fázisa egy versenyző, míg a 
másik fázisa egy együttműködő akciót reprezentál. A kétlépéses játék esetén a két fél, a 
két játékos ugyanannak az üzleti kapcsolatnak egy-egy döntéshozója. Maga a verseny az 
adott játékban a Nash egyensúly, míg az együttműködés az adott játék Pareto 
optimumával ragadható meg. A két játék kifizető függvényeinek összegzésével létre tudjuk 
hozni a koopetíció két fázisa eredményeként előálló potenciális versenypozíciókat leíró ún. 
koopetitív kompozit megoldási mátrixot. Ezek reprezentálják a két elemi játék valamennyi 
lehetséges választási lehetőségeiként, stratégiájaként előálló, potenciális 
teljesítményhatásokat. Ez a mátrix tartalmazza a két játék ún. koopetitív állapotait.  

A dolgozat döntéselméleti megközelítésben született, ezért kiemelten fontos kérdés, 
hogy a vizsgált koopetitív együttműködések a valóságban vajon megvalósulnak-e? 
Feltételezhetjük, hogy alapesetben a felek a két stratégiai akciójáról külön-külön döntenek. 
Nyilvánvaló, hogy a két döntésnek nem csak az akció szintjén van teljesítményhatása, de 
kapcsolati szinten is. Ez utóbbit mutatja a koopetitív kompozit megoldási mátrix. 
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Amennyiben ugyanakkor az egyes akciók potenciális eredményei, azaz a két játék 
kifizetési függvényei jól becsülhetők, maga az eredmény mátrix is előállítható még a döntés 
megszületése előtt. Ez a mátrix valamennyi lehetséges döntési alternatíva és kombináció 
eredményét tartalmazza, így elméletileg a valós döntések alapját kepézheti. A két akcióról 
elvileg így a mátrix alapján is dönteni lehet. A két döntési sorrend (logika) elvileg egymástól 
elérő eredményhez is vezethet. 

Dolgozatunk témaválasztását ugyan a jelenség növekvő gyakorlati jelentősége 
motiválta, annak eredménye mégis elsősorban elméleti, s az előzőekben tömören 
összefoglalt módszertani javaslatban jelenik meg. Elméleti szempontból természetesen 
továbbra is nagy kihívás a koopetíció elemzési szintjének tágítása (kapcsolat helyett pl. 
háromszereplős kapcsolati rendszerek, vagy ellátási láncok szintjén zajló koopetíció 
vizsgálta), illetve a koopetitív kapcsolat fejlődésének két játékon, azaz két döntési 
szituáción túlnyúló elemzése. Ugyanakkor a versengve együttműködés cikkünkben javasolt 
elemzési egysége és módja (egy kapcsolat és abban két döntési akció) is további elméleti 
kérdésekre és kutatási feladatokra hívja fel a figyelmet. Ezek közül legfontosabbnak tartjuk 
a nem tiszta stratégiák vizsgálatát. 
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HEGEDÜS RÉKA, CSÓKA LÁSZLÓ, GALAMBOSNÉ 
TISZBERGER MÓNIKA, NAGY ÁKOS, TÖRŐCSIK MÁRIA 

Az idősödő fogyasztók költési habitusát megváltoztató 

tényezők  
 

Kivonat 

Kutatásunk célja azon változók feltérképezése, melyek az idősödő fogyasztók vásárlásait 
új mintázatok kialakításában befolyásolják, ezáltal prognosztizálhatják a költési habitus 
megváltozását. A vizsgálatban célzott, 50-70 év közötti fogyasztók személyes 
megkérdezésén alapuló, reprezentatív mintából nyert adatok elemzése történik (n=500). 
Kutatási fókuszunkban az áll, hogy ezen korcsoporton belül a növekvő életkor lehet-e a 
legerőteljesebb hatóerő a költési habitus megváltozásában, vagy az életkortól „független” 
változók okoznak inkább eltéréseket. Az elemzés során multinomiális regresszió 
segítségével vizsgáltuk, hogy mely tényezők hatnak 10 éves viszonylatban a költések 
megváltozására. Az illesztett modell alapján arra következtethettünk, hogy az életkor 
növekedésének szubjektív érzékelése jobban befolyásolja a költési volumen 
megváltozását, szemben a kronológiai életkorral. 

A kutatás az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 ("Tehetségből fiatal kutató – A kutatói 
életpályát támogató tevékenységeka felsőoktatásban") projekt támogatásával készült. 

1  Bevezetés 

A tanulmányban egy 2020 februárjában végzett, célzott, 500 fős, reprezentatív minta 
személyes megkérdezésének adatai alapján feltáró jelleggel vizsgáljuk az idősödéssel 
kapcsolatos vásárlói, költési magatartásváltozást a magyar lakosság körében. A véletlen 
minta átsúlyozásával biztosítjuk, hogy reprezentálja az 50-70 éves magyar lakosságot 
nem, korcsoportok (5 éves intervallumok) és a lakóhely régiója szerint. A megkérdezéssel 
arra a kérdésre próbálunk választ találni, hogy egy adott életkori szakaszban (50-70 
évesek csoportja) milyen tényezők hatnak az érzékelt költési volumen megváltozására, és 
hogy attól függően, hogy az egyén idősebb-e, jelentkeznek-e változások a költéseiben, 
minden más paramétert változatlannak tekintve.  
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A téma relevanciáját elsősorban az adja, hogy Magyarországon – hasonlóan a többi 
európai országhoz – a várható élettartam növekedésének, az alacsony születési aránynak 
és a csökkenő fiatalság együttes hatásának köszönhetően a társadalom öregszik (OECD, 
2017, Monostori, Gresits, 2018). Gyorsuló ütemben növekszik az idősek száma és aránya 
a populáción belül. Az öregedési index változása (mely megmutatja a 0-14 éves 
népességre jutó idősek (65+ évesek) arányát): 1990: 64,5%; 2005: 99,9%; 2020: 136,6% 
(Eurostat, 2018, KSH, 2020a, 2020b), így egyre nagyobb súlyt kell fektetni a 
viselkedésüket és életminőségüket egyaránt befolyásoló hatások megismerésére, hiszen 
aktív résztvevői az életkort integráló társadalomnak (Tróznai – Kullmann, 2003). 

Az ageing kutatási területen belül az általunk választott megközelítés az életkor 
növekedéséből adódó változások megélésének hatásaihoz sorolható, ami az egyénenként 
eltérően megélt életutakból és életszakasz-váltásokból adódik. Annak ellenére, hogy nincs 
két egyforma életút, mégis megragadhatók hasonlóságok, közös pontok vagy ekvivalens 
fejlődési krízisek, jellemző életstílusok (Levinson et al., 1978, Erikson, 1982, Törőcsik et al., 
2019), melyek mentén érdemes vizsgálni az emberi reakciókat, viselkedésmintázatokat. 
Egyik ilyen életszakasz a nyugdíjazást körülölelő időszak, amely alapvető változásokat hoz 
mind az egyén, mind a közvetlen környezete életébe (Bromley, 1966, Krémer, 2015, 
Lampek, 2015). Többek között csökken(het) az egyén jövedelme, társadalmi és családi 
szerepváltásokat él(het) át és a szubjektív korérzékelés által számos téren változhat 
viselkedése, ezáltal fogyasztási habitusa is. Ezen gondolati ívből kiindulva fő kutatási 
kérdéseink, hogy milyen tényezők és hogyan befolyásolják a vásárlói habitus 
megváltozását és vajon az életkor növekedése befolyásolja-e leginkább a vásárlói habitus 
megváltozását? Jelen tanulmányban arra koncentrálunk, hogy mely tényezők hatnak a 
költési volumen változására 10 éves viszonylatban és e változás összefüggésben van-e az 
életkorral? 

A kérdésekre a választ a demográfiai ismérvek mellett elsősorban olyan szubjektíven 
értékelt jellemzők segítségével vizsgáljuk, mint a kognitív (szubjektív), pszichológiai 
értelemben vett életkor, valamint a költések megváltozásának érzékelése/értékelése (a 
válaszadó 10 évvel ezelőtti életére visszatekintve). Hipotézisünk alapján a kronológiai 
életkor növekedése kapcsolatban áll a költési volumen megváltozásával. 

A modell vizsgálatához a multinomiális (polichotom) logisztikus regresszió módszerét 
választottuk, amely alkalmas diszkrét, kategóriakimenetű eredményváltozó előrejelzésének 
klasszifikációjára, mielőtt az egyének tényleges tagsága kiderülne. A klasszifikálás során a 
kérdéses egyének olyan jegyeire támaszkodunk (esetünkben demográfiai és szubjektív 
ismérvekre), melyek korábbi empirikus megfigyelések alapján relevánsak lehetnek a 
csoportok szóródását és diszkriminálását illetően (Hajdu, 2003). 
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2  Irodalmi áttekintés 

A logisztikus regressziós modellek számos területen használatosak, így a gazdaság- és 
társadalomtudományi kutatásokon belül a marketingkutatásban is. Használhatók többek 
között elégedettségvizsgálatok során, a keresleti oldal szegmentációjának elemzéséhez, 
termékek/szolgáltatások keresletének vizsgálatához, az optimális ár meghatározásához, 
vagy szubjektív érzékelések tanulságain alapuló szolgáltatásfejlesztésekhez (Baltas –, 
Doyle, 2001, Lázár, 2011, De Pessemier – Martens – Joseph, 2013).  

Szubjektív érzékelések tekintetében kutatásunk fontos problémaköre az érzékelt 
életkorból és a „valós” életkorból fakadó különbségek (Hegedüs –Törőcsik – Németh, 
2019, Németh –Törőcsik, 2018). Marketingkutatások során az egyik legfontosabb 
demográfiai tényező az életkor, de sok esetben nem ezen életkori kategória a számottevő, 
mert az egyén szubjektív életkorának ismerete fontosabb ismérv lehet, mint aktuális 
életkora (Barak – Schiffman, 1981, Stephens, 1991, Hofmeister-Tóth – Kelemen – Piskóti, 
2011). Három fő eltérő életkor-közelítéssel is foglalkozik a szakirodalom (lásd többek között 
Rubin – Berntsen, 2006, Kwak – Kim – Chey – Youm, 2018), és ezen kategóriák nem 
feltétlenül azonos tartalmúak. Beszélhetünk „biológiai” életkorról (morfológiai; a szervezet 
biológiai változásának mértéke, állapota), „funkcionális” (kronológiai; betöltött naptári évek 
száma) és „szubjektív” életkorról (kognitív; pszichológiai értelemben vett életkor, az egyén 
önmagáról alkotott képe), mely utóbbi többdimenziós konstrukció. Egyaránt jelzi, hogy az 
egyén (alany) milyen korosztályba sorolja önmagát, befolyásolja a mindennapi viselkedését 
és évtizedekben is eltérhet a kronológiai életkortól. Az öregedéskutatásban fontos 
konstrukció, mert nem csak a fizikai vagy mentális egészségre van hatással, hanem az 
életminőség alakulására is, így differens szemszögből jellemezheti az öregedési folyamat 
egyéni különbségeit (Barak – Rahtz, 2009, Barret, 2003, Westerhof – Barrett, 2005, 
Westerhof et al., 2014). A szubjektív életkor tovább bontható érzékelési szempontok 
szerint, ezek közül az egyik Barak és Schiffman (1981) kognitív életkori skálája, amely 
alapján megkülönböztetnek biológiai dimenziót (milyen idősnek néznek ki), pszichológiai és 
biológiai dimenziót (milyen idősnek érzik magukat) és szociális dimenziót (viselkedésüket 
és érdeklődési körüket milyen életkorra gondolják jellemzőnek). 

Jelen tanulmányban csak a válaszadók által adott szubjektív információkkal 
dolgoztunk, figyelmen kívül hagyva az aktuális gazdasági környezetet, hogy az általuk 
érzékelt változásokat vizsgálhassuk költéseikben. Tisztában vagyunk vele, hogy az 
egyének viselkedése nehezen (vagy egyáltalán nem) függetleníthető aktuális 
környezetüktől, ezért érdemes utalni a magyar háztartások fogyasztási helyzetére. A KSH 
Háztartások életszínvonala 2018-as kiadványa alapján 2018-ban legmagasabb 
jövedelemmel az 55–64 évesek rendelkeztek, mellettük pedig a felsőfokú végzettségűek és 
az aktív dolgozók. 2010-ről 2018-ra összességében az egy főre jutó fogyasztási kiadás 
folyó áron 58,3, reálértéken 34,5%-kal nőtt. Az alapvető kiadások aránya a 2008-as 
válságot követő dekonjunktúra éveiben volt a legmagasabb (60% körüli), mely azóta a 
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gazdasági teljesítőképesség és a jövedelmek növekedésével párhuzamosan mérséklődött. 
2018-ban a nem alapvető tételekre (kultúrára, szórakozásra, hírközlésre, vendéglátásra 
stb.) kiadott összegek aránya az összes kiadáson belül 44,3%-ra emelkedett a 2012-ben 
mért negatív rekordhoz képest (39,6%). A háztartások jövedelmi helyzete regionálisan 
számottevően eltér. 2018-ban a legmagasabb egy főre jutó jövedelemmel rendelkező 
Budapest és a legalacsonyabb jövedelmű Észak-Alföld háztartásainak egy főre jutó bruttó 
jövedelme között másfélszeres volt a különbség. Emellett pedig a jövedelmek nagysága 
követi a települési hierarchiát is: minél nagyobb a település, annál magasabb az egy főre 
jutó bruttó jövedelem (KSH, 2018). 

3  Módszertan 

Annak érdekében, hogy feltérképezzük a kapcsolatot az életkor növekedése és az idősebb 
korosztály fogyasztási habitusának megváltozása között, kutatásunkban a szubjektív ön- 
és helyzetértékelés irányából közelítettük meg az eltéréseket. Az adatbázis 500 kitöltött 
kérdőív információit tartalmazza.  Ezekből kiválasztottuk a tanulmány szempontjából 
releváns változókat, amelyek véleményünk és a szakirodalom szerint hatással lehetnek a 
fogyasztási szokások megváltozására. Vizsgálatunk során multinomiális (polychotom) 
logisztikus regressziót alkalmaztunk – mivel a függő változónk kettőnél több kategóriával 
rendelkezik – annak céljából, hogy előre jelezhessük válaszadóink adott kategóriákba való 
kerülésének valószínűségét a magyarázó változók adott kovariánsa mellett (Hajdu, 2003, 
Wooldridge, 2012). Célunk volt továbbá beazonosítani azon tényezőket (többek között 
demográfiai vagy szubjektív jellemzőket), amelyek szignifikánsan megkülönböztetik az 
esetek csoportjait, és ellenőrizni, hogy a csoporthoz való tartozás becsülhető-e az adott 
független változókkal, és amennyiben igen, hány százalékban. A logisztikus regresszió-
számítás feltételei alapján: 

 A függő változó (Y) nominális skálán mérhető. 

