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1.
A tudományos kutatási feladatok meghatározása
1.1.A téma lehatárolása
A közlekedésmérnöki diplomám (MSC) megszerzése után, melynek témája a vasúti árufuvarozási piac
liberalizációja volt, szükségesnek láttam tovább folytatni a tanulmányaimat, mivel kutatásom során azt
tapasztaltam, hogy kevés gazdasági szempontú vizsgálatot találtam a témában. A közgazdasági
tanulmányaim lezárásaként készült szakdolgozatom témája szintén a vasúti árufuvarozás volt. A megírt
dolgozataim kapcsán tapasztaltam, hogy a vasúti árufuvarozási piac vizsgálata indokolt és szükséges.
Napjainkban a vasúti árufuvarozás versenyképességének javítása egyre fontosabbá válik, hiszen az Európai
Unió folyamatosan szeretné növelni a vasúti árufuvarozási piac részesedését az összes többi modalitáshoz
képest. Indokoltnak láttam az elmúlt néhány év vonatkozásában megvizsgálni a közép- kelet-európai vasúti
árufuvarozási piacot, mivel ilyen szerteágazó vizsgálattal nem találkoztam szakirodalmi áttekintésem során.
Az általam kiválasztott országok vasúti árufuvarozási piacai jól vizsgálhatók, makro és mikro szinten egyaránt.
Célul tűztem ki, hogy Csehország, Magyarország, Szlovákia, Lengyelország, valamint Románia vasúti
árufuvarozási piacát megvizsgáljam a gazdasági válságot megelőző évtől (2008) egészen 2015-ig. A kutatási
eredményem választ adott azokra kérdésekre, hogy az egyes vasúti árufuvarozási piacok milyen kapcsolatban
állnak egymással, valamint milyen tulajdonságok a legjellemzőbbek az adott vasúti árufuvarozási piacokra.
A

kutatásom

eredménye

a

vasúti

árufuvarozási

piacok

összefüggéseire

utal,

valamint

annak

versenyképesebbé tételéhez ad javaslatokat. A kutatás képet ad továbbá arról is, hogy a liberalizáció után
miként változott meg az egyes országok vasúti árufuvarozási piaci szerkezete.

1.2. Kutatási témák megfogalmazása

Kutatásom során Csehország, Szlovákia, Magyarország, Lengyelország, valamint Románia vasúti
árufuvarozási piacának változásait követtem nyomon 2008 és 2015 között. Meghatároztam a vasúti
árufuvarozásra legjellemzőbb tulajdonságokat, (továbbiakban: faktoroknak nevezem) melyek pontosan
mérhetőek, valamint mindegyik piacon rendelkezésre is állnak. A doktori kutatásomban az alábbi táblázat
szerinti 15 tulajdonságot határoztam meg.
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Termelékenység
Termelékenység
Termelékenység
Termelékenység
Termelékenység
Versenyképesség
Versenyképesség
Termelékenység
Versenyképesség
Versenyképesség
Hatékonyság
Hatékonyság

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Versenyképesség
Versenyképesség
Hatékonyság

13
14
15

faktor név (vizsgált attribútumok)
nemzetközi (export +import+tranzit) [mill. t.]
export forgalom [mill. t.]
import forgalom [mill. t.]
belföldi forgalom [mill. t.]
tranzit forgalom [mill. t.]
piaci koncentráció
piaci szereplők száma [db.]
összes vasúti forgalom
legnagyobb piaci szereplő [%]
legkisebb piaci szereplő [%]
vasúti részesedés az összes áruból [%]
pályahasználati díj euró/tkm-ben 1000 tonnás tehervonat
esetén]
Globális Versenyképességi Index (1-7)
vasúti infrastruktúra minősége (1-7)
a GCI 6 pillérje: árupiac hatékonysága (1-7)

rövidítés
INT
EX
IM
DT
TT
MC
NMP
TRT
BMP
SMP
RS
TAF

[mértékegység]
mill. tonna
mill. tonna
mill. tonna
mill. tonna
mill. tonna
%
db.
mill. tonna
db.
%
%
Euro

