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Előszó, jegyzet az Olvasóhoz 

 

„Verba volant, scripta manent” – mondták a rómaiak. Tudományos 

kérdéseket sokféle szempontból lehet megközelíteni. Bármi álljon is 

ezek középpontjában, legyen az adott téma bármennyire is szakma 

specifikus, a „tudomány” maga, sohasem unalmas, hanem nagyon is 

érdekfeszítő. Egy-egy tudományos kérdésről írott szakcikk olvastán – 

még ha az a befogadó érdeklődési körétől, szakmai-tárgyi ismereteitől 

mégoly távol is áll – a figyelmes Olvasó úgy érzi, hogy valamivel 

gazdagodott, tudása valamilyen módon bővült. Legyen az az újdonság 

egy merőben újszerű teória, addig nem ismert konkrét tudástartalom, 

valamilyen először közreadott módszer, avagy egy teljesen új sajátos 

szemlélet. 

Jelen könyv igyekszik az Olvasó fenti, újszerűségi kívánalmainak 

megfelelni. Tárgya rendkívül sokrétű, hiszen ez a kötet több tudományág 

tudományos publikációinak gyűjteményes kiadványa. Olyan 

szakcikkeket tartalmaz, amelyek a napjaink Magyarországában 

felmerülő, velünk élő, rendkívül komplex természeti, társadalmi, 

gazdasági, regionális folyamatok/jelenségek probléma halmazainak 

legkülönbözőbb szaktudományos kérdéseivel foglalkoznak. Apropója 

pedig egy jeles ünnep, nevezetesen a békéscsabai felsőoktatás 30 éves 

évfordulójára 2016. május 5-én megrendezett nagyszabású tudományos 

konferencia. „A magyar gazdaság és társadalom a 21. század 

globalizálódó világában” című, 150-200 fő részvételével lebonyolított 

tudományos vitaülés 10 szekciójának több mint 100 előadásából 

összesen 70 db szakcikk született. Ezeknek az anyagát tartja kezében az 

Olvasó. 

A kötet adott módon való összeállításával a szerkesztők szándéka az volt, 

hogy a végeredmény, a „produktum” szerkezetileg nagyjából 

tudományági besorolást kövessen. A tanulmányokat az alábbiak szerint 

rendeztük: angol nyelvű előadások csoportja, gazdaságtudományi cikkek 

gyűjteménye, társadalomtudományi jellegű anyagok egysége, tér 

(regionális) tudományok körébe sorolható előadások köre, az 
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agrártudomány új eredményeinek szakcikkei és végül matematikai-

informatikai publikációk zárják a sort. Az egyes „blokkokon” belül pedig 

a szerzők nevei szerint az ABC sorrendjét alkalmaztuk. 

Remélhetőleg nem a szerkesztői elfogultság mondatja velünk, hogy, 

ennek a könyvnek az anyaga egy roppantul színes tabló. Olyan 

„kavalkád”, amelyet egyformán jellemez a széles tematikai kínálat, a 

sokféle probléma megközelítés, a metodikai gazdagság, az irodalmi-

elméleti megalapozottság vagy a gyakorlatban is felhasználható konkrét 

eredmény. 

Összességében kiadványunk 2016 egyre gazdagodó magyar (leginkább 

alföldi) és részben nemzetközi (szlovák, román) tudományosságának 

egy szelete. Széles vászon, tele számos tudományág jeles művelőinek 

írásaival, izgalmas tudományos témákkal és figyelemre méltó 

konklúziókkal. A cikkek olvastán a szerkesztők úgy érezték, hogy sok 

mindennel gazdagodtak. Reményeik szerint jelen kötetet számosan 

haszonnal forgathatják: a tudomány művelőitől kezdve, az egyetemi 

oktatókon, gyakorlati szakembereken át a „csak” érdeklődő laikus 

olvasókig. 

 

A szerkesztők 
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CONSUMER APPROACH TO THE WELLNESS TOURISM 
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1Szent István University Faculty of Economics, Agriculture and Health Studies, 
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2Szent István University, PhD School of Management and Business Administration 

3Szent István University Faculty of Economics, Agriculture and Health Studies, 

kolcseyne.balazs.maria@gk.szie.hu 

 

Introduction 

The theme’s actuality consist of the appearance of the wellness’ frame of mind and its 

effect to a lot of area. 

In our point of view, we can utilize the consumer’s behavior change by the wellness’ 

trend, where the guest can feel the mixture of the health and the pleasance of spending 

the pastime. 

Nowadays the health consciousness is getting a bigger and bigger emphasis and related 

to this, conscious consumption. The affected ones try to adjust their consumption to the 

healthy lives approach in life’s different areas. This aspiration to healthiness is not just 

regard to eating habits or systematic exercise, it appears in the spending of the pastime’s 

motivation. 

These aspects are prevailing by choosing the tourism destination, so we have to define 

the area’s tourism strategy and pay attention to the national trends. 

Theoretical background 

The increasing role of health generated new consumer groups and new target markets. 

The service providers try to reach these new potential target markets by creating well-

positioned elements. Nowadays, the health conscious way of thinking and the way of 

life is getting a more holistic interpretation. For some consumer groups the healthy 

lifestyle became a philosophy of life and a way of thinking. 

In the 50s, when wellness was known as wellbeing, the definition of WHO in 1948 was 

a milestone: "health is the state of complete physical, mental and social well-being and 

not merely the absence of disease or infirmity”. WHO’s definition was first that 

formulated that the well-being of people is not the same as simply being healthy, having 

a healthy body, but it also depends on the psychological balance and emotional 

satisfaction. Recognizing this led to a new approach to healing as well: on one hand the 

person as a whole cannot be separated from the illness, and on the other hand, the 

patient also has an important role in the healing process. 

The wellness concept was slightly broadened by the 1986 Ottawa Charta. To reach a 

state of complete physical, mental and social well-being, an individual or group must 

be able to identify and to realize aspirations, to satisfy needs, and to change or cope 

with the environment.” They concluded that health is not an aim in itself, but it is a tool 

in the path to the condition of well-being. With this, the responsibility was placed from 

the doctor to the individual. 

The aforementioned facts were a breakthrough in defining the concept of wellness, as 

it created a whole new approach to the subject. 
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This had a great impact on the American, Halbert Louis Dunn’s works, who created the 

word ’wellness’ by combining the word wellbeing and fitness. 

Halbert Louis Dunn laid the basis of the definition of wellness, but many followers 

developed it further and translated definition, created in “High Level Wellness” into 

practical language (Berg, 2008). 

According to the European Union Wellness (EWU), founded in 1990, life is a wellness 

recipe, which is focused around the individual, and the natural and social environment, 

and those cannot be separated. So according to the EWU the individuals’ comfort or 

discomfort depends on these effects, so the wellness programs should be available. 

The German Wellness Association believes that wellness is a process of achieving a 

good state of mind, while the factors that help the individual to be healthy help along 

the way, so that he can live a healthy happy life. (DWV 2007) 

Lanz-Kaufmann (1999) describes wellness as an ongoing and active interaction with a 

mission - to achieve physical, mental and spiritual health and harmony - in line with 

social and environmental factors. Defining elements are that the individual is 

responsible for himself and of the care of his body (fitness), healthy eating, relaxation, 

mental activity and general behavior. 

Greenberg/Dintiman compared the wellness to a wheel, which is composed of five 

health factors: physical, social, mental, spiritual, and emotional. The balance of the five 

factors lead to the wellness condition (Lanz-Kaufmann, 2002, Berg, 2008). 

Hertel accepts the known definitions of wellness, but he thought much emphasis should 

be placed on the common points of the different approaches. This could be the 

significance of lifestyle and responsibility for our health (Lanz-Kaufmann, 2002). 

Opaschowski recognized that the large fitness wave of the 1980s could be interpreted 

by the wellness. This also, why he thought that the wellness is physical activity, coupled 

with relaxation, spiritual and intellectual effort. (Opaschowski, 1987). 

In Haug's opinion (German health educator) wellness is a new practical and pragmatic 

health approach that puts the individual's quality of life at the center. He outlined his 

own elements of a wellness program: "individual responsibility, fitness, stress-free 

living, conscious eating and environmental awareness" (Haug, 1991, Lanz-Kaufmann, 

2002). 

It is common in the definitions that they emphasize the multi factorial nature of 

wellness. According to the narrowest interpretation, wellness consists of at least three 

components: body, soul and spirit; in a broader approach, there could be up to ten 

elements (Table 1).  
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Table 1. Components of wellness interpretations 
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WHO (1948) X  X X       

Dunn (1961) X X X        

Hettler 

(1980) 
X X X X X      

Ottawa 

Charta 

(1986) 

X  X X       

Opaschowski 

(1987) 
X X X        

Haug (1991)      X X X X X 

Lanz-
Kaufmann 

(1999) 

X X X X  X X X X X 

Illing (1999) X X X    X   X 

Greenberg 
Dintiman 

(2002) 

X X X X X      

SRI (2010) X X X X X    X  

Source: own compilation 

 

In summary, the conceptual approach to the wellness lifestyle features includes: 

– Health-conscious thinking, 

– Regular exercise,  

– Age-appropriate physical condition, 

– Healthy nourishment, 

– Regular relaxation, stress management, 

– Beauty care, 

– Proper mental and spiritual state, 

– Environmental awareness, 

– Ignore bad habits. 

Research and results 

The fundamental goal of the small sample qualitative research was to bring up 

information that would help to identify the hypotheses and would build the basis of a 

quantitative research. 

The qualitative research was conducted in the form of individual in-depth interviews, 

where 30 people were asked about their opinion. This material was evaluated by 

conventional analysis method. 
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The topics were determined to get information about why the consumers choose certain 

destinations, what they think the criteria is when they choose wellness services and 

what they prefer when choosing a provider. 

Overall when speaking of choosing destinations, the service quality element and price 

are the dominant factors, but the resort's reputation or the atmosphere of the city are 

also highly valued. The interviews also revealed that the structure of the preference 

system is basically determined by the date of the holiday (winter or summer). 

In some part of the research, I have also examined what comes to the mind of the 

respondents when hearing the world "wellness". The result of the association test was 

positive, since no negative words or bad experience were mentioned. 

Most often heard terms were "rest", "recreation", "health", "sauna", "water" and 

"massage" (Figure 1). 

 
Figure 1. Associations about wellness 

Source: own compilation 

 

According to the respondents, wellness provides an opportunity "not to pay attention to 

anything else outside your own convenience". 

In addition to the concept of association, I have also analyzed the respondents' opinions 

whether wellness could be considered as an art of fashion. The participants were united 

to express the opinion that the younger generation (25-35 years of age) is more of a 

trend setter than health conscious. 

I also separately analyzed the question of what exactly are the service elements of the 

wellness offerings. After the result of the association test, it was not surprising that 

almost everyone mentioned the water of different temperatures (hot, thermal) and also 
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the "sauna", "massage". Some also mentioned “fitness programs, Pilates, aqua fitness, 

tepidarium". 

Several people pointed out that as part of the "spa feeling" one must see the region's 

endowments and the beautiful environment. It should not be in "smoky city center" 

because of "the importance of a friendly, clean environment". 

Based on these results, we can see that the respondents were aware of the true meaning 

of the word 'wellness' and what services can be considered as part of the wellness 

experience. 

Summary 

Based on the theoretical information, it is important to examine the opinions of the 

target market. The research was focusing on the associations of the wellness among the 

potential customer of southern Hungary’s touristic region. If the strategy leads to the 

development of the wellness services, then it is crucial to know whether our consumers 

truly understand the meaning of the wellness definition. 
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Abstract 

Nowadays health consciousness is getting more and more important. People are also forming their behaviour 
as well and they are changing what, how and when they consume products and services. Therefore it is 

important to examine what they thing of the term wellness in general. 

Keywords: health tourism, wellness definition, wellness association. 
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THE RENEWAL OF THE HANGYA COOPERATIVE 

BÓKA Tamás
1 

1 Debreceni Egyetem; PhD student, boka.tamas@oxfordschool.hu 
 

Introduction 

This study is intended to be a summary of an interdisciplinary paper with a similar topic 

to the specified theme of the first Great Hungarian Plain Congress in 1993.1 

It is known that "With over 56 % of the population in the 27 Member States of the 

European Union (EU) living in rural areas, which cover 91 % of the territory, rural 

development is a vitally important policy area.  ... The strengthening of EU rural 

development policy is, therefore, an overall EU priority.  ... On the other hand, the 

European countryside has a great deal to offer".2 

Literal overview 

Nowadays, it is a cliché, that at the beginning of the last decades of the 20th century, 

the Hungarian society more likely to fit into a close and mainstream of the 

modernization European integration process, which has a new challenge - the promise 

of the sustainable development - with the requirements and needs of the 21st century. 

There is a serious conflict between different social groups: those, who are lagging 

behind more focused on the present and among the middle classes the satisfaction of 

future needs are highly important. 

We are looking for elements relating to the training in the Great Hungarian Plain, which 

present well the breaking with the old behaviour and show the effects of the new acts. 

According to our belief, our work synthesizes the era, which is called a transform from 

socialism to global capitalism according to social researchers or the decades of 

transition into state apparatus. 

The transitional period similarly to the innovations, marks a dynamic stage.3 We can 

determine the decades characterized by the diffusion of global models as the fact 

(compulsion) of the changing generates what kind of strategy (fear, stagnation, hope to 

join in, and participation) from the local groups of the society of the lowland. 

We experienced that the majority of respondents still do not have the values and norms 

that will make available for long term to join in the economic and social modernization 

process at the end of the 20th century. In case of acquiring it personally, it is a good 

tool using individual training, re-training (lifelong training), exploitation of the 

opportunities offered by the increasing complexity of employment programs and 

sustainable society. 

Beside of the different cultural capital-increasing programs with measureable result, a 

proper result can be to make the adaptation easier for the participants to the social 

environment. This adaptation may end up in strengthened innovation and the mobility 

of each individual may start, which leads to a stable integration of the lagging people. 

                                                           
1http://www.rkk.hu/hu/kiadvanyok/magyar_nyelvu_kiadvanyok/alfold_kongresszus_kotetek/i_alfold_kong
resszus.htmldownloaded: 2015. 06. 04. 
2http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_hu.htm 
3These transitional periods can be longer than generally in different areas. 
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We believe that participating in the processes above and productivity can formulate 

rational behaviour and type of actions individually, which is the condition of starting in 

various mobility careers, ongoing modernization according to many classical people 

(Max Weber, Jürgen Habermas, Pierre Bourdieu and others) (Zapf, 2002). 

A need for a rational conformity to the global changes and a will for a regional 

economic and social catching up, the sustainable society-typed developments make 

three lowland ways and scripts probable. 

It is important to emphasize that every idea is basically depends on the Great Hungarian 

Plain human and financial ability to attract capital (e.g. formation of a country town 

innovation networks) also on local initiative and risk-taking features. The success of 

modernization supposes to interpret as the lowland members of the economy and 

society (rural development partnerships) how can develop a network-based dynamic 

relationship and operating systems. 

Material and method 

The jász traditions based on building (reception) of traditions and the transmission of 

knowledge. This is the reason why it is not surprising, that the aim of our training 

development mentioned above is that the principles, aims and solutions of the general 

integrated rural development, which is general in the European practice, firstly, we have 

to split into pieces than put them together to create a complex developmental thinking 

in the students, which will make them able for practical use of our rural development 

goals and guidelines. 

The students will be able to make decisions, become self-supporting with the 

multidisciplinary theoretical and practical knowledge, in other words, with the different 

interpretation and problems of rural areas, showing the old and new development 

tendencies and knowing the conceptual and practical (legal and institutional 

background, planning documents) system of rural development. 

Results and evaluations 

The characteristics of the social cooperative attach to the hangya cooperative. 

Regarding to the national past of the hangya cooperative, the analysts (e.g. István 

Simon, Zoltán Szabó, Pál Romány) highlight, that it shortened the way of the product 

and the service, attempted to keep a greater part of values and money in the system. 

Altogether, with its agricultural tools, the hangya tried to influence the material and 

social conditions of the rural community. This goal is especially fit into the situation, 

values and future picture of the community in Alsó-Jászság. 

In one chapter in our work, we try to mention that what kind of influence can have the 

gypsy students in the group. The personal stories, the possibilities of mobility can create 

a life (frame), which can help the integration efforts of the regional gypsies. In favour 

of this, we made personal sociological interviews. 

One of our students highlights this status: "I grew up in a gypsy settlement. I also live 

there now. This is the Ilona settlement" I wanted to be a boxer, like Laci Papp - 

remembered our responder, who added that he did not have the possibilities for this 

dream. 

He told, that in his childhood "we just hung out" but today "I see the world differently". 

Through the ages, the world and Jászapáti have changed a lot. "The gypsies should 

change like this, too" - he added. According to the change, "besides of physical things, 

intellectual and learning socialization are also needed." 

http://dictzone.com/angol-magyar-szotar/country%20town
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The school as an institution tolerates but does not accept our responders. Today they 

feel, that "I have never been in a close friendship with anybody at school". Generally 

we saw, that our responders performed better at skill subjects. Between the frames of 

socialization, our students emphasize the impact of religion and faith, which they did 

not notice before. "I only knew where the church is" - refers neutrally to questions about 

the church. 

In the past years, a charismatic catholic community succeeded to build a relationship 

between gypsy residents and families. The evangelism, local community, well-known 

neighbourhoods are really important - mentioned by our responders. 

In this community "I can tell them positively why we have to change. I came from 

where they are now" - remembered our responder, who is a community leader today. 

"It is worth it, because now we know a bit more about it and we can manage things 

better." - said a gypsy participant about the usefulness of the training and project, who 

will tell his experiences and his positive changes in the religious meeting of the 

community, because "according to our agriculture and farming skills now we are the 

main performers in our community". 

Thus, we can say that the gypsy participants successfully adapted to the project, where 

the participants can acquire skills, which improve their quality of life. This success can 

improve and can be a base of the social integration. It is also important, that in many 

point of views, the success of the training was about the community. That is the reason 

why it would be necessary thinking about how we can expand the next project with 

participants, who work on strengthening the role of rural development. 

Conclusions 

In our work we must ask the question again what István Budai also asks in his 

interdisciplinary concept written in 2009 in his study: the question "what is more 

relevant?" comes to the fore again and again: different fields, branches specialists are 
working closed in their profession, or leave to the possibility of integration, 

interprofessionalism, which is unused so far. 

The thought of the cited author clearly linked to rural development (based on the 

emphasis of the social economy and supported employment opportunities), and the 

social sectors and regional economic traditions. 

Our idea is that this program would provide a life-tailored learning (Gerő, 2011) inter-

professional support services, during which the (public) employment management 

(quasi as a workplace social task) would strengthen the social safety net (sector) and 

formal and non-formal way deal with the ordinary (or believed as ordinary) problems 

of the staff. 

We believe, therefore, there will be a catch-up section in the lagging scenario only if 

remedial programs implemented in a community / region as an integrated problem (i.e. 

strengthening the individual and family management competencies is supported by 

employment opportunities as well) treated with individual circumstances, tackling 

situations.  
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Summary 

Amongst our final thoughts we need to reflect on what interdisciplinary innovation is 

important to point out based on the Jászapáti model and our research. 

The objectives featured by The Cork European Conference on Rural Development for 

rural development objectives are fairly the same as the need of the employment 

cooperative with our interpretation. We can read those objectives of the so well-known 

Cork Declaration which the developers may feel necessarily theirs: 

- The prevention of emigration, 

- The fight against poverty, 

- stimulating the job creation, 

- The development of equal opportunities, 

- as well as meet the higher and higher quality needs in health, safety, personality 

development, relaxation and prosperity of the rural space (Simon, 2002). 
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Introduction 

The business environment is characterized by constant changes which are quite 

unpredictable in the case of crisis or post-crisis development. Because of such frequent 

variations, the increase or decrease of business performance is about to happen. It is 

important to determine which negative or positive impacts of external and internal 

factors would limit or support the continual growth of the company. The automotive 

industry is absolutely the most important industry sector in the Slovak economy as it 

generates a significant part of the GDP and employment, it continually grows, and has 

a crucial potential, even from the point of view of research and development. On the 

other hand, the economy largely depends on its results. Therefore, due to the past effects 

of the former economic crisis, it is necessary to take into account all the relevant factors 

which may threaten companies doing business in this sector. Of course, it is important 

for all companies to be prepared for a possible downturn, but this article focuses purely 

on the automotive industry. This paper identifies the basic indicators which may be 

significantly influenced due to the changes of certain potential positive or negative 

factors in the internal or external environment which may simulate those changes and 

quantify the effects they would evoke. 

Literature review 

The standard financial analysis as a judgemental process using data from financial 

statements and identifying major changes in their trends (Gibson, 2009) is famous for 

its simplicity, quick implementation and quite a wide variety of interpretation 

possibilities. It has been known and applied for many years, so nowadays we can state 

that it has become a standard tool to determine the influence of the external and internal 

factors on the companies’ financial position, namely the companies’ health as a whole. 

There are many authors presenting the theoretical or practical aspects of the financial 

analysis both in Slovakia and in the Czech Republic(Gundová, 2015; Lesáková, 2007; 

Lesáková et al, 2015; Zalai, 2013; Růčková, 2016; Kalouda, 2016) as well as in other 

countries (Gibson, 2009; Brealey – Myers, 2016).In their study (2007), Shim and Siegel 

maintain the importance of a proper financial statement analysis in the optimization of 

a company’s profit and efficiency as well as the reduction of the risk in its activity. 

Wojewoda (2011) explains the term financial health, and specifies the conditions of 

efficiency in the context of food processing. Fabozzi and Drake (2012) focus on 

operating performance in terms of information about how well the company had used 

its resources. 

As the financial management integrates many processes from the point of view of their 

financial evaluation, it covers quite broad areas, thus, the financial analysis and its 

methods are used in order to judge the business situation of both companies and 
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competitors to propose relevant objectives as a reaction to the identified situation as a 

benchmark in the case of control. 

The role of the financial analyst is to select information that is relevant to the decision-

making process about a certain issue to arrange some information in order to highlight 

important relationships, and then interpret and draw conclusions (Khan, Jain, 2007). As 

industries vary a lot, methods and processes are selectively applied in different 

conditions, and even results are interpreted with respect to the specific conditions of 

each industry.  

External and internal factors have an impact on the business performance with various 

degrees of intensity. Changes occurring in the macro environment have an effect that 

transcends firms and specific industries (Joyce, et al., 2001, p. 38). Internal factors can 

be handled by the management because they occur within the company itself. Factors 

influencing business performance are incredibly numerous, however, only a few of 

them are able to be empirically verified. Mallya (2007, p. 53) recognizes five distinct 

groups of internal factors: production factors, human resources factors, financial and 

budget factors, marketing and distribution factors, factors of technological development 

which were confirmed by the Slovak conditions, even at the level of investing activities 

(Hvolková, 2015) and innovations (Klement – Klementová, 2015). Šmardová (2013) 

was evaluating the business environment in Slovakia with application to the tourism 

sector as it is important not only to distinguish the influence of different factors, but 

also to evaluate them selectively with respect to the peculiarities of each industry. 

The analysis which is demonstrated in the next chapter is focused on the comparison of 

the selected internal and external factors’ influence on the automotive industry and the 

sensitivity of this industry with regard to the specific, simulated or real changes 

affecting it. 

Methodology 

The aim of this paper is to identify factors with a major impact (positive or negative) 

on the financial situation of businesses from the automotive industry. During the 

preparation and realization of our research, several steps were taken. Those steps 

included: 

1. selection of the industry with respect to its importance – the automotive industry 

specifically because of its role in the Slovak economy, 

2. selection of the sample that was composed from 30 companies with 

representativeness according to profitability (in order to simulate effects on both 

profitable and ailing companies), 

3. selection of the financial indicators that would be evaluated and on which the 

effects would be quantified, 

4. selection of the external and internal factors whose effect in the financial situation 

of this industry would be examined, 

5. financial analysis of the research sample and the comparison of values with the 

industry’s performance, 

6. simulation of the above-mentioned factors´ influence on the automotive industry 

and emphasis on its sensitivity analysis with respect to changes from the point of view 

of financial stability, 

7. final test of the influences affecting the automotive industry with ex ante prediction 

models. 
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The data for the analysis were taken from the available statements published in online 

databases – Finstat.sk, Cribis, sk. The automotive industry (SK NACE 29) represents a 

strong dynamic developing power of the Slovak economy. Generally, it was formed in 

2014 by 293 subjects (www.finstat.sk). The profitability of this industry was a 

significant criterion for the choice of companies. When arranging a sample, we 

maintained the proportionality of profitable and loss-making subjects within it. Thus, 

we respected the representativeness of quota samples on the basis of the company’s 

profitability. The sample was composed of 58 % profit making and 42 % loss making 

companies from the automotive industry. 

The paper employs a set of ten financial indicators as performance measurement tools. 

Although financial ratios may fluctuate from one year to another, the main aim was not 

to estimate the trends of each indicator over the course of time. The paper is focused 

primarily on the evaluation of potential scenarios. Thus, the analysis is dealing with 

data from the year 2014, even though the data of the year 2015 are available nowadays, 

but we still miss median values for the automotive industry. 

In order to exclude the influence of too positive or too negative results, we used a 

median as a statistical function referring to a central tendency. The analysis involved a 

group of six factors, and their impact on the financial situation of companies was 

quantified. This group of factors included income tax, sales, interest rate, wage 

expenses, material expenses and basic capital. Each factor was modified in two ways, 

from a positive and negative point of view. Furthermore, we measured those with the 

largest impact on the financial situation of industries, and tested them even with the 

IN05 ex ante model to see possible deviations in the future. 

Results and discussion 

Income tax rate was analysed as the first factor. Firstly, the rate of income tax was 

increased (simulated) to 23 % (as a reaction to income tax rate in 2013 in Slovakia). 

The goal was to illustrate a possible negative situation. Secondly, the rate of income 

tax was decreased to 19 % (as a reaction to income tax rate in 2004 in Slovakia). The 

goal was to analyse some probable improving effects on the financial situation. We 

quantified the influence on ROA, ROE and the interest coverage ratio (both through 
profit and net cash flow).As besides their obligatory minimum tax license, some loss-

making companies also paid diverse amounts of taxes from the previous periods, we 

took this factor into consideration. Thus, even a "mixed „situation occurred in which 

not a precise percentage of tax rate is presented. 

In terms of profitability indicators, income tax modification does not indicate a 

significant improvement or worsening of the operating efficiency. However, it is 

obvious that this situation in the automotive industry is more favourable in comparison 

with other industries (more than 3 % return on equity and assets). The situation of 

profitability would not change even after the decrease of the income tax rate level, and 

nor would their tax licence liquidation (its effects were observed only in the case of 

cash flow change). On the other hand, the income tax rate decrease (or tax licence 

liquidation) would incur the increase of cash flow by 13,63 % in automotive companies. 

As it was not possible to focus directly on prices, we simulated changes in sales instead. 

The level of modification was settled at +25 % and -25 % of sales. The aim was to 

analyse changes in ROS, assets turnover, inventory turnover period and total liquidity 

(with a direct impact of sales on financial accounts). The immediate lowering of sales 



The Sensitivity of Financial Situation in Automotive Industry on Changes of 

Internal and External Factors 

 

22 

(e.g. because of the crisis, lower demand) would cause a dramatic drop in efficiency, 

and companies would suffer a loss. This points out the low profit margin (possibly 

because of intensive competition). When considering activity ratios, automotive 

companies showed only a slight lowering of assets turnover and an increase of the cycle 

that is needed to turn their inventory over. In terms of the total liquidity ratio, the 

companies operating in the automotive industry reached only small changes in values 

which are, moreover, deeply below there commended values, even without any 

simulation. The companies´ current assets are not able to cover their current liabilities 

sufficiently. On the other hand, after a positive increase of sales by 25 %, the 

automotive industry companies would "gain" in liquidity almost by 143 % better 

values, but we do not take into consideration a possible growth in liabilities, either. 

The amount of interest expenses has an impact on the profitability and liquidity of the 

company. Therefore, the analysis was focused even on the increase and decrease of the 

interest rates’ values which were changed in the range of +1 % and -1 %. The interest 

coverage ratio in terms of cash flow, ROA and ROE were quantified because of interest 

rate changes. Return on equity in the case of automotive industry was improved by +7, 

7 % and ROA by +9,3 %. A 1 % decrease in average interest rate in the automotive 

industry would not help to improve this industry’s ratio to be at the standard value, 

either. 

The level of wages was considered as the fourth factor, and +/- 25 % changes in values 

were quantified, (including insurance payments as well). The observed indicators 

included ROA, ROE and ROS. In terms of the modification of wage expenses, the 

situation with lowered wages generated better earnings.  The decrease of wages has the 

best effect in the case of the return on sales. 

Material expenses were examined as another factor that can be combined with changed 

sales as the better sales numbers need to increase even the material purchases. Thus, 

we simulated the effect of +/- 25 % shift in the consumption of materials. However, we 

did not perceive this assumption as a rule of thumb on which companies, for example, 

may rely in the case of their inventories. The subsequent effect was tested on ROA, 

ROE, ROS and inventory turnover indicators. The decreased material expense value 

caused the increase of the value of the examined profitability indicators. The share of 

this type of costs is significant in the case of the automotive industry. The average ROA 

in the automotive industry went up from 3, 2 % to 53 %. Moreover, 25 % of the change 

in material expenses helped automotive companies to shorten the inventory turnover 

period by 3,1 days. In quantitative expression, it may be the effect of the supply chain 

optimization as well. 

Change in basic capital was the final factor, and it was demonstrated through the return 

on equity and indebtedness. An increase in basic capital made the ROE go down from 

11,7 % to 10,7 %, and a possible increase in basic capital "helped" to cut down 

indebtedness by 2 % (it means that there exists a much lower share of the basic capital 

on total equity). Anyway, the share of the capital that was used for the establishment of 

the company (basic capital), and the capital generated by its own corporate activities 

(profit) are different. Similarly, the size of capital sources changed in time as well. Of 

course, the new capital/investment should ensure that the company continually 

generates bigger and bigger profit, and thus, the real positive effect of such indicators 

would be a possible outcome just after a certain period of time. 
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Basically, the aim of the previous analysis was not to simulate all the multiplicative 

effects of the examined factors as obviously, it is not possible. We just concentrated on 

the sensitivity of ratios towards the isolated influence of the shifts in their positive or 

negative factors. 

Findings 

While the previous chapter focused on the isolated influence of each factor and the 

comparison of the biggest differences between indicators, this part verifies the 

influences in question from the point of view of financial prediction. We used a quick 

test and the IN05 model in order to compare the effects of the above-mentioned 

indicators of possible bankruptcy in the future. As the quick test was not proved to be 

significant (just slightly covered the effect in ratios, and did not take all factors into 

consideration), we present just the testimony of the IN05 model. In 2014, its real value 

in the automotive industry reached 1,9344 (it means it prospered, and created new 

values). The following two tables illustrate the determination of the likelihood of 

bankruptcy amongst companies after we had analysed the application of the positively 

and negatively modified factors. The IN05 model is formed on the basis of the median 

values of the sample taken from the automotive industry. The table illustrates the 

overall value of the IN05 model in the context of the individual factor’s impacts while 

the rest of the indicators remain the same (ceteris paribus). It means that in the case of 

one factor’s influence, the other factors are not taken into consideration. Each table 

shows a situation depicting the potential influence of all the examined factors with 

respect to the performance of the companies´ at the same time as well. 

 
Table 1. Results positively modified factors in IN05 model – automotive industry 

Indicator’s change I1 I2 I3 I4 I5 Overall IN05 

Income tax 19 % 0,1944 0,98 0,18 0,54 0,06 1,9544 

Sales +25 % 0,1944 0,97 0,17 0,68 0,20 2,2144 

Interest rate -1 % 0,1944 3,02 0,19 0,54 0,06 4,0044 

Wage expenses -25 % 0,1944 2,05 0,51 0,54 0,06 3,3544 

Material expenses -25 % 0,1944 11,13 2,21 0,54 0,06 14,1344 

Basic capital +25 % 0,1997 0,97 0,17 0,54 0,06 1,9397 

All factors 0,1997 37,00 2,45 0,68 0,20 40,5297 

Source: own processing 

 

In terms of the positively modified factors influencing companies from the automotive 

industry, all of the obtained results brought a value higher than 1,6 (1,6 is the margin 

of prosperity while results below 0,9 indicate a probable bankruptcy). It means that the 

companies reached very good financial conditions in the context of every factor’s 

individual impact. Therefore, the companies are generally unlikely to enter bankruptcy. 

Companies in the automotive industry achieved 1,9344 in reality. Thus, the best effect 

was obtained by lowering material expenses (14,13), and the level of the interest rate 

(4,00). The least effect was observed in terms of the increased basic capital and the 

decreased income tax rate, too. 
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Table 1. Results of negatively modified factors in the IN 05 model – automotive industry 

Indicator’s change I1 I2 I3 I4 I5 Overall IN05 

Income tax 23 % 

0,1944 0,94 0,17 0,54 0,06 1,9044 

Sales -25 % 

0,1944 0,97 0,17 0,41 -0,02 1,7244 

Interest rate +1 % 

0,1944 0,38 0,21 0,54 0,06 1,3844 

Wage expenses +25 % 

0,1944 0,21 0,01 0,54 0,06 1,0144 

Material expenses +25 % 

0,1944 -6,79 -1,78 0,54 0,06 -7,7756 

Basic capital -25 % 

0,1892 0,97 0,17 0,54 0,06 1,9292 

All factors 
0,1892 -4,80 -2,12 0,41 -0,02 -6,3408 

Source: own processing 

 

In terms of the negatively modified factors and their impact on the companies from the 

automotive industry, the results were more diversified. It means that particular factors 

had various levels of influence on the companies´ probability of bankruptcy. When 

considering the increase in income tax, the decrease in sales and basic capital, the 

financial conditions still remained sufficient. Their business performance was not 

threatened by a possible bankruptcy, either. However, increasing the level of interest 

rates and wage expenses may endanger companies by potential problems. The highest 

probability of potential bankruptcy problems were revealed in the case of either 

increasing the level of material expenses or in situations when the companies are still 

affected by all the negative changes in their internal and external environment at once. 

On the other hand, the influence of the income tax rate and basic capital was negligible. 

The overall values of the IN05 model indicator reached less than 0,9 (the negative 

value) which indicates an unhealthy financial situation and a high risk concerning 

bankruptcy problems as well. 

Conclusions 

The analysis of several particular indicators, their impact on the modification of diverse 

factors and the verification of their subsequent results by means of ex ante analysis 

models achieved very similar effects. Generally, the representatives of the automotive 

industry showed the highest sensitivity to the modifications of internal factors, mostly 

wage expenses and material expenses. 

The largest effect was measured in the case of increasing or lowering the wage and 

material expenses. Although the variations of sales/revenues were revealed to be an 

important factor when analysing particular indicators, the verification provided by ex 
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ante models did not prove this statement, either. The effect on the financial situation of 

companies was not so obvious. Besides sales fluctuations, the change of the level of 

income tax rates and basic capital size showed the least effects. 

Although the results showed lower values of the remaining factors´ influence, their 

importance is certainly not negligible. The analysis did not show significant changes, 

but it is obvious that legislative trends considerably influenced the business 

performance in the past. Our analysis pointed out that the rising level of the income tax 

is less threatening for companies than other payment obligations, especially it has lower 

effects in the case of profitability, but a little bit better effect can also be perceived in 

the case of cash flow. 

However, many businesses tend to suffer losses, and it is obligatory for them to pay for 

the tax license instead of just taxes. Thus, the changing level of the income tax rate did 

not affect them. The analysis of the median values showed only the results of those 

companies whose payment obligation involved the income tax payment (i.e. profitable 

companies), or in the case of cash flow companies only paying the tax licence. Thus, 

the real effect (especially in terms of profitable businesses) of changing income tax rate 

level may be an issue for further research. 

In terms of the interest rate, modifications did not illustrate any significant changes 

regarding the companies´ operating efficiency and other indicators, either. However, 

we consider the interest rates level as an important factor the company depends on. The 

low effect of the interest rates’ changes corresponds with the low level of the 

indebtedness of companies (mostly because of lower bank loans). The examined 

companies disposed of either low interest expenses in their current situation, or as 

mentioned above, they are less burdened by bank loans (i.e. they financed their 

activities by other ways, especially by current liabilities or cash flow). 

When considering basic capital, the quantified effects were not so significant, either. 

However, we can assume that increased basic capital (and equity as well) may improve 

the companies´ stability on the market, and from the point of view of bankruptcy 

regulations, they are needed a lot. Businesses are then less dependent on other sources. 

Moreover, since 2016, the Commerce Code in Slovakia has required at least 7,41 % 

share of equity on total assets in order to avoid possible bankruptcy, so it emphasizes 

the necessity to understand the effects which both internal and external factors may 

have on the future of companies. 
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The Sensitivity of Financial Situation in Automotive Industry on 

Changes of Internal and External Factors 
Abstract 

Internal and external factors significantly influence business conditions, although companies are quite limited 
in their ability to manage them. Especially, external factors are rather objectively perceived. Almost all 

factors have a certain impact on the financial situation as a whole, even though primarily internal factors are 

seriously taken into account. The submitted article enriches the standard financial analysis with a closer look 
at the specific influence of several internal and external factors. The change of the chosen factors is applied 

according to past changes in legislation and industry, or it is simulated according to a hypothetical scenario. 

The set of ratios was applied to the sample of companies representing the automotive industry. Then the 
sensitivity of a wide range of ratios was quantified. The sample of companies was representative from the 

point of view of profitability in this industry. Standard scientific methods were used while the article was 

prepared, including classification and causal analysis, deduction, induction and generalization. Moreover, 
specific quantification methods were also used such as standard ratio analysis, bankruptcy prediction and 

sensitivity analysis. This industry’s sensitivity was considered as the main output of the paper, including the 

identification of the factors with some critical influences on the future of economic conditions. The reaction 
of the automotive industry to the changes in business conditions was generalized both in a positive or negative 

way as these factors are taken into account with an optimistic and pessimistic expectation alike. 

Keywords: financial analysis, indicators, prediction, automotive industry, simulation. 
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Introduction 

Nowadays in Hungary one of the biggest social problems is, that people don’t have 

spared money and hardly can spare. Moreover, a large part of the society is indebted: 

the overwhelming majority of people in foreign currency. In this paper we attempt to 

show briefly: 

a. the formation and spreading of the credit grant on a foreign currency basis, 

b. which are the most important problems in connection with it and 

c. how the Hungarian government has tried to solve these problems. 

Historical background: formation and spreading of the credit grant on a foreign 

currency basis 

In the beginning of the first decade of 2000 the credit activity of the banks was small, 

but started to rise relatively quickly. The cause was the quick development of the 

housing market. This process was accelerated by the governmental support, as well. 

From 2003 on the state tightened up and later stopped the state support of the credit on 

housing. Nevertheless, the need for the credit on housing remained constantly high. At 

that time the political sphere promised the voters that Hungary would join the Euro-

zone soon (around 2007). The banking sphere made a logical action: the credit on 

housing should be denominated in foreign currency. That means the banks made a new 

credit “product”, it was the credit denominated in foreign currency. This time the 

Hungarian base interest rate was high (12 %) and the commercial bank interest rates 

(20-25 %) too. In comparison with it the interest rates of the credit denominated in 

foreign currency were small (5-6 %). It seemed to be better for the people to take out 

credit denominated in foreign currency than in forint (because of the smaller interest 

rate and instalments). In addition a sharp competition started among the banks for the 

clients. They made an intensive advertising campaign about the advantages of the credit 

denominated in foreign currency. The consequence: a spread of this type of credit 

among the population. It is interesting to investigate what were the factors which helped 

the formation of the Credit Grant on a Foreign Currency Basis. These were the 

following: 

a. stop of the state support of the credit on housing 

b. favourable global financial market (plentiful sources, relatively low 

international interest rates) 

c. sharp race among the banks for the clients (risky financial products 

appeared) 

d. significant difference among the international and Hungarian interest rates 

(caused by the loose fiscal policy, high state debt and inflation) 

e. relatively small difference between the forint course and foreign currency 

courses (until 2008) 
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f. some institutional factors (e.g.: state institutions didn’t make any actions 

against the credit grant, although they knew the danger) 

g. effective advertisements of the banks, and poor financial knowledge of the 

population. 

These all encouraged the banks to credit the population in foreign currency, producing 

good profits and shifting all the risks on to the partners by clever (cunning) contracts. 

They didn’t inform the clients about the fact: compared to the advantages the risks were 

much higher. The risk of the rise of the course of currency was a long-term “time bomb” 

in the contracts. Some years later it turned out that the risk was not only a theoretical 

possibility but it became reality. As the overwhelming majority of the clients were 

inexperienced in the financial affairs, the banks should have called the client’s attention 

to the risks properly, which they absolutely missed. 

After 2006 the financial situation of the population was worsening (decrease of real 

income, rising of taxes, reducing the social benefits etc.). From 2008 on this 

phenomenon was getting dramatic due to the worldwide financial crisis. The course of 

the Forint has worsened much (from 220 Ft/1 Euro above 300 Ft/ Euro). The monthly 

instalments and the total sum of the credits rose by 30-50 %. 

From 2009 on the population has become net payer off, with the consequence that the 

debtors in a better case were getting into a debt trap, in the worse case they got bankrupt. 

The high indebtedness level is shown by the fact that in the year 2010 the sum of the 

credit of the Hungarian population was 10,600 billion Forint, which is 40 % of the GDP. 

78 % of the total credit was denominated in foreign currency, mainly in Swiss Franc 

(90 %). The high credit denominated in foreign currency is unfavourable out of many 

reasons. These causes make it clear why governments – among them also the Hungarian 

– want to get rid of it. On one hand the indebtedness in foreign currency worsens the 

course of Forint, on the other hand the monthly instalments are getting higher. This 

phenomenon diminishes the sum of money which can be spent each month, with the 

negative effect on the level of consumption and indirectly on GDP. Further on it must 

also be taken into consideration that each devaluation of the Forint decreases family 

assets and the Hungarian national wealth. The higher monthly instalment worsens the 

ability of the debtors to pay and increases the probability of them not to pay at all. 

It is understandable therefore that after 2008 the giving out of credits in foreign 

currency became slower, than later it stopped. What made it stop? The most powerful 

factors were the following: 

a. the international monetary circumstances became much worse, the liquidity 

declined, it got more difficult for the banks to get resources in the international 

market. 

b. the portfolio of the banks worsened greatly which influenced, later stopped the 

competition among the banks for clients. 

c. the financial situation of clients declined on a large scale, the unemployment 

got higher because of the crisis situation, the enterprises didn’t raise salaries, 

the anti-inflation policy, the austerity measures lowered the family incomes. 

d. the gap between the Hungarian and international interest level got smaller. 

e. in 2010 a law was passed to prohibit the giving out of credits in foreign 

currency. 
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The devaluation of the Forint in 2008 harmed the banking sector, too. The financial 

markets froze, the proportion of “bad credits” grew, from 2010 on the new government 

put an extra burden on the banks (windfall/extra taxes). 

An important factor is also worth mentioning in connection with the credit grant on a 

foreign currency basis: the responsible authorities were also to blame (e.g.: courts, 

public prosecutor’s offices etc.). The authorities didn’t draw the attention of the banking 

sphere to the necessity of cautioning people about the dangers of such credits. On the 

contrary, they even assisted to the spread of such a faulty bank product with all its 

damaging social-economic aspects. It is clear today that it will take a long time and 

much effort and pain to sort out the problem. It is only possible with the co-operation 

of the banks, the state and the debtors. 

The solution – made by the Orban government 

Besides aiming to help the families with credit in foreign currency, the Orban 

government has been trying to solve the problem on a broader horizon. This means that 

from the beginning the government has combined the solution of the problem with a 

new financial policy, aiming to change the ownership structure in the banking sphere: 

to raise the proportion of the Hungarian ownership over 50 %. Parallel with it the 

government was engaged in sorting out the problem of credit grant in foreign currency 

basis, involving the three interested parties (debtors, banks, state institutions). 

Up till now the following steps have been taken in the above mentioned project: 

a. Final payment of the whole sum on the basis of a settled, favourable exchange 

rate. The government ordered the possibility of this solution in 2010. Only 

those people could take advantage of this solution who had savings or could 

sell their flat/house. In this way a quarter of the debtors paid back about 1,350 

billion Forint credit using 980 billion Forint savings and taking out new 

credits. This construction offered the solution for the well-off segment of the 

debtors. So the best clients left the indebted circle, with the conclusion that the 

portfolio of the banks all of a sudden got worse. 

b. An exchange of the credit into Hungarian currency for the people who couldn’t 

pay the monthly instalments any more. This was ordered by the government 

in the spring of 2012. This exchange into Forint entailed the cancellation of 

one quarter part of the debt. Only a narrow circle of the debtors used this 

solution because partly they were hoping for even more favourable 

governmental measures, partly because they found that the cancellation of the 

debt didn’t reduce the monthly instalment because of the high Forint interest 

rate at that time. 

c. The usage of a so called “exchange course barrier” (a governmental order in 

the second half of 2012). This possibility was only open for those, who could 

pay the monthly instalments regularly. In this construction a low exchange rate 

was set for 5 years (180 Forint/1 CHF). This was the basis of the pay off. In 

case the actual exchange rate was higher than the fixed rate, then the part of 

the interest sum which fell over the fixed rate was taken over by the 

government and the bank, whereas the part of the monthly instalment which 

was above the fixed rate had to be paid back by the client. This sum is 

registered in a special separate bank account with a low interest rate, and is 
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due to be paid back after 5 years (from 2018 on) in monthly instalments. 40 % 

of the clients decided to enter into this construction. 

d. National “Eszközkezelő” Ltd. A special Ltd. was founded by the state. The 

Ltd. sells the client’s flat/house and offers for the bankrupt debtor a possibility 

to rent a cheap flat. 

e. A compulsory exchange of the credit and a fair calculation between the banks 

and clients. In 2013 in connection with the court cases about the credit grant 

on foreign currency basis the Supreme Court came up with the decision that 

these credit grants are considered to be one on foreign currency basis although 

the sum was paid in Forint and the pay off too. A requirement for the parties 

is that the content of the contract has to be clear for both parties. In 2014 the 

Supreme Court took a new decision concerning three important questions. 

These are: 

a. The contract can only be considered unfair if the client was not aware of 

the fact of the exchange rate risk. 

b. The Supreme Court annulled the part of the contract concerning the 

exchange rate gap. 

c.  It set the requirements which have to be met by the conditions concerning 

the modification of the contract. 

It is clear that no exchange action took place in case of these contracts. So it was unfair 

to charge any money for a service not taking place. Further on, it was also declared 

unfair to one-sidedly modify the contract, which happened on the side of the banks. 

However, the contract itself remained in power. The banks were obliged to use more 

favourable exchange rate for the debtors. Further on the raise of the interest rate and 

other charges must be annulled. The already charged sums must be paid back for the 

debtors. 

The decision of the Supreme Court enabled the Parliament to create a special bill for 

the fair calculation, detailing the means of the calculation process and the deadlines of 

the steps of the calculation. It set the conditions of the contracts retroactively and altered 

the rules of the lapse and the enforcement of the right. The bill declared that an 

overpayment happened, harming the client and the surplus has to be paid back by the 

bank. The Parliament aimed at the most favourable compensation for the client. The 

surplus has to be calculated as a prepayment of the credit. The banks tried to fight 

against the above mentioned bill, but from the 70 court cases only 2 were partly 

successful. The bill also forbids the banks to raise the interest rate and other charges 

until 30 April 2016. The National Bank was empowered to set the rules for the fair final 

calculation. In November 2014 the Parliament ordered the exchange of the credit grant 

on foreign currency basis into Forint basis on an exchange rate of 256,5 HUF/1 EURO. 

With this step the Parliament eliminated a very dangerous risk, which could have 

harmed many 100 thousand people, which risk manifested in January 2015 with the 20 

% fall of the Forint course. The details of the fair calculation between the banks and 

clients were issued in the fall of 2014. The deadline of the procedure was set for 1 May 

2015, with the obligation for the banks to inform the clients by the set date. According 

to the experts the banks have to pay back to the clients a sum between 900-1,000 billion 

Forint. It is calculated that the sum and monthly instalment of an average credit grant 

on foreign currency basis will be/are reduced by 20-25 % (the dispersion is 10-40 %). 

This is the present situation. That the Hungarian government chose a good method to 
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fight the given problem is justified by the fact that in the surrounding countries public 

opinion forces to follow the Hungarian model. 

Conclusions 

The national economies are required to fulfil social and economic aims. It is necessary 

for a society to have bases which work properly. Bases concerning not only the mental 

and spiritual health but also a healthy economic and financial sphere. The described 

procedure of the above mentioned problem is an important step in the process to renew 

the Hungarian financial system, a procedure based on a joined effort made by the 

Hungarian society, the banking sphere and the government. 
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An Outline of the Credit Grant on a Foreign Currency Basis and 

its Solution in Hungary – Seen from the Ordinary People’s 

Perspective 

Abstract 

In the first part of the paper the author sketches briefly the historical background and the spreading of the 

credit grant on a foreign currency basis in Hungary showing the process in which the overwhelming majority 

of the Hungarian population fell into debt. The second part of the paper summarizes those most important 
steps that were chosen by the Orban government so that the problem is solved. Namely: final payment of the 

whole sum on the basis of a settled, favourable exchange rate, exchange of the credit into Hungarian currency 

for the people who couldn’t pay the monthly instalments any more, the usage of a so called “exchange course 
barrier”, National “Eszközkezelő” Ltd., a compulsory exchange of the credit and a fair calculation between 

the banks and clients. 

Keywords: credit grant on a foreign currency basis, indebtedness, social and economic problems, fair 
calculation between the parties, state involvement, responsibility and engagement 
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Introduction 

In recent years rapid technological change, globalization and fierce competition in the 

markets, forced enterprises to renew and to differentiate themselves more quickly. At 

the same time, in order to achieve market success and to provide sustainable 

competitive advantage, businesses need to take advantage of new opportunities in 

addition to develop new products, services and market (Tajeddini, 2010). 

No doubt the innovations are considered to be very important for keeping the industrial 

production and services on high technology level and for gaining the competitive 

advantages of enterprises and national economy. It could be a tool for securing the 

growth and development for entrepreneuring as well as for the national economy. 

Innovations and small and medium sized enterprises 

The concept of innovation is being used since early 20th century till the present in 

various fields. Over time, the concept of innovation could be understood in several 

meanings. Classical definition according to Oxford dictionary (2001) describes 

innovation as a process of introducing something new or successful utilization of new 

ideas. 

The innovation definitions vary according to various authors (Čimo, 2010; Vlček, 2002, 

Tidd et al., 2007) especially in different points of view about something new in 

enterprise or some new product or service that is offered to customers. The founder of 

innovation, as a term, could be considered J. A. Schumpeter, who defined an innovation 

in 20th century as an implementation of production of new product, entering of new 

market, implementation of new production process or new work organization (Čimo -

Mariáš, 1999). Definition according to European Union, which is implemented also in 

Slovak Innovation Strategy defines an innovation as a reproduction and enlargement of 

product and service portfolios, markets, creation of new production, distribution and 

supply methods, implementation of changes in management, labour conditions and 

labour organization and all improvements in work force qualification (Franková, 2011). 

It is essential to explain that the concept of innovation is not identical with the concept 

of innovativeness. The innovativeness means the ability to come up with new ideas, 

unique way to combine or join them (Lesáková, 2008). 

Preparation and gradual implementation of innovative changes is called the innovation 

process. Innovative process consists of phases: science - research - development - 

production - use. Its outcome is realized innovation, so utilized change (Chajdiak –Arbe 

-Novotná, 2011). 

No doubt the innovations are considered to be very important for keeping the industrial 

production and services on high technology level and for gaining the competitive 

advantages of enterprises and national economy. It could be a tool for securing the 

growth and development for entrepreneuring as well as for the economy. 

Small and medium sized enterprises (SMEs) are considered to be the most innovative 

organizations. They belong to main forces of economic development. According to 
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authors (Chodasová–Bujnová, 2001; Gregová, 2007; Elexa, 2012; Hvolková, 2015) the 

advantages of SMEs are fast reacting to needs and requirements of the market, 

flexibility and individual approach to customer, high adaptability, simple 

organizational structure.  SMEs are the driving force in relation to the flow of trade, 

investment and technology, they also play a substantial part in the creation of local 

capital, contribute to enhancing the competitiveness and export capacity. They are 

active instruments for regional and social development, ensuring development for 

special products of marginal demand, because they are able to adapt rapidly to changing 

market conditions and market opportunities as well as to technological innovations. 

Additional advantages of SMEs include innovative creativity, greater involvement of 

managers to run the business and quickly sharing information within the company 

(Klementová, 2009; Kovaľová, 2009). On the other hand, SMEs also has its drawbacks, 

as higher costs, limited financial resources, limited funds for advertising and promotion. 

The shortage of capital for investment and lower availability of external resources 

contributing to fewer opportunities for production expansion and development of 

enterprises. Additional disadvantages can include high business risk, the worse 

acquisition of appropriate skilled personnel, less favourable working conditions, the 

lack of new information on new trends or knowledge. Business conditions influence 

primarily small and medium sized enterprises which create substantial part of all 

businesses in national economy (Šmardová, 2013). 

Position of Slovakia in European Union according to innovation performance 

There are several indicators, which could be used for measuring of position and 

performance of country (region) in innovation activities (Innovation Union Scoreboard, 

Regional Innovation Scoreboard, Innobarometer). We have chosen the Summary 

Innovation Index, which is a composite indicator obtained by an appropriate 

aggregation of the 25 indicators. Figure 1 shows the performance results for all EU 

Member States in year 2015. 

 

Figure 1. EU Member states Innovation performance in 2015 

Source: data extracted from Innovation Union Scoreboard 2015. 

 

EU Member states are divided into four groups according to SII in 2015. Countries with 

the highest innovation performance are in the group - Innovation Leaders, followed by 



Main Factors of Innovation Activity in Slovak Small and Medium Sized 

Enterprises 

 

34 

Innovation Followers, Moderate Innovators and The Modest Innovators. Slovakia 

belongs to the group of moderate innovators, which includes EU Member states, where 

the innovation performance is below that of the EU average at relative performance 

rates between 50 % and 90 % of the EU. Unfortunately, we have to note that Slovakia 

is the fourth weakest country in this group. 
 

Figure 2. The development of SII of Slovakia 

Source: data extracted from Innovation Union Scoreboard 2015. 

 

Figure 2 presents history of Slovak innovation performance measured by SII. 

Innovation performance of Slovakia has increased between 2007 and 2014, but declined 

in 2010 and in 2013. The performance relative to the EU has had more fluctuations, but 

over time has increased significantly. Performance relative to the EU reached a peak in 

2012 at 69 % of the EU average, but fell to 64 % in 2014. 

Empirical research on motives and barriers to innovations in Slovakia 

For the collection of primary data we used a questionnaire. We asked 1020 accidentally 

selected SMEs in the Slovak Republic. The only criterion for selection of respondents 

was the size of enterprise. We have reached approximately 14.5 % rate of 

questionnaires return. The survey was realized in 2014 among 144 respondents from 

various branches of industry in the Slovakia. From total number of respondents, micro 

enterprises were represented by 37.5 %, small enterprises by 33.33 % and middle 

enterprises by 29.17 %. Distribution of SMEs size categories was relatively uniform. 

Our survey confirmed the fact that most ideas for innovations are held by the owners 

or management of enterprises. Owners and management represented the main source 

of inspiration for innovative activity in 31 % of surveyed companies. Another important 

source was the communication with customers by 16 % of respondents. 16 % of 

enterprises benefited from the analysis of competitors’ products and services. 11 % of 

enterprises were inspired by exhibitions and conferences. Other sources of inspiration 

were the employees of the company, the study of scientific and professional materials 

suppliers, collaboration with universities, research and development centres and 

consulting companies. A more detailed view confirmed that in micro and small sized 

enterprises especially owners and managements were responsible for innovative ideas, 

while by medium sized enterprises innovations were initiated in about equal measure 

by owners, customers and competitors. 
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Table 1 Motives to innovations in Slovak SMEs 

 
Micro 

enterprise 

Small 

enterprises 

Middle 

enterprises 
Total 

Enlargement of goods and service 

portfolio 
5,94 % 3,63 % 4,94 % 14,52 % 

Replacement of old products and 

processes 
2,64 % 3,63 % 3,96 % 10,23 % 

Improvement of product quality 3,63 % 5,28 % 3,96 % 12,87 % 

Access to new or enlargement of 
existing markets 

3,96 % 3,63 % 4,29 % 11,88 % 

Strengthening of flexibility of 

production 
2,64 % 1,98 % 3,30 % 7,92 % 

Decrease of  the costs 2,64 % 1,32 % 4,29 % 8,25 % 

Adoption to standards and legislation 1,65 % 1,32 % 2,31 % 5,28 % 

New or changed needs and 

requirements of customers 
2,64% 2,64 % 2,64 % 7,92 % 

Increase of competitiveness 4,95 % 5,95 % 5,94 % 15,84 % 

Protection of environment 1,98 % 1,65 % 1,65 % 5,28 % 

Source: own processing. 

 

The most important motive for innovations was the aim to increase the competitiveness 

of enterprise on the market (almost 16 % of respondents). Widening of supply and 

improving the quality of goods and services was the reason for innovation in 10 - 13 % 

of respondents. After detailed analysis of empirical data, we found that innovations 

were applied especially in businesses which gained the support from EU funds. 64 % 

of surveyed companies have successfully obtained funding from EU programs and also 

this factor motivated them to bring innovation in their business. Protecting the 

environment encouraged businesses for the introduction of innovations in the lowest 

rate. Meanwhile almost 77 % of environmental innovators were supported from EU 

funds. This could be explained by the rules of EU funds, which often required from 

applicants certain effort in improving the environment. 
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Table 2 Barriers to innovations in Slovak SMEs 

 
The importance of barrier 

the lowest lower medium higher the highest 

Lack of financial sources 2,86 % 14,29 % 18,57 % 17,14 % 47,14 % 

System of government 

innovation support 
14,93 % 8,96 % 14,93 % 17,91 % 43,28% 

Lack of information 18,46 % 27,69 % 26,15 % 20,00 % 7,69 % 

Lack of time for innovations 15,94 % 23,19 % 30,43 % 14,49 % 15,94 % 

Inappropriate legislation 9,09 % 9,09 % 22,73 % 18,18 % 40,91 % 

Low connection among 

schools and enterprises 
14,71 % 16,18 % 19,12 % 19,12 % 30,88 % 

Insufficiently qualified labour 
force 

10,00 % 17,14 % 28,57% 21,43 % 22,86 % 

Low performance of Slovak 

economy 
6,25 % 10,94 % 23,44 % 34,38% 25,00 % 

Low purchase power of 

customers 
5,88 % 8,82 % 27,94 % 29,41% 27,94 % 

High costs for innovations 2,90 % 10,14 % 28,99 % 21,74 % 36,23% 

Complexity of administration 7,58 % 6,06 % 19,70 % 22,73 % 43,94% 

Uncertain demand for 

innovations 
5,80 % 13,04 % 33,33% 20,29 % 27,54 % 

Source: own processing 

 

Results in table 2 present that respondents considered the lack of financial sources, the 

system of state support, inappropriate legislation, poor connection of enterprises with 

schools, high costs and complicated administrative environment as the biggest barriers 

to innovations. Various organizations, institutions, ministries and other businesses 

provided enough information for innovation activities, so this was not a significant 

barrier. Respondents expressed strong dissatisfaction with government support system 

and its complexity. We can conclude that this is one of the biggest barriers and problems 

of innovative enterprises in Slovakia. 

Regardless the size of enterprise, all respondents considered as the most significant 

barrier the lack of financial sources. We need to note, that their attitude depended on a 

fact, if they were successful or not in process of obtaining the EU funds. Those 

businesses, which have successfully obtained funding from the EU funds rated this 

barrier neutrally.  

The complicated administrative environment was a significant barrier especially for 

applicants for EU funds as well as to micro and medium sized enterprises. Like the 

previous barrier, micro enterprises were most concerned about a system of state 

innovation support. Inappropriate legislation considered as a significant barrier 

especially companies that have received funding from EU funds, but also unsuccessful 

applicants for EU funds. 

Small and medium sized enterprises (excepting micro enterprises) evaluated the high 

costs for innovations as an important barrier for them. Especially those, which also 

assigned the innovations as the most important factor for their competitiveness.  

On the other hand the lack of information for innovation activities was considered to 

be relatively the lowest barrier for all participants. 
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Recommendations and conclusions 

The area of innovation, research and development has been interfered with disinterest 

and passivity by the state since the establishment of the Slovak Republic. The economic 

situation in the 90s was unfavourable; there was a reduction of state income, what was 

reflected in a lower budget for research, development and innovation. Reduced 

innovation activity meant poorer cooperation between the private and public sector.  

Neither the inflow of foreign direct investments did not help to improve the innovation 

performance. The innovation support started to apply only after the year 2000. 

Until 2006 there was no central authority that would completely cover the innovation 

issues in Slovakia. Decision making and implementation of measures were carried out 

by various government bodies (Ministry of education, Ministry of Economy and 

others). Low efficiency of the innovation system was mainly caused by underdeveloped 

coordination and consultation competencies of responsible institutions. 

In March 2008 the Government approved the Innovation Strategy of the Slovak 

Republic for years 2007 - 2013 in an effort to develop a system of innovation policy. 

The government subsequently adopted the Innovation Strategy of Slovak republic for 

years 2014 - 2020. These documents should be strategic tools for the building of the 

knowledge economy and ensuring economic growth in Slovakia. Despite these 

governmental efforts to improve research and development of innovations, the support 

is still very weak. Expenditures on research and development are very low and below 

the EU average. In 2012 it was only 0,82% of GDP. Although in 2014 the expenditures 

were approximately 0,89 % of GDP, compared to the EU we are still lagging behind. 

Countries with the largest innovation activity in spending on science and research 

around 3 % of its GDP. Slovakia committed in national targets to 2020 that by this year 

there will be issued financial sources at 1 % of GDP for science and development. 

European target is 3 % of GDP. 

Since Slovakia does not yet have enough experience with innovation, many measures 

are taken from the EU. The possibilities of obtaining various means, support and other 

options and the benefits that flow to Slovakia from the EU are large, but still we do not 

know how to effectively recover and use them. Administrative complexity of collecting 

the EU funds and entrepreneurs who are unconscious about the opportunities, prevent 

companies to succeed in obtaining these funds. In addition, businesses are feeling the 

greatest barriers in obtaining these funds because of the high bureaucracy, corruption 

and cronyism in Slovakia. SMEs are in many cases disadvantaged in comparison to 

large companies that have greater bargaining power and easier access to funds. 

Relatively new tool for stimulating of expenditures on research and development in the 

business sector in Slovakia is the income tax allowance. One of the legislative measures 

in the Slovak Republic introduced form of fiscal support of expenditures on research 

and development by so-called ”superdeduction”. From the January 2015 the Income 

tax act No. 595/2003 Coll. introduced new institute of superdeduction of expenditures 

on research and development. It supplemented an indirect financial support tools 

orientated on science and research. Essential character of the new institute in 

comparison to existing individual relief is that superdeduction is eligible by all 

institutions (which fulfil the statutory criteria), while the previous legislation was based 

on individual approach. 

If Slovakia wants to progress in field of innovations the government must promote and 

direct support business innovations, science and research, as well as technology transfer 
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and education. These factors are closely linked, but in Slovakia the cooperation between 

these bodies is very little widespread. Human capital is a major component of the 

innovation progress. It is necessary to provide better quality education and develop 

effective links between schools, businesses and research institutions. As long as there 

will be in Slovakia a favourable innovative environment, it will prevent to permanent 

retirement of a highly skilled workforce and scientific capacities abroad. 

Enterprises should closer and more intensively cooperate with the schools and 

universities, particularly those that are appropriate for their field of interest. Nowadays, 

thanks to EU support tools, students can apply for internships, where they can enriched 

the theory with experiences from real practice. That is beneficial not only for students 

and universities, but also for businesses, which could thus "train" their future 

employees. The process would begin already during their studies at school and student 

would have come to enterprise relatively trained. The state could also create some 

financial incentives for businesses and to facilitate collaboration with supporting 

institutions. For example, through tax relief, support for research staff and students or 

other forms of financial or other advantages. 
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Main Factors of Innovation Activity in Slovak Small and Medium 

Sized Enterprises 

Abstract 

The paper deals with selected motives and barriers, which are influencing innovation activities of small and 

medium sized enterprises in Slovakia. The article presents position and performance of Slovakia according 

to selected indicators of innovation activities among EU member states. Complex secondary indicators are 
supported by data from empirical research realized in 2014 in Slovakia. Author analyses the main motives 

and barriers to innovations in Slovakia. Consequently the paper presents conclusions and recommendations 

for eliminating the barriers and strengthening the motives for improving the innovation performance of 
enterprises.  

Keywords: Innovations. Small and medium sized enterprises, Barriers, Motives 
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Introduction  

The association of enterprises is a common stage in the development of 

entrepreneurship. There are many motives for such a process, and historically there 

were many forms through which the companies were joining their forces. Since the 

early beginning, the companies have thus been trying to overcome trade barriers to 

grow, to obtain financial benefits or build other competitive advantages. Cluster 

initiatives as one of such associating trends regardless of a form of cluster or its 

geographical area  indicate some very similar features, among which the concentration 

in the same area, the availability of raw materials, educated labour force and know how 

to prevail the most (UNIDO, 2015).  

Based on the above-mentioned basic outcomes for the identification of potential cluster 

candidates, it is recommended (European Commission or USA id) to keep the following 

criteria during the analysis: 

- same industry – the same or similar industry means that companies are facing 

common threats and challenges, 

- critical amount – the number of members is relevant as it leads to common 

cooperation and ensures long-term sustainability, 

- cover the value chain – the more intensive is the coverage of the value chain, the 

better are the cooperation and the complexity of relations (inner and outer), 

- geographical concentration – the longer are the distances between the cluster 

members, the lower is the interaction between them, 

- cross-regional demand – products and services should be placed even on the non-

local markets as the potential export increases the cluster’s sustainability and the 

further development of cooperation. 

According to the Committee of the Regions (INNO, 2010), to the above-mentioned 

criteria we should add even the life cycle and the dynamics of the relations between the 

members of the group, (even though it is partially involved in  the value and the supply 

chain). 

In our opinion, not all the criteria are critical in the case of the identification of potential 

clusters. The absence of some criteria is not excluding the possibility that any cluster 

may occur, thus, every missing factor may be overcome. Many progressive industries 

are built upon the interdisciplinary approach. Automotive industry is not a single type 

of industry, but rather a cross-sectional one that integrates many other branches. The 

length and diversity of its value chain point out the fact that such a product involves not 

only the cooperation of heterogeneous, but also interconnected subjects. On the other 

hand, virtual interactivity enables companies to cooperate, even on longer distances, 

therefore, the local concentration may also be considered to be a significant limit when 

identifying potential clusters (it limits the identification if it is kept too strictly). 
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The following article focuses on the identification of potential clusters in the Bratislava 

region through the quantitative methods based on available public data about 

employment in the above-mentioned region. 

The methodology for identifying potential clusters 

There are a lot of methods for the identification of potential clusters either quantitative 

or qualitative, both with certain limitations and disadvantages. Most of the methods 

identify the cluster opportunities only according to the geographical concentration of 

industrial activities and ignore the relations between companies on which the cluster is 

conceptually based (Malmberg -Maskell, 1997). On the other hand, there are methods 

identifying the linkage between industries and the intensity of supply chain relations. 

But all methods largely depend on the available data as the extent and details of the 

dataset influence the punctuality of the research. 

Other authors (McRae-Williams, 2002) stress the necessity to identify clusters 

according to the combination of quantitative and qualitative characteristics which 

means in the case of qualitative research to use an expert method processing the data 

which cannot be measured directly in a numerical way. 