 A független magyarázó változók (x) bármilyen skálán mérhetők. Az elemzések 
során az alábbi változók használatából indultunk ki: 

 demográfiai jellemzők: kronológiai életkor, korcsoportok (50-54, 55-59, 60-
64, 65-70 év), nem, családi állapot, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, 
a háztartás nettó jövedelme, régió. 

 szubjektív érzékelés: szubjektív életkori meghatározások, illetve besorolá-
sok (összességében, vagy kinézet, egészségi állapot, aktivitás alapján), 
különbségek érzékelése (anyagi, egészségi állapot, aktivitás) illetve hátrá-
nyok érzékelése a vele egykorú személyekhez képest (életkor, nem, egye-
düllét, anyagi helyzet, megjelenés vagy testi adottságok), egészségi álla-
pot. 
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 A változók között nincs multikollinearitás.  

 A mintanagyság feltételei teljesülnek (N=500), tehát a teljes mintanagyság leg-
alább tízszer nagyobb a független változók számánál (n=20), valamint a függő 
változó kimeneteiből elégséges mennyiség áll rendelkezésre. 

Függő változónak a kövtkező szubjektíven értékelt kérdést választottuk 3 irányúvá 
kódolt kimenettel, amely kérdés az adott termékcsoportra való költés önmagához 
viszonyított időbeli változására utal reálértékben: „Hogyan változtak a következő 
termékcsoportok esetében a költései a 10 évvel ezelőtti életéhez képest? Véleményét 5 
fokozatú skálán fejezze ki, ahol az 1 azt jelenti, sokkal kevesebb költ rá, 3: nem változott, 
az 5 pedig, hogy sokkal többet költ rá.” A termékcsoportok megfelelnek a KSH által 
alkalmazott 12 termékkategóriának (pl. élelmiszerek és alkoholmentes italok, 
lakásfenntartás és háztartási energia, kultúra…, KSH, 2018). A kérdés vizsgálatához 
feltesszük, hogy a valóságnak megfelelnek az alanyok emlékei, és erre a hipotézisre 
támaszkodunk. A kategóriákra való költések móduszának felhasználásával alakítottuk ki az 
Y függő változónkat. 

Az Y (függő) változó kategoriális, értékei = 

{

𝑘2 𝑚é𝑟𝑠é𝑘𝑙ő𝑑ő𝑘 (kevesebbet költ, mint 10 éve)
𝑘3  𝑠𝑧𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑟𝑡ó𝑘 (ugyanannyit költ, mint 10 éve

𝑘4 𝑘ö𝑙𝑡𝑒𝑘𝑒𝑧ő𝑘 (többet költ, mint 10 éve)
), 

ahol k3 a referenciaérték és a többi esélyét e bázis kategória bekövetkezési esélyeihez 
viszonyítottuk. Az egyes kategóriákhoz való tartozást kifejező indexet y eredmény 

változóként kezelve, feladatunk volt a Pr(𝑦 = 𝑘|𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝) = 𝑃𝑘𝑥  feltételes 

valószínűség becslése valamennyi (k=2,3,4) kategóriára nézve, ahol az alábbi feltétel 

teljesül: ∑ 𝑃𝑘𝑥 = 1𝑚
𝑘=1 . Az egyes kategóriák feltételes bekövetkezési valószínűségét a 

kategóriák odds (esélyhányados)-arányainak megoszlásaként definiálja a módszertan: 

𝑃𝐾𝑥 =
𝑜𝑑𝑑𝑠

𝐾:𝑘3│𝑥

∑ 𝑜𝑑𝑑𝑠
𝑘:𝑘3│𝑥

𝑘3
𝑘=1

 , ahol 𝑜𝑑𝑑𝑠𝑘3:𝑘3
= 1. 

Az adatok feldolgozásához az IBM SPSS 25, valamint Microsoft Office Excel 2016 
programokat használtuk. A megfigyelések súlyozva vannak nem, korcsoport és régió 
alapján. 

4  Eredmények 

A rendelkezésre álló változók közül első körben azokat választottuk ki, amelyek a priori 
feltételezésünk szerint meghatározhatják a költések megváltozását 10 éves viszonylatban. 
A regressziós modell futtatása előtt az elemzés leíró fázisában a kapcsolatok létét 
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kereszttáblák segítségével (Khi-négyzet próbák) ellenőriztük. A háttérváltozók többféle 
csoportosítása és a lefuttatott elemzések alapján az alábbiak rajzolódtak ki. 

A szubjektívan érzékelt életkorral operáló modellek jobban illeszkedtek, mint a 
kronológiai életkort tartalmazók, továbbá az általunk vizsgált szubjektív-életkori 
szempontok közül (összességében/ aktivitás/ egészségi állapot/ kinézet szempontjai) a 
kinézetre vonatkozó szubjektív életkor bizonyult a legerőteljesebb magyarázó változónak 
(„Ön hány évesnek érzi saját magát az alábbi szempont alapján: kinézet?). A 
modellspecifikáció során nagyobb magyarázó erőt értünk el, amikor azon tényezőket 
használtuk, amik a konkrét szubjektíven érzékelt életkorra kérdeztek rá, mint a 
korosztályonként (pl. 50-es éveiben jár) vett csoportosítással vagy a 
’fiatalabbnak/idősebbnek érzi magát, mint a kronológiai életkora’ felosztással. A kronológiai 
életkor csak abban az esetben mutatott szignifikáns kapcsolatot a költési volumen 
változásával, amennyiben valamilyen szubjektív életkori felosztást is tartalmazott a modell, 
de ezen két életkori ismérv erősen összefügg egymással, így előbbit elhagytuk a végső 
modellből. 

Nagyobb magyarázó erővel bírt az, hogy az adott személy érez-e bármilyen hátrányt a 
neme miatt, mint a konkrét neme (a nem változó a modellspecifikáció során egyszer sem 
befolyásolta a kategóriákba sorolódást). 

A nemhez hasonlóan az iskolai végzettség (alapfokú – középfokú – felsőfokú) sem 
befolyásolta a kategóriákba sorolódást egyik próbamodell esetében sem. 

A modellspecifikáció során a végleges modellbe összesen 20 magyarázó változó 
került be (a modell illeszkedésére vonatkozó mutatók alapján a pseudo R2 értékek 
alakulása: Cox&Snell: 0,282, Nagelkerke: 0,353, McFadden: 0,206, likelihood-ratio test: 
150,846 p<0,001) Az 1. táblázat tartalmazza a klasszifikációs táblát (mely a 
marketingkutatási gyakorlatban szintén sokszor alkalmazott eszköz, amely a tényleges, 
szubjektíven érzékelt változást hasonlítja össze a modell által előre jelzettel (Lázár, 2011)).  

1. táblázat   : Klasszifikációs tábla - a modell előrejelzési pontossága 

Tényleges változás 
Előrejelzett változás 

k2 k3 k4 Találati arány 

k2 (kevesebbet költ) 29 55 1 34,1% 

k3 (nem érzékelt változást) 11 310 1 96,5% 

k4 (többet költ) 1 38 11 22,6% 

Összesen 8,9% 88,3% 2,8% 76,8% 

Forrás: saját szerkesztés 
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Az “alapmodell”, ami semmilyen magyarázó változót nem használ fel, 70%-os találati 
arányt mutatna, hiszen mindenkit a legnagyobb elemszámú csoportba sorolna. Ehhez 
képest az elért 76,8% nem kimondottan jó eredmény, de így értékelhető találati arány 
alakult ki a két kisebb csoportban is. Ugyanakkor ez előrevetíti, hogy a modellünk 
előrejelzésre (csoportok közötti hovatartozás becslésére) nem igazán lesz alkalmas. Egyik 
közvetkeztetésünk már ezen a ponton az, hogy más, a vizsgálatunkban nem szereplő 
tényezők is befolyásolják a vásárlási, költési habitus megváltozását. Viszont a magyarázó 
változók hatását így is tudjuk vizsgálni és értékelni, melyeket a 2-3. táblázatok 
szemléltetnek. A végső modell háttérváltozóit az alábbiak szerint csoportosítottuk: 

 demográfiai ismérvek: nem, végzettség, háztartás havi nettó jövedelme, családi 
állapot, gazdasági aktivitás és régió 

 szubjektíven értékelt ismérvek: egészségi állapot, életkor (kinézet szempontjá-
ból), saját neme miatti hátrány érzékelése. 

A tábla alapján leolvasható, hogy 5%-os szignifikancia szint mellett a mérséklődőkhöz 
tartozás esélyhányadosa magasabb azoknál, akik megélhetési gondokkal küzdenek, 
viszont mellettük párhuzamosan a jó megélhetésnek örvendők közül azoké is, akik félre 
tudnak tenni jövedelmükből – és ezen vizsgálat alapján élnek is ezzel a lehetőséggel. Nem 
meglepő módon gazdasági aktivitás szempontjából a munkanélküliek is inkább 
mérséklődők, de e csoport igen elhanyagolható mértékben van jelen az elemszámok 
alapján, így a hatásuk értelmezése nem megalapozott. Régiók tekintetében a Dél-
Dunántúlon élők költési volumene mutat inkább csökkenést 10 éves viszonylatban a 
referenciaként vett Dél-Alföldi lakosokkal szemben. A szubjektíven értékelt életkori 
növekedés (kinézet szempontjából) illetve az egészségi állapot romlása is a mérséklődés 
irányába hajtja az egyéneket. Azoknál pedig, akik nem éreznek hátrányt saját nemüket 
illetőleg nagyobb a költekezők közé kerülés esélyhányadosa, mint a semlegesen 
gondolkodó társaiké. A paraméterbecslések alapján leolvasható továbbá, hogy sem a nem, 
a párkapcsolat megléte vagy hiánya, sem pedig az iskolai végzettség nem befolyásolta a 
költési volumen változását a válaszadók 10 évvel ezelőtti életéhez képest. 
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2. táblázat   Paraméter becslések – szubjektív érzékelési szempontok 

 

Forrás: saját szerkesztés (p<0,050*, p<0,010**, p<0,001*** szignifikancia szintek mellett, ref = k3) 

Jellemzők Y Magyarázó változók
Mintabeli 

arány

Standard 

hiba

Esély-

hányados

Konfidencia-

intervallum (95%)

k2 0,076 *** 11,019 1,079 (1,032-1,129)

k4 0,005 0,033 1,005 (0,952-1,061)

k2 2,140 ** 10,444 8,497 (2,321-31,106)

k4 -18,262 0,000 1,172E-08 0,000

k2 0,429 1,788 1,536 (0,819-2,880)

k4 0,389 0,983 1,475 (0,684-3,1812)

k2 0,426 0,609 1,530 (0,525-4,458)

k4 -1,248 ** 6,504 0,287 (0,110-0,749)

k2 -1,035 0,748 0,355 (0,034-3,709)

k4 1,294 3,255 3,648 (0,894-14,881)

Paraméter

sz
ub

je
kt

ív
 é

rz
ék

el
és

Szubjektív életkor kinézet 

alapján

Egészségi állapot (ref = egészségi állapota semmiben nem korlátozza)

Mindenben korlátozza 3,9%

Némiképp korlátozza 34,5%

Neme miatt hátrány érzékelése (ref = semlegesen gondolkodik a kérdés kapcsán)

Nem érez hátrányt 87,1%

Érez hátrányt 4,1%
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3. táblázat   Paraméter becslések – demográfiai szempontok 

 

Forrás: saját szerkesztés (p<0,050*, p<0,010**, p<0,001*** szignifikancia szintek mellett, ref = k3) 

Jellemzők Y Magyarázó változók
Mintabeli 

arány

Standard 

hiba

Esély-

hányados

Konfidencia-

intervallum (95%)

k2 -0,426 1,946 0,653 (0,359-1,188)

k4 0,132 0,140 1,141 (0,572-2,277)

k2 -0,742 1,577 ,476 (0,150-1,516)

k4 0,129 0,037 1,138 (0,303-4,270)

k2 -0,153 0,135 ,858 (0,380-1,939)

k4 -0,429 0,802 ,651 (0,255-1,666)

k2 1,086 * 4,059 2,964 (1,030-8,527)

k4 -17,973 0,000 1,565E-08 0,000

k2 -1,064 ** 10,501 0,345 (0,181-0,657)

k4 0,512 1,922 1,669 (0,809-3,445)

k2 -0,058 0,035 0,944 (0,515-1,728)

k4 0,618 2,353 1,855 (0,842-4,086)

k2 1,995 * 3,879 7,351 (1,010-53,524)

k4 -17,463 0,000 2,606E-08 2,606E-08

k2 -1,170 2,724 0,310 (0,077-1,245)

k4 0,080 0,013 1,083 (0,281-4,173)

k2 -0,621 2,704 0,537 (0,256-1,127)

k4 -0,540 1,498 0,583 (0,246-1,384)

k2 0,805 3,144 2,238 (0,919-5,451)

k4 0,473 0,531 1,604 (0,450-5,723)

k2 0,400 0,559 1,491 (0,523-4,253)

k4 1,255 3,153 3,508 (0,878-14,020)

k2 -1,525 3,649 0,218 (0,046-1,040)

k4 -17,669 0,000 2,120E-08 0,000

k2 -1,922 * 4,320 0,146 (0,024-0,896)

k4 1,209 3,002 3,351 (0,853-13,160)

k2 0,549 1,000 1,731 (0,591-5,075)

k4 1,364 3,617 3,913 (0,959-15,966)

k2 -0,180 0,108 0,835 (0,286-2,443)

k4 1,025 2,305 2,788 (0,742-10,475)

Paraméter

Férfi 45,5%

Alapfokú

Nem (ref = nő)

Végzettség (ref =felsőfokú)

Háztartás havi nettó jövedelme (ref= megéln, de félretenni nem tud)

Családi állapot (ref = nem él párkapcsolatban)

Gazdasági aktivitás (ref = aktív dolgozó)

1,3%

60,1%

45,4%

6,5%

73,7%

11,5%

Nyugat-Dunántúl

Dél-Dunántúl

Észak-Magyarország

Észak-Alföld

Középfokú

Megélhetési gondokkal küzd

Jól él és félre is tud tenni

Párkapcsolatban él

Munkanélküli

Egyéb

Nyugdíjas

de
m

og
rá

fia
i j

el
le

m
ző

k

14,9%

11,6%

9,8%

10,3%

12,2%

27,0%

40,7%

6,6%

Régió (ref = Dél-Alföld)

