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Gazdaságmodellezési Társaság  

 

 

XIII. 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 hagyományos gyakorlatát.  

A XIII. GMT szakértői konferencia fő témája:   

„A növekedés gazdasági feltételei és társadalmi  vonatkozásai” 
A gazdasági teljesítmény modellezése és mérése mellett egyre nagyobb igény van a 
társadalmi jól-lét mérésére. Ez a termelés mellett a jövedelem és a fogyasztás, ezek 
eloszlásának mélyebb vizsgálatát igényli. A gazdasági növekedés feltételeit és 
lehetőségeit elemezve a makrogazdasági és gazdaság-politikai megközelítéseken túl a 
makro- és mikroadatok kapcsolata, a háztartási szempontok megjelenítése is számos 
modellezési lehetőséget kínál. A szakmai konferencia a „hagyományos” közgazdasági-
pénzügyi-vállalatgazdaságtani megközelítések mellett lehetőséget kíván nyújtani a 
társadalmi jól-lét és fenntarthatóság mérése, az indikátorok kialakítása, fejlesztése, 
integrálása és minőségük értékelése terén kapott eredmények bemutatására is. 

A konferencia ideje és helye: 2014. június 6, 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, fogadás és kötetlen szakmai beszélgetés zárja. 

A konferencia szervező- és programbizottsága: Cserháti Ilona, 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 

Pécs felöl a 6:03-kor induló TUBES IC vonat 9 órakor érkezik Kelenföldre, így épp 
elérhetik a 9:13-kor induló 150-es buszt. Alternatív megoldás: a 4-es metróval 1 
megállót a Bikás parkig, és onnan a Kosztolányi tértől induló 114-es, 213-as, vagy 214-
es busszal 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 

10.15-12.20 I. szekció: Makrogazdasági modellezés és növekedés 
Elnök: Forgó Ferenc 

Hau-Horváth Orsolya – Mellár Tamás – Sebestyén Tamás: Néhány szimuláció 
tapasztalatai egy ágens alapú makromodellel 

Bessenyei István: Két kiút az alacsony szintű egyensúly csapdájából 

Berde Éva – Kuncz Izabella: Három szomszédos ország növekedésének távlatai a pozitív 
elszámolási hatás hiányában (accounting effect). (Csehország , Magyaroszág és 
Szlovákia) 

Berde Éva – Németh Petra: Termékenységi idősorok összehasonlítása három 
szomszédos közép-európai országban 

Ritzlné Kazimir Ildikó: Az egyéni vállalkozók nem megfigyelt gazdasági teljesítményének 
alakulása és a gazdasági növekedés összefüggései Magyarországon 

12.20-13.45  Ebéd 

13.45-15.50  II. szekció: Háztartások viselkedésének elemzése 
Elnök: Ligeti Csák 

Cserháti Ilona – Elek Péter – Keresztély Tibor – Takács Tibor: A magyarországi 
háztartások fogyasztási és munkaerő-piaci alkalmazkodásának vizsgálata viselkedési 
mikroszimulációs modellel 

Csicsman József: A mikroszimuláció gyakorlati alkalmazási lehetőségei 

Cserháti Ilona – Elek Péter – Keresztély Tibor – Takács Tibor: A háztartási jövedelmek 
eloszlásának várható alakulása 2014-ben 

Kovács Benedek – Bálint Lajos Bálint: Az alvásra fordított idő magyarázata az időmérleg 
felvétel alapján 

Szép Katalin: Háztartási termelés az időmérleg felvétel alapján 

15.50-16.10 Kávészünet 
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16.10-18.15 III. szekció: Ágazati és regionális elemzések és statisztikai hátterük 
Elnök: Temesi József 

Kovács Erzsébet – Losonci Dávid: A forgalom gazdasági és társadalmi vonatkozásai, az 
utazási okok szerinti forgalmi adatok modellezése 