We will utilize industry homogeneity as the main criteria for potential clusters (sections 

and divisions of SK NACE), a geographical area (the Bratislava region), and the 

absolute and relative quantities in employment. From a methodological aspect, we will 

utilize the location quotient based on total employment and the shift-share analysis. 

The location quotient (LQ) represents the local extent in which the region is specialized 

in an appropriate industry. It expresses the uniqueness of such an industry in 

comparison with its position in the national economy or the national average 

employment. In most cases, it is expressed as the relative importance of employment 

in a region in comparison with its national importance. 

 

𝐿𝑄 =

𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡

𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡

 

 

If the value of LQ is equal to 1, it means that the region is not specialized in such an 

industry, and its employment is comparable with its development at national level (a 

standard distribution being close to the normal distribution of employment in different 

regions). When LQ is bigger than 1, it represents the higher importance of the industry’s 

employment capacity, and identifies a potential cluster of similar companies at the 

regional level. It is assumed then that regional clusters cumulate the economic activity 

of the same type. For the identification of potential clusters, authors like Bergman and 

Feser (1999) recommended the location quotient of 1, 25, and Isaksen (1996) actually 

pointed out more than 3. We will rely on the recommendations of the European Cluster 

Observatory according to which the location quotient should exceed the value of 2. 

Such a statement was confirmed even by Sölvell (2008). Thus, the potential clusters in 

the Bratislava region will be identified through the number of employees in each sector 

(the divisions and sections of SK NACE). 

The shift share analysis reveals that part of employment in industry or a cluster itself 

(through the number of employees) which was caused by national, regional, sectoral 

trends or competitive advantages). It helps to consider overall regional performance in 

comparison with other regions and identify cross-regional problems that should be 
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taken into consideration by all policy makers at regional or national levels as well 

(Potomová -Letková, 2011). The shift-share analysis quantifies a total change in 

employment and splits it into national, industrial and regional effects (Karlsson, 1999). 
The limited validity in time as well as its lack of predicting ability are considered to be 

the main disadvantages of such a method (Yasin - Alavi - Sobral -Lisboa, 2004). It may 

have just a theoretical contribution when it is applied without taking regional situation 

into consideration. The identification of all the three mentioned effects is coming out 

of the following relations: 
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where: 

NS = national share,  

IM = industrial share,  

RS = regional share,  

t = time period 

i = industry 

r = region 

ESK = total employment in Slovakia 

EiSK = total employment in industry 

Eir = total employment in the region 

Although some authors prefer dynamic shift-share analysis as a more proper research 

method splitting a longer period into shorter seasons (Barff, Knight, 1988), we will use 

its static form in this article. 

The analysis of potential clusters in the Bratislava region according to 

employment concentration 

The analysis was based on the data gained from the Statistical Office of the Slovak 

Republic. The data covered the development of employment in the Bratislava region 

during the years 2012 - 2014, so the analysis was focused on the time factor as well. 

Data for 2015 were not available as its regional specification was not published during 

the preparation of this article. Employment data covers all the types of companies and 

other organizations regardless of their size and prevailing activity. The data do not 

cover the employees of self-employed people (The Statistical Office of the Slovak 

Republic, 2015). 
Employment in the Bratislava region is primarily based on the service sector. The 

wholesale and retail trade sectors were the biggest employers in this region in 2014 

with about 17,48 % share of the total employment while in other regions, manufacturing 

is over whelming. In the Bratislava region, manufacturing took second place (12,27 %) 

followed by professional, scientific and technical activities (10 %). As expected, 
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manufacturing consisted primarily of the manufacture of motor vehicles (almost 40 %), 

the repair and installation of machinery. 

As absolute employment has no automatic effects on the industry’s importance and no 

consecutive cluster potential (even in the case of comparison with other regions), the 

identification of potential clusters is based on relative employment measured through 

the location quotient (the comparison of the regional employment per industry with the 

national employment per industry). All SK NACE sections and divisions are analysed, 

thus, the following text is presenting just the most prospective industries with a rather 

huge employment density. 

Sections J, K and M were identified as the most important ones in the case of the 

location quotient. Section J covers information and communication services, section K 

includes financial and insurance activities, and section M includes professional, 

scientific and technical activities. In the case of a more detailed analysis, namely the 

divisional point of view, division 60 (programming and broadcasting activities) was 

identified as the most concentrated one with the location quotient 4,03. Division 66 

(Activities auxiliary to financial services and insurance) was the second (3,76), and 

division 73 (Advertising and market research (3,295) was the third most potential 

concentration. 

From the point of view of the time factor, the most positive development was observed 

between 2012 and 2014 in the case of financial services, management consultancy 

activities and advertising. The development of legal activities, computer programming 

and motion picture production were rather negative. Some data (like in the case of 

division 60 and 79) are missing because of their confidentiality in the selected years. 

The most prospective activities in the Bratislava region from 2012 to 2014 are presented 

in the following chart (Fig. 1). As it was already stated, we consider the location 

quotient above 2 as a crucial factor. 
Of course, a pure orientation on the geographical concentration of employment can be 

misleading which should be supported even by other information, too. While qualitative 

methods may identify possible relations between key industries, and "literally" enrich 

numerical identification by national or regional policy priorities (in other words, 

preference must be given to the strategic orientation of the region over statistically 

identified employment concentration), other criteria may be taken into account in the 

case of the dynamics of long-term industries as well. 
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Figure 1: Location quotient in the Bratislava region (according to employment) 

Source: own processing of data from the Statistical Office of the Slovak Republic. 
 

As the previous part presented, potential clusters in the period of the last three years, 

the second part of the analysis is devoted to the identification of clusters from the point 

of view of changes taking place in employment during the 5-year period (2009 – 2014). 

For this purpose, we used the shift-share analysis. Although the shift-share analysis 

identified three cumulated effects on employment, for the purposes of identifying 

prospective clusters, the regional effect is considered as the most important factor. 

Therefore, potential clusters are specified through the biggest shift in local 

employment. 

The identification of potential clusters in the Bratislava region according to shift-

share analysis 

While the previous chapter identified potential clusters according to the development 

of employment mostly in 2014 (partially even in 2013 in the case of a dramatic change), 

shift-share analysis takes a longer period of time into consideration, and its outcomes 

are influenced preferably by the dynamics in regional employment between the years 

2009 - 2014. 

This method is once again based on employment data because as the Isaksen (1998) 

states, clusters are more probably to be found in the case of favourable employment 

conditions or a more concentrated production) which consolidate regional 

specialisation and the establishment of local production networks. On the other hand, 

this analysis is not limited only to industrial sections (even though their dominance was 

confirmed in the previous chapter) as they can be effectively supplemented by various 

commercial or public services as well. 

The same data on employment as in the case of the location quotient were used because 

as the Isaksen (1998) noticed, clusters are supposed to be established just when the 

highest employment is being cumulated in the course of time. It helps to create local 

production networks and build regional specialization. On the other hand, this analysis 

is not concentrated only on manufacturing because the triple helix cluster’s mode l 

entails the integration of public and private services, including the support of the self-

government and educational institutions as well. We have identified manufacturing to 
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be the most dynamic industry in the Bratislava region since 2009 (contrary to the 

location quotient).  From the regional point of view (regional effect), it gained 9,269 

places of work while education as the second most dynamic SK NACE section gained 

5,478 and transporting only 1,700 places of work. It was primarily the result of regional 

changes because as table 1 shows, employment decreased in all the three sectors of 

economic activities. On the other hand, the overall national effect was positive (total 

employment increased), so the cumulated effect (last column) showed even a bigger 

increase of the places of work in the analysed period. 

From the list of region sections, the manufacturing of motor vehicles, land transport, 

food and beverage services were the most dynamic ones. The table below presents the 

biggest regional shifts both in the divisions and sections which were identified 

through the shift-share analysis. 

 
Table 1: Prospective clusters in the Bratislava region identified through the shift-share analysis 

Source: own processing of data from the Statistical Office of the Slovak Republic. 

 

As the table shows, there are certain industrial distortions because overall employment 

in the industry pulled down the number of workplaces of the region. For example, in 

the case of education, the regional effect in the Bratislava region was positive, but 

education as a sector in Slovakia lost some workplaces, so a negative influence within 

the industrial effect was observed. On the other hand, during this five-year period, the 

effects of the global crisis stopped, or changed the development of employment, but 

generally, it is assumed that its effects on the national economy of the country were 

somehow positive. 

Table 1 is focused only on "isolated" sections and divisions. It means that such 

a method is not suitable for the identification of cross industry relations. For example, 

transport services were identified as quite prospective, but of course, they can be easily 

integrated as a necessary support to almost each manufacturing industry. Thus, a 

potential cluster may be established, even in the case of a rather heterogeneous 

Section/Division National effect 
Industrial 

effect 
Regional 

effect 
Total change 

C Manufacturing 2752,48 -1153,52 9269,05 10868 

H Transporting and storage 2143,49 -830,60 1700,11 3013 

I Accommodation and food services 364,35 1768,09 1438,56 3571 

N Administrative and support 

services 
1228,27 1285,88 1386,85 3901 

P Education 1590,92 -1674,22 5478,30 5395 

29 Manufacture of motor vehicles 801,95 2129,64 4987,41 7919 

33 Repair and installation of 
machinery 

253,50 -399,71 1192,21 1046 

49 Land transport and transport via 

pipelines 
920,15 278,81 1495,05 2694 

56  Food and beverage services 159,12 1476,58 1486,30 3122 

82 Office administrative, office 
support 

69,04 301,19 1196,77 1567 
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combination of industries. It is very interesting that while motor vehicle production was 

found to be a rather standard employer according to the location quotient analysis 

within the region (not specifically intensive when compared with the whole industry). 

After the shift-share analysis, we discovered that it recorded the biggest dynamics in 

employment. Thus, we can assume that a potential cluster identification could not be 

limited just to one criterion, either. 

Conclusions 

The location quotient and the shift-share analysis are simple instruments used for the 

identification of prospective clusters within strictly specified geographical areas and 

selected periods. Our one-time analysis focused on the statistics of 2014 (involving a 

partial comparison with the results of 2013), and was completed with the analysis of 

the dynamics for a long-term development. In some areas, we revealed similar results 

(administration and support services), and the results of other industries were analysed 

as well. They were also employers (in the case of the location quotient analysis), and 

changed dynamically in the course of time (in the case of shift-share analysis results). 

The results of the analysis are strongly influenced by the extent of the business activity, 

total employment, the foreign investors’ contributions, educational structures and other 

factors. In the case of developed regions (such as the Bratislava region), the number of 

potential clusters is much bigger than in the case of underdeveloped regions. The 

regional effect is three times higher in the case of the Bratislava region than in the 

Banská Bystrica region. Shift-share analysis covered the period from 2009 to 2014, so 

partially the results were influenced by a post-crisis development, and the performance 

of some industries may also be overestimated. 

As it was already mentioned, continuity in the supply chain was not examined, and the 

relations between supplying companies were not revealed, either. In some industries, 

the "flow of values" between companies is quite obvious (like the integration of 

production and services, or the further processing of basic raw materials), but 

sometimes the interaction between companies is not known to a neutral analyst. 

Therefore, for a more detailed analysis, even expert methods are necessary (panel 

discussions, case studies, etc.). For the examination of cross-sectional relations, the 

input-output analysis could be efficient, and in the case of geographical proximity, the 

Ripley’s K method could bring interesting results as it takes distances into consideration 

and ignores regional borders. 

Cross-sectional industries and the shift-share analysis are frequently ignored by the 

location quotient as they are not concentrated within the region, but spread over more 

regions (so their results in employment are spread over the regions as well). Slovakia 

is a small country with significant regional disparities. Political decisions made in the 

past created artificial regions with administrative borders. Thus, many methods bring 

strictly geographically defined results as the Statistical Office keeps records according 

to such borders between regions. In the case of areas with a huge industrial activity 

(mostly abroad), it is a common practice to apply such methods in the suburban areas 

or the cities. Thus, the members of the identified clusters are obviously heavily 

concentrated as the area of the city and that of the region are mostly incomparable (with 

the exception of large metropolitan areas). On the other hand, the current trends of 

virtual clusters overcome any distance the companies may have. 

Missing data made us focus on the 2013 period, so the analysis will still be updated in 

order to see both the static quotient and the shift-share change, even in other years to 



Prospective Clusters in Slovakia – The Case of the Bratislava Region 

47 

come. Thus, we will be able to exclude one-time effects (post-crisis revitalization, the 

sudden change of small initial businesses). 

References 

Barff, R. A. – Knight, P. L. 1988: Dynamic shift-share analysis. In Growth and Change. Vol.  19, no. 2. 

Bergman, E. M. - Feser, E. J: 1999: Industrial and Regional Clusters: Concept and Comparative Applications. 

Web Book in Regional Science, Regional Research Institute. 
http://www.rri.wvu.edu/WebBook/BergmanFeser/contents.htm. 

Brown, H. J. 1969: Shift-share projections of regional economic growth: An empirical test. In Journal of 

Regional Science, vol. 9, no.1. 
Isaksen, A. 1998: Regionalisation and Regional Clusters as Development Strategies in a Global Economy. 

In STEP Group report. 

Isaksen, A. 1996: Towards increased regional specialisation? The quantitative importance of new industrial 

spaces in Norway, 1970–1990. In Norsk Geografisk Tidsskrift, vol. 50, no. 2. 

INNO 2010: Clusters and clustering policy: a guide for regional and local policy makers. 
http://cor.europa.eu/en/Archived/Documents/59e772fa-4526-45c1-b6791da3bae37f72.pdf. 

Karlsson, C. 1999: Spatial industrial dynamics in Sweden: urban growth industries. In Growth and Change, 

vol. 30/2. 
Ketels, Ch. - Protsiv, S. 2014: Methodology and Findings Report for a Cluster Mapping of Related Sectors. 

Stockholm:  European Cluster Observatory. 

Ketels, Ch. - Lindqvist, G. - Protsiv, S. - Sölvell, O. 2008: EU versus US. A comparative analysis of 
geographical concentration patterns of employment across cluster categories. 

http://www.snee.org/filer/papers/468.pdf. 

Malmberg, A. - Maskell, P. 1997: Towards and Explanation of Regional Specialization and Industry 
Agglomeration. In European Planning Studies, vol. 5, no. 1.  

McRae-Williams, P. 2004: Wine and Regional Tourism: cluster complementarity and regional development. 

In Proceedings of the New Zealand Tourism and Hospitality Research Conference. Wellington, 8-10 
December. pp. 237-245. 

Potomová, J. - Letková, J. 2011: Problémy identifikácie potenciálnych odvetví vhodných pre vznik a rozvoj 

klastra. In Acta geographica Universitatis Comenianae, vol. 55, no. 1/2011. 
Santos, C. - Almeida, A. - Teixeira, A. A. C, 2008: Searching for clusters in tourism. A quantitative 

methodological proposal. Working papers. 09/2008. 

http://www.fep.up.pt/investigacao/workingpapers/08.09.18_wp293.pdf. 
Statistical Office of the Slovak republic 2012: Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch 

a okresoch. 2012. http://www.statistics.sk. 

Statistical Office of the Slovak republic: 2013: Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, 
krajoch a okresoch. 2013. http://www.statistics.sk. 

Statistical Office of the Slovak republic 2014: Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch 

a okresoch. 2014. http://www.statistics.sk. 
United Nations Industrial Development Organisation, 2001: Development of clusters and networks of SMEs. 

https://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/PSD/Clusters_and_Networks/publications/sme_

brochure_EN.pdf. 
Yasin, M. - Alavi, J. - Sobral, F. - Lisboa, J. 2004: A shift-share analysis approach to understanding the 

dynamic of the Portuguese tourism market. In Journal of Travel and Tourism Marketing, vol. 17, no. 4. 

  



Prospective Clusters in Slovakia – The Case of the Bratislava Region 

48 

Prospective Clusters in Slovakia –  

The Case of the Bratislava Region 
Abstract 

The article focuses on the identification of prospective clusters in the Bratislava region. It uses national and 

regional data about employment, and analysis the regional and industrial share of businesses of total 

employment in the economy of Slovakia.  It utilizes the static location quotient to identify the most 
concentrated industries in the Bratislava region in 2012 - 2014 and static shift-share analysis in order to cover 

the changes within the period from 2009 to 2014. The prospective clusters are identified as those which 

represent an extraordinary high level of employment in industry at regional level in comparison with 
employment at national level, or those which recorded the most dynamic regional contribution towards the 

change in employment. 

Keywords: cluster, industry potential, employment, shift - share analysis 
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The concept of globalization is probably one of the most discussed and analysed 

concepts of the past 10 to 20 years, which has generated thousands of studies and 

sparked numerous debates and controversies. Theoretically we consider these 

arguments (sometimes irreconcilable) are based on the fact that the concept of 

"globalization" is a vague term and, as any vague notion, it consists of a core that is 

accurate and an edge that is ambiguous. The accurate core of the concept of 

globalization refers precisely to its economic sense, where in fact originated. Here, we 

believe, things are unequivocal in the sense that when we say "globalization", we all 

understand the same thing (at least within the European area): 

 A labour market for goods by providing an area of free inter-states movement; 

 A free labour market by ensuring the free movement of labour; 

 A single-currency money market or the acceptance of the single currency as a 

standard for the partially integrated members of the EU; 

 Acceptance and implementation of the acquis communautaire, in the common 

basic legislation; 

 Acceptance and implementation of unique quality standards in different areas 

(at least the minimum standards are required); 

 Joint institutions that take on the attributes and authorities of participating 

States to implement joint public policies. 

 

Regarding the vague edge of the concept that generates the ambiguity of the concept of 

globalization, it is based on the fact that the concept is too broad, going beyond the 

economic field where it originates and acquiring new highly volatile meanings such as: 

 Generalization of a lifestyle for the entire population of the continent or the 

globe 

 Generalization of cultural trends from a different part of the world to another 

 Fast translation of a unique vision of the world that flattens specific individual 

visions of other lifestyles 

 An ideology designed to defeat isolationist trends resulting from national 

specificities of each people 

 A strategy of occult powers to impose domination on different parts of the 

world in a peaceful way 

 A multicausal and irreversible phenomenon which is based on the information 

environment, in the Internet regarded as universal communication in real time 

 

All these different meanings that circumscribe, in a way, the concept of globalization 

make it impossible to fix a widely accepted definition either in a minimal version. 

However, putting aside the difficulties of unambiguous definition, we can sense that 

globalization, as a complex process can be more easily judged by its consequences. 

Regarding the consequences, we believe it is obvious that globalization, in its dynamic, 

is an ambivalent phenomenon, having both a positive and a negative pole. 
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We try to reflect in this paper on these consequences of globalization and the way they 

affect the academic environment. 

The problem is not a simple one because it generates almost insoluble questions: How 

to be competitive as a university with limited resources in a global market? How to 

cope with fierce competition in the academic field, having a smaller offering and low 

visibility, when performers prefer large, famous universities? 

For us, the smaller universities, these questions seemingly insoluble are challenges 

reflected in the managerial activities praxis that provides both the university internal 

policies and marketing strategies to ensure the visibility and attractiveness of the 

university. 

To us, as a small university, globalization implies some positive aspects that represent 

as many advantages. 

We identified the following positive aspects: 

 Free and easy access to information from various similar academic fields 

 The rapid development by accessing best academic practice platforms 

 Participation in cross-border projects and access to research grants 

 Using the know-how of other universities in the research departments of our 

university 

 Providing unique quality standards which facilitate orientation and fixing 

aims 

 Free movement of teachers and students between universities 

 Developing partnerships between universities and joint research projects. 

The negative aspects that affect us and constitute the subject of our reflection are: 

 Decline of educational diversity by imposing more rigid unique forms 

Loss of local distinctiveness of small universities which remove from their 

offering more and more elements connected to the local community, in an integrationist 

effort 

 The marginalization of small universities by creating criteria questionable 

academic rankings 

 The loss of highly skilled labour and promising students to higher rated 

universities  

 Limiting internal university autonomy through levelling and sometimes 

inadequate legislation 

 

All these negative aspect of globalization undoubtedly require the identification of 

reasonable and open solutions to cope with the rapid changes in our society. Starting 

from the fact that any university is a part of society and that the current European 

society is defined as a knowledge society, a society of continuous learning, we are 

imposed with the idea that in order to connect to the desirable ideal of global society, 

any local university must be a vector of knowledge and research. 

However, considering this maximal desideratum of the global society, we cannot 

overlook the fact that global society consists of national communities, which in turn are 

made up of local communities, each with its specifics. In order to avoid perpetuating 

„forms without substance", to avoid creating the Ortega Y Gasset’s „mass-man”, local 

universities should also meet the local community needs, adapting to its socio-cultural 

specificity. 
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Without claiming to find an academic panacea to the problems of globalization, we 

outline some possible solutions to improve competitiveness of smaller universities in a 

global market. 

First, educational offer of small universities should take into account the local labour 

market and its singularities generated by the local economic environment. Local 

economic environment in Eastern Europe is characterized mainly by an extensive-type 

development and low return on inputs. In this area, universities can contribute with their 

know-how by developing business incubators, by creating IT platforms and even by 

funding projects that lead to regional development. Through their involvement, 

universities can contribute to the transition from an extensive-type economic 

development to a modern, intensive development model. 

Second, university should be the vector of national and local values promoting 

divergent thinking, diversity and local specificities by teaching efforts that take into 

account both the challenges of a global world and those of an emerging economy, with 

its singularities and syncope. 

Third, the university, through its internal policies, should focus its research on marginal 

areas (to avoid competition from famous universities) and on those with immediate 

practical applicability to quickly generate capital gains much needed for a sustainable 

development of society. 

All this should be accompanied by the emphasis placed by universities on the 

humanistic development that would provide the necessary spiritual balance to cope with 

the upheavals of the world. Without this, globalization will remain an essentially 

negative phenomenon, as described by a critic of the concept: "We believe that the 

greatest danger entailed by globalization is the dehumanization of some of those simply 

swallowed by its wave. Conquered by the market, doped with television, sport and the 

Internet, the globalized world lives amid a general crisis of the meaning of life, a 

cultural and educational global disaster, a worrying, but certain symptom of the 

barbarization of future society. 

Traditional culture disappears or turns into merchandise (McDonaldization), 

humanistic culture is increasingly removed by innovative techno-science and is 

converted into a pseudo-science. The globalized, economic-centred man risks 

becoming the automated man who lives only for manufacturing and consumption, 

devoid of culture, politics, sense, conscience, religion and any transcendence. This is 

likely the final stage in human evolution or the last man. Despite all these warnings, we 

cannot avoid or eliminate globalization." (The McDonaldization of Society, George 

Ritzer, Bucharest, 2003, Comunicare.ro). 
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The Influence of Globalization on Higher Education System  

and National Economies 

Abstract 

The paper aims at presenting a very important process at global and national economic level, which has an 

impact on higher education strategies, curricula, as well as on the subject content and specialisations that 

characterise all educational and labour market issues at present and in the near and farther future. 

The globalisation process provides several opportunities at national and international level, but also a lot of 

challenges, especially because world and European leaders have not really sensed that with the change of 

regime in central-eastern European countries, as well as the political, social and economic changes in African 

and Asian communities, there are new challenges and new issues that Europe faces and that have to be tackled 

with new strategies, tactiques and methodology. All freedoms, advantages and disadvantages depend on what 

answer we are able to provide both at national and global level, and in point of higher education, as well as 

socio-political and economic areas to all present and future challenges. 

Keywords: globalization, freedoms, socio-political challenge, higher education, labour market demands. 
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Introduction 

As a new member of the European Union (EU), Hungarian international development 

policy is significantly different from other member states because Hungary has a low 

capacity and a form of socialization which leads to its divergence in Europeanization 

foreign aid. The impacts of external factors (EU, OECD, UN, etc.) are limited on 

Hungary’s development policy and activities. It can be demonstrated by the fact that 

Hungarian foreign aid is used to a much lesser extent to promote global development 

and poverty reduction or the gap in implementing “best practices” in ODA (official 

development assistance) activities. The driving force of Hungary’s ODA has been more 

dominated by its foreign policy in order to reach Hungarian political and economic 

goals with recipient countries. There was a significant rising tendency in both the 

percentage of ODA/GNI and the figure of finance during the early part of the 21st 

century. However, Hungary provided low amounts of funding for bilateral development 

cooperation and the lack of attendance of non-state actors in international development 

activities. The main actor involved in almost all Hungarian ODA projects still remains 

the role of the Hungarian government which intervened in some related ministries’work 

and direction. The department responsible for international development cooperation 

was created within the Ministry of Foreign Affairs (MFA) from 2002 lasting until now, 

the MFA takes part in every aspect of Hungary’s ODA. 

Vietnam is the fourth recipients of Hungary’s ODA and this country has a long 

historical relationship with the Hungarian ODA. In the early 21st century, Hungary has 

affirmed that Vietnam is one of the most important partners in ASEAN (Association of 

Southeast Asian Nations). Hence, the bilateral development cooperation with this 

recipient can present more details about Hungary’s ODA. Therefore, this paper raises 

two core research questions: 

 What are the main tendencies of Hungarian official development assistance? 

 Which Hungarian foreign aid activities are reflected in the case of ODA to 

Vietnam? 

To answer the first question, the paper explores and uses the primary data and research 

about Hungary’s ODA which has been produced by OECD (Organization for Economic 

Co-operation and Development), MFA (Hungary Ministry of Foreign Affairs and 

Trade) and other sources. A review of literature presents general information about 

Hungarian ODA research. This section shows some main results and the process of 

studies related to Hungary’s ODA after 2003. In addition, there are some main points 

in the new Hungary ODA strategy for the period 2014-2020 to indicate the changes in 

Hungary’s ODA policy. After that, an overview of Hungarian ODA projects in Vietnam 

which introduce the relationship between both sides in this field. Literature, data and 

empirical results on the Hungarian ODA is limited, and there has not been much 
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scholarly work on the topic either. Specifically, the case study of Hungary’s ODA to 

Vietnam is rarely featured in available information and research. The paper wishes to 

summarise and give a general overview of Hungary’s ODA and the rationale 

encompassed within it with updated data and adding more information about Hungary’s 

ODA in Vietnam. 

Literature review 

After the Second World War, many scholars presented theories of official development 

assistance (ODA) to explain the roles and purposes of ODA, and to evaluate its impact 

in receiving countries. ODA has a literature based in economics, and in political 

science/international relations, and these disciplines look at different things. 

Economists mainly focus on the impacts, while political scientists look at how political 

decisions on aid allocation are made, how donors and recipients interact, how the 

international development system is created, etc. The first ODA concept was defined 

by the Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD)/Development Assistance Committee (DAC) in 1969. Then, this concept was 

changed over time. Currently, ODCE defines ODA as “those flows to countries and 

territories on DAC list of ODA Recipients and multilateral development institutions 

which are: (i) provided by official agencies, including state and local governments, or 

by their executive agencies; (ii) and each transaction of which: is administered with the 

promotion of economic development and welfare of developing countries as its main 

objective and its concession in character and conveys a grant element of at least 25 per 

cent” (OECD/DAC, 2008). 
However, Hungary is re-emerged donor of ODA which appeared after Hungary became 

a member of EU (2003) therefore the research of Hungary ODA are very limited. In the 

period of 2003-2010, the works of Kiss (2002; 2007) and Paragi (2010) are the most 

important sources, as well as the report published by Hungary’s aid agency at the time, 

HUN-IDA (2004). They provide a brief overview of how development policy emerged 

in Hungary and what difficulties the country faces in the field of international 

development activities. The comparative conduct of Hungary’s aid with other countries 

in Central Eastern Europe (CEE) had been evaluated in both qualitative and quantitative 

results. Although, almost all researches used Hungary’s ODA as one of the objects of 

their works. After that, the Hungarian ODA was a more attractive topic which is 

demonstrated by the growing number of studies to describe the characters of Hungarian 

ODA, to identify specific actors and sectors of the donor and its recipients and to 

evaluate the influence of international development activities on Hungary and its 

partners. 

Szent-Iványi (2012) explores three factors which include: “Europeanization”, wider 

foreign policy strategy and stakeholders that may influence on Hungary international 

development policies. The scholar concluded that: (1) while accession to the EU did 

play a crucial role in re-starting Hungary’s international development policy, 

membership in the integration has had little effect since then. (2) International 

development policy seems to mainly serve Hungary’s regional strategic foreign policy 

and economic interests, and not global development goals. (3) Although all domestic 

development stakeholders are rather weak, the Ministry of Foreign Affairs (MFA) still 
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seems to play a dominating role4. On the other side, Hodosi (2012) mentioned about 

“transparency” as one of the main requirements of Hungarian ODA funds. 

Transparency in Hungarian ODA essentially means that comprehensible, accessible 

and regularly updated information is being made available about both the activities and 

the associated financial transactions5. The scholar reviewed Aid Watch report (2011, 

2012) to indicate the weak Hungary ODA activities such as: the dramatic increasing of 

Hungary ODA occurred by the dominance of multilateral development financial 

support under the funded compromise of Hungary in European Development Fund 

which decreased the volume of bilateral cooperation. Hodosi’s research had quite a 

different view of the role ODA in Hungary’s foreign policy6. The scholar focuses on 

the lack of legal framework for operation within Hungary’s ODA plans and ODA 

programs. 

Since 2008, the EU financial crisis effected Hungary’s economy and reduced the 

capacity of other actors (NGOs, private actors) to participate in ODA programs. 

However, the decreased percentage of Hungary’s bilateral cooperation could be another 

reason for this situation. Anna Selmeczi (2013) surveyed Hungarian non-governmental 

development organizations (NGDOs) to explain their contribution in shaping the 

national ODA policies, strategies, and activities. There was a stable and capable sector 

of NGDOs in Hungary with many of the organizations ready to take part in international 

development activities. Nevertheless, the civil sector’s effective involvement in 

Hungary’s international development cooperation is very limited, due to reasons rooted 

mostly in an unfavourable political and societal context. The main challenges for this 

sector are: the lack of political support; lack of public awareness; unequal relations with 

“old donors’ NGDOs and finally, the difficulties of supranational interest 

representation – the lack of financial and human resources of the Hungarian NGDOs 

translates into Hungary’s under representation in the expert groups as well as the 

leadership of, among others, European NGDOs platform organizations. This research 

also had a brief description of the prehistory and current context of Hungarian NGDOs’ 

operation as well as providing the different types and the name list of Hungarian 

NGDOs. The research of Szent-Iványi and Lightfoot (2015) has similar tendencies for 

the role of civil social organizations and NGDOs in Hungary ODA. They explain the 

creation of official foreign aid and accession to the EU opened up new responsibilities 

for Hungarian NGDOs. Due to the need to communicate with government, NGDOs and 

create a formal associational organization called national “NGDO platform” to promote 

advocacy7. 

                                                           
4 Szent-Iványi, B. (2012) Hungarian international development co-operation: context, stakeholders 
andperformance, Perspectives on European Politics and Society 13(1), pp. 51 
5 Hodosi, R. (2012) What is Hungary doing for developing world, HAND Hungarian Association of NGOs 

for Development and Aid, pp.8 
6Hodosi, R. (2012) What is Hungary doing for developing world, HAND Hungarian Association of NGOs 

for Development and Aid, pp. 12 

“Hungarian ODA took a subordinate place in the hierarchy of the various politics, in other words, it is 
insufficiently supported. This is evident from the fact that year after year the Ministry of Foreign Affairs 

allocates only a small percentage of its central budget to international development activities”. 
7 Hungarian Association of NGOs for Development and Humanitarian Aid (HAND): created in 2003, had 17 
member organizations in 2012, up from the 12 original founders. Hungarian Interchurch Aid (HIA) and 

Hungarian Baptist Aid (HBA) are the two most significant Hungarian NGDOs but they are not members of 

HAND. 
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According to Attila Bartha (2013), the Hungarian private sector has so far made a rather 

moderate contribution to the international development policy goals of Hungary8. Its 

empirical results to estimate the tied aid between Hungary and ten selected recipient 

countries show the higher potential profit and expanding market from these recipients 

for Hungary export9. Private companies can join in several international development 

activities such as: financial support, transfer know-how and technology, building 

physical infrastructure and human capacity or help social problems but they still meet 

many challenges to enhance their attendance in Hungary’s ODA. 

Recently, some scholars have obtained more details in analysing Hungary’s ODA by 

specific allocations to sectors or recipients. Márton Leiszen (2013) explored the 

connections between Hungary’s bilateral trade relations and its ODA programs.  

Examining bilateral trade relations in both goods and services with the ODA recipient 

countries which shows a very mixed picture. With some countries like China, there is 

a continuous growth in trade, while others such as Bosnia and Herzegovina, there is 

decreasing tendency. The research did not identify a direct relation between these 

trends. However, countries that are priority trade partners are also the main recipients 

of bilateral development assistance. In addition, this paper introduces an overview of 

Hungary government institutions and agencies that related in ODA programs. It draws 

interactions among the functions of ministry-lines and specific ODA agencies in 

executive ODA programs, giving advisor or design ODA plans. The case study of 

Hungarian Provincial Reconstruction Teams in Afghanistan (PRTs) was regarded as 
Hungary’s most important and comprehensive foreign mission of Hungary because the 

huge budget (nearly 2 million euro in the period 2007-2008) and the special tasks of 

Hungary in this case. Péter Wagner, Zoltán Venczel (2012) showed the activities of 

PRTs in specific provinces (Logar and Baghlan) in Afghanistan from 2006 to 2011 then 

presented the role of Hungary ministries and government agencies involve in this 

project. Although, there was the attendance of NGDOs in some parts of this project but 

their cooperation with government was very low. Hence, the challenges and obstacles 

of PRTs were listed as giving lessons for Hungary’s international development 

assistance. The question of justified PRTs project in the field of security aid or 

development assistance has been answered in the research of Horký-Hlucháňand Szent-

Iványi (2015). They were justified as a Hungarian national interest and as both an 

obligation and an opportunity. 

It can be seen the fact that Hungary’s ODA literature has a turning point after 2010 

which can be demonstrated by the rising volume of studies and the more diversified 

topic research. In general, the overview of Hungary’s ODA characteristics is quite 

similar to identify the dominant actor of MFA and the potential role of others (NGOs, 

CSOs, private sector). The imbalance between multilateral and bilateral cooperation 

would be recognized as the common observation of many studies. The lack of legality 

and transparency in Hungary’s ODA gives impetus to the requirement to improve the 

ODA policies and ODA strategies. Nowadays, the contribution of Hungary’s ODA 

research opens a new phenomenon which is not only to build on evaluation the history 

                                                           
8 It includes only 5 states (Egypt, Kenya, Nigeria, Ukraine and Vietnam) that are non-upper-middle-income 
countries, while 6 states (Bosnia and Herzegovina, China, Kazakhstan, Macedonia, Montenegro, Serbia) 

which are upper-middle-income countries. 
9The growth of Hungary exports to the selected recipient countries was 3.8 times higher than the average. 
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and current Hungary’s ODA projects but also give the estimations and predictions to 

enhance the effectiveness and benefits for Hungary’s ODA. 

With particular reference to the bilateral cooperation between Vietnam and Hungary 

both have a historically tied relationship. Vietnam is usually one of the selected 

recipients in Hungary’s ODA research.  Márton Leiszen (2013) indicated the 

irrelevance between Hungary and Vietnam in bilateral trade and bilateral development 

cooperation. While Hungary prioritised aiming at know-how transition to modernize 

Vietnam’s economic structure significantly increasing, the deficit trade was on the side 

of Hungary10. Hungary’s main participation in development assistance is providing 

scholarships, training programs, trainer exchange programs, and language acquisition. 

Hungary also provides know-how, capacity building and transfer of good practices in 

democratic transition and institutional development for Vietnam. The non-state actors 

featured in Hungary’s humanitarian and charity activities which could be the new 

phenomenon of Hungarian development cooperation to Vietnam. 

Methodology and Data 

The paper presented here is based on major research tools which include desk-based 

research and comparative methodology. Both primary and secondary sources were 

consulted, providing the context and the knowledge that there is no accurate and up to 

date database of Hungary’s ODA actors (government, non-state actors) active in the 

field of international development and humanitarian aid in general and in the case of 

Vietnam. Firstly, to determine the elements and content of Hungary’s ODA, the author 

uses the available (but quite scare) Hungarian and international publications in the field. 

The next step of this study is thus to create a comprehensive database with the relevant 

Hungarian ODA programs in Vietnam. The paper is rather descriptive of Hungary’s 

ODA programs in this respect. The results undertake neither a more detailed analysis 

nor the detailed evaluation of the bilateral development activities between Hungary and 

Vietnam. It is deliberately chosen to provide a broader picture where the focus was put 

on the presentation of the overall process rather than data dumping. The examination 

of Hungary’s ODA programs in Vietnam is collected from development cooperation 

database (DAD) of Ministry of Planning and Investment of Vietnam and other data in 

Vietnamese journal or online services. 

Hungarian international development activities in the period 2013-2014 

In 2013, Hungary’s ODA funded around 128 million USD which increased by over 

12% one year later. The percentage of Hungary’s net ODA counted as quite low in GNI 

(0.10% in 2013 and 0.11% in 2014). This figure was sufficient in reaching the 

requirement of EU accession for the new members (ODA should be 0.33% compared 

with GNI in 2015). Some neighbouring countries in Europe (such as: Ukraine, Serbia) 

and developing countries in Asia was the main recipient of Hungarian ODA. The 

bilateral share decreased slightly from 27% in 2013 to 21% in 2014 which can be 

explained by the low capacity of Hungary’s budget and the changing point to the new 

                                                           
10 Vietnam receives a smaller fraction of overall Hungarian export fluctuating around 0.04%, with a moderate 

growth (19%) between 2008 and 2011. The 81% growth in export services by 2011 is considered a good 
performance, though concerning bilateral trade of goods, Vietnam showed a 5% decrease in comparison to 

Hungary’s other trading partners. The trend of bilateral development assistance allocation shows a 53% 

increase from 2008 to 2009, although this was almost halved in 2010 increasing only 4% by 2011. 
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Hungarian ODA strategy for the period 2014-2020 so that the Hungarian government 

had to postpone time to design and implement the new plans. 

In 2014, Hungary provided its bilateral development cooperation mostly in Jordan, 

Ukraine, Serbia, Vietnam and Sri Lanka. The main sectors of Hungary’s bilateral 

development cooperation were education, business and other services, and water supply 

and sanitation. Hungary provides its bilateral development cooperation in the form of 

scholarships, aid to refugees and small-scale technical cooperation projects. 

Multilateral ODA accounted for 79% of Hungary’s total ODA in 2014, provided 

primarily through the European Union (accounting for 81% of multilateral ODA in 

2014) as well as through the World Bank Group (12%), the United Nations (5%) and 

other multilateral organizations. 
 

Table 1. Hungary ODA in 2013-2014 

Net ODA 

 2013 2014 Changes 2013/14 % 

Current (USD m) 128.2 144.0 12.3 

Constant (2013 USD m) 128.2 146.8 14.5 

National Currency * (forint million) 28,653.40 33,504.10 16.9 

ODA/GNI (%) 0.10 0.11  

Bilateral share (%) 27 21  

By Regions (USD million) 

South of Sahara 0.7 

South and Central Asia 1.8 

Other Asia and Oceania 2.0 

Middle East and North Africa 2.1 

Latin America and Caribbean 0.2 

Europe 10.3 

Unspecified 15.1 

Total 32.2 
 

 

Figure 1. Hungary Net ODA by Regions  

(USD million) 

 
Source: OECD, 2014-2015 
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Hungary’s ODA for education was the largest financial support in bilateral cooperation. 

Hungary identified education as the strongest sector that Hungarian ODA can help the 

developing world with. By transferring the experience of economic transition, know-

how and technology, Hungary can get more prestige in the recipient countries than 

tightening the diplomatic and political relations. Hungary gave scholarships for training 

and enhancing human capacity at higher education level (bachelor, master and post-

graduated scholarships). Recipient countries can send their students to Hungary for 

learning and doing research or Hungarian built projects which had Hungarian experts 

for transferring knowledge to the partners. The second priority of Hungary’s ODA 

carried in economic infrastructure. The literature review section in this paper indicates 

that Hungary’s ODA dominance by the economic and political benefits, then Hungary 

ODA chosen aid for economic infrastructure which may expand Hungary’s foreign 

market and its trading. This data also showed the divergence of Hungary’s ODA in the 

term of Europeanization because the main tendency of EU ODA was harmonization 

with millennium development goals (MDGs) of UN which focused on eliminating 

hunger and reducing poverty, sustainable growth (environment protection), halting the 

spread of the epidemic (HIV/AIDS) and providing primary education. National interest 

was the driving force for Hungary’s ODA. The detailed information for Hungary’s 

ODA by sectors can be seen in the datasheet below: 

 

Table 2. Hungary net ODA by sectors % (commitments), 2014 

Education, Health 27.6 

Economic infrastructure 21.1 

Production 1.9 

Other social infrastructure 5.8 

Humanitarian Aid 1.7 

Multi-sector 0.7 

Unspecified 41.2 

(Source: OECD, 2014-2015) 
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Figure 2. Hungary ODA by sectors, 2014 

 

In sum, a dominant part of it is allocation derives through multilateral channels, and is 

used for core and voluntary contributions to international organizations and funds. The 

majority of bilateral projects take the form of technical assistance, mostly aimed at 

sharing experience which Hungary gained in the course of its political and economic 

transition, integration into international organizations and EU accession. Health and 

education support also feature prominently among the priorities and the same applies 

to cooperation in providing adequate responses to such global challenges as sustainable 

water management, climate change or food security. 

While neighbouring regions (Western-Balkans, Eastern-Europe) remain priority areas 

for Hungary’s IDC policy, they also pursue development cooperation activities in a 

wider scope, including in Africa, the Middle East and Southeast Asia. As to individual 

countries and areas, Afghanistan, the Sub-Saharan Africa region, Bosnia and 

Herzegovina, Iraq, Yemen, Cambodia, Kyrgyzstan, Laos, Kosovo, Macedonia, 

Moldova, Mongolia, Montenegro, the Palestinian Authority, Serbia, Ukraine and 

Vietnam form the list of its current IDC partners. 

Another typical character of Hungary’s ODA is the concentration of funding to some 

traditional recipients. The Hungarian ODA for ten top recipients accounted for nearly 

a half of the total of its ODA. Ukraine and Serbia were the biggest recipients of 

Hungary’s ODA in 2014. It proved that the Hungarian government used ODA for 

supporting neighbour countries under its geopolitical foreign policy. Both these 

countries had an important role of international relations and there were crisis periods 

(civil wars) occurring in these places, thus assistance could be to Hungary’s benefit. 

The energy (crude oil and gas) supply of Ukraine and the migrants of Serbia to Hungary 

could be the reasons for the important role of these countries in Hungary foreign policy. 
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Table 3. Top ten Recipients of Gross ODA (USD million), 2014 

1 Ukraine 4.8 

2 Serbia 4.0 

3 Jordan 1.1 

4 Vietnam 1.1 

5 Sri Lanka 1.0 

6 Montenegro 0.5 

7 Laos 0.4 

8 Turkey 0.4 

9 Afghanistan 0.3 

10 Nigeria 0.3 

(Source: OECD, 2014-2015) 

 
Figure 3. Top ten Recipients of Gross ODA (USD million) 

 

Hungary ODA funded for middle-income countries took nearly a half of total amount. 

It repeated the divergence of Hungary ODA in EU because one of main streams for 

development activities followed the MDGs. These goals would help to LDCs and low 

income countries can reach the standard of middle-income. 

The data of Hungary’s ODA which is collected by ODCE, MFA and other resources 

showed another problem in operating the Hungarian ODA programs. The unallocated 

and unidentified number of Hungary ODA was really huge. It can make difficulties in 

evaluating, setting up new plans or getting a precise result in research. 
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Table 4. Hungary ODA allocations, 2013- 2014 

Memo: Share of gross Bilateral ODA 

Top 20 recipients 48.6 

Top 10 recipients 43.0 

Top 5 recipients 37.0 

Gross bilateral ODA, 2013-2014 average, 

unless otherwise shown 

By Income Group (USD million) 

LDCs 1.07 

Other Low-income 0.09 

Low Middle-income 8.19 

Upper Middle-income 7.48 

Unallocated 15.36 

Total 32.19 

 
Figure 4. Gross bilateral ODA By Income Group (USD million),2013-2014  

 

(Source: OECD, 2014-2015) 
 

The Hungary international development cooperation (IDC) concept and strategy for the 

period 2014-2020 gives the background of Hungary’s IDC in the previous decade to 

conclude the pros and cons of Hungary’s IDC policy and activities. Hungary ODA is 

the core part of IDC. It identifies the tasks and measures Hungary must take in order to 

strengthen the profile as a donor, to increase the visibility and effectiveness of 

development assistance, and to meet its international commitment. Hungary’s foreign 

aid corresponds to declarations, principles and guidelines of the UN, OECD DAC and 

the EU in this field. Hungary determines the main objectives in IDC which consensus 

to MDGs and EU ODA policy but IDC can provides market access for certain segments 

of the Hungarian private and public sector (e.g. education, health) as an important 

benefit of development cooperation is that it, while promoting scientific and 

technological development. Hungary IDC draws geographical priorities and the main 

sectors to get its goals. Then, it has a section to describe humanitarian aid for the next 

term. 

Hungary ODA to Vietnam in the early of 21st century 

Vietnam and Hungary established diplomatic ties from 1950. The two countries have 

been maintaining traditional friendship cooperation. After Hungary’s institutional 
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transition, in the early 1990s, the relations between the two countries saw little 

development. However, since 1992, this relationship has been gradually improving. 

Vietnam is one of the main Hungarian development cooperation partners. It is a 

reference country for the European Union’s (EU) development activities regarding 

policy harmonization and implementation, and is also a pilot country for “One-EU” 

initiative. 

Since 2003, Hungary has considered Vietnam one of the strategic partners in its ODA 

policy. And then, in 2005, the two sides signed a framework agreement on cooperation 

and development to confirm common principles in supplying and receiving Hungary’s 

ODA to Vietnam. Hungary had an ODA country strategy for Vietnam (CSP) which was 

drafted for 2008-2010. The CSP built joint goals to ensure that corresponding to the 

interests and needs of Vietnam ODA  projects bring added value in the most suitable 

form (such as capacity building in institutions of the market economy, and in the areas 

of international economic integration, as well as agriculture, food security). The 

International Development Cooperation Strategy and Strategic Concept for 

International Humanitarian Aid of Hungary for the period 2014-2020 affirm: “Hungary 

attaches special importance to its ties with Vietnam and is willing to support the country 

in its development”. Hungary always considers Vietnam as an important partner in the 

South East Asian region, not only in the past or at present, but also in the future. 

Major Hungary ODA programs to Vietnam in the period 2004-2014: 

In 2004, the Hungarian ODA program to Vietnam started with a freshwater fish-

hatching project. Some Vietnamese delegations came to Hungary to exchange 

freshwater fish- hatching experiences and Hungary also gave two scholarships to 

Vietnam. In 2005, Hungary granted 6,000 USD in ODA to Vietnam. Hungary pledged 

to grant over 500,000 Euro as its 2006 ODA to Vietnam. At the same time, the 

Hungarian government launched a project named “the development of crocodile-skin 

products export” to Vietnam which funded 110,000 USD. In 2007, Hungary’s ODA 

commitment was as the same as that of 2006. Both sides signed a “Memorandum of 

Understanding on ODA cooperation” which defined specific areas of cooperation, such 

as banking and finance, monetary management, statistics (2008).  The Hungarian side 

shared experiences relating to market economy transition, to support organizational and 

economic reforms. The protocol also stipulated the means of cooperation: exchange of 

experts, study trips to Hungary, training, and ‘twinning links’ between relevant 

organizations. Vietnam’s prioritized agencies are the State Audit Office of Vietnam, 

the General Statistics Office (GSO), the State Bank of Vietnam and the Ministry of 

Finance. Besides that, Hungary supported Vietnam’s bid to join the World Trade 

Organization (WTO) without the requirement of negotiation. It also supported 

Vietnam's nomination as a non-permanent member of the UNSC in the 2008-2009 

terms. Beside that a few smaller agricultural projects were also implemented. 

In particular, Hungary ran two major projects which were called: “Statistical Offices” 

and “Trilateral project” during the time of 2007-2010. Hungarian experts gave lectures 

to middle-level GSO officials on the management and quality control of the statistical 

system (the Hungarian Statistical Office supports the organization of a database for 
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trade in services in the framework of the European Commission’s MUTRAP III11 by 

training of Vietnamese experts). Another project, in the Mekong Delta city of Can Tho 

(Vietnam), Hungary organized a tri-partite cooperation event: a conference on 

sustainable farming with the participation of Vietnam and Japan. A Hungary-Vietnam-

Thailand professional tourism industry training project was also implemented. Late in 

2008 in Hanoi, together with the Ministry of Foreign Affairs of Singapore, a training 

course was held on public financial management. This period also had new Hungarian 

ODA tools which offered via the Hungarian Embassy in Vietnam requests. The modest, 

small-scale support tool (less than 20,000 EUR) was introduced to assist local projects, 

which meet both criteria: be in line with the recipient country’s socio-economic targets 

and increase the visibility of Hungary. By implementing these projects, embassies can 

accumulate experiences for the whole project cycle. In 2008-2009, three small-sized 

projects were carried out in Vietnam. The first studied the feasibility of building fish 

feed plants in Vietnam and Cambodia. The first such feed mill was built with funding 

from the Hungarian International Development Cooperation (ODA) Program at the 

Research Institute of Agriculture in Cai Be district (Vietnam) in 2007. The second 

project helped to create an activity area for disabled children at the Hanoi Hope Center’s 

new premises. The third project was designed to expand the breeding of Hungarian-

origin poultry (turkey, guinea-fowl) in Southern Vietnam, with collaboration between 

the Thuy Phuong Poultry Research Centre and the Gödöllő Research Institute for 

Animal Breeding and Nutrition. The implementation of another small-sized project 

began in April 2010: “Model power plant using local wood species with special regard 

to sustainable forest management and job creation at remote areas.” The executive 

agencies are the Forest Science Institute of Vietnam and the research institutions of 

Sopron West Hungarian University. 

From 2010 to 2014, Hungary’s ODA to Vietnam focused on cooperation in the field of 

health care and the field of education and training. The two sides agreed that relations 

in the field of health care traditionally play an outstanding role in their bilateral 

cooperation. Both countries based on the Memorandum of Understanding signed 

between Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy and Semmelweis 

University to implemented activities aiming at increasing number of Vietnamese 

undergraduate and postgraduate medical students to Semmelweis University. In 

addition, Hungary agreed to receive Vietnamese delegates to Hungary to familiarize 

with Hungarian health care management. The field of education and training was a key 

element of their bilateral relations which improved dynamically, especially in the fields 

of technologies, and those related to nuclear energy and health care. There were 

hundreds of Vietnamese instructors and Vietnamese nuclear experts have so far 

attended in the theoretical and practical training programs in Hungary. The bilateral 

exchange program for the period 2013-2015 on the scholarship program was signed in 

2013. It provided an opportunity to significantly increase the number of Vietnamese 

students studying in Hungary. In the frame of the scholarship program, 40 scholarships 

offered to Vietnam on an annual basis for full-time courses on bachelor, master and 

doctoral level. 

                                                           
11 Multilateral Trade Assistance Program III (MUTRAP III) launched in 2008, one year after Vietnam 

jointed WTO, the EU funded 10 million EUR and Vietnam government contributed around 0.7 million 

EUR. 
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Now, projects in this 35 million euros (US$49 million) credit are under preparation for 

water supplies and sewage treatment in three Vietnamese provinces. Another project 

will assume the form of Hungarian assistance on carrying out population registration. 

In future, the two sides may assess the possibility of expanding the scope of this type 

of ODA loan to the health sector by using Hungarian expertise in constructing and 

equipping a hospital. The Hungarian Government recently approved the provision of 

official development assistance (ODA) for the Can Tho tumour hospital project and the 

Red River clean water supply project, scheduled to commence in 2016. 

Hungary is also willing to help Vietnam in education and training, vowing to maintain 

the annual offer of 100 scholarships for Vietnamese students (2015-2017). The 

Hungary aid funding for education and training Vietnamese students in Hungary which 

was the longest bilateral development cooperation program. In my point of view, this 

is also the most effective project for both sides. With regard to the fact that the experts 

who were trained in Hungary then they can represent as human capital for both 

countries. The scholarship programs financed from the development aid budget can 

play an important role despite the fact that it cannot be turned into immediate and direct 

economic advantage. 

Hungary’s ODA disbursements stood at 0.3 million euros in 2007 and dropped 

considerably in the following years. During 2009-2011, grants were stable at around 

0.1 million euros. Based on the commitment in Hungary’s ODA programs for Vietnam 

at that time, the disbursement was really a little amount. As a consequence of the very 

low development aid budget, the most important task is to use the budget in the most 

efficient way. 

Another important point and with respect to the greater financial commitment volume, 

part of Hungary’s development assistance in Vietnam are ODA type loans. After 

Vietnam became a middle-income country, Hungary ODA replaced immediately ODA 

in the type of grants to loans. The same disbursement was 10 million euros in each year 

of 2012-2013 terms. 

 
Table 5. Hungary ODA disbursements 2007-2014 to Vietnam (in million €) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Grants 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0 0 - 

Loans 0 0 0 0 0 10.0 10.0 - 

Total 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 10.0 10.0 - 

 (Source: The Blue Book, 2014-2015 
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Figure 5. Hungary ODA disbursements 2007-2014 to Vietnam 

 
 

Hungary humanitarian and charity activities in Vietnam: 

In 2009, a number of volunteers from Hungarian and Italian non-governmental 

organizations (NGOs) participated in a DG Europe Aid-funded project to assist children 

with disabilities in Red River of Bac Giang province. The project is designed to help 

local disabled children to integrate into society and assist their families escape from 

poverty. The project was implemented with the cooperation of the Bologna-based 

Gruppo di Volontariato Civile (GVC) of Italy and Hungarian Baptist Aid. 

Hungary’s charity organizations also increased their presence in relief activities. The 

Hungarian Malta Charity Fund handed over medicines worth 1.5 million forints to 

support victims of the typhoons, which devastated the Central Region of Vietnam in 

late 2009. The donations were raised by the Malta Charity Fund in collaboration with 

local partners and support from the Hungarian Ministry for Foreign Affairs. 

Findings in the case study of Hungary ODA to Vietnam 

Hungary ODA to Vietnam is usually combined in the list of diplomatic activities which 

is offered as the commitments of the Hungarian government when they pay official 

visits in Vietnam. Hence, there is a gap or delay in implementing of the pledges. The 

role in monitoring the effectiveness or the running process of Hungary ODA programs 

in Vietnam is very weak because they lack specific agencies for these tasks. The 
Hungarian embassy in Vietnam takes the role of Hungary delegate in its ODA 

programs to this recipient. Recently, the changing in bilateral development cooperation 

with Vietnam can be seen in the bigger finance amount of ODA in each project with 

the replacing grants to tied aid (aid credit) or concession loans. Both sides should set 

up general process or model in macro level (government agencies) that can give a 

framework for management, evaluation and monitor their development cooperation 

projects so that Hungary can ensure the repayment of Vietnam for the its relief loans. 

In the new term, Hungary aid concerns much more in economic benefits then the 

priorities of selecting ODA projects to Vietnam can be aid for trade to help Vietnam 
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improve human capacity for trading and access Hungary market. Both Hungary and 

Vietnam can expand their market and get the benefits for their trading. 

Summary 

Hungary’s ODA is a re-emerging donor in the early 21st century. Although, the budget 

funded for this activity is still a small amount as a consequence of the difficulties of 

Hungary’s economy and the low attendance of non-state actors but its international 

development cooperation had a significant and important role in foreign policy. The list 

of recipients remains some traditional partners (Laos, Vietnam) in the last decade. 

However, the new recipients (Afghanistan, Serbia) appeared in recent years which can 

reflect Hungary responsibility with EU ODA policy. 

Hungary’s aid to Vietnam is usually funded in local projects except the case of ODA 

for education and healthcare. Hungary’s ODA programs to Vietnam almost spent on 

short-term (from a few months to around 3 years) and the needs of ODA projects are 

often based on the suggestion of the Vietnamese government. A few of Hungary’s non-

government development organizations involved in the humanitarian aid and charity 

activities and they followed their owned purposes rather than ODA policy of Hungary 

government. 

Hungary and Vietnam can get more benefits for both sides in their bilateral 

development cooperation. 
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Hungary Official Development Assistance in the Early 21st Century 

The Case Study of Bilateral Cooperation between Hungary and 

Vietnam 

Abstract 

My paper introduces the process of Hungary ODA in the early of 21st century. As a new member of EU, 
Hungary is quite divergence with EU ODA policies. It can be explained by the small amount budget of 

Hungary aid and its recipients which were larger part of middle-income countries. Hungary ODA remains 

the biggest role of Hungary governmental agencies related development cooperation. The attendance of other 
actors is very low. Using desk-based research and comparative methodology indicates the changes of 

Hungary ODA which can reflect by a summary of the main sectors and the projects of Hungary ODA in 

Vietnam. Hungary ODA to Vietnam significantly increased during the years. Hungary government used 
ODA as a tool to get closer tie in diplomacy with Vietnam government. In addition, literature review provides 

the rising of researches and studies in the term of Hungary ODA. 

 
My finding is that, recently, Hungary ODA focuses on some traditional recipients (except the case of China) 

that can help Hungary government approach to the purposes in diplomacy relations and economic benefits. 

Keywords: ODA (official development assistance); Hungary ODA; international development cooperation. 
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Introduction 

Maintenance is gaining more and more importance nowadays. Storing agricultural 

machines is an important, complex operation in the machine maintenance system, 

which is aimed at mitigating the consequences of damaging effects (esp. corrosion) and 

preserving functionability. In spite of this fact, it is regrettable that sufficient 

information is hardly available on the situation of the domestic machine storage 

particularly in agriculture. The paper describes the situation of storing and temporary 

protection against corrosion in small- and medium-scale agricultural companies on the 

basis of the results of a regional survey. 

Review of the literature 

Maintenance is part of the service life of machines (Figure 1) from the investment up 

to sorting out (Vermes et al. 1996). 

 
Figure 1. Dual-circuit model of the service life of machines (Szántó, 2002) 

 

The maintenance covers the entirety of measures aimed at preserving and restoring 

functionality as well as evaluating the actual state (Janik, 2009). The precondition of 

functional ability is that the machine is provided with reserve – the so-called wear and 
tear reserve – necessary for fulfilling its function. The changes in this reserve of the 

machine during its service life are shown in Figure 2 (Szántó, 2002). 
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Figure 2. Effect of good storage on the changes of wear and tear reserve (Vas and Vermes, 2006) 

ΔtH is a gain in service life (tH) obtained with storage performed at the time t. 

 

National reports about the situation of storing agricultural machines are rarely 

published (Janik et al. 2003, Vermes et al. 2005), therefore the author would like to 

examine this in the eastern region of Hungary, first of all in the Great Hungarian Plain. 

Material and methods 

Within the compass of the possibilities, the author decided on the completion of a 

survey aided by questionnaire sent by mail. Some business units were surveyed with 

the help of the students are studying in the specialisation of Mechanical Engineering in 

the Agriculture and Food Industry at the speciality of Machine Stock Maintenance, who 

completed the questionnaires via face-to-face interviews with business units. The 

questions were about the data of the enterprise; the whole maintenance of machines; 

the storage of machines and corrosion protection (Oláh, 2015). 

Results and discussion 

With the analysis of the survey (Oláh, 2015) that the author conducted personally in the 

academic year of 2014/2015 among the private and group agricultural holdings, 

information about the situation of the machine storage is also received. 

This evaluation included 30 agricultural enterprises. 27% of the firms were primary 

producers (8 pcs), 3% of them were experimental farms (1 pcs), 30% of them were 

family businesses (9 pcs) and 40% of them were group holdings (total 12 pcs: 5 private 

companies, 5 limited liability companies and 3 co-operatives). 14 enterprises (47%) 

deal with only crop production, 12 firms (40%) deal with animal husbandry, too. 

Furthermore, this evaluation involved one company without cultivated land and 3 

integrator companies with tens of thousands of hectares, too. The average agricultural 

area (810,000 ha) is 1,160 hectares (this value is 101 hectares in the case of the private 

holdings, while the average size of the land cultivated by companies is 3,544 hectares), 

the number of employees is under 10 in 17 cases (57%) and in 5 cases (17%) have 10-

49 employees. The ages of the main machines and equipment are very different, in the 

family farms almost 25% of the tractors are under 10 years, while in the companies this 

value is more than 45%. The situation is a little bit better in the case of combine 

harvesters, 37% of them are less than 10 years old (Oláh, 2015). 

Area designated for machine storage: 22 enterprises (73%) have separated area, 24 

firms (80%) have fenced area typically with a one-entrance solution (Figure 3). The 

ratios are higher by 15 and 8 percentage points than 10 years ago (Vas and Vermes, 

http://szotar.sztaki.hu/search?searchWord=animal%20husbandry&fromlang=eng&tolang=hun&outLanguage=hun
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2006). It can be seen that the companies have higher proportion of separated, fenced 

yard with two gates, than in the case of individual businesses. 

 
Figure 3. Area designated for machine storage 

 

The storage area is guarded in 21 enterprises (70%), 25 agricultural producers (83%) 

have rainwater drainage system (both values are higher by 20 and 17 percentage points 

than ten years before (Vas and Vermes, 2006)), and 22 machinery yards (73%) have 

night lighting (Figure 4). Almost all of the group holdings (92% of them) have the 

above mentioned features (except one that has no rainwater drainage system). 

 
Figure 4. Characteristics of the area designated for machine storage 

22 agricultural businesses have covered storage (73% which is 20 percentage points 

higher than a decade ago) with floor area of average 364 m2 (this is 110 m2 (43%) higher 

than in the first years of the millennium (Vas and Vermes, 2006)), 269 m2 of them (108 

m2 (67%) bigger than 10 years ago) are enclosed by walls (74% of all machine sheds, 

which is an increase of 10 percentage points). The average size of covered storage area 

of the individual farms is 172 m2, 107 m2 of them are enclosed by walls, while the 

companies have more than four and five times bigger values (717 m2 and 567 m2). 

Several business units mentioned that – especially in winter month – machines 

(harvesters, seeders, balers, tractors) are also put down under the lean-to roof. However, 

trailers and soil preparation equipment (plow, plough, cultivator) are always outdoors. 
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Figure 5. Surfaces of the open machine storage 

 

 

10 firms have concrete ground, 7 have partially concrete, 10 have breakstone, 7 have 

dirt ground, and 2 have grassy ground (Figure 5/a). Based on the values of 22 

enterprises (9 group and 13 private holdings) it can be claimed that 21% of all open 

machine storage areas are concrete ground, 8% of them are partially concrete, 27% of 

them are covered with breakstone, and 44% of them are unpaved (Figure 5/b). Ratios 

of fully concrete and dirt ground have reduced (by 18 and 19 percentage points) while 

the ratios of breakstone, partially concrete and other (grassy) ground are increased (by 

17, 3 and 17 percentage points) as compared to the results of the previous survey (Vas 

and Vermes, 2006). The average area of open machine storages is 1,780 m2. This value 

is 830 m2 by private farms, while the group holdings have on average nearly four times 

larger area (3,154 m2). 

It can be stated from the ratio of the sizes of the covered and open storage areas, that 

more than four fifths of the agricultural machines (83%) are stored in the open air. 

Unfortunately, this value has not changed since the 1990s (Vermes et al. 1996). 

 
Figure 6. Machine cleaning 

Information of the machine cleaning is shown in Figure 6. It can be established that 

circumstances of the machine cleaning have not changed much during the last ten years 

(Vas and Vermes, 2006). It can be stated that the companies have wash bay, high-

pressure washing equipment and sewage disposal a larger proportion than that of the 

individual and family farm businesses. 
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In 87% of the firms the tasks of machine storage are made by the operators themselves 

or together with the yard persons or repairmen (it is similar to that in 2004 (Vas and 

Vermes, 2006)). Two small-holder farmers (7%) provide these tasks itself (Figure 7). 

 
Figure 7. The tasks of machine storage performed by 

 

Data of the completed tasks before storing machines are shown in Figure 8. It can be 

ascertained that there is external wash almost everywhere (93%), 17 firms provide 

temporary protection against corrosion (57%) and only 8 agricultural businesses 

provide long-term corrosion protection (27%). 23 enterprises protect against corrosion 

with their own instruments and employees as it was the case ten years ago (Vas and 

Vermes, 2006). The internal cleaning rate has improved by 7 percentage points, the 

ratio of chocking up has decreased by 12 percentage points, while the rest of the values 

have not changed significantly since the previous survey (Vas and Vermes, 2006). 

 
Figure 8. Completed tasks before storing 
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systems; the whole process of storing needs development, the reasonable areas are: the 

importance of machine storage, the problems of temporary protection against corrosion. 
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Abstract 

The author carried out the survey by means of a questionnaire within the sphere of the small- and medium-

scale agricultural companies operating in the eastern region of Hungary. The scientific research gives an 

account of this survey and the experiences of its evaluation, especially of the state of storing and temporary 
protection against corrosion, as well as compares these assessments with results of earlier project carried out 

by the colleagues of the Department of Maintenance at the Agricultural College Faculty of Tessedik Sámuel 
College in Mezőtúr. 
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Introduction 

Consumer consciousness can be discovered in nowadays trends (Törőcsik, 2011, 2007, 

2003). Several reasons are behind the scenes, in this paper I try to give a short hint via 

my own research results. Consciousness especially in the case of victuals appears more 

and more as a norm related to consumption and purchases as we are sensitive towards 

foods in several ways have a salient role within this topic. Health consciousness and 

environment sensitivity of consumers is growing (Lehota, 2001). We can see a growth 

not only on the demand side but also the supply side reacted to this phenomenon. 

Importance of health revalued for consumers, they spend more money on all concerning 

markets (Huszka-Kozma, 2015). Though, consciousness can be discovered in other 

fields as well, like time or environment now I will mainly concentrate on health and 

price aspects. 

Material and methods 

In this paper I used desk and field research methods. During my desk researches by 

working up and adapting Hungarian and international literature I based my field 

research. 

During my research I used quantitative techniques. I made a personal survey as a field 

research method in the third and fourth quarter of 2015 among the population of adults 

up to the age of 69. Sampling was deliberate and a quota sampling, taking into 

consideration the age and gender of the respondents. Number of respondents were 1241 

in the case of adults. Data processing were made with SPSS 20.0, statistical and 

mathematical methods were used. Questions were mainly closed-end questions, and in 

many cases scale-techniques were also used to make questions more sophisticated. 

Gender composition of the sample is the following 50.5% men, 40.5% women. The 

composition of the sample by age can be seen on Figure 1. It can be seen that the 

distribution of different age groups are square. 

 
Figure 1. Age composition of the sample 

Source: own research, 2015 N=1241, % values 
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4.7% of the sample lives in the capital, 69.3% in towns and 26% in villages. As to the 

marital status 21% are singles, 46.3% are married, 7.4% are divorced, 6.9% are widow 

and 17.9% live with a partner. A massive share of the sample (82.3%) state that they 

have an average financial condition. 7.7% think they are above average, while only 

0.3% are much above the average. The financial situation is under the average in the 

case of 8.4% and much under the average in the case of 1.2%. 

Results 

During my research I managed to get a picture how conscious the respondents are and 

how consciousness manifests itself especially in the case of victuals. In the first part of 

my research I concentrated on general consumer characteristics. 8.7% of the 

respondents stated that they are not conscious at all, 18.2% conscious just in the case 

of some products, 57.6% are mostly conscious while 15.5% are absolutely conscious. I 

also examined whether any correlation can be discovered among consciousness and 

socio-demographic characteristics, but as to Cramer’s V not much correlation can be 

discovered among consciousness and age, gender, settlement type and financial 

situation. In order the values are 0.111, 0.116, 0.122, 0.060. Consciousness in the case 

of victuals can be detected by several factors. Some of these I also investigated mainly 

concentrating on some factors of health, environment and customer (money) 

consciousness. Though we could see above that in general the respondents are 

conscious to some extent as Figure 2 shows in the case of victuals the importance of 

the concerning factors are mostly just above the neutral level in the direction of 

important. 