Közép-Magyarország

Közép-Dunántúl



94 

5  Összegzés 

A terjedelmi korlátok miatt a vásárlói habitus változásának kérdésében a költési volumen 
megváltozásáig jutottunk, ennek az egyének vásárlási habitusával való kapcsolatának 
vizsgálatát további publikációkban folytatjuk. Vizsgálatunkban a fogyasztási struktúra 
érzékelt változására helyzetük a hangsúlyt és nem a tényleges változás felmérésére 
törekedtünk. Ennek alapján a költési volumen változását modellünk alapján a szubjektíven 
érzékelt életkor (kinézet alapján), a nem miatti hátrány érzékelése, a szubjektív egészségi 
állapot, a háztartás havi nettó jövedelme és a régió befolyásolták. Életkor tekintetében az 
egyén szubjektív életkorának ismeretében jobban előre jelezhető a költési volumen 
változása, mint a kronológiai életkor ismeretében (mely nem mutatott szignifikáns 
kapcsolatot), és a szubjektív érzékelésen belül a kinézet alapján történő értékelés volt a 
legmeghatározóbb. Tehát ezek alapján elvetettük azon hipotézisünket, hogy a kronológiai 
életkor növekedése kapcsolatban áll a költési volumen megváltozásával. 
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KOSZTYÁN ZSOLT TIBOR, TELCS ANDRÁS, ABONYI JÁNOS 

Multiklaszterezés 
 

Kivonat 

Tanulmányunkban egy új többdimenziós klaszterezési eljárást javasolunk, amely a 
meglévő bi- és triklaszterezési eljárások általánosításának tekinthető. A javasolt genetikus 
algoritmusokon alapuló keretrendszer iteratív módon keres egy többdimenziós 
adatkockában különböző típusú klasztereket, ún. blokkokat. A hagyományos, többlépéses 
klaszterezési eljárásokhoz képest itt a dimenziócsökkentés valamennyi dimenzió mentén 
egyszerre valósítható meg. E tanulmány célja kettős. Egyrészt megmutatjuk, hogyan lehet 
a bi- és triklaszterezési eljárásokat általánosítani. Másrészt két kiválasztott gyakori eljárást 
– az eddig elsősorban bioinformatikai példáktól elszakadva – egyetemi rangsorok 
klaszterezésére fogjuk használni, remélve, hogy e módszer a társadalomtudományok 
területén is nagyobb ismertségnek és népszerűségnek fog majd örvendeni. 

1  Bevezetés 

A két- (Martínez et al., 2006) és többlépéses klaszterezési eljárások (Amato et al., 2006) 
mellett a biklaszterezés (Cheng – Church, 2000) és triklaszterezés (lásd pl. Ignatov et al., 
2015) egyre gyakrabban használt módszer a sokdimenziós adatok feldolgozása területén. 
A legnagyobb különbség a két- és többlépéses klaszterezés és a bi-, illetve triklaszterezési 
eljárások között, hogy az utóbbi esetben a dimenziócsökkentés valamennyi dimenzió 
mentén egyidejűleg valósul meg (Strauch et al., 2007). A feladat ebben az esetben: két 
dimenzióban homogén részmátrixokat (1. ábra) (Govaert – Nadif, 2008); három, és e 
tanulmány tárgyát képező magasabb dimenziós esetekben ún. homogén blokkokat találni.  
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1. ábra   Többlépéses klaszterezési és biklaszterezési eljárások összehasonlítása  

 

(a) kétlépéses klaszterezés 

 

(b) biklaszterezés 

Forrás: (Kosztyán et al., 2019) 

Fontos megjegyezni, hogy a blokkok már a kétdimenziós esetben is átlapolhatnak 
egymással. Az átlapolások (közös indikátorok, közös esetek) fontos alapját szolgáltathatják 
a későbbi elemzéseknek (lásd pl. Kosztyán et al., 2019). Ezzel szemben az ún. 
koklaszterezés esetén, amelyre már létezik háromnál magasabb dimenziós eljárás is, a 
feladat az, hogy a teret felosszuk n dimenziós, egymást nem metsző blokkokra (Allab et al., 
2017; Wang et al., 2018). 

2  Többdimenziós blokkok kódolása, elemzése 

A javasolt keretrendszer a bi- és triklaszterezési eljárások általánosításaként tekinthető, így 
alkalmazzuk ugyan az ott már elfogadott módszereket, ugyanakkor azokat általánosítva 
újakat is bevezetünk. Az első ilyen fogalom a blokk fogalma, amely két dimenzióban 
tekinthető egy részmátrixnak, amelyet egy biklaszterezési eljárás keretében 
keresünk.Ugyan-akkor magasabb dimenzió esetében a mátrix megnevezést, ahol csak 
lehet, kerüljük. 

1. Definíció: Legyen B , 1 2 .. nn n n    egy többdimenziós adathalmaz, s ekkor jelöljön 

b  egy 
: 1

n

i

i

n


  elemű, 0, 1 értéket felvevő ún. koordináta vektort. Ekkor bB  megad egy ún. 

blokkot. 
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Az 1. definícióra mutat példát a 2. ábra. A blokkok meghatározása egy bináris 
koordinátavektorral kulcseleme a javasolt algoritmusnak, hiszen ennek segítségével lehet 
kódolni egy kiválasztást. 

2. ábra   n-dimenziós blokkok 

 

(a) 2D blokk 

 

(b) 3D blokk 

 

(c) 4D blokk 

A következő kulcslépés annak eldöntése valamely statisztikai teszt (rendszerint t-, 
vagy F-próba) segítségével, hogy a kapott blokkban szereplő cellaelemek átlaga vagy 
szórása szignifikánsan különbözik-e a blokkban nem szereplő cellaelemek átlagától, 
szórásától. Az összehasonlítást biklaszterek esetén mind a sorokra, mind pedig az 
oszlopokra elvégzik. Ezt hívják sor-, illetve oszlophatásoknak (angolul row/column effect). 
n-dimenzió esetén ezeket a vizsgálatokat is általánosítani kell, melyben segíthet a 
dimenziónegált fogalmának bevezetése. 

2. Definíció: Legyen B  egy 1 2 .. nn n n    többdimenziós adathalmaz, valamint b . egy 

: 1

n

i

i

n


  elemű koordináta vektor. A koordinátavektor i -edik dimenzió szerinti negáltját 

jelölje 
c

ib , amely szintén egy  
: 1

n

i

i

n


  elemű koordináta vektor lesz, ahol 

1

1

: 1 : 1

1 [ ] , ha 1 , 1 vagy , 1
[ ]

[ ] , különben

i i

j k kc
k ki j

j

j n i n j n i


 


      

 



 b
b

b

 (1) 

A dimenziónegáltak segítségével is meghatározhatók blokkok. Az eredeti blokkok és 
a negáltak által meghatározott blokkok cellaelemei (lásd példaként a 3. ábra blokkjait) egy 
kétmintás próbában összevethetők, így n dimenzióra is meghatározható az ún. 
dimenzionális hatás. 
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3. ábra   Eredeti blokk (szürke cellák) és dimenziós negáltjai által meghatározott blokkok (lásd "X"-el 
jelölt cellákat) 

   

Az eredmények értékelése esetén egy blokkot akkor fogadunk el, ha vagy az adott 
dimenzió valamennyi elemét tartalmazza, vagy minden dimenzió esetén a dimenzióhatás 
szignifikáns.  

3  Multikromoszómák alkalmazása párhuzamosított genetikus algoritmusok esetén 

Mivel általában már egy biklaszter keresése is NP-nehéz feladat (Cheng – Church, 2000), 
így a probléma megoldására nagyon gyakran használnak heurisztikus, illetve meta-
heurisztikus módszereket, ezért előszeretettel alkalmazzák a genetikus algoritmusokat 
(Allab et al., 2017; Govaert – Nadif, 2008; Gusenleitner et al., 2012). Ekkor egy-egy 
kromoszóma, amely jelen esetben egy koordináta vektor, fog egy megoldást jelölni. Egy-
egy populációban több kromoszóma is helyet kaphat. Ugyanakkor a genetikus algoritmus 
működése érzékeny lehet a kezdeti értékek és az operátorok (szelekció, mutáció, 
rekombináció) helyes megválasztására. Ezek az úgynevezett hiperparaméterek gondos 
előkészületet igényelnek. A többféle kezdeti érték egyidejű kezelésére alkalmazhatunk 
több populációt is. A kromoszómák egy-egy darabja az adott populációhoz tartozva 
úgynevezett multikromoszómát alkot. Ennek nagy előnye, hogy az operátorok nem csak a 
kromoszómák, hanem a multikromoszómák között is definiálhatók. Így pl. a szelekciónál az 
egyik populációból egy jó célfüggvény-értékkel rendelkező egyed átkerülhet (migrálhat) egy 
másik populációba. Mindezt akár párhuzamosan, több szálon is futtathatjuk, így a 
genetikus algoritmus hatékonyságát és főleg sebességét nagy mértékben lehet javítani. Mi 
is ilyen módszerre tettünk javaslatot, melynek főbb hiperparamétereit ismertetjük 
vázlatosan. 

Egy adott célfüggvény (jósági függvény) értéke szerint jellemzünk egy-egy megoldást. 
Általában a cél egy adott hasonlósági függvény szerint homogén blokkot találni. Terjedelmi 
okok miatt egyetlen ilyen célfüggvény bemutatására van módunk, ugyanakkor a módszer 
bármely más jól definiált hasonlósági vagy homogenitási függvény kezelésére adaptálható. 
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A továbbiakban bemutatjuk a javasolt genetikus algoritmust, mint alkalmazott 
keretrendszert, kitérve a nagy adatbázisokon való alkalmazhatóság érdekében fontos 
párhuzamosíthatóság kérdéskörére is. A genetikus algoritmus önmagában is egy ún. 
populációban több kromoszómát tartalmaz, ugyanakkor itt a multikromoszómák esetén 
több populáció kiértékelése is egyidejűleg zajlik. 

A példaként bemutatott célfüggvény Gusenleitner et al. (2012) általánosítása, ahol az 
adatokat min-max normalizálás után egy adott küszöb (pl. medián, első kvantilis) 
binarizálja. 

A célfüggvény minél nagyobb méretű olyan  BB  blokkot keres, amely egy 

binarizált adathalmazon, a blokk elemeinek átlagát ( ( )M B ) tekintve egy meghatározott 

[0,1]   felett van, és a blokk entrópiája ( HB ) minimális:  

, ha ( )
max ( ) : (1 )

0 ,ha ( )

b

b M
f H

M








 


   
 


B

B

B
B

B

 (2) 

ahol,   [0,1]   egy súlytényező amely a f  jósági függvény értékében (továbbiakban 

pontértékben) szabályozza, hogy milyen fontossággal szerepeljen a blokk entrópiája, 
valamint a blokk nagysága10. 

Kezdeti populációk: A kezdeti populációkat véletlenszerűen meghatározott 
koordinátavektorok (továbbiakban a genetikus algoritmusok területén használatos 
kromoszómák elnevezést követve) alkotják. Egy-egy elemét egy ilyen vektornak, szintén 
követve a genetikus algoritmusokban használt kifejezéseket, géneknek nevezzük. Itt a 
multikromoszómák több (kezdeti) populációban lévő kromoszóma összetett vektorai, 
melyek egyes szakaszai különböző populációkba tartoznak.  

Szelekciós mechanizmus: A szelekciós mechanizmusnál kromoszómákat kell 
kiválasztanunk. Először arról kell döntenünk, mely populációból választunk kromoszómákat 
(itt nagyobb valószínűséggel választunk olyan populációból, ahol az átlagos jósági 
függvény értéke nagyobb). A második lépésben az adott populációból azt a kromoszómát 
választjuk nagyobb valószínűséggel, amelyik célfüggvénye magasabb. Ugyanakkor, bár 
kisebb valószínűséggel, de egy rosszabb populációból egy rosszabb kromoszómának is 
van esélye bekerülni. Ezeket a potenciális kromoszómákat még egy 3-as körversenyen 
megversenyeztetjük, hogy a 3 kiválasztott kromoszóma közül melyik kerülhessen be a 
szelekciós halmazba. Továbbá Gusenleitner és Culhane (2019) javaslatára, akik a 

                                                
10 A szerzők két dimenzióra 0,3  -at javasoltak. 
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módszer nem multiromoszómás, biklaszteres változatát dolgozták ki, minden esetben 
eltároltuk a legjobb kromoszómákat, így abban az esetben, ha a következő populációkban 
csak ezektől az értékektől rosszabb megoldások találhatók, akkor a szelekció az ebben a 
memóriában eltárolt megoldásokat is figyelembe veheti. 

Kereszteződés, rekombináció: Mivel a kromoszómák bináris (koordináta) vektorok, így a 
rekombináció során felváltva használhatjuk fel a szülők elemeit (génjeit) a koordináta 
vektorban. Biklaszterek esetén alkalmazzák mind az ún. egypontos rekombinációt 
(Gusenleitner et al., 2012), ahol a két szülő kromoszómáinak génjeiből egy-egy összefüggő 
szakasz rekombinálódik, ezzel hozva létre a leszármazott kromoszómát. Ugyanakkor 
javasolnak véletlenszerű rekombinációt is (Govaert and Nadif, 2008), amikor a szülők 
génjeinek véletlenszerű kombinációja határozza meg a leszármazottak kromoszómáját. 
Multikromoszómák esetén a kereszteződés is kétlépcsős mechanizmus. Először itt is a 
populációról döntünk. Nagyobb átlagos célfüggvényértékkel rendelkező populációkból 
nagyobb valószínűséggel választunk ki egyedeket (kromoszómákat). Második lépésben a 
rekombinációs szabálynál azokat a dimenziókat részesítjük előnyben, ahol a szekvenciák 
rekombinációi jobb célértéket eredményeztek.  

Mutáció: Bináris géneket tartalmazó kromoszómák esetén a javasolt mutációs operátor az 
ún. egyenletes mutáció (uniform mutation), ami önmagában is két lépésből áll. Az első 
lépésben kiválasztjuk azt a szakaszt, amelyben második lépésben véletlenszerűen 
változhatnak meg adott valószínűség szerint a gének 0-ról 1-re és fordítva. Mi ebben az 
esetben azon populációk kromoszómáinak dimenzióit részesítettük előnyben, ahol a 
szekvencia kevésbé járul hozzá a célfüggvény növeléséhez.  

Következő generáció: A következő generáció az előző generáció során szelektált, 
rekombinált és mutált kromoszómák halmaza.  

Párhuzamosíthatóság, migráció: Mivel a blokkok generálása egymástól függetlenül 
zajlik, valamennyi operátor párhuzamosítható. Ugyanakkor – köszönhetően magának a 
párhuzamosításnak – a kromoszómák egyik populációból átvándorolhatnak egy másik 
populációba. A keretrendszerben ennek mértékét is be lehet állítani, alapérték szerint ez a 
mérték 2%. Itt be lehet állítani, hogy a vándorlás véletlenszerű legyen, vagy a jobb 
célfüggvényértékkel rendelkező egyedek nagyobb valószínűséggel migráljanak. Mi ez 
utóbbit követtük. 