Józsa Tamás: Piacorientáció a helyi közmű-szolgáltatásokban 

Hauck Zsuzsanna – Vörös József: Készletgazdálkodási modellek a minőség-ellenőrzés 
gyorsítására irányuló beruházásokkal 

Andor Krisztina – Bessenyei István: Minőségtervezés lineáris tevékenységelemzési 
modellek felhasználásával 

Vereczkei Zoltán: Tudományos kutatások támogatása a hivatalos statisztika 
adathozzáférési csatornái és a kutatói akkreditáció segítségével 

18.15-18.30 Technikai szünet 

18.30-20.30 Kulturális program vendéglátással 
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ELŐADÁSKIVONATOK 

 

Andor Krisztina - Bessenyei István: Minőségtervezés lineáris tevékenységelemzési 
modellek felhasználásával 

Az előadás a gazdasági növekedésnek nem a mennyiségi, hanem a minőségi oldalára 
koncentrál, a hangsúlyt – az újabb makroökonómiai elméleteket követve – a 
mikroszintű megalapozásra helyezve. A minőségnek az irodalomban megszokott 
reprezentációjával szakítva az eltérő minőségi fokozatokat eltérő termékek gyanánt 
értelmezzük. Ez lehetőséget teremt a lineáris tevékenységelemzés Koopmans- 
Kantorovics-Stone-féle modelljének felhasználására a magasabb minőségű 
termékváltozat bevezetésével kapcsolatos döntés megalapozásában. Az előadás 
vizsgálja a túlspecializáció és az input illetve output oldalon megjelenő piaci erőfölény 
kérdését. A probléma felvetése adott vállalati környezetben történik, így a megoldás 
során a GAMS szoftver felhasználható. Megvizsgáljuk, hogy a magasabb minőségű 
termék bevezetéséhez milyen feltételeket kell teljesíteni a termelési technológiának, a 
keresletnek, illetve az erőforráskínálatnak. 

Berde Éva - Kuncz Izabella: Három szomszédos ország növekedésének távlatai a pozitív 
elszámolási hatás hiányában (accounting effect). (Csehország , Magyaroszág és 
Szlovákia) 

A három szomszédos ország egyike se tapasztalt a Franciaországban és Nagy-
Britanniában a II. világháború utánihoz hasonló, hosszan tartó (és nem csak egy 
politikai intézkedés hatására viszonylag rövid ideig megvalósuló) termékenységi 
arányszám növekedést. Ezért a Csehországban, Magyarországon és Szlovákiában az 
1980-as évektől érvényesülő, drasztikusan alacsony születési arány se fejthette ki 
ideiglenes de, a gazdasági növekedést erősen fokozó pozitív elszámolási hatását. 
Cikkünkben azt vizsgáljuk meg, hogy ennek az elszámolási hatásnak a megléte 
mennyivel növelte volna a három ország gazdasági növekedését, külön-külön 
összehasonlítva az egyes országok helyzetét. Emellett számításokat végzünk arra 
vonatkozóan is, hogy a jelenlegi termékenységi arányszámok a jövőre vonatkozóan 
hogyan fogják módosítani a három ország relatív növekedésének elszámolási hatását 
Franciaországhoz és Nagy-Britanniához képest. Elemzésünkben nem a teljes 
termelékenységi arányszámot, hanem az ütem szerint kiigazított termékenységi rátát 
használjuk inputként.  

Berde Éva - Németh Petra: Termékenységi idősorok összehasonlítása három 
szomszédos közép-európai országban 

Előadásunkban Csehország, Magyarország és Szlovákia termékenységi mutatóinak 
idősorát hasonlítjuk össze. Megmutatjuk, hogy a hagyományos teljes termékenységi 
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arányszám nem elégséges ahhoz, hogy az élve születések alakulását a közgazdasági 
folyamatok modellezéséhez szükséges, megbízható módon állítsuk elő. Az ütem és 
paritás szerinti kiigazított termékenységi arányszámok – mind a Kohler – Ortega 
(2002), mind a Boongarts-Feeney (2006)-os változatban – már sokkal pontosabban 
visszaadjak a termékenység valóságos alakulását.  