 
Figure 2. Importance of some factors in the case of victuals 

Source: own research, 2015 N=1241, 1=absolutely not important, 5=extremly important 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

price

rebates

environment protection

well-being of animals

GMO free

ingredients

quality

health impact

special diet

3,93

3,76

3,28

3,30

3,57

3,70

4,18

4,01

2,48



Investigating Some Aspects of Consumer Consciousness 

77 

I not just wanted to investigate the importance of some factors, but also the level of 

consciousness in the case of some factors. Although larger portion of the respondents 

hold themselves conscious they do not seem to be too conscious when I asked them 

about some composing factors of consciousness especially in the case of victuals. As 

we can see on figure 3 mostly they do not take care of these factors, nevertheless these 

factors has a lot to do with health impact, quality and ingredients as well. 

 
Figure 3. Level of consciousness in the case of some factors 

Source: own research, 2015 N=1241, 1=do not take care, 5=take care always 

 

By these results it is also an important question how people get a line on these factors, 
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questionnaires did not gave a framework to me to do so, so I cannot realize what all 
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can be discovered among the information sources and socio-demographic 

characteristics, but as to Cramer’s V not much correlation can be discovered among the 
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Figure 4. Word cloud of main associations about healthy food 

Source: own research, 2015 N=1241 

 

As we can see health consciousness seems to be important to the respondents, so I had 

a closer look what it really means to them so I asked my respondents to enumerate the 

first five things that comes to their mind when they think of healthy food. As this was 

a free association any type of answers were “acceptable”. More than 5000 associations 

were processed and the main results are showed on figure 4 in a word cloud. As it can 

be seen the most frequent association towards healthy food is the notion of bio. Local, 

expensive or fresh were also mentioned several times. 

Conclusions and summary 

Consciousness especially in the case of victuals appears more and more as a norm 

related to consumption and purchases. Conscious consumers make rational and 

deliberate decisions, think in longer terms and their consciousness can be investigated 

within several aspects. Although larger portion of the respondents hold themselves 

conscious they do not seem to be too conscious when I asked them about some 

composing factors of consciousness especially in the case of victuals. They seem to be 

well and comprehensively informed and these information are also discussed with 

family members and peers. 
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Investigating Some Aspects of Consumer Consciousness 

Abstract 

Consciousness especially in the case of victuals appears more and more as a norm related to consumption 

and purchases. Conscious consumers make rational and deliberate decisions, think in longer terms and their 

consciousness can be investigated within several aspects. Several company reacts from the supply side to this 
phenomenon, this fact also confirms the actuality and importance of this topic. In this paper I investigate food 

consumer consciousness, especially concentrating on health, quality and price consciousness introduced via 

the results of my field research results. You get an answer how consciousness can be observed within the 
respondents, what are the main associations and the main information sources for them in the subject of 

consciousness. 

Keywords: Food consumption, consumer consciousness, nutrition 
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Erzsébet Square is one of the most frequented central squares of Budapest. It has been 

an important meeting point, especially for young people, since a cultural centre and 

concert hall, the Gödör Klub opened in 2002. However, for more than a decade it has 

been a sight of political and financial struggle resulting in a rundown environment, 

which was then renovated in 2013 using 2.5 billion HUF public funds. This research 

draws upon a quoted question from Harvey (1985:14) that is “In whose benefit is space 

to be shaped?” and aims to explore the recent ‘development’ of the Square from a 

critical perspective focusing on the experience of the users and visitors of the Square. 

Therefore it draws upon the literature concerning the end of public space and the right 

to the city arguments (Harvey, 1985, 2012, Lefebvre, 1996, Mitchell, 2003). In 

conclusion, it is argued that following the ‘Western’ or global trends the processes took 

place at Erzsébet Square may be rather described by commodification than 

development, resulting in a(n upper-) middle class targeted and consumption focused, 

over surveillanced commodified space that is exclusive and unaffordable for many. 

Conceptual Debates on Public Space 

Commodification of public space is often state led, through policies and interventions 

that create an exclusive, marketable, ‘upgraded’ space for tourists and for the public 

eye that is the public eye of the consumers (Harvey, 1985, 2012, Lefebvre, 1996). An 

indirect form of commodification of space, as in this case, may happen through renting 

out a publicly owned space, a public square or a park. Such upgraded places are spatial 

representation of the exclusionary attitude towards the poor and towards ‘otherness’ 

that characterizes consumer society (Bauman, 1998, Mitchell, 2003). Therefore, while 

space remains public in a legal sense it loses it’s deeper meaning as public; that is the 

physical manifestation of political sphere, the embodiment democracy. (Parkinson, 

2012) This tendency has intensified in the case of Hungary in the last few years and has 

become the most conspicuous in the case of the homeless, but an authoritarian and 

punitive moralisation of public space is at the core of planning in general. 

The transformation of Bryant Park in New York City is a great analogue for the present 

case study as it tells a similar story, in terms of forced top-down upgrading of an urban 

space, introduction of excessive surveillance and commodification of space in general 

(Madden, 2010). As Madden (2010:190) argues only a space “that is accessible to all, 

where all can be seen and engage in meaningful intersubjective communication, should 

qualify as public”. In this sense, the end of public space argument applies to many 

contemporary urban spaces, as “they restrict access or visibility or otherwise obstruct 

meaningful intersubjectivity”. Harvey (1985, 2012) and others (e.g. Lefebvre, 1996, 

Mitchell, 2003)similarly argue that “the traditional city has been killed by rampant 

capitalist development, a victim of the never-ending need to dispose of over-

accumulating capital driving towards an endless and sprawling urban growth no matter 

what the social, environmental, or political consequences”. (Harvey, 2012, xv) 

Ivson (2007) on the other hand notes that there is a growing literature of 

“transformationist” perspective that does not see depoliticised public space as the end 
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of public space, but sees it as an element of a wider change effecting society in a wider 

sense. That is the increased centrality of consumption and commodities. That is to say 

space and society mutually construct and reconstruct one another (Gramsci, 1985) In 

this sense, as Barber argues “shopping and civic encounter have been divorced”; while 

once shopping used to be just “one of several things that drew people into spaces” today 

it  has become the primary reason. (Barber, 2001 cited in Parkinson, 2012:162). This is 

what Madden (2010:187) refers to as “publicity without democracy” in her case study, 

and argues that public (space) in contemporary context is “decoupled from discourses 

of democratization, citizenship, and self-development and connected ever more firmly 

to consumption, commerce, and social surveillance”. 

However, it is important to contextualise meanings as even in the case of Western 

countries it is rather questionable whether 'freer' or 'more public' public space have ever 

existed, before its commodification and over surveillance; or perhaps it was just under 

different control. In a non-Western context, for instance in post-Socialist Europe the 

appropriation of the concept of public space (as it is understood in the Western context 

that is a physical manifestation of the political sphere, the embodiment of democracy) 

is perhaps even more problematic. Mitchell (1995:121) notes that “the definitions of 

public space and ‘the public’ are not universal and enduring; they are produced rather 

through constant struggle in the past and in the present”. That is to say, there has always 

been a question about whose democracy or whose freedom or whose public space: 

“From this perspective the struggle for democratic urban public space is an activity 

involving creation and construction, not repair and retrieval”. (Phillips, 1992 cited in 

Iveson, 2007:7) 

Research Methods and Data 

This research was based on the combination of multiple methods including the 

collection and analysis of both secondary and primary qualitative data. As part of this 

case study, discourse, content and interview analysis were combined to answer the 

following research questions: What has changed on Erzsébet Square in terms of user 

experience? Who are the target audience of the square? How did the facilities of the 

square change? How do these facilities determine the target audience? 

Castree (2005:541) argues that case study research in human geography serves an 

important function. “It shows the world to be persistently diverse. Yet it shows that this 

diversity arises out of multi-scaled relations such that it does not emerge sui generis”. 

McCann and Ward (2010:175) similarly emphasise this both territorial and relational 

notion in theorizing and conceptualising cities and urban policy. As they argue research 

should be “equally sensitive to the role of relational and territorial geographies, of fixity 

and flow, of global contexts and place-specificities (and vice versa), of structural 

imperatives and embodied practices, in the production of cities.”  

The preliminary research was based on the analysis of secondary sources. As a starting 

point it was aimed to outline the background of the square through analysing the post-

socialist planning and policies in relation to the Square, with particular focus on the 

post-2002 era, when a cultural centre and concert hall, the Gödör Klub opened. As part 

of this research the websites of the square, the local government and the city were 

consulted as well as the national and local municipalities were approached for further 

information, such as lease agreements and planning strategies. At the same time by the 

analysis of online news sources and online forum conversation it was aimed to gather 

the problem areas and issues that may concern square users. It was a foundation for the 
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further research as well as due to the nature of online opinion formation (anonymous) 

it gave a different angle to the observation then the later face to face interviews or 

conversations. The online forums were particularly important as there the opinion of 

the earlier square users could also be found, who decided not to visit the square after 

the changes. 

The preliminary research was followed by the collection of primary data in the form of 

participant observation over the summer of 2014, including the ethnographic 

observation of the square and short semi-structured interviews with the square users 

and the security guards. The semi-structured interviews ranged from 15 to 40 minutes, 

depending on the size of the approached group, their interest in the topic and their 

willingness to participate. The groups ranged from one person to 5 people, all together 

15 groups, 28 people were interviewed including 13 female and 15 male participants 

from the age of 18 to 72. The security guards were approached with unstructured 

interviews and information was acquired through open conversation that allowed 

unforeseen topics to come up. 

It should be noted that due to the fact that the square was reopened at the end of March 

2014 and the interviews were conducted from mid-summer the results were already 

effected by the fact that many of the earlier users of the square, who did not like the 

changes have stopped visiting the place. 

Empirical Findings and Analysis 

In this section, the problem areas and remarks of the visitors and the security guards of 

the Square mentioned throughout the interviews will be discussed, as well as those 

noted by news sources and forum conversations. The most frequently mentioned 

problems were the lack of public toilets, lack of bins and the rubbish all around the 

grass, the presence of the security guards, the new rules regarding to bicycles and 
alcohol, and the expensive bars and more generally the way a new, more elite subculture 

took over the place. 

Expert from a Day on the Square. A sunny Saturday the Square starts to fill up early. 

More typically starting with tourists and families with small children during midday 

and with young people (including teenagers, but mostly people in their mid-20s, early 

30s) from around 4pm, and it reaches the busiest time around 9-10pm. The most typical 

activities include mingling around, drinking in one of the bars or somewhere in the park 

– most typically around the pool with their feet touching the water. Sitting near the 

fountains that push out refreshing vapour from between the stones is also a popular 

place, especially when the weather is really hot. Barely any conflict appears (or seem 

to appear) on the square. The guards only seem to walk around and face only minor 

incidents, such as bikes on the square, skaters or people lying around where they should 

not (as the guards tell them), but these ‘issues’ are easily solved, in most cases with a 

single notice.  

Facilities. “The park’s intended public was not faceless and certainly not classless” 

(Madden 2010:198) and perhaps starting with the list of facilities of the Square is the 

best way to present the target audience. Akvárium Klub that is the key element of the 

Square, even though the interviews suggest that visitors of the Square often do not 

actually have any moment spent inside (or even on its steps, where tables and chairs 

are located for the consumption of drinks and food). Fröccs Terasz is an open bar with 

wooden, colourful furniture with summary, beach-like feeling that is only open during 

the summer. Prosit Bar, is located a little bit outside of the buzz of the square with its 
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high tables it is probably the least popular place on the square targeting higher-end 

costumers and is usually filled with men in suit after work, during week days. Design 

Terminál is a governmental institution for the development of the Hungarian “creative-

industry”. “Its role is to encourage domestic ‘evolvement’ of young generations and to 

draw the attention of both domestic and international investors to the economic 

potentials inherent in these talents.” (dessignterminal.hu) Terminál Restaurant and Bar, 

as it says on the webpage is a “meeting point of gastro-adventurers, for a little morning 

buzz, a quick dinner, an afternoon sauntering and in the evening we let the world to 

open up”. Terminál Market works together with the restaurant, selling Hungarian, 

unique, special and mostly bio-food. Erzsébet Car Park has been here since the Gödör 

opened in 2002 and finally the new bike-share scheme, the MOL Bubi has two spots 

on the square too (with 30 bikes all together). Without any further investigation it is 

already conspicuous that the square now has a well-defined new, solvent target 

audience.  

The most common problems that were mentioned were very practical and did not focus 

on the general transformation of the square. Perhaps it was also due to the fact that the 

interviewees were mostly those, who decided to frequent the square regardless of the 

changes. The one problem that nearly all the interviewees mentioned was the lack of 

(free) public toilets. Other, similar problem that was often mentioned, was the very few 

bins and their locations and consequently the rubbish and cigarette stubs all around the 

square (especially in the green parts).However a few critical observation was also made. 

For instance, Kálmán (26) complained that, “the programme of Akvárium became 

much worse. (…) I have the impression it became a posh place, completely breaking 

with the traditions of the old Gödör.” Others highlighted the fact that although they 

would love to enjoy the new places on the square, “as they certainly do look very cool” 

(Jolán 21), but they simply just cannot afford even to have a beer in these places. 

Environment. Just like the facilities outlined above the whole environment and the 

decoration reflects a park where design and spectacle is prioritised and utility is not in 

the focus (Montgomery, 2013). With the help of the interview materials and the 

conversations with the security guards in the following the new environment is 

illustrated, where a clean, orderly and secure square is aimed to be kept with more or 

less success. The decorative elements, the combination of different waterworks, the 

mallow stone, the glass walls, the unified design and their harmony are all to attract 

young professionals, the (upper-)middle class and tourists who want to enjoy their time 

in a ‘safe’, ‘harmonious’ open area. The adequate private security guards are also walk 

around the square in pairs or in threes, depending on the time and day 2-5 pairs of them. 

It is part of the lease agreement between the government and the renting company that 

the Club is obliged for maintenance, to keep the building/ kiosks/ tools clean and protect 

from and remove potential damages (e.g. graffiti)”. Throughout the conversations with 

the guards it has become apparent that they are not only there to protect the square from 

crime or damages, but from everything and everyone that does not suit the façade. As 

they said “there are certain rules”, “things that the maintainers don’t like here” that we 

have to pay attention to. When they were asked to list the most frequent problems they 

have to deal with they tended to list the following four: pocket picking, disorderly 

young people, homeless people and druggy people. 

The bike ‘issue’ is two-folded, but concerns were expressed by approximately half of 

the respondents. On the one hand the then newly implemented bikes of the bike-share 

system (MOL Bubi) was introduced, as well as several separate or semi-separate bike 
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lanes approaching the square from different directions were implemented. On the other 

hand however, some of the bike racks have been replaced by Bubi bikes or by bar areas, 

leaving fewer places for (regular) bike users to lock their bikes, accompanying a policy 

that people are not allowed to keep their bike lying beside them on the square, as bikes 

are not allowed on the square. As Kinga (18) noted “There used to be a lot more bikes 

around they also removed several bike-racks.” József (40) similarly pointed out that 

“It’s not allowed to lock your bike to the barrier. I can only leave it at the bike racks. It 

wasn’t like that before”. 

The newspaper articles and the attached forum conversation discussing the situation on 

the Square were ambiguous, including both good and bad experiences. These included 

debates on the manner of the guards, their intimidating presence, whether someone is 

sent off from the square with the same behaviour that was accepted before (i.e. drinking 

alcohol that was not consumed at one of the Square’s bar). While the debates presented 

both satisfaction and anger, one of the forum commenters receiving the most up-votes 

made the following critical note that also resonates with the information gathered from 

the guards: “Ok, so I should be happy because there are stupid rules that I don’t need 

to keep? At least not until they like my face? Until I am sympathetic? … Until I vote 

well? So I can go there, drink my bear and smoke, but then I instantly become 

corrupted” (“faculty” in the forum conversation under Ács 04.04. 2014) 

Conclusion 

The present case study aimed to highlight the problematic concept of ‘development’ 

and the attached processes in contemporary urban planning. Development no matter on 

what scale (personal or global-economic) presupposes a normative ideal to be reached 

that determines a goal that is often lack an intersectional, critical perspective. As this 

research highlights, urban policies in Hungary, following the international, neo-liberal 

trends, prioritise a development that is targeted towards the middle-class through 

consumption, further deepening the gap between those, who can and cannot consume. 

The transformation of the Square seems to very much resonate with the international 

literature and as Madden (2010:187) argues in the case of the Bryant Park, “a new logic 

of urban publicity was assembled and built into the landscape”, that is a publicity that 

is centred around consumption, resulting in a commercializes and commodified space. 

Urban (public) space, Erzsébet Square in this case, becomes a commodity, and thus 

exclusive by the fact that people simply cannot afford the products sold on the square, 

therefore staying on the square becomes unaffordable and inaccessible. As Harvey 

(1985:13) argues commodification of space is a process, when through “annihilation of 

absolute qualities of place”, its use value is replaced by an exchange value. This is 

particularly relevant in a case when the given space is located in the city centre. 

Development in such context will mean to maximise economic growth, to have a square 

that has an audience with money to spend in an environment where spectacles are tools 

of depoliticisation (Gotham, 2002). 

Iveson (2007) highlights that the protection of the square through increasing 

surveillance, in fact enhance access to public space for many. However it is not the case 

in the present situation as the Square has always been a relatively safe place and as it 

has become evident from the conversation with the security guards their presence is not 

(solely) for protecting people from crime, but to protect them from distaste or losing 

comfort and joy. Their presence was important so the (upper-) middle class can “avoid 
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confrontation and class relations can be kept to an abstraction” (Goode 1978 cited in 

Harvey 1985:13). 

Exclusionary and punitive ways of addressing poverty have been increasingly favoured 

by (urban) policy makers in Hungary, targeting primarily the homeless but effecting 

others as well. Through the institutionalisation of such attitude towards poverty, 

criminalisation and consequently fear and thus the acceptance of surveillance have 

become normalised. Under such circumstances the defining point where ones freedom 

ends and an other’s starts, is quite unequal and lacks any democratic approach: freedom 

can be consumed therefore ones freedom to use/be in public space is limited by their 

ability (or desire) for consumption. 

Therefore it can be argued that the development of Erzsébet Square did not aim to 

protect a relatively equal access to the Square, it does not aim to be welcoming to 

everyone. This is particularly problematic when not only a legally defined public space 

loses its public feature, but when in fact it happens through the investment of public 

funds. The case of Erzsébet Square is far from unique. In fact, using public funds to 

reduce public access to public spaces is the general tendency in Hungary and globally. 
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Public Space ‘Development’: A Case Study of Erzsébet Square in 

Budapest 

Abstract 

Erzsébet Square is one of the most frequented central squares of Budapest. It has been an important meeting 

point, especially for young people, since a cultural centre and concert hall, the “Gödör Klub” opened in 2002 

at Erzsébet Square. However, for more than a decade it has been a sight of political and financial struggle 
resulting in a rundown environment, which was then renovated in 2013 using 2.5 billion HUF public funds. 

The square has been increasingly filled with new facilities targeting paying customers. This research draws 

upon a quoted question from Harvey that is “In whose benefit is space to be shaped?” (1985:14) and it focuses 
on the following research questions: What have changed on the Square in terms of user experience? Who is 

the target audience of the square? How did the facilities of the square change and how do these facilities 

determine the target audience? To answer these questions a combination of different methods were used. At 

a preliminary stage it included the collection of legal documents and the analysis of online newspaper and 

online forum conversations. This was followed by field work, including an ethnographic observation of the 

Square, short semi-structured interviews with the visitors of the Square and unstructured, open conversation 
with security guards. I conceptualised my research using neo-Marxist literature on public space, which 

understands public space as the physical manifestation of democracy and claims its decline in an increasingly 

consumption-based and over-surveillanced society (e.g. Lefebvre 1968, Harvey 1985, Mitchell 1995) . In this 
understanding, space also becomes a commodity to which accessibility can be consumed and that may or 

may not be afforded. However, concepts such as “public (space)” or “democracy” should be understood in 

the complex process of globalization and internationalisation and not as concepts with universal meanings. 
Finally, the idea of development is also questioned, using the example of Erzsébet Square. 

Keywords: public space, commodification, urban studies, critical theory, Budapest 
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Introduction 

The evolution of information society, globalisation has made great changes concerning 

the human-computer relationship.  It creates such demands in economic life for which 

the decision-making mechanisms in a lot of companies are not prepared. Business 

processes should be continuous, and be able to be managed by an integrated information 

system. Effective economic decision making processes need not only a well-organized 

administration system, but also a modern computer aided information system. Mobile 

technology gives new perspectives for administration and decision-making at 

enterprises. 

Managing Business Processes from mobile devices 

According to Davenport (Davenport - Short, 1990) a business process is a set of 

logically related tasks performed to achieve a defined business outcome. A business 

process consists of the steps and procedures that govern how resources are used to 

create products and services that meet the needs of particular customers or markets. A 

properly structured ordering of work steps across time and place can guarantee the 

efficiency of a business process. 

Organizations' business processes are usually fragmented into sub-processes and tasks 

that are carried out by several specialized functional areas within the organization. 

Sometimes we don’t pay enough attention to a single decision maker, who is 

responsible for the overall performance of the entire process. 

Business process management is a holistic management approach that promotes 

business effectiveness and efficiency while striving for innovation, flexibility, and 

integration with technology. (Smart-Maddern-Maull, 2008) Business process 

management makes us to improve processes continuously. A business process is a 

network of value-added activities, performed by their relevant organizational units to 

achieve the common business goal. These processes could be critical to organizations 

(Ryan, 2009). 

Although the original focus of Business Process Management was on the automation 

of mechanistic business processes, it has since been extended to integrate human-driven 

processes in which human interaction is connected to the mechanistic processes. In 

most workflow systems when individual steps in the business process require human 

interactions to be performed, these steps are assigned to appropriate members of the 

organization. 

A business process begins with the customers’ needs and ends with the customers’ 

needs fulfilled. A business process is a collection of interrelated or activities that require 

an input to create an output of a business requirement. An enterprise usually contains a 

great collection of business processes. Even in today’s technology driven world 
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business processes can ultimately be performed by people. It is not only necessary but 

also beneficial, that technological assistance is utilized to complete the human activity. 

The needs of the customers and providing for these needs within the business model 

should be the goal of business process improvement. To achieve this, companies should 

review their business concepts, business strategy and business model (Sherry - 

Kenneth, 2011). 

Business process management makes us to improve processes continuously. A business 

process is a network of value-added activities, performed by their relevant 

organizational units to achieve the common business goal. Business processes can also 

be viewed as a series of events that bring together people (labour), technology and 

information (processes) in ways that create value added outputs (products and or 

services). Processes therefore determine the effectiveness of an organization’s 

operations, the quality of service as well as its success in carrying out its mission and 

goals and achieving financial success (Burton, 2012). 

There are organizations making major commitments to develop enterprise-level 

business process tools and management systems to assure, that they have aligned all 

their business resources and functions to their value chains, and can manage those 

processes in something close to real time. There has been significant work done to 

integrate business process modelling techniques with business rules technologies. New 

software tools have made it possible to automate the day-to-day management of 

processes (Harmon, 2007). 

Creative organizations are more flexible, move much faster and are much more 

competitive. That requires stripping away bureaucracy so that decisions for action can 

be made at every level in the IT function. As Bill Gates, the CEO of Microsoft wrote: 

“A rule of thumb is that a lousy process will consume ten times as many hours as the 

work itself requires.” “A good process will eliminate the wasted time.” (Gates, 2000). 

Bureaucracy happens not all at once, but incrementally over time. A business process 

can easily become bloated, leading to an ineffective, inefficient, and inflexible process. 

The evolved organizational structures and business processes became so complicated, 

that management needs an effective help from information technology. The new 

controlling, planning and management ideas and methods also require new technical, 

mainly information technology, background. It is also a challenge for the famous 

software developing enterprises (e.g. Microsoft Co.) to create an appropriate 

administrative background. 

The Xamarin philosophy about mobility, nativity and cross-platform technology 

Mobile devices are really fast-growing and meaningful innovation of our time. Soon 

the majority of Internet users will access the Internet using tablet or smart devices. 

Users will move even further from the desktop computers as “voice, gesture and other 

modalities grow in popularity.” (Stamford, 2014). 

Business processes are being transformed by the new philosophy of context-aware 

mobile applications. Smart devices access a lot of personal and corporate information, 

and redefine and enhance our environment. Successful businesses create special mobile 

experiences to enhance productivity and communicate with customers in new ways. 

They redefine retail to make the full power of enterprise data available to employees at 

any place and time. 
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Users expect information to be instantly accessible and presented in a way that makes 

the most of a device’s capabilities. Applications that fail to meet these demands counted 

outdated. 

Performance, reliability, design, and usability are the main factors that determine user 

engagement. With respect to these factors, a fully native app has conclusive advantages 

over non-native or partially native alternatives. 

There are some very important characteristics of native apps (Xamarin Inc. 2016): 

 Native User Interface (UI): Applications are built with standard, native user 

interface controls in a manner that fully conforms with each platform’s design 

conventions. Applications not only look the way the end user expects, they 

behave that way too.  

 underlying platform and device, including platform-specific capabilities High-

fidelity API Access: Applications have access to the full spectrum of 

functionality exposed by the, including fingerprint authentication, payments, 

health sensors, Bluetooth, and NFC.  

 Native Performance: Applications use platform-specific hardware 

acceleration, and are compiled for native performance. This can’t be achieved 

with frameworks that interpret the code at runtime.  

Companies should have new and cross-platform mobile strategies to be ready for 

unprecedented innovation. They need a sustainable way to build applications that keep 

up with the growing number of new type devices and capabilities, so developers must 

ensure that applications are engaging and work as expected, every time and on any 

device. 

Xamarin offers Xamarin.Forms as an application scaffolding framework. It provides a 

cross-platform user-interface abstraction that is rendered using native controls on the 

target platforms: Android, iOS, and Windows Phone. 

Xamarin.Forms is simple enough to allow rapid prototyping of user interfaces, 

complete with complex application logic, written absolutely in C# and using the .NET 

framework. Xamarin.Forms applications are also genuine native applications, it is easy 

to enhance them with features from the underlying platform SDKs. 

In Xamarin.Forms a mobile user interface contains various visual objects. Depending 

on the operating system, these visual objects are called by different names (controls, 

elements, views, widgets), but they are all dedicated to the function of presenting 

information or user interaction. 

In Xamarin.Forms, the objects that appear on the screen are collectively called visual 

elements. They come in three main categories: pages,  layouts and views. 

The Xamarin.Forms application programming interface (API) defines classes named 

VisualElement, Page, Layout, and View. These classes and their descendants are the 

skeleton of the Xamarin.Forms user interface.  A Xamarin.Forms application consists 

of one or more pages. A page usually occupies all or a part of the screen. Some 

applications consist of only a single page, while others allow navigating between 

multiple pages. 

On each page the visual elements are organized in a parent-child hierarchy. The child 

of a page is usually some sort of layout. Layouts organize the views. Some layouts have 

a single child, but many layouts have multiple children. The children can be other 

layouts or views. Views in Xamarin.Forms are familiar types of presentation and 
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interactive objects: text, bitmaps, buttons, text-entry fields, sliders, switches, progress 

bars, date and time pickers, and others. 

Sandor’s Mobile ERP Client 

The software aided process model developed by me could have a great importance in a 

field sales process e.g. for express agents, sales agents, travel agents, etc. Although the 

core model can work on any mobile platforms (Android, iOS, and Windows Phone), 

the figures in this study show that version which is dedicated to Apple’s iOS system. 

Xamarin Inc. has created implementations of the Common Language Infrastructure to 

work with .NET development framework, and to share code among solutions for 

different platforms. Using the Xamarin code libraries and data bindings to the Microsoft 

Dynamics NAV 2013 R2 database managed by a Microsoft SQL Server 2014 instance 

we can modify the central dataset of the original Microsoft ERP software. The point is 

not only to improve and enhance the user interface with a new menu system designed 

for a mobile device, now for an iPhone 6s (in Figure 2 a screenshot), but a broadened 

flexibility can penetrate the usage of accessing and modification of the whole ERP 

database. The menu items give possibility to get to the following pages: “User’s 

Manual”, “List of Customers”, Modifying Customers’ Data”, “Checking 

Modifications”. The first page of navigation has a logo, a Microsoft and an Apple visual 

element was combined and designed by Kevin Zhang. 

My software model represents and is dedicated to such business processes when an 

express agent faces the situation during the delivery in which a customer does want to 

receive the product, but does not want or cannot pay for that, although earlier the 

agreement was on the cash payment method. My software model is not yet prepared for 

modelling the whole business process. 

In such a situation the agent can be granted the right to change the immediate cash 

payment (on delivery) method e.g. to a delayed bank transfer payment method after 

checking if the customer has debt owed to the seller. Of course this decision on 

changing the payment method for this customer should be administered and sent to the 

central database of the seller company during the oral agreement or immediately after 

that. Figure 1 shows a screenshot from the Management Studio of Microsoft SQL 

Server 2014, containing partially the list of the customers and some relevant data from 

the customers’ cards (populated originally by Microsoft Dynamics NAV 2013 R2) 

In Figure 2 a screenshot shows a list of the customers. The list is imported from the 

SQL Server. The list is scrollable and shows two detailed data items next to each 

customer name. These extra information elements are the values of the “Payment 

Method Code” and the “Payment Term Code” fields of the customer cards in the 

Microsoft Dynamics database. 

In Figure 2 a screenshot shows a “Data Entry” visual element in use. There is a 

keyboard visible, too. The “Data Entry” is dedicated to write information into the 

database especially the number of the customer, of which data wanted be modified from 

the mobile client. 

The real benefit of this process is, that a database managed and protected by Microsoft 

Dynamics NAV and SQL Server can be modified safely from a big distance using the 

Internet, and this practice can strengthen even the customer relationships, and increase 

sales. Although the previous description is only a short abridgment of the whole 

technical background, but it might have given a foretaste, that with the help of Xamarin 
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Platform how easy it is to modify and manage business processes in Microsoft 

Dynamics NAV 2013 R2. 
 

Figure 1. The Data Structure of Customer Cards in Microsoft SQL Server 

Source: Own software usage 

 

Figure 2. Screenshots from the Designed ERP Client 

 

Source: Own Software Development 
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Abstract 

Predicting our future it is likely, that network-economy will have a much more important role than now. 

Globalization, the networks of computers, information systems and their users will have a great influence on 
the management and administration of enterprises. In this study I give a short description about the “Xamarin” 

software development environment, and show a code solution, which was developed and deployed to an iOS 

system by me. This code solution demonstrates how a part of a field sales workflow can be modelled and 
managed by a native mobile application. Beside the designing and coding of the user interface in the heart of 

the software application there is a data model, an information exchange between the user and a Microsoft 

Dynamics NAV database managed by a Microsoft SQL Server 2014.  The study gives a closer look at some 
suggestible administrative activities and their technical applications on a mobile device. 

Keywords: business process management, user interface, Microsoft SQL Server, Xamarin.Forms, Apple 

iOS, C# based cross-platform development 
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Introduction 

Before start a new business beginner entrepreneurs have to think about the main 

purpose of their new business. The economic crisis caused financial problems for 

companies in all sector all over the world. The most important factor is a good idea. If 

you find a good idea you should find a well-organized producing process and an 

appropriate marketing concept to keep the business in success. Environmental-friendly 

perception had spread in the last few years. All companies have to use safe solutions to 

their producing process and protect the environment. Companies and factories are 

regulated by laws and decrees so authorities could punish leaders, if they find 

inappropriate proceedings leaders must pay penalty fees. So the best if the new 

company not only has a profitable idea but also produce in an environmental-friendly 

way. 

Literature review 

In our study we would like to introduce startup practices and walk through the company 

formation process also. The main steps to create successful business: 

 good, profitable idea 

 appropriate facilities (buildings, machineries, staff) 

 effective producing system (protect the environment) 

 convincing introduction process 

 effective marketing practices 

 well-organized sale points (shops, markets, workshops) 

 profitable selling 

 keep the business successful 

Methodology 

To create a company from a good idea it is not as easy as we think. It requires an 

effective background with the three main questions of marketing science: What? How? 

Who? These basic questions define the nature of our product and manufacturing process 

and the potential customer base. The necessary capital is indispensable. It is important 

to use safe manufacturing process and do not contaminate the environment. Factories 

can contaminate the environment in the following ways:  
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Figure 1. Types of pollution (own-made) 

To avoid air-, soil-, and water pollution factories have to use special machines and 

techniques.  The following table shows these techniques: 

 
Figure 2. Techniques to avoid pollution (own-made) 

 

Governments and European Committee regulate pollution by laws and decrees, and 

owners have to pay penalties if authorities find irregularities. 

If owners create the acceptable conditions products are ready to sell them for the first 

time. It is so hard to wait for the success, because every product has its own lifeline. 

The following chart shows a products lifeline:  

Reducing air and soil pollution ( useing filters, substitution of 
harmful substances) 

Natural and bio commidities and excipients

Environmetally-friendly and recycable wrapping materials

Air pollution

Soil and water 
pollution

Dangerous materials
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Figure 3. Product life-cycle 

 

 

The life-cycle shows the life of the new product. The introduction section do not create 

huge profit so it is possible that the product should sell for a lower price. The growth 

section means that the demand of our product started to grow, and it can make little or 

higher profit than in the last section. Maturity section means that customers like the 

product and they are able to buy them continuously. If the decline section is arrived 

owners have to think about recall or innovate the product. 

Owners can develop products demand with appropriate and imaginative marketing 

system. They can use the following categories to boost selling: 
 

Figure 4. Marketing practices to boost sales (own-made) 

 

Owners also have to keep the success of the company with an appropriate interior 

methodology. With an effective staff they can react for unexpected happenings in time. 

Leaders and employees also could have good ideas to innovate or invent new products. 

For effective interior work beginners should follow these points: 

 
Figure 5. Importance of teamwork (own-made) 

 

Avertisement Packiging Discounts Customer gifts Harmless features

Share ideas
Innovate and work 

as a team
Make profit
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Results 

As our study shows just a good idea is not enough to create a successful business. 

Before start manufacturing owners have to deal with environmental-friendly solutions, 

and they have to evolve appropriate manufacturing environment to avoid pollution. 

Every product has its own life-cycle so owners always have to be ready and react to 

unexpected happenings in time to avoid failure. The staff of the company have to work 

together as one team to keep the business in success. If a product’s demand decreased 

try to innovate it or exchange to another, better one. Before recalling a product try to 

use marketing practices to increase sales and try to make further profit if it is possible. 

Companies have to be sure they do not pollute the environment and observe the rules 

of the government and European Union. 

Conclusion 

To make successful business try to follow the main and most important points: 

 good, profitable idea 

Be the inventor of a creative, futuristic notion and revive it. 

 appropriate facilities (buildings, machineries, staff) 

Try to find the best solution for manufacturing to support sustainable development. 

 effective producing system (protect the environment) 

Use harmless materials and environmental friendly machines to avoid pollution. 

 convincing introduction process 

Use effective introduction process for the new product 

 effective marketing practices 

Use marketing practices to boost sales. 

 well-organized sale points (shops, markets, workshops) 

Try to sale the product in different ways (through media, online, etc.). 

 profitable selling 

Apply appropriate sellers to make huge profit. 

 keep the business successful 

Work as a team within the company. 

Summary 

Nowadays everybody feels the negative effects of economic crisis not only in producer 

companies, but also everywhere on the business market. It is harder to start a new, 

successful business and keep its success for longer period than ever before. To find the 

best product to produce, find the target group and company strategies require a good 

risk management from foundations. With a well-organized business strategy companies 

can react for unexpected happenings in time and effectively. 
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Abstract 

Nowadays everybody feels the negative effects of economic crisis not only in producer companies, but also 

everywhere on the business market. It is harder to start a new, successful business and keep its success for 
longer period than ever before. To find the best product to produce, find the target group and company 

strategies require a good risk management from foundations. With a well-organized business strategy 

companies can react for unexpected happenings in time and effectively.  

Keywords: natural, bio products, environmental awareness, environmental-friendly packing 
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Introduction 

The media was full of-improving public financial processes, decreasing public debts, 

favourable external balance sheet and the improving situation of the banking sector 

when the Fitch Ratings, international rating agency, raised Hungary from the junk 

category to the investment grade category for the first time after 5 years. The credit 

rating agencies evaluate each country primarily in terms of credits, nevertheless, we are 

aware of the fact that they have not measured only on this basis, so they can provide a 

much more detailed overview about the state of the country. In fact, among others 

converting of the currency-based credits into forints, the long-term positive balance of 

payments and the this year and the planned further decrease of the banking tax have 

contributed significantly to the reduction of the vulnerability of the financial sector. 

The question is only that what average people will feel about these in the future? In 

case we have a look at the scenario when thanks for upgrading as well as the 

strengthening of the rate of the forint comparing to Euro, in the future less and less need 

to be spent on debt management, people need to spend less money on the renewal of 

their debts as a result more money can be spent on investments, salary improvement, 

so the disposable income of households are going to grow. In order to avoid being only 

just a utopian idea, several macro and micro economic processes must work together. 

Material and Method 

As in the following there is no method, with which the mere financial situation beyond 

the general well-being can be determined exactly, which has effects on the consumption 

appetite therefore I am going to use the method accepted generally by the science, in 

other words, I am examining the consumption in the constellation of GDP. This could 

be the right way since consumption hence after plays a big role in growth, however, not 

only because of its weight in GDP but also its dynamism. (Timár, 2014). 

In case of time-series analysis, the commonly applied tool of international comparisons 

is the GDP per capita in a country due to its close connection with the living standard 

(Tóth-Szigeti, 2013). It is known that if we want to compare the real GDP/capita of a 

country with another country, not the official rate but the GDP purchase –power parity 

can be used as an exchange rate. Failure to do so would mean that the countries with 

high price level would be overrated by the countries with low price level as the 

currencies of poor countries are usually under-appreciated in the market due to their 

poor productivity, which can lead to significant distortions of analysis (Timár, 2014). 

The test of the purchase-power parity can make it possible to show that for instance 

taking into account a specific service, how many units of a country’s money can have 

the same purchase-power parity like its reference currency unit (Oblath, 2005). As a 

reference currency, I am going to use PPS (Purchasing Power Standard) introduced by 

Eurostat, which can be defined as the purchase-power of 1 PPS means the same as 1 

Euro on EU level. 

In case of the analysis of the consumption structure, the expenditure classification of 

the COICOP system ((Classification of Individual Consumption by Purpose) will be 
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used to demonstrate the consumption attitude of each country’s inhabitants, so how 

much proportion of certain fields is represented within the structure of the overall 

consumption. 

Findings and their Evaluation 

Hungary again brings up the rear in the European Union. At least, according to the data 

of the first quarter of 2016, the lowest economic growth could be noticed compared 

with the data of the fourth quarter of 2015. The 0.8% decline is the worst among the 

EU Member States, however, comparing with the previous year’s data- seasonal and 

calendar effects adjusted-only a humble 0.5% growth can be reported, which was 

worsened just by the Greek economy. The Visegrad Four, all develop EU economy, but 

we just stay out of it. Among the developed countries, 16% growth was measured in 

Germany. 21% in Great Britain while in France 1.3% growth was realised during this 

period. As far as the time-series data are concerned, it can be said that all of the 

examined countries suffered the greatest drop in 2009. Hungary reached the worst result 

with 6.6% drop, however, in Germany the 5.6% fall is also as significant (Figure 1). 

From 2010, all of the developed countries have been able to show positive figures. The 

Hungarian economy, except the year of 2012-at that time there was a 1.5% decline-has 

been developing steadily, which also due to EU funds. Both in 2014 and 2015, among 

the studied countries, Hungary achieved the greatest change. From 2013, the 

development can be stated as principle compared with Germany and France while Great 

Britain’s growth rate does not lag behind much from ours. 

Figure 1. Real GDP growth 

Source: Eurostat, edited by the writer 

Note: Percentage changes compared to the previous year 

 

Regarding the future, we can be also optimistic since decreasing unemployment, 

increasing available disposable income, the two years of subdued inflation trends, the 

continuous increase of family tax allowance and the decrease of the personal income 

and value added taxes can contribute to the fact that consumption should be the decisive 

factor and the main drive of the economy. 

The consumption is said to be best reflective index of the social welfare since the 

development of consumption can well reflect the evolution of the population's living 

standards and their consuming inclination. The fact, how much amount each country’s 
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inhabitants can manage, significantly affects the volume and structure of consumption. 

Absolutely no matter how big the amount of the disposable income is. 

Since Hungary does not belong to the Eurozone, I need to find such an index, with the 

help of which earnings can be compared. The PPS indicator described in the 

methodology is completely suitable since the objectivity of comparison is ensured. The 

PPS/capita of Hungary lags behind with 80-90% from the countries with the best 

indicators of given year in each studied years. Knowing the prosperity of countries, this 

difference is not surprising, however, it should be thought over that generally the 

amount of the disposable income of the EU28 is 50% more (Figure 2). 

 
Figure 2. PPS/capita, 2006-2013 

Source: Eurostat, edited by the writer 

 

The people of each country responded differently to the modified circumstances caused 

by the financial crisis. Generally speaking, it can be said that everybody cut back on 

their expenditure besides their basic necessities, however, the examination of the 

consumption structure(COICOP) can provide an answer to the question that as a result 

of crisis, how the proportion of different expenditures has been realigned if at all. It 

characterizes the Hungarian consumption structure since each consumption categories 

do not show serious shift within the overall structure. Nevertheless, it is striking that 2 

consumption categories make up 36-40% of the whole. It can be said that the first 

expenditure of the Hungarian households is the housing costs preceded by the food 

expenditure category (Figure 3). It is clear that costs related to housing maintenance 

and the expenditure spent on utility bills decreased significantly after 2012 thanks for 

the government’s overhead reduction program introduced in 2013.It is also known that 

the heating as well as energy prices showed high and steady rise earlier, increasing 

thereby the expenditures of households. However, there are some cost parts-for instance 

clothing, communication, furnishings and household equipment, restaurant and hotel, 

and leisure and culture- which as a consequence of the crisis, have not changed at all. 

The transportation spending part is the one which has double-digit weight for this 

reason its examination cannot be avoided. From 2007, this item started to decrease 

significantly, which can be explained by the rearranged spending preferences as a result 
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of crisis, but the very high fuel prices of this specific period should not be forgotten. It 

is clearly visible how the fuel consumption was influenced by over the last few years 

depressed world market price of petrol due to a decrease in fuel prices. In 2015, the fuel 

consumption in the Hungarian markets increased by 7.6%, in other words, to 3 billion 

181 million litres as a result in the consumption data of 2015, further growth can be 

expected in this category. In general, it can be said that due to forced spending, such as 

home maintenance, health and education, households make sacrifice and they give up 

their pleasure expenditures (communication, hotels and restaurants, entertainment and 

culture). Some expenditures including clothing and home furnishing can be 

individually different since in this field the available disposable income of citizens is 

the main principle. In Hungary, in each year of the examined period, the items of 

housing maintenance, transportation and food make up the 50% of the overall 

expenditures (Timár, 2014). This is an astounding number: more than half of our 

income is spent on the above mentioned 3 items. In the following I am going to examine 

how the previously mentioned spending items-except transportation- developed in our 

country and in the studied countries over the years. 

 
Figure 3. The consumption structure of Hungary, 2004-2014 

 

Source: Eurostat, edited by the writer 

The rate of expenditure spent on home maintenance as well as household energy was 

below in comparison with the other countries in each studied year, so it can be said that 

in terms of proportion the least of our income is spent on utilities bills (Figure 4). The 

effect of overhead reduction can be seen on the graph, the indicator reduced from 22% 

of 2012 to 19% of 2014, which means 16% reduction. Surprisingly, in France and 
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Germany one fourth of the earnings is spent on utilities, but by 2014 in Great Britain 

much is spent on household energy. 

 
Figure 4. Expenditure on home maintenance and household energy (%), 2006-2014 

Source: Eurostat, edited by the writer 

 

As far as the food expenditure is concerned, it is a surprising turn since in terms of 

proportion the most is spent on food in Hungary. The difference concerning the other 

countries is also significant here. In Hungary between 2006 and 2011 this value did not 

change while 2012 meant some increase which lasted until 2014. As for the proportion, 

the British spend the least from their income but the Germans are in good position as 

well. The French is around the EU average every year Hungarian people spend almost 

twice more on food from their income than the British with the smallest proportion, 

however, we spend 25% more from our income than the French with the „worst” 

indicator in this field. 
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Figure 5. Expenditure on food (%), 2006-2014 

Source: Eurostat, edited by the writer 

Summary 

There is a close connection between consumption and income situation of households. 

Fundamentally, the amount of the available disposable income determines how much 

and what the households spend on. It is expected to remain a low-inflation environment 

for this reason this fact will stimulate the consumption via maintaining the real values 

of wages and contributing to GDP growth. Those fixed items of expenditure, which can 

be limited to a certain extent-food and utilities- present one-fifth of our income in each 

studied year, which is significant comparing with the other examined countries. The 

expenditure structure of France moves mainly along with the Hungarian figures in the 

above mentioned two items, but the British and the Germans tend to spend much less 

on these expenditure parts. It is interesting that while we tend to spend more on food 

proportionally, the studied European countries spend more on home maintenance and 

utilities than us. These rates are so suggestive since these European citizens have much 

higher incomes than the Hungarians. The retail data also justify that in our country the 

consumption inclination does not reduce but rather the restructure of consumption can 

be monitored. Primarily, the available disposable income as well as future prospects 

can impose limit on consumption. 

References 

Timár I. Z. 2014: Fogyasztás, csak másképp 
Tóth G. – Szigeti C. 2013: Az emberiség ökolábnyoma Kr.e. 10.000-től napjainkig LV. Georgikon 

konferencia online konferenciakötete. 

Oblath G. 2005: Mire jó a vásárlőerő-paritás? Világgazdaság 

  

7

9

11

13

15

17

19

7

9

11

13

15

17

19

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Germany Great Britain France

Hungary EU28



Consumption in Hungarian Style 

104 

Consumption in Hungarian Style 

Abstract 

Hungary has gone a long way by the time the initial poor disease state emerging as a result of the financial 

crisis shows recovered state by now. The citizens of each country live completely differently the afflicting 

crisis, however, one thing is certain: the financial downturn has a direct and indirect effect on the household’s 
daily lives and its consumption habits. This study is an attempt to compare the development of the 

consumption structure of the EU’s largest economies, Germany, Great Britain and France’s population with 

the Hungarian population from the years before the financial crisis through the most critical year of the crisis 
up to the latest available annual data. In my analysis, my intention is to set the mirror concerning the 

Hungarian situation, emphasizing those significant differences that characterize the level and the structure of 

consumption. In my work, I intend to illustrate the gap that characterizes the difference between the society 
of our country and the developed countries. 

Keywords: household, consumption 
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Introduction 

The unemployment rate in Slovakia is reaching relatively high level compared with EU 

countries. Therefore the issues of employment forms using are very up to date. The 

meaning is also confirmed by the fact, that correct decisions regarding selection of 

employment form are important in the management of workload and labour costs. 

Alongside standard full-time work with fixed working time, at a specific workplace, a 

number of innovative forms providing working time and workplace flexibility is 

applicable. 

The enterprises often face the challenges in finding and retaining quality human 

resources meeting the needs of business operation. As the needs of enterprise are 

changing over time, the employees represent very adaptive production factor in dealing 

with fast-changing environment. Suitable methods of employment allow to attract and 

maintain qualified and talented staff representing a competitive advantage for an 

enterprise. Especially flexible working arrangements facilitate work-life balance and 

satisfaction of employees at work on one hand and flexible management of workload 

and optimisation of personnel costs (related to employees turnover, rewarding, care) of 

employer on other hand. Non-standard forms of employment provide flexibility in 

organising and timing of work in order to exploit the best market opportunities and 

achieve improved performance and prosperity. 

Emergence of flexible working 

Changes in the labour market, new technologies, globalization and demands by 

employees have conspired to force companies to find alternative forms of working. 

Labour market demand is no longer only local, as it has expanded to reach national and 

even global levels. Globalization increases competition, creates interdependency 

between countries and establishes the need for a twenty-four hours a day, seven days a 

week workplace. The traditional model of the employment relationship was 

characterised by the fact that the worker had only one employer, worked full time on 

the employer´s premises and (was) expected to continue so indefinitely. This model of 

full-time wage employment survived until the 1970s, when the world of work witnessed 

the emergence of atypical employment characterised by the absence of one or more of 

the standard features. Hence atypical employment relations can be defined as 

employment relations that deviate from full-time open-ended wage employment 

(Delsen, 1995, In: Regalia, 2006). New technologies, such as computers, fax machines, 

cell phones and the internet, have expanded the temporal and spatial boundaries of 

work, allowing employees to work at flexible times and from flexible locations, in order 

to meet the need for around-the-clock business hours (Gomez-Mejia et al., 2001, In: 

Latham, 2009). 

Stredwick and Ellis (2005, p. 8) argue that flexible working has been around in some 

form ever since work was invented. Employees have always needed to be flexible to 
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allow for those unpredictable circumstances that affect us from time to time, and good 

employers have recognised this and been able to adapt practices accordingly. The 

provision of flexible working arrangements has been recognised as one of the most 

important drivers in the facilitation of work-life balance (Dhar, 2008). However, there 

are now three distinct factors driving the need to recognise and encourage further 

flexibility – legislation, unpredictability, and the nature of work. Regalia (2006) defines 

essentially three reasons for the development of flexible working - the changed 

requirements of enterprises operating in a broader, more uncertain and more unstable 

economic context with constantly intensifying pressures to increase competitiveness 

and to cut costs; the changed behaviour of labour supply, with a marked increase in 

labour-market participation especially by women; changes in the labour policies by 

governments and the European Union as to unemployment. 

Forms of flexible working arrangements 

Nowadays, the term “flexible working” is used to describe a vast array of non-standard 

working patterns that go beyond traditional part-time working (Paul, 2008). Sweet et 

al. (2014) talks about flexible work arrangements that include practices that enable 

workers to potentially reduce the amount of work to be performed (i. e. job share), move 

their work in respect to when or where it is performed (i. e. work at home, work on 

weekends), or pause work (such as take time off or work part of the year). Thornthwaite 

(2002, In: Albion, 2004) listed three levels at which balance could be managed: time 

management, dealing with inter-role conflict, and ensuring care arrangements for 

dependent family members. Some of the arrangements that are used to achieve the 

balance are shorter working hours, special leave and career breaks, part-time work, 

telecommuting, flexitime, child and elder care, parenting seminars and provisions to 

ensure job security and career protection for those who take up flexible options. There 

are a number of flexible working arrangements classifications available. Basically, a 

flexible work arrangement includes (Workplace Flexibility 2010, 

www.workplaceflexibility2010.org): 

1.  flexibility in the scheduling of hours worked, such as alternative work 

schedules (e.g., flex time and compressed workweeks), and arrangements 

regarding shift and break schedules, 

2.  flexibility in the amount of hours worked, such as part time work and job 

shares, 

3. flexibility in the place of work, such as working at home or at a satellite 

location. 

Reilly (2001) concentrates on employer initiatives that directly affect the work 

employees do or the way in which they are employed. He divides the various types of 
flexible work arrangements according to this approach into five groups (Table 1). EU 

Member states are divided into four groups according to SII in 2015. Countries with 

the highest innovation performance are in the group - Innovation Leaders, followed by 

Innovation Followers, Moderate Innovators and The Modest Innovators. Slovakia 

belongs to the group of moderate innovators, which includes EU Member states, where 

the innovation performance is below that of the EU average at relative performance 

rates between 50 % and 90 % of the EU. Unfortunately, we have to note that Slovakia 

is the fourth weakest country in this group.  
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Table 1. Types of flexible working 

Type Definition/aims Examples 

functional 

allows enterprises to allocate labour 

across traditional functional 

boundaries 

multi-skilling, cross-functional 
working, task flexibility 

numerical 
allows variation in the number of 

employees or workers used 

temporary, seasonal, casual, 
agency, fixed-term workers, 

outsourcing 

temporal 

represents variability of working 

hours, either in a regular or irregular 
pattern 

part-time, annual hours, shift, 
overtime, voluntary reduced 

hours, flexitime, zero hours 

arrangements 

locational 

involves using employees outside 

the normal workplace, including 

transfer of work to back offices 

home, mobile, tele-outworkers 

financial 
allows paybill to rise and fall in line 

with corporate performance 

gainsharing, profit sharing, 
variable executive pay schemes, 

wage cutting deals 

Source: Reilly, 2001, p. 28. 

Advantages and disadvantages of flexible work arrangements for employers and 

employees 

These forms of employment bring advantages for employees and also for employers. 

Perhaps the main gain for employees who are permitted to work flexibility is the ability 

to balance the requirements of their personal life with their work. Some flexible 

working patterns enable employees to avoid commuting in peak times, thus reducing 

increased stress levels. This may also reduce the number of employees taking sick leave 

(Paul, 2008). Businesses are also recognising that flexible working is a valuable 

recruitment and retention incentive. Higher quality candidates will be attracted by good, 

flexible working conditions offered by an employer, and moreover existing employees 

are more likely to strive for and maintain a high level of work in order to retain their 

position. 

There is no doubt that higher labour market flexibility appears advantageous to 

employers at first glance. Flexible jobs are not only useful for screening worker 

productivity; they also enable firms to find substitutes for permanent staff members 

who are on sick leave or maternity leave, to avoid firing costs in countries with strict 

employment protection legislation and to reduce wage costs, as flexible workers are 

generally paid less than permanent employees. Firms also gain the flexibility to adjust 

the size of their workforce to business-cycle fluctuations. Consequently, increasing 

labour market flexibility is widely expected to increase firm´s productivity and 

competitiveness (Houseman et al., 2003; Boeri, 2011, In: Jahn –Riphahn - Schnabel, 

2012). Some existing research alerts us to the danger of flexible working arrangements 

as they often reinforce gendered working patterns rather than challenge them. The 

rhetoric, therefore, of flexible working assuming more engagement from a wider talent 

pool, and consequently increased productivity and commitment, may be conflated by 

the reality of employers using arrangements that suit them and their business, with no 

real impact on the gendered culture of organizations (Kramar - Syed, 2012). However, 

flexibility is no longer just a perk to be offered but a competitive tool that organizations 

can use to meet their strategic recruitment objectives. Organizations seeking to 

maximize talent attraction and retention frequently utilize flexible working 
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arrangements to gain a competitive edge (Thompson – Payne - Taylor, 2015; Mital, 

2010). 

Implementation of employment forms in SR and selected EU countries 

Our research was aimed at investigation of employment forms applied in Slovakia and 

other V4 countries with emphasis on atypical forms of work. V4 countries have been 

chosen because of similarities in the geographical location, historical and economic 

development, thus similar character of labour market and employment issues. By 

atypical (flexible) forms we understand all the ways of employment except of full-time 

employment relationship based on indefinite duration contract with one employer, work 

performed on the company premises with no flexibility in working time. We have 

examined the available secondary data on employment forms retrieved from Eurostat 

databases, Statistical Office of the Slovak Republic and International Labour 

Organization. Finally the outcomes of empirical research are introduced. 

In comparison to other V4 countries as well as EU 28 average values, the Slovak 

Republic suffers over the long term from relatively high unemployment rate presented 

in Table 2. This fact makes the topic of atypical employment forms important. We 

consider them to be a very effective tool of unemployment reduction and a possibility 

for disadvantaged categories of candidates to enter the labour market. Thanks to these 

forms more persons can participate in employment. 

 
Table 2. Unemployment rate in % 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Slovak 

Republic 
13,5 11,2 9,6 12,1 14,5 13,7 14,0 14,2 13,2 11,5 

Czech 

Republic 
7,1 5,3 4,4 6,7 7,3 6,7 7,0 7,0 6,1 5,1 

Hungary 7,5 7,4 7,8 10,0 11,2 11,0 11,0 10,2 7,7 6,8 

Poland 13,9 9,6 7,1 8,1 9,7 9,7 10,1 10,3 9,0 7,5 

European 

Union 28 
8,2 7,2 7,0 9,0 9,6 9,7 10,5 10,9 10,2 9,4 

Source: Eurostat databases, Labour Force Survey. 

 

As Slovak economy reaches high levels of unemployment, we have examined the 

occurrence of particular flexible working forms. The next table shows the share of part-

time employment in total employment in SR and other V4 countries including EU 28 

average rates. 

 
Table 3. Part-time employment as percentage of total employment 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Slovak 

Republic 
2,7 2,5 2,5 3,4 3,8 4,0 4,0 4,5 5,1 5,8 

Czech 

Republic 
4,4 4,4 4,3 4,8 5,1 4,7 5,0 5,8 5,5 5,3 

Hungary 3,7 3,9 4,3 5,2 5,5 6,4 6,7 6,4 6,0 5,7 

Poland 8,9 8,5 7,7 7,7 7,7 7,3 7,2 7,1 7,1 6,8 

European 

Union 28 
17,4 17,5 17,5 18,0 18,5 18,8 19,2 19,6 19,6 19,6 

Source: Eurostat databases, Labour Force Survey. 
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The percentage share of part-time work in Slovakia is constantly rising, but compared 

to the rest of V4 representatives and EU 28 in a long-time period, the intensity of its 

use is lower. Females in SR work part-time more intensively, what corresponds to 

overall trends in EU countries. 

The motives for part-time employment may vary (Table 4). It is ideal if a part-time 

contract meets the needs of both employer and employee. When analysing the reasons 

of part-time employment in Slovakia, the inability to find a full-time work explains 

about one third of part-time employment in the last period. This fact suggests the 

involuntary part-time work, i.e. those are underemployed part-time workers that would 

probably prefer a full-time job or additional hours to work. Alongside the “other” 

unspecified reasons, this reason (lack of full-time jobs) belongs to the most frequent 

ones. Regarding the reason of non-available full-time employment in other V4 

countries, for example in 2015 the Czech Republic reached by this motive only the 

share amounting to 16.4 %, Poland 30.5 % and Hungary even 36.9 %. The EU 28 

average (29.2 %) was very similar to Slovak rate. 

 
Table 4. Reasons for part-time employment as percentage of total part-time employment in SR 

Reasons 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Could not find a 
full-time job 

16,9 13,4 23,0 22,3 27,7 24,4 32,1 32,4 33,4 29,9 

Own illness or 

disability 
18,4 19,0 13,0 8,4 8,5 9,1 11,1 10,4 6,6 6,0 

Other family or 
personal 

responsibilities 

1,1 2,9 4,7 3,2 2,6 2,2 2,3 2,1 1,2 1,8 

Looking after 
children or 

incapacitated 

adults 

5,6 5,4 5,2 2,1 3,4 3,4 2,4 2,7 3,9 3,7 

In education or 

training 
6,9 9,3 7,5 4,1 3,8 2,6 1,6 2,2 3,6 4,9 

Other reasons 51,1 50,0 46,6 59,9 53,9 58,2 50,5 50,2 51,3 53,7 

Source: Eurostat databases, Labour Force Survey. 

 

By other reasons is also considered an initiative of employer to employ on part-time 

basis instead of full-time basis. If an employee agrees on part-time job, the benefits for 

company are lower wage costs because of reduced hours and training costs savings. 

According to data extracted from Eurostat databases (Table 5) Slovakia experienced 

growth of temporary contracts over the observed time period. The concept of fixed-

term employment contract or job is only applicable to employees with a limited 

duration of job, not to self-employed persons. In long-term international comparison, 

temporary contracts take the lowest share in total employment in the Slovak Republic. 

On the contrary, temporary jobs in Poland appear to be a significant employment form. 

The women in Slovakia are more likely to hold temporary jobs, but the gender 

differences are less significant in comparison to part-time employment. 
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Table 5. Temporary contracts as percentage of total employment 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Slovak 

Republic 
4,3 4,3 3,9 3,6 4,7 5,5 5,7 5,8 7,4 8,9 

Czech 
Republic 

6,7 6,6 6,1 6,3 6,7 6,6 6,8 7,5 8,0 8,3 

Hungary 6,0 6,4 6,9 7,4 8,5 8,0 8,5 9,7 9,6 10,1 

Poland 20,8 21,8 20,9 20,6 21,1 20,9 20,9 21,1 22,4 22,2 

European 
Union 28 

12,1 12,2 11,9 11,4 11,7 11,8 11,5 11,5 11,8 12,0 

Source: Eurostat databases, Labour Force Survey. 

 

The working flexibility provided by home based work is compared in Table 6. The 

comparison of V4 countries indicates that homeworking is most widely used in Poland. 

In the last years, the percentage of home based work in Slovakia remained about the 

same, in 2015 Slovakia experienced the lowest level of analysed indicator compared 

with other neighbouring countries. 

 
Table 6. Employed persons usually working from home as percentage of total employment 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Slovak 

Republic 
4,1 3,9 3,7 3,6 3,0 3,6 3,5 3,5 3,5 3,2 

Czech 
Republic 

3,3 2,8 2,6 2,7 3,2 3,2 3,4 3,3 3,4 3,5 

Hungary 2,2 2,1 2,4 2,2 2,3 2,8 3,1 3,9 3,4 3,4 

Poland 2,7 2,8 3,8 4,2 4,5 4,7 4,6 4,0 4,6 5,6 

European 
Union 28 

4,4 4,4 4,7 4,6 4,8 5,1 5,2 4,7 4,7 4,7 

Source: Eurostat databases, Labour Force Survey. 

 

Except of homeworking, Slovak Statistical Office monitors also particular forms of 

working time flexibility. Intensity of their use in the year 2015 is recorded in the 

following table. 

 
Table .7 Employed persons by atypical work as percentage of total employment in 2015 

 
Shift work Evening work Night work Saturday work 

Sunday 

work 

Slovak Republic 26,85 % 25,45 % 16,5 % 24,18 % 19,48 % 

Source: Own calculation based on Labour Force Survey of Statistical Office of SR. 

 

More than a quarter of employed persons performed a shift work in the last year. 

Evening work has been regularly performed by about the same percentage of employed 

persons as Saturday work. Almost 20 % of employed worked regularly during Sundays 

in 2015. 

Atypical forms of employment have been investigated empirically as well. The 

objective of empirical research was to examine methods of employees` employment 

applied by enterprises with emphasis on innovative methods of dealing with vacancies. 

We have explored implementation of different employment forms in business practice. 



Assessment of Employment Forms in the Slovak Republic and EU Countries 

111 

The empirical data has been gathered by query method, more specifically electronic 

questionnaire served as a tool of primary data collection. The primary research has been 

conducted in 2014 on the sample of 50 Slovak enterprises of different size operating in 

different lines of business. The sample comprised of 16 % of microenterprises, 16 % of 

small enterprises, 40 % of medium enterprises and 28 % of large enterprises classified 

according to number of employees. Most of respondents were manufacturing 

enterprises with 48 %, merchandising enterprises represented 24 % and 28 % service 

providing enterprises participated in the survey. 

The table 8 presents results that emerged from empirical research on employment 

methods adopted by employers in business practice. The majority of enterprises applies 

employment relationship based on permanent and temporary labour contracts with full 

working time. When it comes to agreements on work performed outside employment 

relationship, work performance agreement is preferred. Generally agreements provide 

more flexible employment with regards to changing needs of employer and lower 

financial burden as well. Only few respondents took advantage of temporary help 

offered by specialized agencies. Working flexibilities brought by work at home and 

shift work are used by minimum of respondents involved in the survey. Other possible 

flexible arrangements like job sharing, telework, project employment or on call 

employment are not implemented by investigated enterprises at all. 

 
Table 8. Employment forms used by researched Slovak enterprises 

Forms of employment Relative number of respondents 

Indefinite duration contract – full time 84 % 

Fixed-term contract – full time 64 % 

Indefinite duration contract – part time 20 % 

Fixed-term contract – part time 16 % 

Work performance agreement 64 % 

Agreement on temporary job of students 40 % 

Agreement on work activity 32 % 

Temporary help 12 % 

Home work 4 % 

Shift work 4 % 

Source: Empirical research. 

 

In terms of business scope full time contracts prevail in all lines of business. In addition, 

merchandising enterprises frequently employ employees with indefinite duration 

contracts with reduced working time and agreements on temporary job of students. 

Enterprises engaged in manufacturing activities use different types of agreements, work 

performance agreements are applied the most intensively. Service providing enterprises 

manage employment not only by diverse forms of labour contracts, but frequently by 

work performance agreements and agreements on temporary job of students. 

Conclusions 

Human resources represent an essential part of every business. The aim of employer is 

to attract employees of required number and quality and retain them in enterprise to 

ensure its long-term sustainability. To reach this goal, managers may apply a variety of 

methods to acquire and employ prospective employees. As the business environment 
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constantly changes and demands improved adaptation, enterprises tend to introduce 

innovated procedures to stay competitive. In addition, the needs and values recognized 

by labour force change dynamically as well. 

The way of employment considerably determines success in managing of human 

resources. Particularly nowadays it represents an effective tool to attract skilled and 

experienced candidates to a company and keep them satisfied respecting their specific 

needs.  Rapid changes in global environment including period of latest economic crisis 

have brought the need to review established and to apply innovated, more flexible, 

forms of employment, thus making maximum use of employees’ potential and reaching 

high productivity. Introduction of developed (e.g. information) technologies allowed 

the expansion of flexible employment forms as well. On the other hand these forms 

increase employment options and security for labour force, especially for persons 

disadvantaged in the labour market. This implies that both employer and employees 

can benefit from flexibility of time, location and manner in which employees work. 

Empirical survey revealed that investigated Slovak enterprises do not apply all the 

potential forms of employment. They focus more on traditional, well established forms 

concerning the time and place of work performance, even though atypical forms are 

recognized and approved by the Slovak Labour Code. International comparison of 

employment forms has shown that Slovak Republic lags behind other EU countries in 

terms of flexibility of working arrangements. Partially this is a consequence of past 

command economy with typical feature of assured life-long employment. 

According to International Labour Organization (2003) some studies indicate that 

flexible forms of employment can eventually lead to more secure long-term 

employment for persons who would otherwise be unemployed by providing an entrance 

into the labour market, experience and contacts. We agree that flexible employment 

forms are designed to incorporate workers with family responsibilities, health 

disabilities, students or other qualified individuals who might not otherwise be available 

for work. 
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Assessment of Employment Forms 

in the Slovak Republic and EU Countries 
Abstract 

The article deals with employment forms applied in the Slovak Republic and chosen EU countries. It presents 

the international comparison of data on employment with emphasis on flexible forms of employment bringing 
advantages to both employees and employers. Besides the traditional full-time work at a specific workplace, 

enterprises can apply a number of innovative forms providing working time and workplace flexibility and 

responding better to business and employee’s needs. They deliver better satisfaction and improved work - 
private life balance to employees and more effective labour costs management as well as higher productivity 

to employers. The aim of the article is to identify the intensity of selected employment forms implementation 

based especially on the comparative analysis of statistical data available for Slovakia and particular EU 
countries. 

Keywords: employee, employer, Employment, flexibility, flexible work arrangements. 
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Introduction 

Indian tobacco (Lobelia inflate L., Lobeliaceae) is a native North American species that 

seems to be a useful medicinal plant that can be introduced in Hungary. It is mainly an 

annual plant (Kelly, 1992), but biennial populations can be found, too.  

The herb contains several piperidine skeleton alkaloids (Kursinszki et al. 2008). Its 

main alkaloid is lobeline, used in cases of gas- and narcotic poisoning for its stimulating 

effect on the respiratory system (Dwoskin and Crooks, 2002). It is also used in anti-

smoking preparations (Szőke and Máthé, 2007). Recently, significant amounts of 

polyacetylene compounds have been isolated from above ground organs of the plant 

(lobetyol, lobetolin and lobetyolin) (Bálványos, 2002, Felpin and Lebreton 2004). 