Leállás: Egy genetikus algoritmus alapvetően két esetben állhat le. Vagy elérte a 
maximális generációszámot (esetünkben ez alapértelmezés szerint 100 generáció volt), 

vagy a jósági függvények szórása kisebb egy >0 rögzített értéknél, mely esetünkben 

alapértelmezés szerint 
610

 volt. 
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4  A javasolt módszer validálása tesztadaton 

A módszert 2 dimenzióban hasonlítottuk össze a Gusenleitner és Culhane (2019) által 
megadott adatokkal. Itt 7 blokkot kellett az algoritmusnak megtalálnia (4.  ábra). 

4.  ábra   Zajmentesített adatokon vett biklaszterezés eredménye [Forrás: Gusenleitner és Culhane 
(2019) alapján saját szerkesztés] 

 

(a) eredeti adattábla 

 

(b) iBBiG algoritmus 

 

(c) a szerzők által javasolt 
algoritmus 

Az iBBiG – 4(b) ábra – és az általunk javasolt – 4(c) ábra) – módszer eltérő 
működésére mutat rá a 4.  ábrasor. Amíg az iBBiG algoritmus egymás után, nevéből is 
adódóan, iteratív módon találja meg a blokkokat, majd az eredményt kivonja az eredeti 
táblából, így biztosítja a minimális átlapolást, addig a javasolt módszerünk egyszerre, 
párhuzamosan próbálja megtalálni a blokkokat. Ezek a blokkok akár át is lapolódhatnak. 
Nekünk ez az átlapolás fontos többlet információt jelent, hiszen, amikor majd az egyetemek 
kiválóságát vizsgáljuk, az egyes egyetemek több területen is lehetnek kiválók, így több 
blokkba is tartozhatnak, melyeket Kosztyán et. al. (2019) munkája alapján ligáknak fogunk 
nevezni.  

5  Egyetemi ligák keresése 

Vizsgálatunkhoz a CWTS-Leiden (2017)-es adatbázisát 11  használtuk, amely szabadon 
letölthető. Ez az adatbázis 7 időszakot ölel fel és 5 szakterületet, 10-10 alapindikátorral és 
1-1 kompozit indikátorral  – ezek a publikációs teljesítmény (impact_P) és a kollaborációs 
teljesítmény (collab_P) (2. táblázat) –, valamint 903 intézményt tartalmazott. A 

                                                
11 https://www.leidenranking.com/  

https://www.leidenranking.com/
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vizsgálatunkba mi csak az alapindikátorokat vettük be, itt kerestünk ún. intézményi 
ligákat12. 

2. táblázat   CWTS-Leiden 2017-es adatbázis mutatórendszere 

impact_P 

 
 
 
 

 
publikáci-

ós és 
idézettsé-
gi indiká-

torok 

publikációs és idézettségi tényező  

TCS 
Az egyetem 
publikációira 
kapott hivat-

kozások 

száma 

 

TNCS - Szakterületre és a publikáció évére normalizálva. 

MCS 

átlaga 

 

MNCS - Szakterületre és a publikáció évére normalizálva.  

P_top1 

 
 

Az egyetem 
publikációinak 

 
száma 

a szakterület 
azonos évé-
ben megje-

lent, a kapott 
hivatkozásaik 

alapján a felső... 

1 

 
 

%-ba tartozó egyéb publi-
kációkhoz képest. 

P_top10 10 

P_top50 50 

PP_top1 
 

aránya 

1 

PP_top10 10 

PP_top50 50 

collab_P 

 
 
 
 

 
együttműkö-

dési indi-
kátorok 

együttműködési tényező  

P_collab 

 
 
 
 

 
Az egyetem 

publikációinak 

száma 

 
, amelyek olyan 
társszerzőség-
ben készültek, 
amelyek tagjai 

1 vagy 
több 

szervezettől 

 
 

 
származnak. 

PP_collab aránya 

P_int_collab száma 
2 vagy 
több 

országból PP_int_collab aránya 

P_industry_collab száma 
1 vagy 
több 

ipari szervezettől PP_industry_collab aránya 

P_short_dist_collab száma 
, amely két társszerző 
egyetemének székhelye 

közötti legnagyobb  
távolsága 

kevesebb, mint 100 km. PP_short_dist_collab aránya 

P_long_dist_collab száma 
több, mint 5000 km.  PP_long_dist_collab aránya 

Forrás: CWTS alapján, saját szerkesztés 

A célfüggvény alkalmazásával a Leiden szakterületi adatbázis vizsgálata esetén egy 
4 dimenziós blokk, amelyet ligáknak nevezünk, megadja azon egyetemek halmazát, 
amelyek több éven keresztül több szakterületen is képesek küszöbérték  – vizsgálatunkban 
ez a medián (Me), illetve az első kvartilis (Q1) – felett teljesíteni. 

3. táblázat   Dimenziónkénti szignifikancia vizsgálat [Forrás: saját szerkesztés] 

  p – értékek (t-próba) p – értékek (F-próba) 

Klaszter 

(CL)\Di-
menzió 

Időszak × 

Szakterület × 
Intézmény × 

mutató  

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 (Me) 7 × 3 × 44 × 4 – <2x10-64 <2x10-64 <2x10-64 – <2x10-64 <2x10-64 <2x10-64 

2 (Me) 7 × 5 × 660 × 1 – – <2x10-64 <2x10-64 – – <2x10-64 <2x10-64 

3 (Me) 6 × 2 × 236 × 3 <2x10-64 <2x10-64 <2x10-64 <2x10-64 <2x10-64 <2x10-64 <2x10-64 <2x10-64 

4 (Me) 7 × 4 × 409 × 2 – <2x10-64 <2x10-64 <2x10-64 – <2x10-64 <2x10-64 <2x10-64 

1 (Q1) 6 × 5 × 22 × 1 <2x10-64 – <2x10-64 <2x10-64 <2x10-64 – <2x10-64 <2x10-64 

                                                
12 Érdekes, hogy külön indikátorként jelennek meg azok a kollaborációk, amelyeknél a társszerzők 100km-en belül, illetve 
5000km-en kívül helyezkednek el (lásd: 2. táblázat). 
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  p – értékek (t-próba) p – értékek (F-próba) 

Klaszter 
(CL)\Di-
menzió 

Időszak × 
Szakterület × 
Intézmény × 

mutató  

1 2 3 4 1 2 3 4 

2 (Q1) 4 × 2 × 82 × 1 <2x10-64 <2x10-64 <2x10-64 5,2x10-10 <2x10-64 <2x10-64 <2x10-64 <2x10-64 

3 (Q1) 4 × 3 × 56 × 1 <2x10-64 <2x10-64 <2x10-64 <2x10-64 <2x10-64 <2x10-64 <2x10-64 <2x10-64 

4 (Q1) 6 × 2 × 77 × 1 <2x10-64 <2x10-64 <2x10-64 <2x10-64 <2x10-64 <2x10-64 <2x10-64 <2x10-64 

A 3. táblázatban látható, hogy a javasolt algoritmus a különböző korlátokra (Me, Q1) 
4-4 klasztert talált. Ezek földrajzi elhelyezkedését mutatja a 5. ábra. A medián feletti ligák 
közül a legnagyobb 660 intézményt foglal magában, valamennyi időszakra, valamennyi 
szakterületre, de csak egy indikátorra vonatkozóan (pp_colab), amely az 
együttműködésben készült publikációkat tartalmazza. Az 1. blokkban (ligában) 44 
felsőoktatási intézmény található, három tudományos terület  – orvosbiológia és 
egészségtudomány, élet- és földtudomány, fizikai tudományok és műszaki tudományok  – 
és négy mutató: D1-es, Q1,Q2-es publikációk aránya, %-ban (pp_top_10)), (pp_top_50)); 
együttműködésben készült publikációk aránya (pp_collab); és az egyetemi publikációk 
átlagos normalizált hivatkozási száma (MNCS).  

A blokkok sorszámát a blokkokon belüli normalizált adatok átlagértéke alapján 
határoztuk meg. Ezért a legjobb egyetemek az 1. blokkhoz tartoznak. 3 tudományos 
területen 4 mutató szerint jók, minden időintervallumban. Az 1. blokkban a 44 
legnépszerűbb egyetem elsősorban az amerikai elit egyetemek, mint például a MIT, a 
CalTech, a Harvard, a Stanford és a Berkeley. Érdekes, hogy bár az összes tudományos 
terület szerepel a 2. ligában, ha a beválasztott, az együttműködésben készült publikációk 
aránya szerint rendezzük sorba az intézményeket, akkor az orvosi egyetemek lesznek az 
első négy helyen. Ez a liga földrajzilag heterogénebb: a 2. blokkban a tíz legjobb egyetem 
Kínából és az európai országokból származik, ilyenek mint Franciaország és Anglia, 
valamint Dél-Afrika. A 3. blokk (236 felsőoktatási intézményt tartalmaz), viszont nem 
tartalmazza az első időszakot (2006–2009), mivel ezek elsősorban feltörekvő egyetemek. 
Csak két tudományos terület van benne, az élet- és földtudomány, valamint a 
fizikatudomány és a műszaki tudomány. Ennek ellenére az első egyetem a London School 
of Hygiene & Tropical Medicine. A 3. blokkhoz három mutató tartozik: D1, Q1-Q2-es 
publikációk, (pp_top10, pp_top_50) és az együttműködésben készült publikációk 
(pp_colab). A 3. liga hét egyeteme Európából származik. A 4. blokk (409 felsőoktatási 
intézmény) csak két mutatót tartalmaz: Q1-Q2-es publikációk (pp_top50) és az 
együttműködésben készült publikációkat (pp_collab). Ez a liga a humán tudományok 
kivételével valamennyi tudományterületet tartalmazza.  

Amennyiben a küszöbérték a felső kvartilis (4(b) ábra), akkor is a legfontosabb 
mutató az együttműködésben készült publikációk aránya (pp_collab), amelyet mind a négy 
blokkban tartalmaz. Ennek ellenére a négydimenziós blokkok különböző területeket és 
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eltérő időintervallumokat tartalmaznak. Az 5. ábra jól mutatja, hogy a ligák földrajzilag 
meghatározottak. Számos nyugat-európai, ausztrál és amerikai felsőoktatási intézmény 
egynél több ligában is szerepel, míg a BRICS-országok (brazil, orosz, indiai, kínai és dél-
afrikai) egyetemei csak a 2. ligában vesznek részt (Me), a Q1-es ligákból pedig kiesnek.  

5. ábra   Kiválósági ligák földrajzi elhelyezkedése 

 
(a) medián feletti ligák 
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(b) Q1 ligák 

6  Összefoglalás 

Tanulmányunkban egy olyan keretrendszert mutattunk be, amely segítségével többdi- 
menziós adattábla is elemezhető, klaszterezhető. Reményeink szerint a bemutatott 
módszer a gazdaság- és társadalomtudományok területén is teret hódít, hiszen ezen a 
területen is találkozhatunk többdimenziós adatbázisokkal 

7  Köszönetnyilvánítás 

A kutatás a Magyarország és az Európai Szociális Alap társfinanszírozása által biztosított 
forrásból az EFOP-3.6.2-16-2017-00017 azonosítójú "Fenntartható, intelligens és befogadó 
regionális és városi modellek" című projekt, valamint a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok 
intézetének (iASK) támogatásával jött létre. 
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MÁTÉNÉ BELLA KLAUDIA, RITZLNÉ KAZIMIR ILDIKÓ 

A magyarországi fogyasztás tartósság szerinti vizsgálata 

2005 és 2019 között  

 

Kivonat 

A háztartások fogyasztása a GDP közel felét jelenti. A fogyasztás a javak tartóssága sze-
rint tartós, féltartós és nem tartós fogyasztásra és szolgáltatásokra van felosztva a nemzeti 
számlákban. A fogyasztás a fogyasztók bonyolult és nem mindig konzisztens döntési me-
chanizmusainak következtében alakul ki, szintjét az objektív és megfigyelhető tényezőkön 
túl szubjektív faktorok is befolyásolják. Az egyes tényezők változásai eltérő időtávon fejtik 
ki a hatásukat. Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy a háztartások fogyasztásának részei 
a javak tartóssága szerint becsülhetők-e a kiskereskedelmi forgalom üzlettípusonként pub-
likált, változatlan áras forgalmának idősoraival. A modellekben magyarázó változókkal 
kiegészített ARIMA modelleket írunk fel. Eredményünk szerint a nem tartós fogyasztás jól 
becsülhető az élelmiszer és üzemanyag üzlettípus forgalmával, a féltartós a ruházati üzlet-
típus forgalmával, a tartós fogyasztás pedig a gépjármű kereskedelem forgalmával.  

1  Bevezetés  

A háztartások fogyasztása a nemzeti számlák keretrendszerében kiemelt tétel, alakulása 
és előrejelzése fontos a gazdasági döntéshozók és a konjunktúrakutatás szempontjából. A 
háztartások fogyasztása 2019-ben a GDP 46,4%-át tette ki (KSH, 2020, 3.1.9 Stadat táb-
la). Emiatt nem meglepő, hogy a szakirodalomban rengeteget tárgyalt aggregátumról van 
szó. Azonban úgy véjlük, hogy a legtöbb tanulmányban nem esik arról szó, hogy a mak-
roökonómiai és a nemzeti számlák koncepciója nem egyezik meg teljesen egymással. 
Kivétel ez alól Hall (1978), aki leírja, hogy a fogyasztásra nézve a leggondosabb kutatást 
akkor lehetne elvégezni, ha a fogyasztásból eltávolítanánk a tartós javakra fordított kiadá-
sokat, mivel azokat tőkejavakként kellene kezelni, és azok imputált szolgáltatásait kellene a 
fogyasztás részeként kezelni. Ehelyett saját vizsgálata során azzal az egyszerűsítéssel élt, 
hogy fogyasztás egyenlő a nem tartós javakra és a szolgáltatásokra fordított kiadások 
összegével.  
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Valójában a nemzeti számlák kialakítása során a tartós fogyasztási cikkek elhelyezé-
se a számlarendszerben az 1968-as SNA kialakítása során került megvitatásra. Richard 
Stone véleménye szerint a tartós fogyasztási cikkeket a bruttó állóeszköz felhalmozás 
között kellett volna szerepeltetni, az általa nyújtott szolgáltatás lett volna a háztartások 
fogyasztásának a része. Ez egyúttal a jólét jó mérőszáma lehetett volna (Meade – Sto-
ne,1941, 219. oldal), Vanoli, 2005, 305. oldal). 