A kiigazított termékenységi arányszámok segítségével elemezzük a három szomszédos 
ország születési tendenciáinak alakulását. Ebben az elemzésben a hangsúlyt a magyar 
termékenység alakulására helyezzük. Bebizonyítjuk, hogy a teljes termékenységi 
arányszám által mutatott csökkenő trend némileg kedvezőbbé válik a kiigazított 
mutatók segítségével. Előadásunkban szimulált adatok segítségével illusztráljuk a 
különböző termékenységi ráták megbízhatóságát.  

Bessenyei István: Két kiút az alacsony szintű egyensúly csapdájából 

Az előadás a születésszám alacsony szinten tartásán alapuló kínai növekedési stratégiát 
veti egybe az oktatási színvonal hazánkban tapasztalható visszaesésének gazdasági 
növekedésre kifejtett hatásával. Az elemzés kiindulási alapjául szolgáló keretet Solow 
növekedési modellje adja, melyben a technikai haladást a Romer-féle tudástermelési 
függvény segítségével endogenizáljuk. Az így nyert síkbeli dinamikus rendszer 
bifurkációját a kínai esetben a népesség növekedési ütemének módosulása, a 
magyarországi esetben pedig az oktatás színvonalának változása okozza. 
Megmutatjuk,hogy (i) A technikai haladás magasabb egyensúlyi üteme az egységnyi 
hatékony munkára ső tőke alacsonyabb egyensúlyi értékével jár együtt; (ii) A technikai 
haladás egyensúlyi ütemének emelkedése, melyet akár az oktatás színvonalának 
javítása is előidézhet, a tőkeállomány növekedési ütemének átmeneti csökkenését 
eredményezi. (iii) Hosszú távona kínai megoldás az egy főre eső GDP és tőke gyorsabb 
növekedéséhez vezet. 

Cserháti Ilona - Elek Péter - Keresztély Tibor - Takács Tibor : A háztartási jövedelmek 
eloszlásának várható alakulása 2014-ben 

Az utóbbi években a közgazdaságtudományi és statisztikai szakirodalomban egyre 
nagyobb hangsúlyt kapnak a hagyományos mutatókon (GDP, aggregált jövedelem) túli 
mérőszámok. Ezek segítségével ugyanis a korábbinál árnyaltabban elemezhetők a 
gazdasági és társadalmi folyamatok. Az új ismérvek kialakításakor gyakran kerül 
előtérbe a well-being fogalma, amely a háztartások tényleges jólétét kívánja 
megragadni. Ennek fontos területe a háztartások egyedi helyzetének jellemzése, hiszen 
az aggregált jövedelmi folyamatok sokszor elfedik a lényeges szerkezeti változásokat.  

Az ilyen típusú elemzések elsősorban mikroszimulációs modellekkel végezhetőek el, az 
ilyen modellek ugyanis egyéni illetve háztartási szinten számítják a különböző 
jövedelemkategóriákban bekövetkezett változásokat. Ezek az egyedi változások számos 
szempont szerint aggregálhatók (pl. lakóhely, családtípus, gyermekszám, gazdasági 
aktivitás), így ezekből a korábbiaknál részletesebb következtetések vonhatók le.  
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Az ECOS-TAX mikroszimulációs modell segítségével korábban is készítettünk hasonló 
elemzéseket, azonban a modell statikus volta miatt ezek csak korlátozottan voltak 
alkalmasak előrejelzésekre, a szerkezeti változásokat ugyanis csak átsúlyozással tudtuk 
érzékeltetni. A modell továbbfejlesztett változata az ECONS-TAX már egy vérbeli 
dinamikus mikroszimulációs modell, egyéni szinten is megjelennek benne a viselkedési 
hatások.  

