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Gazdaságmodellezési Társaság  

 

 

XIV. Gazdaságmodellezési Szakértői Konferencia 

A konferencia célja 

A szakértői konferencia folytatja a két évenként az országos operációkutatási 
konferenciák közötti évben a Gazdaságmodellezési Társaság által rendezett szakmai 
rendezvények sorozatát. A szakmai konferencia lehetőséget kíván nyújtani arra, hogy a 
konferencia résztvevői minél színesebb és gazdagabb képet kapjanak a modellezők 
munkáiról, problémáiról, eredményeiről. 

 

A XIV. GMT szakértői konferencia fő témája:   

„Célok és módszerek a gazdaság modellezésében”  

 

A konferencia ideje és helye: 2016. június 10, Vojnovich-Huszár Villa, Budapest XXII. 
(Budatétény), Művelődés u. 37/B. 

 

Az egész napos konferencia szakmai programja regisztrációval indul 9.30-kor.  A 
három szekcióban elhangzó előadásokat ebéd- és kávészünetek szakítják meg, majd a 
konferenciát zenei program és kötetlen szakmai beszélgetés zárja. 

 

A konferencia szervező- és programbizottsága: Bessenyei István, Forgó Ferenc, Ligeti 
Csák, Szép Katalin, Temesi József.  

A konferencia hírei a www.gazdasagmodellezes.hu honlapon követhetők. 

 

http://www.gazdasagmodellezes.hu/
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Megközelítése tömegközlekedéssel  

Buszokkal a Lépcsős utcáig, majd a Lépcsős utcán kb. 200 métert sétálva elérjük a 
Művelődés utcát. Itt balra fordulva kb. 50 méterre szép kovácsoltvas kapun bejőve 
felsétálunk a villához.  

A belváros felöl a 133-as vagy a 233 autóbusszal (amik Újpalotától a Rákóczi út, 
Kossuth Lajos utca, Szent Gellért tér érintésével, majd a Budafoki és a Nagytétényi 
úton haladva) utazhatunk a Lépcsős utcáig. A menetidő az Astoriától 133-assal 31 perc. 
a 233-assasl (ami csak csúcsidőben jár) 36 perc. A menetrendeket lásd: 
http://www.bkk.hu/tomegkozlekedes/utazasi-informaciok/menetrendek/#133 
http://www.bkk.hu/tomegkozlekedes/utazasi-informaciok/menetrendek/#233 

Móricz Zsigmond körtérről a 33-as busszal érdemes jönni (Karinthy Frigyes úton van a 
végállomás!)  a Lépcsős utcáig. Menetidő kb. 26 perc, a menetrend pedig: 
(http://www.bkk.hu/tomegkozlekedes/utazasi-informaciok/menetrendek/#33 

Kosztolányi Dezső térről az onnan induló 114-es, a 213-as és a 214-es buszok 
juthatunk a Lépcsős utcáig, menetidő kb.26 perc. A menetrendek megtalálhatók az 
alábbiaknál: 
(http://www.bkk.hu/tomegkozlekedes/utazasi-informaciok/menetrendek/#114) 
 (http://www.bkk.hu/tomegkozlekedes/utazasi-informaciok/menetrendek/#213) 
 (http://www.bkk.hu/tomegkozlekedes/utazasi-informaciok/menetrendek/#214) 

Csepel Szt. Imre térről 20 percenként induló 138-as busz 32 perc alatt jut el a Lépcsős 
utcáig: 
 (http://www.bkk.hu/tomegkozlekedes/utazasi-informaciok/menetrendek/#138) 

Kelenföldről (pontosabban Kelenföld Őrmezői kijáratának érintésével Budatétény 
vasútállomás felé) a 150-es az egyetlen autóbusz, ami csúcsidőn kívül is közlekedik (20 
percenként) és 20 perc alatt ér a Lépcsős utcáig. Menetrendje: 
http://www.bkk.hu/tomegkozlekedes/utazasi-informaciok/menetrendek/#150 

A konferencia végén a hazautazást segíti, hogy a felsorolt buszok Lépcsős utcától késő 
estig (kb. fél 11-ig) közlekednek 

Pécs felöl a 6:02-kor induló TUBES IC vonat 8:58-kor érkezik Kelenföldre, így épp 
elérhetik a 9:12-kor induló 150-es buszt.  Alternatív megoldás: a 4-es metróval 1 
megállót a Bikás parkig, és onnan a Kosztolányi tértől induló, és összességében sűrűn 
járó 114-es, 213-as, vagy 214-es buszok valamelyikével tovább utazni a Lépcsős utcáig. 
(Menetrendeket lásd feljebb.) 