GCI
GCI2P
GCI6P

mértékegység nélküli
mértékegység nélküli
mértékegység nélküli

1. táblázat: A kiválasztott jellemzők tulajdonságok

1.3. Az alkalmazott vizsgálati módszerek áttekintése
A doktori értekezésemben az alábbi matematikai módszereket alkalmaztam:

1. Az egyes országok vasúti árufuvarozási piacai szerkezetének vizsgálatára a Herfindhal- Hirsmann
Indexet alkalmaztam.
A Herfindalhl-Hirschmann Index (Hirschmann, 1964) megmutatja, hogy egy adott piac mennyire koncentrált, vagyis
mennyire van jól elosztva a részesedés a résztvevők között. Minél egyenletesebb a piaci résztvevők részesedése,
a HHI annál kisebb, illetve minél kevesebb szereplőhöz kapcsolódik minél nagyobb részesedés, annál nagyobb
lesz a HH Index. Képzése a piaci szereplők részesedéseinek négyzetösszegével történik:
𝑛

HHI = ∑ 𝑟𝑖2
𝑖=1

Ahol:
n: a piaci szereplők száma
ri: az i. szereplő részesedése.
1

Értéke és 1 közötti, illetve szokásos még a százalékok számértékével behelyettesíteni r i-t ekkor a felső
𝑛
küszöb 10000, ez szemléletesebb.
A HHI alapján három besorolási szintjét különböztetjük meg a piacok koncentráltságának:
Az amerikai besorolás szerint:
-

koncentrálatlan piac: 1500 alatti HHI
kevéssé koncentrált piac: 1500-2500 HHI
magasan koncentrált piac: 2500HHI felett

A magyar besorolás szerint:
-

1000 alatti HHI: koncentrálatlan piac
1000-1800 közötti HHI: kevéssé koncentrált piac
1800 feletti HHI: magasan koncentrált piac