Az előadásban bemutatjuk a 2014. évre becsült jövedelmi folyamatokat, és azok 
részletes bontását különböző szempontok szerint. Az eredmények alapján 
azonosíthatóvá válnak azok a konkrét társadalmi csoportok, amelyek nyertesei és 
vesztesei az adórendszer idei átalakításának, ezen belül elsősorban a családi adózás 
kiterjesztésének, valamint a direkt és indirekt adók közötti arányok eltolódásának. 

Cserháti Ilona - Elek Péter - Keresztély Tibor - Takács Tibor : A magyarországi 
háztartások fogyasztási és munkaerő-piaci alkalmazkodásának vizsgálata viselkedési 
mikroszimulációs modellel 

Mikroszimulációs modellek segítségével a makrogazdasági sokkok és gazdaságpolitikai 
intézkedések hatásai háztartási szinten is elemezhetők, így például ezek jövedelem-
elosztási következményei is vizsgálhatók. Míg a statikus mikroszimulációs modellek a 
hatásokat a háztartások viselkedési reakcióit figyelmen kívül hagyva számszerűsítik, a 
viselkedési mikroszimulációs modellek ökonometriai úton becsülik az alkalmazkodási 
függvényeket, és így a hatásokat a háztartások alkalmazkodásának figyelembe 
vételével tudják kimutatni.  

Az ECONS-TAX viselkedési mikroszimulációs modell a már korábban is működő ECOS-
TAX statikus modellt három területen, a fogyasztás, a munkakínálat és a foglalkoztatás 
területén egészítette ki dinamikus elemekkel. A fogyasztás és a munkakínálat esetében 
ez háztartási szinten becsült fogyasztási illetve munkakínálati függvényt jelent, míg a 
foglalkoztatás területén egy olyan dinamikus megoldást, amely az aggregált 
foglalkoztatási sokkokat egyéni szintű foglalkoztatási változásokra bontja le. 

Az előadásban bemutatjuk az ökonometriai becslési technikákat és a becslések 
eredményeit, valamint szimulációk keretében vizsgáljuk, hogy az exogén 
makrogazdasági sokkok és gazdaságpolitikai intézkedések jövedelemelosztási hatásai 
hogyan alakulnak a viselkedési változások figyelembe vétele nélkül, illetve azokkal 
együtt. Részletesen elemezzük a jövedéki adók változásának, a családi kedvezmény 
változásának és egy ágazatspecifikus foglalkoztatási sokknak a hatásait. 

Csicsman József: A mikroszimuláció gyakorlati alkalmazási lehetőségei 

A mikroszimuláció azt jelenti, hogy e célra létrehozott számítógépes rendszer 

különböző hipotézisek alapján elemi szinten átalakít egy statisztikai adatállományt. 

Ezzel megváltoznak a statisztikai sokaság egyedeinek és ezen keresztül a sokaság 

egészének jellemzői (demográfiai és/vagy társadalmi, gazdasági jellemzői). 



 

8 

A mikroszimulációs módszertan végrehajtására számítógépes rendszert fejlesztettünk 
Microsim elnevezéssel. A rendszerhez tartoznak felső szinten a futtatás-vezérlő, az 
adat- és táblázatkezelő rendszer, míg alsó szinten a feladatokat megoldó elemi 
algoritmusok, a mikromodulok, illetve az újraíráshoz szükséges paramétertáblázatokat 
elérő rutinok. A Microsim alkalmas dinamikus modellezési feladatok végrehajtására is, 
azaz tudja kezelni a születés, halál, a házasság, válás, illetve vállalati alkalmazásoknál a 
cégalapítást, a megszűnést és a cégek szétválását is. Alkalmas a rendszer a Statistical 
Matching probléma kezelésére is. 

A szimuláció mikroszintű, ami azt jelenti, hogy az eljárás minden egyes háztartást – és 
azon belül személyt – vagy vállalatot egyenként dolgoz fel, szimulálva (lejátszva) az 
esetükben hipotetikusan bekövetkező változásokat az idő függvényében.  