Gépkocsival mindenekelőtt a Camponához kell eljutni, majd onnan a Lépcsős utcán 
(vagy bármelyik vele párhuzamos utcán, pl. a Park utcán), a belváros felől nézve jobbra 
felkanyarodunk a Művelődés utcához (ami párhuzamos a Nagytétényi úttal).  

 

http://www.bkk.hu/tomegkozlekedes/utazasi-informaciok/menetrendek/#133
http://www.bkk.hu/tomegkozlekedes/utazasi-informaciok/menetrendek/#233
http://www.bkk.hu/tomegkozlekedes/utazasi-informaciok/menetrendek/#33
http://www.bkk.hu/tomegkozlekedes/utazasi-informaciok/menetrendek/#114
http://www.bkk.hu/tomegkozlekedes/utazasi-informaciok/menetrendek/#213
http://www.bkk.hu/tomegkozlekedes/utazasi-informaciok/menetrendek/#214
http://www.bkk.hu/tomegkozlekedes/utazasi-informaciok/menetrendek/#138
http://www.bkk.hu/tomegkozlekedes/utazasi-informaciok/menetrendek/#150
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PROGRAM 

9:30-10.00 Regisztráció 

10.00-10.15  Megnyitó: Szép Katalin, a GMT elnöke 

10.15-12.15 "A" szekció: Döntéstámogatás 
Elnök: Forgó Ferenc 

Ábele-Nagy Kristóf: Legfeljebb két elemtől eltekintve konzisztens páros összehasonlítás 
mátrixok súlyvektorának Pareto-optimalitása 

Csató László: Felsőoktatási rangsorok jelentkezői preferenciák alapján 

Kóczy László: Döntési befolyás az Európai Unió Tanácsában: mit hozhat a Brexit? 

Hauck Zsuzsanna - Vörös József: A gyártási és javítási sebesség optimalizálása JIT 
környezetben 

Cseh Tímea: A folyamatos leltározás módszerének alkalmazása az 
állóeszközstatisztikában 

Chikán Attila - Kovács Erzsébet-Matyusz Zsolt - Sass Magdolna - Vakhal Péter: Idősoros 
adatok klaszterezése  

12.15-14.00  Ebéd 

14.00-14.45  Plenáris előadás   

Világi Balázs: Makroökonómiai modellezés a válság után, tanulságok és az MNB új 
előrejelző modelljének bemutatása 

Az előadást bevezeti: Sisakné Fekete Zsuzsanna 

14.45-16.10 "B" szekció: Makrogazdaság és demográfia 
Elnök: Temesi József 

Bessenyei István: Migrációs nyomás a neoklasszikus növekedési modellben 

Berde Éva - Kovács Eszter: A svéd és magyar termékenységi trendek összehasonlítása 

Berde Éva - Németh Petra: A paritási szerkezet szerepe a teljes termékenységi 
arányszám alakulásában 

Sebestyén Tamás - Longauer Dóra: A hálózati szerkezet és az áralakulása kapcsolata 
egy egyensúlyi makromodellben 

16.10-16.40 Kávészünet 
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16.40-18.45 "C" szekció: Pénzügyi és strukturális elemzések és statisztikai 
hátterük 
Elnök: Szép Katalin 

Fliszár Vilmos: Manipulálási ösztönzők a londoni bankközi referencia kamatláb 
definíciójában 

Havran Dániel - Szűcs Balázs Árpád: Árjegyzői viselkedés belső kockázatosztás mellett 

Márkusné Zsibók Zsuzsanna: Hosszú távú regionális gazdasági előrejelzés – 
módszertani lehetőségek és az első eredmények hazai adatokon 

Cserháti Ilona - Keresztély Tibor - Pirisi Károly: A közmunkaprogram településszintű 
elemzése 

Koppány Krisztián: Magyarország ágazati szerkezetéből és ipari exportteljesítményéből 
fakadó növekedési kockázatai 2010-2014 

Szép Katalin: Háztartási szatellitszámla Magyarországon 

18.45-19.00 Technikai szünet 
19.00-19.45 Kulturális program  
 
Rövid kamarazenei hangverseny Hegedűs Endre Kossuth-díjas és Liszt-díjas 
zongoraművész és Fodor Tamás hegedűművész közreműködésével. 
 