Az 1968-as SNA kialakítása során a statisztikusok az integrált és koherens számla-
rendszer megalkotására törekedtek. Ha a tartós fogyasztási cikkek fogyasztása nem egy-
szerre, hanem szolgáltatásként kerülne elszámolásra, akkor annak a termelésben is egy 
fiktív tevékenység kibocsátásaként kellene megjelennie, hasonlóan a saját lakásszolgálta-
tás elszámolásához. Ezt a megoldást azonban nem fogadták el az országok. A közgazdá-
szok is belenyugodtak abba, hogy a tartós fogyasztási cikkeket elkülönítve kimutatják a 
nemzeti számlákban, tulajdonosi szerkezetükről és cserélődésükről is publikálnak informá-
ciókat. Az 1993-as SNA kialakításakor ez a kérdés már nem merült fel (Vanoli, 2005, 304-
305. oldal). 

 A nemzeti számlák hivatalos publikációinak tehát tartalmaznia kell a tartós javakra 
fordított kiadásokat is az SNA 1968 –as szabályrendszerének bevezetése óta. A szakiroda-
lomban a fogyasztás tartósság szerinti bontása, és e tételek előrejelzése nem kiemelt terü-
let, holott ennek ismerete fontos képet ad a konjunktúrakutatás számára. Már Theiss 
(1943, 160. oldal) említi, hogy amennyiben a fogyasztási függvény nem a jövedelem lineá-
ris függvénye, akkor a fogyasztás alakulása lehet monoton növekvő vagy csökkenő, ami 
exponenciális függvénnyel írható le, de lehet ciklikusan hullámzó is, ami cosinus és expo-
nenciális függvény szorzataként fogható fel. 

Tanulmányunk a háztartások hazai fogyasztását tartósság szerint vizsgálja, mivel úgy 
véljük, hogy ez fontos a konjunktúra vizsgálata szempontjából. A nemzeti számlák az adott 
negyedévet követő 60. napon publikálja a hazai fogyasztás tartósság szerinti bontását, 
vagyis külön-külön a tartós, féltartós, nem tartós termék, ill. szolgáltatás vásárlására fordí-
tott kiadásokat. A részletes becslés fő adatforrása a háztartások költség és életmód felvé-
tele (HKÉF). Ez az adat azonban csak negyedéves és éves gyakorisággal áll rendelkezés-
re, ezért célunk olyan modell felállítása volt, amely egyéb adatforrásra támaszkodik. 

Tanulmányunkban a következő kutatási kérdésre keressük a választ: A magyaror-
szági hazai fogyasztás tartósság szerinti előrejelzésre alkalmasak-e a kiskereskedelmi 
adatok?  

Mivel a szolgáltatásokra fordított kiadások jelentős tétele az imputált lakás szolgálta-
tás és a vendéglátásra fordított kiadások, emiatt ezt a tételt nem vizsgáltuk, csupán a tar-
tós, féltartós és nem tartós termékek előre jelezhetőségét. Bár a fogyasztás idősora 1995-
től áll rendelkezésre, vizsgálatunkat a kiskereskedelmi adatok rendelkezésre állása miatt 
2005-2019 időszakra korlátoztuk. 
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2  Szakirodalmi áttekintés   

A fogyasztás mikroökonómiai megközelítésben az egyén haszonmaximumot biztosító, 
optimalizáló magatartásaként jön létre. A fogyasztók magatartását a mikroökonómia felte-
vései szerint a racionalitás jellemzi, a fogyasztók ismerik a döntésüket befolyásoló körül-
ményeket – megtérülési ráták, kamatláb, saját preferenciarendszerük stb. Továbbá a prefe-
renciarendszerüket leíró hasznossági függvények teljesítik azokat a feltételeket, amelyek 
lehetővé teszik a költségvetési korlát melletti feltételes optimalizálási feladat megoldását. A 
preferenciáik nem csak a jószágok halmazán, hanem időben is értelmezhetők. A fogyasz-
tók intertemporális választásai az egyes időszakokban elköltött, megtakarított jövedelem 
szempontjából is teljesítik a hasznosságmaximalizálás feltételeit (Mac-Collel – Whinston,  
1995). 

A szigorú feltételrendszer mellett működő modell számos kiterjesztése született meg, 
amelyek nem szakítanak a mainstream keretrendszerével, miközben egy-egy feltételt felol-
danak. Ilyen a tökéletes informáltság feloldása az információs aszimmetriát feltételező 
modellekben. Például lásd Akerlof modelljét a használtautó piacról (Akerlof, 1970). Az 
intertemporális választások életszerűségét növeli a jelen felé torzítás figyelembe vétele 
vagy pedig a kvázi hiperbolikus diszkontálás (Samuelson, 1937). 

A kilátáselmélet eredményei magát a hasznosságmaximalizáló magatartást, vagyis a 
mikroökonómia alapjait kérdőjelezik meg. Eredményeik szerint az egyének nem következe-
tesek és racionálisak, döntéseik számos külső körülménytől függnek, amelyek azonban a 
hasznosságot nem befolyásolják. Ilyen például a probléma megfogalmazása, az egyén 
önképe vagy akár a fáradtsága (Thaler, 2016, Ariely, 2015). 

A makroszintű fogyasztás a mikroökonómia elméletéből nehezen levezethető, mert a 
preferenciarendszer szubjektív, egyénre jellemző és közvetlenül nem mérhető. Mindazon-
által a makroszintű fogyasztás modellezése során a közgazdászok egy része a racionális 
fogyasztó feltételezését nem vetette el.  

Ugyanakkor már Keynes is felhívta a figyelmet arra, hogy a makroszintű fogyasztást a 
jövedelem, továbbá objektív és szubjektív tényezők határozzák meg. Az objektív tényezők 
között figyelembe veszi a vagyon átértékelődésének hatását a vagyonos osztály fogyasz-
tására, az idődiszkontálás hatását, az adópolitikára és a jövőbeli jövedelemre vonatkozó 
várakozásokat is. A szubjektív tényezők hatnak a megtakarításra és a fogyasztásra is. A 
megtakarítást ösztönzi az óvatosság, a számítás, az előretörekvés, függetlenség, büszke-
ség és fösvénység, míg a fogyasztást ehhez képest az élvezet a rövidlátás, bőkezűség, 
kérkedés és pazarlás ösztönözheti többek között (Keynes, 1965, 128. oldal). 

Ugyanakkor Keynes felhívta a figyelmet arra, hogy a szokások lassan változnak, míg 
az emberekre általában jellemző, hogy jövedelmük változásával fogyasztásuk nő, de a 
jövedelem változásánál kisebb mértékben (Keynes, 1965, 117. oldal). 
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A Milton Friedman (1957) által felállított permanens jövedelem hipotézis szerint a ház-
tartások időhorizontja átlagosan három esztendő. Az ennél rövidebb idejű hatásokat átme-
netinek tekinthetők, míg az ennél hosszabb ideig befolyásolókat permanensnek nevezi 
Friedman. A hipotézis az egyes háztartásokra az alábbi háromegyenletes egyenletrend-
szert állítja fel (Friedman, 1957, 26. oldal): 

𝑐𝑝 = 𝑘(𝑖, 𝑤, 𝑢)𝑦𝑝     (1) 

𝑦 = 𝑦𝑝 + 𝑦𝑡      (2) 

𝑐 = 𝑐𝑝 + 𝑐𝑡       (3) 

Az (1) egyenlet szerint a permanens vagy tervezett fogyasztás (𝑐𝑝) a permanens 

vagy tervezett jövedelem (𝑦𝑝) meghatározott hányada (k). Ez az arány nem függ a per-

manens jövedelem nagyságától, azonban függ számos egyéb változótól, így a kamatlábtól 
(𝑖), a nem humán vagyon és a jövedelem arányától (𝑤), valamint a háztartások folyó 
fogyasztási hajlandóságát a tőkefelhalmozási hajlandósággal szemben alakító tényezőktől 

(𝑢). Ilyen például a jövedelmekkel kapcsolatos bizonytalanságok mértéke, a háztartások 
kora és összetétele, továbbá kulturális tényezők. 

A (2) és (3) egyenletek szerint a mért jövedelem (𝑦) és a mért fogyasztás (𝑐) egy-
aránt a permanens és az időleges komponensek összegéből. Az utóbbi a háztartások 
szempontjából eseti vagy véletlen tényezők hatását, további számbavételi hibát takar. 

Az életciklus hipotézis az egyéni racionalitásból és tökéletes informáltságból építke-
zik. Franco Modigliani és Richard Brumberg (1954) szerint a fogyasztók nem hároméves 
időszakra összpontosítanak, hanem már fiatal korukban megtervezik, hogyan osszák be a 
fogyasztásukat életük során, beleértve a nyugdíjas éveiket is. A fogyasztás függ az élet és 
a nyugdíjban töltött évek hosszától, a vagyontól és a jövedelemtől. Mindemellett az életcik-
lus hipotézis kiegészíthető az örökségként hátrahagyott vagyon meghatározásával is, 
amennyiben feltételezzük, hogy az egyének az életükben tapasztalt események haláluk 
utáni következményeivel is tisztában vannak (Barro, 1974). 

A Thaler és Hersh Shefrin (1988) által meghatározott viselkedési életciklus-hipotézis 
szerint a háztartások fogyasztása egy adott évben nem csupán az életük során felhalmo-
zott vagyonuktól függ, hanem attól is, hogy milyen mentális számlán helyezik el a vagyont. 
Másként megfogalmazva az egyének vagyona különböző részekre van osztva mentálisan, 
és bizonyos részeket az egyén nehezebben költ el. 

A keynesianus fogyasztás előrejelezhető, de csak rövid távon. Ezzel ellentétben a fo-
gyasztás nem előrejelezhető, ha az a permanens jövedelem hipotézis szerint határozódik 
meg. Ugyanis a fogyasztás ilyenkor véletlen bolyongást követ. Az eseti, jövedelmet befo-
lyásoló tényezők ugyan hatnak a fogyasztásra, ezek a váratlan hatások azonban nem 
előrejelezhetők (Hall, 1978). 
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Hall vizsgálatához az amerikai fogyasztás 1948-1977 közötti, 1972-es konstans áras 
negyedéves idősorát használta fel, és a (4) egyenletet illesztette. 

𝑐𝑡
−1/𝜎

= 𝑎 + γ𝑐𝑡−1
−1/𝜎

+ 𝜀𝑡       (4) 

Eredménye szerint csak az egy időszakkal korábbi fogyasztás érték szignifikáns a kons-
tans mellett, a korábbi késleltetett értékek nem szignifikánsak (Hall, 1978). 

3  Adatok  

Tanulmányunkban a következő adatforrásokat használtuk fel. A hazai fogyasztás tartósság 
szerinti bontását a Központi Statisztikai Hivatal 3.1.16. A háztartások hazai fogyasztásának 
alakulása a termékek tartóssága szerint táblájából gyűjtöttük le folyó áron és előző évi 
áron, majd 2005. évi áras idősort állítottunk elő belőle. Az 1. ábra mutatja az alakulásukat. 
Bár az idősor nem hosszú, jól látható a ciklikussága, amire Theiss (1943) is utalt. 

1. ábra   A tartós, a féltartós és a nem tartós termékekre fordított kiadások 2005. évi áras adatainak 
alakulása 
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A kiskereskedelmi üzletek forgalmát üzlettípusonként a KSH Tájékoztatási adatbázi-
sából töltöttük le folyó áron, majd a termék és szolgáltatás főcsoportok (COICOP) szerinti 
struktúra alapján megfelelő fogyasztói árindexszel defláltuk. A folyó áras és az előző évi 
áras kiskereskedelmi adatokat 2005. évi konstans áras adatokra számítottuk át. Az 1. táb-
lázat tartalmazza a modellezéshez előkészített adatok leírását. 

1. táblázat   Az elemzésbe bevont változók 

Adat megnevezése Adat jelölése 

Nem tartós termék vásárlására fordított kiadás (2005. évi áron) logarit-
musának differenciája 

𝑦1 

Féltartós termék vásárlására fordított kiadás (2005. évi áron) logaritmu-
sának differenciája 

𝑦2 

Tartós termék vásárlására fordított kiadás (2005. évi áron) logaritmusá-
nak differenciája 

𝑦3 

Élelmiszer üzlettípus forgalma (2005. évi áron) változó logaritmusának 
differenciája 

𝑥1 

Üzemanyag forgalom (2005. évi áron) logaritmusának differenciája 𝑥2 
Ruházati üzlettípus forgalma (2005. évi áron) változó logaritmusának 
differenciája 

𝑥3 

Gépjármű kereskedelem forgalom (2005. évi áron) logaritmusának diffe-
renciája 

𝑥4 

Forrás: KSH, saját összeállítás 

A fenti adatok EViews szoftverrel vizsgáltuk. Mivel az egységgyök teszt alapján a 
konstans áras idősorok egységgyök folyamatok, a modellezéshez mindegyik változó loga-
ritmusának differenciáját (dlog) értékét használtuk fel. A szezonalitást a modellben kezeltük 
szezonális dummy változók bevonásával. 

3  Módszer  

A vizsgálatunkhoz magyarázó változóval kiegészített ARIMA modelleket használtunk. Az 
differencia mindegyik egyenletben elsőrendű volt (I=1). A következő egyenleteket írtuk fel: 

𝑦1 = 𝑐1 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 𝐴𝑅(𝑝) + 𝑀𝐴(𝑞) + 𝑑𝑢𝑚𝑖 + 𝑜𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟 + 𝜀1   (5) 

𝑦2 = 𝑐2 + 𝛽3𝑥3 + 𝐴𝑅(𝑝) + 𝑀𝐴(𝑞) + 𝑑𝑢𝑚𝑖 + 𝑜𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟 + 𝜀2    (6) 

𝑦3 = 𝑐3 + 𝛽4𝑥4 + 𝐴𝑅(𝑝) + 𝑀𝐴(𝑞) + 𝑑𝑢𝑚𝑖 + 𝑜𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟 + 𝜀3    (7) 

ahol 𝑐𝑖a konstans, 𝛽𝑖az adott magyarázó változó koefficiense, 𝑑𝑢𝑚𝑖 az i-edik negyedév 

szezonális dummy változója, az outlier a kiugró érték, az 𝐴𝑅(𝑝)és 𝑀𝐴(𝑞)  az adott 

egyenletben szereplő p-ed rendű AR és q-ad redű MA tag, 𝜀𝑖  pedig a hibatag. 
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4  Eredmény  

Az eredményeket a 2. táblázat foglalja össze.  