Koncentrálatlan piacnak számít például az Egyesült Királyságban a gázpiac, melynek HHI értéke 1000 alatt van.
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2. A vasúti árufuvarozási piacok részletesebb összefüggéseinek megállapítására a főkomponens
analízíst (PCA elemzést) használtam, az R program segítségével;
A doktori kutatásomban használt 15 faktor nagy száma miatt célszerűnek láttam multivariáns analízist használni,
mivel nagyobb mennyiségű adattal dolgoztam. Fontosnak láttam feltárni olyan összefüggéseket, melyek nem
triviálisak, ezért választottam a főkomponens-analízist. A főkomponens-analízis az orvostudományban gyakran
használt eljárás (Harrou et al, 2015), ezeken kívül még számos területen használták eredményesen. Az egyik
legfrissebb kutatás szerint Közép-Kínában a vízgazdálkodás elemzéséhez használták az eljárást. (Li et al, 2019).
Párhuzam vonható a dinamika esetében a tehetetlenségi nyomaték tenzor diagonalizálás, illetve a főkomponensanalízis eljárása közben alkalmazott mátrix diagonalizálása között, de a mechanika, ill. a főkomponens-analízis
később élesen elválik egymástól. Bár mindkét esetben az off-diagonal (azaz főátlón kívüli) mátrix elemek
eltüntetése a cél (főirányok ill. főkomponensek / fő másodrendű nyomatékok megtalálása), ez a mechanika
esetében pontosan X, Y, Z, tengelyeket, azaz a 3 dimenziós teret jelent, míg a főkomponens-analízis az attribútum
szám szerint több dimenzióban is számol. Szintén közös cél a főkomponensek (vagy fő másodrendű nyomatékok)
nem-növekvő sorrendbe rendezése (monoton csökkenés), de míg a mechanikában megtartjuk mindhárom fő
másodrendű nyomatékot, addig a főkomponens-analízis során csak az első egynéhányat, amelyek relevánsak
(legnagyobbak), vagyis redukció történik kis információvesztéssel, de ugyanakkor jobban kezelhetővé válik a
probléma. Hasonlóan viselkedik a mechanikában a feszültség tenzor, deformáció tenzor, stb. Ezek is szimmetrikus
mátrixok, igy minden saját értékük valós, ill. saját vektorjaik páronként merőlegesek. (A kovariancia mátrix még
pozitív definit is ráadásul, így minden saját értéke pozitív lesz.)
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a főkomponens-analízis eljárás nem feltételezi az alapsokaság normális
eloszlásból való származását, (Ketskeméty l.2018.) azaz a tapasztalati korrelációs együtthatók és kovarianciák
mátrixba rendezéséhez nem szükséges, hogy az eredeti adatsor elemei normális eloszlásból származzanak. Ezért
nem történt meg az adatsor normális eloszlásból eredő vizsgálata (Természetesen az igaz, hogy normális eloszlású
adatsor eseten a kovariancia vagy korrelációs együttható zérusossága függetlenséget vonna maga után, míg
különben nem biztos mindez.)
Máshogyan kifejezve:
Ha a korrelációs együttható két véletlen mennyiség között 0 és tudjuk, hogy normális eloszlású mindkettő, akkor
biztosan függetlenek is.
Ha viszont a korrelációs együttható 0, de nem biztos (vagy nem tudjuk biztosan), hogy normális eloszlásúak, akkor
ebből még nem dönthető el a függetlenségük kérdésköre.
De ettől még a kapcsolat erősségét és irányát/előjelét nem normális eloszlásból származás esetén is jól méri. A
doktori kutatásom esetében vizuálisan is eldönthető, hogy normális eloszlást követnek a feldolgozott adataim, a
dolgozat függelékében feltüntetett 15 tulajdonság időbeli változásait vizsgáló ábrákon. Esetemben egyik se hasonlít
a Gauss görbéhez. Ezen túlmenően, mivel csak az első pár elemet hagytam meg, és azok közül egy se lett zérus,
ezért nem befolyásolják az eredményeimet.
Mindezek figyelembe vétele mellett meglepő módon még a közlekedés, azon belül is a vasúti közlekedési
árufuvarozási piac vizsgálatára egyáltalán nem használták a PCA-t. Ezért választottam a főkomponens-analízist a
kutatásomhoz.
A főkomponens-analízis egy statisztikai eljárás, mely ortogonális transzformációt alkalmaz annak érdekében, hogy
az esetlegesen korrelált változók megfigyeléseit lineárisan nem korrelált változókká (amelyeket főkomponenseknek
hívunk) alakítsa. Következésképpen ez a módszer főképp olyan komplex statisztikai problémákra és jelenségekre
alkalmazható, ahol a tényezők kölcsönös függősége a vizsgálat tárgya, illetve ahol a megfigyelt entitások
csoportosítása szintén érdekes. Ez a módszer szintén jól alkalmazható olyan esetekben is, ahol a háttérváltozókból
eredő tényezők kölcsönös függősége feltételezhető, valamint egy vagy több háttérváltozó gyanítható, amelyeket
főkomponenseknek nevezünk. Az említett vonzó jellemzők arra vezettek, hogy megfontoljam a módszer
alkalmazását a vasúti árufuvarozási piac versenyképességét befolyásoló különböző tényezők elemzéséhez arra
számítva, hogy ezek a „háttérváltozók” segítenek abban, hogy jobban megértsük a piaci versenyképesség
összefüggéseit.
A módszer céljai általánosságban a következők:
-

a változók közötti korrelációk (kölcsönös függőségek) felderítése;
a kölcsönös függőségben lévő változók csoportjainak feltárása és leírása;
a csoportokon belüli kapcsolatok irányának és közelségének megtalálása;
a változócsoportok mögötti közös ok (főkomponens vagy tényező) megkeresése, felderítése;
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-

az eredetileg kiválasztott koordináták számának csökkentése és a megfigyelések vizualizálása ennek
megfelelően;
a megfigyelések csoportosítása, a közelség vagy hasonlóság megtalálása (a klaszterek felismerése)