19.45-20.00 A 2016. évi Krekó Béla-díj átadása 

20.00-21.00 Kötetlen beszélgetés vendéglátással 
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ELŐADÁSKIVONATOK 
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"A" szekció: Döntéstámogatás 

 

Ábele-Nagy Kristóf 

Legfeljebb két elemtől eltekintve konzisztens páros összehasonlítás mátrixok 
súlyvektorának Pareto-optimalitása 

A többszempontú döntések esetén a szempontok súlyait általában nehéz közvetlenül 
megadni. Ezért páronként összehasonlítva a szempontok fontosságát, a fontosságok 
arányait egy páros összehasonlítás mátrixba írhatjuk, melyből már számolható 
súlyvektor. Előadásomban a leggyakrabban alkalmazott súlyvektor számítási módszert, 
a sajátvektor módszert vizsgálom. Páros összehasonlítás mátrixok esetén a mátrixhoz 
tartozó súlyvektor elemeinek arányai a mátrixelemek közelítései. A hatékonyság (vagy 
Pareto-optimalitás) a többszempontú döntéselmélet és a többcélú optimalizálás egyik 
alapvető fogalma. Egy súlyvektort akkor hívunk hatékonynak, ha a súlyok arányai által 
adott közelítést egy elem esetén sem lehet javítani anélkül, hogy egy másik elem 
közelítése romlana. Egy páros összehasonlítás mátrixot konzisztensnek nevezünk, ha az 
elemeire a kardinális tranzitivitási tulajdonság teljesül. Egy a gyakorlatban is gyakran 
előforduló speciális mátrixosztályt, a legfeljebb két elemtől eltekintve konzisztens 
páros összehasonlítás mátrixok osztályát vizsgáljuk. Korábban már megmutattuk, hogy 
legfeljebb egy elemtől eltekintve konzisztens páros összehasonlítás mátrixok esetén a 
sajátvektor módszer hatékony súlyvektort ad [1], mely általános esetben nem igaz. Új 
eredményünk ennek a kiterjesztése, megmutatjuk, hogy legfeljebb két elemtől 
eltekintve konzisztens páros összehasonlítás mátrixok esetén is hatékony a sajátvektor 
módszer által adott súlyvektor [2]. 

Hivatkozások 

[1] Ábele-Nagy, K., Bozóki, S.: Efficiency analysis of simple perturbed pairwise comparison 
matrices, Fundamenta Informaticae, 144(3-4), 2016, 279-289. Megjelenés előtt. 
http://arxiv.org/pdf/ 1505.06849v1.pdf 

[2] Ábele-Nagy, K., Bozóki, S., Rebák, Ö.: Efficiency analysis of double perturbed pairwise 
comparison matrices, bírálat alatt. http://arxiv.org/pdf/1602.07137v1.pdf 

http://arxiv.org/pdf/
http://arxiv.org/pdf/1602.07137v1.pdf
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Csató László 

Felsőoktatási rangsorok jelentkezői preferenciák alapján 

A felsőoktatási intézmények jelentkezői preferenciák alapján történő rangsorolása 
alkalmas lehet számos mérési probléma, például az önkényes szempontsúlyok okozta 
torzítások elkerülésére. Eszerint egy felvételiző pontosan akkor preferál egy 
objektumot (intézményt, kart, szakot, stb.) egy másikkal szemben, ha jelentkezési 
lapján előrébb szerepelteti azt. A feltevés az MTA KRTK FELVI adatbázisának 2013-as, 
csaknem teljes körű mintáján egy súlyozott, irányított gráfot generál, melynek csúcsai 
a vizsgált objektumok. A cikk a hálózat részletes elemzése mellett bemutatja a méret- 
és összetételhatás kiszűrésének lehetséges eszközeit, valamint három módszer 
alkalmazásával teljes és részterületekre bontott kari rangsorokat közöl. Az eredmények 
szerint a felvételizők között kimagasló az orvosi karok presztízse. 
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Kóczy László 

Döntési befolyás az Európai Unió Tanácsában: mit hozhat a Brexit? 