2. táblázat   A modellek eredményei 

Egyenlet 
Függő 
változó 

Magyarázó 
változó 

Koefficiens t-statisztika p-érték 
Korrigált 

R2 

(5) 𝑦1 konstans   0,000 96,1 

𝑥1 0,154 2,044 0,000 

𝑥2 -0,101 -4,647 0,000 

szezonális 
dummy (1) 

-0,055 -3,490 0,000 

outlier (válság 
dummy): 2008:1 
és 2012:4 közötti 

negyedévek 

-0,017 -6,446 0,000 

AR(1) -0,398 -4,193 0,000 

AR(3) -0,591 -6,084 0,000 

(6) 𝑦2 konstans 0,103 2,364 0,022 98,6 

𝑥3 0,342 5,371 0,000 

szezonális 
dummy (1) 

-0,371 -4,399 0,000 

szezonális 
dummy (2) 

0,128 2,743 0,008 

szezonális 
dummy (3) 

-0,146 -1,898 0,063 

outlier1:2009:1 -0,090 -3,426 0,001 

outlier2: 2014:1 0,038 2,170 0,035 

AR(1) -0,529 -5,122 0,000 

AR(2) -0,399 -3,637 0,000 

AR(9) -0,351 -2,980 0.004 

SAR(4) 0,807 7,435 0,000 

(7) 𝑦3 konstans -0,09 -0,631 0,530 89,5 

𝑥4 0,444 8,405 0,000 

szezonális 
dummy (4) 

0,086 1,918 0,060 

outlier1:2012:1 -0,093 -3,362 0,001 

outlier2: 2017:1 -0,083 -3,018 0,004 

AR(1) -0,223 -5,108 0,000 

SAR(4) 0,759 16,113 0,000 

Forrás: saját számítás 

A fenti táblázat alapján elmondhatjuk, hogy sikerült a nem tartós, a féltartós és a tar-
tós termékekre fordított kiadások 2005. évi áras alakulására modelleket illeszteni. A nem 
tartós élelmiszerek előre jelzésénél ((5) egyenlet) szignifikáns magyarázó változónak bizo-
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nyult az élelmiszer üzlettípus és az üzemanyag forgalom konstans áras értéke, míg a fél-
tartós termékeknél ((6) egyenlet) a ruházati üzlettípus forgalma. A tartós javakra fordított 
kiadásokra felírt modellben ((7) egyenlet) a gépjármű kereskedelem forgalom szignifikáns 
magyarázó változó lett. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy más idősort is megvizsgáltunk, 
mégpedig a háztartási gépeket árusító ületek forgalmát, de az nem bizonyult megfelelőnek. 
Ennek oka az internetes kereskedelem térnyerése, és az üzlettípus profilja lehet (a nagy 
háztartási gépek a tartós, míg a kis háztartási gépek a féltartós kategóriába tartoznak). Az 
általunk alkotott modellekben nemcsak a megfelelő fogyasztási tétel egy időszaki késlelte-
tett értéke volt szignifikáns (AR(1)), hanem korábbi AR tag(ok) is. A magyar fogyasztási 
idősorokra tehát nem volt illeszthető Hall (1978) modellje. Egyrészt a mi idősoraink nem 
stacionáriusak, emiatt szükség volt a differenciálásra, másrészt a felírt egyenletek alapján 
a folyamat nem véletlen bolyongást mutat.  

5  Összefoglalás  

A háztartások fogyasztása egy komplex folyamat eredménye, számos tényező függvénye, 
amelyek között számos objektív és szubjektív faktor szerepel, változásuk eltérő időtávon 
fejti ki hatását. A fogyasztás tételeinek egyik legegyszerűbb csoportosítása a megvásárolt 
javak tartósság szerinti csoportosítása és a szolgáltatások külön elszámolása. A tartósság 
szerinti fogyasztási tételek eltérő folyamatokat követnek.  

Viszont a háztartások fogyasztási kiadása a GDP csaknem felét teszi ki, emiatt becs-
lése a GDP előrejelzések részeként jelentős tétel.  

A tanulmány fő célkitűzése az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a háztartások fo-
gyasztását célszerű tételenként előrejelezni. Ehhez a kiskereskedelmi forgalom üzlettípu-
sonként jó magyarázó változó. 

Az általunk felvázolt modellben a nem tartós fogyasztás az élelmiszer üzlettípus és az 
üzemanyag üzlettípus kiskereskedelemmel, a féltartós fogyasztás a ruházati üzlettípus 
forgalmával magyarázható. A tartós fogyasztás alakulásának megfelelő magyarázó válto-
zója a gépjármű kereskedelem.  

A háztartási gépeket áruló üzletek forgalma sajnos nem volt megfelelő magyarázó 
változó egyik fogyasztási kategória esetében sem. Ennek két oka lehet, egyrészt a kis 
háztartási gépek a féltartós, a nagy háztartási gépek a tartós fogyasztás részeként kerül-
nek elszámolásra. Másrészt az elmúlt időszakban az internetes, csomagküldő kereskede-
lem jelentős mértékben megnőtt, és ennek jó része a háztartási gépek kereskedelme lehet. 
A jövőben kutatásunkat ennek a vizsgálatával is ki kívánjuk terjeszteni. 
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SEBESTYÉN TAMÁS, SZERB LÁSZLÓ, KOMLÓSI ÉVA 

A Regionális Vállalkozási és Fejlődési Index pilléreinek 

monetizált értékekkel való azonosítása 
 

Kivonat 

A REDI a vállalkozási ökoszisztémák teljesítményének mérésére, a vállalkozási teljesítmé-
nyek regionális különbségeiért felelős egyéni, illetve külső környezettel összefüggő ténye-
zők rendszerének feltárására jött létre. Az index normalizált értékeket használ, ugyanakkor 
gazdaságpolitikai modellezéshez célszerűbb az indexet alkotó egyes pilléreket pénzbeli 
értékekkel kifejezni. Az árnyékárazás módszerét alkalmaztuk, amely gyakran alkalmazott 
módszer olyan esetekben, amikor egy tényező piaci ára nem ismert. Pénzbeli értékeket 
rendeltünk a REDI értékekhez, így megbecsültük a REDI értékek marginális hozzájárulását 
a pénzben mérhető regionális kibocsátáshoz. Ez úgy értelmezhető, mintha pénzben mérve 
kimutatnánk a REDI határértékét régiónként. Az árnyékárazás alapelveire támaszkodva ezt 
a monetizált REDI pontszámot visszavezettük az összetevőire, meghatározva a pilléreket 
jellemző árakat.  

A kutatás az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 ("Tehetségből fiatal kutató – A kutatói 
életpályát támogató tevékenységeka felsőoktatásban") projekt támogatásával készült. 

1  Az ökonometriai modell 

A REDI, mint komplex index a vállalkozási ökoszisztéma szereplői és az őket körülvevő 
kontextus közötti kölcsönkapcsolatot méri, visszatükrözve a vállalkozási tevékenység gaz-
dasági és társadalmi hasznait Acs et al. (2014) a vállalkozási ökoszisztémát „az egyének 
vállalkozói attitűdjeinek (magatartásának), képességeinek és aspirációinak (törekvéseinek) 
intézményileg beágyazott dinamikus interakciójaként fogja fel, amely a vállalkozások létre-
hozása és működtetése révén az erőforrások allokációjában játszik szerepet”. A REDI 
indexről és annak kiszámításáról részletes leírást nyújt Szerb et al. 2013, 2017. A REDI-t 
alkotó pillérek árnyékárának kiszámításához első lépésként meghatároztuk a REDI értékek 
és a regionális egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson számolt (PPS) GDP közötti elaszticitást. 
Többváltozós lineáris regressziós modelleket teszteltünk annak érdekében, hogy megbe-
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csüljük a REDI-vel mért vállalkozási ökoszisztéma területi gazdasági teljesítményre gyako-
rolt hatását13. A regressziós modellt a REDI-vel kiegészített egyszerű termelési függvény 
tényezői (munkaerő és tőke) alkotják. 

A REDI értékek és a GDP közötti rugalmasság megbecslésével pénzbeli értékek 
kapcsolhatók a REDI értékekhez. Ezzel számszerűsíthető, hogy mekkora a REDI értékek 
marginális hozzájárulása a pénzben mérhető regionális kibocsátáshoz, ami kiindulópont-
ként szolgál a REDI pillérek monetizálásánál. 

2  Árnyékár-számítás 

A további számítások alapkoncepciója az, hogy a fenti ökonometriai becslések eredményei 
alapján pénzbeli értéket tudunk rendelni a REDI pillérértékekhez. Az ökonometriai modell 
alapján megbecsültük a REDI értékek és a regionális GDP közötti rugalmasságot.  Legyen 

ez a rugalmasság εGDP, ami azt mutatja meg, hogy a regionális REDI érték 1%-os válto-
zása következtében hány %-kal változik a vásárlóerő-paritáson számolt, egy főre jutó GDP 

szintje az adott régióban. Ha Yi a GDP ekként értelmezett szintje az i régióban, akkor a 
REDI érték 1%-os növekedésének pénzbeli értéke 

vi =
εGDP

100
Yi (1) 

A következőkben bemutatjuk az árnyékár képzésének logikáját, azaz, hogy hogyan 
lehet az optimalizálást értelmezni a REDI kontextusában a végső árnyékárak kiszámításá-

hoz. Fontos itt megjegyezni, hogy a tanulmányban minden 𝑖 régióban egyfajta általános, 
homogén erőforrás jelenlétét feltételezzük, amely alkalmas a REDI értékének növelésére, 
továbbá, hogy regionális szintű szakpolitikai beavatkozásokkal ez az erőforrás-mennyiség 
bővíthető. 

2.1  A kiindulási pont: REDI normalizált pillérértékek 

Vizsgálatunk kiindulópontja a REDI módszertan, ami számos lépésből áll. Ennek első lépés 
a REDI indexet alkotó, a vállalkozási ökoszisztéma különféle aspektusait megragadó, 14 
pillér meghatározása. Mindegyik pillér egy egyéni és egy annak súlyaként funkcionáló 
intézményi változóból áll.  Mindegyik pillér normalizált, átlagra igaztott, illetve az ún. szűk 
keresztmetszetért történő büntetés (Penalty for Bottleneck, PFB) módszerének megfelelő-
en „büntetett” érték. A vállalkozói magatartást, képességeket és aspirációkat megragadó 
14 pillér szoros kölcsönhatásban állnak egymással, ha ezek nem kiegyenlítettek, akkor a 
ökoszisztéma esetleges pozitív hatásai nem jelentkeznek. A PFB módszer abból indul ki, 

                                                
13 A terjedelmi korlátok miatt eltekintünk az ökonometriai modell bemutatásától, csak annak eredményét közöljük, ami a 

további számítások miatt lényeges. A teljes műhelytanulmány az alábbi linkről elérhető:  
http://hu.rierc.ktk.pte.hu/content/műhelytanulmányok 

http://hu.rierc.ktk.pte.hu/content/műhelytanulmányok
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hogy a pillérek a vállalkozás összefüggő rendszerét alkotják, ahol a rendszer gyenge ele-
mei, mint szűk keresztmetszetek visszahúzó hatást gyakorolnak a többi elemre, ennélfogva 
a teljes rendszer teljesítménye rosszabb lesz. Jelen vizsgáltnál a normalizált átlagra igazí-

tott REDI-t alkotó pillérértékekből indulunk ki. Ez azt jelenti, hogy minden i régió és p pillér 
esetében az yi,p pillérértékek 0 és 1 közötti értéket vesznek fel és a pillérenkénti átlagok 

azonosak. Az ŷi = min (yi,1, yi,2, … , yi,14)  változó a minimális pillérértéket jelöli az i 
régióban. A szűk keresztmetszetekkel büntetett (korrigált) pillérértékek a következőképpen 
kerülnek kiszámításra a REDI módszernél alkalmazott büntetőfüggvény szerint14:  

ℎ𝑖,𝑝 =  �̂�𝑖 + [1 − 𝑒−(𝑦𝑖,𝑝− �̂�𝑖)] (2) 

Végül az alkalmazott REDI értékek megegyeznek a büntetett pillérértékek összegé-
vel:  

𝑆𝑖 = ∑ ℎ𝑖,𝑝𝑝  (3) 

2.2  A REDI, mint optimalizációs probléma 

Az általunk alkalmazott módszer a szokásos árnyékár-képzés elvéből indul ki, ami a követ-
kező extrém érték problémán alapul: 

𝑓(𝒙) → 𝑚𝑎𝑥 

𝑔(𝒙) = 𝑏 (4) 

ahol  𝐱 a kontrollváltozók vektora, f(𝐱) a célfüggvény, b utal az erőforrás-korlátokra, míg 

g(𝐱) a feltétel-függvény. A fenti probléma egy korlátot vesz figyelembe az optimalizálás 
szempontjából, de természetesen tetszőleges számú korláttal általánosítható. Az optimali-

zálási elméletből ismert, hogy a b korlát szerinti árnyékár (a korlát Lagrange szorzója) a 

célfüggvény változását tükrözi (x optimális meghatározása mellett), ha a korlát egy egy-
séggel oldódik. Amennyiben a célfüggvény költségminimalizálási vagy profitmaximalizálási 
problémát ír le, ennélfogva az árnyékárak pénzbeli értéket társítanak a korlátként értel-
mezhető természetes erőforrásegységhez. 

Az árnyékár-képzés elveire alapozva esetünkben a REDI módszertant egy maximali-
zációs/minimalizációs problémának kell tekinteni. Módszerünk a normalizált és átlagra 

igazított regionális yi,p  pillérértékekből indul ki. Az átlagra igazítás eredményeképpen a 

pillérértékek egy közös léptéken kerülnek meghatározásra, így összehasonlíthatóak. Mind-

ez egy maximalizációs problémát jelent minden i régió esetében. A normalizált és átlagra 

igazított yi,p pillérértékek a kontrollváltozók az i régió számára, az index felépítését figye-

lembe véve 𝐱 = (yi,1, yi,2, … , yi,14). Az erőforrás-korlát a megfigyelt pillérértékek össze-

                                                
14 A REDI módszertan, illetve a kiszámított értékek elérhetők az alábbi linkről: http://www.projectfires.eu/wp-
content/uploads/2017/07/FINAL-D4.4-Template-Report-Pan-European-database_V4.4.pdf 
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ge:  bi = ∑ yi,pp . Minden pillérérték azonos súllyal szerepel, mivel REDI módszer alapján 

minden pillérérték közös átlagra lett igazítva. Az normalizált pillérértékek átlaga jelentős 
eltérést mutat eredetileg, azaz ugyanazon teljesítmény elérése eltérő erőfeszítéseket igé-
nyel. Magasabb átlagértékek azt jelentheti, hogy könnyebb jobb REDI-pontszámokat elérni 
az említett oszlopok javításával, összehasonlítva az alacsonyabb átlagos értékű oszlopok-
kal. Ugyanakkor abból, hogy egy pillér könnyebben (kevesebb erőfeszítéssel/erőforrással) 
javítható még nem következik, hogy valóban szűk keresztmetszete is lenne az ökosziszté-
mának. Mivel a REDI azt feltételezi, hogy kizárólag a szűk keresztmetszetek kiszűrésével 
javítható az ökoszisztéma teljesítménye, ezért a pillérek egy-az-egyben helyettesíthetősé-
gét szükséges feltételezni az erőforrásigényük szempontjából, azaz azt, hogy határhatásuk 
azonos. A határhatások kiegyensúlyozása érdekében 14 pillér átlaga haronizálásra kerül a 
REDI kalkuláció során.  