Mivel a vasúti árufuvarozási versenyképességre ható tényezőket eddig PCA elemzéssel nemzetközi szinten sem
vizsgálták, ezért minden pont érdekes lehet a doktori dolgozatban, beleértve a klaszterek felismerését a középeurópai országokban, amelyekben a piacok 2008 óta liberalizáltak, de a fejlődésük mégis nagyon különbözően
alakult. Tekintettel arra, hogy egy, a közlekedés-gazdaságtanban kevésbé alkalmazott módszerről van szó, a
következőkben a PCA elemzés részletesen, az egyes szakaszokhoz tartozó magyarázatokkal együtt bemutatásra
kerül.

1. szakasz: A probléma kiterjesztett, nyers adatmátrixának megalkotása és szabványosítása
Tegyük fel, hogy van n egységünk (𝑀1 , … , 𝑀𝑛 ) p változókkal (𝑋1 , … , 𝑋𝑝 )𝑓 jellemezve minden egyes egységet.
Mindezek alapján egy X mátrix alkotható meg, amelyben 𝑥𝑖𝑗 jelenti az i-edik értékét a mintának (entitásnak) a j-edik
változóra. Ez kiterjeszthető számtani eszközökkel és szórással mindegyik változóra. Megjegyzendő, hogy a PCA
végső célja, hogy az 𝑋1 , … , 𝑋𝑝 helyettesítésre kerüljön a 𝐶1 , … , 𝐶𝑝 főkomponensekkel és a p dimenzió csökkentése
megvalósuljon a legnagyobb magyarázó erővel bíró komponensek kiválasztásával és a maradék elhagyásával.
Azonban ezek a változók és értékek nem teljesen összehasonlíthatóak a különböző mértékegységek miatt.
Eljárási szempontból ezeket a változókat dimenzió nélkülivé kell tennünk. Ezen két okból adódóan az értékek
szabványosítása elkerülhetetlen. A különbségek aztán felosztásra kerülnek a szóban forgó értékek szórásával,
amint azt az alábbi képlet mutatja:

z ij =

xij − x j
sj

(1)

Egyszerű bizonyítani, hogy a szabványosított változók valamennyi eszközének szabványosításával a 𝑍𝑗 0 lesz és
a szabványosított eltérések egyenlőek lesznek 1-gyel.
Mivel a PCA fő célja a változók korrelációjának meghatározása, ezért a kovarianciát be kell vezetni. A nyers,
megfigyelési adatokhoz a kovariancia például a j-edik és l-edik változóhoz:

s jl =

1 n
 ( xij − x j )( xil − xl ) (2)
n i =1

Általánosságban két változó vagy a két adat által képviselt, egy adott jelenség tulajdonságai közötti kapcsolat
erősségét a korrelációs együttható fejezi ki:

r jl =
ahol

s jl
s j sl

(3)

0 ≤ │rjl│ ≤ 1.

Minél közelebb van az abszolút értéke az r𝑗𝑙 –hez, annál erősebb lineáris kapcsolat áll fenn a két változó között.
Ez a bázisa a lineáris funkciókon keresztül történő modellalkotásnak.