A Lisszaboni Szerződés alapjaiban változtatta meg az Európai Unió döntéshozási 
mechanizmusait. Megváltozott az Európai Unió Tanácsában (korábbi nevén 
Miniszterek Tanácsában) alkalmazott súlyozott minőségi többségi szavazási 
mechanizmus is: a korábban alkalmazott önkényes súlyok helyett a döntések kizárólag 
a támogató országok száma és népessége alapján kerülnek elfogadásra. A 
Magyarországhoz hasonló közepes méretű országok számára jelentős befolyásvesztést 
hozott, s mivel a továbbiakban a népességi adatok meghatározóak a kevés bevándorlót 
vonzó kelet-európai országok - köztük hazánk - befolyása idővel tovább fog csökkenni. 
A Lisszaboni szerződés fő érdeme, hogy a döntési mechanizmusok nem igényelnek 
újratárgyalást minden be- vagy éppen kilépéskor. Így szinte zökkenőmentes lenne az 
Egyesült Királyság kilépése, a Brexit utáni Unióra való átállás is - legalábbis szavazási 
szempontból. Megvizsgáljuk, hogy a kilépés hogyan változtatná meg a hatalmi 
viszonyokat és ez milyen anyagi következményekkel járhat a következő finanszírozási 
időszakra. 



 

10 

Hauck Zsuzsanna - Vörös József 

A gyártási és javítási sebesség optimalizálása JIT környezetben 

Tekintsünk egy JIT rendszerben működő gyárat, ahol minden termék minőségét 
vizsgálják a gyártás során, és a dolgozókat felhatalmazzák az észlelt hibák jelzésére. A 
hibákat vagy a ciklusidő alatt vagy később, egy elkülönített területen javítják ki. 

A vállalat csak jó minőségű termékeket árusít, és minden keresletet ki szeretne 
elégíteni. Hiány (hátralék) azonban keletkezhet a gyártás alacsony sebessége, a hibák 
magas aránya és/vagy a javítás lassúsága miatt. A gyártás és a javítás sebessége 
döntési változó. Az optimum meghatározásához a készletezéssel kapcsolatos költségek 
(sorozatkezdési, készlettartási és hiány/hátralék költségek) mellett a sebesség 
változtatásának költségeit is figyelembe vesszük. 
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Cseh Tímea 

A folyamatos leltározás módszerének alkalmazása 

Az előadásban az állóeszköz-statisztikai számítások során alkalmazott folyamatos 
leltározás módszerének (PIM módszer) ismertetésére kerül sor. Bemutatásra kerül a 
magyarországi állóeszköz-statisztikai számításokba bevont eszközök köre, a stock 
(állóeszköz-állomány) és a flow (állóeszköz-felhasználás) típusú mutatók mérésének 
sajátosságai, valamint a PIM módszer során alkalmazott fő paraméterek, mint az 
eszközök várható átlagos élettartama, és az értékcsökkenési és selejtezési függvények. 
A módszer jelenlegi alkalmazásának ismertetése mellett felvázolásra kerül az 
állóeszköz-statisztika egy új irányzata, a tőkeszolgálat mérése. Ennek számítása során 
alkalmazott módszer abban különbözik a jelenlegi alkalmazástól, hogy az eszközök 
értéke helyett az eszközök hatékonyságának alakulását vizsgálja a kor függvényében. 
Ez irányú modellszámítások eredményei is bemutatásra kerülnek. 
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Chikán Attila - Kovács Erzsébet - Matyusz Zsolt - Sass Magdolna - Vakhal Péter 

Idősoros adatok klaszterezése  

A készletek alakulását vizsgáljuk az OECD tagállamok adatain 43 éves idősor alapján. A 
GDP több komponensére is vannak adataink, ezért a készletekben és a GDP-ben 
található ciklusokat is keressük. Első eredményeink alapján a változóknak erős a 
ciklikussága, de ez még nem jelenti azt, hogy a két ciklus egymással magyarázható.   