Recently, the lobeline has come into the limelight due to research on central nervous 

system (CNS), drug abuse and multidrug resistance (MDR) (Ma and Wink 2008, 

Beckmann et al. 2010). 

It is important to increase the biomass and lobeline content of the plant by nitrogen and 

magnesium treatments in vitro (Bálványos 2002, Szőke and Máthé 2007, Takács-Hájos 

et al. 2007) and in vivo in open field (Vojnich et al. 2012a, Vojnich et al. 2012b, 

Vojnich et al. 2013, Vojnich 2014). There was a favourable effect of NH4
+ and NO3

- on 

the biomass formation of in vitro cultures (Breteler and Siegerist 1984, Taya et al. 1989, 

Kino-Oka et al. 1993) and aquatic cultures (Murray et al. 1992, van der Eerden 1982). 

Britto and Kronzucker (2002) described the inhibitory effect of ammonia on growth in 

open field conditions. 

Several previous experiments examined the influence of macroelements on growth and 

alkaloid production of hairy roots (Bálványos et al. 1998, Bálványos et al. 2003). 

The aim of this project was to examine the effect of magnesium and nitrogen 

fertilisation on the biomass and on the lobeline production of in vitro and in vivo 

propagated Lobelia inflatain Hungary. 

Materials and Methods 

The open field trials were carried out in 2011 in Mosonmagyaróvár, University of West-

Hungary (Széchenyi István University). Nitrogen and Magnesium were applied in the 

form of ground fertilizers. The nutrients were applied in the following methods and 

quantities in 2011: untreated (control), 50 kg/ha N-, 100 kg/ha Nitrogen ground 

fertilizer, 50 kg/ha Magnesium- and 100 Mg ground fertilizers. Soil analytical values 

in 2011: pH 7.12; humus 3.08 m/m%; Mg 310 mg/kg; NO2-NO3-N 20.1 mg/kg, K2O 

518 mg/kg, P2O5 358 mg/kg. An extended soil analysis was carried out according to 

standard methods of UIS Ungarn laboratory (Hungary, Mosonmagyaróvár). 
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In the open field trials, Mg (2%) - and N (34%) fertilizers were spread onto the soil 

surface, one day prior to transplanting. Transplanting of in vitro Lobelia inflate plants 

into open field soil was carried out on 26th May 2011. The number of plants per plot 

was 40. The experimental design was randomized blocks with 4 repetitions. During 

cultivation, mechanical weed control was applied. Plant heights (cm) were measured 

three times (22nd July, 29th July and 7th August) in 2011. In each treatment group 8 

plants were measured both in 2011 (dry biomass production, g/plant of L. inflate herb). 

The first harvesting was on 9-10th August 2011. During harvesting, the plants were 

flowering and the biomasses were recorded. After harvesting, the plants were dried in 

a shaded and well-ventilated glasshouse. The dry weight determination was carried out 

in early September. The flowering phenophase was observed in the period of July to 

September (Krochmal et al. 1970). The total alkaloid content was determined by a 

spectrophotometric method elaborated by Mahmoud and El-Masry (1980) and 

modified by Krajewska (1986). The statistical analysis was preformed with SPSS v19 

software.  

Alkaloid Extraction: Lobelia inflata L. (1 g), dried and powdered, was extracted with 

1x20 ml, and 2x15 ml of 0.1 N HCl-methanol (1:1, v/v) by sonication for 3x10 minute. 

After centrifugation and filtration the methanol was evaporated off and the remaining 

aqueous phase was made up to a stock solution with 0.1 N HCl. Samples of this solution 

were purified by solid-phase extraction (SPE) for the quantitative HPLC (High 

Performance Liquid Chromatography) determinations. 

Results and Discussion 

References in the literature on the mineral nutrition of L. inflate are scarce, although it 

is one of the basic factors for the successful production of this species. The analysis of 

dry biomass production (g/plant) also underlined the favourable effect of Magnesium. 

Dry biomass production was highest of the 50 kg/ha Mg-treatment and 100 kg/ha Mg-

treatment of above-ground plant parts, as compared to the untreated control and N-

application (Figure 1 and 2, Table 1 and 2). The lobeline content was the highest in 

vitro culture (Figure 3) of the 100 kg/ha Mg-treatment (635 µg/g), and in vivo culture 

(Figure 4) of the 100 kg/ha N-treatment (446 µg/g) as compared to the untreated control 

and Mg-application. 
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Figure 1. Dry biomass (g/plant) production of in vitroLobelia inflata herb (2011) 
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Table 1. Tukey HSD test of in vitro Indian tobacco (Lobelia inflata). Values of the four treatments were 

measured in 2011. (Parameter: plant biomass, g/plant). 

Treatments  

(A) 

Treatments  

(B) 

Mean difference (A-B) St. Error Significance  

level 

Control 50 kg/ha N -2.425 2.494 0.346 n.s. 

100 kg/ha N 0.230 2.494 0.928 n.s. 

50 kg/ha Mg -2.135 2.494 0.405 n.s. 

100 kg/ha Mg -3.783 2.494 0.150 n.s. 

* The mean difference is significant at the 0.05 level. n.s. = not significant 
 

Figure 2. Dry biomass (g/plant) production of in vivoLobelia inflata herb (2011) 
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Table 2. Tukey HSD test of in vivo Indian tobacco (Lobelia inflata). Values of the four treatments were 
measured in 2011. (Parameter: plant biomass, g/plant). 

Treatments  

(A) 

Treatments  

(B) 

Mean difference (A-B) St. Error Significance  

level 

Control 50 kg/ha N 0.356 1.211 0.773 n.s. 

100 kg/ha N -1.470 1.211 0.244 n.s. 

50 kg/ha Mg -1.031 1.211 0.408 n.s. 

100 kg/ha Mg -0.061 1.211 0.960 n.s. 

* The mean difference is significant at the 0.05 level. n.s. = not significant 
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Figure 3. Lobeline content (µg/g) of in vitroLobelia inflata herb (2011) 
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Figure 4. Lobeline content (µg/g) of in vivoLobelia inflata herb (2011) 
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There were several economy experiments on lobeline content in the 1970s in the United 

States. 1% of the dry matter content was lobeline. In the 1970s, selling prices ranged 

from $0.25 to $0.80 per pound (1 pound = 453 g), which means that a yield of 1,700 

pounds(770 kg) of dried plant material would gross $425.00 to $1,360.00 per acre (1 

acre = 4,047 m2) (Krochmal et al. 1971). 

Conclusions 

The results indicate the favourable effect of Mg-fertilization and are in harmony with 

our previous in vitro and in vivo experiments. Lobeline content (µg/g) determination 

by HPLC. With respect to the lobeline content determined by HPLC it can be stated 

that values of plants treated with Magnesium (dry biomass production) and Nitrogen 

(lobeline content) were the highest. 
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Summary 

Lobelia inflate L. is a medicinally important species of the Lobeliaceae family. It is 

native to North America, it contains numerous piperidine alkaloids. The main alkaloid 

lobeline has been used as a respiratory stimulant. Recently, it has been come into the 

limelight due to research on CNS, drug abuse and multidrug resistance. It has been 

found that the plant can be successfully introduced (cultivated) and due to its favourable 

active principle production it can qualify for utilization. The outlined experiments have 

verified that N- and Mg-fertilization exerts a positive effect on plant production. 
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Abstract 

Lobelia inflataL. is a medicinally important species of the Lobeliaceaefamily. It is native to North America, 
it contains numerous piperidine alkaloids. The main alkaloid lobeline has been used as a respiratory stimulant. 

Recently, it has been come into the limelight due to research on CNS, drug abuse and multidrug resistance. 

It has been found that the plant can be successfully introduced (cultivated) and due to its favourable active 
principle production it can qualify for utilization. The outlined experiments have verified that N- and Mg-

fertilization exerts a positive effect on plant production. 
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Bevezetés 

A globalizáció a gazdasági élet szereplőinek magatartását jelentősen befolyásolja, ezért 

- közvetett módon - a számviteli jogszabályokra is kihat. Természetes következménye 

a multi- és transznacionális vállalkozások terjedésével a nemzetközi tőkeáramlás és 

gazdasági kapcsolatrendszer bővülése, tehát a külföldi szereplők térnyerése. A 

globalizáció számos kapcsolt vállalkozást hoz létre, ami a multinacionalitásból 

adódóan magával vonja a nemzetközi információs éhség fokozódását. Az 

anyavállalatok konszolidált beszámolójukat a kapcsolt és jelentős részesedésű 

vállalkozói körre a nemzetközi számviteli standardok figyelembe vételével kötelesek 

elkészíteni. Az egységes számviteli rendszer kialakítására egy amerikai és egy európai 

modell is kialakult. Az előbbi az Általánosan Elfogadott Számviteli Alapelvekre (US 

GAAP), az utóbbi a Nemzetközi Számviteli Standardok rendszeréhez igazodó 

számviteli irányelvekre (IAS, majd IFRS) épül. A globalizációnak a kis- és közepes 

vállalkozások nem a központi szereplői, ezért esett témaválasztásom, az ezen 

vállalkozói kört szabályozó magyar és román számviteli törvény összehasonlító 

vizsgálatára. Tanulmányomban a két ország számviteli alapelveinek, valamint a 

pénzügyi számviteli információs rendszer alapját képező beszámoló összehasonlító 

vizsgálatát végzem el. 

Irodalmi áttekintés  

A hazai könyvviteli kötelezettség jogszabályi háttere az 1875. évi XXXVII. 

kereskedelmi törvényig nyúlik vissza. A törvénykönyv a német kereskedelmi törvény 

hazai átvételét jelentette. Az első része a kereskedő társaságokon belül a betéti 

társaságok, a közkereseti társaságok, valamint a részvénytársaságok jogállásáról szólt. 

A jogszabályban az egyéni és a társas kereskedések, illetve a kereskedelmi ügyletek 

fogalma és jellemzői jól elkülöníthetők voltak. A kereskedelmi könyvek vezetésén túl 

utalt arra is, hogy minden év december 31-én kötelező a könyveket lezárni, valamint 

leltárt, mérleget és eredménykimutatást készíteni. Az üzleti év a naptári évvel azonos 

volt. A korlátolt felelősségű társaságról és csendes társaságról szóló 1930. évi V. 

törvénycikkben jelenik meg először a hiteles könyvvizsgáló fogalma. A számvitel 

rendjéről szóló 1968. évi 33. törvényerejű rendelet keretjellegű jogszabályként 

szabályozta a könyvvitelt, a mérlegkészítést, az önköltségszámítást, a 

költségelszámolást, a számviteli rend és az adatszolgáltatási kötelezettség területét. A 

rendelet – amit az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény hatályon kívül 
helyezett – hatályát a költségvetési szervekre is kiterjesztették. Egészen a 
rendszerváltásig megmaradt a számvitel központi szabályozása, az egységes 

szempontok szerinti információkhoz csak az állami szereplők juthattak hozzá, más 

gazdálkodók nem. A piacgazdasági átmenet megkövetelte a piaci szereplők 

információs igényének a kielégítését, valamint információ szolgáltatási 

kötelezettségének piaci alapon történő szabályozását. Az új szemléletű 
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információrendszer magával vonta az 1991. évi XVIII. számviteli törvény bevezetését. 

Többszöri módosítás ellenére a törvényt sok kritika érte, helyenként túl részletesnek, 

máshol túl szűkszavúnak tartották az európai uniós normákhoz egyre jobban igazodó 

jogszabályt. A bírálatok és az uniós csatlakozási tárgyalások előrehaladása együtt 

eredményezték az újrakodifikált 2000. évi C. törvény a számvitelről megalkotását. A 

többször módosított törvény ma is hatályos. 

Románia hazánkhoz hasonlóan a szocialista rendszerváltó országok csoportjába 

tartozik. A tervgazdálkodás alatt a Pénzügyminisztérium irányításával valósult meg a 

számviteli szabályozás. Mivel kizárólag az állam támaszthatott információs elvárást, 

elég egysíkú volt a számviteli szemléletmód. A rendszerváltással fogalmazódott meg 

az európai számviteli rendszerekkel harmonizáló rendszer bevezetésének igénye, ami a 

korábbi évtizedek alatt megszokott gyakorlatot alaposan felrúgta. A privatizációval 

megerősödött a vállalati szektor, ezért a számvitel modernizációja elkerülhetetlenné 

vált. Románia, a korábbi társadalmi-gazdasági hagyományok alapján a számvitel 

megreformálásában is francia mintát követett. Az előbbiekből adódóan az 1991/82-es 

számviteli törvény a francia számviteli szabályozások átvételén alapult. A Nemzeti 

Fejlesztési Tervekkel összhangban 2000-től évente nőtt az IAS-k alkalmazásába bevont 

vállalkozások száma. A romániai gazdálkodók többsége az EU 213/34/EU irányelvével 

harmonizáló román nemzeti számviteli törvény alapján alakítja ki információs 

rendszerét (TPA Horwath, 2016). 

Anyag és módszer 

A tanulmányban Magyarország és Románia számviteli törvényének jogszabályi 

értelmezésével azok hatályát, a számviteli alapelveket és a pénzügyi számvitel 

információs rendszerének középpontjában álló beszámoló formákat vizsgálom

Eredmények és értékelésük 

A rendszerváltozással megkövetelt átalakulás az egykori közép- és kelet-európai 

szocialista országok - köztük hazánk és Románia - gazdasági és társadalmi életének 

egészét átölelte. A piacgazdasági átmenet a magánszektor megerősödésével új 

számviteli szabályozás kialakítását vonta magával. Alapvető szemléletbeli változás, 

hogy a beszámoló az államon túl a gazdaság valamennyi érintett szereplője számára 

megbízható és valós összképet nyújtson a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 

helyzetéről. Mindkét ország számviteli törvénye a gazdálkodókat szabályozza. A 

gazdálkodók körét vizsgálva megállapítható, hogy a hazai értelmezésében nem jelenik 

meg az egyéni vállalkozó, viszont a román számviteli törvény utóbbi vállalkozói 

formára is kiterjed. 

A számviteli törvények a beszámolási kötelezettségre koncentrálnak. Az előbbiekből 

adódóan a gazdálkodóknak a keretjellegű szabályok alkalmazásakor, a beszámoló 

elkészítésekor és a könyvvezetés során a törvényben nevesített alapelveket kell 

érvényesíteniük. A megbízható és valós összkép kialakításához a hazai számviteli 

törvény 14, a román jogszabály pedig 12 alapelvet nevesít. Közös a vállalkozás 

folytatásának elve, mely ténylegesen nem is alapelv, hanem a többi alapelv 

érvényesítésének a feltétele. A vállalkozás folytatásának elve értelmében a gazdálkodó 

tartós működésre rendezkedett be, tehát nem várható tevékenységének a belátható 

jövőben történő beszüntetése vagy jelentős szűkítése. Az elv érvényesülésének a 

vizsgálatára a felső vezetés és a könyvvizsgáló jogosult, amennyiben már nem teljesül, 

a számviteli törvény helyett egyéb jogszabályok kerülnek előtérbe. A román számviteli 



A magyar és román számviteli törvény összehasonlító elemzése 

123 

törvény nem nevesíti a teljesség elvét, melynek értelmében minden, a tárgyévre 

vonatkozó, tehát a fordulónap és mérlegkészítés között ismertté vált vagyont és 

eredményt érintő gazdasági eseményt le kell könyvelni. A többi tartalmi – valódiság 

(Romániában megbízhatóság), óvatosság, összemérés – elv azonos. A tartalomra ható 

kiegészítő elvek közül közös a tartalom elsődlegessége a formával szemben, az egyedi 

értékelés, a bruttó elszámolás, az időbeli elhatárolás és a lényegesség elve. Eltérő a 

költség-haszon összevetésének elve, mely csak a hazai számviteli törvényben fedezhető 

fel. Az utóbbi elv arra utal, hogy a beszámolóban nyilvánosságra hozott információk 

hasznossága álljon arányban azok előállítási költségével. A kiegészítő, azaz világosság 

(Romániában érthetőség), következetesség, folytonosság elvek megegyeznek a két 

számviteli törvényben. Véleményem szerint a teljesség elve a többi számviteli elv által 

is befolyásolt, hiszen az óvatosság, az összemérés, az időbeli elhatárolás és a 

folytonosság is utal a teljességre. Úgy vélem, hogy a költség-haszon összevetésének 

elvét közvetett formában szabályozza a román számviteli törvény, meghatározva, hogy 

mely vállalkozói kör milyen részletességű információ szolgáltatására kötelezett 

beszámolójával. 

A beszámoló a pénzügyi számvitel információs rendszerének a legfontosabb 

dokumentuma. Összeállítása a két vizsgált országban az adott ország nyelvén és - 

néhány kivételtől eltekintve - saját törvényes pénznemében történik. A gazdálkodók a 

kettős könyvvitel zárt rendszerét alkalmazzák, tehát pénzmozgástól függetlenül minden 

gazdasági eseményt rögzítenek. Romániában a magánszemélyek egyszeres könyvviteli 

elszámolást is választhatnak (hazánkban nem is tartoznak a számviteli törvény hatálya 

alá), viszont naplót ebben az esetben is vezetniük kell és vagyoni helyzetük 

alátámasztására leltárt is kötelesek készíteni. 

A hazai számviteli törvény öt, a román négy beszámoló formát nevesít: 

- egyszerűsített beszámoló (csak a magyar számviteli törvényben), 

- mikrogazdálkodói beszámoló, 

- egyszerűsített éves beszámoló, 

- éves beszámoló, 

- konszolidált beszámoló (tanulmányomban nem tárgyalom részletesen). 

Különbség az egyszerűsített beszámoló, mely hazánkban a pénzforgalmi szemléletű 

egyszeres könyvvezetésen alapul, jellemzően az egyéb (például nonprofit) szervezetek 

választják. A mikrogazdálkodói beszámoló készítésével egyszerűsített számviteli 

rendszert alakíthatnak ki azon hazai vállalkozások, amelyek könyvvizsgálatra nem 

kötelezettek és két egymást követő évben a következő három mutatóból kettő nem 

haladja meg a határértéket: 

- mérlegfőösszeg 100 millió Ft, 

- éves árbevétel 200 millió Ft, 

- éves átlagos létszám 10 fő.  

Romániában a feltétel, hogy adott üzleti évre vonatkozó forgalom és mérlegfőösszeg 

ne érje el a 35 ezer eurót. Ha az eurót aktuális, 316 Ft-os árfolyamon (Magyar Nemzeti 

Bank, 2016.05.19.) forintosítom, megállapítást nyer, hogy hazánkban tágabb a 

beszámoló formát válaszható társaságok köre. 

Azok a kettős könyvvitelt vezető vállalkozók (törvényi kivételektől eltekintve) 

készíthetnek egyszerűsített éves beszámolót, melyeknél két egymást követő évben a 

következő három érték közül kettő nem haladja meg a küszöbértéket: 

- mérlegfőösszeg hazánkban 1200 millió Ft, Romániában 3,65 millió euró 

(1153,4 millió Ft), 
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- éves árbevétel hazánkban 2400 millió Ft, éves forgalom Romániában 7,3 

millió euró (2306,8 millió Ft), 

- éves átlagos létszám mindkét országban 50 fő. 

Lényeges eltérés nincs az egyszerűsített éves beszámolóra jogosult társaságok 

határértékei vonatkozásában. Az egyszerűsített éves beszámoló kevésbé részletes az 

éves beszámolónál. Része a mérleg, az eredménykimutatás, valamint az egyszerűsített 

kiegészítő melléklet. A cash flow kimutatás és Romániában a saját tőke mozgástábla 

összeállítása nem kötelező.  

Éves beszámolóra kötelezett az a gazdálkodó, melynél két egymást követő évben az 

előbb megjelölt határértékek közül kettő meghaladja az előírt küszöböt. Az éves 

beszámoló része a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet, melynek 

eleme a cash flow kimutatás, valamint Romániában a saját tőke mozgástábla. 

Magyarországon az éves beszámolót összeállítók üzleti jelentést is készítenek, ami 

viszont nem része a beszámolónak. 

A hazai számviteli törvény mellékletében közölt „A”, azaz kontinentális és „B”, vagyis 

angolszász változatú mérleg különíthető el. Az „A” változatú mérlegből közvetlenül 

adódik a mérlegegyezőség elve, mivel az összes eszköznek meg kell egyeznie az összes 

forrás értékével. A hazai gyakorlatban elterjedtebb forma mérlegfőösszege révén az 

összes vagyon meghatározását helyezi előtérbe. A „B” típusú mérleg finanszírozási 

szemléletű, mivel a vállalkozás nettó forgótőkéje által a tartós forrással finanszírozott 

forgóeszközök értékét tartalmazza. A nettó forgótőke a gazdálkodó finanszírozási 

stratégiájának jellegére utal. A román mérlegben az egy éven belül esedékes 

kötelezettségek az eszközök között szerepelnek, majd az eszközök összértékéből 

levonásra kerülnek. A mérleg szerinti eredmény felosztása és az állami vagyon külön 

soron szerepel a forrásoknál. A hazai „A” és „B” változatú mérleg jellemzői is 

felismerhetők a román mérlegben. Meghatározza ugyanis az összes vagyont, mert az 

eszközöknek és a forrásoknak is van összesen sora, de számol a forgótőke 

(forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek) értékével is, ami finanszírozási 

szemléletre utal (Csiszárik-Kocsir, 2015). A hazai számviteli törvényből 2016. január 

1-jétől kikerült a mérleg szerinti eredmény fogalma, helyette az adózott eredmény a 

saját források eleme. 

2016. január 1-jével a magyar számviteli törvényben az eredménykimutatás 

vonatkozásában is több változás lépett hatályba. A korábban választható „A” 

(lépcsőzetes) és „B” típus közül az utóbbi, azaz a kétoldalas változat – mely nem is 

terjedt el a hazai beszámoló készítési gyakorlatban – már nem választható forma. Nincs 

rendkívüli és szokásos vállalkozási eredmény, ezért az üzemi (üzleti) tevékenység és a 

pénzügyi műveletek eredménye együttesen adja az adózás előtti eredményt. A 

rendkívüli eredmény tartalmát az egyéb vagy a pénzügyi műveletek bevételei és 

ráfordításai között kell kimutatni. A fizetett (jóváhagyott) osztalék sem része az 

eredménynek, azt a kiegészítő mellékletben kell 2016-tól bemutatni. A változások miatt 

végső eredménykategóriává az adózott eredmény vált. A román eredménykimutatás 

üzemi hozamai a hazai eredménykimutatással azonos sorrendben és tartalommal 

jelennek meg. Az üzemi ráfordításoknál van nevezéktani eltérés, illetve a magyar egyéb 

ráfordítások helyett egyéb üzemi költségek kerülnek beállításra. A pénzügyi műveletek 

eredményének tartalma a két országban azonos. Romániában a rendkívüli eredmény 

létező eredménykategória, ezért a szokásos vállalkozási eredménnyel együttesen képezi 

az adózás előtti eredményt. A végső, visszaforgatott eredmény az adófizetési 

kötelezettség levonása után a hazaihoz hasonlóan az adózott eredmény. 
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A hazai beszámoló nyilvánosságra hozatali határideje a fordulónaptól számított 

ötödik, konszolidáció esetén hatodik hónap utolsó napja. A gazdálkodók a beszámoló 

közzétételének és letétbe helyezésének elektronikusan, a kormányzati portálon 

keresztül tesznek eleget. Romániában a fordulónaptól számított 150 nap, nonprofit 

szervezetek esetében 120 nap a nyilvánosságra hozatal végső határideje. A 

nyilvánosság a beszámolónak a Pénzügyminisztérium területileg illetékes szervéhez 

való megküldésével teljesül. 

Következtetések 

A piacgazdasági átmenettel mindkét rendszerváltó országban csökkent a piaci 

mechanizmusba történő állami beavatkozás igénye. A tervgazdálkodás felszámolása 

után szükséges volt egy hatékony, a gazdasági szereplők elvárásait kielégítő 

információrendszer kiépítése. Az Európai Uniós (EU) csatlakozást célul kitűző, majd a 

21. században teljesítő két vizsgált ország számviteli törvénye a nemzeti sajátosságok 

mellett alapfilozófiájában azonos. Fontosabb eltérések: 

- a román törvény az egyéni vállalkozókat is szabályozza, 

- a hazai számviteli törvényben több alapelv kerül nevesítésre, 

- a román számviteli törvény kevesebb beszámoló formát tartalmaz, 

- a román mérleg a kontinentális és az angolszász jellemzőket összekapcsolja, 

- a hazai számviteli törvény 2016-tól több eredménykategóriát megszüntetett. 

Összefoglalás 

A magyar és román számviteli törvény számviteli alapelvekre és beszámolóra 

koncentráló összehasonlító vizsgálatával megállapítható, hogy a globalizáció a nemzeti 

jogszabályokba is begyűrűzött. A piacgazdasági átmenet mindkét országban az 1980-

as évek végén következett be. A korábbi állami beszámolóra és önköltségszámításra 

koncentráló számviteli felfogás helyébe a piacgazdasági követelményeknek megfelelni 

képes törvényi szabályozás lépett. A vállalkozás folytatásának elve központi alapelv 

mindkét jogszabályban. Az információs rendszert befolyásoló tartalmi, formai és 

kiegészítő alapelvek között jelentős az átfedés. A pénzügyi számviteli információ 

szolgáltatás is számos hasonlóságot mutat a két ország vonatkozásában. A két EU 

tagország nemzeti számviteli törvénye csak a nemzetközi együttműködésben nem 

érintett kis- és középvállalkozások szempontjából „mindenható”. Az uniós 

jogharmonizáció sikerességének a bizonyítéka, hogy hasonló beszámoló formák, 

információ tartalom, nyilvánosságra hozatali határidők jellemzik a vizsgálatba vont 

országok számviteli rendszerét. 
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Comparative Analysis 

of the Romanian and Hungarian Accounting Law 
Abstract 

With the comparative analysis of the Hungarian and Romanian Accounting Law focusing on the accounting 

principles and financial statements, it can be stated that globalization has already infiltrated into national 
legislation. The transition to a market economy took place in both countries in the late 1980s. The previous 

approach concentrated on government statements and net cost accounting has been replaced by a legislation, 

which is capable of complying with the requirements of a market economy. The going concern basis means 
a central principle in both law. Significant overlapping can be recognized among the content, formal and 

additional principles influencing the information system. The financial accounting information service also 

shows several similarities regarding the two countries. The national Accounting Law of the two EU member 
states can be called „all-powerful” only from the perspective of the small and medium sized enterprises not 

affected by international cooperation. The proof of the success of the EU law harmonization is that similar 

report forms, information content and disclosure deadlines characterize the accounting systems of the 
examined countries. 

Keywords: Accounting Law, accounting principles, financial statement 
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Bevezetés 

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 

(NAIK MGI) a gépüzemeltetés alakulását évek óta „nagyobb” gazdaságokban kíséri 

figyelemmel. E munka célja, hogy a gyakorlatban használtkülönböző mezőgazdasági 

gépek teljesítésének és költségeinek megítéléséhez megfelelőszámok álljanak 

rendelkezésre a felhasználók számára, illetve az általános tájékozódást segítő 

gépüzemeltetési költségek előrejelzése reális alapokon nyugodjon. Az Intézet a bázis 

gazdaságok gépüzemeltetési adatait rendszeresen közreadja, ezzel segíti a technológiai 

tervezést, az ésszerűbb gépkiválasztást, a gépek üzemeltetési költségének figyelemmel 

kísérését és megítélését, valamint adatokat szolgáltat a különböző 

költségkalkulációkhoz, a szolgáltatási díjtételek kialakításához, a saját gépek 

költségének tervezéséhez, ellenőrzéséhez stb. 

Irodalmi áttekintés 

E publikáció meghatározó alapjait Erdeiné et al. (2016) munkája, valamint Gockler 

(2016) cikke adta. 

Anyag és módszer 

Jelenlegi munkánk csak a „fontosabb” erőgépeket és ezek által üzemeltetett főbb 

munkagépek vizsgálatát tartalmazza. 

A mezőgazdasági gyakorlatban az erőgépek teljesítését különböző egyenértékekkel 

összegzik, melyek közül a munkaidőt (műszakidő: mh), a tonnakilométert (tkm), a 

normálhektárt (nha) és a kilowattórát (kWh) használtuk. A teljesítés-egyenértékek 

megállapítása a gyakorlatban általában jelentőshibával történik, és többségük nem 

jellemzi pontosan az erőgép által ténylegesen teljesített gépi munkát. Ennek oka, hogy 

a szorzókulcsok csak a munkaművelet, a domborzat és a kötöttség szerinti vonóerő 

igényt jelzik, ezt is csak átlagos viszonyokra, és nem veszik figyelembe a pillanatnyi 

tényleges vonóerő igényt befolyásoló tényezők hatását (például: a talaj nedvességét, 

tömődöttségét, fedettségét, a munkagép művelő testeinek állapotát stb.). A 

munkagépekés a munkaműveletek költsége hektárra (ha) és műszakidőre (mh) is 

vetíthető. A nha és a kWh közötti kapcsolat a következő: 1 nha =26,315 kWh, és 1nha 

gépi munka 8 kg, illetve9,5 liter gázolajjal teljesíthető. 1 kWh gépi munkához0,304 

liter gázolaj szükséges. Egy nha egyenértékű egy egy hektár sík, középkötött talajon 

végzett középmély (20 cm mély) szántássorán teljesített gépi munkával. A többi 
munkaművelet nha szorzószámai az elvégzéshez szükséges hajtóanyag-felhasználással 

arányosak, a közép mély szántáshoz viszonyítva. 

Számításainkban – a korábbi évekhez hasonlóan – a következő költségtényezők 

kerültek felszámításra: közvetlen költségek (hajtó- és kenőanyagok 
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költsége),munkabér és az ezt terhelő költségek (erőgépvezető alap- és kiegészítő bére, 

szociális hozzájárulási adó és betegszabadság költsége),karbantartás és javítás költsége 

(az utóbbin belül a javítási anyag és alkatrész, javításibér- és rezsiköltség, más 

vállalkozások által végzett javítások költsége), értékcsökkenés (amortizáció) és egyéb 

költségek (gépjárműadó, biztosítás, baleseti adó, géptárolás, üzemagyag- és 

alkatrészbeszerzés, tárolás, kiadás, a dolgozókhoz és a munkabérhez köthető általános 

jellegű költségek). Továbbá felmerülnek közvetett költségek, úgymint: az álló- és 

forgóeszközök tőkehozadéka vagy a hitelkamat (jövedelemigény), a gépekkel 

kapcsolatos (ágazati, főágazati, gazdasági stb.) általános költségek. A közvetlen és a 

közvetett költségek adják a teljes üzemeltetési költséget. Megjegyezzük, hogy az árak 

és a költségek az áfát nem tartalmazzák. A mezőgazdasági munkákhoz felhasznált 

gázolajnál a jövedéki adó egy része visszaigényelhető, így ezt a kedvezményt a 

számítás során nem vettük figyelembe. 

Néhány erőgép és munkagép2016-ra készített költségszámítását az 1. és 2. táblázat 

tartalmazza. Fontos megjegyeznünk, hogy az 1. és 2. táblázat a NAIK MGI által 

megfigyelt bázisgazdaságok számaira épül, és a bővebb gépcsoportosítás, valamint a 

számítások a kiadványban megtalálhatók. A költségváltozások eredményeként a 2016. 

évi fajlagos teljes gépüzemeltetési költség (az előző évi kiadványban szereplőhöz 

viszonyítva) erőgépeknél átlagosan 1,5%-kal mérséklődött, az erőgépek 

munkagépeinél pedig 5,6%-kal emelkedett. 

Hangsúlyozzuk, hogy a táblázat adatai csak „tájékoztató” eredményt adnak, mert a 

műveleti költségekben az erő- és a munkagépek költségének aránya eltérő. Így azoknál 

a munkaműveleteknél ahol az erőgépek költségének aránya nagyobb (pl.: talajmunkák), 

a műveleti költség a „gyakorlatban” kisebb lesz, mint a táblázatban közölt, míg ahol a 

munkagépek aránya nagyobb (pl. betakarítás), ott a műveleti költség a közölthez képest 

kissé nő. 

Eredmények és értékelésük 

A gépüzemeltetés költségének egyes tényezői a gyakorlatban fokozatosan változnak, 

ezért az eredményes (jövedelmező) gazdálkodás érdekében takarékoskodni kell. A 

költségek csökkentésének elvi lehetősége átlagosan mintegy 20-25% lehet. A 

költségcsökkentési lehetőségek között talán a legfontosabb a gépek kihasználásának 

javítása, illetve az éves teljesítés fokozása, mert a gépeknél szereplő éves műszakórák 

száma és a műszakórára jutó kWh, nha, valamint ha teljesítések a gépi munka jobb 

szervezésével lényegesen javíthatók, így a fajlagos gépüzemeltetési költség is 

mérséklődhet. Fontos továbbá a megfelelő birtokméret és táblaméret kialakítása, a 

munkaműveleteknél a legalkalmasabb erőgépféleség és a leginkább megfelelő 
motorteljesítményű erőgép kiválasztása, a karbantartás és javítás gondos elvégzése, 

valamint az időben történő gépcserék stb.  
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1. táblázat. Néhány erőgép átlagos ára és üzemeltetési költsége (ÁFA nélkül) 

 
 
Table 1. The average prices and operating costs of some power machines (without TAX) 

Machine prices, Costs  

Power machines and kW performance, Average of engine performance, Amortization, Fuel and lubricats, 
Wage and TAX, Maintenance and repair, Amortization, Other cost, Direct costs, Fixed and current 

assets/capital gains, Over-head cost, Total operating cost, Total operating cost [HUF/sh], Maintenance and 

repair costs/fixed assets 

Tractors, Grain harvester, Self propelled loaders 

 

2. táblázat: Néhány munkagép átlagos ára és üzemeltetési költsége (ÁFA nélkül) 

 

Table 2. The average prices and operating costs of some machines (without TAX) 

Erőgép- G   é   p   á   r K  ö  l  t  s  é  g  n  e  m  e  k     Ft/nha

csoport Átl. amort.

és kW mot.  számitás

 teljesít- telj. EFt/ EFt/ alapja

mény kW kW db*  E Ft/db

Traktorok
  21-  40 30 195,6 5869 4402 3420 4926 2256 1073 516 12190 289 609 13088 3581 21,0

  41-  75 58 155,8 9035 6776 3197 2400 1778 712 351 8438 194 422 9053 5388 25,0

  76-100 88 199,6 17561 13170 3008 1460 1428 747 258 6901 190 345 7437 7710 19,1

101-150 125 234,5 29308 21981 2853 965 1207 735 219 5979 182 299 6459 10739 16,4

151-200 175 234,2 40985 30739 2736 673 1043 640 192 5284 159 264 5708 14424 16,3

201-250 225 228,3 51369 38527 2621 527 928 563 175 4814 141 241 5195 17769 16,5

251-300 275 222,4 61163 45873 2524 446 857 510 163 4500 129 225 4853 20795 16,8

301-350 325 216,5 70368 52776 2441 391 805 462 154 4253 118 213 4583 23775 17,4

351-400 375 210,6 78983 59238 2368 351 766 430 147 4061 110 203 4375 26806 17,8

401-450 425 204,7 87009 65257 2335 320 740 399 142 3936 103 197 4236 30104 18,5

Gabona arató-cséplő gép
  76-100 88 265,2 23336 17502 3102 1695 3595 3172 568 12131 694 607 13432 13476 11,3

101-150 125 265,2 33147 24861 2944 1224 3167 2936 460 10731 639 537 11907 17533 10,8

151-200 175 265,2 46406 34805 2839 898 2751 2726 377 9591 591 480 10662 22689 10,1

201-250 225 265,2 59665 44749 2770 718 2388 2538 326 8739 549 437 9725 27441 9,4

251-300 275 265,2 72924 54693 2667 605 2128 2368 289 8057 512 403 8972 31878 9,0

301-350 325 265,2 86183 64638 2568 527 1921 2215 262 7493 478 375 8346 36076 8,7

351-400 375 265,2 99442 74582 2486 471 1726 2077 240 7000 448 350 7798 40005 8,3

401-450 425 265,2 112701 84526 2412 428 1609 1951 224 6624 421 331 7377 44083 8,2

Magajáró rakodók
  21-  40 30 470,4 14113 10585 3537 5309 4088 2321 608 15864 555 793 17212 4906 17,6

  41-  75 58 450,5 26130 19598 3309 2800 3763 2012 453 12337 471 617 13425 7694 18,7

  76-100 88 430,6 37893 28420 3146 1883 3634 1749 387 10799 410 540 11749 10608 20,8

101-150 125 410,7 51337 38503 3051 1355 3569 1524 354 9854 360 493 10706 14240 23,4

151-200 175 390,8 68387 51290 2955 991 3504 1330 323 9103 318 455 9875 19045 26,4

Magajáró betakarítók
Kaszálók:       

  41-  75 58 291,7 16916 12687 3051 2601 4425 4111 627 14816 894 741 16451 10152 10,8

201-250 225 291,7 65621 49216 2680 790 2627 3198 305 9600 682 480 10762 27606 8,2

Szecskázók: 
151-200 175 219,2 38352 28764 2784 991 6840 2712 502 13829 616 691 15136 29191 25,2

201-250 225 212,1 47727 35795 2715 790 6347 2427 454 12733 554 637 13923 35714 26,2

251-300 275 205,1 56398 42299 2674 663 5854 2176 416 11783 499 589 12872 41699 26,9

301-350 325 198,1 64366 48275 2626 576 5320 1954 381 10859 450 543 11852 46839 27,2

351-400 375 191,0 71631 53723 2586 513 4828 1758 351 10036 407 502 10944 51466 27,5

401-450 425 184,0 78192 58644 2552 466 4499 1582 330 9430 369 471 10270 56393 28,4

451-500 475 176,9 84049 63037 2522 429 4253 1425 313 8942 335 447 9725 61437 29,8

501-550 525 169,9 89203 66902 2492 400 4058 1285 300 8535 305 427 9267 66555 31,6

551-600 575 162,9 93654 70240 2462 377 3889 1158 289 8175 278 409 8862 71650 33,6

Egyéb magajáró betakarítók:
  21-  40 30 291,7 8750 6562 3249 5531 4896 5996 1021 20692 1297 1035 23024 6300 8,2

  41-  75 58 291,7 16916 12687 3087 2912 4425 5117 649 16190 1097 810 18097 9972 8,6

  76-100 88 291,7 25665 19249 2944 1956 3954 4428 500 13781 948 689 15418 13406 8,9

101-150 125 291,7 36456 27342 2818 1406 3483 4061 411 12178 866 609 13653 17510 8,6

151-200 175 291,7 51039 38279 2741 1027 3026 3738 352 10884 795 544 12224 22761 8,1

201-250 225 291,7 65621 49216 2700 818 2627 3452 308 9904 733 495 11132 27604 7,6

251-300 275 291,7 80204 60153 2652 685 2341 3198 277 9154 679 458 10291 32262 7,3

301-350 325 291,7 94786 71090 2612 576 2113 2878 252 8431 613 422 9465 37408 7,3

351-400 375 291,7 109369 82027 2571 498 1899 2605 232 7805 556 390 8751 42399 7,3

 kapacitáskihasználás = a műszakórából a névleges teljesítményre redukált munkaidő aránya;   valamint az idő-és teljesítménykihasználás szorzata és a kWh/műszakóra/kW.

egyéb 

költség 

közvet-

len költsé-

gek

álló- és 

forgóesz-

köz tőke- 

hozadék

általá-

nos 

költség

 teljes 

üzemel-

tetési 

költség

 műszakóra = az erőgép vezetőjének az erőgéppel eltöltött munkaideje;  

Megjegyzés: * = 2016 évi átlagos árak, ennek 75 %-a az értékcsökkenés alapja; 

 Teljes 

üzemel-

tetési költs. 

Ft/mh.

Karb.+ jav. 

költs. az 

állóe. ért.  

%-á ban

hajtó- és 

kenő-

anyag

munka-

bér és 

szoc. 

adó

karban-

tartás és 

javítás

érték-

csök-

kenés

Mun- Érték- Karb.- Érték- Egyéb Köz- Álló+ Álta- Teljes Átla- Karb.- Köz- Teljes Teljes Karb.+
Sor- ka Gépár csökk. tartás csök- költs. vet- forgó lá- üzemel- gos** tartás vet- üzemel- üzemel- jav. az
szám A munkagép megnevezése szé- alap és jav. ke- len eszk. nos tetési és jav. len tetési tetési állóe.

lesség Eft/ gépár költs. nés költs. tőkeh. költs. költs. nha/ költs. költs. költség költség ért.%-
cm db* EFt Ft/ha ha Ft/nha Ft/mh ában

Talajművelő gépek
1. Ágyeke 160 2084 1563 1415 460 70 1945 101 97 2143 2,03 697 958 1056 1822 30,8
2. Váltva forgató eke 160 4768 3576 1768 993 84 2845 210 142 3198 2,03 871 1402 1575 2878 17,8
3. Símító 600 1211 909 269 101 15 385 22 19 426 0,41 655 938 1039 1916 26,6
4. Fogasborona 450 982 737 177 112 11 300 23 15 339 0,41 432 732 826 1117 15,9
5. Rotációsborona 300 3245 2434 554 1159 33 1746 235 87 2068 0,92 602 1897 2248 1737 4,8
6. Simahenger 400 917 688 255 107 15 377 23 19 419 0,41 621 919 1021 1340 23,7
7. Gyűrűs henger 500 1679 1260 283 144 18 444 31 22 497 0,46 615 966 1081 1740 19,7
8. Rögtörő henger 400 2115 1586 354 198 20 571 42 29 642 0,52 680 1099 1235 2054 17,8
9. Tárcsás talajművelő 400 5113 3834 707 415 36 1158 88 58 1303 0,75 943 1544 1738 3014 17,1
10. Szántóföldi kultivátor 450 8183 6138 819 909 40 1768 187 88 2044 1,04 787 1700 1966 4599 9,0
11. Sorművelő kultivátor 500 2359 1769 849 372 46 1267 80 63 1410 0,46 1845 2754 3066 3349 22,8
12. Kombinált magágykészítő 500 3603 2702 1060 368 54 1482 81 74 1636 0,58 1828 2555 2822 4811 28,8
13. Középmélylazító 300 2620 1965 919 714 47 1681 149 84 1914 3,21 286 524 596 1754 12,9
14. Mélylazító 250 2267 1700 801 1172 48 2021 240 101 2362 5,80 138 348 407 1712 6,8
15. Műtrágyázás középmélyen 165 2206 1654 1132 1379 54 2564 283 128 2976 3,77 300 680 789 1785 8,2
16. Talajmaró 160 2062 1546 1414 1933 130 3478 396 174 4048 1,74 813 1999 2326 1619 7,3
17. Tereprendező, tolólap   mh 250 596 447 424 149 23 597 33 30 659 - - - - 659 28,5

Vető- és ültető gépek
18. Kalászosgabona vetőgép 420 7495 5621 1697 1183 134 3015 248 151 3414 0,38 4467 7934 8983 6486 14,3
19. Kukorica vetőgép 450 8550 6413 1839 1603 157 3599 333 180 4112 0,44 4179 8179 9344 8223 11,5
20. Cukorrépa vetőgép 540 8757 6568 2829 2737 171 5736 566 287 6589 0,45 6286 12748 14643 13179 10,3
21. Zöldség- és aprómagvető gép 280 5894 4421 2122 4421 200 6742 898 337 7978 0,52 4080 12966 15342 6648 4,8
22. Burgonya ültető 300 8367 6275 2334 6605 277 9216 1337 461 11014 1,16 2012 7945 9495 8719 3,5
23. Palántázó 280 4055 3041 2829 21724 1224 25777 4364 1289 31429 0,72 3929 35801 43652 3667 1,3

Növényvédő-, műtrágya- és szervestrágya szóró gépek
24 Permetező, és foly.műtr. kijut.gép 1800 7672 5754 636 511 39 1187 107 59 1353 0,30 2122 3957 4510 6088 12,4
25. Műtrágyaszóró gép 1600 2843 2132 354 190 26 570 40 28 638 0,28 1263 2034 2280 2043 18,6
26. Szervestrágya szóró         600 7232 5424 4597 4520 245 9362 935 468 10764 1,12 4104 8359 9611 3691 10,2
27. Hígtrágya talajba juttató          540 12033 9025 4643 5640 245 10528 1159 526 12214 4,64 1001 2269 2632 5583 8,2
28. Trágyalé kijuttató tartálykocsi           mh - 14416 10812 2122 2162 101 4385 447 219 5051 - - - - 5051 9,8

*** = 80 tkm/mh, és 0,42 kWh/tkm = 33,6 kWh/mh = 1,277 nha/mh.
  Megjegyzések: *= 2016 évi átlagos árak, ennek 75 %-a az értékcsökkenés alapja; ** = a II. területi kategóriában;  mh = műszakóra
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Machines, Working width,  Machine price,  Amortization,  Performance, 
 Maintenance and repair cost,  Amortization,  Other costs,  Direct costs, 

 Fixed and current/capital gains,  Overhead costs,  Total operating costs, 

 Average,  Maintenance and repair costs,  Direct costs,  Total operating costs, 
 Total operating costs, Maintenance and repair costs/fixed assets 

 

Tillages, Seed bed plow, Reversible plow, Smooters,Tooth harrow, Rotary harrow, Smooth roller, Ring 
roller, Crumbler roller, Disc tillage, Cultivator, Row crop cultivator, Combined row crop cultivator, Medium 

deep cultivator, Deep cultivator, Fertilization in medium deep, Tiller, Blade, Seeders, Cereal sseder, Corn 

seeder, Sugar beet seeder, Vegetable seeder, Potato seeder, Seedlings, Plant protection, Sprayer, Fertilizer 
spreader, Manure spreader, Slurry tanker, Fertilizer tanker [sh]  

Következtetések 

A gépüzemeltetés értékelését nehezíti, hogy a mezőgazdaságigépeket forgalmazók 

napjainkban nagyon sok géptípust kínálnak, és a gazdaságokban is jóval többféle gép 

üzemel, mint üzemelt korábban, ugyanakkor az ezekre vonatkozó reális teljesítésekés 

költségek nem állnak rendelkezésre. Ezért az itt ismertetett költségszámok csak minták 

lehetnek az adott esetekben szükséges kalkulációkhoz, illetve ezek értékeléséhez. 

A fenti táblázatokban szereplő árak és üzemeltetési költségek tájékoztatójellegű 

átlagok, mert a valódi adatok a gyakorlatban alkalmazott típusoktól, valamint a 

használat esetenkénti körülményeitől függően eltérhetnek. A közölt számok azonban jó 

kiindulási alapot képezhetnek a mezőgazdaságban ténylegesen felmerülő munkavégzés 

költségének, illetve ellenértékének kiszámításához, és ha ez szükséges, a számítási 

módszer ismeretében a helyi viszonyokhoz igazíthatók. 

A gyakorlatban a géphasználat eredményességét nagyon sok tényező befolyásolja, így 

napjainkban is kedvezőtermelési költséget csak megfelelő hozzáértéssel, nagyobb 

táblákon, nagyobb teljesítményű, valamint jó műszaki állapotú gépekkel és korszerű 

technológiai megoldások alkalmazásával lehet elérni. 

Összefoglalás 

A gépüzemeltetési költségek alakulására vonatkozó gyakorlati adatok – a kiadványon 

kívül – nem állnak rendelkezésre a mezőgazdasággal foglalkozók számára. Az 

adatbázis segítségével a gazdálkodók költségeiket ellenőrizni és a gazdaság 

eredményességét javítani tudják. Továbbá a többi felhasználó (oktatók, döntéshozók, 

kutatók, stb.) a gyakorlati mutatószámok segítségével tudják döntéseiket meghozni. 

Kulcsszavak: gazdálkodó, gépár, gépüzemeltetés, teljesítés 
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Situation of Machine Work Costs on the Field Based on Farms 

Abstract 

The National Agricultural Research and Innovation Centre Institute of Agricultural Engineering (NAIK 

MGI) monitor the evolution of prices and operating costs of agricultural machines in “bigger” farms for many 

years. The aim of the NAIK MGI is to present and inform users about the operating cost data of the different 
agricultural machines. The forecast of machine's operating costs should be based on realistic data. Every year 

the Institute publish a booklet which based on data of farms in practice, in order to help technology planning, 

rational selection of machines, monitoring of machinery operating costs, as well as it provides information 
to the different cost calculations, planning and monitoring of costs, etc. 

Keywords: data, operating, power machines, practice 
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Bevezetés 

Ma már olyan fejlődő világban élünk, ahol az építészeti, kulturális, természeti értékek 

megőrzése, látványossá tétele mellett, igen fontosak az emberek életében a kulturális 

fesztiválok, programok. Ezek az események elősegítik egyrészt az adott város 

megismerését, úgymond „hangot adnak” a városnak, másrészt egy átfogó, jól 

megszervezett fesztiválnál a szervezők arra törekednek, hogy minél szélesebb skálával 

egyre több szegmens bevonzásával egy olyan fesztivált hozzanak létre, ami visszhangot 

ad a városnak akár országos, akár külföldi szinten is.A Békéscsabai Tavaszi 

Fesztiválkapcsán azt vizsgáltuk, hogy a mai modern világunkban, ahol a szórakozás 

egyre magasabb szintjeit tapasztalhatjuk meg, vajon fontos-e a kultúra, létezik-e még 

egyáltalán a művészetek iránti érdeklődés, valamint, hogy milyen turisztikai hatása van 

a rendezvénynek? 

A téma rendkívül aktuális, hiszen a fesztiválok egyre nagyobb prioritást kapnak 

társadalmunkban, s ebben a rohanó, stresszel teli világban, minden embernek vágya, 

hogy kikapcsolódjon valamilyen formában. A kutatásban és feldolgozásban Sztezsán 

Adrienn a SZIE-GAEK Békéscsaba turizmus-vendéglátás FOSZ másodéves hallgatója 

segítette munkámat, aki gyakorlatát a Csabagyöngye Kulturális központban töltötte. 

Irodalmi áttekintés 

A fesztivál kifejezés a latin festivus, fiesta, festa szavakból alakult ki, ünnepi játékokat, 

ünnepi előadások sorozatát jelentette. Elterjedése angol és francia szálakra vezethető 

vissza, mai alakját a fest, feast, festive szavakból (jelentése: lakoma, vendégség, ünnep, 

ünneplés) kapta, megőrizve a szó ünnep, ünneplés jellegét. A fesztivál, mint kifejezés, 

az 1580-as években bukkant fel először (Szabó, 2014). A Magyar Fesztiválszövetség 

megfogalmazásában „Fesztiválnak nevezhető minden olyan – egy vagy több téma köré 

szerveződő, rendszeresen megrendezésre kerülő, egy vagy több helyszínen történő, 

meghirdetett programmal rendelkező kulturális, művészeti, gasztronómiai, sport vagy 

egyéb – ünnepi eseménysorozat, amelynek célja, hogy közönsége részére kiemelten 

színvonalas, értékközvetítő, minőségi, ismereteket is bővítő és egyben szórakoztató, 

szabadidős közösségi élményt nyújtson.” (Magyar Fesztivál Szövetség szakmai 

prezentációja (http://slideplayer.hu/slide/1929036/) 

A fesztiválok korunk kiemelkedő ünnepei, sokak számára részvétel egy fesztiválon az 

év egyik meghatározó eseménye. „A boldogságkereső ember számára vonzó az 
ünnepek idején lehetséges szabad cselekvés, életöröm és a boldogságérzés átélése.” Az 

ünnep történelmi korokat áthidaló úgynevezett jelenségként végig jelen volt 

történelmünk során, és az ünneplés iránti igény mindenféle társadalomban kimutatható. 

(http://www.typotex.hu/konyv/szabo_janos_zoltan_a_fesztivaljelenseg) 

Legfőbb közös jellemzőjük az, hogy közösségi élményt nyújtanak, az emberek 

közelebb kerülnek egymáshoz, úgy érzik, hogy azonos értékrend vagy ízlés esetleg 

életstílus alapján közösségként vesznek részt a fesztiválon. Ez talán a legkiemelkedőbb 

tényező, amivel párosíthatjuk a fesztiválok terjeszkedését és népszerűségét. A 
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fesztiválok csillapítják a társadalmi kapcsolatok felszínességét, tehát úgymond 

egyenlősítenek, közös életérzést nyújtanak. A fesztivál ideje alatt megszűnnek a valós 

életben fennálló társadalmi különbségek. „Az ünneplés összetartozást, identitást 

megerősítő szerepe és az egyén számára közösségben elérhető boldogságélmény 

együttesen járul hozzá a társadalmi együttműködéshez, ezért az ünnep egyúttal 

evolúciós túlélést segítő társadalmi tevékenység is.” 

(http://www.typotex.hu/konyv/szabo_janos_zoltan_a_fesztivaljelenseg) 

A fesztiválnak otthont adó Békéscsaba megközelítőleg 64 ezer lakosú, 1950 óta Békés 

megye székhelye. Az városközpontot négy, egymásba fonódó tér alkotja: a Szabadság 

tér történelmi emlékhelyekkel, a Szent István tér a Városházával és a Fiume Szállóval 

és a Katolikus Templommal, a Kossuth tér a névadó egészalakos szobrával, a 

Halászlányos kúttal és az egykori kisvasút központi állomásépületével; a Szeberényi 

tér a két evangélikus templommal és az Evangélikus Gimnáziummal 

(http://turizmus.bekescsaba.hu/index.fcgi?rx=&nyelv=hu&menuparam5=325&type=5

). 

A kikapcsolódást szolgálja az Árpád Fürdő, a rengeteg színvonalas rendezvénnyel a 

Városi Sportcsarnok, számottevő művészi munkájával a nagy múlttal rendelkező Jókai 

Színház és a Napsugár Bábszínház. A város legkiemelkedőbb rendezvényei 

felejthetetlen élményt adnak a vendégeknek. Ezek: Csabai Kolbászfesztivál, Csabai 

Sörfesztivál és Csülökparádé, Békéscsabai Tavaszi Fesztivál, Zenit Nemzetközi 

Fúvósfesztivál- Zenei ifjúsági találkozó, és még sorolhatnánk. A város turisztikai 

látogatnivalóinál meg kell említenünk a Munkácsy Múzeumot és a Munkácsy Mihály 

nevéhez köthető programokat  

(http://turizmus.bekescsaba.hu/index.fcgi?rx=&nyelv=hu&menuparam5=325&type=5

). 

Három turizmushoz kapcsolódó projekt emelkedik ki az elmúlt évek sorából: a 

Belváros rehabilitációja (Szent István tér felújítása), a CsabaPark és Csabai Kolbászház 

létrehozása a hungarikummá nyilvánított Csabai Kolbászra, illetve a Csabai 

Kolbászfesztiválra alapozva, illetve az Agóra projekt melynek célja az volt, hogy 

létrejöjjön egy korszerű, multifunkcionális, közösségi, közművelődési intézmény. 

Egészen pontosan a Békéscsabai Kulturális Központ (a volt Ifjúsági Ház) épület 

átalakítása, teljes felújítása történt meg. A volt Ifi ház helyén egy 6.154m2 alapterületű, 

közművelődési ház jött létre, mely a Tavaszi Fesztiválnak is otthont ad. 

Anyag és módszer 

A 2016-os Tavaszi Fesztivál 3 fő támogatóval, és 14 társszervező támogatásával jött 

létre, Eddig 14. alkalommal rendezték meg a fesztivált. A jegyértékesítés a 

Csabagyöngye Kulturális Központban és a Békéscsabai Tourinform Irodában történt. 

A programok 8 különböző helyszínen zajlottak március 7-től, április 4-ig. Az 

összművészeti fesztivál számos civil szervezet és kulturális intézmény támogatásával 

jön létre. A programok túlnyomó többsége a Csabagyöngye Kulturális Központban 

valósul meg. 

A fesztivál alatt a hazai, főképp a békéscsabai művészek mellett, a külföldi művészek 

is megcsillogtatják tehetségüket, amire büszkeségként tekinthet egész Békés-megye. A 

szervezők nem felejtették el a helyi amatőr és hivatásos előadókat, együtteseket, 

alkotókat sem, hiszen nekik is lehetőséget biztosítanak a bemutatkozásra, fellépésre. 

Rengeteg az érdeklődő, sokan már ősszel elkezdenek érdeklődni a fesztivál felől. A 

Tavaszi Fesztivál egy igen sokrétű programsorozat keretein belül igyekszik kielégíteni 
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a legtöbb szegmens igényeit, valamint elmondhatjuk, hogy a külföldi fellépők 

részvétele által a Tavaszi Fesztivál Békés-megye egyik igen jelentős kulturális 

eseménye. 

A kutatásban kérdőíves felmérést végeztünk a Tavaszi Fesztiválon részvevők 

tapasztalatairól. A kérdőív célja az volt, hogy felmérjük a részvevők tapasztalatait a 

fesztivállal kapcsolatban, felmérjük a fesztivál erősségeit, gyengeségeit, és a jövőbeli 

igényeket. A kérdőívet a Fesztivál ideje alatt, közel egy hónapos munkával a 

rendezvény fő helyszínén a Csabagyöngye Kulturális Központban véletlenszerűen 

kiválasztott személyek személyes megkérdezésével bonyolítottuk le egy 16 zárt 

kérdésből álló kérdőívvel. 

A megkérdezésben részt vettek a Csabagyöngye Kulturális Központ önkéntesei, 

valamint a már említett Sztezsán Adrienn, akik személyesen megszólítva az embereket 

bonyolították le a kérdőívezést. Ezt több alkalommal is megismételték, legfőképp olyan 

programok előtt, mint például a Zorán-, a Bródy-, vagy a Calandrella koncert. 

A kérdőívezés pozitív tapasztalata, hogy szinte kivétel nélkül mindenki rendkívül 

segítőkész és kedves volt, sokan egészen belemerültek a Tavaszi Fesztivállal 

kapcsolatos élményeikbe, és többen a válaszokat is jóval bővebben adták meg, mint 

egy egyszerű „igen” vagy „nem”. Összesen 196 fő töltötte ki a kérdőívet. Az így kapott 

eredmények alapján készítettük el diagramok segítségével az elemző munkát. 

Eredmények és értékelésük 

A megkérdezettek közül 58 férfi és 138 nő volt, amit általában tapasztaltunk is a kutatás 

során: a nők többségben voltak általánosságban a rendezvényeken. 
Jellemzően a Tavaszi Fesztivál programjai a középkorosztályt és az idősebb korosztályt 

vonzzák. A két kiemelkedő létszámú korosztály a 46-55 év közöttiek 56-an és a 62 év 

felettiek 54-en vettek részt a fesztiválon. 

Rendkívül magas a főiskolai illetve egyetemi diplomával rendelkezők száma összesen 

80 fő a 196-ból. Ezt követi a gimnáziumi érettségivel rendelkezők 53 fővel. 
A válaszadók közel háromnegyede helyi lakos, tehát békéscsabai. Ez is a fesztivál egyik 

fontos célja, tehát hogy elsősorban a helyieket vonzzák ide. Természetesen érkeznek az 

eseményekre máshonnan is: főképp a környező településekről, Békésről 15-en, 

Gyuláról 13-an jöttek. 

A fesztivált főképp szórakozás és kikapcsolódás céljából látogatták az emberek. 

Összesen 121-en adták ezt a választ, bizonyára azért, mert a legtöbb ember koncerten 

vett részt a programok közül. 
A legtöbben, azaz 91-en plakátról értesültek a fesztiválról, 67-en barátoktól, 

ismerősöktől, valamint 66-an a Csabagyöngye Kulturális Központ Facebook oldaláról 

tájékozódtak. Az internet egyértelműen a modern világunk elengedhetetlen része, 

sokan ezen a felületen böngésznek az események között. 

Az emberek 50 %-a utazott autóval. Ez a legkényelmesebb és legkézenfekvőbb eszköz, 

amivel az emberek a mai világban utaznak. A résztvevők 43%-a helyi lakos, a vonatra 

és az autóbuszra minimális válaszadást kaptunk. Egy fesztiválon, aki jól akarja érezni 

magát, az nem szereti nézni az időt és alkalmazkodni vonathoz illetve autóbuszhoz, így 

más eszközt választ az utazáshoz, esetleg szállást foglal. 

 

1. Hányszor vett részt a Tavaszi Fesztiválon? 

Összesen 126-an 1 és 5 alkalom között vettek már részt a fesztiválon, ez azt mutatja, 

hogy sikeresen bevonzzák az új látogatókat a fesztiválba, sokan elmondták, hogy első 
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alkalommal járnak a fesztiválon. 55-en tartoznak a közép kategóriába, akik 6 és 10 

alkalom között tippelték részvételüket és vannak, akik már „veterán” látogatók 15-en, 

akik szinte minden évben visszatértek a fesztiválra. 

 
1. ábra. Fesztivállátogatottság 

 

Forrás: saját szerkesztés 
Figure. 1.Festivalattendance 

Source: own processing 

 

2. Milyen típusú programon/ programokon vett részt a fesztivál ideje alatt? 

Az emberek 52%-a, azaz 191-en vettek részt koncerten ez a legkiemelkedőbb a 

programok közül. Ezek szolgálják leginkább a kikapcsolódást és a programok közül a 

koncertek vannak a legnagyobb számmal. 

 
2. ábra. Részvétel a programokon 

Forrás: saját szerkesztés 

Figure. 2. Participation in programs 

Source: own processing 

 

3.Milyen pozitívumokat, erősségeket emelnek ki fesztivállal kapcsolatban? 
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A tartalmas fesztiválprogram és a sokféle műfaj állítható a fesztivál erősségei 

középpontjába, tényleg széles a skála az emberek tudnak miből válogatni kedvükre és 

igen sokféle műfaj elérhető a komolyzene, tánc, színházi produkciók és még 

sorolhatnánk tovább. Egyéb kategóriába is érkeztek válaszok az emberek szerint több 

generációt érint a fesztivál, sok korosztályt megszólít. Dicsérték a szervezést, valamint 

a nagyon jó reklámot is. 

 
3. ábra. A fesztivál pozitívumai 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Figure. 3. Positive outcome of the festival 
Source: own processing 
 

4. Milyen negatívumokat, hiányosságokat emelne ki a fesztivállal kapcsolatban? 

A kevés parkolási lehetőségre sokan panaszkodtak, de összességében kevés válasz 

érkezett negatívumra, mindössze 55. Konkrétan a fesztivált illetően a 

programcsúszások vehetők számba 12 válasszal. Három egyéb válasz érkezett ketten a 

nem megfelelő jegyeladásra panaszkodtak, valamint 1 fő kevésnek tartotta a büfét a sok 

embernek.  
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4. ábra. A fesztivál negatívumai 

 

Forrás: saját szerkesztés 
Figure. 4. Negative outcome of the festival 

Source: own processing 

A kutatás alapján a 196 válaszadó közül mindössze hárman vettek igénybe szállást a 

fesztiválra való ellátogatás során. A válaszadók túlnyomó többsége békéscsabai, ebből 

adódóan kevés az igénybe vett szállás. Másrészt mivel ez egy közel egy hónapos 

esemény, így az emberek leginkább egy adott programra érkeznek, nincsenek úgy 

összesűrítve a programok, hogy érdemes legyen éjszakát eltölteni az adott helyen.Egy 

fő apartmanban szállt meg, míg további 2 fő barátoknál illetve rokonoknál töltötte a 

fesztiválozás utáni pihenőt. 

A kérdésekre adott válaszokból kiderül, hogy az emberek többsége koncerten vett részt 

és koncertből is szeretne többet.A koncert mellett színházi előadásra, táncra és 

kiállításra van érdeklődés. 

Az összes 196 válaszadóból 193-an adták azt a választ, hogy a következő Tavaszi 

Fesztiválra is ellátogatnak, ez azt jelenti az emberek meg vannak elégedve a 

rendezvénnyel, jó élményekkel távoznak, és szívesen látogatnak el újra. Mindössze 3-

an feleltek nemmel.195-en ajánlanák a fesztivált ismerőseiknek, barátaiknak, többen 

elmondták, hogy folyamatosan hoznak magukkal új ismerőst, illetve beszélnek a 

fesztiválról ismerőseiknek. 

Következtetések 

Kutatás során megállapítható, hogy sok embert vonz egy ilyen hosszú, közel egy 

hónapos összművészeti fesztivál, mint a békéscsabai Tavaszi Fesztivál. A legtöbb 

résztvevő békéscsabai lakos, ők az első célpont promóció szempontjából is, de a kisebb 

városokból is érkeznek érdeklődők. Érdemes lenne a szervezőknek egy úgynevezett 

„Tehetség Nap” elindítását beiktatni, amit be lehetne illeszteni a Tavaszi Fesztivál 

programjába. Összességében látszik, hogy elsősorban Békéscsaba életében tölt be 

fontos szerepet a Tavaszi Fesztivál. A kutatás során kiderült van rá igény és nagyon sok 

a pozitív visszajelzés. A Tavaszi Fesztivál jelenlegi formájában elsősorban a 

megyeszékhely lakosainak és környékének ad színvonalas szórakoztató programot. 

Turisztikai jellege nem hangsúlyos, ami megmutatkozik abban is, hogy válaszadók 

közül elenyészően alacsony azok száma, akik a fesztivál ideje alatt szállást vettek 
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igénybe. A későbbiekben a KSH adatainak elemzéséből is levonható következtetés arra 

vonatkozóan, milyen mértékű az adott időszakban a vendégéjszaka szám. 

Összefoglalás 

Mai rohanó világunkban a fesztiválok elengedhetetlen jelenségei életünknek. Ez egy 

olyan szórakoztatási forma, amely tömegeket szólít meg, és különböző korosztályok 

igényeit elégíti ki. Közösségformáló, egységesítő szerepe vitathatatlan, a fesztiválozás 

a kikapcsolódás egyik legszélesebb körben választott módja. Békéscsaba városa és a 

szervezők jól döntöttek, amikor útjára indították a Tavaszi Fesztivált. 

Kulcsszavak: fesztivál, Békéscsaba, turizmus 

Irodalom 

Szabó J. Z. (2014): A fesztiváljelenség, Typotex, Kultindex Nonprofit Kft, Budapest 

www.slideplayer.hu 

www.turizmus.bekescsaba.hu 
www.typotex.hu 

 

Festivals and Tourism - Békéscsaba Spring Festival 

Abstract 

In our current rushing world festivals became vital parts of the every-day-life.  This way of entertainment 

addresses many people, fulfils requirement independent from age and has an indisputable rule in forming a 

community. Békéscsaba Spring Festival plays a remarkable role in the cultural life of the city and offers a 
great variety of programs. Based on a 196 participant’s survey made by Adrienn Stezsán student of SZIE-

GAEK campus we can make important statements about the festival. In this study our aim is to specify the 

role of the festival in people’s life and to make consequences how the festival influences the tourism. 

Keywords: festival, Békéscsaba, tourism 
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Bevezetés 

A jelenben megfigyelhető foglalkoztatási viszonyok a termelés trendjével 

összefüggésben értelmezhetőek. A rugalmasságot igénylő moduláris termelés, továbbá 

az információs technológiák elterjedésével meg kellett változnia a munkaerőnek és 

ezáltal a munkaerőhöz kapcsolódó foglalkoztatási formáknak is. A foglalkozási 

viszonyok és azok fajtáinak permanens változása elengedhetetlenné teszi az eddigi 

foglalkoztatással kapcsolatos definíciók, gondolkodásmódok átalakulását. Ez a 

változás különösen nagy jelentőséggel bír a globalizáció kontextusában, amikor a tőke 

mellett a munka és a tudás globális áramoltatása is megfigyelhető országok és 

kontinensek között. A Visegrádi országoknak rövid idő alatt kell jelentős változásokat 

elérniük egy rendkívül merev munkapiaci viszonyrendszerrel rendelkező társadalmi-

gazdasági környezetben. A dolgozat ezt a folyamatot vizsgálja egyrészt elméleti síkon, 

másrészt a visegrádi négyek foglalkoztatásban bekövetkezett változásait nyomon 

követve. 