1

 r21
 
R=
 r j1
 

r
 p1

r12

 r1l

1

 r2l





rj2

 r jl





rp 2  rpj

 r1 p 

 r2 p 
 

 r jp 
  
 1 

A kovariancia képletének alkalmazása a standardizált értékekre:
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n
T
(4)
z j zl
Z j Zl
ij il
j l
i =1

=s

r

=

1
1
z z = z z

n
n

Következésképpen a korrelációs mátrix a következő egyenlettel írható le:

R=

1 T
Z Z (5)
n

A szabványosított változókra vonatkozó R mátrix lesz a főkomponensek meghatározásának az alapja.
2. szakasz: A főkomponensek meghatározása
A jelen lépés célja, hogy megtalálja a 𝐶1 , … , 𝐶𝑝 főkomponenseket, amelyekre a következők igazak:

Z 1 = a11C1 + a12 C 2 +  + a1k C k +  + a1 p C p
Z 2 = a 21C1 + a 22 C 2 +  + a 2 k C k +  + a 2 p C p

Z j = a j1C1 + a j 2 C 2 +  + a jk C k +  + a jp C p

Z p = a p1C1 + a p 2 C 2 +  + a pk C k +  + a pp C p
Ez azt jelenti, hogy valamennyi szabványosított változót ki lehet alakítani a főkomponensek lineáris
kombinációjából. Bizonyítható, hogy a főkomponens súlya 𝑎𝑗𝑘 egyenlő a j-edik (𝑍𝑗 ) megfigyelt vátozó és a k-adik
(𝐶𝑘 ) főkomponens (fő faktor) közötti kapcsolat erőssége által leírt korrelációs együtthatóval, azaz:

rz j ck = a jk
A feladat, hogy megtaláljuk azokat a főkomponenseket, amelyek a következő követelményeknek megfelelnek:
1. lineárisan függnek a megfigyelt változóktól (lineáris kombináció);
3. korrelálatlanok;
3. az együtthatók négyzeteinek összege komponensenként egészet ad ki;
4. a komponensek szórása monoton csökken (az első komponens kiterjedése a legnagyobb)
Az 1. ábra bemutatja grafikusan az elvárt transzformációt csak a nyers adatok egy pontjára vonatkozóan
((𝑀𝑖 ). X a nyers változókat, Z a szabványosított változókat, B a főkomponens koordinátáinak mátrixát, és
C a szabványosított főkoordináták mátrixát jelöli

(𝐶1 ,𝐶2 )

X2

B2
C2

xi2

M i (ci1 , ci 2 )
M i (bi1 , bi 2 )
M i (z i1 , zi 2 )
M i (xi1 , xi 2 )

Z2
zi2

s2

x2 + s2

sB
1 2
a2

bi1

1

ci1 =

1

u2

bi 2

2

= ci 2

bi1

1

bi2
u1

1

1 = s2B
2 = s2B

1
2

a1 = u1 1

a1

a2 = u2 2

z i1

e2

C1

sB1
1

x2
1

B1

1
s1

Z1

1
e1

x1

x1 + s1

xi1

X1

1. ábra két nyers adat változójának (𝑋1 , 𝑋2 ) átalakítása két főkomponenssé (Forrás: Szelényi 2009)
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2.a. szakasz: Először létre kell hozni a nem szabványosított főkomponensek koordinátáit. (Ez a számítás
2 változóra kerül bemutatásra.)
Ehhez vegyük a 𝐵1 , 𝐵2 koordináta rendszert, az alap egységnyi vektorokat 𝐮𝟏 -gyel illetve 𝐮𝟐 -vel jelöljük, amelyeknek
az abszolút értéke eggyel egyenlő. Az eredeti entitás pontot 𝑀𝑖 a v vektorral kell irányítani. A vektor a következők
szerint írható le (Li et al, 2013):

v = bi1u1 + bi 2 u 2 (6)
Az egységvektorok koordinátái a 𝑍1 , 𝑍2 szabványosított térben vannak.

u 
u1 =  11 
 u 21 

és

u 
u 2 =  12 
 u 22 

Ezek alapján az U transzformációs mátrix kialakítható.

u
U =  11
 u 21

u12 

u 22 

Így a szabványosított z koordináták összeállíthatóak az alábbiak szerint:

zi1 = u11bi1 + u12bi 2

zi 2 = u21bi1 + u22bi 2
A kapcsolat a szabványosított változók és a főkomponens változók között:

Z1 = u11B1 + u12 B2
Z 2 = u21B1 + u22 B2
Ezen információ általánosításával (a két változót p változóra kiterjeszve) egyértelmű, hogy a (nem szabványosított)
𝐵1 , … , 𝐵𝑝 :főkomponenesek eltérései:
Ru = λu (7)
a korrelációs mátrix sajátértékei; mivel az egységvektorok, amelyek a tengelyek irányait jelzik, a normalizált
sajátvektorok. A sajátértékeket monoton csökkenő sorrendben határozzuk meg (d’Ovidio et al, 2014) úgy, hogy a
𝐵1 komponens sajátértéke a legnagyobb és a 𝐵𝑝 a legkisebb.
2.b. szakasz A főkomponensek szabványosítása
Ebben a lépésben az A mátrixot úgy állítjuk elő, hogy az U mátrix minden oszlopát megszorozzuk a megfelelő
főkomponens-változók szórásával.
𝑎𝑗𝑘 = 𝑢𝑗𝑘 √λ𝑘 (8)
Az A és a variancia-kovariancia V mátrix alkalmazásával a végső, szabványosított főkomponens C mátrix minden
𝑴𝒏 egységre az alábbiak szerint írható le:

𝑐𝑖𝑘 =

𝑏𝑖𝑘
√λ𝑘
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A C mátrix a szabványosított főkomponens pontszámokra



Ck



Cp

C1

C2

c1

c2

M1
M2

c11
c 21

c12
c 22


Mi


c i1


ci 2




c ik




cip


Mn


c n1


cn 2




c nk




cnp

mean

0

0





0

st.d.

1

1





1





ck

c1k
c2k





0
1

cp
c1 p
c2 p

A módszertani eszközök bemutatása után, azok alkalmazását ismertetem a rendelkezésre álló adatsoron.
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2.
Az elért tudományos eredmények ismertetése
2.1.

I. Tézis

Léteznek olyan háttérváltozók, amelyek egyrészt nagy százalékban magyarázzák a felhasznált változók
varianciáját, másrészt, amelyek által alkotott térben értelmezhetőek mind a megfigyelési egységek, mind a
változók
Mivel hasonló tudományos kutatás még nem történt meg a vasúti árufuvarozási piacok vizsgálatakor, főleg nem
több ország tekintetében, egyáltalán nem tűnt biztosnak, hogy a vizsgált országok között, illetve a vizsgált
tulajdonságok között összefüggés állapítható meg. Ezért a kutatás szempontjából igen sikeresnek mondható a
főkomponens- analízis eredménye, hiszen nemcsak lefolytatható volt az analízis, hanem sikeres is; a két
főkomponens, azaz háttérváltozó megfelelően magyarázta a varianciát. Értelmezhető eredményeket kaptam,
melyek a vasúti árufuvarozási piacok versenyképességének javítására felhasználhatóak.