A kapcsolat léte vagy hiánya mellett az egymásutániság szerepe is kérdéses, ezért 
klaszterelemzéssel keressük az évek és országok szerinti hasonlóságot és 
együttmozgást. A változók, az országok és az évek klaszterezését is elvégezzük, és 
kísérletet teszünk arra, hogy három dimenzióban egyszerre klaszterezzünk. Mivel a 
klaszterelemzésnek számos eljárása ismert, az eljárások közül többet bemutatunk, 
hogy a háromdimenziós adattáblánk szerkezetét feltárjuk. A kétféle statisztikai 
eszköztár eredményeit összevetjük az előadás végén.  
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"B" szekció Makrogazdaság és demográfia 

 

Világi Balázs 

Makroökonómiai modellezés a válság után, tanulságok és az MNB új előrejelző 
modelljének bemutatása 

A főárami makroökonómiát váratlanul érte a 2007-8-as pénzügyi válság. Ennek fő oka, 
az hogy 1980-as évek pénzügyi deregulációja hatására felerősödtek a pénzügyi 
ciklusok, viszont a makroökonómiai kutatások továbbra is a 2-8 év hosszúságú normál 
konjunktúra ciklusokra fókuszáltak. 

Az előadás első felében néhány olyan új modellt prezentálok, amelyek a pénzügyi 
ciklusok különböző fázisait értelmezi. Például, egy viselkedés közgazdaságtani modellt, 
ami a buborékok képződését magyarázza, illetve olyan modelleket, amelyek 
demonstrálják, hogy a nominális kamatláb alsó korlátja, illetve a likviditási csapda 
miként vezethet tartós stagnáláshoz. 

Ezután az MNB új monetáris politikai előrejelző modelljét mutatom be, hangsúlyozva, 
hogy a válság tanulságait miként használtuk fel az új modell kialakítása során. 
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Bessenyei István 

Migrációs nyomás a neoklasszikus növekedési modellben 

Solow növekedési modelljéből kiindulva arra a kérdésre keressünk választ, hogy a 
népesség migrációs folyamatok következtében gyorsuló növekedési üteme miként hat 
a gazdaság növekedésére. Vizsgálódásainkat mind az exogén, mind pedig az endogén 
növekedés esetére kiterjesztjük. Megmutatjuk, hogy a népesség gyorsabb növekedési 
üteme hosszú távon (1) a gazdaság gyorsabb növekedését eredményezi, ugyanakkor 
(2) az egy főre eső GDP egyensúlyi szintje (endogén növekedés esetén növekedésének 
üteme is) csökken, továbbá (3) átmenetileg a beruházások is visszaesnek. A tőke és 
munka közti kisfokú helyettesíthetőség feltételezése esetén látni fogjuk, hogy (4) a 
migrációs nyomás az összeomláshoz vezető növekedési pályák elkerülése érdekében 
magasabb felhalmozási hányadot tesz szükségessé. Végül megvizsgáljuk, hogy (5) a 
népesség magasabb növekedési üteme miként akadályozza az alulfejlett térségek 
gazdasági felzárkózását. Mivel Solow modelljének logikáját követve teljes 
foglalkoztatást tételezünk fel, eredményeink elsősorban egy optimista forgatókönyv 
előrejelzéseiként értelmezhetők.  
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Berde Éva – Kovács Eszter 

A svéd és magyar termékenységi trendek összehasonlítása 

Az utóbbi évtizedekben a világ fejlett és fejlődő régióiban egyaránt radikálisan 
csökkent a született gyermekek száma. Míg az OECD országokban 1960-ban átlagosan 
3,18 újszülött jutott egy szülőképes nőre, 2014-ben ez a szám 1,68-ra csökkent. A 
gyermekvállalási hajlandóság növelésére Európában szinte valamennyi nemzet 
kormánya családpolitikai intézkedéscsomagok elfogadtatásával reagált. A támogatások 
– különösen a pénzbeli kiadások – és a termékenység gyenge, de pozitív kapcsolatát 
több nemzetközi kutatás igazolta keresztmetszeti és idősoros adatokon egyaránt. 

A kiterjedt családtámogatási rendszerrel rendelkező országok nem mondhatók 
egyformán sikeresnek. Vizsgálatunkban két olyan ország, Svédország és Magyarország 
családpolitikájának termékenységre gyakorolt hatását hasonlítjuk össze, melyek 
egyaránt élen járnak a GDP-arányos családtámogatási kiadásokban, azonban a 
termékenységi trendjeik eltérők.  