Összefoglalva, a REDI kalkuláció logikáját az alábbiak szerint lehet értelmezni.  Min-

den régió rendelkezik a régió vállalkozási tevékenységének javítására szolgáló bi erőfor-
rás-mennyiséggel, amit (a vállalkozási ökoszisztéma különböző) pillérei között osztanak el. 
Jelen árnyékár-képzési módszer részeként az erőforrások optimális elosztását keressük 
egy adott régióban, ami nem feltétlenül esik egybe a tényleges régiós erőforrás-
allokációval.  

A célfüggvény, amely egyben a REDI definíciója, az átlagra igazított pillérértékeket 
alakítja REDI értékké a szűk keresztmetszetekért történő büntetés elvét alkalmazva az 

alábbiak szerint. Ennek eredményeképpen az i régió optimalizálási problémája a követke-
ző: 

 

∑ �̂�𝑖 + [1 − 𝑒−(𝑦𝑖,𝑝− �̂�𝑖)]

𝑝

→ 𝑚𝑎𝑥 

∑ 𝑦𝑖,𝑝𝑝 =  𝑏𝑖(5)  (5) 

ahol ŷi = min (yi,1, yi,2, … , yi,14). Ez a szélsőérték-feladat tehát egy adott 𝑖 régióban 

rendelkezésre álló 𝑏𝑖 erőforrás-korlát mellett keresi a maximális REDI értéket. Fontos ki-

emelni, hogy a régió számára rendelkezésre álló 𝑏𝑖 erőforrást homogénnek tekintjük abban 
az értelemben, hogy azonosan felhasználható mindegyik REDI pillér fejlesztésére. 
(Nem világos, hogy a cél miért a szűk keresztmetszetekkel büntetett (korrigált) pillérértékek 
összegének maximalizálása.) 

Az (5)-ben szereplő célfüggvény alapján könnyű belátni, hogy bármilyen bi  korlát 

mellett az optimális allokáció yi,p = bi/P minden p pillérre, feltételezve, hogy P pillér van. 

Ezen megoldás mögött a célfüggvény pilléreinek szimmetriája és a szűk keresztmetszetet 
jelentő minimális pillérérték jelenléte húzódik meg.  
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1. ábra   Az optimális erőforrás-allokáció vizuális ábrázolása 

 

A fenti logika vizuálisan megjeleníthető, ha P = 2 pillért feltételezünk. Az 1. ábrán 

szereplő szaggatott görbék az (5) célfüggvény izoquantjait jelölik yi,1 és yi,2 változók ese-

tén. Ez azt jelenti, hogy a két pillér esetében lehetséges különféle erőforrás-allokációk 
adott izoquant mentén ugyanazt a REDI értéket eredményezik. Minél közelebb van az 
izoquant a jobb felső sarokhoz, annál magasabb a REDI érték. A vastag folytonos vonalak 

az adott bi erőforrás-korlátot jelölik. A jobb felső sarokhoz közelebbi vonalak kisebb (eny-
hébb) korlátot jelentenek. A kék vonal mentén a két pillérérték összege (összes erőforrás) 
megegyezik, ugyanakkor az erőforrás-elosztás a két pillér között eltérő.  

Az 1. ábrán jól látható, hogy a célfüggvény szimmetriája miatt az erőforrás-korlátokat 
feltételezve a legmagasabb REDI pontszám az ábra közepén érhető el, vagyis az erőforrá-
sok kiegyensúlyozott elosztása mellett. A piros vonal az optimális erőforrás-allokációkat 
mutatja különböző erőforrás-korlátokat feltételezve. A szűk keresztmetszetekért történő 
büntetés biztosítja, hogy a kiegyensúlyozatlan elosztás oldásakor, azaz egy kiegyensúlyo-
zottabb struktúra felé történő újraelosztás révén mindig javítható legyen a REDI pontszám, 
míg végezetül a pillérek szimmetriája a tökéletes egyensúly érdekében optimális elosztást 
nem eredményez.  

2.3  Az árnyékár-képzés logikája 

Amint az előző fejezet is mutatja, a REDI struktúrája biztosítja, hogy adott bi  erőforrás 

mennyiség az i régióban különbözőképpen allokálható a különféle pillérek között, de az 
optimális allokáció yi,p = bi/P  minden p esetében. Tegyük fel, hogy az erőforrás korlát 
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megváltozik bi -ről bi
′ -re. Ennek eredményeképpen az optimális elosztás is megváltozik 

yi,p
′ = bi

′/P minden p pillér számára. Az (5) célfüggvényt használva könnyen igazolható, 

hogy az optimális allokáció következtében a REDI érték Si = ∑ yi,pp = bi lesz15. Tehát 

ha az erőforrás-korlát megváltozik, akkor az optimális REDI érték is megváltozik Si
′ = bi

′. 

Ahogy az előző fejezetben bemutatásra került, a REDI érték 1%-os változásának pénzbeli 
értéke vi. Amennyiben a REDI érték változása (optimális erőforrás-allokációt feltételezve) 
az erőforrás-korlát változásának eredménye, akkor a REDI érték monetizált változása az 
erőforrás árnyékára. Az i régió homogén erőforrás-állományának árnyékára  

𝑉𝑖 =
𝑆𝑖

′

𝑆𝑖
𝑣𝑖 (6) 

Az itt bemutatásra került optimalizációs módszer tehát egy adott régió rendelkezésre 
álló homogén erőforrásának  árnyékárát határozza meg minden pillérre, azaz régiónként 
egy árat. ad meg. A korábban hivatkozott műhelytanulmány függelékben szereplő A3. 
táblázat a fenti módszerrel kapott árnyékárak eredményeit tartalmazza. A régió átlagértéke 
2,381 ezer euró, míg a minimális érték 1,512, szemben a maximális 4,059 ezer euróval. 
Ezek az értékek azt jelentik, hogy ha egy pillérérték (erőforrás) 1 bázisponttal (0,01 a 0-1 
skálán) változik, a régióban az egy főre jutó GDP (PPS) várhatóan ezzel az összeggel fog 
változni. 

3  Diszkontálás pénzügyi multiplikátorokkal 

A (6) összefüggés alapján kiszámított Vi és az A1. táblázatban szereplő értékek azt mutat-
ják, hogyan változik az egy főre jutó GDP a régióban az erőforrás-korlát kis változása ese-
tén. Ezek az értékek, bár pénzértéket rendelnek az egyes régiók erőforrásaihoz, inkább 
tekinthetők a vállalkozói környezetbe történő befektetések eredményének, outputjának, 
mint e beruházások költségeinek. Az ilyen beruházások költségeinek meghatározás nem 
egyszerű feladat.  

A probléma megoldása érdekében költségvetési multiplikátorokat alkalmazunk. Mivel 
olyan szakpolitikai beavatkozásokat vizsgálunk, amelyek célja a REDI, közvetlenül pedig 
az azt alkotó pillérek javítása, e beavatkozások modellünkben az erőforrás-korlátok oldá-
sával, a rendelkezésre álló erőforrások növekedésével járnak. Anélkül, hogy közvetlenül 
pénzügyi költségeket rendelnénk az egyes REDI pillérek javításához szükséges intézkedé-
sekhez, feltételezzük, hogy a szakpolitikai beavatkozások általános hatékonysága értel-
mezhető – ezeket általában multiplikátorok formájában fejezik ki: 1 euró elköltése konkrét 
szakpolitikai célra milyen növekedést gyakorol a gazdasági teljesítményre/jövedelemre. A 
multiplikátorok használatának előnye, hogy rendelkezésre állnak, és általános/aggregált 

                                                
15 Ennek oka az, hogy az optimális elosztás mellett megszűnnek a szűk keresztmetszetek (vagy más értelmezésben minden 
erőforrás egyidejűleg szűk keresztmetszet), így az (5)-ben szereplő célfüggvény zárójeles része eltűnik. 
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mérceként használhatók annak kimutatására, hogy a policy erőfeszítések milyen mérték-
ben jelennek meg a gazdasági eredményben. 

Legyen az i régió multiplikátora mi, ami azt jelenti, hogy a kormányzati kiadások egy 

egysége az i régióban mi egységnyi növekedést eredményez a regionális GDP-ben), ez 
az érték pedig felhasználható a visszafelé történő számításainkhoz (diszkonktálás): mekko-
ra kiadás szükséges ahhoz, hogy egy adott nagyságú GDP növekedést érjünk el vele. Ha 

bármelyik p pillérbe történő beruházás értéke i régióban Vi a (6) egyenlet szerint, akkor e 
monetáris eredmény elérésének „szakpolitikai beavatkozási költsége” az alábbiak szerint 
határozható meg: 

𝑀𝑉𝑖 =
𝑉𝑖

𝑚𝑖
 (7) 

A kihívást a multiplikátor kiválasztása jelenti, ugyanis számos multiplikátor létezik. A 
multiplikátorok jellemzően különböznek a költségvetési eszköz, a finanszírozás tekinteté-
ben, attól, hogy a beavatkozás ideiglenes vagy állandó, valamint a figyelembe vett kibocsá-
tási hatás időhorizontja tekintetében is (pl. a GDP-re gyakorolt rövid és hosszú távú hatá-
sok).  

Ebben a tanulmányban az országos szintű multiplikátorok két átfogó forrását használ-
tuk fel: az Európai Központi Bank jelentését (Kilponen et al, 2015), amely országos szintű 
DSGE-modelleket használ a multiplikátorok becslésére, valamint az OECD (Barrel et al, 
2012) jelentését, amely ugyanezen célból standard ökonometriai módszert alkalmaz. Ezek 
a jelentések országos szintű költségvetési multiplikátorokra nyújtanak becsléseket különfé-
le országokra16 és költségvetési eszközökre vonatkozóan17. Az EKB jelentése becsléseket 
nyújt az ideiglenes és állandó beavatkozásokra vonatkozóan, míg az OECD becslései csak 
ideiglenes beavatkozásokra vonatkoznak.  

A költségvetési multiplikátorok sokfélesége óvatosságra int a köztük lévő választás 
során. Először is, a célunk a lehető legrészletesebb adatok felhasználása, ami lehetőség 
szerint országos szintű multiplikátorok használata felé mutat, mivel regionális szinten ilyen 
számítások átfogó, konzisztens módszertani bázison nem állnak rendelkezésre. Feltételez-
zük, hogy az országos szinten becsült multiplikátorok az adott ország régióira azonosan 
érvényesek. Annak érdekében, hogy a lehető legszélesebb körű lefedettséget érhessük el, 
mindkét jelentést felhasználtuk, azaz minden multiplikátort felhasználtunk, ha elérhető volt 
az adott országra. Ha mindkét jelentésben szerepelt, akkor azok átlagát használtuk. Lettor-
szág, Litvánia, Magyarország, Lengyelország, Románia és Szlovákia esetében egyik jelen-
tés sem tartalmazott adatokat. Mivel az EKB az egész euróövezetre vonatkozóan is meg-

                                                
16 A REDI által lefedett 23 ország közül 17 jelenik meg a jelentések egyikében, 10 pedig mindkettőben. 
17 Az OECD jelentése tartalmazza a kormányzati fogyasztást, az állami juttatásokat (transzfereket), a közvetlen és közvetett 

adókat. Az EKB jelentése a kormányzati fogyasztás, a munkajövedelem adó, a tőkejövedelem adó és a fogyasztási adó 
szorzóit becsüli meg. 
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határozza a multiplikátor értékét, az euróövezetbe tartozó, de külön becsült multiplikátorral 
nem rendelkező tagországok esetében ezt az értéket használtuk fel. A nem euróövezeti 
tag kelet- és közép-európai országok esetén, amennyiben a jelentések nem tartalmaztak 
rájuk vonatkozó multiplikátort, a többi, becsült értékkel rendelkező közép- és kelet-európai 
ország átlagértékét használtuk. Ez a megközelítés leszűkítette az alkalmazandó költségve-
tési eszközök körét is – mindkét jelentés kizárólag a kormányzati fogyasztásra vonatkozó-
an nyújt összehasonlítható adatokat. Ez az eszköz összhangban van a céljainkkal: a vállal-
kozói ökoszisztémák támogatására használt költségvetési eszközök főként (de természe-
tesen nem kizárólag) kiadási jellegű eszközök18. Végül mivel csak az EKB jelentés tartal-
maz állandó multiplikátorokat és vizsgálja azok hosszú távú hatásait, ez a multiplikátorok 
kiválasztása leszűkül az ideiglenes beavatkozásokra és azok rövid távú hatásaira19. A 
multiplikátorok bemutatásának szokásos módja a korlátozó költségvetési impulzus becsült 
hatásának bemutatása. Esetünkben pozitív, expanzív hatással dolgozunk, így feltételezve 
a multiplikátorok szimmetriáját a korlátozásokkal azonos nagyságú de ellentétes hatást 
számítunk. 

1. táblázat   A REDI országok becsült multiplikátorai 

Ország 
ECB  

becslés 
OECD 
becslés 

Végső 
érték 

Belgium 0,93 0,17 0,55 

Csehország 0,54   0,54 

Dánia   0,53 0,53 

Németország 0,52 0,48 0,50 

Észtország 0,83   0,83 

Írország   0,33 0,33 

Görögország 0,90 1,07 0,99 

Spanyolország 0,50 0,71 0,61 

Franciaország 0,92 0,65 0,79 

Olaszország 0,79 0,62 0,71 

Lettország     0,98 

Litvánia     0,98 

Magyarország     0,68 

Hollandia 0,74 0,53 0,64 

Ausztria   0,53 0,53 

Lengyelország     0,68 

Portugália 0,85 0,68 0,77 

                                                
18 Egy másik megközelítés lehet az állami transzferek használata, de ez szűkítené az OECD jelentésében szereplő 

multiplikátorok számát. 
19 Bár van némi eltérés, a hosszú távú hatások nem különböznek túl sokban a rövid távú hatásoktól. 
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Ország 
ECB  

becslés 
OECD 
becslés 

Végső 
érték 

Románia     0,68 

Slovénia 0,66   0,66 

Slovákia     0,98 

Finnország 0,78 0,64 0,71 

Svédország 0,60 0,39 0,50 

Egyesült Királyság   0,74 0,74 

Euróövezet 0,98   0,98 

Új országok 2004-ben 0,68   0,68 

Átlag 0,74 0,58 0,69 

Az 1. táblázatban az eredeti EKB és OECD becslések multiplikátorai szerepelnek 
együtt a számításainkban használt végső értékekkel. Az értékek azt jelentik, hogy az állami 
kiadások 1%-os növekedése miatt (a GDP arányában) a GDP várhatóan a megadott szá-
zalékokkal fog növekedni. Mivel ezek az értékek 1-nél kisebbek, ez azt jelenti, hogy 100 
euró elköltése az állami költségvetésből kevesebb, mint 100 eurós GDP növekedést ered-
ményez. Vagy fordítva, a gazdasági teljesítmény 100 eurós növekedésének elérése érdek-
ében a kormánynak több, mint 100 eurót kell elköltenie.  