Irodalmi áttekintés 

Az ipari társadalom foglalkoztatási modelljét főként Nyugat-Európában a tartós 

foglalkoztatás jellemezte. Ebben a modellben a foglalkoztatás hosszú távon stabil, 

időhatárok nélküli. További jellemzője a rendkívül széles szociális biztonság nyújtása. 

A kialakuló modell a humántőke-specifikussággal1 magyarázható (Szabó, 2004), ami a 

tőkespecifikusság sajátos megnyilvánulása. A foglalkoztatási modell további lényeges 

vonása a térbeli kötöttség, a munkahelyhez, ún. telephelyhez kötődő munkavégzés (site 

specificity) (Saussier, 2000). Az új foglalkoztatási modell terjedését segíti a 

világgazdaság és a verseny globalizálódása is. A materiális erőforrások helyére a tudás 

és az információk dominanciája lép. Új fogalom jelenik meg, a tudásalapú gazdaság. A 

hihetetlenül gyorsan változó gazdasági, üzleti környezetben megnő a kockázat, a 

vállalatok életében döntővé válik, hogy van-e esélyük az eredetileg visszafordíthatatlan 

befektetéseik visszafordíthatóvá tételére (Szabó - Négyesi, 2004). Lényeges továbbá, 

hogy milyen explicit, illetve implicit kötelezettség van jelen a vállalatok életében. Az 

előbbi a merevséget növeli, ha az elbocsátás költségeit munkaszerződésben rögzíti (pl. 

végkielégítés) az utóbbi pedig morális elkötelezettségnek tekinthető (Foote–Folta, 

2002). A rendszerváltást követő átmenet időszakának elején drámai gyorsasággal 

terjedtek át a foglalkoztatás viszonyrendszerére mindazok a változások, amelyekre a 

fejlett országok munkaerő-piaci szereplőinek több évtized állt rendelkezésre. 

Bekövetkezett a foglalkoztatás nagymérvű visszaesése, és vele az eddig ismeretlen 

munkanélküliség, és szociális bizonytalanság. A régi rendszerből megmaradó, és az új 

vállalkozási formákban egyaránt jelentősen növekedett a megszokotthoz képest a 

munkaidő és a munkaintenzitás. A munkavállalóknak le kellett számolniuk a teljes és 

feltétel nélküli, élethosszig tartó foglalkoztatás illúziójával, és el kellett fogadniuk az 

ezzel járó instabilitást, a feltételes foglalkoztatást. Feltételes munka (contingentwork) 

az a munkavégzés, amelyben az egyénnek sem explicit sem implicit szerződése nincs 



Az atipikus munkaformák jellemzői a Visegrádi országok példáján 

140 

a hosszú távú foglalkoztatásra (a Bureau of Labor Statistics1989-es megfogalmazása). 

További új kihívást jelentettek a munka jellegében és a szakmastruktúrákban 

bekövetkező változások, amelyekhez alkalmazkodni tudó, ún. verzatil munkaerőre van 

szükség A verzatil munkavállaló: saját tudástőkéjét egyfajta befektetési portfolióként 

értelmezi, és folyamatosan változtatja (Szabó, 2004). A helyzetet tovább nehezítette, 

hogy a feltörekvő országokban mindezek a folyamatok összekapcsolódtak a 

nagyarányú technológiai váltással, amely inkább kényszer, semmint a szerves fejlődés 

egyenes következménye. E változások következményeként értelmezhető az un. 

atipikus foglalkoztatási formák megjelenése és terjedése. Az atipikus foglalkoztatás 

sokféle munkavégzési forma és munkarend kombinációjaként értelmezhető napjainkra 

(Hárs, 2013, Kazuya, 2005). 

Anyag és módszer 

A tanulmány első része a foglalkoztatási viszonyok változásának társadalmi-gazdasági 

okaival és következményeivel foglalkozik. Bemutatja a hagyományostól eltérő, 

gyűjtőnéven atipikus foglalkoztatási formák néhány aspektusát, és azok alakulását 

elemzi a rendelkezésre álló statisztikai adatok segítségével kiemelten a Visegrádi 

országokban. Kiemelt figyelmet fordít a részmunkaidős, és a határozott idejű 

foglalkoztatásra az összes foglalkoztatáson belül, ezeket nemzetközi 

összehasonlításban is vizsgálva. 

Eredmények és értékelésük 

A munka megváltozott dimenziói 

A foglalkoztatás a posztindusztriális foglalkoztatási modell keretei között történik. A 

modell, tudásalapú gazdaságokra vonatkozik, a fejlett világ leginkább digitalizált 

gazdaságainak viszonyait sűríti, az üzleti szektort fogja át.” (Hámori-Szabó, 2006) 

 

1. táblázat. A foglalkoztatási modell változásai 

 
Ipari társadalom 

modellje1 

Posztindusztriális társadalom 

modellje2 

Technológiai változás 

sebessége3 
lassú gyors 

Innováció foka4 alacsony állandó, erőteljes 

A termékek 

tudástartalma5 
alacsony magas (domináns) 

Tőkespecifikusság6 magas fokú alacsony fokú 

Foglalkoztatás7 stabil feltételes 

Munkaszerződések8 tartós/határozatlan 
határozott idő, vagy időben 

rendszertelenül változhat 

Munkapiaci merevség9 erőteljes rugalmasság 

Piaci viszonyok10 stabilitás gyors változás, instabilitás 

Tranzakciós költség a 
munkaviszony 

felbomlásakor11 

jelentős nem jelentős 

Table 1. Changes in the employment model 
(1) Model of the industrial society, (2) Model of the postindustrial society, (3) Speed of  technological 

development, (4) Level of innovation, (5) Knowledge of the product, (6) Capital specificity, (7) Employment, 

(8) Labor contracts, (9) Stiffnes of labor market, (10) Market conditions, (11) Transaction cost of the 
termination of employment 
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A modell szükségképpen feloldozza a munkát és a munkavállalót a korábbi merev 

munkaviszonyok kereteiből. A gyorsan változó globális versenypiacok megnövelik a 

bizonytalanságot, alapvető érdek tehát olyan munkaerő foglalkoztatása, mely képes a 

rugalmas alkalmazkodásra. A körülmények a vállalatokat innovációra ösztönzik, és 

kényszerítik, amely miatt megnő a vállalatok tudástőkéjének értéke. Ilyen környezetben 

a cégek mindent megtesznek annak érdekében, hogy az eredetileg visszafordíthatatlan 

befektetéseik visszafordíthatóvá váljanak. A munkaerőben megtestesülő beruházások 

nagyrészt ilyenek. A visszafordíthatóság négy tényező függvénye. Ezek: 

1. a munkaerőpiac rigiditása, 

2. az explicit elkötelezettség, illetve 

3. az implicit elkötelezettség, és végül 

4. a vállalaton belüli belső munkaerőpiac fejlettsége vagy fejletlensége 

(Foote–Folta, 2002, idézi Hámori-Szabó, 2006:460). 

A folyamatok eredőjeként a korábbi tipikus nagyipari formákkal szemben az atipikus 

munkák térnyerése figyelhető meg. A szakirodalom az atipikus foglalkoztatottak alábbi 

fajtáit ismeri (Szabó – Kocsis, 2002): 

1. független szerződők, 

2. „hívásra házhoz megyek” munkások (on-callworkers), 

3. alkalmi munkákat közvetítő ügynökség által kiközvetített dolgozók 

(temporary help agency workers), 

4. szerződő vállalatok által biztosított dolgozók (workers provided by contract 

firms), 

5. részidős foglalkoztatottak, 

6. távmunkások (teleworker, homeworker), 

7. „melegváltás az íróasztalnál” (hot desk) formában dolgozók, 

8. illegális foglalkoztatottak. 

A továbbiakban az atipikus foglalkoztatási formák térnyerését vizsgálom a visegrádi 

országok jellemző adatain keresztül. 

 
2. táblázat. A Visegrádi országok néhány jellemzője 2014-ben 

Ország1 
Terület  

1000 km2 2 

Népesség 

Millió fő3 

Népsűrűség 

fő/km2 4 

Születéskor 

várható átl. 

élettart. év5 

Egy főre j. 

GDP 

vásárlóerő 

paritáson 

USD/fő 

Csehország 78,9 10,53 133 78,9 30 047 

Magyarország 93,0 9,87 106 76,0 25 019 

Lengyelország 311,9 38,01 122 77.8 25 247 

Szlovákia 49,0 5,42 110 77,0 28 279 

Table 2. Some important statistical data of the V4 countries in 2014 

(1) Country, (2) Area, (3) Population million people, (4)Population density people/km2, (5) Average life 

expectancy at birth, (6) GDP/capita 

 

A visegrádi országok együttműködése 1991-ben kezdődött, Lengyelország, 

Csehszlovákia és Magyarország részvételével. Csehszlovákia szétválása után a csoport 

négytagúvá vált. Az együttműködés célja egyrészt az volt, hogy szorosabbra fűzze a 

tagországok közötti politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatokat. Az összefogás 

gondolatának alapja az országok hasonló geopolitikai és gazdasági helyzete, valamint 

a későbbiekben az Európai Uniós csatlakozás érdekében történő közös fellépés volt. Az 
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átalakulásról fontos ismérvként elmondhatjuk, hogy rendkívül erőteljesen megjelentek 

a történelmi és kulturális hagyományok eltéréseiből fakadó speciális vonások, másrészt 

különböző ideig erősek maradtak az előző berendezkedés örökségei. Az eltelt 

évtizedekben a V4 országok különböző utakat jártak be gazdasági és társadalmi céljaik 

magvalósítása érdekében, de munkaerő-piaci szempontból sok hasonló kihívással 

szembesültek. 

 
3. táblázat: A foglalkoztatottak összetétele a vizsgált országokban, 2014 

Ország1 
Egyéni 

vállalkozó2 

Rész-

munka 

idős3  

Határozott 

idejű 

szerződés4 

Mezőg.5 Ipar6 
Piaci 

szolg.7 

Nem 

piaci 

szolg.8 

Cseh-

ország 
17,4 6,2 10,1 2,8 38,1 35,2 24,0 

Magyar-

ország 
10,6 6,4 10,8 4,7 30,4 36,7 27,9 

Lengyel-

ország 
18,2 7,6 28,4 11,4 30,5 34,4 23,4 

Szlovákia 15,3 5,2 8,9 3,5 35,4 34,5 26,5 

EU-28 15,0 20,3 14,0 4,6 24,1 40,0 30,7 

Table 3. The composition of employment among the examined countries, 2014 

(1) Country, (2) Individual entrepreneur, (3) Part-time (4) Fixed-term contract, (5) Agriculture, (6) 
Industry, (7) Market services, (8) Non-market services 

 

A foglalkoztatás változásának szempontjából fontos indikátor a foglalkoztatás 

rátájának alakulása. Ebből a szempontból Csehország az élenjáró, az EU átlagot 

meghaladó rátaértékeivel (2014-ben 69%, EU-15: 65,6%). A többiek foglalkoztatási 

rátája jelentően elmarad az említett értékektől. 

 
1. ábra. A foglalkoztatási ráta 2000-2014 között a 15-64 éves korosztályban 

Figure 1. Total Employment rate of the Population Aged 15-64 

(1) Years, (2) percent  

 

A foglalkoztatás bővítése, és a munkapiaci rugalmasság szempontjából egyaránt 

növekvő jelentőségű az atipikus foglalkoztatás formáinak térnyerése. Az Európai Unió 

statisztikai rendszere a nem hagyományos foglalkoztatási formák körét három 
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szempont szerint csoportosítja. Egyrészt méri a részmunkaidőben dolgozókat, másrészt 

a határozott idejű szerződéssel dolgozókat és végül az önfoglalkoztatást. 

Természetesen mindezt jelentősen befolyásolják az adott ország munkaerőpiaci 

intézményei, társadalmi elfogadottságuk. A fentiek közül leginkább elterjedt a részidős 

foglalkoztatás. 

 
4. táblázat: Részmunkaidőben foglalkoztatottak, 2004–2014 (az összes foglalkoztatott %-ában) 

 20041 20092 20143 

EU 28 16,7 18,0 19,6 

Csehország 4,4 4,8 5,5 

Magyarország 4,3 5,2 6,0 

Lengyelország 9,6 7,7 7,1 

Szlovákia 2,5 3,4 5,1 

Legmagasabb Hollandia 45,2 Hollandia 47,7 Hollandia 49,6 

Legalacsonyabb Szlovákia 2,5 Bulgária 2,1 Bulgária 2,5 

Table 4. Part-time employees, 2004-2014 (% of total employment)  

(1) (2) (3) years, 

 

A 4. táblázat adatai alapján elmondható, hogy ebből a szempontból „egységes” képet 

mutatnak a V4 országok, egy évtized alatt nem sikerült jelentősen növelni e forma 

szerepét, így lemaradásukat sem az európai trendektől. 

 
5. táblázat: Határozott idejű foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves korosztályban az összes foglalkoztatott 

százalékában 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Magyarország 6,8 7 6,9 7,3 7,9 8,5 9,8 9,1 9,5 10,9 10,8 

Lengyelország 22,7 25,7 27,3 28,2 27 26,5 27,3 26,9 26,9 26,9 28,4 

Csehország  9,1 8,6 8,7 8,6 8 8,5 8,9 8,5 8,8 9,6 10,2 

Szlovákia 5,5 5 5,1 5,1 4,7 4,4 5,8 6,7 6,8 7 8,9 

EU28 13,3 14 14,5 14,6 14,1 13,6 14 14 13,7 13,7 14 

Figure 5. Proportion of employees with a contrat of limited duration, age group 15-64, 2014 (% of total 

employment) 
(1) Country, (2) years 

 

A megváltozott foglalkoztatási viszonyok jelzőszáma a munkaviszonyok határozott 

idejűvé válása. Kiemelkedő ebből a szempontból Lengyelország, ahol e forma 

elterjedtsége kétszerese az EU-28 átlagának, míg a többiek értékei bár növekednek, de 

nem érik el az átlagos európai szintet. 

Következtetések 

A megváltozott foglalkoztatási modell újfajta alkalmazkodást kíván a gazdasági 

szereplőktől. Egyaránt cél a versenyképesség fokozása, és ugyanakkor a társadalmi 

kohézió is. Ez ellenmondásokkal jár, érdekütközésekhez vezet. Az atipikus 

foglalkoztatás lassan tipikussá válik. Nem szabad ennek ellenére elfeledkezni a 

munkaerő-piaci szereplők biztonságáról. Az eltelt időszak alatt kialakult egy kép az 

„ideális” munkaerőről. Az „ideális” munkaerő alkalmazkodásra képes, rugalmassága 

érdekében folytonosan képzi önmagát, és elfogadja, hogy „portfólió-élet” jellemzi és 
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nem hosszú távú karrier. Egy ilyen rendszerben kulcsfontosságú a tudás 

megszerzésének társadalmilag biztosított lehetősége. 

Összefoglalás 

A V4-ek munkapiaci adatait a hagyományostól eltérő foglalkoztatási formák esetén 

vizsgálva és összehasonlítva az uniós adatokkal szembetűnő különbségek, illetve 

hasonló trendek egyaránt megfigyelhetők. A vizsgált időszakban az EU-28 országaiban 

nem következett be jelentős változás a határozott idejű foglalkoztatás arányaiban, 

amely nem éri el a 15 %-ot. A magyar adat 10 százalék közeli és stagnáló. A részidős 

foglalkoztatottak arányát tekintve a vizsgált országok lemaradása igen jelentős. Az EU-

28 országaiban a várthoz képest lassú a növekedés, de folyamatos. A részmunkaidősök 

aránya tíz év alatt 16,7%-ról 19,6%-ra emelkedett. A vizsgált munkapiaci folyamatok 

és makroszintű mutatószámok alakulása egyfelől a múltban gyökerező okokkal 

magyarázhatók, másrészt a jövő szempontjából döntő jelentőséggel bírnak. 

Megváltozott a munkavégzés szempontjából releváns tér-idő fogalom is, ami előtérbe 

helyezi a munkaerő rugalmassága iránti igényt. A rugalmasság elérése érdekében meg 

kell reformálni egyrészt a fenntarthatatlan terheket jelentő szociális rendszereket, 

másrészt a munkavállalók számára új esélyt kell adni, vagyis új munkahelyeket kell 

teremteni. 

Kulcsszavak: munkaerőpiac, atipikus foglalkoztatási formák, Visegrádi Országok 
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Characteristics of Atypical Forms of Employment 

in the V4 Countries 
Abstract 

The study presents the development of some atypical forms of employment through examples from the V4 

countries. It shortly describes how these forms of/ employment became more and more widespread and what 

their characteristic features are. By using statistical data the study presents the importance of atypical forms 
of employment in the labour market as well as their social-economic impact. 

Keywords: labour market, atypical forms of employment, the V4 countries 
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Bevezetés 

A számviteli szabályozás területén is megfigyelhető a globalizáció. A nemzetközi 

számviteli standardok harmonizációja évek óta megfigyelhető. A legfőbb cél az 

egységes számviteli szabályrendszer kialakítása, ami elengedhetetlen feltétele annak, 

hogy a gazdálkodók pénzügyi kimutatásai összehasonlíthatókká váljanak. A 

nemzetközi és a nemzeti szabályozás is jelentős változásokon ment keresztül az 

elmúlt évben (években). Tanulmányunk legfőbb célja, hogy feltárjuk, és értelmezzük 

a módosításokat, és esettanulmányon keresztül bemutassuk, hogy hol van még eltérés 

a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló és a nemzetközi pénzügyi 

beszámolási standardok szerinti kimutatás információi között. 

A számviteli szabályozás szintjei 

A számviteli szabályozásnak nemzetközi, uniós és nemzeti szintjét lehet 

megkülönböztetni. 

 
1. táblázat: A számviteli szabályozás szintjei 

Nemzetközi 

szint 

IFRS-ek (Nemzetközi 

Pénzügyi Beszámolási 
Standardok) 

US-GAAP-ek (Általánosan Elfogadott 

Számviteli Alapelvek az Egyesült 
Államokban) 

Uniós szint Európai Uniós Irányelvek 

Nemzeti szint 
Törvény (2000. évi C.), Kormányrendeletek, Nemzeti Számviteli 

Standardok 

Forrás: saját szerkesztés 
Table 1. Levels of the accounting regulations, 

Source: own processing 
 

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) célja, hogy az 

alkalmazó országok beszámolóinak, értékelési elveinek eltérései minimálisak 

legyenek, és az alkalmazott fogalmak, eljárások, módszerek egységesítésre 

kerüljenek. Az egységesítés jegyében összefoglalja és közzéteszi az alkalmazandó 

számviteli alapelveket, módszereket és eljárásokat. Az IFRS foglalkozik egyrészt az 

éves beszámoló szabályozásával, másrészt a sajátos könyvviteli elszámolásokkal. 
Problémát jelent, hogy az IFRS előírásai a nagyvállalatok könyvviteli elszámolásán 

alapulnak, és sokszor választási lehetőséget biztosítanak, ami nem segíti az 

egységesítést. Az IFRS-ek alkalmazása akkor kötelező, ha a konszern részvényeit az 

Európai Unió országainak tőzsdéjére bevezeti és a különböző európai és tengerentúli 

országokban működő leányvállalatait a teljes konszolidálásba bevonja (Szirmai, 

2005:4/5)1. 

 

Az Amerikai Egyesült Államokban az US GAAP-et 1920-tól a könyvvizsgálók 

intézete fejlesztette, majd a feladatokat 1973 után a Pénzügyi Számviteli 

Standardbizottság (FASB) vette át, amely szakemberekből álló egyértelműen nem 
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állami intézmény. A számvitel részletes szabályait és előírásait, így a civil szféra, a 

számviteli szakemberek és professzorok dolgozták ki és alakítják állami befolyás 

nélkül. Az US GAAP előírásokra (a német és az osztrák gyakorlattal ellentétben) az 

adótörvények nincsenek befolyással, aminek egyenes következménye a látens adók 

kötelező felvétele az eszközök és források közé (Tompa, 2001:196). Az US GAAP 

tartalmazza az USA-ban általánosan elfogadott számviteli alapelveket, módszereket, 

eljárásokat, könyvviteli elszámolásokat. Egyrészt ide tartoznak a standardok, 

magyarázatok és módosítások, állásfoglalások, iránymutatások hatályban lévő 

szabályai. Másrészt ide sorolhatjuk a különböző szervezetek véleményeit, 

tájékoztatásait, közleményeit, iránymutatásait, állásfoglalásait, megoldási javaslatait 

vagy akár az iparági számviteli sajátosságokat is. Szakmai szervezetek bevonásával 

nagyon részletesen, aprólékosan szabályoz (Szirmai, 2005:4/5). Az US GAAP 

alkalmazását az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (a SEC), mint a tőzsdét felügyelő 

hatóság az 1933. évi értékpapírtörvény alapján írta elő kötelező jelleggel a tőzsdén 

jegyzett és forgalmazott cégekre. A SEC a New York-i tőzsdén jegyzett európai 

cégektől is megköveteli az US GAAP előírások szerint az éves beszámolójuk 

elkészítését. Az egyedi és a konszolidált beszámoló az USA-ban formai, tartalmi 

szempontból nem tér el, így külön konszolidációs kötelezettség nincs, az egyedi és a 

konszolidált beszámolóra ugyanazok a szabályok, előírások érvényesek (Tompa, 

2001:196). 

A jogharmonizáció az Európai Unióban az 1970-es évektől megkezdődött a 

számvitel területén is, ám a tagállamokban ezeket az irányelveket csak korlátozott 

mértékben vezették be. A társaságokra vonatkozó általános számviteli szabályokat 

három irányelv tartalmazza: 

4. Társaságjogi irányelv: a gazdasági társaságok éves beszámolójáról. 

7. Társaságjogi irányelv: a konszolidált (összevont) beszámolókról. 

8. Társaságjogi irányelv: a számviteli beszámolók felülvizsgálatával megbízott 

személyek működésének engedélyezéséről. 

A negyedik irányelv tervezetét 1971-ben publikálták Anglia, Írország és Dánia 

csatlakozása előtt. Konzervatív értékelési szabályokat, részletesen előírt, merev 

formai követelményeket és szűkszavú kiegészítő mellékletet írt elő. Az Unió 
bővítésével a tervezet átdolgozásra került. Az 1974-ben kibocsátásra került 
módosított változat már tartalmazta az „igazi és valós kép” koncepciót. Végleges 

elfogadására 1978-ban került sor, azóta több alkalommal módosították. Az 

irányelvnek nem célja a számviteli szabályok teljes harmonizálása, egységes 

közösségi szabályok létrehozása, de szándéka javítani a pénzügyi beszámolók 

összehasonlíthatóságát, és ennek érdekében minimális követelményeket fogalmaz 

meg. Legfontosabb előírása, hogy a beszámolónak a társaság vagyoni és pénzügyi 

helyzetéről, valamint eredményéről igaz és valós képet kell nyújtania. Ha az előírások 

követése nem biztosítaná ezt a követelményt, akkor az eltérést a kiegészítő 

mellékletben indokolni kell, és be kell mutatni az eltérés hatását (Szirmai, 2005:4/2-

3). 

Az Európai Közösség 1983-ban fogadta el a hetedik irányelvet a konszolidált 

beszámolókról. Az irányelv célja, hogy harmonizálja s vállalatcsoportok számviteli 

beszámolójának gyakorlatát, az egységes gazdasági szereplőként megjelenő 

vállalatcsoportokról nyilvánosságra hozott információk alapvetően azonos szabályok 

alapján készüljenek, biztosítva ezzel az összehasonlíthatóságot. A konszolidált 

beszámolónak is igaz és valós képet kell nyújtania a vállalatcsoport együttes vagyoni, 
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pénzügyi és jövedelmi helyzetéről úgy, mintha az egy vállalat lenne. Az irányelv 

jelentős változást hozott, mivel megkívánta minden államtól, hogy konszolidált 

beszámoló készítését írja elő. Ez eddig csak bizonyos országokban volt gyakorlat 

(Írországban, Angliában, Hollandiában, Dániában), így az irányelv elfogadását 

követően csak az 1990. év után kellett a tagállamoknak megkövetelniük az érintett 

vállalatoktól a konszolidált beszámolók elkészítését (Szirmai, 2005:4/3-4). 

A számviteli dokumentumok kötelező könyvvizsgálatának elvégzéséért felelős 

személyek működésének engedélyezéséről szóló nyolcadik irányelvet az Európai 

Közösség Tanácsa 1984-ben fogadta el. A direktíva meghatározza a pénzügyi 

kimutatások független felülvizsgálatáért felelős személyekre vonatkozó 

engedélyezési szabályokat, a szakmai tisztesség és függetlenség és a közzététel 

szabályait (84/253/EGK). 

A számvitel globalizációjának hatása Magyarországra 

A számviteli irányelvek alapján kell a tagállamoknak - köztük Magyarországnak is - 

kialakítaniuk a saját országukra vonatkozó beszámolási előírásokat, amelyek nem 

lehetnek ellentétesek az irányelvekben foglaltakkal. A magyar számviteli törvény 

(2000. évi C. törvény a számvitelről) összhangban van a számviteli irányelvekkel, de 

folyamatosan nyomon kell követni, és be kell építeni az irányelvekben történt 

változásokat. 

Jelentős és Magyarország számviteli gyakorlatára is hatást gyakorló döntés volt, hogy 

az EU befogadta a Nemzetközi Számviteli Standardokat az 1606/2002.EK 

rendeletében. Fontos lépés a nemzeti szabályozásban, hogy 2015. június 12-én 

megszületett a kormány 1387/2015. számú határozata a nemzetközi pénzügyi 

beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő alkalmazásáról, amelynek 
értelmében az IFRS szerinti pénzügyi kimutatások bevezetése több lépcsőben történik 

(Simon, 2015:1). 

 
2. táblázat: Az IFRS-ek bevezetésének ütemezése 

 2016 2017 2018 

Hitelintézet - kötelező kötelező 

Biztosítók és egyéb pénzügyi vállalkozások választható választható választható 

Tőzsdén jegyzett társaságok választható kötelező kötelező 

Azon vállalkozások, melyek az anyavállalati 

adatszolgáltatást IFRS alapon végzik 

választható választható választható 

Egyéb vállalkozások – meghatározott méret 

felett 

- választható választható 

Forrás: Vén 2015:19 

Table 2. The timing of the introduction of IFRS. 
Source: Vén, 2015:19 

 

Folyamatban van a Nemzeti Számviteli Standardok kidolgozása a Magyar Számviteli 

Standard Bizottság által. A nemzeti számviteli standardok bevezetése során lehetőség 

lesz arra is, hogy a magyar számviteli előírások, illetve az IFRS-ek közötti eltérések 

megszűnjenek úgy, hogy a lehető legtöbbet meg lehessen őrizni a jelenleg alkalmazott 

számviteli rendszerből és megmaradjon a kapcsolat az adókötelezettséget előíró 

jogszabályokkal. Világszerte egyre többen nyilvánítják ki a nemzetközi számviteli 

standardok átvételét, vagy ahhoz való közelítést. Az IFRS-t pl. a világ számos (több 

mint 100) országában használják. Alkalmazásának nagy előnye, hogy a módszertana 



A számvitel aktuális kérdései 

149 

szerint készített pénzügyi kimutatás alapján a vállalkozások teljesítménye 

összehasonlítható. A nemzetközi számviteli standard-ok alapján készített beszámolót a 

világ összes tőzsdéjén elfogadják. Az adatok nemzetközi elfogadásában rejlő előny 

kihasználása érdekében a magyar számviteli szabályozás is folyamatosan közelíti a 

nemzeti standardokat ám a több éve tartó összehangolási folyamat ellenére is vannak 

még eltérések. 

Az elmúlt évek számviteli változásai nem voltak túlságosan jelentősek az Szt. egy-egy 

részletével foglalkoztak. Azok elsősorban értelmezési problémák megszűntetésére, más 

hazai jogszabályok, így pl. az adótörvények változásaihoz való igazodás miatt váltak 

szükségessé. Emellett egyszerre célozták az adminisztrációs terhek csökkentését, ill. 

EU irányelvek változásai és az ebből következő jogharmonizáció megteremtését. 

Az IRFS-ekre jellemző a pénzügyi szemlélet, és a befektető-központú információ-

szolgáltatás. Elvi alapú megközelítést alkalmaznak, és nem konkrét, speciális 

szabályokat a vagyon és az eredmény számbavételének egyes eseteire. A magyar 

számviteli előírás még ma is tételes előírásokat alkalmaz, célja elsősorban a hatóságok 

tájékoztatása, az eredmény és az azt terhelő adó pontos megállapítása.  A legfőbb 

különbség a vagyon árazásában rejlik, hiszen míg a magyar szabályozás alapvetően 

bekerülési költség alapú vagyonérték megállapítást kér, addig az IRFS azt a valós 

értéket kéri alkalmazni, amelyet a vállalkozások a piacon „szokásos tranzakció során 

egy eszközért kapnának, vagy egy kötelezettség átruházásáért fizetnének az értékelés 

időpontjában” (IFRS 13, 9. bek.). 

Az árazásban rejlő különbségek nemcsak a vagyon értékére, de a cégnek az adott év 

adózás alá vont eredményére is hatnak. Ennek érzékeltetésére jó példa a Bayer 

Hungaria Kft. esete (1. ábra). 

 
1. ábra: A magyar és a nemzetközi beszámolóból adódó számszerű különbségek a Bayern Hungária Kft. 

2014. évi adatai (EFT) alapján 

 

Forrás: A Bayer Hungaria Kft. beszámolóiból saját szerkesztés 

 

Figure 1. Report data of Bayer HungáriaKft comparing of Hungarian to international accounting standards 
Source: own processing 

A 2016. évi ismert számviteli változások már összetettebb kérdéseket tárgyalnak. 

Azokat jellemzően az Európai Parlament és Tanács 2013/34/EU Irányelvének hazai 
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szabályozásba való átültetésének kötelezettsége befolyásolta. A változás egy másik 

jelentős eleme a beszámolótípusokra vonatkozó értékhatárok nagymértékű mértékű 

emelése. Az emelés célja az adminisztrációs terhek csökkenése. Elméletileg - annak 

köszönhetően, hogy az egyszerűsített éves beszámoló választásának küszöbértékei 

több, mint kétszeresükre emelkedtek - több cég választhatná ezt a beszámolási formát. 

A gyakorlatban azonban ez a cégeknek csak kis hányadát érintheti, hiszen korábbi 
kutatások eredményeként a vállalkozások 96%-a már egyébként is megfelelt az 

alacsonyabb beszámolási formák választási feltételeinek. 2016-tól a konszolidált 

beszámolóra is lényegesen magasabb határértékek kerültek bevezetésre, különösen az 

árbevétel kritérium tekintetében. Így lesznek olyan cégcsoportok, amelyeknek a 

jövőben nem kell elkészíteniük a cégcsoport egészét bemutató konszolidált beszámolót. 

Az anyavállalat és leányvállalatainak, valamint közös vezetésű vállalkozásainak 

konszolidálás előtti összesített adatait kell figyelembe venni. A közös vezetésű 

vállalkozás adatait a tőkerészesedés mértékében kell figyelembe venni. 

 
3. táblázat: Az egyes beszámoló fajtáknál alkalmazható értékhatárok 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Table 3. The changes of applicable limits at each types of account reports 

Source: own processing 
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2. ábra: Az egyes beszámoló formákat választó vállalkozások száma 2013-ban, ill. 2014-ben 

 

Forrás: Szak-ma 2015./9. 

Figure 2.The number of companies by reporting forms in 2013 and in 2014 

Source: own processing 
 

A változások hatására új fogalmak születtek és a meglévő fogalmak pontosításra 

kerültek. Ennek köszönhetően változott mind a mérleg, mind az eredménykimutatás 

szerkezete. Új fogalomként bevezetésre kerül a jelentős tulajdoni részesedés (olyan 

20%-ot meghaladó részesedések, amelyek nem minősülnek kapcsolt vállalkozásnak az 

IFRS-ben megszokott „számottevő részesedés”, azaz mértékadó befolyás kategória 

szinonimájaként). Az ezekhez kapcsolódó mérlegsorok elkülönítetten kerülnek a 

mérlegben kimutatásra (a részesedések, kölcsönök, követelések között). 

A kapcsolt vállalkozások köre az anyavállalatra, leányvállalatra és közös vezetésű 

vállalkozásra szűkült. A kapcsolt vállalkozássá minősítést a fölérendelt anyavállalat 

szempontjából kell elvégezni. 

Az új szabályok szerint a jövőben már nem lehet üzleti vagy cégértéket kimutatni olyan 

– akár pozitív vagy negatív – esetekben, amikor egy társaság egy másik társaság 

tulajdonosi jogait megtestesítő értékpapírjainak (részesedés) megvásárlása során 

minősített többséget biztosító befolyást szerez. 

Az üzleti vagy cégértékre eddig lehetséges korlátlan hasznos élettartam megszűnik, a 

jövőben kötelező az 5-10 év alatt történő terv szerinti leírás, valamint az elszámolt 

terven felüli értékcsökkenés visszaírására sem lesz lehetőség. 

Az üzleti vagy cégértékkel összefüggésben változott a részesedés bekerülési értéke is, 

mely a jövőben a vásárláskor a részvényért, üzletrészért, egyéb társasági részesedésért 

fizetett ellenértéket foglalja magában. 

Változás érintette az eredmény kimutatást is. Az továbbra is elkészíthető összköltség 

ill. forgalmi költség eljárással is, de a korábbi „B” változatok a továbbiakban nem 

alkalmazhatóak. 

Az eredménykimutatás szerkezetét befolyásolja a rendkívüli eredmény és a szokásos 

vállalkozási eredmény kategória megszűnése. 

Az eddig rendkívüli eredményként elszámolt tételeket a továbbiakban az egyéb 

bevételek és egyéb ráfordítások vagy a pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai 
között kell figyelembe venni a gazdasági esemény típusának megfelelően. Ezzel a 

magyar számviteli törvény a nemzetközi gyakorlathoz közelíti az eredmény 

számbavétele rendszerét, ugyanakkor a törlésre kerülendő rendkívüli tételek és hatásuk 

miatt felértékelődik a kiegészítő melléklet szerepe. 
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Az eredmény felosztásának kérdésében bekövetkezett változás is közelít az IFRS-ek 

rendszerében ismert megoldáshoz. A legfontosabb, minden céget érintő változás, hogy 

megszűnik a mérleg szerinti eredmény kategóriája. Az eredménykimutatás csak a 

tárgyévi adózott eredmény megállapítását tartalmazza. (Ez váltja fel a mérlegben is 

saját tőkén belül a korábbi mérleg szerinti eredményt.) Az osztalék forrása továbbra is 

az adott üzleti év adózott eredményével kiegészített szabad eredménytartalék lesz. Az 

osztalékról hozott döntés miatt nem kell a lezárt könyvelési évet újra megnyitni és az 

osztalékot a tárgyév könyvelésében szerepeltetni. Az osztalékfizetés abban az üzleti 

évben lesz könyvelendő, amelyikben a döntés arról meghozták. 

Az osztalékfizetés szabályai is változtak. A negatív eredménytartalék esetén a 

vállalkozásoknak nem lesz lehetőségük osztalékfizetésre, csak akkor, ha a pozitív 

adózott eredmény összege meghaladja a negatív eredménytartalék értékét. A 

tőketartalék összege a negatív eredménytartalékot nem ellentételezi. A tőketartalék 

felhasználásához az szükséges, hogy a tulajdonosok a negatív eredménytartalék 

rendezéséről még a fordulónap előtt döntést hozzanak. 

Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletének adattartalma csökken, de 

kötelezően meghatározták a közzététel információtartalmát. Bővebb lett az éves 

beszámolók kiegészítő mellékletének és az üzleti jelentésnek az adattartalma. A 

kiegészítő mellékletben be kell mutatni a kivételes nagyságú vagy előfordulású 

bevételek, költségek és ráfordítások összegét és azok jellegét. Be kell mutatni 

állománycsoportonként legalább fizikai, ill. szellemi megbontásban az igénybe vett 

szolgáltatások költségeiből a jelentős tételeket, az opciós és hasonló jogokat, valamint 

a befektetett pénzügyi eszközök megtérülési számításait. Az üzleti jelentésben ki kell 

térni a fióktelepek bemutatására is. A változásokat a 2016. évről szóló beszámolóban 

kell elsőként alkalmazni. Az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében azonban az 

előző üzleti év adataként a megelőző 2015-ös év beszámolójának mérlegfordulónapi 

adatait a módosított mérleg és eredménykimutatás séma szerinti részletezésnek 

megfelelően kell bemutatni! Tehát a 2015. évi beszámolót is szükséges lesz „átforgatni” 

az új szabályok szerint. 

Összefoglalás 

A számviteli szabályozásban is megfigyelhető a globalizációs folyamat. Ezen tendencia 

részeként a nemzetközi, az uniós és ehhez igazodva a nemzeti előírások is folyamatosan 

alakulnak. A hazai számviteli szabályozás elmúlt években bevezetett változásai 

egyszerre célozták a vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentését, ill. az IFRS-

eknek való megfelelést. A korábbi változások azonban nem voltak túlságosan 

jelentősek, hiszen az információ szolgáltatás központi kérdése továbbra is a hatóságok 

tájékoztatása, az eredmény és az azt terhelő adó pontos meghatározása maradt. A 2016. 

évi változások már jóval összetettebbek, azokat a 2013/34/EU Irányelv hazai 

szabályozásba való átültetésének kötelezettsége hozta létre. A kisebb cégek az 

adminisztrációs terhek csökkenését várják attól, hogy megemelték az alacsonyabb 

beszámolási forma választását lehetővé tevő értékhatárokat, így elméletileg bővülhet 

az egyszerűsített éves beszámolót választók köre, ill. egyszerűsödhet a konszolidált 

beszámolót készítők élete is. 

Az IFRS fogalomhasználatát átvéve jelentősen változott a mérleg és az 

eredménykimutatás szerkezete. A mérleg tekintetében a tulajdonosi részesedések 

kapcsán új fogalomként került bevezetésre a jelentős tulajdonosi részesedés fogalma. 

Az eredménykimutatás felépítése változását tekintve a legszembetűnőbb a rendkívüli 
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tételek, ill. a mérleg szerinti eredmény megszűnése. Változtak az osztalékfizetés 

szabályai is, melynek köszönhetően az osztalék abban az időszakban kerül be a 

könyvelésbe, amelyik üzleti évben azt jóváhagyták. 

A változások lehetőséget teremtenek a hazai vállalkozásoknak arra, hogy olyan egyedi 

beszámolókat készíthessenek, amelyek alapján nemzetközi szinten is 

összehasonlítható, értelmezhető adatokkal állhatnak az esetleges külföldi befektetők 

elé. 

Kulcsszavak: számvitel, IFRS, US-GAAP, globalizáció 

Irodalom 

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának 2002. július 9-én kelt, 1606/2002 számú rendelete 

Mészáros L. 2016: Számviteli kormányrendeletek változásai 2016. , Számvitel-Adó-Könyvvizsgálat, 
2016/1.január 

Ladó J. 2015: A könyvvizsgálati standardok változásai. Számvitel-Adó-Könyvvizsgálat, 2015/9. szeptember 

Simon K. 2015: Zöld lámpát kapott az IFRS magyarországi bevezetése, 
www.pwc.com/hu/hu/sajtoszoba/2015/zold_lampa_press.html 

Szirmai A. – Matukovics G. 2005: IAS vs. US GAAP Hazai és nemzetközi jogszabályok, 

szabványmagyarázatok gyűjteménye, Verlag Dashöfer 
Tompa M. 2001: US GAAP szerinti éves beszámoló. Számvitel-Adó-Könyvvizsgálat,2001/5május,196-200 

pp. 

Vén K. 2015: Az IFRS bevezetése az egyedi beszámolókban hazánkban. Számvitel-Adó-Könyvvizsgálat, 
2015/6 június 

2015. évi CLXXVIII. számú, „A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra 

történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról” című törvény 

 

Current Issues in Accounting 

Abstract 

In field of accounting regulation is seen globalization. The harmonization of international accounting 

standards to be observed for several years. The main objective is the development of a single set of accounting 
rules. International and national regulations also undergone significant changes in recent years. The main 

purpose of this study to explore the changes. In case study we display the differences of national and IFRS 

reports. We show the major changes introduced in 2016. Thanks to the changes the businesses have lower 
administrative costs and may give more meaningful information to the investor hoped for at the international 

level. 

Keywords: accounting, IFRS, US-GAAP, globalization 



A magyar gazdaság és társadalom a 21. század globalizálódó világában 

154 

A KKV SZEKTOR TŐKEHELYZETÉNEK ELEMZÉSE 

GYURCSIK Petronella1 – PATAKI László2 

1SZIE- GTK (MA hallgató), Gödöllő, e-mail:gy.petronella01@gmail.com 
2SZIE-GTK, Gödöllő, e-mail: pataki.laszlo@gtk.szie.hu 

 

Bevezetés 

A gazdaság „motorjaiként” aposztrofált kis- és középvállalkozások működésének 

támogatása, finanszírozási forrásaik bővítése napjaink meghatározó gazdaságpolitikai 

feladatai közé tartozik. A 90’-es években a hitelintézetek a nagyvállalati ügyfélkör 

kiépítésére helyezték a hangsúlyt, majd az ezredfordulót követően megjelent 

üzletpolitikájukban a kkv szektor irányába történő nyitás. A hitelintézetek 

stratégiaváltásának eredményeként a 2007-es év végére a kkv-knak folyósított hitelek 

volumene több mint kétszeresére nőtt. A nagy hitelexpanzió időszakát azonban a 2008-

as gazdasági világválság megakasztotta, a bankok konzervatívabb hitelezési 

gyakorlatot folytattak, a kkv-knak nyújtott hitelek nagymértékben visszaestek. A 

recesszió okozta fennakadások kezelése érdekében különböző projektek 

megvalósítására került sor, amelyek következtében újabb átalakulás tapasztalható a kkv 

szektor tőkeellátásának tekintetében. Mindezeket figyelembe véve, tanulmányunk 

célja, hogy a statisztikai adatok feldolgozásán túlmenően, az empirikus kutatásunk 

során kapott információk alapján képed adjon a kis- és középvállalkozások 

finanszírozási helyzetéről. 

Irodalmi áttekintés 

A vállalkozások forrásbevonási lehetőségeinek áttekintése érdekében, a vállalat 

aktuális életciklusa szerint érdemes megkülönböztetni az induló és a kifejlett 

vállalkozásokat. Míg a kezdő vállalkozások forrásbevonási lehetőségei 

korlátozottabbak, addig a piacon régóta jelen lévő vállalkozás számára több alternatíva 

adódik. A „start up” vállalkozások esetében jellemzően saját forrással, tehát tulajdonosi 

tőkével, tőkéstársak bevonásával, üzleti angyalok és kockázati tőke igénybevételével 

történik a finanszírozás. A stabil növekedési ütemű, erős piaci pozíciónak örvendő kkv-

k finanszírozása során megjelennek a kereskedelmi és bankhitelek, a lízing és a 

faktoring, egyszóval az idegen források. 

Tehát a vállalkozások növekedési lehetőségei és igényei a saját források felhasználása 

mellett gyakran új források bevonását is szükségessé teszik. Ezáltal kialakul az 

úgynevezett tőkeáttételes tőkeszerkezet, amelyet különböző tőkeáttételi mutatókkal 

számszerűsíthetünk. A tőkeszerkezetek összehasonlíthatóságának érdekében, a 

vertikális tőkeszerkezeti mutatók kifejezhetik a finanszírozási tevékenység működésre 

és a befektetőkre gyakorolt hatását, illetve a vállalat pénzügyi kockázatát. Minél 

nagyobb arányban finanszírozza egy vállalkozás hitellel a tevékenységét, annál 

nagyobb lesz a tulajdonosi tőke kockázata (Illés et al. 2015). 

Egyik leggyakrabban használt mutató a D/E ráta, amelyet úgy értelmezhetünk, hogy 

minél alacsonyabb értékeket vesz fel a hányados, annál kevésbé van tartósan 

eladósodva a vállalkozás, annál alacsonyabb a pénzügyi kockázata. Ebből kifolyólag 

elmondható, hogy hitelfelvételi lehetőségeiket kevésbé használták ki. A későbbi 

beruházások finanszírozási szerkezetének kialakítása során nagyobb mozgástérrel 
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rendelkeznek, azonban az úgynevezett adópajzs hatás12 lehetőségeit nem használják ki 

(Fazekas et. al. 2003). 

A tőkeáttételi mutatók időbeli alakulásának vizsgálata során Berlinger et. al. (2012) azt 

tapasztalták, hogy konjunktúrában számos szereplő megnöveli a tőkeáttételét, 

válságban azonban tudatosan vagy ösztönösen elkezdik lebontani a tőkeáttételes 

pozíciókat. Ha jól megy a gazdaság, a magas tőkeáttétel nyereséges stratégia, hiszen 

megtöbbszöröződik a hozam. A nagyobb hozammal azonban együtt jár a nagyobb 

kockázat is, hiszen a tőkeáttétel a negatív sokkokat is felnagyítja. 

A kockázat – hozam - likviditás relációk vizsgálata során olyan tőkeszerkezet 

kialakítására kell törekedni, amely leginkább hozzájárul a vállalat értéknek 

növeléséhez. A vállalkozás számára optimális saját tőke/idegen tőke arány 

meghatározásánál többek között a források szerzésének költségeit kell minimalizálni. 

A külső forrásból, hitelezőktől, részvényesektől származó tőke költsége 

tulajdonképpen megegyezik a részvényesek, hitelezők által elvárt hozammal13, 

ugyanazt a pénzáramot jelenti, két oldalról vizsgálva. 

A visszaforgatott nyereséget, mint saját tőkét sem tekintjük költségmentes forrásnak, 

ugyanis legalább akkora megtérülést várnak el tőle a tulajdonosok, mint a piacon lévő 

hasonló befektetések hozama (Pálinkó – Szabó, 2006). 

Az optimális tőkeszerkezet kialakításánál az egyes tőkeelemek költségén kívül érdemes 

figyelembe venni azt a körülményt, hogy a belső forrással történő finanszírozás növeli 

a vállalkozás pénzügyi biztonságát, rugalmas és közvetlenül a vállalkozás 

rendelkezésére áll, ezzel szemben az idegen tőke általában olcsóbb, ugyanakkor az 

idegen tőke magas aránya korlátozhatja a cég további forrásszerzési lehetőségeit, illetve 

növeli a csőd bekövetkezésének kockázatát. 

A vállalkozások finanszírozási szokásainak, forrásszerkezetének vizsgálata 

szempontjából hasznos információkat hordozhat a finanszírozási politikák 

megismerése, illetve elemzése. Az eszközök és források lejárata alapján beszélhetünk 

szolid, konzervatív és agresszív finanszírozási stratégiáról. Szolid finanszírozás 

esetében a tartós eszközöket tartós forrásokból, az átmeneti eszközöket átmeneti 

forrásokból finanszírozzuk. Ilyenkor a vállalkozások megfelelnek az illeszkedés 

szabályának, ugyanakkor ez az állapot csak időről időre biztosítható, általában 

időpontokra értelmezhető. A konzervatív (óvatos) finanszírozási politika sajátossága, 

hogy az átmeneti eszközök finanszírozása során tartós forrásokat is igénybe vesznek a 

vállalkozások. A stratégia kockázata alacsony, biztonságos működést biztosít, azonban 

a tartós források (például saját tőke) magas tőkeköltsége miatt költségesebb a többinél. 

Ezzel ellentétben a tartós eszközök rövid lejáratú kölcsönökkel történő finanszírozása 

során az agresszív stratégia jellemzőit figyelhetjük meg. Olcsó, de nagyon kockázatos 

finanszírozási megoldás csak stabil gazdálkodás és kedvező piaci helyzet mellett 

alkalmazható, ahol a jelentős eladósodottság ellenére is folyamatosan biztosítható a 

vállalaton kívüli forráshoz jutás. A gyakorlatban leggyakrabban a spontán finanszírozás 

figyelhető meg, amely során az agresszív stratégia sajátosságai érvényesülnek. A 

tudatos tőkeszerkezet alakításával szemben az azonnali pénzforrás megteremtése a 

jellemző. 

                                                           
12 Az idegen tőke után fizetendő kamatok esetleges társasági adóalap csökkentő hatása. 
13 Részvényes esetében az osztalékot, hitelező esetében a fizetendő kamatokat értjük az 

elvárt hozam alatt. 
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Anyag és módszer 

A magyar kkv szektor tőkehelyzetének tanulmányozása során, a szakirodalom 

áttekintését követően az MNB statisztikai adatait felhasználva elemeztük a szektor 

hitelfelvételi aktivitását, majd a társadalmilag, gazdaságilag és az infrastruktúra 

fejlettsége alapján különböző régiókban működő vállalkozások tőkeszerkezetének 

sajátosságaira vonatkozóan a D/E mutatók értékeit elemeztük, különböző 

helyzetmutatók (középértékek) és szóródási mutatók alkalmazásával. Továbbá a 

vizsgálatba bevont vállalkozások mérleg és eredménykimutatás adataiból képzett 

mutatószámok felhasználásával korrelációszámítást végeztünk a tőkeszerkezet és a 

jövedelmezőség közötti kapcsolat feltérképezése érdekében. A minta egészének 

elemzése mellett klasztercsoportokra és mérlegfőösszeg alapján kvartilisekre osztott 

csoportokra is elvégeztük számításainkat. 

Kutatásunkat egy véletlenszerűen kiválasztott, 100 közép-magyarországi és 100 dél-

dunántúli régióban működő feldolgozóipari vállalkozást tartalmazó minta alapján 

végeztük. A kiválasztás során egy cégnyilvántartással foglalkozó internetes oldalon 

kerestünk rá székhely, valamint iparági szűrő használatával a mintában szereplő cégek 

nevére. Ezután az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus 

Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat honlapján közzétett, a 2014-es üzleti évre 

vonatkozó beszámolók adatait felhasználva készítettük el az elemzéshez szükséges 

információkat tartalmazó adatbázist. A vizsgálatba bevont vállalkozások a 

következetesség igénye nélkül, eltérő arányban sorolhatóak a feldolgozóiparon belül 

különféle ágazatokba. 

Eredmények és értékelésük 

A már említett fennakadások kezelése, illetve a vállalati növekedés elősegítése 

érdekében különböző hitelösztönző programok kerültek bevezetésre, amelyek hatására 

egyre nagyobb szerepet kap a vállalkozások finanszírozása során az idegen tőke (Tóth 

et. al. 2016) Mindezek vonatkozásában megvizsgáltuk a hazai kkv szektor hitelezésére 

vonatkozó idősorokat, kitérve az elmúlt néhány év legjelentősebb hitelösztönző 

programjának hatásaira. 

1995 és 2000 között jellemzően a nagyvállalati ügyfélkör kiépítésére és kiszolgálására 

koncentrált a magyar bankszektor, majd az ezredfordulót követően a hazai 

hitelintézetek megfogalmazták üzletpolitikájukban a kkv-k irányába történő nyitást. 

(Csubák-Fejes, 2014). Ennek következtében a nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott 

hitelek tekintetében egy váltakozó intenzitású, de szignifikáns növekedés figyelhető 

meg egészen 2008-ig. A gyorsan elmélyülő globális pénzügyi válság utáni években, 

ámbár egy jóval kisebb ütemű, de néhány elenyésző nagyságrendű (1%) növekedés 

kivételével permanens csökkenés tapasztalható a teljes vállalati hitelállomány 

vonatkozásában. Mindezt szemlélteti az 1. ábra. 
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1. ábra. Vállalati hitelkihelyezések alakulása 2005 és 2015 között 

Forrás: Saját szerkesztés MNB adatok alapján 

 
Figure 1. The development of the corporate lending between 2005 and 2015 

(1) Loans of the SME sector, (2) Loans of large companies 

Source: own processing, based on MNB data 

 

A teljes vállalati hitelezés folyamatához hasonlóan a kkv szektorban is folyamatos 

növekedés jellemzi a hitelkihelyezéseket egészen a már említett 2008-as válságig. 

Azonban a recesszió hatására, az összes kihelyezett hitelállomány minimális (5%) 

visszaesése mellett a kis- és középvállalkozásoknak folyósított hitelkihelyezések 

ügyletértékében 17 százalékos csökkenés következett be 2008 és 2009 között. 

Véleményünk szerint, a hitelállomány csökkenésének oka elsősorban a háztartások 

mindennapjait is megnehezítő dekonjunktúra hatására visszaeső kereslet, valamint a 

bankok által tanúsított óvatos és kockázatminimalizáló magatartás eredményeként 

tapasztalható szűkös hitelkínálatban keresendő. 

A hitelek ügyletértéke mellett a kkv szektor részére folyósított hitelek darabszámát is 

érdemes megvizsgálni. Elmondható, hogy 2010-ig 80 százalék körüli növekedés 

jellemezte a hitelkihelyezéseket, majd néhány százalékos növekedés, esetenként 

csökkenés figyelhető meg az idősor elemzése során. Fontos megjegyezni, hogy a 

hitelek darabszámában bekövetkezett változások oka több oldalról is megközelíthető, 

amelyekre nem térnek ki az Magyar Nemzeti Bank (MNB) által közzétett idősorok. 

Lényeges kérdés, hogy a hitelt felvevő vállalkozások köre, vagy a vállalkozásonként 

megkötött új hitelügyletek számának növelése eredményezte-e a hitelintézetek 

hitelkihelyezésének intenzitását? 

A válság előtti években különböző mértékű növekedés jellemezte a hitelintézetek által 

a kkv szektor részére kihelyezett hitelek darabszámát. A kihelyezett hitelek összegét és 

darabszámát összevetve egy ellenkező irányú mozgás figyelhető meg 2008 és 2009 

között. Amíg a hitelek milliárd forintban meghatározott értéke csökkenést mutat, addig 

csaknem kétszeresére nőtt az új hitelügyletek száma, amely 2009 és 2010 

viszonylatában is jelentős növekedést prezentál. Véleményünk szerint, mindezek 

hátterében az elaprózott összegű, sok vállalkozás részére, likviditási problémáik 

kezelésére folyósított hitelek állnak. A gondolatmenetet támasztja alá, hogy a kkv 

szektor szereplőivel kötött hitelszerződések jelentős részét éven belüli futamidőre 

kötötték. A válságot követő évben kifejezetten magas, 97 százalékos az éven belüli 

hitelek aránya, és 2010-ben is 95 százalékban jellemzik a rövid lejáratú hitelek a kis- 

és középvállalkozások hitelfelvételi aktivitását. A forintban kifejezett hitelkihelyezések 
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tekintetében azonban alacsonyabb (62-80%) az éven belüli hitelek aránya, amely 

tovább erősíti az áthidaló, rövid lejáratú, kisebb összegű hitelek térnyerését érintő 

feltevésünket. Szintén az előbbi feltételezés valódiságára mutat rá, hogy együtt mozog 

az éven belüli hitelek aránya, mind darabszám mind ügyletérték alapján, tehát nem 

befolyásolja az egy hitelszerződésre illetve vállalatra jutó hitel értékét a 

hitelkihelyezések darabszámának növekedése. 

A kkv szektor hitelezési aktivitásában jelentős szerepe van az MNB által 2013 nyarán 

bevezetett Növekedési Hitelprogramnak (NHP). A program elsődleges célja a 

nemzetgazdaság egészére kiható problémák mérséklése, valamint az ország külső 

sérülékenységének visszaszorítása. Az NHP keretében a jegybank kedvezményes 

kamatozású refinanszírozási hiteleket nyújt a hitelintézeteknek, amit felülről korlátolt 

kamatmarzs mellett továbbhiteleznek a kkv szektor részére, ezáltal az MNB 

jegybankpénzt juttat a gazdaságba, erősítve az ország pénzügyi stabilitását. 

A 2. ábrán látható információk az NHP sikerességét támasztják alá, amely szerint a 

program bevezetését követően (2013 III. negyedév) kimagaslóan sok hitelt helyeztek 

ki, mind az összes vállalati hitelkihelyezéshez, mind az NHP keretében későbbi 

időpontokban kihelyezett hitelekhez viszonyítva. Az idősor adatait tovább vizsgálva 

elmondható, hogy a 2014 I. és II. negyedévében tapasztalható alacsonyabb 

hitelkihelyezést14 követően egy lassú ütemű, de folyamatos növekedés jellemzi az NHP 

keretében folyósított hiteleket ügyletérték alapján. 

 
2. ábra. Az NHP keretében és egyéb hitelügyletek során kihelyezett új vállalati hitelek alakulása (2009-

2015) 

Forrás: Saját szerkesztés MNB adatok alapján 

 
Figure 2. The development of new corporate loans placed out within the frameworks of the NHP and during 

other credit transactions (2009-2015) 

(1) Other new corporate lending, (2) NHP (Growth Loan Program) 
Source: own processing, based on MNB data 

 

                                                           
14 Véleményünk szerint mindez a program kezdeti népszerűségét követő hiteligény 

csökkenésével magyarázható. 
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A program elsődleges célja kifejezetten a kis- és középvállalkozások növekedésének 

elősegítése, amely cél megvalósulását bizonyítja, hogy az egyébként csökkenő vállalati 

hitelkihelyezésen belül a kkv szektor növekvő hitelállományának csaknem felét az 

NHP keretein keresztül helyezték ki. 

Az NHP meghatározó szerepe az egyéb hazai és nemzetközi hitelösztönző programok 

nagyságához viszonyítva is kimagasló. Ez utóbbit bizonyítják a Növekedési 

Hitelprogram első 18 hónapjáról szóló MNB kiadványban szereplő adatok, amelyek az 

Egyesült Királyságban, Japánban és az Euro zónában alkalmazott hitelösztönző 

programok volumenét vizsgálják az adott ország GDP-jének százalékában. 

Megállapítást nyert, hogy a rendre 3, 3 és 1 százalékos arány mellett az NHP keretében 

folyósított hitelek volumene elérte a GDP arányos 4%-ot. 

A hazai vállalati hitelezés áttekintése után, néhány európai ország vállalati 

hitelállományának alakulását vesszük górcső alá, a magyarországi gyakorlattal történő 

összehasonlítás érdekében. 

Az adott ország GDP-jének százalékában kifejezett hitelállomány alapján, a vizsgált 

országok közül Szlovákia áll az első helyen, ezt követi jelentősen lemaradva 

Németország, illetve valamivel utána Horvátország. A hitelezési aktivitás tekintetében 

a magyar metódus meglehetősen hasonlít az angol hitelezési gyakorlathoz, illetve 

nagyságrendileg alacsonyabb arányban, de ugyanilyen párhuzam vonható Románia és 

Lengyelország esetében. 

A vizsgálatba bevont országok irányadó makrogazdasági mutatóit figyelembe véve az 

eredmények arra engednek következtetni, hogy a vállalati hitelállomány alakulása 

nincs hatással az ország gazdaságára. 

Néhány kirívó esetet kiemelve, például viszonylag alacsony államadósság, de magas 

munkanélküliség mellett jelentős hitelállománnyal rendelkezik Szlovákia. Valamint 

Magyarország és Anglia, illetve Románia és Lengyelország makrogazdasági mutatói 

nem ugyan azt a képet adják, míg a vállalati hitelezési aktivitásuk hasonló. Továbbá a 

fenti következtetésünket támasztja alá, hogy Anglia és Németország gazdasága 

összevethető, a vizsgált országokhoz viszonyítva fejlettebb állapotot mutatnak, 

azonban vállalati hitelezésük nem egyezik, a többi ország között helyezkedik el. 

Az aktuális hitelezési aktivitás, illetve az MNB hitelösztönző tevékenységének 

elemzése után a vállalkozások tőkeszerkezete és rentabilitása közötti összefüggés 

feltérképezésére vonatkozó saját kutatásunk eredményeit mutatjuk be. 

A közép- magyarországi régió vonatkozásában a nem normál eloszlás ellenére is 

elmondható, hogy a mintában szereplő vállalkozásokra az alultőkésítettség jellemző, 

amely meghatározó mértékű eladósodottságot jelez. A különböző finanszírozási 

politikák közül az agresszív finanszírozási stratégia jegyei figyelhetőek meg, amely az 

úgynevezett spontán finanszírozás következménye is lehet, a tudatos eladósodottsággal 

szemben. Ugyanakkor a választásos tőkeszerkezeti elmélet vagy MM módosított I. 

tétele alapján az eladósodottság irányulhat a magas tőkeáttételből származó 

adómegtakarítás előnyeire is. 

A dél- dunántúli régióban még mindig nem áll fenn a normál eloszlás, azonban a közép- 

magyarországi régióval ellentétben nincs akkora eltérés az átlag és a medián között, 

illetve a szórás és a szórás terjedelme is jelentősen kisebb a közép- magyarországi 

mintánál tapasztaltakhoz képest. 

A dél- dunántúli minta esetében a D/E mutató átlagértéke már a szolid, így a 

finanszírozási „aranyközépút” stratégia sajátosságaira utal. Tehát közel azonos 

arányban finanszírozzák tevékenységüket saját és idegen tőkével a Dél- Dunántúl 
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régióban működő vállalkozások. Mindezt tovább gondolva, elmondható, hogy 

amennyiben tudatosan alakítják tőkeszerkezetüket, úgy finanszírozási modelljük a 

hierarchia elméletet követi. 

Összefoglalva: Az agresszív finanszírozási stratégiára és a választásos tőkeszerkezeti 

elméletre utaló, magas eladósodottsággal működő közép- magyarországi 

vállalkozásokkal szemben a gazdaságilag, demográfiailag és infrastrukturális 

szempontból is elmaradottabb Dél- Dunántúl régióban a konzervatív finanszírozási 

stratégia és a hierarchia elmélet sajátosságait magában hordozó óvatos, kockázatkerülő 

gazdálkodást folytatnak a kis- és középvállalkozások. 

A finanszírozás és a jövedelmezőség közötti összefüggések vizsgálatához 

korrelációszámítást végeztünk a vállalkozások tőkeszerkezetére illetve a sajáttőke-

arányos (ROE), az eszköz- arányos (ROA) valamint az árbevétel-arányos (ROS) 

jövedelmezőségükre vonatkozó mutatószámok vonatkozásában. Az eredmények 
értékelése során megállapítottuk, hogy nem tapasztalható szignifikáns összefüggés a 

tőkeszerkezet és a jövedelmezőség között. 

Mérlegfőösszeg, árbevétel, valamint sajáttőke- arány tekintetében erős szórás jellemzi 

a mintában szereplő vállalkozásokat, ezért klaszteranalízissel képzett csoportokra, 

illetve mérlegfőösszeg alapján kvartilisekre osztott egységekre is elvégeztük az 

összefüggés vizsgálatot. A legtöbb csoport esetében itt sem mutathattunk ki korrelációt, 

azonban kettő esetben találtunk negatív irányú, szoros összefüggést a sajáttőke-arány 

és a sajáttőke-arányos jövedelmezőség között. A vállalatcsoport meghatározott 

mérőszámainak további elemzése azt mutatja, hogy a vállalkozások mérlegfőösszege 

meghaladja a 3 milliárd forintot, adózott eredményük pedig a 700 millió forintot. Tehát 

egy meghatározott vagyon és nyereség szint felett ellentétes irányú mozgás figyelhető 

meg az adósságállomány és a jövedelmezőség között. 

Következtetések 

Kutatásunk során arra a következtetésre jutottunk, hogy a vállalkozások jellemzően 

nem tudatosan alakítják tőkeszerkezetüket, leginkább saját tőkével finanszírozzák 

tevékenységüket, illetve a működés során realizálható nyereség, a vállalkozás 

jövedelmezősége elsősorban a menedzsment szaktudásától, valamint a kockázatvállaló 

és kockázatviselő képességétől függ. A kockázat mellett másik fontos tényező, 

amelynek eredményeként jellemzően a saját tőkével való finanszírozás dominál a kkv 

szektor működése során, hogy a vezetőség részéről hiányzik a stratégiai gondolkodás. 

Ennek oka a kiszámíthatatlan nemzeti gazdaságpolitikában és a nemzetközi viszonyok 

folyamatos változásában keresendő. 

Ezzel szemben, úgy gondoljuk, hogy a tőkestruktúra tudatos alakítása, illetve a 

finanszírozási források célorientált kiválasztása és felhasználása hozzájárulhatna a 

hatékony forrásfelhasználáshoz és a még eredményesebb gazdálkodáshoz. Hosszú 

távon a vállalkozás alapvető céljának, a vállalat értékének növeléséhez, ezáltal a 

tulajdonosi vagyon gyarapodásához vezethetne, amely mikro szinten a foglalkoztatás 

és a bérek növekedését eredményezhetné, makro léptékben pedig a GDP javításához 

járulhatna hozzá. Mindezen célok megvalósításának lehetőségét a kontrolling 

tevékenység erősítésében, illetve az elméleti modellek gyakorlatban történő 

alkalmazásában látjuk. 

A kis- és középvállalkozások tőkeszerkezetének és jövedelmezőségének regionális 

hasonlósága tekintetében további következtetésünk, hogy a kkv szektor rendkívüli 

nemzetgazdasági jelentősége ellenére a fővárosban és a hozzá tartozó agglomerációban 
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a nagy- és multinacionális vállalatok jelenléte fokozottan növeli a foglalkoztatási és 

gazdasági aktivitást, amely nincs hatással a kkv-k finanszírozására. Tehát ami a régiók 

között eltérésként fogalmazható meg, azok a tényezők nem befolyásolják a 

vállalkozások mikro szintű paramétereit, azaz tőkeszerkezetét, jövedelmezőségét, 

vagyoni, pénzügyi helyzetét. 

Összefoglalás 

A kkv szektor tőkehelyzetének tanulmányozása során, különböző szakirodalmak 

áttekintését követően, empirikus kutatásunk által megkíséreltük az esetleges regionális 

eltérések feltérképezését, és a következő megállapításokra jutottunk: a vizsgált minta 

alapján az eltérő régiókban eltérő finanszírozási stratégiák alkalmazására 

következtethetünk, továbbá a vállalkozások tőkeszerkezetének és jövedelmezőségének 

egymásra hatása tekintetében nem tapasztalható differencia a régiók vonatkozásában. 

Egységesen elmondható, hogy a két tényező között nincs kapcsolat, egy meghatározott 

mérlegfőösszegig. A jelentős vagyont birtokló vállalkozások esetében az agresszív 

finanszírozási stratégia jellemzői figyelhetőek meg, illetve a választásos tőkeszerkezeti 

elmélet felfogása tükröződik vissza tőkeszerkezetükben, amely arra enged 

következtetni, hogy minél nagyobb arányban finanszírozzák tevékenységüket tartós 

idegen forrással, annál nagyobb jövedelmezőséget mutathatnak ki tevékenységük 

során. 

Kulcsszavak: kkv szektor, tőkeszerkezet, vállalatfinanszírozás, hitel 
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The Analysis of the Capital Position of the SME Sector 

Abstract 

The operation of small and medium-sized enterprises has a significant influence on the country's national 

economy in terms of the employment, the investments as well as the GDP. In view of all this, our study deals 

with the analysis of the capital position of the SME sector, trying to map the possible regional differences. 
After the overview of the scientific literature, it was stated during our empirical research that divergent 

financing strategies can be concluded to be applied in the different regions. With regard to the interference 

of the capital structure and profitability of the enterprises examined, no differences can be discovered in terms 
of the regions, it can be uniformly stated that there is no connection between the two factors under a certain 

balance-sheet total. In case of enterprises owning considerable assets, the features of an aggressive financing 

strategy may be observed, furthermore the ideas of the trade-off theory are reflected in their capital structures, 
which suggests that the higher ratio the permanent outside founds represent in their financing, the higher 

profitability they can show in their operations. 