Az aggregált adatokat használó regressziós modellekben a pénzügyi és természetbeni 
családi támogatások, a családokat érintő általános gazdasági környezet hatását a 
korrigált termékenységi rátákra1 országonként vizsgáljuk. Az elemzés során kitérünk a 
hagyományos és korrigált termékenységi ráta magyarázó változóinak különbségeire is, 
összehasonlítjuk a termékenységi rátákra szignifikáns hatást gyakorló családpolitika 
elemeit. 

                                                 
1 Ütem és paritás szerint korrigált Bongaarts–Feeney-féle termékenységi ráta (BONGAARTS, J. – 

FEENEY, G. [2006]: The Tempo and Quantum of Life Cycle Events. In: Philipov, D. – Liefbroer, A. C. – 
Billari, F. C. (eds.): Vienna Yearbook of Population Research 2006. Vienna Institute of 
Demography, Austrian Academy of Sciences. Vienna. pp. 115–151.) 
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Berde Éva - Németh Petra 

A paritási szerkezet szerepe a teljes termékenységi arányszám alakulásában 

A hagyományos teljes termékenységi arányszám kiszámításának egyszerű 
módszertanából következően két torzításnak is ki van téve. Egyrészt nem számol azzal, 
hogy a szülő nők átlagos életkora évről évre változik, másrészt nem veszi figyelembe, 
hogy a nők paritás szerinti arányainak változása befolyásolja a mutató értékét.  A női 
populációra vonatkozó részletes adatok ismeretében azonban számszerűsíthetjük 
ezeket a hatásokat2. Előadásunkban a paritási hatás alakulását vizsgáljuk a magyar 
termékenységi arányszámok idősorában. A mutató értékét szétbontjuk két 
komponensre, melyek közül az első a paritási arányokat, a második a szülési 
valószínűségeket mutatja. Az első komponens értékét változatlanul hagyjuk, a második 
komponenst pedig a valós adatoknak megfelelően változtatjuk. Ezzel a módszertannal 
lehetőség nyílik például arra, hogy a gyermektelenség arányának növekedéséből 
származó hatásokat számszerűsítsük, vagy a szülőképes korú nők paritások szerinti 
átrendeződésének következményeit vizsgáljuk a termékenység alakulását illetően. 

                                                 
2 Ilyen részletes adatokat biztosítanak pl. a magyar KSH adatai, vagy szinte az összes közép-
európai ország vonatkozásában összegyűjtve a Human Fertility Database.  
(www.humanfertility.org) adatbázisa 

http://www.humanfertility.org/
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Sebestyén Tamás - Longauer Dóra 

A hálózati szerkezet és az áralakulása kapcsolata egy egyensúlyi makromodellben 

A komplex hálózatokat tanulmányozó vizsgálatok egyértelműen megmutatják azt, hogy 
egy hálózat kapcsolódási szerkezete jelentős hatással van a hálózat egészének 
teljesítményére, stressz-tűrő képességére. A gazdaság, mint komplex, hálózati rendszer 
esetében ez a megállapítás minden valószínűséggel szintén valid, azonban a gazdaság 
működését leíró modellek eddig viszonylag kevés figyelmet szenteltek a hálózati 
szerkezet, a makroteljesítmény vagy a sokk-propagációs mechanizmusok 
összefüggésének vizsgálatára. Tanulmányunkban egy baseline újkeynesi 
makromodellbe építjük be a hálózati kapcsolatokat és vizsgáljuk azok szerepét a 
modell egyensúlyi helyzetében, illetve különböző sokkokra adott válaszreakciókban. A 
modell fókusza elsősorban az áralakuláson van. Az eredmények azt mutatják, hogy a 
hálózati szerkezetnek lényegi hatása van nem csak a gazdaság egyensúlyi állapotára, 
hanem az egyes változók dinamikus összefüggésrendszerére, így az egyes sokkok 
lefutására is.  
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"C" szekció Pénzügyi és strukturális kérdések 

 