A magatartásformák bekövetkezési valószínűségekben, valószínű értékekben, 
regressziós kapcsolatokban, változási trendekben, stb. öltenek testet. (Például szülési 
vagy halálozási valószínűségek, kereseti átlagok, megtakarítási hányadok, 
jövedelemrugalmassági együtthatók, vállalatok megszűnési valószínűségei stb.) A 
paraméterek mindig valamely konkrét időszakra vonatkoznak.  

Az adatállomány szimulációs újraírásának logikáját és algoritmusait egyedi 
modellekben határozzuk meg. Ezek az ún. mikromodulok, amelyeket az egyes 
jelenségkörökben jellemző specifikumokat figyelembe véve egységes elemekből, 
építőkövekből építünk fel.  

A mikromodul többfajta műveletet hajt végre:  
- A szűrés megvizsgálja, hogy a feldolgozás alatt álló egyeddel van-e teendője; 

- Az eseménysorsolás során valószínűségi alapon kisorsolja, hogy megtörténik-e a 

modulba foglalt esemény a vizsgált egyed adatainak függvényében; 

- Értéket utal ki, illetve továbbvezeti az adatokat; 

- Végrehajtja az eseménysorsolás következményeit, a dinamikus szimuláció esetén 

megszüntet, vagy létrehoz egyedeket. 

A létrehozott mikromodulokat a vizsgált sokaság minden egyedére végrehajtjuk és 
ezzel létrehozzuk az újraírt adatállományt. A szimulációt hosszabb időtávra úgy hajtjuk 
végre, hogy az újraírt adatokon ismételten elvégezzük a feldolgozást (azonos vagy az 
időben változó paraméterek felhasználásával). 

Az előadás a kutatóállományok létrehozásának technológiáját és a segítségével 
végrehajtható államigazgatási, pénzintézeti és telekommunikációs szektorbeli 
alkalmazások modellezési lehetőségeit mutatja be, kiemelve a legújabb dinamikus 
mikroszimulációs módszertanra alapuló kutatást, a nyugdíjak és a meghosszabbodott 
várható élettartam modellezését. 
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Hau-Horváth Orsolya - Mellár Tamás - Sebestyén Tamás: Néhány szimuláció 
tapasztalatai egy ágens alapú makromodellel 

Az előadásban egy saját fejlesztésű ágens alapú makromodellt mutatunk be, amely 
nem törekszik a valós gazdasági kapcsolatrendszerek teljes körű megragadására, 
azonban a standard makroökonómiai modellek legfontosabb elemeit tartalmazza. A 
szerzők által korábban fejlesztett és vizsgált modellhez képest (Hau-Mellár-Sebestyén: 
Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Közgazdasági Szemle, 60(9), 992-1024, 2013) 
nem csupán egyetlen piac működését modellezzük, hanem több piac 
összekapcsolásával egy egyszerű ágens alapú reprezentációját adjuk a makrogazdasági 
körforgásnak. A modell tartalmazza mindazokat a fontosabb elemeket, amelyek egy 
egyszerű makromodell szempontjából elengedhetetlenek: a háztartások (adott, 
inelasztikus) munkaerejüket bérbe adják a vállalatoknak, az így realizált jövedelmet 
fogyasztási cikkek vásárlására költik. A vállalatok készletszintjük és profitjuk alapján 
változtatják a termelt mennyiséget és a termékek árait. A vállalatok adott esetben 
tőke-kapacitásaikat is bővíthetik, a tőkejavakat egy speciális vállalati szektor állítja elő, 
szintén a háztartások munkaerejére építve. A fogyasztási cikkek homogének, azonban 
a háztartások és a vállalatok közötti kapcsolati háló nem teljessége esetén kvázi-
monopolisztikus helyzetek alakulhatnak ki. 