Keywords: SME sector, capital structure, corporate finance, loan 
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Bevezetés 

Felgyorsult gazdasági világunkban egyre fontosabb szerepet kap a hatékony 

költséggazdálkodás. A vásárolt alkatrészeink optimális készletszintjének 

meghatározása során fontos szerepet játszanak a beszerzéssel és a készletek tartásával 

kapcsolatos költségek valamint a készlethiány következményei. A gazdaságos 

rendelési tételnagyság modell alkalmazásával meghatározhatjuk azt az optimális 

rendelési mennyiséget, mely alkalmazásával a készletgazdálkodásunk a legkedvezőbb 

költségszint mellett biztosítható. 

Irodalmi áttekintés 

A klasszikus készletgazdálkodás a készletszint optimalizálását a költségek oldaláról 

közelíti meg, vagyis az optimális készletszintet a legalacsonyabb összköltségből 

levezetett készlet jeleníti meg. A készletgazdálkodási rendszer költségei között 

alapvetően három költség kategóriát különböztethetünk meg, úgymint: 

 a beszerzési tevékenységgel összefüggésben felmerülő költség elemek, 

 a készlettartásból adódó költségek, valamint, 

 a készlethiány következményeinek költség vonzata (Halászné, 1998, Krampe et 

al. 2012). 

E három költség csoport egymás rovására változtatható (Halászné,1998, Kummer et al. 

2009). A készlettartás költsége a tételnagyság növekedésével egyenletes ütemben 

lineárisan nő, míg a beszerzéssel összefüggésben felmerülő költségek a rendelési 

tételnagyság növekedésével csökkennek (Vörös, 2010). Hasonlóképpen a készletek 

tartásának költsége ellentétes irányú a készlethiány költségeivel. A feladat a 

költségminimalizáló célt teljesítő összköltségfüggvény optimumának a meghatározása, 

és abból levezethető a rendelési tételnagyság valamint a rendelési periódusköz 

számszerűsítése. 

Anyag és módszer 

Kutatásunk során a beszerzési logisztikai környezetbe illesztett gazdaságos 

tételnagyság modell kiindulási feltételeit körüljárva vizsgáljuk az egyes paraméterek 

változásának a készletekre és költségekre gyakorolt hatását. A kiindulási feltételek 

közül minden elemzés során egyetlen tényezőt változtatva, ceteris paribus elvet 

alkalmazva végezzük az összefüggések vizsgálatát. A modell olyan determinisztikus 

működési környezetet feltételez, ahol ismertek számunkra a jövőbeli igények, 
kiszámíthatók és betarthatók az átfutási idők, valamint a készletpótlás bármely 

pillanatban azonnal megtörténhet. Elemzésünk célja, hogy megvizsgáljuk, milyen 

esetben és a készletezési periódus mekkora hányadában célszerű a vevői igényt későbbi 

időpontra halasztani, illetve a felmerülésükkel párhuzamosan késedelem nélkül 
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kiszolgálni. Azt az optimális helyzetet keressük, amely a legkedvezőbb a vállalat 

versenyképessége szempontjából. 

Eredmények és értékelésük 

A gyakorlati logisztikában számos esetben előfordul, hogy a mindenkori felhasználási 

igény azonnali kiszolgálása nem biztosítható. Az esetek egy részében az ellátási lánc 

valamely lépésénél bekövetkező zavar töri meg a kiszolgálás folyamatosságát, ezzel 

jelentős bonyodalmat okozva úgy a vevő, mint a beszállító számára, míg más esetekben 

valamilyen gazdaságossági szempontra visszavezethető tervezett készletezési 

stratégiáról van szó. 

Tervezett készlethiány, a vevői igény átütemezésre és pótlásra kerül. Kiindulási 

feltételként rögzítjük, hogy a készlethiány következtében ki nem szolgált igény 

valamely meghatározott költségszint mellett átütemezhető, és egy későbbi időpontban 

teljes mértékig kiszolgálásra kerül (Vörös, 1991). 

A készletezési modellek fő kérdésköre, hogy a legkedvezőbb összköltség mellett 

mekkora az egy-egy alkalommal beszerzendő optimális mennyiség, és mi a beszerzés 

optimális ütemezése? A készletszint és a költségek közötti egyensúlyt a tervezett hiányt 

megengedő gazdaságos rendelési tételnagyság modell segítségével határozhatjuk meg, 

mely modell kiindulási feltételeit az alábbiak alkotják (Illés 1998, Koltai 2009, Krampe 

et al. 2012, Kummer et al. 2009, Szegedi–Prezenszki 2003, Vörös1991, Vörös 2010): 

 a beszállítási ráta végtelennek tekinthető, így a beszállítás azonnali, 

 a megrendelt mennyiség egyetlen tételként érkezik, 

 a beszállítások gyakorisága azonos periódusonként ütemezett, 

 a szükséglet teljes bizonyossággal ismert, 

 a szükségletet minden esetben ki akarjuk szolgálni, 

 a kereslet folytonos és a felhasználás egyenletes intenzitású, 

 a készlethiány valamilyen költség mellett elfogadott, 

 a rendelési költség független a rendelt mennyiségtől, 

 az egy egységre jutó készlettartási költség konstans, 

 az egységnyi beszerzési ár a mennyiségtől független, 

 végtelen időhorizontot feltételezve a költségek az időtényezőtől függetlenek. 

 

Az 1. ábra 5 egymásra épülő diagramon keresztül mutatja be a készletezési 

mechanizmust, a készletek és az igények alakulását az idő függvényében. Folyamatos 

és egyenletes intenzitású – konstans – felhasználási igény (1.a. ábra) és egyenletes 

periódusközű beszerzési ciklus esetén amennyiben a t periódus d szintű nyitókészlete 

kisebb, mint a periódus során esedékes teljes q felhasználási igény értéke, akkor a 

készletek a következő periódus előtt valamely t0 időpontban nullára csökkennek, majd 

ezt követően egy t2 hosszúságú készlethiányos időszak következik, melynek a végén 

kerül sor a készletek pótlására. 
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1. ábra: Tervezett készlethiány, a vevői igény a következő periódus elején a készletek beérkezését 

követően azonnal és teljes mértékben kiszolgálásra kerül 

 
Forrás: saját szerkesztés 
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Figure 1. Planned shortage, the demand will be delivered at the beginning of the following period. 
Source: own processing 

A t2 időszak alatt a folyamatos igény s szintű elmaradáshoz vezet (1.b. ábra). A 

bemutatott példa azt az esetet szemlélteti, mely során az időben ki nem szolgált igény 

a készletpótlást követően azonnal egyetlen tételként kiszállításra kerül. Az 1.c. ábra az 
idő függvényében mutatja a ténylegesen kiszolgált igény alakulását, megjelenítve a t1 

kiszolgált igény és a t2 készlethiányos szakaszokat, valamint a következő periódus 

elején az elmaradás pótlásának időpillanatát. Az igények kumulált értékét is érdemes 

ábrázolni (1.d. ábra). A teljes vizsgált időszakot megjelenítve látható, hogy a kumulált 

kiszolgált igény kisebb törésekkel követi a kumulált tervezett igény meredekségét. Az 

1.e. ábra egyetlen diagramként foglalja össze a készletek beérkezését és az igények 

alakulását az idő függvényében, kumulált értékben. E kettő különbsége mutatja az 

időben kiszolgált és az átütemezett igények arányát. 

A teljes vizsgált időszak során felmerülő beszerzési költség (K1) megadható az egyszeri 

beszerzési költség (k1) és a beszerzések gyakoriságának szorzatával (Kulcsár, 1998): 

(1) 

𝐾1 =
𝑄

𝑞
∙ 𝑘1 

ahol, 

 Q – teljes időszak igénye, 

 q – egyszeri rendelési mennyiség. 

A készlettartás költsége (K2) kifejezhető a fűrészfog diagram t1 időszakára esedékes 

szakaszainak területével (Kulcsár, 1998): 

(2) 

𝐾2 =
1

2
∙ 𝑑 ∙ 𝑡1 ∙

𝑄

𝑞
∙ 𝑘2 =

1

2
∙ 𝑑2 ∙

𝑇

𝑞
∙ 𝑘2 

ahol, 

 d – készlettel fedett igény mértéke egy beszerzési cikluson belül, 

 k2 – készlettartás időegységre vonatkoztatott fajlagos költsége, 

 T – teljes vizsgált időszak hossza. 

A készlethiány költsége (K3) kifejezhető a fűrészfog diagram t2 időszakára esedékes 

szakaszainak területével (Krampe et al.2012, Kulcsár 1998): 

(3) 

𝐾3 =
1

2
∙ (𝑞 − 𝑑) ∙ 𝑡2 ∙

𝑄

𝑞
∙ 𝑘3 =

(𝑞 − 𝑑)2

2 ∙ 𝑞
∙ 𝑇 ∙ 𝑘3 =

𝑠2

2 ∙ 𝑞
∙ 𝑇 ∙ 𝑘3 

ahol, 

 k3 – a készlethiány időegységre vonatkoztatott fajlagos költsége, 

 s – a készlethiány mértéke. 

Az összköltség függvény (K) felírható e három költség összegeként. A célfüggvény az 

összköltség függvény minimumának meghatározása: 

(4) 

𝐾 = 𝐾1 + 𝐾2  + 𝐾3 → min 
Az (1) (2) (3) képletek behelyettesítésével az összköltség (K) kifejezhető az alábbi 

képlettel (Krampe et al.2012, Kulcsár 1998, Vörös1991, Vörös 2010): 

 

 (5) 
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𝐾(𝑞; 𝑑) =  
𝑄

𝑞
∙ 𝑘1 +

1

2
∙ 𝑑2 ∙

𝑇

𝑞
∙ 𝑘2 +

1

2
∙ (𝑞 − 𝑑)2 ∙

𝑇

𝑞
∙ 𝑘3 → min 

Az összköltség függvény q és d szerinti parciális deriváltjainak formáját nullával 

egyenlővé téve képezhető egyenletrendszer megoldásával megadható az optimális 

rendelési tételnagyság (Krampe et al.2012, Kulcsár, 1998, Vörös 1991, Vörös 2010): 

(6) 

𝑞 = 𝑑 ∙
𝑘2 + 𝑘3

𝑘3

= √
2 ∙ 𝑄

𝑇
∙

𝑘1

𝑘2

∙ √
𝑘2 + 𝑘3

𝑘3

 

Az időben kiszolgált igény tervezett szintjét kifejezhetjük az alábbi képlettel: 

(7) 

𝑑 = √
2 ∙ 𝑄

𝑇
∙

𝑘1

𝑘2

∙ √
𝑘3

𝑘2 + 𝑘3

 

Az időben ki nem szolgált igény, vagyis a készlethiány optimális szintje megadható az 

alábbi összefüggésekkel (Vörös, 2010): 

(8) 

𝑠 = 𝑞 − 𝑑 = 𝑞 ∙
𝑘2

𝑘2 + 𝑘3

= √
2 ∙ 𝑄

𝑇
∙

𝑘1

𝑘3

∙ √
𝑘2

𝑘2 + 𝑘3

 

A teljes periódus során felmerülő minimális összköltség (K”) a vásárolt készletekre 

kiadott pénztömeggel együtt: 

(9) 

𝐾" = √2 ∙ 𝑄 ∙ 𝑇 ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2 ∙
𝑘3

𝑘2 + 𝑘3

+ 𝑄 ∙ 𝑣 

ahol, 

 v – egységnyi mennyiség beszerzési ára. 

Következtetések 

A kereskedelemmel és termelési tevékenységgel foglalkozó vállalatok számára a 

készletgazdálkodás és a megfelelő beszerzési stratégia megválasztása a költségek 

optimalizálása által hozzájárul a hosszú távú versenyelőnyök biztosításához. A 

gyakorlati logisztikában azért érdemes foglalkozni a rendelési tételnagyságok és a 

rendelések gyakoriságának optimalizálásával, mert viszonylag kis időráfordítással 

jelentős költségeket lehet megtakarítani a megfelelően megválasztott beszerzési 

stratégiával. Ehhez szükséges a kiindulási feltételeknek megfelelő modell kiválasztása, 

és a költségek körültekintő csoportosítása, számszerűsítése. 

Összefoglalás 

A készletgazdálkodás feladata annak a meghatározása, hogy az igények a teljes vizsgált 

időszak alatt milyen mértékben kerüljenek a felmerülésükkel párhuzamosan azonnal 

kiszolgálásra, és az idő mekkora hányadában kerüljenek átütemezésre. Továbbá azt is 

meg kell határozni, hogy milyen mennyiségekben és milyen ütemezéssel legyen 

lebonyolítva a beszerzés, valamint hogy az igények mekkora százalékban kerüljenek 

kiszolgálásra, és mekkora hányaduk elvesztését célszerű betervezni. A gyakorlatban a 
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vevői igény elvesztése meglehetősen kockázatos lehet, mivel a vevői elégedettség 

csökkenéséhez és a vevők elpártolásához vezethet. 

Kulcsszavak: beszerzés, készlethiány, készlettartás, költség, rendelési tételnagyság 
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The Efficient Cost Management 

with Definition of Economic Order Quantity 
Abstract 

The efficient cost management receives an increasingly more important role in our accelerated economic 

world. For the companies dealing with the trade and a production activity the inventory management and the 
suitable procurement strategy contributes to the insurance of the long-term competitive advantages. 

During the definition of the optimal stock level of purchased parts, the expenses related to procurement and 
stock management are important aspects beside the stock level. By using the economic order quantity model, 

we can define the optimal order quantity, along which our stock management can be guaranteed by the most 

favourable cost level. The model assumes a deterministic operational environment, where the future demands 
are known for us, the lead times are calculable and observable, and the stock replenishment can be performed 

any moment. In practice however, we have more complicated tasks to solve. The aim of our analysis to 

examine, in what cases and at what percentage of the time period should the demand be rescheduled or 

delivered at the predetermined time without any delay. We are looking for the optimal situation that 

contributes to the company's competitiveness in the largest measure 

Keywords: purchasing, shortage, stock holding, cost, order quantity 
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Bevezetés 

A vásárolt alkatrészeink optimális készletszintjének meghatározása során a készletszint 

mellett fontos szempontot jelentenek a beszerzéssel és a készletek tartásával 

kapcsolatos költségek is. A gazdaságos rendelési tételnagyság modell alkalmazásával 

meghatározhatjuk azt az optimális rendelési mennyiséget, mely mellett a 

készletgazdálkodásunk a legkedvezőbb költségszint mellett biztosítható. Az 

alapmodell olyan determinisztikus működési környezetet feltételez, ahol ismertek 

számunkra a jövőbeli igények, kiszámíthatók és betarthatók az átfutási idők, valamint 

a készletpótlás bármely pillanatban azonnal megtörténhet. A gyakorlatban azonban 

ennél összetettebb feladatot kell megoldanunk. Elemzésünk célja, hogy az alapmodell 

kiindulási feltételei közül egyetlen tényezőt kiválasztva és módosítva bemutassuk 

annak az összefüggésekre gyakorolt hatását. Megvizsgáljuk, milyen hatással van a 

beszerzés ütemezésére, ha a készletpótlás nem azonnali. A készletpótlási idő és a 

gazdaságos rendelési tételnagyság kiszámításából levezetett beszerzési periódus közötti 

reláció függvényében két változatot különböztetünk meg. Az első változat esetében a 

készletpótlás még a rendelés leadásával azonos perióduson belül megtörténhet, míg a 

második változatnál a készletpótláshoz a rendelési periódusoknál hosszabb időtartam 

szükséges. Eredményképpen ábrázoljuk e két változat közötti különbséget, és 

meghatározzuk a rendelés leadás optimális időpontját. 

Anyag és módszer 

A gazdaságos rendelési nagyság modellnél felállított feltételek közül minden feltétel 

változatlanul hagyása mellett a készletpótlási időt kiemelve és azt megváltoztatva 

végezzük az elemzést. Vizsgálatunk során arra a kérdésre keressük a választ, hogy 

miképpen módosulnak az alapmodellben megállapított összefüggések, amennyiben a 

készletpótlás nem azonnali. 

Ki kell hangsúlyozni, hogy a vizsgálatok elméleti jellegűek, elvonatkoztatott 

környezetben működő összefüggéseket írnak le, így annak gyakorlati alkalmazásához 

a modell kiindulási feltételeinek további módosítása szükséges. 

Eredmények és értékelésük 

Alapmodell. A gazdaságos rendelési mennyiség alapmodellje abból az összefüggésből 

indul ki, hogy a rendelt mennyiség függvényében változik a beszerzési költség, 

valamint a készletszint, ezáltal a készlettartás költsége. Az összefüggés értelmében 

minél ritkábban történik a rendelés, annál kedvezőbbek az egységre jutó beszerzéssel 

kapcsolatos költségek, ugyanakkor egyenletes meredekséggel növekszenek a 

készlettartással összefüggésben felmerülő költségek. 
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A modell értelmében egy vállalat számára az optimális rendelési mennyiség annál a 

pontnál adódik, ahol a készlettartásból és a beszerzési költségből adódó teljes költség 

eléri a minimumát, vagyis a célfüggvényt az összköltség minimuma jelenti (1. ábra). 

 
1. ábra. Készletgazdálkodás költségeinek összefüggése a készletszintek függvényében 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Figure 1. The relations of the inventory management costs 
Source: own compilation 

 

A beszerzési és készlettartási költségek levezethetők az idő függvényében ábrázolt 

készletszint és igények összefüggéséből. A 2. ábra készlethiányt nem megengedő 

készletezési stratégiát tükröz. Az ábrából kitűnik, hogy a teljes vizsgált T időszak alatt 

Q mennyiségű alkatrész beszerzése szükséges (Illés 1998, Halászné 1998, Koltai 2009). 

Ha egy T hosszúságú teljes periódus felhasználási igényét fedezve egy alkalommal q 

mennyiséget szerzünk be, alkalmanként k1 rendelési költség mellett, valamint a teljes 

időszakra vonatkoztatott k2 készlettartási költség merül fel, akkor a készletgazdálkodás 

összköltségének célfüggvénye az alábbi képlettel adható meg (Krampe et al. 2012, 

Kulcsár 1998, Kummer et al. 2009, Szegedi–Prezenszki 2003, Vörös 2010): 

 (1) 

𝐾 = 𝐾1+𝐾2 = 𝑄 ∙ 𝑣 +
𝑄

𝑞
∙ 𝑘1 +

1

2
∙ 𝑞 ∙ 𝑇 ∙ 𝑘2 →  min 

ahol, 

 K – készletgazdálkodással kapcsolatos összköltség a teljes időszak alatt, 

 K1 – a vizsgált időszakra vonatkoztatott teljes beszerzési költség, 

 K2 – a vizsgált időszakra vonatkoztatott teljes készlettartási költség, 

 Q – a vizsgált időszakra vonatkoztatott teljes beszerzési igény, 

 v – egységnyi mennyiség beszerzési ára, 

 q – egyetlen készletezési periódusra vonatkoztatott beszerzési igény, 

 T – a vizsgált időszak teljes hossza, 

 k1 – egyszeri beszerzés költsége, 

 k2 – a készlettartás időegységre vonatkoztatott költsége. 
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2. ábra. Optimális raktárkészlet, állandó időközű készletfeltöltés és egyenletes intenzitású szükséglet esetén 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Figure 2. Optimal stock level in case of regular stock replenishment and a demand with uniform intensity 
Source: own processing 

 

Az 1. ábrából látható, hogy az optimális rendelési mennyiség ott adódik, ahol a 

beszerzéssel és készlettartással összefüggő teljes költség függvény felveszi a minimum 

értéket, melyet megkaphatjuk a (1) képlet szélsőérték számításával (Krampe et al. 2012, 

Kulcsár 1998, Kummer et al. 2009, Szegedi–Prezenszki 2003, Vörös 2010): 

(2) 

𝑞 = √
2𝑄

𝑇
∙

𝑘1

𝑘2

 

 

Az optimális rendelési pont meghatározása valós készletpótlási idő esetén 

Leegyszerűsített modellként a 3. ábra szemlélteti a készletezési mechanizmust és a 

készletek alakulását előre jelezhető, determinisztikus jellegű szükséglet és készlet 

utánpótlás esetén. Az alapmodellhez képes a kiindulási feltételek a készletpótlási idő 

kivételével változatlanok, így ceteris paribus elvet követve egyetlen tényező 

változtatásának hatását kell vizsgálni. A modell kiindulási feltételei közé sorolható 

továbbá az egyenletes ütemű folytonos felhasználás (stacioner), az egyenletes t 

periódusonkénti beszállítás, a nem megengedett készlethiányból és a nulla biztonsági 

készletből kiinduló qmin legalacsonyabb, nullával megegyező készletszint, és a qmax 

megengedett maximális készletszintig egyenletes t periódusonként történő q 

mennyiségű feltöltés (Szegedi–Prezenszki, 2003). 
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3. ábra: Optimális rendelési időpont a szükséglet és a készletpótlási idő determinisztikus jellege esetén, a 

készletpótlás a rendelés leadásával azonos periódusban történik meg 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Figure 3. The determination of the optimal reorder point in case of lead time within the same period 

Source: own processing 

 

Az előre kalkulálható τ készletpótlási idő és a tb beérkezési időpont határozza meg azt 

a legkésőbbi tr időpontot, mely pillanatban a rendelést le kell adni. A tr időponthoz 

rendelt qr készletszint jeleníti meg azt a minimális készletszintet, amely a megrendelés 

leadásától a megrendelt mennyiség tényleges beérkezéséig eltelt idő alatti felhasználást 

fedezi. A rendelést úgy kell időzíteni, hogy az éppen akkor érkezzen be, amikor a 

készlet nullára csökken, vagyis annál a készletszintnél, amely éppen megegyezik a 

készletpótlási idő alatt esedékes igény értékével (Koltai 2009, Vörös 2010). 

Ha tr időpontnál korábban történik meg a rendelés, akkor τ hosszúságú készletpótlási 

idő mellett a megrendelt mennyiség a készletek nullára csökkenését megelőzően 

érkezne meg, ezzel az átlagos készletszintet magasabbra tolva, ami a készlettartás 

költségének emelkedését jelentené. Fordított esetben, vagyis a tr időpontnál később 

leadott rendelés esetén a készletek már a τ készletpótlási idő vége előtt nullára 

csökkennének, ami a modell kiindulási feltételei között rögzített nem megengedett 

készlethiányhoz vezetne. 

A rendelés leadásának optimális időpontját jelző készletszint megegyezik a 

készletpótlási idő alatt esedékes igény összegével, mely meghatározható az alábbi 

összefüggésekkel. A szögletes zárójel a hányados egész értékét jelenti (Koltai, 2009): 

(3) 

𝑞𝑟 =
𝑡𝑏 − 𝑡𝑟

𝑡
∙ 𝑞 = (𝜏 − [

𝜏

𝑡
] ∙ 𝑡) ∙

𝑞

𝑡
= (𝜏 − [

𝜏

𝑡
] ∙ 𝑡) ∙ 𝑎 

ahol, 

 qr – rendelési jelzőkészlet, 

 tb – készletpótlás tervezett beérkezési időpontja, 

 tr – rendelés leadásának időpontja, 

 𝜏 – készletpótlási idő hossza, 

 a – egységnyi idő alatt esedékes állandó felhasználási igény. 
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A rendelés leadásának legkésőbbi időpontja az alábbiak szerint adható meg: 

(4) 

𝑡𝑟 = 𝑡𝑏 − 𝜏 

 

A készletpótlási idő és a periódusidő közötti összefüggés 

A gazdaságos rendelési tételnagyság modellből levezethető t hosszúságú optimális 

készletezési ciklus és a τ készletpótlási idő egymáshoz viszonyított arányának 

függvényében két változatot különböztethetünk meg (Koltai, 2009): 

 Ha a készletpótlási idő rövidebb vagy egyenlő, mint a periódusidő (τ ≤ t), akkor 

a leadott rendelés még azonos periódus végéig megérkezhet (3. ábra). 

 Amennyiben a készletpótlási idő hosszabb, mind egy periódus időtartama (τ > 

t), akkor a megrendelt tétel csak egy későbbi ciklusban érkezhet meg (4. ábra). 
 

4. ábra: Optimális rendelési időpont a szükséglet és a készletpótlási idő determinisztikus jellege esetén, a 

készletpótlás a rendelési perióduson belül nem megvalósítható 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 
Figure 4. The determination of the optimal reorder point in case of a lead time longer than one period 

Source: own processing 

 

A két változat közötti különbségtételt az indokolja, hogy az első esetben csak a 

következő periódus igényét kell számításba venni, és egy adott pillanatban csak 

egyetlen szállítmány van úton, a második esetben azonban nem a következő periódus 

igényét tervezzük, és egy időben egynél több szállítmány van úton, így a rendelés 

leadásakor tervezett igények mellett a tranzit készleteket, illetve a már megrendelt, de 

még be nem érkezett mennyiségeket is figyelembe kell venni. Bármely eset is forduljon 

elő, a legrövidebb tervezési időhorizont megegyezik a készletpótlási idővel. 

Az egy adott időben folyamatban lévő nyitott rendelések maximális száma az alábbi 

képlettel adható meg (a szögletes zárójel a hányados egészértékét jelöli)(Koltai, 2009): 

(5) 

𝑅 = [
𝜏

𝑡
] + 1 

ahol, 

R – az egy időpontban nyitott rendelések száma. 
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A maximális készletszint mindkét esetben megegyezik az optimális rendelési 

mennyiséggel (qmax = q), a periódus végén a készlet nullára csökken (qmin = 0), így a�̅� 

átlagkészlet szintje a következő képlettel adható meg (Vörös, 2010): 

(6) 

�̅� =
𝑞𝑚𝑎𝑥 − 𝑞𝑚𝑖𝑛

2
=

𝑞

2
 

Összefoglalás 

A determinisztikus környezetet modellező készletgazdálkodási költségek és a 

készletezési mechanizmus esetén két lehetséges változatot különböztethetünk meg a 

készletpótlási idő hosszától függően. A készletpótlási idő és a készletezési periódus 

hossza kihatással van az egy adott időpillanatban úton lévő rendelések számára. 

Amennyiben a készletpótlási idő hosszabb, mint a készletezési periódus, akkor egynél 

több nyitott rendeléssel kell számolnunk. Determinisztikus működési környezetben a 

két változat esetében az átlagkészlet között nincs különbség, valamint a maximális 

készletszint is mindkét változatnál optimális rendelésütemezés esetében megegyezik az 

optimális rendelési tételnagyság modell alkalmazásával számszerűsíthető 

mennyiséggel. 

A továbbiakban célszerű a teljes ellátási lánc készletszintjét is elemezni e két időtartam 

függvényében, hiszen az úton lévő készletet valamely szereplőnek finanszíroznia kell. 

Kulcsszavak: gazdaságos rendelési mennyiség, készlet, készletpótlási idő, költség 
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The Determination of the Optimal Reorder Point in case of 

Existing Replenishment Time in Deterministic Environment 

Abstract 

In case of deterministic environment we may distinguish two possible variants from the length of the 

replenishment time. The replenishment time and the length of the inventory cycle period are influence the 

number of the open order at a given moment. If the replenishment time is longer, than the length of the 
inventory cycle period, we have to calculate with more than one open order. In deterministic environment 

there is no difference in the average inventory level between the two variants, and the maximum inventory 

level is equal with the order lot size calculated by the economic order quantity model. 

Keywords: cost, economic order quantity, replenishment time, stock 
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Bevezetés 

A tanulmány egy több éve folyó kutatási téma 2014-2015 éves adatgyűjtésre alapozott 

folytatása. Kérdőíves feldolgozás keretében összesen 74 mikro-, kis- és 

középvállalkozás tervezési-vállalkozásvezetési sajátosságait mértem fel. Legyen 

bármilyen kedvező a vállalkozások folytatásának gazdasági feltételrendszere, mindig 

is kiemelt szerepet kapnak azok a területek, amelyek erősíteni tudják a reális 

tervezhetőséget és ennek segítségével csökkenthető a tevékenység kockázata. E terület 

egyik legfontosabb elemeként a még mindig sok cégvezetőnek idegenként ható 

„kontrolling” szemléletet és módszereket lehet kiemelni, amelyek bevezetése és 

alkalmazása viszonylag rövid időtávon belül kézzel fogható eredményekkel szolgál a 

vállalkozások döntéshozói számára. A tanulmányban bemutatásra kerülnek a 

vizsgálatba vont kkv-k jellemzői, a vállalkozások tervezési sajátosságai, a beszállítók 

és vevők értékelési gyakorlata, a termelés, illetve szolgáltatás önköltségszámítása. 

Miért fontos hogy foglalkozzunk a mikró- kis- és középvállalkozásokkal, avagy a 

kkv-król általánosságban 

Magyarországon a 2015. december 31-i adatok szerint 1 837 704 gazdasági szervezet 

működött, amelyből a vállalkozások száma 1 690 878, ebből önálló vállalkozóként 1 

130 025 fő és társas vállalkozásként 560 853 cég tevékenykedett. Az önálló vállalkozói 

kategórián belül a főfoglalkozású, tehát életvitelszerű vállalkozók aránya 33,6%. A 

vállalkozások létszám-kategóriák szerinti megoszlása a korábbi évekhez képest 

változatlan. A vállalkozások 99,7%-a kisvállalkozás (ezen belül a 10 főnél kevesebb 

foglalkoztatottal rendelkező mikro vállalkozások aránya 97,9%). A középvállalkozások 

aránya 0,3%, a nagyvállalkozásoké pedig mindössze 0,1%. (Statisztikai tükör, 

2016/22.) 

A KKV szektornak a hazai bruttó hozzáadott értékhez való hozzájárulása az elmúlt 

években hasonló arányt mutat, a teljes érték 36%-át teszik ki, amely a vállalkozásokon 

belüli számszaki képviseletükhöz képest aránytalannak tűnik, de e területen is 

érvényesül a Pareto elv (1. ábra). 
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1. ábra: A bruttó hozzáadott érték megoszlása a vállalkozások alkalmazotti létszámkategóriája szerint 

 

Forrás: Statisztikai tükör 2013/108 

Figure 1. Distribution of gross added value of enterprises based on number of employees 

 

Érdekes képet mutat az egyes vállalkozási típusok főtevékenységi megoszlása. Míg a 

társas vállalkozások és az egyéni vállalkozók zöme kereskedelmi-szállítási 

tevékenységgel foglalkozik, addig az egyéb önálló vállalkozók jelentős hányada 

mezőgazdasági tevékenységgel, ami nem csoda, hiszen ebbe a kategóriába tartoznak az 

őstermelők (Statisztikai tükör 2015/22). A fenti adatok jól tükrözik a mikro-, kis- és 

középvállalkozások számbeli jelentős arányát, amelyek a kibocsátás és értékteremtés 

terén összességében hasonló jelentőséggel bírnak, mint a nagyvállalatok, a képződött 

bevételük által a lakosság jelentős részének megélhetését is biztosítják. 

 
2. ábra: A működő KKV-k számának megoszlása, 2012 

 

Forrás: KSH 2014 

Figure 2. Distribution of operating SME-s by NUTS2 Legend: Central Hungary; Central Transdanubia; 
Western Transdanubia; Southern Transdanubia; Northern Hungary; Northern Great Plain; Southern Great 

Plain 
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A 2004. évi XXXIV. törvény szerint – az Európai Bizottság ajánlásával összhangban – 

Magyarországon az a vállalkozás számít kis- és középvállalkozásnak, amely legfeljebb 

249 főt foglalkoztat, éves nettó árbevétele nem éri el az 50 millió eurót vagy 

mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót, valamint az állam vagy az 

önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése külön-külön vagy 

együttesen nem haladja meg a 25%-ot. A statisztikai lehatárolás viszont kizárólag a 

létszám-kategória alapján történik: a legfeljebb 49 főt foglalkoztató vállalkozások 

kisvállalkozásnak, az 50–249 fővel működő vállalatok középvállalkozásnak 

minősülnek. A 10 főnél kevesebb foglalkoztatottal rendelkező cég mikro 

vállalkozásnak számít. 

Az előzőekben említésre került a kkv-k gazdasági teljesítményben betöltött szerepe, 

amely – főként számbeliségükből következően – jelentősnek minősíthető. A 2012. évi 

előzetes adatok szerint a vállalkozások által realizált – a cégek teljesítményét jól 

tükröző – árbevétel 58,3%-a köthető a kis- és középvállalkozásokhoz. 2001 és 2009 

között – két év kivételével – legalább 60%-os volt a kkv-szektor részesedése, 2010 óta 

viszont csekély mértékben mérséklődött ez az arány (58–59% közöttire).A kkv-szektor 

által elért árbevétel több mint 60%-a – a szolgáltató ágazatokban működő cégek 

túlsúlya következtében – a tercier szektorban, ezen belül közel 40%-a a kereskedelem, 

gépjárműjavítás területén realizálódott. A kereskedelem, gépjárműjavítás után azonban 

a második legmagasabb részesedéssel (17%) a feldolgozóipar rendelkezik, annak 

ellenére, hogy a feldolgozóipari termelés nagyrészt a nagyvállalatoknál koncentrálódik. 

A szervezetméret növekedésével az előbbi aránya csökken, az utóbbié növekszik. A 

középvállalkozások esetében az elmúlt öt évben az árbevétel legalább héttizede 

mindössze három nemzetgazdasági ágazatban (kereskedelem, gépjárműjavítás; 

feldolgozóipar és energiaipar) keletkezett. Az ágazati arányokat tekintve 2008 óta 

jelentős változás nem következett be. Az előzetes adatok szerint a középvállalkozások 

több mint 90%-a legalább 100 millió forintos árbevételt ért el 2012-ben (Statisztikai 

tükör, 2013/108). 

Az árbevétellel ellentétben a bruttó hozzáadott érték esetében a KKV szektor 

részesedése nem csökkent a válság óta eltelt időszakban. Az arány 2007 óta 55% körül 

alakul, és 2012-ben is 55,2% volt. Az ágazati megoszlás alapján a hozzáadott érték 

közel kétharmada – az árbevételhez hasonlóan – a szolgáltató szektorban keletkezett. 

Figyelemre méltó, hogy a középvállalkozások esetében az ipar aránya mind az 

árbevétel, mind a hozzáadott érték terén emelkedést mutatott 2008-hoz képest. 

Szintén markáns képet mutat a KKV-k régiónkénti megoszlása az általuk 

foglalkoztatottak szerint. Mikro, kis és közepes méretbontásban a vállalkozások 

mintegy 40%-a a Közép-magyarországi régióban működik, a többi hat régióban 
hasonlóan kiegyenlített arányok jellemzők a három méretkategóriára, megoszlásuk 7-

11% között mozog (Dél-Alföld 11%, Dél-Dunántúl 7%) (KSH, 2014). 

A működő kkv-k megoszlását tekintve a mezőgazdaság, az ipar, valamint az építőipar 

– Közép-Magyarország kivételével és Észak-Alföldön az ipart leszámítva – mindenütt 

az átlagosnál hangsúlyosabb szerepet tölt be. Ellenben az információ, kommunikáció, 

az ingatlanügyletek, a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, illetve a művészet, 

szórakoztatás, szabadidő súlya egyedül Közép-Magyarországon volt nagyobb az 

országosnál. Ipari, valamint építőipari tevékenységet legnagyobb arányban Közép- és 

Nyugat-Dunántúlon, kereskedelmit pedig a két alföldi térségben, illetve Észak-

Magyarországon folytattak a vállalkozások. Észak- és Dél-Alföldön – a helyi 
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adottságok miatt – a legmagasabb a mezőgazdasági szervezetek részesedése, mindkét 

régióban a szervezetek ötöde tevékenykedett ezen ágazatban (KSH, 2014). 

A vállalkozások méretkategóriájának növekedésével a mezőgazdaság, valamint az ipar 

és az építőipar együttes súlya folyamatosan nő. A mikro vállalkozások majd ötöde, a 

10–49 fősek 38%-a, a középvállalkozásoknak már több mint fele (52%) tartozott ide. 

Területi összehasonlításban Közép-Magyarország rendelkezik az átlagosnál kisebb 

értékekkel, ugyanis a szolgáltató szektor súlya e térségben mindhárom létszám-

kategóriában jóval nagyobb az átlagosnál (KSH, 2014). 

A kis- és középvállalkozások a növekedésüket, új beruházásaikat sokféleképpen 

finanszírozhatják. A legismertebb formája ennek a hitelintézetektől történő 

hitelfelvétel. Hazánkban – számos fejlett országgal ellentétben – a kockázati tőke, az 

„üzleti angyalok” bevonása kevésbé elterjedt a vállalat fejlesztése érdekében. A 

tőkepiacról történő forrásbevonás is a ritkán alkalmazott lehetőségek egyike, szemben 

a fejlett tőkepiaccal rendelkező országokkal. Azt, hogy mikor melyik lehetőséget 

célszerű alkalmaznia egy cégnek a forrásszerzéshez, jelentős mértékben befolyásolja, 

hogy az adott kkv a vállalati életciklus melyik szakaszában tart. Jelentős szerepet töltött 

be az elmúlt években a növekedési hitelprogram, amely a kkv-k beruházási kedvét 

növelte meg kifejezetten (Statisztikai tükör, 2013/108). 

A KKV-k kontrolling tevékenységéről általánosságban 

A vállalkozók vallják, hogy igen, szükség van stratégiai és abból származtatott operatív 

tervekre a vállalkozás fejlesztéséhez, igénylik azokat az információkat, amelyek 

részletesen feltárják a tevékenységük során megjelenő költségeket-ráfordításokat, 

bevételeket, amelyek hatást gyakorolnak a vagyonra, s segítik a vállalkozók döntés 

előkészítését (beszerzés, termelésoptimalizálás, árképzés, termékrangsor, stb.) 

Sok vállalkozónak az az álláspontja, hogy kezdjen el valamit forgalmazni, vagy 

szolgáltatni, csináljon neki némi hírverést, aztán majd valahogy lesz. Ez a valahogy 

majd lesz abban az esetben, ha volt pár százezer, netán 1-2 millió forint az indulásra, 

jelenthet akár 8-10 hónap működést is. Ha ennél több pénz volt az elején, akkor a cég 
talán 2-3 évig húzza, és akkor dobja be a törülközőt, hacsak nem sikerül menet közben 

még némi pénzt szerezni a lyukak tömködésére. 

Egy vállalkozás komplex rendszer, rengeteg területet kell figyelni, egyensúlyban 

tartani, miközben nem csökkenhet a kreativitás és a lelkesedés sem, ha sikeres akar 

lenni. Hiába működik azonban jól számos részterület, ha működésükről nem állnak 

rendelkezésünkre számok, és nem derül ki, hogy az egész rendszer esetleg veszteséget 

termel (Vuray, 2014). 

Egy induló vállalkozás pénzügyi tervezésekor célszerű először összegyűjteni, és 

megbecsülni a várható kiadásokat. Ezek ismeretében láthatóvá válik, hogy minimálisan 

mekkora bevételre van szüksége ahhoz, hogy a vállalkozás ne veszteséget termeljen. 

Azt eldönteni, hogy ez a bevétel elérhető-e, a piaci realitások ismeretében, piackutatás, 

felmérés alapján lehet. Tudvalevő, hogy a kkv-k önmagukban gyengék elvégezni-

elvégeztetni egy átfogó piackutatást, de a nagy piackutatások „farvizén” megjelenő 

információk is felhasználhatók az ez irányú tervezési folyamatokban. Mindezek 

ellenére köztudott, hogy hiába a tanácsadói háttér, a pályázatok sokasága, az ingyenes 

továbbképzések, a kkv-k vezetői nem mennek el ezekre a képzésekre, a napi problémák 

közt őrlődnek és így persze nem is tudnak belőlük kitörni. Emiatt is fontos, hogy 

gyorsan megérthető és egyszerűen alkalmazható segítő eszközöket lehessen a kezükbe 

adni. Olyanokat, amelyek részben felhívják a figyelműket a saját vállalkozásukban 
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zajló folyamatok jellemzőire, másrészt rádöbbentik a vállalkozókat a számszerű 

tényekre. Ezek figyelembevételével olyan döntések készíthetők elő, amelyek akár 

jelentős hatékonyság- és jövedelmezőségnövekedést eredményezhetnek (Szóka, 2011) 

Működő vállalkozás esetén egy jó pénzügyi terv segít megmutatni, hogy a tervezetthez 

képest például költhet-e valamivel többet az eredetileg elhatározottnál reklámra, ha 

szükséges. Kiadásait áttekintve az is láthatóvá válik, mely területeken tud megtakarítani 

a működési költségeken. 

Sajnos a cégek jelentős része egyáltalán semmilyen méréssel, statisztikával nem 

támasztja alá a meghozandó döntéseket, vagyis gyakorlatilag vakrepülésben él (Vuray, 

2014)! 

Van hova fejlődniük a hazai kkv-knak a tudatos tervezést illetően! A CIB Stafétabot 

Kutatásából többek között kiderül, hogy a magyar kkv-k 80 százaléka rendelkezik 

üzleti tervvel, de több mint felük az adott évre, vagy maximum csak egy-két évre tervez 

előre, 18 százalékuk egyáltalán nem szokott stratégiai tervet készíteni és mindössze 3 

százalékuk tervez öt évnél hosszabb időre. Akiknek van üzleti tervük, azok közül is 

mindössze 37% módosítja azt évente, ez pedig súlyos hiba. Az üzleti tervkészítések 

sokszor valódi ösztönzője a kényszer – a finanszírozási források megszerzése 

érdekében előállítandó dokumentáció – amely legtöbbször a hitelkérelem melléklete. 

Mindaddig, amíg a vállalkozók csak ilyen „motiváció” alapján terveznek, nem 

biztosított a saját vállalkozások rendszerszemléletű vezetése, az eltérésekre való 

reagálásban a kockázatelkerülés igénye, hanem maradnak az ad hoc döntéshozatalok, 

sokszor minden alap nélkül. 

A CIB kutatás azt is megmutatta, hogy a vállalatvezetők többsége számára egy sikeres 

cég legfontosabb alapismérve az elégedett, visszajáró vevőkör, a megbízhatóság és a 

stabilitás és csak ezután következnek a siker alapvető ismérvei között az olyanok, mint 

a jó stratégia, a jó kommunikáció, valamint a folyamatosan növekvő árbevétel és 

nyereség. Vagyis nem a bevétel minden áron való maximalizálására koncentrálnak a 

cégek, hanem a forrásra, ahonnan az származik – a bevétel helyett maga a vevő került 

a középpontba. A cégvezetők szerint versenyelőnyt a minőségi termékek, a 

szolgáltatások, a jó kapcsolatok és a kiváló munkatársak biztosítják számukra. A kkv-

k vezetői a cégvezetés során a legfontosabb prioritásnak a vállalat működésének 

stabilitását tekintik, emellett szintén fontos a piaci pozíció megtartása és javítása is. A 

vállalat növekedését a válaszadók 70 százaléka tartja fontosnak! Akik nem, vagy csak 

alig foglalkoznak üzleti tervezéssel, azok jellemzően két motiváció alapján irányítják 

így az üzletet. Az egyik eset, amikor a cég nehéz helyzetben van, és szinte egyik napról 

a másikra él. Ilyenkor valóban nem nagyon lehet évekre előre döntéseket előkészíteni. 

A másik sokkal veszélyesebb csoport tagjai viszont magabiztosságukban döntenek úgy, 

hogy nem készítenek a/, b/ és c változatokat az üzleti tervben. Pedig a válság 

tapasztalata egyértelműen megmutatta, hogy a legbiztosabbnak tűnő bevételi forrás is 

elapadhat akár egyik napról a másikra, fontos tehát tudni, mihez nyúljon a cég ilyen 

esetben. Még a legjobb üzleti tervet is felül kell vizsgálni évente, hiszen a külső 

körülmények miatt szükség lehet változtatásokra. A túlzott elbizakodottság egy felívelő 

időszakban sok problémát okozhat, ha nincsen alternatív túlélőterv. A megszokott ív 

mentén – a CIB Bank kkv üzletág igazgatója szerint – a megrendelések növekedése 

kapacitásbővítést kíván, ami növekvő finanszírozási igényt jelent a vállalkozások 

részéről. Ez viszont a kamatterhek növekedésével jár együtt, ezért fontos tervet 

készíteni arra az esetre, ha az „első láncszemben” valamilyen változás következik be, 

vagyis ha csökken a megrendelések száma. Érdekes jelenség az üzletágvezető szerint, 
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hogy míg korábban a faktoring szinte szitokszónak számított a kkv-k körében, hiszen 

az ügyfelek számára azt jelezte, hogy valami probléma van a cégben, amit át kell 

hidalni, mára ez jelentősen megváltozott. A hosszú fizetési határidők miatt, amelyekre 

a kis cégek nem tudnak hatással lenni, a faktoringot egyre több cég használja. 

Ugyanakkor egyre többen „csábulnak el” a rövidtávú hitelek kínálta lehetőségek felé, 

amelyek szabad felhasználású tartalékot képezhetnek. Érdemes azonban figyelni, hívta 

fel a figyelmet Szabados, nehogy a két finanszírozási forma együtt már túlságosan nagy 

adósságszolgálatot jelentsen egy cégnek. A CIB szakember összességében úgy látja, 

hogy a finanszírozók szerepe felértékelődött a biztonságos működés megteremtésében, 

edukálniuk kell a vállalkozásokat (Tímár, 2013). 

Összességében megállapítható, hogy a kkv-k többségének körében alulértékelt 

mindenfajta saját információ-előállítás, amely a vállalkozás tervezését, irányítását 

hosszabb távon szolgálni tudná. 

A KKV-k kontrolling tevékenységének jellemzői kérdőíves felmérések alapján 

A kérdőíves felmérés 2015 tavaszán került felvételezésre, amely során 74 

vállalkozásról sikerült átfogó képet kapni, különösen tervezési, elemzési, 

információáramlási „szokásaik”-ról. A kérdőíves felmérés érintette a vállalkozás 

méretét, a tevékenységhez, a menedzsmenthez való hozzáértés meglétét, a vagyoni 

struktúra jellemzőit, a beszállítói és vevői kapcsolatok minőségét, a likviditási helyzet 

értékelését. Egy kérdéscsoport foglalkozott a vállalkozások controlling jellemzőivel: 

tervezési-elemzési, irányítási és információs folyamataival, majd a 

költségkalkulációkkal, mely utóbbit nem lehetett megfelelő módon kiértékelni, ezért 

csak a legfontosabb jellemezőire térünk ki. 

 
3. ábra: A vizsgált vállalkozások jogi forma szerinti megoszlása, % 

 
Figure 3. Distribution of the companies according to legal status, % Legend: individual proprietorship; 

limited partnership (BT); limited liability company (KFT) 

 

A vállalkozások jogi forma szerinti megoszlásában három kategória került 

megkülönböztetésre a kkv-kra vonatkozóan: az egyéni vállalkozások mellett a betéti 

társaság és a korlátolt felelősségű társaság jelenik meg. Az egyéni vállalkozások esetén 

nem várt módon több esetben viszonylag nagy tőkeerő és ezzel összefüggő komolyabb 

tevékenységtervezés is jellemző volt, amely több társaságnál sem volt ilyen mértékű 

(3. ábra). 

Egyéni vállalkozás BT KFT



Controlling módszerek a kkv-k gyakorlatában 

182 

A vállalkozási tevékenységhez természetesen szükség van szakmai hozzáértésre, 

tapasztalatra és elvárt a megfelelő szakmai végzettség is. A vállalkozások 85 %-ánál ez 

adott volt, a vezetők vagy már a vállalkozás indításakor eleve rendelkeztek szakirányú 

végzettséggel, vagy a kezdeti működés során szereztek végzettséget tanúsító 

bizonyítványt. A szakmai hozzáértést mutatja az a tény is, hogy a menedzserek 64% -

a felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A kérdőív rákérdezett a vállalkozás 

irányításához kapcsolódó szakmai ismeretek meglétére, amely a gazdasági folyamatok 

tervezési, szervezési, pénzügyi területére vonatkozott, tehát a vállalatirányítási 

tevékenységre. A helyzet e tekintetben hasonló, mint ami a szakmai hozzáértésnél volt 

tapasztalható. A menedzserek mindössze 45%-a szerzett korábban dokumentáltan 

gazdálkodással összefüggő ismereteket, 40%-uk vélekedett úgy, hogy a vállalkozáson-

családon belül hozzáférhető ez a fajta szaktudás, s 15%-uk jelezte, hogy nincs és nem 

is hiányzik nekik az ilyen típusú ismeret (4. ábra). 2011-2014-es időszakban hasonló 

szempontra elvégzett vizsgálataimhoz képest ezek a menedzsmenti jellemzők javultak, 

különösen a menedzserekre vonatkozó értékek tekintetében. 

 
4. ábra: A vállalkozók gazdálkodási szakismerettel való rendelkezése, % 

 

Figure 4. The existence of management skills among entrepreneurs, % Legend: own, can provide; not own. 

 

A vállalkozás likviditási folyamatainak megítélése mondhatni egyhangú volt. Majd’ 

mindegyikük (94%) nyilatkozott korábbi likviditási zavarokról, amelyek egyértelmű 

oka – véleményük szerint – a vevők késedelmes teljesítése volt. A likviditás fedezetéről 

érdeklődve viszont kiderült, hogy nem alkalmazták azokat a lehetőségeket, amelyekre 

a CIB-es tanulmányban rávilágítottak, különösen a faktoring alkalmazására. 

A következő vizsgálati terület a vállalkozások tervezési gyakorlatához kapcsolódott. 

Az átfogó vállalkozási tervekkel való ellátottság tekintetében az 5. ábra nyújt 

információkat a megkérdezettekre vonatkozóan.  

Saját maga rendelkezik Tudja biztosítani

Nem rendelkezik
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5. ábra: A vállalkozások tervekkel való ellátottsága, % 

Figure 5. Plans supply of the analysed businesses, % Legend: own; not own; plan in the future 

 

Egyértelműen kitűnik, hogy a stratégiai, de még a középhosszú távú üzleti tervek 

készítését is hiába valónak értékelik a vállalkozások, s ez az előző évi felméréshez 

képest kedvezőtlenebb helyzetet jelent, bár a felmérésbe bevontak nem ugyanazok 

voltak. A projekttervek és a rövidebb időtávra készített működési folyamatokra 

vonatkozó tervekkel való ellátottság megfelelőnek értékelhető, bár érdekes módon a 

vállalkozótól kifejezetten függő költségtervezésben van hiányosság, de a hajlam annak 

készítésére rendelkezésre áll! 

A következő vizsgálati terület a kifejezetten a vállalkozások üzleti tervéből 

származtatható illetve a mindennapi tevékenységhez kapcsolódó részlettervekhez 

kapcsolódott. A vállalkozásoknak 27%-a rendelkezett a tevékenység indításakor üzleti 

tervvel, azok többsége is kifejezetten a pénzintézetek által nyújtott kezdeti hitelek 

felvételéhez kötődött. A működés során már többségük (72-88%-uk) rendelkezett 

részleges tervekkel, amelyek többnyire operatív szintűek voltak. Az operatív- és 

projekttervek készítésének időbeli rendszerességét mutatja a 6. ábra. 
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6. ábra: A vállalkozások tervkészítési jellemzői, % 

 

Figure 6. Characteristics of plan-making of the enterprises, % Legend: monthly; quarter yearly, half-yearly, 
yearly, never. 

 

Jól látható, hogy a vállalkozások kifejezetten a valóban jól, kis kockázattal tervezhető 

tervek készítését végzik, talán kivétel ez alól az értékesítési terv, valamint a költségterv 

„alulkészítése”. A kkv-k többsége nem érzi fontosnak a beszerzések, beruházások, a 

már említett költségek, a likviditás és a cash flow tervezését. Ezen tervarányok is jól 

érzékeltetik a vállalkozások értékítéletét az egyes vállalati funkciók terén, valamint a 

gazdálkodási folyamatok kiszámítható – ésszerű tervezhetőségét illetően. 

A kérdőíves felmérés az információk fontosságára-hasznosíthatóságára is rákérdezett. 

A válaszadók egyhangúan fontosnak tartják ezen információk lehetőség szerinti 

gyűjtését, de javában a külső információkat tekintették fontosabbnak, s nem a vállalaton 

belül keletkező belső információk rendszerezését. Ez továbbra is mutatja a vállalkozók 

„szuperképességét”a cégen belül keletkező információk megjegyzésében és 

szürkeállományukban való feldolgozási képességében….! Az ironikus megjegyzés 

természetesen utal arra, hogy elengedhetetlen lenne az IT-re alapozott 

információszolgáltatás, de ezt – különösen az egyéni és mikro vállalkozásoknál – sajnos 

nem tekintik szükségesnek a vállalkozók. Éppen ezek azok az információk, amelyek 

viszont nagy szerepet játszanak az optimális döntések előkészítésében, meghozatalában 

és segítenék a vállalkozás sikeres működtetését. Ennek feltétele az adatok, információk 

folyamatos gyűjtése, dokumentálása, rendszerezése, feldolgozása, összesítése, 

gazdasági számítások végzése, az eredmények értékelése lenne. 

Összefoglalás 

A nem reprezentatív példa alapján is látható a vállalkozások tervezési és ebből 

származtatott információgazdálkodási gyakorlata, amely nem felel meg a jelenkor 

követelményeinek! 

Számukra a tervezési–elemzési folyamatokban nyújtott segítség (szaktanácsadás, 

oktatás, controlling szolgáltatás, stb.) rövid távon hasznosuló eredményeket adhatna. A 

vállalkozásvezetési mentalitás változása tudná eredményezni a fenti gyakorlat 
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megvalósulását, de mivel ez többlet idő- és anyagi ráfordítást igényel, ezért ennek 

bekövetkezése a közeljövőben nem várható! 

Egy tanulmányban az elemzések alapján levonható következtetések mellett célszerű a 

fejlődés lehetőségeire is rávilágítani. A vállalkozások számára egy fejlődési út kezdetét 

jelenti, ha az alábbi jelek kezdenek rendszeressé válni a vállalkozási tevékenység, a 

menedzsment gyakorlatában: 

1. A kockázatvállaláshoz való hozzászokás. 

2. Egyre többen kívánnak kapcsolatot létesíteni a vállalkozással. 

3.Szakértői felkérésekkel fordulnak a vállalkozás menedzsmentje irányában, 

az ott alkalmazott szakemberek felé. 

4.Az éjjel-nappal végzett munka lassan felcserélődik a tervezhető napi szintű 

munkavégzéssel. 

5.Mentori felkérést kap a vállalkozó, ezáltal segítve más - de a vállalkozó 

számára érdekeket hordozó – vállalkozás tevékenységét (Toren, 2013). 

Ezek kialakításban továbbra is nagy szerepe volt, van és lesz az információs 

rendszereknek, s ezen belül a pénzügyi információkat szolgáltató vállalkozáson belüli 

IT rendszereknek. 

Kulcsszavak: kkv, kontrolling rendszerek, tervezés, önköltségszámítás 
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Controlling’s Methods in the Practice of SME’s 

Abstract 

The study is a current research topic for several years to collect data based on years of 2014-2015 continue. 
I have analysed the planning and business management methods of 74 micro, small and medium-sized 

enterprises in the context of the specific characteristics measured by questionnaires processing. It may be 

favourable economic conditions of businesses, always play a major role the factors, which can strengthen a 
realistic perspective and this will help to reduce the risk of the activity. The key element of this topic may be 

mentioned the controlling approach and methods that introduction and use within a relatively short time 
horizon provides tangible results for business decision-makers. The study will be presented the investigated 

SME characteristics of planning, the characteristics of businesses, suppliers and customers valuation 

practices, production, service and cost calculation. 

Keywords: SME’s, controlling systems, business planning, overhead cost calculation 
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Bevezetés 

Mai világunk a folyamatos fejlődés világa. Napról napra új termékek, szolgáltatások 

jelennek meg, olyan gyorsan, hogy megszokni sincs időnk, máris itt a következő. Egyre 

több elektronikus cikkünk van. Gondoljunk csak bele: ma már nincs olyan háztartás, 

ahol ne lenne legalább egy-egy televízió vagy számítógép, telefonja szinte már 

mindenkinek van. Egy dolog biztos, ezeknek a termékeknek a működéséhez energiára 

(elsősorban villamos energiára) van szükségünk. 

Mindezek nyomán megkérdőjelezhetetlen az energiatermeléssel, szállítással, 

elosztással foglalkozó energetika fontossága. Ha hozzávesszük azt a tényt, hogy az 

országok GDP-jének jelentős százalékát (10%-20%) az energetika teszi ki, akkor 

gazdasági szempontból is azonnal megkerülhetetlenné válik a témakör. 

Tanulmányunk egy hosszabb kutatás részeként készült, melynek célja megismertetni a 

villamos energia gazdasági jellemzőit, a fogyasztói szokások változékonyságát. 

Szeretnénk röviden bemutatni a villamos energia termelésének különböző lehetőségeit 

és összehasonlítani azokat gazdaságossági szempontból. 

Irodalmi áttekintés 

A villamosenergia-termelésben fontos szerepet játszik az erőforrás felhasználás. Ezek 

megismeréséhez számos tanulmány született már (Ősz, 2013). A villamosenergia-

termelés nemcsak a kényelemnek, hanem a környezetvédelemnek is fontos eszköze 

(Csom, 2013). A kérdés nem az, hogy termeljünk-e villamos energiát, hanem, hogy 

hogyan. Erre a kérdésre a válasz, hogy a lehető legolcsóbban (Lukács, 2009). A költség 

mellett a környezeti hatások fontosságát is szem előtt kell tartanunk. A költségek alatt 

nemcsak a közvetlen, hanem a külső, környezeti költségeket is figyelembe kell vennünk 

és a teljes költség minimumát kell keresnünk (Gács, 2012). 

Anyag és módszer 

Számos írott és internetes irodalmat dolgoztunk fel annak érdekében, hogy gazdasági 

szempontból összehasonlíthassuk az alaperőműveket. Első lépésként megkerestük 

azokat az energiahordozókat, melyek alkalmasak lehetnek alaperőművek bázisainak, 

majd a felmerülő költségeket kezdtük el vizsgálni. A számításokhoz nagy segítséget 

nyújtott Gács Iván Villamosenergia-termelés gazdasági értékelése című jegyzete. 

A költségeket csoportosíthatjuk a felmerülés ideje szerint. Ily módon vannak állandó 

és változó költségek. Állandó költségek azok, melyek függetlenek a megtermelt 
villamos energia mennyiségétől. A gyakorlatban bevett szabály, hogy az állandó 

költségek arányosak a beruházási költséggel, itt is ezzel a feltételezéssel élünk. A 

beruházási költséget is az üzemelési időszakban kell törleszteni. Az üzemköltséget és a 

leírási költséget (beruházott tőke éves terhe) együttesen önköltségnek szokás nevezni. 

A karbantartási költség szintén az állandó költségek közé tartozik. A leírási költséget 

egyenletesen terheljük rá a tervezett élettartam minden évére, vagyis a leírási 
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költségnek az üzembe helyezés pillanatára számított jelenértékének meg kell egyeznie 

a beruházás költségével. Problémát jelent az is, hogy a létesítés általában nem egy év, 

így ez idő alatt megjelennek a felvett hitel utáni kamatok is. Az üzembe helyezésig 

felmerülő kamat a beruházási költségeket növeli. Az állandó költségek másik nagy 

csoportja a karbantartási költség. Ennek a költségnek a mértéke függ az erőmű 

működési idejétől. Ha egy erőmű napi 12 órát működik, akkor annak az elhasználódása 

gyorsabban végbemegy, vagyis a karbantartási költséget növeli. Ez a költség arányos a 

berendezések értékével, vagyis a beruházási költséggel (kamatok nélkül). Az egyes 

erőműtípusoknál eltérő lehet a karbantartási költségtényező. Például a gőz 

körfolyamatú erőműveknél évi 2,5% körüli, míg az atomerőműveknél ez magasabb, évi 

3-4% körüli. Az üzemeltetés során fellépnek más nem elhanyagolható költségek is (pl.: 

bér, adó, biztosítás). Ezeket az egyéb állandó költségeket is a beruházási költséggel 

arányosnak szokták tekinteni. 

A változó költség függ a megtermelt villamosenergia mértékétől, és azzal arányosnak 

tekinthető. Az egyik legjelentősebb a változó költségek közül a tüzelőanyag 

(atomerőműveknél üzemanyag). Ennek felhasználása meghatározható az évi 

villamosenergia-termelés, az évi átlagos erőműhatásfok és az évi fajlagos 

üzemanyagköltség segítségével. A villamosenergia-termelést a működési idő és a 

teljesítőképesség szorzataként kapjuk. Változó költséget jelent még a különféle egyéb 

anyagok felhasználása, melyek az energiaátalakításhoz közvetlenül kapcsolódnak, mint 

például a hűtővíz. 

Az összes évi állandó költség az eddigiek alapján könnyedén kiszámítható, hiszen a 

beruházási költség, karbantartási költség (állandó) és az egyéb állandó költség 

összegeként kapjuk meg. Az évi összes változó költséget pedig a tüzelőanyag és a 

segédanyagok költségének összegeként kapjuk. Ez alapján a teljes éves költséget az 

állandó és változó költségek összegeként határozzuk meg. 

Ezt a számolási módot akkor használhatjuk, ha feltételezzük, hogy az erőmű csak 

villamos energiát állít elő. Hasznosíthatja még az előállításban keletkezett hőt, azonban 

ez sok esetben kis mennyiségű a megtermelt energiához viszonyítva. A továbbiakban 

feltételezzük, hogy az erőmű csak villamos energiát szolgáltat. 

Egységköltség alatt azt a kiadást értjük, amely 1 kWh villamosenergia 

megtermeléséhez szükséges. Ennek értékét az évi összköltség és az évi 

villamosenergia-termelés hányadosaként kapjuk. 

A fajlagos beruházási költséget sok tényező befolyásolja, így az erőművenként eltérő 

lehet. A fajlagos beruházási költség függ a blokknagyságától, az épített blokkok 

számától és a környezetvédelmi követelmények szigorúságától. 

A teljes költségszámításhoz további tényezőkkel is számolnunk kell, többek között az 

átlagos változó hiánnyal, a karbantartási tartaléktényezővel, az üzembiztonsági 

tartaléktényezővel és az önfogyasztási tényezővel. Az átlagos változó hiányt a 

rendelkezésre álló teljesítőképesség, valamint a beépített teljesítőképesség 

hányadosaként kapjuk. A karbantartási tartaléktényező a rendelkezésre álló 

teljesítőképesség és az igénybe vehető teljesítőképesség hányadosa. Az üzembiztonsági 

tartaléktényező az üzembiztonsági tartalék és az üzembiztosan igénybe vehető 

teljesítőképesség hányadosa. S végül az önfogyasztási tényező az önfogyasztás és az 

üzembiztosan igénybe vehető teljesítőképesség hányadosa. Az előzőekből következik, 

hogy a teljes költséget az összes állandó és összes változó költség összegeként kapjuk 

meg.  
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Eredmények és értékelésük 

Alaperőműként a szén, az atom, a földgáz, a biomassza és a víz bázisúak erőműveket 

használhatjuk. A szél és a Nap alapú energiatermelés nem egyenletes, mert nagyban 

függ az időjárástól, az általuk termelt energiát pedig nem lehet nagy mennyiségben 

tárolni. 

A karbon mentesített szénerőmű, az atomerőmű, a kombinált ciklusú gázturbina 

(CCGT, földgáz felhasználású) és a biomasszát felhasználó erőművek költségeinek 

összehasonlítását az 1. ábra mutatja. 

 
1. ábra. Költségek összehasonlítása (Ft/kWh) 

 

Figure 1. Comparison of costs (Ft/kWh) 

 

Az adatok alapján kijelenthető, hogy környezetvédelmi intézkedések nélkül a szenet 

felhasználó erőmű képes a legolcsóbban 1kWh villamosenergiát előállítani. Azonban a 

karbonmentesítéssel ez az érték 69%-kal megnő. Vegyük észre, hogy az atomenergia a 

közép árkategóriában helyezkedik el. Ez a magas fajlagos beruházási és az alacsony 

változó költségeknek köszönhető. Ennek csökkentése csak minimálisan lehetséges, 

mert a biztonsági intézkedések talán ennél az erőműnél a legfontosabbak a 

sugárzásveszély elkerülése érdekében. 

A gázturbinás erőmű tudhatja magáénak a legalacsonyabb beruházási költséget. Ennek 

is köszönhető, hogy a legalacsonyabb állandó költséggel rendelkezik, azonban ezek az 

erőművek a legmagasabb változó költségűek. A változó költség ilyen nagy mértékéért 

az egységnyi hőfelszabadításhoz szükséges összes anyag fajlagos költségének 

nagysága a felelős. 

A biomassza erőművek bizonyultak a számítás alapján a legdrágábbnak. Nagyobb 

költségeit annak köszönheti, hogy míg a többi erőmű esetében vagy az állandó, vagy a 

változó költségek alacsonynak mondhatóak, addig a biomassza esetében mindkét 

költség magas. Viszont ennek előnye, hogy a felsoroltak közül ez az egy tekinthető 

megújuló energiaforrásnak. 

Észrevehető, hogy a környezet megóvása érdekében tett intézkedések mellett 

nagyságrendekkel növekszik a villamosenergia ára. A szén karbonmentesítése esetén a 
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költség a másfélszeresére nött, míg a biomassza alapú erőművek egyéb intézkedések 

nélkül is környezetbarátak, ennek ára azonban, hogy a legmagasabb költséggel bírnak. 

Következtetések 

Az adataink szerint a szén alapú erőmű bizonyult a legolcsóbbnak, azonban a 

felsoroltak közül ez szennyezi leginkább környezetet. Karbon mentesítve ugyan 

kevésbé káros a környezetre, azonban ez olyan plusz költségekkel jár, amelyek 

jelentősen megnövelik a teljes költséget. 

Az atomerőmű esetén a legnagyobb költséget a létesítés jelenti, mely köszönhető a 

különleges biztonsági és technikai tényezőknek. Az így megtermelt energia az olcsó 

üzemanyag költség ellenére is a „közép árkategóriába” sorolható. Ezek az erőművek a 

legkevésbé környezetszennyezőek, azonban magas kockázatúak, mert hiba esetén 

óriási pusztítást képesek okozni (lásd. Csernobil vagy Fukushima). 

A földgáz alapú erőművek létesítési költségei nem magasak, azonban a földgáz 

importja költséges és beszerzése erős függést okoz az exportáló országoktól. 

A biomassza alapú erőművek létesítési és üzemanyag költségei egyaránt magasak, ezért 

elmondhatjuk, hogy ezek az erőművek gazdasági szempontból jelenleg a 

legkedvezőtlenebbek. 

Összefoglalás 

Az energiastratégiában az egyik legfontosabb feladat az erőművek közül az alaperőmű 

megválasztása, ugyanis ez adja a megtermelt villamos energia nagy hányadát. Ezért 

nagyon alaposan át kell gondolnunk, hogy milyen bázisú erőművet alkalmazunk. 

Az erőművek megválasztását sok tényező befolyásolják: politikai érdekek éppúgy, 

mint gazdasági szempontok. Mindig ezeket mérlegelve döntenek erőművek 

létesítéséről, üzemeltetéséről, illetve felszámolásáról. Egy dolgot nem hagyhatnak 

figyelmen kívül a döntéshozók. Nevezetesen: minden energetikai stratégiával 
kapcsolatos cselekedetük nem csupán a jelen, hanem a jövő környezetét is befolyásolja. 

Ez pedig hatalmas felelősség. 

Kulcsszavak: villamosenergia, egységköltség, környezettudatosság 
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Costs of Electricity Production in Hungary 

Abstract 

The primary objective of my study is to present the importance of energy in economy. There are a number of 
different sources of energy, renewable and non-renewable, and also several ways, methods of energy 

production. Some of these are polluting and cause irreversible damage to our planet, and some are 

environmentally friendly. Both can be detected in Hungary. In this study my focus is on presenting the energy 
demand of the population and also how this is met. Finally I would like to share the unit costs of basic power 

plants. 