Az A1. táblázat tartalmazza a számítások eredményeit. A Közvetlen árnyékár oszlop 
a (6) feladat alapján mutatja a nyers árnyékárakat, mielőtt a költségvetési multiplikátorokat 
is figyelembe vennénk, ez átlagosan 2,38 euró/fő. A multiplikátorral való diszkontálás után 
nagyobb számokat kapunk, átlagosan 3,75 euró/fő (Diszkontált árnyékár oszlop). Ez 7,61 
millió euró árnyékárnak felel meg az átlagos régióban: logikánk szerint ennek az összeg-
nek az elköltése egyenlő a REDI erőforrás-korlát 0,01 egységgel való feloldásával. Más-
képpen fogalmazva ez az összeg azonosítható a 0,01 REDI egység áraként. 

4  Összegzés: a számítások logikája 

A módszer mögötti logikát a 2. ábra szemlélteti. A költségvetési impulzus feltételezhetően 
befolyásolja a REDI értékét, amiről feltételezhető, hogy befolyásolja a GDP szintjét. Mérési 
szempontból a multiplikátorok megragadják a fiskális impulzusok és a GDP közötti kapcso-
latot. A regressziós együttható a REDI és a GDP közötti kapcsolatot tükrözi. E két érték 
felhasználásával a fent részletezett árnyékár-képzési módszer termeti meg a a fiskális 
impulzus és a REDI közötti közvetlen kapcsolatot, ezáltal lehetővé téve a REDI érték meg-
változásának költségvetési költségként való meghatározását egy adott régióban.  
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2. ábra   A számítások logikája 

 

 

5  A módszer összefoglalása és korlátai 

Bár a fent bemutatott módszer viszonylag egyszerű módot kínál arra, hogy a REDI érté-
kekhez pénzbeli értékeket lehessen rendelni, ugyanakkor a módszernek egyértelmű korlá-
tai vannak:  

 A kapott értékek nem valós költségeket tükröznek. Bár a valós költségek meg-
határozásának legjobb módja az lenne, ha szisztematikusan feltárnánk a külön-
böző pillérek értékeinek változását meghatározó költségeket. Ugyanakkor ehhez 
jelentős mennyiségű információra lenne szükség arról, hogy a különböző pillé-
rek mérésére használt proxy változók javulásához milyen mértékben járulnak 
hozzá a különböző köz- és magánfinanszírozásból származó források. Mivel ez 
egy megkérdőjelezhető eredményekkel járó, meglehetősen erőforrás-igényes 
feladat lenne, az árnyékár módszerét használtuk fel, hogy bizonyos erőforrások 
természetes egységeihez némileg „mesterséges” árakat, értékeket tudjunk ren-
delni. 

 Az árnyékárak meghatározásának legcélravezetőbb módja az lenne, ha azokat 
a költségoldal felől tudnánk meghatározni. Ez egy költségfüggvény meghatáro-
zását igényelné, ami azonban ugyanúgy éles korlátokba ütközik, mint az előző 
pontban jelzett tényleges költségek feltárása. Megközelítésünk tehát egy érték-
oldali számításból vezeti le az eredményeket.  A REDI pontoknak regionális 
GDP-vel való kapcsolásából meg tudjuk becsülni, hogy egy adott régió pillé-
rértékei együttvéve mekkora mértékben járulnak hozzá a regionális termelés 
pénzbeli értékéhez. Ez a becslés költségszint helyett a pillérek javulásának érté-
két határozza meg az adott régióban.  
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 Bár az optimalizálási eljárás módszertanilag kompaktabb és a standard ár-
nyékár módszerre épül, megköveteli azt a feltételezést, hogy az erőforrások op-
timális módon legyenek elosztva a pillérek között, azaz kiegyensúlyozott pillér-
szerkezetet feltételez. Ennek eredményeképpen az árnyékár-számítás olyan 
helyzetet (optimális elosztást) feltételez kiindulási pontként, amely nem esik 
egybe a REDI pilléreknek a régiókban megfigyelt tényleges allokációjával.  
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A1. Az árnyékárazás eredményei régiónként az optimalizálási módszerr(millió EUR) 

Régió 

kód 

Közvetlen árnyékár 
Országos 

multiplikátor 
Diszkontált árnyékár Népesség Aggregát árnyékár 

(PPS EUR per fő) - (PPS EUR per fő) (ezer fő) (millió PPS EUR) 

AT1 2,1359 0,53 4,0300 1343,28 5,4134 

AT2 2,4996 0,53 4,7163 891,60 4,2050 

AT3 2,9013 0,53 5,4742 746,55 4,0867 

BE1 3,5952 0,55 6,5366 1154,80 7,5485 

BE2 2,3493 0,55 4,2715 1303,28 5,5669 

BE3 1,9381 0,55 3,5238 680,03 2,3963 

CZ 2,2138 0,54 4,0997 1305,96 5,3540 

DE1 2,4114 0,50 4,8228 2713,02 13,0844 

DE2 2,3179 0,50 4,6357 1942,48 9,0048 

DE3 1,9968 0,50 3,9937 3351,69 13,3856 

DE4 1,9768 0,50 3,9535 2454,90 9,7056 

DE5 3,0162 0,50 6,0323 654,54 3,9484 

DE6 3,2707 0,50 6,5414 1726,70 11,2950 

DE7 2,2345 0,50 4,4691 2263,65 10,1164 

DE8 2,4702 0,50 4,9404 1605,24 7,9305 

DE9 2,3266 0,50 4,6533 1946,89 9,0595 

DEA 2,3673 0,50 4,7346 3591,17 17,0027 

DEB 2,0921 0,50 4,1843 1379,35 5,7716 

DEC 2,4369 0,50 4,8738 996,14 4,8550 

DED 1,9717 0,50 3,9434 1337,79 5,2754 

DEE 2,2043 0,50 4,4087 2269,62 10,0060 

DEF 2,1644 0,50 4,3287 2808,40 12,1568 

DEG 2,3425 0,50 4,6850 2177,08 10,1996 

DK01 2,0847 0,53 3,9334 1725,52 6,7871 

DK02 1,5238 0,53 2,8750 818,21 2,3523 

DK03 1,9040 0,53 3,5925 1201,61 4,3168 

DK04 1,7423 0,53 3,2874 1269,41 4,1730 

DK05 1,6891 0,53 3,1870 580,46 1,8499 

EE 1,7294 0,83 2,0837 1322,30 2,7552 

EL1 3,0902 0,99 3,1372 771,94 2,4218 

EL2 3,6790 0,99 3,7350 543,04 2,0283 

EL3 3,7454 0,99 3,8024 3928,20 14,9368 

EL4 3,4002 0,99 3,4520 386,78 1,3352 

ES11 2,8543 0,61 4,7179 2760,14 13,0219 

ES12 2,6546 0,61 4,3878 1067,51 4,6840 

ES13 2,9206 0,61 4,8274 589,27 2,8447 

ES21 3,1236 0,61 5,1630 2174,99 11,2295 

ES22 3,3462 0,61 5,5309 636,77 3,5219 

ES23 3,5798 0,61 5,9170 317,99 1,8816 

ES24 3,3786 0,61 5,5844 1337,75 7,4705 

ES30 2,6844 0,61 4,4371 6386,13 28,3358 
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Régió 
kód 

Közvetlen árnyékár 
Országos 

multiplikátor 
Diszkontált árnyékár Népesség Aggregát árnyékár 

(PPS EUR per fő) - (PPS EUR per fő) (ezer fő) (millió PPS EUR) 

ES41 2,9643 0,61 4,8997 2520,35 12,3490 

ES42 2,9794 0,61 4,9247 2087,23 10,2790 

ES43 2,6401 0,61 4,3638 1099,35 4,7974 

ES51 2,9401 0,61 4,8597 7453,89 36,2239 

ES52 2,6436 0,61 4,3695 4977,52 21,7494 

ES53 3,1923 0,61 5,2765 1104,00 5,8253 

ES61 2,3393 0,61 3,8666 8360,56 32,3273 

ES62 2,7104 0,61 4,4800 1460,46 6,5429 

ES70 2,9635 0,61 4,8983 2089,83 10,2366 

FI19 1,9828 0,71 2,7927 1367,14 3,8180 

FI1B 2,2761 0,71 3,2058 1558,71 4,9969 

FI1C 1,8259 0,71 2,5717 1159,34 2,9815 

FI1D 1,8688 0,71 2,6321 1299,50 3,4204 

FR1 2,6516 0,79 3,3778 11942,86 40,3410 

FR2 2,2214 0,79 2,8298 1797,81 5,0875 

FR3 2,0046 0,79 2,5536 4059,26 10,3656 

FR4 2,1246 0,79 2,7065 1795,64 4,8600 

FR5 2,1271 0,79 2,7097 2925,41 7,9270 

FR6 2,1324 0,79 2,7164 2404,04 6,5304 

FR7 1,7745 0,79 2,2605 4104,42 9,2782 

FR8 1,9861 0,79 2,5301 2764,30 6,9939 

HR03 2,2184 0,79 2,8260 1409,57 3,9834 

HR04 2,2522 0,79 2,8691 2858,38 8,2009 

HU10 3,3785 0,68 4,9929 2968,25 14,8202 

HU21 3,3095 0,68 4,8909 1080,97 5,2869 

HU22 3,3828 0,68 4,9993 989,25 4,9455 

HU23 2,4520 0,68 3,6237 928,60 3,3650 

HU31 2,2224 0,68 3,2843 1185,20 3,8925 

HU32 2,5468 0,68 3,7637 1483,20 5,5823 

HU33 2,7028 0,68 3,9942 1292,92 5,1642 

IE01 1,5118 0,33 4,5812 1242,51 5,6922 

IE02 2,3303 0,33 7,0615 3363,58 23,7520 

ITC 3,6554 0,71 5,1850 4090,54 21,2095 

ITF 3,1381 0,71 4,4512 2217,17 9,8690 

ITG 3,0191 0,71 4,2824 3224,74 13,8097 

ITH 4,0595 0,71 5,7581 2205,95 12,7021 

ITI 3,3831 0,71 4,7987 3167,93 15,2020 

LT 2,2386 0,98 2,2843 2992,85 6,8365 

LV 1,9105 0,98 1,9494 2034,96 3,9670 

NL1 2,2640 0,64 3,5654 574,88 2,0497 

NL2 1,9500 0,64 3,0709 1207,50 3,7082 

NL3 2,1567 0,64 3,3963 2069,37 7,0283 

NL4 2,0808 0,64 3,2768 1866,14 6,1150 
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Régió 
kód 

Közvetlen árnyékár 
Országos 

multiplikátor 
Diszkontált árnyékár Népesség Aggregát árnyékár 

(PPS EUR per fő) - (PPS EUR per fő) (ezer fő) (millió PPS EUR) 

PL1 2,1367 0,68 3,1576 4254,12 13,4329 

PL2 1,9177 0,68 2,8340 3988,48 11,3034 

PL3 1,8674 0,68 2,7598 1653,45 4,5631 

PL4 1,9179 0,68 2,8343 2157,50 6,1151 

PL5 1,9000 0,68 2,8078 2060,39 5,7852 

PL6 1,7716 0,68 2,6181 1955,43 5,1195 

PT11 2,1858 0,77 2,8573 3667,91 10,4804 

PT15 2,5993 0,77 3,3978 446,63 1,5176 

PT16 2,3460 0,77 3,0667 2305,60 7,0705 

PT17 2,5553 0,77 3,3402 2815,10 9,4030 

PT18 2,3612 0,77 3,0865 750,88 2,3176 

RO1 2,1004 0,68 3,1041 2536,58 7,8737 

RO2 1,7938 0,68 2,6509 2975,84 7,8886 

RO3 3,1718 0,68 4,6874 2507,89 11,7554 

RO4 2,1511 0,68 3,1789 1970,13 6,2629 

SE11 2,3627 0,50 4,7732 2109,82 10,0705 

SE12 1,6317 0,50 3,2963 1587,57 5,2331 

SE21 2,1325 0,50 4,3081 815,58 3,5137 

SE22 1,5589 0,50 3,1493 1412,08 4,4471 

SE23 1,8025 0,50 3,6414 1901,32 6,9235 

SE31 1,9845 0,50 4,0090 828,00 3,3194 

SE32 2,0934 0,50 4,2291 368,96 1,5604 

SE33 1,9293 0,50 3,8975 509,21 1,9847 

SI01 1,7496 0,66 2,6509 1096,56 2,9068 

SI02 2,1262 0,66 3,2215 959,16 3,0899 

SK01 3,6744 0,98 3,7494 609,45 2,2851 

SK02 2,7515 0,98 2,8076 1837,68 5,1595 

SK03 2,3390 0,98 2,3867 1348,21 3,2178 

SK04 2,1937 0,98 2,2385 1609,30 3,6023 

UKC 1,6977 0,74 2,2943 1310,20 3,0059 

UKD 1,8899 0,74 2,5539 1376,81 3,5163 

UKE 1,6563 0,74 2,2382 1328,20 2,9728 

UKF 1,6067 0,74 2,1712 1561,65 3,3907 

UKG 1,7063 0,74 2,3059 1864,02 4,2982 

UKH 1,5447 0,74 2,0874 1969,32 4,1107 

UKI 2,9505 0,74 3,9872 1449,06 5,7777 

UKJ 1,7095 0,74 2,3101 2215,32 5,1177 

UKK 1,5242 0,74 2,0598 1455,35 2,9977 

UKL 1,6856 0,74 2,2779 1474,81 3,3595 

UKM 2,0218 0,74 2,7322 1207,75 3,2998 

UKN 1,6617 0,74 2,2455 1822,80 4,0931 

 2,3811 0,66 3,75 2026,58 7,6126 
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