Fliszár Vilmos 

Manipulálási ösztönzők a londoni bankközi referencia kamatláb definíciójában3 

A londoni irányadó bankközi kamatlábbal (LIBOR) kapcsolatos manipulációs botrány 
kirobbanásával kiemelt figyelem összpontosult a piaci referencia-értékekre. Azonban 
míg 2012-2013 között a referencia-kamatlábakkal kapcsolatos publikációk a múltra és a 
manipulálás tényére fókuszáltak, addig a legújabb tanulmányok célja, hogy milyen 
lépésekkel lehet a manipuláció valószínűségét csökkenteni. Az előadásomban a londoni 
bankközi referencia-kamatláb jegyzését veszem alapul, és egy egyszerűsített modell 
segítségével rámutatok, hogy a szabályozók kezében milyen lehetőségek vannak a 
manipulálási ösztönzők visszaszorítására. Bemutatom, hogy az eddig adott szabályozói 
válaszok is ez irányban indultak el, és ezen irányok az esetlegesen később keletkező 
szabályozói elvárásoknak is kulcselemei lesznek. Ennek szemléltetésére egy 
egyszerűsített modellt alkalmazok, mely a Barclays nyilvános adatainak 
felhasználásával becslést ad a manipuláció várható hosszára, és az intézmény 
„lebukási” valószínűségére. 

Végezetül definíció szintjén összevetem a LIBOR-t az irányadó budapesti kamatlábbal 
(BUBOR), és kiemelem a főbb közös illetve eltérő pontokat, melyek a manipulációs 
ösztönzők erősségét/meglétét befolyásolják. 

                                                 
3 Az előadás alapját képezi Fliszár Vilmos (2015): Csökkenthető a referencia-kamatok 
manipulálásának valószínűsége? – lehetséges irányok egy egyszerűsített modell alapján a 
Barclays adatainak felhasználásával”, Közgazdasági Szemle, 2015. november 
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Havran Dániel - Szűcs Balázs Árpád 

Árjegyzői viselkedés belső kockázatosztás mellett 

A pénzügyi piacok közvetítői (brókerségek, befektetési bankok) gyakran versenytársak  
és együttműködő partnerek is egyszerre. A közvetítők elsősorban a velük kapcsolatban  
álló befektetők (nyugdíj- és fedezeti alapok, stb.) kereskedési igényét szolgálják ki,  
valamint mindehhez árat jegyeznek nekik. Azonban ezek a szereplők igen gyakran  
egymással is kereskednek, amely során az ügyfeleiktől származó pozíciójuk kockázatát  
csökkenthetik. A közvetítők egymás közötti piacát három jellemző különbözteti meg a  
walrasi piacoktól: bilaterális cserék, a szereplők hálózatos elrendezése, és a játékosok 
eltérő alkuereje a cserék során. Egy ilyen piac jellemzésére egy egyperiódusos modellt 
építünk, amely alkalmas az ilyen közvetítői hálózatok elemzésére. A dolgozat második 
felében azt vizsgáljuk, hogy a közvetítők egymás közötti kereskedése mennyiben 
befolyásolja a befektetőkkel való piac működését. Elemzésünkben az árjegyzőket 
duopolista magatartás jellemzi (két árjegyző és sok befektető van) a befektetői piacon. 
Megmutatjuk, hogy különböző duopol piaci struktúrákban a belső piacnak az 
erőfölénybeli különbségeket mérséklő szerepe van.  
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Márkusné Zsibók Zsuzsanna  

Hosszú távú regionális gazdasági előrejelzés – módszertani lehetőségek és az első 
eredmények hazai adatokon 

Az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete által „Magyarország hosszú távú társadalmi 
és gazdasági fejlődési pályájának előrejelzése” címmel folytatott kutatás célja az volt, 
hogy előrejelzést készítsen Magyarország gazdasági és társadalmi fejlődési pályájáról 
2050-ig. A kutatás részeként egy dinamikus makromodell alapján egy hosszú távú 
makrogazdasági előrejelzés készült, viszont az előrejelzéseket a lehető legkisebb 
területi felbontásban kellett elkészíteni, ami gazdasági változók esetében a megyei 
szint volt. Módszertanilag azt a megoldást alkalmazta a kutatás, hogy a rendelkezésre 
álló makrogazdasági előrejelzést három gazdasági változó (a bruttó hazai össztermék, a 
fogyasztás és a foglalkoztatás) tekintetében egy regressziós dekompozíciós módszerrel 
lebontotta megyei szintre. 