Keywords: electricity, unit costs, environmental awareness 
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LÉTEZHET-E A CIVILIZÁCIÓNK KÉSZPÉNZ NÉLKÜL? 

SZABÓ Tamás1
 

1Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Vezetés és Szervezés Mesterszak 

 

Bevezetés 

„A világ minden baját a pénzre lehet visszavezetni… vagy annak hiányára.” 

Agatha Christie 

 

Amit a nagymamák mondanak az élet igazságairól, azokat már csak tiszteletből is 

érdemes megjegyezni, nem csupán meghallgatni. Az angol írónő, Agatha Christie sokat 

olvasott fel műveiből unokájának, s közben a pénz kezelésére is felhívta a figyelmet, 

amikor a jótékonyság fontosságát hangsúlyozta. Ezt adakozó tetteivel is alátámasztotta. 

Az én nagymamám azt mondta a pénzről, hogy az a baj vele – még ha van is belőle –, 

hogy folyton gurul. Kigurul a zsebből, s termékre, szolgáltatásra cserélődik. Ilyenkor 

az ember néha fura érzéseket élhet át, amit a reklámpszichológia kognitív 

disszonanciának ismer, amikor a vásárlás utáni öröm helyett felemás vagy negatív érzés 

tör ránk. Mi lenne, ha nem éreznénk azt, hogy „kigurul a pénz a zsebünkből”? Milyen 

jó lenne, ha sikerülne érzékelhető csapást mérni a fekete kereskedelemre! Mi lenne, ha 

nem kellene annyi fém- és papírpénzt előállítani és magunkkal cipelni? Mennyi pénzt 

lehetne mindezzel megspórolni?! L’art pour l’art, avagy itt: pénz a pénzért. 

Természetesen ez már a közgazdászoknak és a pénzügyi szakembereknek is eszébe 

jutott, nemcsak a fogyasztásnövelésben érdekelt „hatalmohósságoknak”. Ennek 

érdekében az érdekelt felek egyre több olyan cselekedetet hajtanak végre, amely 

lehetővé teszi a majdani készpénz nélkül működő – személyre szabott – 

világgazdaságot. És valljuk be, ez a természetes fejlődés rendje is egyúttal. Az odáig 

vezető út lehet sokféle, de a végeredmény ugyanaz: készpénz nélküli társadalmak 

egymás melletti élésével olyan civilizációs szint elérése, ahol a termékért és 

szolgáltatásért egy nem materializált formában lévő, mindenki által ismert és elfogadott 

„pénzinstrumentumot” használnak, amelyről nem tudják megakadályozni, hogy ne 

személyhez köthető legyen. Ahhoz túl nagy a kísértés. 

A közismert „Don’t be evil” Google-mottó csak addig tart, amíg fel nem váltja a 

sajátosan magyarosabb mentalitású: „Could’ve been worse”. Hogy eljutunk-e a 

„lehetne rosszabb is” vigaszágra, az alábbi gondolatkísérletet hajtom végre: Tudva, 

hogy jelen kiadvány kiadásakor még egy ország sem működteti gazdaságát 

készpénzmentesen, továbbá azt is tudva, hogy Magyarország jegybankja, a Magyar 

Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) klasszikus feladatai mellett a készpénzmentes 

társadalom irányába ható lépéseket tesz, érdemesnek tűnik megvizsgálni, hogy amit az 

MNB publikáltan, azaz nyíltan és bevallottan tett és tenni kíván, az egyrészt mennyire 

szolgálja a készpénzmentes világ eljövetelét, másrészt mennyire lehet civilizációképes? 

Irodalmi áttekintés 

A Magyar Nemzeti Bank készpénzmentes társadalom irányába tartó lépéseit az évente 

megjelenő „Fizetési rendszer jelentéséből”, valamint a szintén a jegybank kollégái által 

készített részjelentésekből, publikációkból, cikkekből gyűjtöttem össze. A nemzetközi 

kitekintéshez az Európai Központi Bank nyilvánossá tett tanulmányait használtam fel. 
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Anyag és módszer 

A fent említett publikációkon kívül a világhálón elérhető szakújságírók cikkeit is 

felhasználva elemzési módszeremül azt az eljárást választottam, amely szerint a 

közelmúltbeli és jelenlegi magyarországi viszonyok készpénzmentes társadalom felé 

tartó lehetséges útját közelítettem meg több oldalról (pl. elektronikus fizetőeszközök 

igénybevételi aránya, az elfogadói oldal kártyaelfogadási arányának változása, a 

visszaélések számának alakulása), melyek segítségével – a kisebb modelltől a nagyobb 

modell felé tartva – megkísérlek néhány következtetést levonni a globális 

készpénzmentes civilizáció lehetséges eljövetelének irányába, annak 

megvalósulásának mikéntjébe. 

Eredmények és értékelésük 

A készpénzmentesség eléréséhez előbb tisztázni kell, miért szükséges – ha egyáltalán 

szükséges – megszabadulni a készpénztől. Készpénz gyanánt - a helyi pénzek 

kivételével - a monometallista gazdasági rendszerű országokban egyféle valutát 

használnak, amelynek fémből illetve papírból (más hozzáadott anyagokkal) történő 

előállítására általában az adott ország jegybankja jogosult. Ahogy ez elmondható 

Magyarországról is a forint esetében, jóllehet, vannak helyi pénzek is, ahol egy kisebb-

nagyobb közösség egymás között elfogadja az adott pénzeszközt, hogy a helyi 

gazdaságot ezzel is élénkítse (pl. soproni kékfrankos). 

Mindemellett a pénzkibocsátás jelentős költséggel jár. Egyrészt maga az anyag (a papír 

nem olyan, amit bárki megvehet), másrészt a hamisítást nehezítő biztonsági elemek 

alkalmazása, illetve az elhasználódás miatti csere is mind-mind költségnövelő tényező. 

Az MNB adatai szerint hazánkban évente 388 milliárd Ft (!) költsége van a 

készpénzhasználatnak. Köztudomású, hogy a nagyobb címletek forgalomba kerülése a 

feketegazdaságot segíti elő, hiszen ki akar rohangálni méretes bőröndökkel, 

amelyekben egyenként mondjuk tízezer 1.000 Ft-os papírpénz van, amikor ez 

kiváltható 500 db 20.000 Ft-ossal! Enélkül ez a fajta materialista készpénz-csere csak 

a filmekben létezne. 

Az elektronikus tranzakciók transzparenssé tehetik a pénzforgalmat, könnyebbé tehetik 

a pénz mozgását a megszerzett jövedelem forrásától kezdve. A pénzmosás elleni 

küzdelem az egyik sarokköve a gazdaság fehérítésének és a bűnözői csoportok 

visszaszorításának, pénzügyi ellehetetlenítésének. Mindez persze a becsületes 

fogyasztók, pénzt használók védelmét is szolgálja, hiszen a „fehér” munkából szerzett 

jövedelemből élőknek a háztartásukban történő kiadásaik tudatos tervezéséhez és 
visszaélésmentes fizetési műveleteik végrehajtásához biztonságra, kiszámíthatóságra 

és átláthatóságra van szükségük. 
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1. ábra: A háztartások havi fizetési műveleteinek megoszlása Magyarországon (2014) 

Forrás: Ilyés T. – Varga L. 2015: Mutasd, mivel fizetsz, megmondom ki vagy – A pénzforgalmi szokásokat 
befolyásoló szociodemográfiai tényezők. Hitelintézeti szemle, 2015. június, 30. o. 

 

Figure 1. The monthly distribution of households payment methods in Hungary (2014) 
Source: Ilyés T. – Varga L. 2015: Mutasd, mivel fizetsz, megmondom ki vagy – A pénzforgalmi szokásokat 

befolyásoló szociodemográfiai tényezők. Hitelintézeti szemle, 2015. június, 30. o. 

 

2014-ben Magyarországon a készpénzes vásárlás tette ki darabszámban az összes 

vásárlás közel négyötödét, míg értékben valamivel kevesebb, mint a felét (1. ábra). Az 

elektronikus úton történő fizetések darabszám tekintetében még kb. hetedét adják az 

összes vásárlásnak, de értékében már több mintegy negyedét teszik ki. A magyar 

kuriózumnak számító „sárga csekk”-es forgalom elhanyagolható volumenéhez társuló, 

szintén több mint egynegyedes értéke azt jelenti, hogy már kevesebbet fizetünk sárga 

csekkel, de az azon lévő összeg még jelentős nagyságot képvisel. A sárga csekkek 

jellemzően közüzemi számlák fizetését szolgálják, így az értékbeli változás a 

rezsicsökkentéssel kell korreláljon, míg a mennyiségbeli változás a közüzemi számlák 

kiegyenlítése alternatív módjainak növelésével érhető el. Ezzel kapcsolatban a Magyar 

Posta a közelmúltban hajtott végre fejlesztéseket, míg a közüzemi szolgáltatók 

elektronikus fizetési módszerekkel kapcsolatos innovációi, a számlák elektronikus 

kifizetését elősegítő online rendszerek (pl. dijnet.hu) is várhatóan hozzájárulnak a sárga 

csekkek részarányának csökkenéséhez. 

 
2. ábra: A forgalomban lévő készpénz állománya és éves növekedési üteme Magyarországon (2010-2015) 

Forrás: Kajdi L. –Varga L. 2015: Készpénzmentes társadalom –álom vagy valóság?, origo.hu,  2015. okt. 

30. 
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Figure 2. The cash in hand turnover and their annual growth numbers in Hungary (2010-2015) 
Source: Kajdi L. –Varga L. 2015: Készpénzmentes társadalom – álom vagy valóság?, origo.hu,  2015. okt. 

30. 

 

A 2. ábrán a sötétebb színű görbe a forgalomban lévő készpénz havi átlagállományának 

változását, a világosabb színű vonal pedig az éves növekedési ütem változását mutatja. 

A készpénzzel történő fizetés időrabló, hiszen pénzt kell felvenni, tárolni kell úgy, hogy 

onnan időről-időre kivehessünk egy-egy kisebb összeget, amelyet egy adott 

periódusban elköltésre szánunk, illetve a fizetés során figyelni kell arra is, hogy a helyes 

összegű visszajárót kapjuk. Mégis, az utóbbi években hazánkban folyamatosan nőtt a 

forgalomban lévő készpénz havi átlagállománya, az 5 évvel ezelőttihez viszonyítva 

30%-kal. Az MNB elemzői szerint ezt három tényező okozza: a tranzakciós célú 

pénzkeresletének, a megtakarítási célú pénzkeresletének, valamint a feketegazdaság 

készpénzigényének növekedése. Készpénzforgalom bővítő eszköznek tekinthető 

továbbá a 2014-ben bevezetett havi kétszeri „ingyenes” készpénzfelvétel lehetősége a 

lakosság számára a pénzintézetekben vezetett folyószámláikról. 

 
3. ábra: Az érintőkártyás technológia elterjedése a magyarországi fizetési kártyás rendszerben (2012-2015) 

Forrás: MNB, Fizetési rendszer jelentés 2016, mnb.hu 

 

Figure 3. The spreading of contactless card management system in Hungarian payment card system (2012-
2015) 

Source: MNB, Fizetési rendszer jelentés 2016, mnb.hu 

 

A kényelem azonban nagy úr. Mind a fogyasztók, mind a kereskedők szeretnének 

gyorsan, biztonságosan pénzt cserélni termékre, szolgáltatásra. Ezért egyre nagyobb 

arányban terjed az érintőkártyák és az érintéses vásárlások értékének aránya (3. ábra). 

 
4. ábra: Az elfogadói költségek változása a háztartások kártyás fizetési tranzakcióinak arányában (2015) 

Forrás: Ilyés T. – Varga L. 2015: A General Equilibrium Approach of Retail Payments, MNB Working 

Papers 3, 2015 idézi: Kajdi L. –Varga L.: Készpénzmentes társadalom –álom vagy valóság?, origo.hu, 2015. 

okt. 30. 
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Figure 4. The alteration of recipient costs in the payment transaction scales of Hungarian households (2015) 

Source: Ilyés T. – Varga L. 2015: A General Equilibrium Approach of Retail Payments, MNB Working 

Papers 3, 2015 idézi: Kajdi L. – Varga L.: Készpénzmentes társadalom – álom vagy valóság?, origo.hu, 2015. 
okt. 30. 

 

Jól látszik (4. ábra), hogy egy kártyaelfogadó kereskedő számára, amennyiben el tudja 

érni, hogy a fizetési tranzakciók arányának legalább 40%-a kártyával (ma jellemzően: 

bankkártya) történjen, úgy a viszonylag magas fix költséggel és ahhoz társuló 

alacsonyabb változó költséggel üzemeltetett kártyaelfogadás (pl. POS terminál) 

számára többletprofitot hozhat. Jelenleg ez a helyzet még nem általános, a kártyával 

történő vásárlások aránya hazánkban alig 17,5% volt 2015-ben. Az Európai Unió 

ugyanezen adata 30,4% volt 2014-ben. Tehát a 40%-os inflexiós pont aggregált szintű 

elérésére még évekre van szükség uniós szinten (hazánkban lehet, hogy évtizedre is), 

amennyiben tudjuk, hogy 11,8% volt az arány 2012-ben, és a jelenlegi tendencia 

folytatódik. Jómagam azt gondolom, hogy gyorsulni fog az elektronikus fizetések 

részaránya, és a 40%-os inflexiós pont sem kőbe vésett érték, a nyereségességi szint az 

évek múltával alacsonyabb lesz. 
 

5. ábra: Az elektronikus pénzforgalomban elkövetett visszaélések száma és értéke Magyarországon (2010-

2015) 

Forrás: MNB, Fizetési rendszer jelentés 2016,mnb.hu 

 
Figure 5. The occurence and value of committed frauds by internet payments in Hungary (2010-2015) 

Source: MNB, Fizetési rendszer jelentés 2016, mnb.hu 
 

Az elektronikus pénzforgalom térnyerésével, az ott elérhető egyre nagyobb 

mennyiségű pénzösszeg a visszaélések számát és értékét is növekedésre serkenti. A 

bűnelkövetői magatartást azonban nemcsak ez befolyásolja. Hiszen miközben a 

visszaéléseket igyekeznek visszaszorítani ágazati és kormányzati szinten egyaránt, az 

elektronikus pénzforgalom növekedését befolyásoló intézkedéseknek is ki kell állniuk 

a biztonságosság és megbízhatóság próbáját - a gyorsaságon és gazdaságosságon kívül. 

Hazai viszonylatban az utóbbi években elkövetett visszaélések száma és értéke eléggé 

hektikus képet mutat (5. ábra). A magyar helyzet azonban értéket tekintve már jóval 

kedvezőbb az EU-s szinthez viszonyítva (6. ábra). Ez valószínűsíthetően azt 

prognosztizálja, hogy növekedni fog az itthoni pénzforgalmi rendszerben is a 
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visszaélések száma és értéke egyaránt. Mivel ezeket egyre nagyobb arányban belső 

munkatársak követik el, így a munkaadói felügyelet és kontroll szerepe is tovább fog 

növekedni, amely miatt az eddig is erőteljesen szabályozott banki rendszerek további 

szigorításokon és jogkorlátozásokon fognak átesni. 

 
6. ábra: Visszaélések értéke az egyes európai országokban a teljes fizetési kártyás forgalomhoz viszonyítva 

(2013) 

Forrás: European Central Bank: Fourth report on card fraud, 2013, idézi: MNB, Fizetési rendszer jelentés 
2016, mnb.hu 

Figure 6. The value of the card frauds in certain European countries correlating to the overall payment card 

trade (2013) 
Source: European Central Bank: Fourth report on card fraud, 2013, idézi: MNB, Fizetési rendszer jelentés 

2016, mnb.hu 

 

Jelenleg tehát európai összehasonlításban biztonságosnak (lásd kiber támadások) 

tekinthető a kártyás fizetési rendszer, de ez csak egy része a készpénzmentes 

forgalomnak. 

 
7. ábra: A napközbeni elszámolási ciklusok időzítése Magyarországon 2015 szeptembere előtt és után 

Forrás: Giro Zrt., idézi: Kajdi L. – Varga L.: Készpénzmentes társadalom –álom vagy valóság?, origo.hu, 

2015. okt. 30. 

Figure 7. The timing of the daily settlement cycles in Hungary before and after September 2015 
Source: Giro Zrt.idézi: Kajdi L. – Varga L.: Készpénzmentes társadalom – álom vagy valóság?, origo.hu, 

2015. okt. 30. 

 

Ahhoz, hogy további lépések történjenek ez irányba, növelni kell a széles körben 

használt pénzügyi infrastruktúrák színvonalát, mivel azok elmaradnak a nemzetközi 

sztenderdektől. Ilyen pl. az azonnali fizetési rendszer megvalósítása, amely 

segítségével a tranzakciók biztonságosan és nyomon követhetően végbe mehetnek a 

tervezett előírás szerint legfeljebb 5 másodpercen belül. Vagy ilyen pl. a Bankközi 
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Klíring Rendszer elszámolási időszakainak átstrukturálása és gyakoribbá tétele, amely 

a 0-24 órás folyamatos elszámolás és jóváírás irányába ható lépésként valósult meg 

2015 őszén. 

Mindezen lépések azonban leginkább csak a technológiai folyamatokat érintik, a 

fogyasztók viselkedését ennél sokkal nehezebb és időigényesebb megváltoztatni. 

Egyik ilyen lépés lehet a jogszabályok és a pénzforgalom szabályozásának módosítása. 

Svédországban például néhány bank korlátozza a felvehető készpénz mennyiségét. 

Törökországban bevezetik saját nemzeti kártyás rendszerüket, amelynek a találó 

„Troy” nevet adták, mellyel a belföldi fizetéseket helyi rendszerben kívánják 

elszámolni, amelyhez a helyi kereskedőknek csatlakozniuk kell, hogy 2023-ra készpénz 

mentes legyen Törökország. Izraelben kormányzati munkacsoportot hoztak létre, hogy 

a GDP kb. 20%-át kitevő feketegazdaságból eredő adóhiányt visszaszorítsák. Dániában 

jelenleg tervezik, hogy nem lesz kötelező készpénzt elfogadni az éttermeknek, a 

ruházati boltoknak és a benzinkutaknak. És a nemzetközi példák sora egyre csak 

folytatható… 

Magyarországon is el lehet indulni a jogszabály változtatással járó „sárga köves úton”: 

jogásszal konzultálva kérdésemre úgy felelt, hogy elég a Polgári Törvénykönyv 6:42 § 

[Fizetés]-re vonatkozó jelenlegi részének az alábbi, áthúzással jelzett három szavát 

kihúzni, s egy csapásra megváltozhat az eddigi fizetési szokásrendszerünk jogi háttere: 

„(1) Pénztartozást pénz tulajdonjogának a jogosult részére való átruházása vagy a 

jogosult fizetési számlájára való átutalás útján lehet teljesíteni. 

 (2) A pénztartozás esetén a pénz átvételének időpontjában, egyéb esetben abban az 

időpontban válik teljesítetté, amikor a pénzt a jogosult fizetési számláján a jogosult 

számlavezető bankja jóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia.” 

Ehhez persze a fogyasztók eme jogkövető magatartására is szükség van. Ennek 

kötelező bevezetése kirekesztő lenne a folyószámlával, munkajövedelemmel nem 

rendelkezők részére, a digitális szakadék kétélű jelenségét átélőkről nem is szólva. 

Kutatások kimutatták, hogy ha a virtuális pénznél kézzelfoghatóbb készpénzzel 

vásárolunk, akkor 12-18 százalékkal kevesebbet költünk, mint pl. bankkártyával. 

Az olyan nemzetközi rendezvényeken, mint pl. a fesztiválok, a különböző nemzetiségű 

fesztiválozók különböző valutáinak átváltogatása helyett készpénzmentes 

tranzakciókkal 2015-ben már sikerült elérni, hogy a nagy hazai fesztiválok 90%-a a 

fogyasztók szempontjából fém- és papírpénzmentes legyen. Jelenleg érintéses fizetést 

lehetővé tevő bankkártyával majdnem minden második magyar rendelkezik, és hasonló 

az arány az érintéses fizetést elfogadó POS terminálok tekintetében a kereskedői 

oldalon is. 

Mindezen folyamatok összességében abba az irányba hatnak, hogy a készpénzmentes 

lét a fő szereplők: a fogyasztó, a vállalkozói szektor, valamint az állam együttes érdeke. 

Összefoglalás 

Mindezzel együtt mégis óvatosságra intenék minden szereplőt, aki lépéseket kíván 

tenni a készpénzmentes világ eljövetele felé. Tekintve, hogy az a „világ” egy teljesen 

„más világ” lesz, amit nem lehet a jelenlegi gazdasági rendszer paradigmái szerint, a 

régi gondolkodás szerinti válaszokkal hatékonyan (horribile dictu emberbarátian) 

működtetni. Olyan új paradigmákra van szükség, mint az itt nem részletezett BitCoin 

kriptovaluta esete, amely a 2008-ban indult pénzügyi válságra adott, egyfajta újszerű 

válasz. A másik fontos tényező az emberi szabadság megmaradásának igénye, mert ha 

az informatikai háttér rendelkezésre áll, hogy minden pénzügyi tranzakciót követni és 
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visszakövetni tudjunk, akkor ott nagyobb „úri huncutságok” is előfordulhatnak. Ady 

Endre már száz évvel ezelőtt is harcolt a „disznófejű Nagyúrral”, de ha nem vigyázunk, 

az elkövetkező korok nagymamái nemcsak nem tudják elmesélni unokáiknak, milyen 

volt, mikor a pénz még gurult, hanem valakik talán majd még azt is megszabják, hogy 

miről mesélhetnek az unokáiknak. 

Köszönetnyilvánítás 

Elsősorban hálával tartozom azoknak, akik több mint harminc évvel ezelőtt 

megálmodták Békéscsabára a felsőoktatási intézményt, s azoknak is, akik évtizedeken 

át küzdöttek azért, hogy itt felsőoktatás folyhasson. A mesterképzés keretén belül 

köszönet illeti Nyári Csabát, aki megengedte, hogy ezt a témát választva kiselőadást 

tarthassak belőle „Haladó pénzügytan" órán, és köszönöm Bodnár Gábornak is, hogy 

nemzetközi konferenciára meghívott diák előadónak, hogy rendkívül rugalmasan állt 

az állandó elfoglaltságra való hivatkozásomhoz, továbbá, hogy az előadás témáját is 

magam választhattam meg. Végezetül köszönettel tartozom Gurzó Imrének, aki a 

konferencia estéjén elhívott a szlovák delegációval közös „beszélgetős barátkozásra”, 

majd Bodnár Gáborral együtt eme publikáció megírására kapacitált. A fent meg nem 

nevezett személyek a leendő hallgatókba helyezték a bizalmukat, az itt megnevezettek 

viszont e sorok írójába, ami indokolja hálám jogosságát. 

Kulcsszavak: készpénzmentes társadalom, fizetési kártya, érintőkártyás technológia, 

elfogadói költségek, internetes fizetés során történő visszaélés 
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Can Our Civilization Exist without any Cash? 

Abstract 

The monthly distribution of households payment methods in Hungary and the spreading of contactless card 

management system in Hungarian payment card system are growing indeed. The forms of cash equivalents 

and easing instruments of using cash are broaden. The value of the card frauds in certain European countries 
correlating to the overall payment card trade flares. The potential coming age of cash-free world according 

to judicial and social science studies seems to be easier than we might assume. And how will take effects 

these changes to the man of future? Yet unknown, however presumably – according to the past experiences 
– not so devilish like an evil, rather faithful the saying and worthy of all acceptation that „could’ve been 

worse”. 

Keywords: cash-free world, payment card system, contactless card management system, recipient costs, 
internet payment fraud. 
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A PÉNZÜGYI TUDATOSSÁG FONTOSSÁGA NAPJAINKBAN 

SZAKÁCS Attila1 

1 Szolnoki Főiskola, Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék 5000, Szolnok, 
Tiszaligeti sétány 14. aszakacs1@gmail.com 

 

Bevezetés 

A 21. században, amikor az egész élet a pénzügyek körül forog, a megfelelő pénzügyi 

döntések meghozatala nélkülözhetetlenné vált. Az állandóan fejlődő világunk mellett 

nagy szerephez jutnak az egész világot sújtó gazdasági nehézségek hatásai is. Ennek 

kezelése érdekében nagyon fontos, hogy társadalmunk minden tagja megfelelő 

pénzügyi tudással rendelkezzen, hogy egyénre szabottan, a számára tökéletes, tudatos 

pénzügyi döntéseket hozhassa meg. Magyarország a rendszerváltást követően hatalmas 

fejlődésen ment keresztül, ezért elmondható, hogy az akkor fiatal korosztály tagjai 

napjainkra képtelenek voltak felvenni a fejlődő világ nyújtotta tempót. 

Fontos, hogy társadalmunk tagjai korosztályonként eltérő módon jussanak hozzá az 

alapvető pénzügyi tudáshoz és képesek legyenek használni is azt. Hogyan lehet 

megvalósítani mindezt? 

Kisgyermekkorban érdemes elkezdeni a pénzügyi tudatosságra való nevelést. A 

gyermekek elsősorban az otthonról hozott tudást hasznosítják, éppen ezért 

nélkülözhetetlen, hogy a szülők kellő odafigyeléssel igyekezzenek gyermekeiket 

pénzügyi tudatosságra, takarékoskodásra nevelni. Gyermekeinket könnyen taníthatjuk 

takarékoskodásra például a havi zsebpénz bevezetésével. Az idősebb, általános és 

középiskolás korosztály részére számos program áll rendelkezésre, amelyet az oktatási 

intézmények, illetve támogató szervezetek nyújtanak. Például gazdasági témájú 

csapatjátékokkal, vagy az MNB által sokszor megrendezett pénzügyi rendezvények 

segítségével is megvalósulhat. A tinédzserek, illetve a felsőoktatásban tanulók számára 

már rendelkezésre áll a diákmunka lehetősége is, mellyel finanszírozni tudják 

tanulmányaikat, egyéb kiadásaikat anélkül, hogy a szülők teljes mértékű segítségét 

igénybe vegyék. A fiatal felnőttek és családok részére igénybe vehető diákhitel illetve 

a különböző célokra felvehető hitelek sokasága nagy fejtörést okoz azoknak, akik nem 

rendelkeznek kellő tudással a pénzügy területén. 

Irodalmi áttekintés 

A pénzügyi tudatosság fogalomköre alatt a Magyarországon igénybe vehető biztosítási 

fajtákat, a takarékoskodás módszereit és a bankok és pénzintézetek által nyújtott hitel 

felvételi lehetőségeket értjük. 

A biztosítók nyújtotta lehetőségek kihasználása fontos manapság, mivel bármikor 

adódhat váratlan esemény (baleset, természeti anomáliák okozta károk, jövedelem 

kiesés stb.). Ezen váratlan események kezeléséhez nyújt segítséget az általunk kötött 

biztosítás által rendelkezésre álló összeg, amely segítséget nyújt a váratlan kiadások 

finanszírozására. 

Magyarországon négyféle biztosítási típust különböztethetünk meg, amelyek a 

következők:  
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1. ábra: Biztosítási formák Magyarországon (saját készítésű) 

Figure 1: Insurances in Hungary 

Anyag és módszer 

Egy általunk elemzett kérdőív, amely a megkötött biztosítások fajtáit kívánja bemutatni 

Magyarországon a következő eredménnyel zárult: a megkérdezettek 48,4%-a 

rendelkezik gépjármű biztosítással, 44,4%-a lakásbiztosítással, 38,9%-a 

életbiztosítással. Ami a legmeglepőbb, hogy a válaszadók 13,8%-a nem rendelkezik 

semmilyen biztosítással. 

A pénzügyi biztonsághoz nemcsak a jó munkahely, a magas jövedelem és a megkötött 

biztosítások vezetnek. Fontos megemlítenünk a különböző típusú hiteleket, 

kölcsönöket is. Hazánkban számos pénzintézet szakosodott kölcsönök és hitelek 

nyújtására, népszerűsítésére. Említhetjük itt a bank és pénzintézeteket, a 

gyorskölcsönöket nyújtó vállalkozásokat, vagy akár a hipermarketek által nyújtott 

áruhiteleket is. A választék hatalmas, így fontos, hogy mindenki megtalálja a számára 

legmegfelelőbb, legkedvezőbb konstrukciót nyújtó ajánlatot. Ebben segíthet a pénzügyi 

tudatosság elősegítése és tanítása. 

Egy korábbi kérdőívűnk a magyar lakosság hitelfelvételi céljait mérte fel, amelynek 

eredménye a következőképpen alakult: 

  

Utasbiztosítás

LakásbiztosításÉletbiztosítás

Gépjárműbiztosítás
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2. ábra: Hitelfelvétel Magyarországon (saját készítésű) 

 
Figure 2: Loans in Hungary 

 

Az általunk megkérdezettek 35%-a vett fel hitelt otthonteremtési céllal, valamint 25%-

a autóvásárlás céljából. A legtöbben tehát lakást és autót vásárolnak a felvett hitel 

összegéből. A társadalmi elvárások és a felsőfokú végzettség követelményének 

elterjedésével egyenesen arányosan nőtt a diákhitelt felvevők száma is, ők a 

megkérdezettek 11%-át teszik ki. Továbbá a válaszadók nyilatkoztak áruhitel (9%), 

illetve nyaralásra, szórakozásra (5%) felvett hitelekről is. Érdekes eredményeket is 

kaptunk az elemzés során. Megtudtuk például, hogy nemcsak javaik bővítésére vesznek 

fel hiteleket az emberek, hanem az alapvető megélhetési problémák megoldására, 

illetve már felvett hiteleik törlesztésének céljából is. Ez az eredmény is azt mutatja, 

hogy a mai nehéz gazdasági helyzetben nem mindenki tud eligazodni, nehézségeket 

okoz számukra, hogy miként is lehetséges takarékoskodni, vagy éppen megélni, saját 

pénzügyi lehetőségeiket maximálisan kihasználva. 

A pénzügyi tudatosság harmadik mérföldköve a takarékoskodás. A hazai bankok és 

hitelintézetek sokféle lehetőséget kínálnak pénzünk gyarapítására. Ilyenek a rövidebb, 

vagy hosszabb időre történő lekötése, kisebb és nagyobb kamatozással. A lehetőségek 

tárházában szerepelnek még az állam által kínált állampapírok, amelyekkel állami 

garancia mellett fektethetjük be pénzünket. 

Megkérdeztük a magyar lakosságot arról, hogy mik azok a lehetőségek, amelyek 

véleményük szerint hozzá segítik társadalmunkat egy tudatosabb pénzügyi felfogáshoz, 

tudáshoz.   

23%
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11%
8%
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Hitelfelvétel Magyarországon

Autóvásárlásra felvett hitel
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Az elemzés során egyértelművé vált, hogy társadalmunk tagjai igényt tartanak a 

pénzügyi tudatosság elősegítésére, megismertetésére, illetve támogatják, hogy a fiatal 

generációk is pénzügyi tudatosságra való nevelésben részesüljenek. Az elvárásokat 

tekintve látható, hogy a legtöbben megbízható befektetési lehetőségeket szeretnének 

igénybe venni, valamint számítanak az állam támogatására is ezzel kapcsolatban. 

Eredmények és értékelésük 

A pénzügyi tudatosságra való nevelés fontossága előtérbe került köszönhetően a 

globalizálódó, folyton fejlődő világnak, a gazdasági nehézségek okozta problémák 

megoldására. Ennek érdekében fontos, hogy a társadalmunk minden generációja 

pontos, teljes körű információval rendelkezzen a pénzügyi világ nyújtotta 

lehetőségekről. Ez a tudás nemcsak abban segít, hogy tájékozottságunkat, vagy 

tudásunkat gyarapítsa, de jelentős szerepet tölt be a takarékoskodásban is. A 

kisgyermekeket még nem igazán köti le a pénzügyi világ, ám a saját képességeiknek 

megfelelő módon már az ő korukban is átadható ez a tudás. Az oktatási intézményekben 

szintén érdemes folytatni azon törekvéseket, hogy pénzügyi, gazdasági témában tartott 

csapatjátékokon és rendezvényeken keresztül kialakuljon bennük egyfajta pénzügyi 

tudatosság, mérlegelő képesség. A fiatal felnőtteknek, akik családalapítás előtt állnak 

nagy segítség lehet a különböző expókon való részvétel, ahol a bankok és pénzügyi 

intézetek képviseltetik magukat és bővebb információkat tudnak nyújtani az 

érdeklődőknek, csökkentve ezzel a bizonytalanságot, amely kialakult a magyar 

társadalomban. Az idősebb korosztály legfőbb problémája, hogy nagyon kevesen 

mozognak otthonosan az internet világában. A gazdasági szereplők jelentős része 

rendelkezik online felülettel, illetve a szolgáltatást nyújtó vállalkozások java része is 

biztosít online ügyintézési lehetőséget, ám az idősebb generáció tagja kevés 

információval és tudással rendelkeznek az internet nyújtotta lehetőségekről. Érdemes 

tehát őket is tanítani különböző rendezvények keretében, hogy számukra is elérhetőek 

legyenek ezen felhasználói előnyök, lehetőségek. 

• Felnőttek pénzügyi kultúrájának fejlesztése

• Tanulók pénzügyi tudatosságának fejlesztése

Kiemelkedően fontos

• Otthonteremtő kincstárjegyek

• Önkéntes egészségpénztár

• Hosszú távú befektetési kötvény

• Önkéntes magánynugdíjpénztár

• Egészségpénztár, Nyugdíjpénztár, Otthonteremtés állami támogatása

• Adókedvezmények

Kevésbé fontos

• Állami támogatású babakötvény

Egyáltalán nem fontos
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Következtetések 

Azt a konzekvenciát vonhatjuk le, hogy érdemes időt, pénzt és energiát fektetni abba, 

hogy a magyar társadalom korosztályai körében a pénzügyi világban való tájékozódás 

akadályait elhárítsuk, csökkentsük a pénzügyi kockázatoktól való félelmet, s növelve 

ezzel a különböző megtakarítási formákat igénybevevők számát. Idővel talán 

megvalósítható lesz az az elképzelés is, hogy mindenki bátran merje kiaknázni a 

számára kínált lehetőségeket és biztosan mozogjon az interneten található 

szolgáltatások világában. Ehhez alapvetően szükséges az állam és a pénzintézetek felé 

történő bizalom nyilvánítás. 

Összefoglalás 

Napjainkban nagyon fontos, hogy megfelelő pénzügyi döntéseket hozzunk. A 21. 

század rohanó, folyton fejlődő világában szükség van arra, hogy társadalmunk minden 

korosztálya megfelelő információval rendelkezzen a pénzügyi lehetőségekről és 

tájékozódni tudjon bonyolult pénzügyi világunkban. Nagyon fontos, hogy a pénzügyi 

tudatosságra való nevelés már kisgyermekkorban elkezdődjön. Ennek felelőssége 

nemcsak a szülőké, hanem az oktatási intézmények pedagógusaié is. A pénzügyi 

tudatosságra való nevelést nemcsak száraz, a gyermekek számára unalmas módon lehet 

elkezdeni, hanem játékos, szórakoztató formában is. A gyermekek mellett 

természetesen említést kell tennünk az idősebb generációk oktatásáról is. A modern 

világ vívmányait az idősebb korosztály tagjai sokszor bonyolultnak érzik, így szükség 

van a megfelelő tájékozottság elérésére. Ennek rengeteg módja van, így mindenki 

megtalálja azt a tájékozódási formát, amelyet a legmegfelelőbbnek talál. A pénzügyi 

tudatosság elősegítésének eszköze tehát a megfelelő minőségű információszolgáltatás. 

Kulcsszavak: pénzügyi tudatosság, nevelés, megtakarítás 
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Financial Awareness 

Abstract 

Nowadays it is very important to make appropriate financial choices. In this always developing word people 

in different age groups need to have enough information about financial possibilities. It is always important 

to start to teach young children to financial awareness. It is not only parents’ duty but also teachers’ duty at 
schools. Teaching children do not have to be boring, it can be entertaining. Older generation find financial 

word so hard to understand so they would like to get enough information about their possibilities. There are 

many ways to find the best solution for everybody’s requirements. 

Keywords: financial awareness, education, savings 
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Bevezetés 

„A magyar biztosítási piac ma Európában és a világon sereghajtó, még a chilei 

biztosítók díjbevétele is magasabb, mint Magyarországé.” 

Kisbenedek Péter, a Mabisz elnöke 2012.03. 

 

A globális pénzügyi válság hatásai a biztosítási ágazatban is jelen vannak, így felmerül 

a kérdés, hogyan kell kezelni az állandóan változó gazdasági környezet változásával 

járó hátrányokat és akadályokat? A hátrányok és akadályok a következők: 

 szerény növekedési kilátások 

 szabályozói korlátozások 

 változó természeti katasztrófák hatásai 

 külön adók 

 egyéb akadályok. 

A biztosítási ágazat kilátásai a 2016-os évre megkövetelnek egy mindenki számára 

nyilvánvaló stratégia követését, amely a következő pontokból áll: 

 ügyfelek alapos ismerete 

 szigorúbb szabályokra való berendezkedés 

 hatékonyság javítása 

 rugalmasság fokozása 

 innováció és technológiai fejlődés követése. 

Talán az utolsó pontban említett fejlődés változásának követése a legfontosabb alapelv, 

ha sikeres vállalkozást szeretnénk működtetni. Egy jó informatikai háttér nagy 

segítségére lehet azoknak, akik be akarják magukat biztosítani a piacon, hiszen a mai 

modern korban, szinte minden vállalkozás rendelkezik valamilyen online felülettel, 

weboldallal. 

Irodalmi áttekintés 

A globalizáció és a válság hatásainak következtében átalakult a vállalatok szervezete 

és értékrendszere is. Ezt a változást az alábbi táblázat kellőképpen összefoglalja: 
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1. táblázat: A globalizáció és a válság hatására bekövetkezett változások a vállalatok szervezetében és 

értékrendszerében 

Jellemzők 
A globalizáció előtt a 

20. században 

A globalizáció után a 

21. században (válság 

előtt) 

A globalizáció után a 

21. században 

(válságban) 

Szervezet Hierarchikus (gúlaszerű) Külső-belső hálózatok Belső-külső hálózatok 

Működés jellege Strukturált, állandó Rugalmas Rugalmas, változó 

Működés módja Vertikálisan integrált 
Horizontális, feladatra 

integrált 
Innováció orientált, 

kockázatkezelő 

Fő erőforrások Materiális eszközök Információ bitekben IT Információ 

A siker 

kritériuma 
Állandóság Változás 

Változás és 

megbízhatóság 

Vezetési stílus Dogmatikus- Irányító Intuitív- Bevonó Megbízó- Bátorító 

Munkaerő 

státusza 
Beosztottak Munkatársak Partnerek 

Foglalkoztatottak 

aspirációja 
Biztonság Egyéni kiteljesedés 

Csoporton belüli 
kiteljesedés- 

biztonság 

Munkastílus 
Egyéni teljesítmény 

dominál 

Team-keretben 

egyének 

Csoport. kompetencia 

alapú 

Fő motiváció Részvétel a versenyben 
Hozzájárulás a vállalati 

eredményhez 

Teljes körű 

azonosulás a 
vállalattal 

Stratégiai 

tervezés jellege 
Felülről- le, szakaszos Kétirányú, folyamatos 

IT kezdeményező, 

folyamatos 

Fejlesztések 

jellege 
Lépésekben Nagy lépésekben Ugrásszerű 

Minőségi cél A lehető legjobbat 
Minőséget minimális 

hibával 
Minőséget 0 hibával 

Termelés jellege Tömegtermelés 
Egyéni igény kielégítés 

tömegtermeléssel 

Flexibilis igény 
kielégítés 

tömegtermeléssel 

Pénzügyi helyzet 

elemzése 
Negyedévenként Valós idejű (real time) 

Valós és jövő idejű 

(real-future time) 

Forrás: saját szerkesztés 

Table 1: Changes in companies methods due to economic crisis 

Source: own processing 

 

Levonva a következtetést kijelenthető, hogy a globalizáció előtt a vállalatok egy jól 

szervezett, meghatározott rendszer alapján működtek, ám ez a technológia fejlődésével 

egyidejűleg egyre bizonytalanabbá vált. A válság kezdetekor a pénzügyi biztonság 

teljes mértékben megdőlt, átvette a helyét a pénzügyi biztonság módszereinek keresése. 

Napjainkra olyan vállalati struktúra alakult ki, amelynek alapja az innováció, tehát a 

változásokra való reakcióidő minimalizálása. Változások láthatóak a vállalati 

döntéshozatalban is, mivel előtérbe került a csoportmunka, az úgynevezett 

„brainstorming” - egyfajta „vállalati ötletbörze”, melynek során nemcsak a felső 

vezetők mondhatják el a véleményüket, javaslataikat, hanem olykor még a munkásokat 

is megkérdezik arról, hogy van-e valamiféle ötletük, észrevételük a vállalat 
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működésével kapcsolatban. Annak reményében jöttek létre a csoportos megbeszélések, 

hogy talán a felsőbb vezetők nem látnak mindig mindent tökéletesen, így segítségükre 

lehet egy más beosztású munkatárs véleménye is. 

 

A vállalati működés átalakulását egy folyamatábra segítségével a legkönnyebb 

szemléltetni (1. ábra). 

 
1. ábra: A vállalat működésének átalakítása 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Figure 1.Changes of company methods 

Source: own processing 

 

A folyamatábrán azt láthatjuk, hogy a folyton változó technológia mennyiben 

befolyásolja a vállalat sikerességét. Következtetésképp elmondható, hogy minél 

hatékonyabban használja egy adott vállalkozás a technológia legújabb vívmányait, 

annál nagyobb nyereséget tudhat magáénak a jövőben. Ez alól nem kivétel a biztosítási 

piac sem. A folyton fejlődő online lehetőségekkel, mint például a közösségi média, 

mobil applikációk, vagy egy egyszerű weboldal, nemcsak érdeklődőket és leendő 

ügyfeleket lehet vonzani, hanem az internet segítségével jelentős pénzösszeg 

(marketing költségek) is megtakarítható. Mivel a potenciális ügyfelek többségében 

rendelkeznek internet használati lehetőséggel, jelentős mennyiségű embertömeget lehet 

megközelíteni online megoldásokkal és reklámmal. 

Anyag és módszer 

Hazánkban megfigyelhető, hogy az emberek többsége bizalmatlan, ha biztosításokról 

van szó. Nem szívesen kötnek biztosításokat, mivel nem rendelkeznek elég biztos 

tudással és nem akarják jelentős pénzügyi kockázatnak kitenni magukat. A nehéz 

pénzügyi helyzet sajnos nem kedvezett a biztosítási piacnak, ám a magyar lakosság 

többsége rendelkezik valamilyen biztosítással, többnyire lakás- élet- és gépjármű 

biztosítással. Természetesen a biztosítási piacon kínált biztosítási szolgáltatások közül 

is a legismertebb biztosítók szolgáltatásait választják hazánkban. A következő 

diagramon a biztosítók százalékos megoszlása látható, 2015. I. negyedévében (2. ábra).  

Új technológiák és 
menedzsment 

stratégiák 
bevezetése 
(analitika)

Megszüntethető
ek a rendszer 

felesleges 
kiadásai 

(közösségi 
média, mobil 

alkalmazások)

Az alkalmazottak 
hatékonyabban 
tudják végezni 

munkájukat 
(számítási felhők)

Profit növelése
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2. ábra: Teljes biztosítási piac (2015. I. negyedév) 

 

Figure 2. Full insurance market (2015. I. quarter) 

Eredmények és értékelésük 

Látható, hogy egyértelműen az Allianz, a Generali, a Groupama és az Aegon biztosítók 

piaci részesedése a legnagyobb, s csak ezután következnek a kevésbé hirdetett 

biztosítók, mint például a Signal. Ez is bizonyítja azt, hogy mennyire nagy szerepet 

játszik manapság egy jól irányzott reklámfogás, illetve mekkora hangsúlyt fektetnek a 

biztosítók a hatékonyabb eladás érdekében történő marketing stratégiára. 

Következtetések 

A tanulmány végső konzekvenciájaként elmondható, hogy a biztosítási piaci 

szereplőinek is fontos, hogy mindig naprakész rendszerben végezzék értékesítési 

tevékenységüket, felkészülve a váratlan pénzügyi helyzetekre, követve a folyamatosan 

fejlődő technológiát és készen állva az innováció szükségességére. A váratlan, hirtelen 

változó kockázati tényezők mellett fontos tehát, hogy a vállalatok időben képesek 

legyenek reagálni a változásokra. 

A gazdasági válság hatásai globálisan jelen vannak, ami nemcsak Magyarország 

helyzetét nehezíti meg. Manapság a társadalmunk tagjai nem szívesen vállalnak a 

szükségesnél nagyobb pénzügyi kockázatokkal járó befektetést, így a biztosítási piac 

szereplőinek dolga biztosítani őket arról, hogy nyugodt szívvel éljenek a biztosítói 

szolgáltatások előnyeivel. 

A reklám egyik leghatékonyabb és legolcsóbb formája az interneten keresztül történő 

népszerűsítés, melynek segítségével több korosztály és célcsoport válik elérhetővé. Az 

interneten történő népszerűsítés egyik előnye, hogy a vállalat pénzt takaríthat meg, így 

több marad egyéb célokra. A leendő ügyfelek biztosabban mernek „rákattintani” egy 

weboldalra, honlapra, mint például bemenni egy üzlethelyiségbe. 
 

14,0%

13,8%

10,3%

10,0%
9,1%

8,0%

6,7%
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4,4%
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16,6%
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3. ábra: Az információáramlás hatásai 

 

Figure 3. Appropriate information 

Összefoglalás 

A 21. század globális gazdasági válságának korát éljük, így a biztosításmarketing, mint 

tudományág az eddigieknél is sokkal nehezebbé vált. A hazai és nemzetközi biztosítási 

piacok átformálódtak, új stratégiák és kihívások keltek életre. Ez a változás napjainkban 

is zajlik, és várhatóan még jó ideig érezni fogjuk a változás hatásait. A válság 

kezdetekor sok vállalkozás nem tudta időben átformálni működését, így 

tevékenységüket kénytelenek voltak beszüntetni. Manapság az egyre nagyobb 

kockázatok miatt, a váratlan eseményekre és a szélsőséges pénzügyi folyamatok 

bekövetkezésére már a vállalat megalapításának kezdetén gondolni kell és bele kell 

illeszteni a vállalat működési tervébe. 
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Insurance Marketing and Economic Crisis in the 21th Century 

Abstract 

In the 21th century societies all over the world had to face with negative effects of economic crisis, so 

insurance marketing as a science became harder than ever before. Domestic and international insurance 
market had changed with new strategies and missions. This change takes place nowadays too and all kind of 

markets will feel its harmful effects. When crisis started many businesses couldn’t be able to follow these 

changes, and transform their methods so they must give up their enterprises. Nowadays because of financial 

risks companies must be ready to unexpected happenings and extremist financial processes before set up a 

business. They must make a strategy to avoid financial risks. 

Keywords: insurance, crisis, 21th century 

Információ Hatalom Értékesítés
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Bevezetés 

A kutatásunk középpontjában elsősorban az Elektronikus Közúti Áruforgalom 

Ellenőrző Rendszerről (EKÁER) valamint az adózásról szóló jogszabályok állnak. A 

rendszer célja az áruk nyomon követése, ide értve a nem harmadik országból 

Magyarországra történő termékbeszerzés vagy import, az Európai Unió más országába 

való bármilyen értékesítés, vagy export, valamint belföldön nem közvetlen 

végfelhasználó részére történő első általános forgalmi adóköteles termékértékesítést. 

Fontos megjegyezni, hogy a bejelentési kötelezettség nem a fuvarozót vagy 

fuvarszervezőt, hanem mindig a címzettet vagy a feladót terheli. Meghatalmazás esetén 

viszont a bejelentésnek eleget tehet a fuvarozó vagy fuvarszervező is. Egyes termékek 

mentesülnek a bejelentési kötelezettség alól. Célunk, hogy a fent leírt ügyfélkört 

megvizsgálva a jogi hátteret, az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszert 

(FELIR) és a bejelentés folyamatát figyelve megállapítsuk az EKÁER erősségeit 

valamint gyengeségeit. Fontosnak tartjuk az agráriummal való kapcsolat bemutatását 

is. 

Irodalmi áttekintés 

Az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az EKÁER alapját 

jelentik, ez törvényben foglalt felhatalmazás alapján alkotott 5/2015. (II. 27.) NGM 

rendelet szabályozza az EKÁER működését. Hatálya kiterjed Elektronikus Közúti 

Áruforgalom Ellenőrző Rendszer: 

  bejelentésre kötelezett tevékenységek megállapítására, 

  bejelentésre kötelezettek és a bejelentendő adatok körére, 

  az elektronikus felületen történő bejelentési, változás bejelentési kötelezettség 

teljesítésére, 

  az EKÁER szám megállapításának rendjére, 

  a kockázati biztosíték nyújtásával és mértékének folyamatos meghatározásával 

kapcsolatos szabályokra, 

  pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás által 

vállalt, az EKÁER keretében elfogadható garanciaszerződéssel kapcsolatos 

szabályokra. 

A mezőgazdasági termékek köre, melyek tekintetében fontos az adó- és az 

élelmiszerbiztonsági hatóságok együttműködése, általában az ún. „kockázatos 

termékek” körébe tartoznak. Ezek meghatározását az 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 

tartalmazza. Az agrártermékek szállításánál az EKÁER-es bejelentést megelőzi a 

FELIR rendszerben történő regisztráció, melyet a 2008. évi XLVI. törvény alapján a 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) működtet. 
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Anyag és módszer 

A kutatás módszertana a recens forrásmunkák felkutatása, azok manifeszt- és látens 

tartalmának feltárása. A téma és az EKÁER rendszer viszonylagos frissessége, 

valamint elektronikus volta miatt az irodalom nagyrészt elektronikus, online elérhető. 

A kutatás kezdetén négy nagyobb részre lehetett osztani a felhasznált irodalmat. Az 

első kizárólag a jogszabályi részével foglalkozott, a második része magát az EKÁER-t 

mutatta be, a harmadik elsősorban a FELIR rendszerről foglalkozott, míg a negyedik 

rész a rendszer „kiskapuit” próbálta megmutatni. 

Az EKÁER rendszer bemutatásáról első sorban az https://ekaer.nav.gov.hu/ oldalról 

lehet tájékozódni. Végig lehet nézni, hogy mikor mit kell tennie a bejelentési 

kötelezettnek valamint a regisztráció menetét, magát a felhasználói felületet, és a 

bejelentés folyamatát is. 

A FELIR rendszerrel való kapcsolatot a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

oldaláról találtuk elsősorban. Innen kiderült, hogy ki kaphat egyáltalán FELIR számot, 

és miért fontos ez az EKÁER rendszer szempontjából. 

Szintén internetes forrásra hivatkozva találtuk meg, hogy mi módokon próbálják 

kijátszani az emberek a rendszert, s ezáltal gyakorlatilag adót csalni, valamint, hogy ezt 

hogyan kísérelte meg lereagálni a hatóság. Itt lehetett észrevenni, hogy igazából 

mennyire sikeres is ez a rendszer. A következtetés többségét is ezekből a cikkekből 

vontuk le. 

Eredmények és értékelésük 

A Rendszer bemutatása 

Az EKÁER használatát a felhasználói kézikönyv (Nemzeti Adó és Vámhivatal, 2015) 

alapján foglaljuk össze: 

Regisztráció 

Az internetes felületen a rendszer három típusú regisztrációt támogat. Ezek: a 

bejelentésre kötelezett szervezet regisztrációja, az elsődleges felhasználó hozzáadása 

bejelentési kötelezett regisztrációhoz, valamint a szállítmányozói regisztráció. 

Folyamat bejelentési kötelezett szervezetnél: Először is az alapadatokat kell 

megadni. Ilyenek például a név, a születési idő, az anyja neve, és az 

adóazonosító jele. Ezt követően további adatokat kell kitölteni, mint pl. a 

szervezet típusa (pl.: gazdálkodó szervezet), valamint a szervezet adószámát. 

Folyamat elsődleges felhasználó hozzáadása bejelentési kötelezett 

regisztrációnál: Ügyfélkapus bejelentkezésnél az „elsődleges felhasználó 

hozzáadása bejelentési kötelezett regisztrációhoz” című menüpontot kell 

kijelölni. Fontos, hogy itt csak olyan felhasználókat tudunk regisztrálni, akik 

korábban már részt regisztráltak az EKÁER rendszerben. 

Szállítmányozói regisztráció folyamata: Ez az egyetlen regisztráció, amelyhez 

nem szükséges ügyfélkapus bejelentkezés. 

1. Felhasználói felület 

A fejlécekkel lehet navigálni a menüpontok között. Tapasztalataink szerint a 

felhasználói felület kifejezetten könnyen kezelhető, egyértelmű, és 

felhasználóbarát. 

2. Új bejelentés készítése 

Az új bejelentés készítése szintén eléggé egyértelmű. Három lépésből áll, a 

bejelentés: alapadatok rögzítéséből, a fel és lerakodási címadatok rögzítéséből, 

valamint a címadatokhoz az árutételek rögzítéséből. 
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Az EKÁER és a FELIR 

Az EKÁER rendszer a NÉBIH hatáskörébe tartozó termékek esetén kizárólagosan a 

FELIR azonosítóval rendelkező ügyfelek szállítmányához ad számot. Az alábbi linken 

http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/felir-kereso ellenőrizhető, hogy FELIR köteles-e 

az adott termék vagy sem, valamint hogy TEÁOR szám alapján regisztrációhoz 

kötelezett-e vagy sem, és hogy rendelkezik-e a vállalkozás FELIR azonosítóval. Ha 

nem rendelkezik azzal, pedig a törvény kötelezné, akkor regisztrálnia kell. 

Összességében az élelmiszereket érintő kérdésekben kell, hogy szoros kapcsolat legyen 

a két rendszer között. Ennek oka, hogy a nem bejelentett termékeket a NAV-on kívül a 

NÉBIH sem tudja ellenőrizni, ami élelmiszerlánc-biztonsági szempontból nagyon 

fontos lenne. Tapasztalataink szerint jelenleg a két rendszer jól tud összhangban 

dolgozni (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, 2014). 

A rendszer hibái 

Láncügyleteket össze lehet rakni oly módon, hogy a sokadik belső értékesítéshez 

kapcsolódóan csalják el az áfát, igaz ehhez árura van szükség, azaz a folyamat jóval 

drágább lesz. Ha egy termék kockázatos, akkor biztosítékot kell adni, amely megint 

csak pénzbe kerül. 

Az alanyi áfa menteseknek és egyes mezőgazdasági vállalkozásoknak nem kell 

alkalmazniuk az EKÁER-t. Szintén kibúvót kapnak azok az szervezetek, amelyeknél 

az első értékesítés során nem közúti szállítás történik. 

Alkohol, dohány és bio etanol termékek szállítói EKÁER helyett továbbra is az EU 

direktíván alapuló termékkísérő okmányt használják. 

Ugyanígy nem tartozik ide a harmadik országból behozott áru, valamint a 

szolgáltatások sem. 

Következtetések 

Összefoglalva: véleményünk szerint maga a rendszer teljesíti a bevezetésekor célul 

kitűzötteket, a gazdaság kifehérítését, az államháztartás bevételeinek növelését 

valamint az élelmiszerbiztonság fokozását. Pozitívuma, hogy most először nem a 
hatóságnak kell alkalmazkodnia az adócsalókhoz, hanem fordítva. Ismert, hogy 

tökéletes rendszer nincs, a bűnözők egyelőre nem jöttek rá az esetleges kiskapukra. A 

bevezetést követő első pár hónapban akadtak kisebb-nagyobb problémák. Ezekről 

cikkezett a napi sajtó, de egy teljesen új módszer bevezetésénél ez nem meglepő. 

Számokban is megmutatkozott a rendszer sikeressége, hiszen 136,7 milliárd forinttal 

nőtt maga az áfa-bevétel és bár ez többségében az online pénztárgépek bevezetésének 

köszönhető (egy évben vezették be mindkét rendeletet) azért a fenti adóbevétel 

növekedés részben az EKÁER érdeme is (Állami Számvevőszék, 2015). 

Természetesen adócsalók mindig voltak és lesznek is, így több helyen is kijátszották a 

rendszert. Erre nagyon jó példa a meggy exportja. Ekkor több termelő 3,5 tonna alatti 

gépjárművekkel szállított meggyet a román határon át, onnan kamionokkal utaztatták 

tovább az árut Bukarestig (Horváth, 2015). A folyamatos jogszabályi alkalmazkodást 

mutatja, hogy a tervek szerint a szállítmányt akkor is regisztrálni kell, ha kisebb 

járművet használva a raktérbe 3,5 tonnánál több árut pakolnak (Jakubász, 2016). 

Meglátásunk szerint az EKÁER-nek több olyan partnerre lenne szüksége, mint a 

NÉBIH és a FELIR, mert a rendszer jól működik és több támogatóval a kiskapuk 

többségét is be lehetne zárni. 
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Összefoglalás 

Az elsősorban leíró jellegű kutatás a rendszer működése mellett bemutatja a jogi 

hátteret, valamint a földügyi igazgatás szerveihez való kapcsolódást, elsősorban a 

Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatalhoz kötődően. Itt külön kitértünk az 

élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerrel való összefüggésre. Bemutattuk a 

regisztráció menetét, a felhasználói felületet, valamint hogy hogyan is kell új 

bejelentést készíteni. Megvizsgáltuk a rendszer esetleges kiskapuit, problémáit, az adott 

ügyfélkört, hogy ki kötelezett a bejelentésre, valamint azt, hogy hogyan változott a 

helyzet a rendszer bevezetése óta. Következtetést vontunk le az EKÁER hasznosságát 

illetően, valamint megvizsgáltuk a lehetséges kiskapukat és azok bezárását, amellyel az 

adócsalások mértékét jelentősen vissza lehetne szorítani. 

Kulcsszavak: EKÁER, FELIR, jogszabály 
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Presentation of the Electronic Road Trade Public Control System 

Abstract 

My research topic is about the operation of the electronic road trade public control system which controlled 

by the 2015/05 ngm decree. .First of all my research is a description about its function and its legal 

background, and also its connection to some of the departments of the Ministry of Agriculture, primarily to 
the work of the National Food Chain Safety Office. I also want to present how to connect the electronic road 

trade public control system with the Food chain safety information system. I want introduce the procedure of 

the registration, the user interface and how to create a new declaration. I will check the systems potential 
problems. I will also check the customer base, who need to declare, and how the situation changed after the 

implement of the new system. I want to conclude about the utility of the electronic road trade public control 

system, and to examine the potential problems and to beat these, which will lead to decrease the number of 
the tax cheaters. 

Keywords: food chain, system, road, trade, control 
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Bevezetés 

Az anyagmozgatási folyamatok elemzése kiemelt szereppel rendelkezik a mai 

felgyorsult világunkban. A vállalati folyamatokat nem csupán az egyes vállalat falain 

belül, hanem a vállalatok határain túlnyúlóan is ismerni, elemezni és a mindenkori 

kihívásokhoz, környezeti feltételekhez hangolni szükséges. Ezen értelemben már 

ellátási láncról (supply chain) beszélhetünk. Az ellátási láncban több, egymástól eltérő 

jellegű (azonban egymással szorosan összefüggő) áramlás zajlik, melyek egymáshoz 

viszonyított „mozgása” a folyamat összműködésének meghatározó jellemzője. 

Alapvetően három területet különböztetünk meg, ezek pedig az anyagi-, a pénzügyi- és 

az információs folyamatok, amelyeknek kölcsönös együttműködése nagymértékben 

befolyásolja a teljes ellátási lánc működését. 

A 21. század egyik legfontosabb kihívása, hogy a vállalatok folyamatosan képesek 

legyenek kontrollálni a végbemenő folyamatokat, és pozitívan befolyásolni azok 

eredményességét és hatékonyságát (Pallás-Varga, 2014). Természetesen mindez csak 

akkor lehetséges, ha a különböző (gazdasági és pénzügyi kihatással is rendelkező) 

áramlásokat mérhetővé képesek tenni. Sok vállalat egyelőre nincs abban a helyzetben, 

hogy egyértelműen képes legyen definiálni a saját ellátási láncát, továbbá a maga 

pontos helyét a teljes ellátási láncban. Ha ismernék az abban betöltött szerepüket, illetve 

képesek lennének modellezni a lezajló folyamatok egészét, az lehetővé tenné a pontos 

méréseket is. A mérhetőség pedig magában hordozza a korrigálás lehetőségét, ami a 

vállalatok hatékonyságának és eredményességének fokozásában jelentős szerepet 

játszhat. Ezen gondolatmenet fényében az ellátásilánc-menedzsment és a kontrolling 

együttese kiaknázatlan potenciálokat rejt magában. 

Az ellátási láncok hatékony kialakítása és megtervezése mára olyan stratégiai 

fontosságú témakörré vált, amely gyökeresen új, nemzetközi szinten is jól alkalmazható 

megközelítést igényel. A hálózati rendszerek stratégiája nemegyszer eltér az egyes 

szereplők egyéni stratégiájától, és a menedzsment új dimenzióit hívja életre. A 

logisztikai ismeretek természetesen rendkívül stabil alapját képezik e folyamatnak, 

ugyanakkor nem célszerű ragaszkodni a már megszokott elvekhez és a jól bevált 

gyakorlatokhoz. Ennek az az oka, hogy a „logisztika” klasszikus jelentése napjainkra 

meglehetősen kiszélesedett: e tudományterület más funkcionális területekkel való 

kiegészülése folytán ez a fogalom ma már a versenyképesség új dimenzióit is magában 

foglalja. A komplex ellátásilánc-menedzsment a 21. századnak tehát olyan innovatív 

területévé vált, amely az új kihívásokra hatékony, adekvát válaszokat képes adni. 

Irodalmi áttekintés 

Az ellátásilánc-menedzsment fogalma az elmúlt másfél évtizedben vált közkeletűvé, 

ami elsősorban a globalizáció soha nem látott mértékének köszönhető. E 

tudományterület gyökerei a logisztikai menedzsment területéről indultak, de dimenziói 

máig nem tisztázottak, nincsenek egzaktul körülhatárolva – ezt a témáról szóló 

szakirodalom is visszatükrözi. Az ellátási lánc minden olyan tevékenységet magában 
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foglal, amely a termék előállításával és kiszállításával kapcsolatos, a beszállító 

beszállítójától kezdve a végső fogyasztóig bezárólag. Az alapvető négy folyamat – 

tervezés, beszerzés, gyártás, kiszállítás -, amely az ellátási láncot meghatározza, 

magában foglalja a kereslet-kínálat menedzselését, az alapanyagok és az alkatrészek 

beszerzését, a gyártást, az összeszerelést, a készletezést, a rendelésfeldolgozást, a 

disztribúciót és a végső fogyasztóhoz való kiszállítást (Szegedi,2012). 

A logisztikai menedzsment és az ellátásilánc-menedzsment közötti alapvető különbség, 

az hogy 

1. amíg a logisztikai menedzsment főként a fizikai tevékenységre, az anyagi 

folyamatokra fókuszál, és rendszerint megáll az első fajú kapcsolatok 

szervezési horizontján, 

2. addig az ellátásilánc-menedzsment fókusza szükségszerűen eltolódik az 

információs folyamatok és kapcsolati rendszerek felé, valamint a horizont is 

kiterjesztődik a kapcsolatok többszintű rendszerére, illetőleg egész 

láncolatára. 

Az ellátásilánc-menedzsment eszköztára rendkívül széles, mindazonáltal három 

nagyobb kérdésköré csoportosítható (Demeter,2014). Ezek: 

1.  az ellátási lánc struktúrája és annak alakulása, 

2.  az ellátási láncban együttműködő vállalatok közötti kapcsolatok 

menedzsmentje, 

3.  a fogyasztónak értékesített termék- és szolgáltatáscsomag létrehozását 

biztosító, szervezeti határokon átívelő folyamatok összehangolt 

menedzsmentje. 

Az ellátási lánc menedzsment sajátosságai, jellemzői a következők: 

1.  Vevőközpontúság: az értéklánc mentén egymással kapcsolatban lévő és 

kölcsönösen függő szervezetek együttműködésének a célja a fogyasztói 

igények kiszolgálása, vevői érték előállítása a lehető legalacsonyabb 

költségek mellett és figyelembe véve az eszközök megtérülését. 

2.  Vállalati határokon átívelő folyamat, vállalatok közötti együttműködés: 

a vállalat határát nehéz meghatározni, az ellátási lánc menedzsment 

szemlélet szerint a folyamatok túlnyúlnak a vállalaton, de az iparág 

határán is, tekintettel kell lenni a szállítók szállítójára és a vevők vevőjére. 

Az ellátási láncok hatékony működéséhez elengedhetetlen az anyagi, 

pénzügyi és információs folyamatok összekapcsolása, összehangolása. 

3.  Stratégiai szemlélet: az ellátási lánc menedzsment egy olyan stratégiai 

eszköz, amely a versenyképesség megtartásáért és növeléséért felelős, a 
lánctagok tudásának, tapasztalatának és erőforrásainak felhasználása és 

kombinálása révén.  

4.  Rendszerszemlélet: az ellátási lánc menedzsment rendszerszemléletű 

valamennyi lánctagot és a folyamat egészét egyetlen egységes rendszerbe 

integrálja. 

Ahhoz, hogy pontosan elemezni tudjuk egy vállalat ellátási lánca által nyújtott 

teljesítményt, az szükséges, hogy tisztában legyünk annak szereplőivel. Az ellátási lánc 

tagjai közt szerepelnek mindazon cégek/szervezetek, akikkel a központi vállalat 

kölcsönhatásban van közvetlen vagy közvetett módon, a beszállítókon és vevőkön 

keresztül, a származás helyétől a fogyasztásig. Azonban ahhoz, hogy egy összetett 

hálózatot még kezelhetőbbé tegyünk, megfelelőnek tűnik különbséget tenni az 

elsődleges és a támogató tagok között. Az elsődleges és a támogató tagok 
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meghatározása a Global Supply Chain Fórum tagjaival készült interjúkon és 

beszélgetéseken alapszik, a Davenport (1993) által használt üzleti folyamat definíció 

felhasználásával. Az ellátási lánc elsődleges tagjai azon autonóm cégek, illetve 

stratégiai vállalati egységek, amelyek értéknövelő tevékenységet végeznek (operatív 

és/vagy irányítási) az üzleti folyamatokban, amelyek egy meghatározott kimenetet 

hoznak létre egy bizonyos vevő vagy piac részére. Ezzel ellentétben, a támogató tagok 

olyan vállalatok, melyek csupán forrásokat, tudást, hasznot vagy tőkét szolgáltatnak az 

ellátási lánc elsődleges tagjai számára (Gelei,2013). Az 1. ábra az alapvető szereplőket 

foglalja össze. 

 
1. ábra: Az ellátási lánc szereplői 

Forrás: saját összeállítás 

Figure 1. Players of the supply chain 

 

A 21. század globális méretű, szorított piaci versenyének egyik legmeghatározóbb 

jellemzője, a vevőkiszolgálás minőségének, gyorsaságának és az ezekkel összefüggő 

alacsony költségeknek az együttes vizsgálata. A végső fogyasztó a leadott 

megrendelésében feltüntetett terméket a lehető legrövidebb időn belül és a lehető 

legalacsonyabb költségen, s mindezt kiváló minőségben szeretné megkapni. Ehhez 

szükségszerű a vállalati határokon belüli és azokon kívüli folyamatok elemzése, 

valamint közös rendszerbe integrálása a teljes vállalati működés ellenőrzése, valamint 

javítása céljából. Ezen szemléletmód alapján jut kiemelkedő szerephez a kontrolling. A 

kontrolling egy vezetési alrendszer, amelyet koordinációs és integrációs feladatokra 

hívnak életre, és amelynek figyelme főként a költségek és eredmények összevetésére, 
a teljesítmények és a ráfordítások nyomon követésére irányul. A kontrolling alapvető 

célja a rendszerhatékonyabb működtetési feltételrendszer, valamint a célmeghatározás, 

tervezés és kontroll folyamatai összességének megteremtése a pénzügyek, a termelés 

és értékesítés területein (Hanyecz-Kristóf, 2011). A hagyományos kontrolling 

elsősorban számviteli szemléletmódot foglal magában. Megkülönbözteti a vállalati és 

a vezető számvitelt, elsősorban azonban az utóbbira támaszkodik (Hágen et al. 2009). 