1. ábra PC1 PC2 által meghatározott térben a faktorok elhelyezkedése
A fenti ábra magyarázza a faktorokat, melyek integrált módon tartalmazzák az adott csoportok vasúti árufuvarozási
tulajdonságait. A faktorok neveit az 1. táblázat foglalja magában.
A tudományos megállapítás gyakorlati hasznossága:
Megtaláltam az egyes piacokra a kiválasztott tulajdonságok közül a legjellemzőbb tulajdonságokat, melyek
változtatásával változtathatom a vasúti árufuvarozási piacokat. Megállapítottam, hogy a piacok nem feltétlenül
ugyanolyanok.
A főkomponens - analízis segítségével kimutathatóak lettek az egyes vasúti árufuvarozási piacok kritikus
befolyásoló tényezői, amelyek által mind stratégiai, mind operatív szempontból hatékony intézkedések hozhatóak.
A stratégiai szempont elsősorban az irányító, döntéshozó hatóságok számára szolgálhat tanulsággal, míg az
operatív következtetések a piaci szereplő árufuvarozási vállalatok számára lehetnek hasznosak.
A tézissel kapcsolatos publikációim
Duleba, S.; Farkas, B. Principal Component Analysis of the Potential for Increased Rail Competitiveness in EastCentral Europe. Sustainability 2019, 11, 4181.
IF 2.592 (2018);5-Year Impact Factor: 2.801 (2018)
A vasúti árufuvarozás versenyképességének vizsgálata
HADTUDOMÁNYI SZEMLE 9 : 4. pp. 77-89. , 12 p. (2016)
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A szórt kocsis árufuvarozás liberalizációjának akadályai
HADTUDOMÁNYI SZEMLE 9 : 1 pp. 431-435. , 5 p. (2016)
A szétválasztás szerepe a vasúti liberalizációban
LOGISZTIKAI TRENDEK ÉS LEGJOBB GYAKORLATOK 2 : 1 pp. 20-23. , 3 p. (2016)
THE ANALYSIS OF RAIL INFRASTRUCTURE BASED ON THE FUNCTION OF HUMAN PERIPHERAL
CIRCULATION
HORIZONS OF RAILWAY TRANSPORT 1 : 1 pp. 70-78. , 8 p. (2016)

2.2.

II. Tézis

Kijelenthető, hogy többszörös korreláció van a vasúti árufuvarozási piac jellemző versenyképességi
faktorai között, amely kapcsolatok nem triviálisak, a faktorok klaszterizálhatók és tipizálhatók.
A nem triviális kapcsolatok feltárásához a közlekedés-gazdaságtanban ritkán használt főkomponens- analízis
eljárást használtam, mivel ez az indirekt összefüggéseket is képes felszínre hozni.
A módszertani szakaszban leírt képletek alkalmazásával a fő összetevők meghatározásának lépéseit elvégeztem.
A vizsgált problémában a 15 befolyásoló tényezőt 15 fő alkotóelem helyettesíti, azonban a méretek csökkentése
miatt csak a főbb komponensek maradnak a modellben, ami megmagyarázza a teljes variancia domináns részét
(ezt úgy lehet elérni, hogy meghatározzuk a sajátértékeket, mert igazolható, hogy a fő összetevők szórása egyenlő
a sajátértékek négyzetgyökével). Miután kiszámítottam a nem standardizált, majd a szabványosított fő
összetevőket, a következő eredményeket kaptam.
PC 1 (dimenzió)

PC 2 (dimenzió)

PC 3 (dimenzió)

PC 4 (dimenzió)

PC 5 (dimenzió)

PC 6 (dimenzió)

Standard szórás

2,4760

2,2017

1,3165

1,08410

0,84645

0,74912

A szórás varianciája

0,3832

0,3030

0,1083

0,07346

0,04478

0,03507

Kumulatív arány

0,3832

0,6861

0,7944

0,86790

0,91268

0,94775

PC 7 (dimenzió)

PC 8 (dimenzió)

PC 9 (dimenzió)

PC 10 (dimenzió)

PC 11 (dimenzió)

PC 12 (dimenzió)

Standard szórás

0,54208

0,44923

0,35808

0,2829

0,25118

0,18099

A szórás varianciája

0,01837

0,01261

0,00801

0,0050

0,00394

0,00205

Kumulatív szórás

0,96612

0,97873

0,98675

0,9918

0,99569

0,99774

PC 13 (dimenzió)

PC 14 (dimenzió)

PC 15 (dimenzió)