A modell segítségével alapvetően két kérdést vizsgálunk. Egyrészt arra keressük a 
választ, hogy az alulról építkező ágens alapú modellt milyen egyensúlyi (vagy éppen 
nem egyensúlyi) folyamatok jellemzik. Melyek azok a tényezők, amelyek a főbb 
makrováltozók ingadozását, trendjét befolyásolják, illetve milyen jellemzői és 
meghatározói vannak a gazdasági működés endogén ingadozásainak. Másrészt azt 
vizsgáljuk, hogy a gazdaságot érő exogén hatások, kiemelten a fiskális politikai 
beavatkozások, milyen hatással vannak a gazdaság egyensúlyi tendenciáira és 
mikrostruktúrájára. 

Hauck Zsuzsanna - Vörös József: Készletgazdálkodási modellek a minőség-ellenőrzés 
gyorsítására irányuló beruházásokkal 

A minőség-ellenőrzés számos esetben a sorozat minden egyes elemére kiterjed, így az 
átvizsgálási folyamat gyorsítása javítja a rendszer reakciókészségét, valamint 
költségmegtakarításhoz vezethet. A selejt termékek arányát valószínűségi változónak 
tekintjük, és két különböző típusú EOQ modellt mutatunk be. Az egyik típusban 
minden készletezési ciklusban ugyanúgy viselkedik a rendszer, ahogy az az első 
ciklusban kialakult. A másik típusban azonban az egyes ciklusok függetlenek egymástól, 
a selejt termékek aránya változhat az egymást követő periódusokban. 

A minőség-ellenőrzés sebessége mindkét esetben döntési változó, így a gazdaságos 
sorozatnagyság mellett az optimális átvizsgálási sebesség meghatározásának módját is 
bemutatjuk, a minőség-ellenőrzés különféle költségfüggvényei mellett. Magas 
selejtarány esetén jelentős különbségeket tapasztalhatunk a két modelltípus 
összehasonlításában.  
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Józsa Tamás: Piacorientáció a helyi közmű-szolgáltatásokban 

A Magyarország jelenlegi konvergencia programját meghatározó Széll Kálmán Terv a 
2013-14-es időszakra az önkormányzatok működési hatékonyságának a fokozását tűzi 
ki célul. A magyar közigazgatás alsó szintjén ugyanakkor már a rendszerváltás óta 
uralkodó az Új Közmenedzsment filozófiája, amely abban hozott újat, hogy a 
hatékonyság fő kritériuma mellé beemelte az ellátottak (fogyasztók) igényeinek való 
jobb megfelelést is, mint a hatékonyságot kiegészítő eredményességi mutatót a 
kimeneti oldalon. A dolgozat célja annak vizsgálata, hogy mennyiben sikerült a hazai 
önkormányzatok által nyújtott közszolgáltatások kapcsán meghonosítani a 
vevőorientációs eszközöket. Kutatási kérdésünk, hogy az eddigi eredmények tükrében 
mekkora mozgástér rajzolódik ki a Széll Kálmán terv további hatékonyságfokozó 
célkitűzéseinek a megvalósítására? A kutatás során az önkormányzati tulajdonban álló 
közműszolgáltató társaságok gyakorlatát vizsgáljuk, miközben teszteljük a 
marketingelmélet piaci orientációs modelljét. Megállapításaink a kormányzati 
szándékok nonprofitosítást célzó és küszöbön álló átalakításainak vonatkozásában is 
fontos üzeneteket tartalmaznak. 

Kovács Benedek - Bálint Lajos Bálint: Az alvásra fordított idő magyarázata az 
időmérleg felvétel alapján 