A vezetői számvitel szervezési, tervezési, elszámolási, értékelési, 

információszolgáltatási rendszer, amelynek célja a vezetők (menedzsment), valamint a 

szervezeti egységek részére a tevékenység ellátásához szükséges adatok, információk 

biztosítása a teljesítmény/eredmény maximalizálása – vagy a veszteség minimalizálása 

– érdekében (Pucsek, 2013). 
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Anyag és módszer 

A kitűzött vizsgálati szakterület alapos feltárásához, valamint egy későbbi primer 

kutatás megvalósításához első lépésben részletesen, rendszerszemléletű 

megközelítéssel kívántuk feldolgozni a témában releváns magyar és nemzetközi 

szakirodalmat. A hazai kutatók munkái mellett számos angol és német nyelvű 

tanulmány képezi a publikációnk alapját. Az idegen nyelvű források között könyvek, 

folyóiratok, monográfiák, doktori értekezések, konferenciák írott anyagai egyaránt 

szerepelnek. 

Eredmények és értékelésük 

A globális versenyből fakadóan a gazdálkodó szervezetekre hatalmas nyomás 

nehezedik. Ezen tényezők közé többek között a növekvő nyersanyagárak, az emelkedő 

bérek a piaci versenyben az alacsony bérszintű országokkal szemben, a szélesebb 

termékportfólió, a rövidebb szállítási idők, az egyre gyorsabb ütemű világméretű 

változás faktorai sorolhatók. A versenyképesség tartós fenntartása érdekében a 

vállalatok arra kényszerültek, hogy vevőket a lehetőségükhöz mérten minél magasabb 

színvonalú termékekkel és szolgáltatásokkal, a lehető legalacsonyabb áron, a 

legrövidebb szállítási idővel „csábítsák” magukhoz. Ehhez szükséges, hogy a 

gazdálkodó szervezetek felismerjék, hogy mindezt csakis magas minőséggel előállított, 

piacvezető áron kínált, a versenytársnál rövidebb kiszállítási időt biztosító innovatív 

termékekkel érhetik el (Tóth-Kozma, 2016). Mindehhez nélkülözhetetlen a vállalatok 

együttműködése, a megfelelő stratégia, valamint egy jól használható kontrolling 

rendszer kialakítása. Az ellátási lánc újszerű, a hagyományos számviteli 

megközelítésen túllépő, és sokkal inkább a menedzsment-szemléletmódra, a hálózati, 

illetve stratégiai dimenzióra, együttműködésre fókuszáló kontrolling-szemléletmód 

szükséges a megfelelő elemzések lefolytatásához. Természetesen az „újfajta 

kontrolling”-nak is az az alapvető célja, hogy támogassa a vállalat vezetését a 

döntéshozatalban, valamint, hogy koordinálja a tervezési, ellenőrzési, pénzügyi és 

információs folyamatokat. 

A fentiek alapján az alábbiak szerint fogalmazhatjuk meg az ellátásilánckontrollingot: 

Az ellátásilánc kontrolling, az ellátási láncon belüli, vezetést támogató kontrolling 

kifejeződése, ami a tervezés, terv-tény eltéréselemzés, döntéselőkészítés, 

információkezelés és –nyújtás mellett többek közt feltárja a költségek keletkezésének 

okait és helyeit, megkeresi a szűk keresztmetszeteket a folyamatok kapcsolódási 

pontjain, valamint vizsgálja az emberi erőforrás hatékonyságát is. 

Továbbá kijelenthetjük, hogy az ellátásilánc kontrolling a vállalatokat átfogó, a 

megfelelő kontrolling koncepciókra épülő tevékenységek tervezése és irányítása.  A 

kontrolling funkció a folyamatok mérésében, a partnerek közti folyamatos 

kapcsolattartásban, valamint az információk, adatok értékelésében nyilvánul meg. Az 

ellátásilánc kontrolling tehát az ellátási lánc menedzsment részeként értelmezhető, ami 

a teljes ellátási láncolathoz kapcsolódó tervezést, irányítást, ellenőrzést és a logisztikai, 

valamint a termelő folyamatok információellátását foglalja magában. Az ellátási lánc 

kontrolling a vállalat teljes egészének elemzését, ellenőrzését és - amennyiben 

lehetséges - működésének optimalizálását jelenti. A kontrolling rendszer a 

rendelkezésre álló információk, tényadatok ellenőrzésére szolgál, melynek révén 

fokozható az értékteremtés hatékonysága és minősége. 

Az ellátásilánckontrolling továbbá feladatának tekinti a vállalatoknál lévő folyamatok 

mérhetőségét. Ehhez természetesen mutatószámok alkalmazására van szükség. A 
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tradicionális mutatószámrendszer azonban a dinamikusan változó, turbulens 

versenyhelyzetben szinte alig felel meg az elvárásoknak, hiszen hiányzik a filozófiából 

a jövőorientáltság, valamint elsődlegesen a múltbeli adatokból igyekeznek 

következtetéseket levonni. A mutatószámok által kínált megoldások kecsegtető 

eredmények prezentálására képesek, mindazonáltal a megfelelő és elvárt eredmények 

kiegészülve a szubjektivitás tényezőjével, mégsem tűnnek kielégítő megoldásnak 

(Gyenge,2015).Az ellátásilánckontrolling területén azonban olyan mutatószámokra 

van szükség, amelyek meghaladják az eddigi, csak a pénzügyi szakemberek számára 

sokatmondó mutatókat, és újabb, a menedzsment számára – nemcsak a pénzügyi 

tranzakciókat felölelő folyamatokról – olyan információt képesek nyújtani, amelyek 

birtokában lehetőség nyílik a jövőre vonatkozóan optimális döntések meghozatalára. 

Ezt támogatja az ún. ellátási lánc mágikus háromszöge (2. ábra). 
2. ábra: Az ellátásilánc-kontrolling „mágikus hármas” rendszere  

Forrás: Saját szerkesztés 

Figure 2.The magic triangle-system of supply chain controlling 

 

A folyamathatékonyság maximalizálása elsősorban az adózás és kamatfizetés előtti 

eredmény (EBIT) javítását jelenti. Erre lehetőségként szolgálhat a szállítási költség 

csökkentése, a humán tőke hatékonyságának fokozása, a termelékenység fokozása, az 

anyagköltség csökkentése. A tőkelekötés csökkentése a készletállomány 

minimalizálását és a hatékony eszközgazdálkodást (gépjárműpark és épületek stb.) 

jelenti. A nagy eszközállománnyal rendelkező cégekre folyamatos nyomás nehezedik, 

hogy eszközeiket optimálisan hasznosítsák, illetve hogy az eszközök költségei 

összevethetők legyenek a használatuk által termelt árbevétellel és profittal. Végül a 

fogyasztói haszon nem más, mint a vevői elégedettség fokozására való törekvés 

(részletesen lásd: Tóth-Kozma, 2016). 

A következőkben az ellátásilánckontrolling filozófiája kerül bemutatásra, amelynek 

négy tartópillére különböztethető meg (Stölzle-Otto, 2003). Ezt a 3. ábra foglalja össze.  
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3. ábra: Az ellátási lánc kontrolling filozófiája 

Forrás: Saját szerkesztés 
Figure 3. The philosophy of supply chain controlling 

 

A költségtudatosság az alábbi faktorokat jelenti: 

• A kontrolling költségszemléletének alapja, hogy a szervezeten belül a 

költségek mindig egy adott cél érdekében, így jól definiálható helyeken 

merülhetnek csak fel. 

• A költségnek csak elvárható hozam és eredmény esetében szabad felmerülnie. 

• Költségengedélyezés, vagyis csak akkor engedélyezett egy költség, ha hozama 

lesz. 

•  Csak azt a költséget vehetjük figyelembe, amely a vállalat érdekében merült 

fel. 

A célorientáltság nem más, mint a: 

• reális, elérhető célok megfogalmazása; 

• információszolgáltatáskor a problémák megjelölése; 

• folyamatos célképzés; 

• folyamatos célképzés, vagyis a szervezet teljesítményének, a teljesítmény 

mérésének, értékelésének is az alapja.  

• A tény és a tervezet közötti eltérésből adódóan új célt tűzök ki, a teljesítéshez 

újabb és újabb célok megjelölése a terv segítése érdekében. 

A jövőorientáltság többek között magában foglalja az alábbiakat: 

• a kontrolling alapvetően a jövőre összpontosít, mely a kontrolling 

gondolkodásmód legfőbb meghatározója. 

• csak annyiban érdekes a kontrolling számára a múlt, amennyiben befolyásolni 

tudja a jövőbeni feladatok ellátását. 

• a jövőre irányuló gondolkodásmód azt jelenti, hogy az eltérések elemzése 

révén fontos felismerésekhez jutunk. 

Következtetések 

Az elmúlt évek logisztikai irodalmának egyik leggyakrabban használt szakkifejezése 

az ellátási lánc, illetve az ellátásilánc-menedzsment. Cikkünkben ezt terjesztettük ki a 

kontrolling területére, mellyel megalapoztuk egy későbbi kutatás alapgondolatait. Az 

ellátásilánckontrolling számos, jelenleg még kiaknázatlan lehetőséget rejt magában, 

Költségtudatosság

Célorientáltság

Szűkkeresztmentszet 
orientáltság

Jövőorientáltság
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melynek további, részletes elemzése jelentős javulást eredményezhet a vállalatok 

eredményességében és hatékonyságában. A költséghatékony működés mára szinte 

minden iparágban a versenyben maradás egyik legfontosabb feltétele. A vállalati 

működés költségeinek csökkentésére való törekvés az elmúlt két évtizedben az anyagi 

folyamatok területén jelentős fejlődést eredményezett, és a következő időszakban 

további eredmények elérése szükséges a hatékony működés megteremtésének és 

fenntartásának érdekében. Ezt szolgálja az újszerű, menedzsment szemléletmódra 

összpontosító kontrolling rendszer alkalmazása az ellátási lánc területén. 

Összefoglalás 

A mai globalizált világban az egyes vállalatok egyedi szerepe egyre kevésbé fontos, 

míg az együttműködő, hálózatokban gazdálkodó vállatok jelentősége folyamatosan 

felértékelődik. A vállalatok az elmúlt majd’ egy évtizedben a nemzetközi szinten 

érzékelhető gazdasági folyamatoknak köszönhetően még költségérzékenyebbé váltak, 
és ezzel párhuzamosan folyamatosan keresik a piaci részesedés növelésének újszerű 

lehetőségeit és az azt támogató eszközöket. A jelenlegi turbulens gazdasági helyzetben 

a vállalkozások változásra való képessége és a rugalmassága meghatározó a 

versenyképesség megtartásában, annak fokozásában, valamint a pénzügyi stabilitás 

megteremtésében. Ebben nyújt segítséget egy újszerű megközelítés, vagyis az 

ellátásilánc kontrolling, amely alapvetően a hozzáadott érték mértékének növelését 

hivatott segíteni. Az ellátási lánc mentén a hozzáadott érték stratégia szintén 

értelmezhető, a nyújtott fogyasztói érték és az ellátási lánc mentén felmerülő költségek 

különbségeként. 

Jelen tanulmány a téma rendkívüli jelentőségét, és mint újszerű vezetési eszköz 

gyakorlati alkalmazhatóságát kívánja értékelni, megalapozva a kutatássorozat egy 

későbbi primer, esettanulmányokon alapuló vizsgálatát. 

Kulcsszavak: vállalati hálózatok; versenyképesség; ellátásilánc-menedzsment; 

kontrolling; ellátásilánc-kontrolling 
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Controlling in the Supply Chain Management 

Abstract 

In today’s globalised world the special role of the single companies is less important while the significance 
of the cooperating ones run in a network is getting greater and greater. Due to the economic processes on the 

international level, in the past decade companies have become more and more cost sensitive and, as a 

consequence, they are searching for new ways of increasing their market share and the instruments that can 
support this. In the current volatile economic situation the ability of change and the flexibility of enterprises 

are decisive in keeping and enhancing competitiveness as well as creating financial stability. A novel 

approach can be of great help in this situation, i.e. supply chain controlling, which is basically meant to 

increase the extent of added value. The added value can strategically be interpreted along the supply chain as 

a difference between the provided consumer value and the cost arising in the supply chain. 
The present paper is aimed at assessing the great importance and the implementation of the topic in practice 

as a novel managerial tool by laying the foundations for forthcoming primary research based on case studies. 

Keywords: corporate networks; competitiveness; supply chain management; controlling; supply chain 
controlling; 



 

222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÉSZETTUDOMÁNY-INFORMATIKA SZEKCIÓ 



A magyar gazdaság és társadalom a 21. század globalizálódó világában 

223 

ZÁRT TÖRÖTTVONALAK VIZSGÁLATA  

A SZÁMEGYENES MENTÉN 
BORBOLA Gábor

1 

1Szent István Egyetem, Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar  
(Debreceni Egyetem, Informatikai Tudományok Doktori Iskola) 

borbola.gabor@gk.szie.hu 

 

Előzmények, célkitűzés 

Jelen közlemény célja, hogy bemutassa az egydimenziós goligonokkal kapcsolatos 

kutatási eredményeket. 

n-oldalú (2-dimenziós) goligonnak nevezzük azokat a síkbeli zárttörött vonalakat, 

melyek oldalainak hossza egymást követő pozitív egész számok sorozata n,,2,1  ; 

csúcsai a négyzetrács pontjai, az egymással szomszédos oldalak pedig derékszögben 

csatlakoznak egymáshoz. 

A síkbeli goligonok fogalmával A. K. Dewdney (1990) által publikált cikkben 

találkozhattunk először a Scientific American tudományos magazinban. A síkbeli 

alakzatokkal kapcsolatos matematikai kutatás során (Sallows et al., 1991)a szerzők 

számítógépes programot dolgoztak ki a különböző oldalszámú geometriai objektumok 

összeszámlálására, mely eredmény helyességét egy matematikai tétellel igazolták. A 

goligonok számának sorozatát a „The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences” 

rögzíti (Sloane, A006718). Könyv formájában Ilan Vardi (1991), valamint Martin 

Gardner (2001) szentelt különálló fejezetet a téma bemutatásának. A goligonok 

fogalmának egyik lehetséges általánosításával Lee Sallows foglalkozott (1992), 

melyben olyan, a goligonokhoz hasonló síkbeli zárt törött vonalakat vizsgált, melyek 

szögei 90 foktól eltérőek. 

A goligonok fogalmának egy másik lehetséges általánosításához jutunk, ha módosítjuk 

a dimenziók számát, és a kétdimenziós törött vonalak helyett alacsonyabb, vagy 

magasabb dimenziószámban keressük az előre rögzített oldalszámú geometriai 

objektumokat, ha ilyenek egyáltalán léteznek. 

A probléma megfogalmazása 

n oldalú egydimenziós goligonnak nevezzük azokat az origó kezdőpontú zárt törött 

vonalakat, melyek egymást követő oldalainak hossza rendre n,,2,1   és az oldalak a 

számegyenes mentén pozitív vagy negatív irányba halad mindaddig, amíg vissza nem 

jut a kezdőpontba. Csúcsnak nevezzük az egydimenziós goligonokat alkotó törött 

vonalak végpontjait. A csúcsokat egy-egy egész számmal adjuk meg, a számegyenesen 

elfoglalt helyük alapján. 

Megjegyzések: 

Az egydimenziós goligonok minden csúcsa a számegyenes egész osztópontjára esik. 

Két egydimenziós goligont egybevágónak nevezünk, ha létezik olyan egybevágósági 

transzformáció, mely egyik alakzatot a másikba viszi át. 

Egy goligon eltolt képét kapjuk, ha minden csúcsához hozzáadjuk ugyanazt az egész 

számot. A definícióban az origó kezdőpontként történő választása önkényes, azonban 

minden alakzatnak mindig létezik olyan eltolt képe, melynek kezdőpontja az origó. 

Legyen adott az Nn  pozitív szám. Egydimenziós goligont kapunk, ha találunk olyan 

alkalmasan választott előjelsorozatot, melyre a 
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 0=321 n   (1) 

egyenlet teljesül. 

Ha találunk egy előjelsorozatot, melyre az (1) igaz, akkor minden előjelet az 

ellenkezőjére változtatva ugyancsak nyerünk egy, az origóra tükrözött megoldást. 

Az egymással egybevágó egydimenziós goligonokat a későbbi vizsgálatok során nem 

tekintjük különbözőknek. 

A legegyszerűbb egydimenziós goligon 3 oldalú, csúcsainak koordinátái: 0; 1; 3 

(1.ábra) (Az egyes törött vonal darabok a láthatóság érdekében függőlegesen szét lettek 

húzva.) 
2. ábra.3 oldalú egydimenziós goligon 

 

Figure 1. 3 sided one-dimensinal golygon 

 

Választ kerestünk továbbá arra is, hogy hatékonyabbá tehető-e a keresés alkalmasan 

választott heurisztika alkalmazásával? 

Kereső algoritmus és alkalmazott heurisztika bemutatása 

A kutatás során olyan számítógépes kereső algoritmus került kidolgozásra, mely 

módszeresen előállította az egydimenziós goligonokat. A program összeszámolja az 

adott oldalszámú, egymással nem egybevágó zárt törött vonalakat, a talált alakzatok 

jellemző adatait pedig egy tovább vizsgálható adatbázisban rögzíti. A program 

megrajzolta az egyes törött vonalak képét (1. és 2. ábra) 
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2. ábra. Az összes nem egybevágó 7 és 8 oldalú egydimenziós goligon 

 

 

Figure 2. The all of not congruent 7 and 8 sided one-dimensinal golygon 

 

Az algoritmus kiválasztásakor figyelembe kellett venni, hogy szisztematikusan 

számoljuk össze az összes létező megoldást, erre a backtrack kereső bizonyult a 

legalkalmasabbnak. 

Az állapottér reprezentáció során az (1) egyenlet bal oldalán szereplő előjeles 

sorozatokat tekintjük állapotoknak. A kezdőállapotban a sorozat minden eleme pozitív 

előjelű; a célállapotban az előjeles sorozat összege 0. Operátorként a sorozat elemeinek 

előjelcseréjét alkalmaztuk, az i-edik lépésben az i-edik sorozatelemre alkalmazzuk az 

operátort. Heurisztika alkalmazása nélkül visszalépést csak az után alkalmazunk, ha 

már az n-edik sorozatelemet is elláttunk valamilyen előjellel és megvizsgáltuk, hogy a 

kapott előjeles sorozat célállapot-e. 

A kereső algoritmus futtatása előtt a kezdőállapotában célszerű megvizsgálni, hogy az 

(1) egyenlet jobb oldalán szereplő 0 összeg egyáltalán ellátható-e megfelelő 

előjelekkel, vagy sem. A célállapotban ugyanis az előjeles sorozatban szereplő pozitív 

számok összegének egyenlőnek kell lennie a negatív számok összegével. Ezért ha a 

vizsgált sorozat elemeinek összege a kezdőállapotban páratlan, akkor az elemek már 

nem láthatók el olyan előjelekkel, hogy az összegük 0, azaz páros legyen. 

Egy nagyméretű keresőfa mérete alkalmasan választott heurisztika segítségével 

jelentős mértékben csökkenthető (lásd 1. táblázat). 
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A H1 heurisztika alkalmazásakor meghatároztuk az aktuális állapotban, hogy milyen 

messze jutottunk el a kezdőponttól, és kiszámítottuk a további sorozatelemekkel 

megtehető távolságot is. Amennyiben a hátralévő sorozatelemek összege kisebb, mint 

a kezdőponttól mért aktuális távolság, akkor alkalmaztuk a visszalépést. 

A H2 heurisztika esetében megfordítottuk a növekvő sorozatot csökkenővé. A H1 

heurisztikával együtt alkalmazva a kezdeti első néhány lépést követően már jóval 

távolabb juthatunk a kezdőponttól. Emiatt kevesebb lépés után is kiderülhet, hogy a 

keresés olyan útra jutott, ahol már nem található megoldás, így hamarabb 

bekövetkezhet a visszalépés. 

A tükörszimmetrikus esetek kiszűrése úgy történt, hogy a sorozat első eleme csak 

pozitív előjelű lehetett, ilyen módon is csökkentve a keresőfa méretét. 

 
1. táblázat. Egydimenziós goligonok keresése során bejárt csomópontok számának alakulása az alkalmazott 

heurisztika függvényében 

 n 

20 24 28 32 

Keresőfa bejárt 

csomópontjai 

Heurisztik
a nélkül 

1 048 575 
(100,0%) 

16 777 215 
(100,0%) 

268 435 455 
(100,0%) 

4 294 967 295 
(100,0%) 

H1 
563 025 

(53,7%) 

8 382 727 

(50,0%) 

125 984 955 

(46,9%) 

1 907 070 333 

(44,4%) 

H1 és H2 
75 603 
(7,2%) 

932 793 
(5,6%) 

11 951 627 
(4,5%) 

157 536 563 
(3,7%) 

Megoldások száma 7 636 93 846 1 199 892 15 796 439 

Table 1. Count of graph node of the one-dimensional golygonsdepending on the used heuristics 

 

Az 1. táblázat az n-oldalú egydimenziós goligonok keresése során előállított előjeles 

részsorozat számát mutatja be, négy kiválasztott n esetén. A feltüntetett százalékértékek 

számításakor a heurisztika nélküli vizsgálatok számát tekintettük viszonyítási alapnak. 

Megfigyelhető, hogy az alkalmazott heurisztikák hatékonysága az oldalszám 

növekedésével egyre inkább javul. Az táblázat adataiból az is megfigyelhető, hogy a 

H1 és H2 heurisztikák együttes alkalmazásakor közel minden tizedik részsorozat 

egyben megoldás is. 

Eredmények 

A keresőalgoritmus által összeszámolt nem egybevágó n-oldalú egydimenziós 

goligonok számára vonatkozó eredmények az 2. táblázatban tekinthetők meg. A 

táblázatban csak az  kn= 14   vagy k n=4 (ahol
Zk ) oldalú egydimenziós goligon 

szerepelnek, a további n értékek esetén az algoritmus 0 értéket szolgáltatott. 

Megjegyzés: A 2. táblázatban bemutatott sorozat értékei megegyeznek a The On-Line 

Encyclopedia of Integer Sequences A058377 sorszámú (Sloane, A058377) sorozatával, 

azonban az eredmény meghatározása az ott közölt rekurzív függvény számítási elvétől 

teljes mértékben eltér. 
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2. táblázat. Egydimenziós goligonok száma ( 721  n ) 

n 1-dim. goligonok száma n 1-dim. goligonok száma 

3 1 39 1 512 776 590 

4 1 40 2 915 017 360 

7 4 43 20 965 992 017 

8 7 44 40 536 016 030 

11 35 47 294 245 741 167 

12 62 48 570 497 115 729 

15 361 51 4 173 319 332 859 

16 657 52 8 110 661 588 734 

19 4 110 55 59 723 919 552 183 

20 7 636 56 116 307 527 411 482 

23 49 910 59 861 331 863 890 066 

24 93 846 60 1 680 341 334 827 514 

27 632 602 63 12 505 857 230 438 737 

28 1 199 892 64 24 435 006 625 667 338 

31 8 273 610 67 182 650 875 111 521 033 

32 15 796 439 68 357 366 669 614 512 168 

35 110 826 888 71 2 681 644 149 792 639 400 

36 212 681 976 72 5 253 165 510 907 071 170 

Table 2. Count of the one-dimensional golygons ( 721  n ) 

Az eredmények igazolása 

A fenti keresőalgoritmus által összeszámolt megoldások számát vizsgálva a következő 

állításokat fogalmazhatjuk meg. 

1. Tétel: Az n -oldalú egydimenziós goligonok száma egyenlő a 

 )(1))(1)(1(1=)(1 32

1=

nk
n

k

xxxxx    (2) 

szorzat polinom felbontásában szereplő 4

1)( nn

x  tagjának együtthatójával. 

 

Bizonyítás: Az n -oldalú egydimenziós goligonok számának meghatározásához 

rendeljük hozzá a (1) egyenlethez a 

 )())()(( 332211 nn xxxxxxxx     (3) 

generátorfüggvényt. Vegyük észre, hogy a fenti szorzat felbontása után minden tag 

 nn xxxxx   321321 =  

alakú lesz, így az kx  együtthatója adja meg a 

 kn =321    (4) 

egyenlet megoldásainak számát. Egydimenziós goligonok esetében (1) szerint 0=k , 

ami a megfelelő (3) generátorfüggvény konstans tagjának kiszámításával határozható 

meg. 

Tehát a (1) egyenlet különböző megoldásainak számát - így egyben az n -oldalú 

egydimenziós goligonok számát is - a (3) kifejezés konstans tagja kiszámításával 

kaphatjuk meg. 

A (3) szorzatból eltávolítjuk a negatív kitevőjű hatványokat. Egyetlen tényezője 

átírható   
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alakra, ami alapján a (3) értéke  
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n
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 (5) 

A számtani sorozat összegképlete alapján a tört nevezőjében szereplő kitevők összege 

 
2

1)(
=321




nn
n  

ezért az átalakítás után (5) a következővel egyenlő: 

 )(1))(1)(1(1
1 2642

2

1)(

n

nn
xxxx

x




  (6) 

Az első, együttható nélküli részben keressük tovább az 2

1)( nn

x  együtthatóját. 

Mivel a (6) szorzatban mindenütt 2x  hatványa szerepel, végezzük el a xx  

helyettesítést, de ekkor a tört nevezőjében szereplő hatványkitevőt is korrigálni kell, a 

tört nevezőjének 2-vel való osztásával. Így végül arra az eredményre jutottunk, hogy az 

egydimenziós goligonok számát a 

 )(1=)(1))(1)(1(1

1=

32 k
n

k

n xxxxx    

polinomszorzat felbontásában szereplő 4

1)( nn

x  tag együtthatója adja meg. Ezzel 

bizonyítottuk az állításunkat. 

A bizonyított tétel alapján manuálisan továbbra is nehéz kiszámítani a kérdéses 

együttható értékét, azonban egy matematikai programcsomag komoly segítséget 

nyújthat a számítás elvégzésében. 

Az egydimenziós goligonok számát kiszámító Mathematica programkód: 

 
szorzat[n_] := Product[x^k + 1, {k, 1, n}] // Expand;  

egyutthato[n_] := Coefficient[szorzat[n], x, n (n + 1)/4]; 

t = Table[egyutthato[n]/2, {n, 1, 100}] 

 

Magyarázat: 

Az 1. sor szorzat függvénye meghatároz egy n-tagú szorzatot, melynek tényezői 1kx  

polinomokból állnak. Az Expand utasítás elvégzi a zárójelek felbontását. 

A 2. sor együttható függvénye meghatározza a fenti szorzat x változó 4)1(n+n -edik 

együtthatójának értéket. 

A 3. sor rögzíti a t táblázatban az első 100 kiszámított együtthatót. A táblázat értékeit 

kettővel osztottuk, a tükörszimmetrikus megoldások elkerülése érdekében. 

A Mathematica kód helyességét igazolja, hogy az általa kiszámított eredmények 

megegyeznek az 1. táblázat adataival.  
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2. Tétel: Nem léteznek olyan n-oldalú egydimenziós goligonok, ahol 

 kn= 24  és  kn= 34  alakú (ahol 
Zk ). 

 

Bizonyítás: 

Az 1. tétel alapján a (2) szorzatpolinom 4

1)( nn

x  tagjának együtthatója jelöli az 

egydimenziós goligonok száma. 

Legyen  kn= 34  alakú (ahol 
Zk ). 

A kitevőben szereplő kifejezés ekkor: 

Zkk
kkkknn










2

3
54

4

62016

4

2)(4)34(

4

1)( 2
2

 

Azonban így a kitevő nem lenne egész szám. A (2) szorzatpolinom együtthatóinak 

kitevője azonban csak egész lehet. 

Hasonlóan, legyen most 24 kn= alakú (ahol 
Zk ). 

A kitevőben szereplő kifejezés ekkor: 

Zkk
kkkknn










2

1
34

4

21216

4

1)(4)24(

4

1)( 2
2

 

Azonban a kitevő ebben az esetben sem lenne egész szám. 

Ugyanakkor, ha 14 kn= alakú (ahol 
Zk ), akkor 

Zkk
kknn







)14(
4

4)14(

4

1)(
 

valamint ha kn=4 alakú (ahol 
Zk ), akkor 

Zkkk
kknn







)14(
4

)14(4

4

1)(
 

melyek egész számok. 

Összegezve, tehát csak olyan n-oldalú egydimenziós goligon létezik, ahol kn=4  vagy 

14 kn=  (ahol 
Zk ). Ezzel az állításunkat igazoltuk. 

Összefoglalás 

A tanulmány megismertette az olvasót az egydimenziós goligonok fogalmával. A velük 

kapcsolatban felvetett problémákra nem csupán számítógépes módszert ismertetett az 

alkalmazott heurisztikákkal együtt, hanem a kapott eredményeket algebrai eszközökkel 

is igazolta. A kimondott tételek alapján pedig megadott egy Mathematica 

programkódot, mely segítségével gyorsan kiszámítható az egydimenziós goligonok 

száma. 

Ugyanakkor felvetődhet az a kérdés is, hogy három vagy annál magasabb 

dimenziószámban nem általánosítható-e a probléma? Vagyis tetszőleges 

dimenziószámban előállíthatók-e a goligonokhoz hasonló alakzatok? És ha léteznek, 

akkor vajon hány nem egybevágó alakzat van adott oldalszám esetén? A Doktori 

Iskolában folyó kutatások ezen kérdésekre kívánnak a továbbiakban kielégítő 

válaszokat szolgáltatni.  
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Inspection of the Closed Line Segments Around the Number Line 

Abstract 

It will be presented the test results of the special closed polygonal chains, where the lengths of sides are 

formed by the sequence of successive positive integers (1, 2, …, n ) and its vertexes are the integer points of 

the number line. 

During the researches done at the PhD School of the Information Science Department of the Debrecen 
University a special computational algorithm was developed which is capable of methodically generating 

geometrical forms on the number line, with the help of a backtrack seeker from the field of artificial 

intelligence. The algorithm counts all incongruous closed polygonal chains with a specific number of sides 
and records the data of all found forms in a database which can be examined further on.  

This lecture aims to present all the findings, as well as the heuristics applied when searching and it also 

focuses on their algorithmic efficiency. 

Keywords: closed polygonal chain, mathematical problem solving with computer, backtrack, heuristics, 

algorithmic efficiency 
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Bevezetés 

Magyarországon az Agrárgazdasági Kutatóintézet (AKI) hatáskörébe tartozik a Piaci 

Árinformációs Rendszer (PÁIR) üzemeltetése az agrárágazat irányításának, 

működtetésének és az európai uniós kötelezettségek ellátásának céljából. 

A „Gazdálkodás” 57. évfolyamának 5. számában megjelent ’Mezőgazdasági termelők 

árinformációs igényeinek felmérése Magyarországon’ (Stummer – Tikász, 2013) című 

cikk motivált bennünket e tanulmány megvalósításában. A szakcikk számos érdekes 

eredményről tájékoztat, többek között arról is, hogy a magyar mezőgazdasági termelők 

árakra vonatkozó tájékozódásuk során milyen forrásokat használnak fel, azaz pontosan 

honnan tájékozódnak a mezőgazdasági árakról. A különböző felmérésekhez az AKI 

Tesztüzemi rendszerén (FADN) elektronikus kérdőíves felmérést végeztek, melynek 

során összesen 241 termelőt kérdeztek meg. A válaszok gyakoriságának megoszlása 

alapján 12 változós rangsort készítettek a termelők árinformációs tájékozódásának 

szokásairól. Ebből a rangsorolásból kiolvasható, hogy a PÁIR internetes felülete 

csupán a 9. helyezést érte el, tehát a gazdálkodóknak csupán kis hányada használja, 

amikor mezőgazdasági árakról szeretne tájékozódni. Fontos azonban megemlíteni, 

hogy a rangsorban előtte álló árinformációs tájékoztatásra szolgáló felületek (mint 

például a 1. helyezést elérő folyóiratok, a 2. helyen álló internetes oldalak, illetve a 4. 

helyezett televíziós teletext) adatforrása a PÁIR. 

Dolgozatunk során arra a kérdésre próbálunk választ találni, hogy a termelők miért nem 

preferálják a PÁIR internetes felületétének használatát? 

A PÁIR-ról általánosan 

A PÁIR feladata az információgyűjtés, -feldolgozás, -terjesztés és ellenőrzés (az adatok 

valódiságának ellenőrzése is). A PÁIR számos információt gyűjt a mezőgazdasági 

termelők számára. Olyanokat, mint például a mezőgazdasági termelői árak, az 

értékesített mennyiségek, a feldolgozott termékek értékesítési árai, az értékesített 

mennyiségek, a fogyasztói árak a kiemelt üzletláncokban, a tőzsdei árak vagy a 

nemzetközi piaci árak. 

Megfigyelt termékpályák 

A PÁIR több termékpályát is megfigyel. Megfigyelt termékpályái (összesen 8) a 

következők: gabona, olajos növény, élőállat és hús, baromfi és tojás, tej és tejtermékek, 

zöldség és gyümölcs, bor és végül a dohány termékpálya. 

Adatszolgáltatás 

A PÁIR adatszolgáltatói három csoportra sorolhatók. Az első csoport a mezőgazdasági 

és élelmiszer-ipari feldolgozó és kereskedő szervezetekből, a második a fizikai 

(nagybani illetve fogyasztói) piacokból és állatvásárokból, a harmadik pedig az 

üzletláncokból áll. A PÁIR árfigyelésének gyakorisága lehet napi, heti, illetve havi. A 

napi megfigyelések során a zöldségfélék és gyümölcsök árait, a heti megfigyelések 

alkalmával a gabona, az olajos magvak, a borok, a sertés, a szarvasmarha, a bárány, a 
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baromfi, a tojás és tejtermékek árait, a havi szemlék során pedig a nyers tehéntej, a 

takarmánykeverék, a cukor és a dohány adatait gyűjtik össze. 

A PÁIR internetes felülete 

A PÁIR internetes felülete a következő linken érhető el: https://pair.aki.gov.hu/ 

A PÁIR rendszer publikus kezdőoldalán az alábbi beállítási lehetőségek és 

tevékenységek közül lehet választani: 

 Nyelvválasztás (magyar, angol, német és francia) 

 Betűméret beállítása (kisebb, kicsi, normál, nagy, nagyobb) 

 Regisztráció, illetve bejelentkezés 

 Súgó megtekintése 

 Lekérdezések készítése. 

A regisztrált felhasználók jogosultságai a következők: 

 privát csatorna a lekérdezések tárolására; 

 hozzáférés a csak regisztrált felhasználók számára publikált lekérdezésekhez; 

 lekérdezések futtatása a csak regisztrált felhasználók számára engedélyezett 

futtatható lekérdezéseken; 

 értesítések e-mail útján. 

Lekérdezések készítése 

Az árinformációk lekérdezésére az oldal nagyobb részét beterítő sötétkék hátterű 

táblázat segítségével van lehetőségünk. A regisztrált felhasználókat a sikeres belépés 

után a rendszer mindig a kezdőlapra navigálja, ahol a már említett táblázat található. A 

regisztráció nélküli felhasználók pedig a „Publikus csatorna” tartalmát láthatják, 

amikor megnyitják a PÁIR weboldalát. A publikus csatornában a mindenki számára 

publikált lekérdezések láthatóak. Ezen a felületen az egyes lekérdezések eredménye 

tekinthető meg, illetve újak futtathatók. 

 

1. ábra: Az Agrárgazdasági Kutatóintézet Piaci Árinformációs Rendszerének publikus felülete 

 

Forrás: AKI PÁIR honlapja (https://pair.aki.gov.hu/) 
Figure 1. The public surface of Research Institute of Agricultural Economics 

Source: AKI PÁIR home page (https://pair.aki.gov.hu/) 

 

A felület használatát egy példán keresztül mutatjuk be. A bor termékpályán belül „A 

Duna borrégióban termelt borok feldolgozói értékesítési ára” menüpontban (1. ábra) az 

„Összes eredmény”, illetve az „Utolsó eredmény” oszlopban a „Megtekintés”-re 

kattintva a 2. és a 3. ábrán bemutatott eredményeket kapjuk. 
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2. ábra: A Duna borrégióban termelt borok feldolgozói értékesítési ára - összes eredmény menüpont 

 

Forrás: AKI PÁIR honlapja (https://pair.aki.gov.hu/) 
Figure 2. The selling price of wine that was produced in Duna wine region - ’all result’ menu 

Source: AKI PÁIR home page (https://pair.aki.gov.hu/) 

 

3.ábra: A Duna borrégióban termelt borok feldolgozói értékesítési ára - utolsó eredmény menüpont 

 

Forrás: AKI PÁIR honlapja (https://pair.aki.gov.hu/) 

Figure 3. The selling price of wine that was produced in Duna wine region -’last result’ menu 

Source: AKI PÁIR home page (https://pair.aki.gov.hu/) 

 
Mint láthatjuk az „Összes eredmény”-nél még szükséges kiválasztanunk azt is, hogy 

melyik hét adataira vagyunk kíváncsiak, míg az „Utolsó eredmény”-nél az elmúlt hetek 

adatait kapjuk, összehasonlítva az elmúlt év adataival. 

A lekérdezések eredményeit különböző formátumokban lementhetjük (támogatott 

formátumok: pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods), így adott esetben az információk akár 

tovább is elemezhetők. 

A PÁIR internetes felületének összehasonlítása egyéb árinformációs forrásokkal 

Annak, hogy választ találjunk a dolgozat elején feltett kérdésre (azaz, hogy mi lehet az 

oka annak, hogy a PÁIR csak a 9. helyezést érte el a felmérés során) a legjobb módja 

az, ha összehasonlítjuk a már előzőekben bemutatott PÁIR internetes felületét egyéb 

árinformáció forrásokkal, nevezetesen egy heti lappal és a teletext-es felülettel. Az 

összehasonlítás alapja az információforrás elérhetősége, megjelenése és 

közérthetősége. 

Heti lap 
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A már előzőekben felhasznált boros példa mentén érdemes megtekinteni egy heti lap – 

jelen esetben a Nemzeti Agrárkamara (NAK) Piaci és Árinformációk című 

kiadványának 2016/13. heti kiadásának – megoldását a problémára. 

 
4. ábra: NAK piaci és árinformációk: fehér borok elemzése 

Forrás: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. (2016./13.). Növénytermesztés. NAK piaci és árinformációk. 

Figure. 4. Chamber of National Agricultural Economics (13./2016) – Processors sale prices 
Source: NAK (2016/13) 

 

A kiadvány olvasó- és felhasználóbarát, színes, szépen elrendezett, azonnal átlátható. 

A borra vonatkozó fejezet első oldalán az aktuális hét borra vonatkozó híreit 

olvashatjuk, majd külön oldalt kap a fehér- illetve vörösborok elemzése. Ezeknek az 

oldalaknak az alján egy, a PÁIR honlapján is megtalálható táblázatot találhatunk, 

azonban kicsit más elrendezéssel. A kiadvány a NAK honlapján 

(http://nak.hu/szolgaltatasok/praktikus-informaciok/piaci-es-arinformaciok/) 

ingyenesen hozzáférhető. 

Teletext 

A piaci árinformációkat a televíziónkon keresztül, a teletext 570. oldalán is 

megtekinthetjük. Ez a felület véleményünk szerint kevésbé felhasználóbarát, mégis 

többen használják, mint a PÁIR internetes felületét. Ennek valószínűleg az az oka, hogy 

az idősebb termelők számára könnyebben hozzáférhető illetve egyszerűbben kezelhető, 

mint egy weboldal. 
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5. ábra: Teletext 570. oldal 

Forrás:Dr. Stummer Ildikó - Piaci Árinformációs Rendszer – előadás 
 

Figure 5. Teletext page 570 

Source: Dr.Ildikó Stummer presentation 

Következtetések 

A dolgozat megírása során arra a következtetésre jutottunk, hogy a PÁIR internetes 

felülete további fejlesztésekre szorul. Véleményünk szerint azért választják kevesen ezt 

a megoldást, ha árinformációkra van szükségük, mert használata időigényes, illetve 

kevésbé látványos. Nagyon jó ellenpélda erre a már bemutatott Nemzeti Agrárkamara 

által kiadott heti lap, hiszen tele van látványos adatokkal, továbbá érdekessége, hogy 

híreket is közöl. 

A korszerű weboldalak reszponzívak (okos telefonon, tableten és PC-n is jól 

olvashatóak). Az adatmegjelenésnél a natív adatok elérése mellett hasznos, ha az 

elemzésben kevésbé jártas olvasók kész, interaktív ábrákat és grafikonokat találnak, 

ahogyan azt az itt be nem mutatott, de a szakma által ismert Központi Statisztikai 

Hivatal (KSH) vagy az Eurostat oldalain láthatjuk. Ezek alapján úgy véljük, hogy ha a 

PÁIR felületének lenne olyan lehetősége, amelyben néhány kattintással diagramokat 

lehetne készíteni, adatokat össze lehetne hasonlítani (anélkül, hogy bármit is le kellene 

hozzá töltenünk a számítógépünkre), valószínűleg többen használnák. Az AKI által 

készített piaci elemzések, agrárpiaci információk közvetlenül letölthetőek lennének a 

PÁIR oldaláról, nagyobb olvasottság és érdeklődés lenne tapasztalható 

Összefoglalás 

A Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR) az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) által 

működtetett rendszer, melynek célja a piacszabályozással kapcsolatos kötelező 

árszolgáltatás ellátása az Európai Bizottság felé, illetve a belföldi szakmai és piaci 

szervek naprakész és objektív tájékoztatása. Egy, a „Gazdálkodás” című 

agrárökonómiai folyóirat 2013. évi számában megjelent tanulmány készítetése során 

végzett felmérés kimutatta, hogy az AKI által működtetett PÁIR internetes felületét 

csupán a gazdálkodók kis része használja közvetlenül, ha mezőgazdasági 

árinformációra van szüksége. Tanulmányunk célja a PÁIR bemutatása mellett, a 

megfelelő megoldás megtalálása az előbbiekben felvetett problémára. 

Kulcsszavak: AKI, Agrárgazdasági Kutatóintézet, PÁIR, Piaci Árinformációs 

Rendszer, árinformáció, árinformációs rendszer, mezőgazdasági árak, NAK, Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara 
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Suggestions for Innovation on the Public Surface 

of the Market Price Information System 
Summary 

The Market Price Information System’s (short for Hungarian: PÁIR), which is operated by the Research 

Institute of Agricultural Economics (short for Hungarian: AKI), main goals are to provide agricultural data 
for the European Commission and to inform the home market. I have recently read a study which was 

published in an agricultural economic paper, called ’Gazdálkodás’ that revealed the fact that the farmers 

usually are not using the PÁIR’s online surface if they want to be informed about market prices.  In this 
study, I would like to introduce the Market Price Information System and to find the reason for the recently 

mentioned problem.  

Keywords: Research Institute of Agricultural Economics, Agricultural Prices, Agricultural Information 
System, Market Price Information System 
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Bevezetés 

A mezőgazdasági vállalkozások és vállalkozók számára a jelenkor olyan kihívásokat 

hozott, amelyekhez nem csupán termelési, hanem gazdálkodási ismereteik 

korszerűsítése is szükségessé vált. Vizsgálatunk e területekre irányult az 

információmenedzsment ismeretek felhasználásával. Kutatásunkban felmértük a 

vállalkozások információhoz való viszonyát - ezen belül, mint információ forrás és 

feldolgozás eszközéhez való viszonynak számítástechnikai és informatikai 

kapcsolódását. Cikkünkben a magyar mezőgazdasági vállalkozásokat, ezen belül a 

kettős könyvvezetést alkalmazó társaságok informatikai jellemzőit mutatjuk be, egy 

kérdőíves kutatás eredményei alapján. Érdeklődésünk arra irányult, hogy milyen 

tényezők hatnak a vállalkozások belső információs rendszerének használatára, mely 

rendszereket használják és miért. Kitérünk arra is, hogyan biztosítottuk a reprezentatív 

vizsgálatot, milyen szempontok domináltak a válaszadók között, milyen 

vállalkozásvezetési kérdéseket vetnek fel a felmérés eredményei. Fontosnak tartjuk 

kiemelni eredményeinkben, hogy csak társas vállalkozások kerültek bele a vizsgálatba. 

A magyar agrárium egészére ezen eredményektől eltérőek az informatikai adottságok. 

A kutatás folytatásával a jövőben erre kiterjedő vizsgálatot is kívánunk végezni. 

Irodalmi áttekintés 

Az információnak mindig is meghatározó volt jelentősége és gazdasági fontossága, 

mindössze eddig kevésbé volt látványos és dinamikus a technikai háttér fejlődése. Nagy 

(2012) egy cikkében leírja: kutatási eredmények mutatják, hogy olyan lényeges 

tényezők, mint például a technológiai fejlődés, a technológiai és szervezeti innovációs 

tevékenység, az információ is jelentős mértékben hozzájárul a termelés, a GDP 

növekedéséhez. Ennek alapján az információ nemzetgazdasági szinten is fontos 

értékteremtő tényezővé vált, melyet nem kerülhetünk ki sem a hétköznapi, sem az üzleti 

életben. A vállalkozások azonban nem csupán az információval, hanem annak 

gazdálkodásával is törődnek, hiszen a megszerzett információ még csupán adat, akkor 

lesz belőle érték, valódi információtartalommal, ha elemzések, összehasonlító 

vizsgálatok segítségével feldolgozzák. Ennek megfelelően a vállalati rendszerek, 

főként a belső irányítási rendszerek jelentősége ugrásszerű növekedésnek indult az 

elmúlt évtizedekben. A Standish Group felmérésére hivatkozva Koleszár (2009) 

megjegyzi, hogy a modern vállalatirányítási rendszerek bevezetése sok vállalkozás 

véleménye szerint nem térül meg, és több vele a baj, mint amennyi előny származik 

belőle. Ennek sok oka lehet: akár a bevezetés hiányosságai és elégtelen előkészítése, 

akár a nem megfelelő használat, esetleg a helytelenül kiválasztott rendszer, a 

befogadásához elégtelen szakértelem is okozhatja. Egyet azonban le kell szögeznünk: 

a vállalkozások fejlődése ma már nehezen elképzelhető integrált rendszer nélkül. Egy 
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vállaltirányítási rendszer hatékonyságát, bevezetésének időszerűségét azonban nem 

lehet, nem szabad csupán pénzügyi szempontok alapján vizsgálni, hiszen magának a 

vállalkozásnak a tevékenységét sem csupán a pénzügyi szempontok alapján vizsgáljuk. 

Emellett egy vállalatirányítási rendszer, szektortól függetlenül a vállalat, vállalkozás 

teljes struktúrájára kihat, a beszerzéstől az értékesítésig, a munkaerő gazdálkodástól a 

logisztikán át a kontrolling folyamatokig. Gáti és Kolos 2012-ben készült és az e-

business területével foglalkozó műhelytanulmányában a KSH 2009. évi adataira 

hivatkozva ismerteti, hogy hazánkban a vállalkozások számítógéppel való ellátottsága 

6 százalékkal alacsonyabb az EU átlagánál. A 10 főnél többet foglalkoztató 

vállalkozások körében mindössze 86 százalék használja az internetet, amivel az utolsó 

helyen állunk a 2004-ben csatlakozott országok között. Legjelentősebb lemaradásunk 

a weboldal használatában jelentkezik: hazánkban a vállalatok 48 százaléka rendelkezik 

weboldallal (2008-as adatok szerint), ami 16 százalékkal az EU átlag alatt marad. (Ez 

esetben kevés vigasz, hogy Romániát és Bulgáriát megelőzzük: előbbiben 27%, 

utóbbiban 33% ez az arány.) 

Anyag és módszer 

Vizsgálatunkban egyszerű, véletlen mintavételi eljárást alkalmazva kérdeztük meg a 

kettős könyvvezetésű mezőgazdasági vállalkozásokat, kérdőíves felmérés segítségével. 

A mintavétel során csak erre a vállalkozási csoportra koncentráltunk, melyeket a 

következőkben támasztunk alá. A mezőgazdaságban olyan nagy számban van jelenleg 

hazánkban őstermelő és egyéni vállalkozó, ami egy reprezentatív vizsgálatot nem tett 

számunkra lehetővé, szűkösen rendelkezésünkre álló forrásaink miatt. Az adatok 

alapján jelenleg megközelítőleg 433726 egyéni vállalkozás működik a 

mezőgazdaságban, ebből 415611 őstermelő (KSH; 2013). Emellett olyan nagy mintára 

lett volna szükség, amit lehetetlennek tűnt lekérdezni ilyen rövid idő alatt. A felmérés 

alapjául szolgáló adatsort az AKI 2008. május 31.-én jegyzett kettős könyvvezetésű 

vállalkozásainak jegyzéke biztosította, ahol 10648 mezőgazdasági vállalkozás szerepel. 

Azért ezt választottuk, mert ez egy olyan objektív adatbázis, ami alapján könnyen 

megtaláltuk a releváns vállalkozásokat. Pontos név, cím, telefonszám, főtevékenységi 

kódok szerepeltek a listán, mely megyékre bontva tartalmazta a mezőgazdaságban 

tevékenykedő gazdasági társaságokat. A meglévő adatokat sorba rendeztük először 

tevékenység kód alapján növekvő sorrendbe, majd ezt követően területi szempontok 

figyelembe vételével, megyénként, szintén növekvő sorrendbe, végül a települések 

neve szerinti ABC sorba rendezést alkalmazva készítettünk egy adatsort, mely megfelel 

az egyszerű véletlen mintavétel feltételeinek. A mintát a szisztematikus kiválasztást 

alkalmazva tovább szűkítettük. Igyekeztünk a rétegzett mintavétel szabályainak is 

eleget tenni, annak érdekében, hogy a megfelelő rétegképző ismérvet megtaláljuk és 

így a rétegzett mintavétel kritériumainak is megfeleljen a kiválasztásra kerülő minta. 

Minden huszadik vállalkozást választottuk ki vizsgálatra és küldtük ki a kérdőíveket a 

vállalkozások részére (Hunyadi–Vita, 2008. p 45). A kutatás kialakítása és kiértékelése 

során fontos szempont a reprezentativitás. A kérdőívek beérkezését követően lehetővé 

vált, hogy a következtetéseinket a teljes sokaságra tudjuk vonatkoztatni. 

Eredmények és értékelésük 

A kérdőíves kutatás eredményei és következtetések 

A kutatás során a megkérdezett vállalkozások jelentős részével magunk végeztük el a 

kérdőívezést. Sajnos nagyon sok esetben fordult elő olyan válasz, hogy a vállalkozás 
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már nem működik, illetve ez az utolsó év, amikor még működik. Ezt követően, amikor 

minden kérdőív rendelkezésre állt, összesítettük a beérkezett válaszok alapján a 

válaszadó vállalkozásokat székhely szerint, megyénként. Így, amellett, hogy a 

tevékenység alapján a minta reprezentatív, sikerült a reprezentativitást biztosítani 

területi alapon is, mivel minimális az eltérés a megkérdezettek és a válaszadók területi 

lefedettségében. Ezek alapján ennek a reprezentativitási feltételnek is eleget tesz a 

minta, melyből megállapításainkat tesszük, így területi alapon is lehetővé vált a 

részleges vizsgálat a mezőgazdasági vállalkozások körében. 

Vizsgálat a vállalkozásra és vezetésére irányuló kérdések alapján 

A vizsgálat során kitért a kérdőív olyan menedzsmentet érintő információkra, mint a 

vállalkozás döntéshozójának neme, végzettsége, a vállalkozás formája, fő tevékenysége 

és egyéb tevékenységei. Mivel a kérdőívek kiküldése a főtevékenység és területi alapon 

történt, így a válaszadók főtevékenység alapján történő beazonosítása nem volt 

probléma. 

 
1. ábra: Az alapsokaság és a válaszadók tevékenység szerinti összetételének összehasonlítása 

Forrás: Saját szerkesztés, AKI adatok és saját kutatás alapján 

Figure 1. Structure of respondents in connection with economical activities. 

Source: own processing 

 

Eredményes volt a fent leírt módszer alapján a reprezentatív mintagyűjtés, ami lehetővé 

teszi számunkra, hogy általános érvényű következtetéseket vonjunk le a kutatási 

területen belül és olyan megállapításokat tehessünk, melyek az egész szektorra nézve 

igazak lehetnek. 

A kérdőívben feltett kérdésekre nagyon érdekes, sok esetben összetett válaszok 

érkeztek. Rákérdeztünk a tulajdonosi összetételre: a válaszadók 94,6%-a azt válaszolta, 

hogy nincs állami vagy önkormányzati tulajdon a vállalkozásában, s csak mindössze 

5,4% jelezte, hogy van. 

 

A vállalkozás számítógépes rendszerére vonatkozó kérdések 

Az információgazdálkodással kapcsolatos általános kérdések 

Az ábra mutatja, hogy a nemzetgazdaság szektoraiban tevékenykedő vállalkozások 

esetében milyen mértékben használnak információs technológiához kapcsolódó 
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technikákat a vállalkozások. Az eredményeik nem támasztják alá ezeket az adatokat, 

főként a mikro és kisvállalkozások körében. A KSH (2010) adatai alapján szerkesztett 

statisztika alapján összehasonlítási alappal rendelkeztünk az ágazat lemaradásával 

kapcsolatban, melyet mindenképpen kiemelnénk, hiszen jelentős nemzetgazdasági 

hátrányunk származhat ebből a jövőben. 

Megkérdeztük, hogy használják-e a számítógépet munkájuk során a vállalkozások? A 

válaszadók 93,3%-a használja, de 6,7% (18 vállalkozás) semmilyen módon sem 

használja a számítógépet. A gyakoriságra vonatkozó kérdés tovább árnyalja a képet, 

melyet az ábrán láthatunk.  
 

2. ábra. Számítógép használata és annak gyakorisága a megkérdezettek körében 

  

Figure 2. Computer using and frequently between respondents. 

 

Összességében a magyar mezőgazdasági vállalkozások kétharmada, 188 válaszadó 

használja naponta és folyamatosan a munkájában a számítógépet. Jelentős mértékben 

tették azonban hozzá a válaszadók, hogy igazából ők kevésbé használják és inkább a 

munkavállalók, könyvelők azok, akik a számítógépet napi szinten alkalmazzák a 

feladataik elvégzésében. 

Kérdőívünkben is kitértünk az alkalmazottak számítógép használatára és használati 

szokásaikra. A KSH honlapján találtuk a legfrissebb adatsort, ami a 2010. évi adatokat 

tartalmazó kutatás eredményeit összesíti. A kutatás során a válaszadók 6,7%-ban papír 

alapú munkát jeleztek (ami megfelel az előzőekben említett nem használatra vonatkozó 

adatnak) és 4,9% mondta, hogy mindent a könyvelő végez el. 70,2% jelezte a napi 

használatot, 9,7% pedig hetente több alkalommal dolgozik a számítógépen. A 

válaszadók között 1,1% hetente egyszer, 0,7 százalék havonta néhányszor használja a 

számítógépet. 6,3% az egyéb kategóriát jelölte meg. A kérdésünkre, hogy ez mit jelent 

az a válasz érkezett, hogy családtag használja a számítógépet, általában gyermek, aki 

segíti ezzel a szülők munkáját. 

A számítógépet használók mellett kíváncsiak voltunk a vállalkozásoknál Internetet 

használók szokásaira és az általános jellemzőire, arányára is. A honlappal rendelkező 

vállalkozások választ adtak arra a kérdésre, hogy milyen szolgáltatások érhetőek el a 

honlapjukon keresztül. A cég bemutatására 96.1%-ban, a kapcsolattartási lehetőség 
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85.7% esetében volt biztosított. Információt a termékről, szolgáltatásról 83.1% adott, 

és 9,1%-ban adott a honlap online lehetőséget álláshirdetésre. Vevőszolgálat online 

biztosítása 15,6% esetében volt, míg az akciók, engedmények megjelenítése 22.1%-

nál. Szaktanácsadást 11.7%, internetes rendelési lehetőséget 16.9% biztosított a 

világhálón. Az internetes vásárlási (fizetési) lehetőség biztosítása 3.9%-nál jellemző, 

de az internetes fizetési lehetőségre 0% válaszolt igennel. Az értékesítést követő 

szolgáltatás a honlapok 6.5%-án volt elérhető, az egyéb szolgáltatást nyújtók aránya 

pedig 7.8%. 

Következtetések 

A vizsgálat során a mezőgazdasági gazdálkodó szervezetekre és irányítóira 

fókuszáltunk, melyek kutatása a többi szektorhoz viszonyítva mérsékeltebben jelenik 

meg. Jelentős változások zajlottak le informatikai területen, és ez nem kerülte el a 

mezőgazdaságot sem. Eredményeink azt mutatják, hogy hazánkban van még fejlődési 

potenciál, ami egyrészről kedvező folyamatokat vetít előre a hatékonyság és a 

termelékenység területén. Másrészről azt is megmutatják az adatok, hogy a képzés és 

az agrárvállalkozások informatikai fejlesztése nélkül ezeknek a hiányosságoknak a 

fennmaradása hosszú távú versenyhátrányt fog jelenteni a magyar kis- és 

középvállalkozások számára. Ha nem veszi fel a mezőgazdaság tulajdonosi és vezetői 

rétege a világ mezőgazdaságában tapasztalható informatikai eszközök alkalmazásában 

a versenyt, az élelmiszeripar és a kapcsolódó iparágak fogják a kárát látni. Ennek 

kihatásai pedig az egész gazdaságunk versenyképességét befolyásolni fogják, hiszen 

versenyképes mezőgazdaság nélkül elképzelhetetlen versenyképes vidék, 

élelmiszeripar és hosszú távú kihatásai egész jövőnkre nézve meghatározóak. 

Összefoglalás 

A mezőgazdaság világviszonylatban számos kihívással küzd: spirális kereslet, a 

megművelhető mezőgazdasági területek csökkenése, a nemzetközi verseny 

növekedése, gyors népességnövekedés, vagy a környezeti hatások. Ezekre a 

kihívásokra a mezőgazdasági termelékenység javításával, a piaci technikák, illetve 

technológiák fejlesztésével lehet választ adni. Az erőforrás alapú mezőgazdaságról az 

információ alapú mezőgazdaságra való áttérés számos lehetőséget rejt magában, amely 

választ adhat a termelők, a kereskedők, a kutatók, a mezőgazdasági politikával 

foglalkozók kérdéseire, valamint kielégítheti a felmerülő információs igényeket. Dánia 

(Beke, 2009) példájából kiindulva azonban sok feladat áll még a magyar mezőgazdaság 

menedzsmentje, felelős irányítói előtt. Ahogy személyesen is tapasztaltuk, Dánia élen 

jár a tudásalapú gazdaság, a modern technológiák (GPS, integrált ügyviteli rendszer) 

használatában a növénytermesztésben és az állattartásban egyaránt. A 

mezőgazdaságban élők számára természetes az információ-technológiai eszközök 

alkalmazása a gazdálkodásuk során. 

Kulcsszavak: mezőgazdaság, informatika, kérdőíves felmérés 
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AZ UTAZÓ ÜGYNÖK PROBLÉMA MEGOLDÁSI 

NEHÉZSÉGEINEK SZEMLÉLTETÉSE EXCELBEN 

SZAKÁCS Attila
1 

1 SZIE GAEK, Békéscsaba, Bajza u. 33.szakacs.attila@gk.szie.hu 

 

Bevezetés 

Az utazó ügynök probléma (Travelling Salesman Problem, TSP) egy klasszikus, 

közismerten nehéz, kombinatorikus optimalizálási feladat. 

A probléma bizonyítottan ún. NP-nehéz (nem-polinomiális nagyságrendű, ennél egy 

nagyságrenddel nagyobb). A megoldás lépésszámának felső becslése nn 22 , 

(http://hu.wikipedia.org/wiki/Az_utazó_ügynök_proplémája. Letöltve: 2016. május6.). 

Ez nagyon nagy szám, pl. n=10-re 102 400, n=100 esetén már 34 jegyű szám. 

Adva van n város, illetve az útiköltség bármely két város között, keressük a legolcsóbb 

utat egy adott városból indulva, amely minden várost pontosan egyszer érint, majd a 

kiindulási városba ér vissza. Összesen  ! 1-
2

1
n út közül kell választanunk, ez ugyanis 

a Hamilton-körök száma az n pontú teljes gráfban. 

Mi most e feladat megoldási algoritmusát, és annak nehézségeit szeretnénk bemutatni 

elemi eszközökkel, Excelben. Ez a megoldási módszer 10-nél kevesebb városra 

alkalmazható hatékonyan, de még így is sokkal jobb, mint a kézi (papíron történő) 

megoldási módszer. 

Irodalmi áttekintés 

Az idő múlásával az egyre finomodó technikáknak, és a számítástechnika fejlődésének 

köszönhetően egyre nagyobb mennyiségű városra sikerült megoldani a problémát: 

1954: 49 város (USA) – G.B.Dantzig, D. Fulkerson, S. Johnson 

1977: 120 város (Németország) – M. Grötschel 

1987: 2 392 pont – M. W. Padberg és G. Rinaldi 

2004: 24.978 város (Svédország) – D. Applegate, R. Bixby, V. Chvátal, W. Cook és K. 

Helsgaun 

2006: 85.900 pont CONCORDE algoritmus segítségével - D. Applegate, R. Bixby,  

V. Chvátal, W. Cook, D. Espinoza, M. Goycoolea és K. Helsgaun. 

(http://hu.wikipedia.org/wiki/Az_utazó_ügynök_proplémája. Letöltve: 2016. május6.). 

A feladat 

Adva van: 

1) városok egy véges halmaza (N), 

2) a városok közötti távolság. 

Adott továbbá egy ügynök, akinek adott városból kiindulva: 

3) minden várost meg kell látogatnia úgy, hogy 

4) minden városba pontosan csak egyszer látogat, 

5) az út végén vissza kell térnie a kiinduló városba. 

6) Az a feladat, hogy meghatározzuk az ügynök legrövidebb útját! 

A feladat matematikai modellje 

1) Jelölje A1, A2, …AN  – a városokat, 
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2) Cij– az i-edik és a j-edik várost összekötő út hosszát (C mátrix) 

Ha két várost nem köt össze út, 

akkorCij=M , ahol M „elég nagy” szám, pl. 999 vagy 99. 

Általában– ha az út kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas – akkor 

Cij= Cji(a C mátrix szimmetrikus). 

A megoldás – döntési változó – X (mátrix) 
(UT1) Xij=1, ha az ügynök az i-edik városból a j-edikbeutazik 

Xij=0, különben. 

A célfüggvény (a feladat):       

      ∑ijCijXij=f→min 

Korlátozó feltételek: 
(UT2): Az X mátrix főátlón lévő elemei nullák Xii=0, 

(ez ahhoz kell, hogy egy adott városból kiindulva nem érkezhet 

az ügynök ugyanabba a városba) 

(UT3): Az X mátrix soraiban lévő számok összege 1, 

(ez garantálja, hogy az ügynök minden városból távozik) 

(UT4): Az X mátrix oszlopaiban lévő számok összege 1, 

(ez biztosítja, hogy az ügynök minden városba eljut) 

Excel modell 

A megoldást 7 város példáján szemléltetjük. 

A városokat összekötő utat (C mátrix) írjuk az A1:G7 cellákba. 

 
1 .ábra. Városok közötti távolsági mátrix. 

 

Figure 1. Distance between cities. 

 

A mátrix főátlóján lévő elemek azért „nagy számok”, mert az ügynök egy adott 

városból kiindulva nem érkezhet ugyanabba a városba (UT2 feltétel). 

A megoldást (X mátrix) helyezzük az A11:G17 cellákba. Az AA11:AG17 cellákba 

másoljuk át az A11:G17 cellák tartalmát. 
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2. ábra. Megoldás kiinduló helyzet. 

 

Figure 2. Starting point 

 

Az ábrán is látszik, hogy a H19 cellában egy SZORZATÖSSZEG függvény szerepel, 

továbbá a H11:H17 és az A18:G18 cellákban SZUMMA (ÖSSZEG) függvényt írtunk, 

e cellák értéke 1 kell, hogy legyen az (UT3) és (UT4) feltételnek megfelelően. 

Az Excel (Solver) beállításai: a H19 cella minimumát keressük, az A11:G17 cellák 

módosítása által, úgy, hogy e cellák csak bináris értékűek lehetnek (UT1 feltétel). 

Annak érdekében, hogy az ügynök minden várost meglátogasson, az első feltétel az, 

hogy pl. a V1-ből V2-be érkezve ne menjen vissza V1-be, a megoldást tartalmazó 

mátrix és annak transzponáltja értékei kisebbek legyenek 1-nél. Az alábbi ábrán 

szereplő B22:G27<=1 feltétel. 

 
3. ábra. A Solver beállításai. 

 

 

Figure 3. Settings of the Solver. 

 

A Megoldás gombra kattintva az alábbit kapjuk: 
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4. ábra. A megoldás. 

 

Figure 4. Solution. 
 

Ezek szerint az ügynök V1, V2, V4, V3, V1 és V5, V6, V7, V5 városokat keresi fel. 

Viszont itt két diszjunkt részkörút szerepel, és nem teljesül az a feltétel, hogy az 

ügynöknek az út végén vissza kell térnie a kiinduló városba. 

Így ez a megoldás nem helyes. 

Ennek kiküszöbölésére megadunk egy újabb feltételt: „C20=F15+G16+E17<=2”. 

Ezzel megakadályozzuk, hogy az említett három hely mindegyikén 1 legyen, így 

kizárjuk a V5, V6, V7, V5 részkörutat. 

 
5. ábra. További korlátozó feltételek. 

 

Figure 5. Further settings of the Solver. 

 

Sajnos esetünkben ilyen utasításokat még kétszer meg kellett ismételni, mert mindig 

két diszjunkt (egymást nem metsző) részkörutat kaptunk. 

Végül megkaptuk a helyes megoldást: a V1, V7, V6 V5, V4, V2, V1 sorrendben 

látogatja meg az ügynök a városokat és a megtett út 72 egység. 
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6. ábra. Végleges megoldás. 

 

Figure 6. Final solution 

Eredmények és értékelésük 

Az 5. ábrán szereplő korlátozó feltételek megadása egy kicsit hosszadalmas, de még 

így is sokkal könnyebb, mint a kézi (papíron történő) megoldási módszer. 

Összegzés 

Az utazó ügynök probléma (Travelling Salesman Problem, TSP) egy klasszikus, 

közismerten nehéz, kombinatorikus optimalizálási feladat. E feladat megoldási 

nehézségeit mutattuk be Excelben. Előnye, hogy tíznél kevesebb városra jól 

alkalmazható, sokkal könnyebb, mint a kézi (papíron történő) megoldási algoritmus. 

Kulcsszavak: Utazó ügynök probléma, Excel, Solver 

 

The Demonstration of the Difficulties in Solving 

the Travelling Salesman Problem in Excel 

Abstract 

The Travelling Salesman Problem (TSP) is a classic, notoriously difficult, combinatorial optimization task. 

We present the problem solving difficulties of this task in Excel. It can be well used for fewer than ten cities; 
it is much easier than the handmade (on paper) algorithm. 
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