Az előadás célja, hogy bemutassa a makromodellt és a regionális leskálázás módszerét, 
és értékelje a továbbfejlesztés módszertani lehetőségeit, különös tekintettel a 
regionális gazdasági modellekre. 
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Cserháti Ilona - Keresztély Tibor - Pirisi Károly 

A közmunkaprogram településszintű elemzése 

A közmunkaprogram egyre elterjedtebb foglalkoztatási forma Magyarországon, a 
közfoglalkoztatottak száma 2015-ben meghaladta a gazdaságilag aktív népesség 4 
százalékát. Azt vizsgáltuk, hogy a település illetve a településen élők jellemzői hogyan 
befolyásolják a közmunkaprogramban részt vevők arányát, valamint annak a nemek 
szerinti alakulását. Egyik kutatási hipotézisünk szerint minél kisebb egy település, annál 
nagyobb a közmunka részaránya, valamint a férfi közfoglalkoztatottak aránya az aktív 
korúakon belül. A másik általunk vizsgált hipotézis szerint minél nagyobb egy település 
annál magasabb a felsőfokú végzettségűek aránya a közfoglalkoztatottak között. 
Elemzésünkhöz logisztikus regressziót alkalmaztunk. Az általunk felhasznált adatbázis 
különlegessége, hogy településszintű adatokat tartalmaz, eddig nem készült ilyen 
mélységű elemzés Magyarországon a közmunkaprogramra vonatkozóan. 
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Koppány Krisztián  

Magyarország ágazati szerkezetéből és ipari exportteljesítményéből fakadó növekedési 
kockázatai 2010-2014 

Az előadás hátterét egy folyamatban lévő elemzés és kidolgozás alatt álló tanulmány 
adja, amely a magyar gazdaság 2010 és 2014 közötti szerkezeti átalakulását, s ennek 
növekedésre gyakorolt hatásait vizsgálja. A gazdaság szerkezetét a KSH által publikált 
2010. évi ÁKM-mel, valamint ennek a rendelkezésre álló adatok (2011-ben és 2012-ben 
a forrás és felhasználás táblák, 2013-ban és 2014-ben pedig az ágazati peremek) 
alapján számított, illetve RAS technikával továbbvezetett input-output tábláival írjuk le. 
Kifejezzük az egyes ágazatok 1-es és 2-es típusú végső keresleti multiplikátorait, 
amelyek segítségével meghatározható, hogy az adott ágazat termékei iránti exogén 
keresletváltozás milyen direkt, valamint a beszállítói kapcsolatokon, a módosuló 
lakossági jövedelmeken és háztartási fogyasztáson keresztül milyen indirekt és indukált 
hatást gyakorol a teljes gazdaságra. Az exogén keresleti komponensek közül az 
exportra, az ágazatok közül pedig a hazai export legnagyobb hányadát adó 
feldolgozóiparra koncentrálunk. Egy gondolatkísérlet keretében arra vonatkozóan 
végzünk modellszámításokat, hogy a feldolgozóipari ágazatok exportjának elmúlt 
másfél évtizedben megfigyelhető ingadozásai milyen növekedési kockázatot 
jelentettek a 2010 és 2014 közötti évek magyar gazdaságaira. 
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Szép Katalin 

Háztartási szatellitszámla Magyarországon 

A háztartásokat, mint miniüzemeket tekintve, a háztartási termelés megfelel az 
általános termelés definíciójának, és számottevő mértékű. Ennek figyelmen kívül 
hagyása torzíthatja a gazdasági növekedés ütemének, a lakosság életszínvonalának, 
jövedelmének jellemzését. A háztartási szatellitszámla olyan elszámolási keret, ami 
lehetővé teszi a fizetetlen munka (saját és más háztartás számára, továbbá önkéntes 
munka) egységes elveken alapuló értékelését, a háztartási termelés nemzeti 
számlákhoz illeszkedő számbavételét. A háztartási munka volumenét az időmérleg 
adatokkal, pénzben számított értékét pedig az általános és speciális, továbbá a 
lehetőségköltség módszerrel értékeltük, különböző közteherviselési variánsok esetén. 
Az egyéb termelési adók, támogatások, értékcsökkenés, és folyó termelő‐felhasználás 
becslése lehetővé tette a főbb mutatók meghatározását. A fizetetlen 
munkateljesítményének figyelembevételével számított „kiterjesztett” termelés 
magasabb lakossági jövedelmet és fogyasztást, GDP értéket eredményezett 2010‐ben. 
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