Életünk mintegy egyharmadát alvással töltjük. Az alvás alapvető fontosságú a testi és 
lelki egészség szempontjából. Kutatások igazolják, hogy a túl sok (nyolc óránál több) es 
a túl kevés (hétnél kevesebb) alvás sem jó az egészség szempontjából, az ideális ebben 
az esetben is az arany középút. Az alvásra fordított idő életkor szerint vizsgálva egy U 
alakú görbével jellemezhető. A fiatalabbak és az idősebbek az átlagosnál több időt 
töltenek ezzel az alaptevékenységgel, míg középgeneráció kevesebbet. A nők valamivel 
többet alszanak, mint a férfiak. A felfokozott életvitel sajátossága az alvás ébrenlétre, 
hasznos időtöltésre, munkára való konvertálása. Ugyanakkor az alváshossz 
összefüggést mutat a családi életciklussal is. Bár az alvás hossza alapvetően biológiailag 
maghatározott, figyelemreméltó, hogy az említett társadalmi faktorok hatása. Az 
alvásra fordított időt vizsgáló kutatások között két elméleti hagyomány fedezhető fel 
az egyik a racionális voluntarizmus, a másik a strukturalizmus. A kutatások egy része 
ugyanis azt hangsúlyozza, hogy az emberek komoly erőfeszítéseket tesznek egyéni 
lehetőségeik kiaknázására és ebben fontos szerepet játszik az idővel való gazdálkodás, 
a másik vonulat a társadalmi struktúra (pl. kisgyermekek nevelése) korlátozó 
tényezőivel foglalkozik. 

Ezeket az összefüggéseket az 2009/2010. évi időmérleg felvétel alapján vizsgáltuk és 
azt állítjuk, hogy a kétféle elmélet nem zárja ki egymást. Eredményeink alapján a 
racionális mérlegelés elsődlegessége (alvás-munka csere) mellett érvelünk, de 
kimutatható a struktúra korlátozó hatása is (betegség, gyermeknevelés). Az elméletek 
tesztelésére lineáris és robusztus regressziót használtunk. 
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Kovács Erzsébet - Losonci Dávid: A forgalom gazdasági és társadalmi vonatkozásai, az 
utazási okok szerinti forgalmi adatok modellezése 

Az utazási célok és régiók szerint eltérő közlekedési eszközök választhatók. A kutatás 
ezen első szakaszában a településekre irányuló és onnan kimenő személygépkocsi 
forgalom adatait elemezzük. Az utazási teljesítmény 60%-a munkával és iskolába 
járással kapcsolatos. Részletes adatok a Népszámlálásból érhetőek el, de évente 
rendelkezésre álló adatokat is felhasználunk.  

Az utazási forgalom nagyságára feltételezésünk szerint hatással levő mutatók terében 
főkomponens-elemzést végezve a gazdasági aktivitást és sűrűséget mérő két faktort 
állítunk elő. Ezen képzett tengelyek mentén azonosítjuk azokat a településcsoportokat, 
amelyek vonzó utazási célok.  

A 3152 magyar településre rendelkezésre álló társadalmi- gazdasági- és utazási adatok 
alapján település klasztereket alakítunk ki. Ezen klasztereket összevetjük a 
lakónépesség száma alapján képzett KSH besorolással. 

Ritzlné Kazimir Ildikó: Az egyéni vállalkozók nem megfigyelt gazdasági 
teljesítményének alakulása és a gazdasági növekedés összefüggései Magyarországon 

Az Eurostat ajánlása alapján a nem megfigyelt gazdasági tevékenységet a GDP 
számítások során a nem megfigyelt gazdaság kategóriái szerint kell kimutatni. 
Magyarországon az egyéni vállalkozók hozzáadott értékének számítására 2011-ben 
bevezetett módszertan szerint a vállalkozók adminisztratív adataiból számított 
hozzáadott értéke mellett az ÁFA elkerülés, elégtelen adatszolgáltatás és az 
adatszolgáltatás hiánya miatt nem megfigyelt hozzáadott értéke is becslésre kerül. A 
számítások egyedi adatokra épülnek és a részletes adatok a 2006-2012. közötti 
időszakra állnak rendelkezésre.  

A nem megfigyelt gazdaság kategóriák szerinti részletes kimutatása lehetőséget ad a 
jelenség részletesebb vizsgálatára, elemzésére. A felmerülő kérdések közül talán az 
egyik legérdekesebb az, hogy az ország gazdasági növekedése és a különböző nem 
megfigyelt gazdaság kategóriák szintjei között milyen összefüggés tárható fel. A 
vizsgálatot különösen érdekessé teszi, hogy a vizsgált időszakban kezdődött a 2008-as 
nagy gazdasági válság, és a kilábalás is. 

A rendelkezésre álló éves adatok száma nem ad lehetőséget részletes vizsgálatra. Ezért 
az éves aggregált, nem megfigyelt gazdaság kategóriák szerinti adatokat negyedéves 
adatokra bontom fel, majd vizsgálom a kapcsolatát a negyedéves GDP változásával. 
Végül kísérletet teszek arra, hogy becsüljem az egyéni vállalkozók 2013-as nem 
megfigyelt hozzáadott értékét. 
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Szép Katalin: Háztartási termelés az időmérleg felvétel alapján 

A háztartás keretein belül, háztartáson belüli fogyasztásra szánt munka pl. takarítás, 
karbantartás, főzés, gondoskodás eredménye ugyanúgy hozzájárul a háztartás 
fogyasztásához, mint piaci helyettesítőik. A háztartási termelés kívül esik a nemzeti 
számlák keretein, de volumene jelentős lehet, az egyes országok GDP-jének 30-50 
százalékát is eléri. A háztartási termelés helyettesítője, kiegészítője a piaci 
termelésnek. Kérdés, hogy a piaci termelés visszaesését kompenzálták-e a háztartások 
a háztartáson belüli nagyobb aktivitással, a felszabaduló idő otthoni hasznosításával 
pótolva a kieső pénzbeli jövedelem egy részét. A 2001-es szatellitszámla 
tapasztalatainak felhasználásával  a háztartási termelés volumenének becslésére 
teszünk kísérletet a 2010-es időmérleg felvétel alapján, továbbá vizsgáljuk annak egyes 
összefüggéseit. 

Vereczkei Zoltán: Tudományos kutatások támogatása a hivatalos statisztika 
adathozzáférési csatornái és a kutatói akkreditáció segítségével 

A Központi Statisztikai Hivatal a 2013-2014. évek során az adatvédelmi tevékenység új 
szabályozási, működési rendje szerint megújította a KSH-ban kezelt statisztikai 
adatokhoz való hozzáférés szabályait. Ennek keretében elkészült a KSH kutatói 
akkreditációs rendszere, melyek segítségével a kutatási tervek tudományos célját, 
illetve a kutatás egyéb vonatkozásait vizsgálja a Hivatal. 

Hangsúlyos szerepet kapott a tudományos célú kutatások támogatása és kitüntetett 
szerepet kapott a KSH hat adathozzáférési csatornája. A hat adathozzáférési csatorna 
közül a tudományos kutatás szempontjából legvonzóbbak a biztonságos környezetben 
való hozzáférés csatornái (a KSH által működtetett kutatószobai környezet, a távoli 
végrehajtás, illetve a kiépítés alatt álló távoli hozzáférés), valamint az anonimizált 
mikroadat-kiadás. 

Kutatóként biztonságos környezetben közvetlen azonosításra alkalmatlanná tett 
mikroadatokon végezhetünk részletes kutatásokat, majd a létrehozott kutatási 
eredményeket adatvédelmi szempontú ellenőrzést követően kaphatjuk kézhez. A 
biztonságos környezetbeli hozzáférés így a gazdaság, társadalom és környezet 
vonatkozásában a KSH-ban kezelt mikroadatállományok segítségével számos részletes 
elemzési, modellezési lehetőséget kínál a tudományos célú kutatást végzők számára. 

A biztonságos környezetbeli hozzáférés szemléletében más adatvédelmi tevékenység 
ellátását kívánja meg a KSH-tól, mint a „hagyományosabbnak” tekinthető anonimizált 
mikroadat-kiadás esetében. Ilyen értelemben a kutatásokhoz kötelező utólagos 
adatvédelmi szempontú ellenőrzési tevékenység is társul; az előzetes adatvédelmi 
tevékenység szerepe ezen adathozzáférési csatornák esetében elenyésző. 
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