Standard szórás

0,16554

0,09359

3,095e-16

A szórás varianciája

0,00171

0,00055

0,000e+00

Kumulatív arány

0,99945

1,000000

1,000e+00

2. ábra: főkomponensek varianciája

Az ábra azt mutatja, hogy az első két főkomponens a teljes variancia 69% -át magyarázza, így ezek kiválasztása
elegendő lehet az elemzéshez (matematikai hüvelykujj-szabály a legalább kétharmad magyarázata). Ezért a PC1
és a PC2 által generált tér (amely a nyers változók eredeti 15 dimenziós teréhez képest elforgatott és vetített tér)
alkalmas a befolyásoló tényezők és a megfigyelési egységek közötti összefüggések leírására. A következő ábrán
a 15 befolyásoló tényező helyzete látható ebben a kétdimenziós térben.
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2. ábra: PC1 és PC2 által meghatározott térben a faktorok elhelyezkedése
Az ábrából jól látható, hogy faktorcsoportok alakultak ki, melyek egyértelműen azt mutatják, hogy nem-triviális
kapcsolatok vannak a faktorok között, valamint a faktorok tipizálhatók és csoportosíthatók is. Így a második
hipotézisem alátámasztottnak tekinthető.
A tudományos megállapítás gyakorlati hasznossága:
Bármely ország vasúti árufuvarozási piacára alkalmazható az eljárás.
A tézissel kapcsolatos publikációim:
Duleba, S.; Farkas, B. Principal Component Analysis of the Potential for Increased Rail Competitiveness in EastCentral Europe. Sustainability 2019, 11, 4181.
IF 2.592 (2018);5-Year Impact Factor: 2.801 (2018)

2.3.

III. Tézis:

Létezik kapcsolat a megfigyelési egységek (adott ország árufuvarozási piacai) között, és a kapcsolatok
alapján csoportok képezhetők.

Az előző tézishez használt főkomponens- analízis segítségével megvizsgáltam az adott megfigyelési egységeket,
azaz az adott országokat. Egy-egy pont jelenti egy adott ország egy évét, tehát esetünkben 8 pontból áll egy ország
vasúti árufuvarozási piaca, mivel 8 évig vizsgáltam. A főkomponens- analízis vizsgálat során a PC1 és PC2 által
generált térben az alábbi elhelyezkedéseket kaptam meg.
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3. ábra: a PC1 és a PC2 által kifeszített térben az országok elhelyezkedése
A fenti ábrából egyértelműen megállapítható, hogy a vasúti árufuvarozási piacok csoportosíthatók. Így a 3. számú
hipotézisem alátámasztható.
A tudományos megállapítás gyakorlati hasznossága:
A liberalizált vasúti árufuvarozási piacok a vizsgált tulajdonságok alapján összehasonlíthatók, valamint
csoportosíthatók. Azaz egyes piacok példája alkalmazható más, ugyanabba a csoportba tartozó árufuvarozási
piacon.
A tézissel kapcsolatos publikációim:
Increasing Competitiveness in a Liberalised Rail Freight Market the Hungarian Case
TRANSYLVANIAN REVIEW 26 : 24 pp. 6369-6377. , 8 p. (2018)
IF: 0.034

2.4.

IV. Tézis:

Az eredmények szerint nem a liberalizáció időpontja határozza meg az egyes vasúti árufuvarozási piacok
jellemzőit.
A kutatásban vizsgált országok vasúti árufuvarozási piaca a liberalizáció szempontjából két részre bontható,
időben korábban, illetve időben később liberalizált piacokról beszélhetünk. Hipotézisem szerint a korábban
liberalizált piacokon már hamarabb megindulhattak a kereskedelmi folyamatok, így ott a piaci szereplők száma is
folyamatosan növekedhetett az időben később nyitó piacokkal szemben. Ezért feltételezésem szerint a
kereskedelemhez kapcsolódó forgalmak jelentősége is megnövekedett, azaz a vasúti árufuvarozási piacra
legjellemzőbb tényezők az export, import, tranzitforgalmak. A bizonyításomhoz szintén segítséget nyújtott a
főkomponens- analízis elvégzése, mely eredményét a már korábban prezentált ábra bizonyítja.
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4. ábra: PC1 PC2 által meghatározott térben a faktorok elhelyezkedése
A tudományos megállapítás gyakorlati hasznossága:
A fenti ábrából látszik, hogy Csehország, Lengyelország, valamint Románia teljesen más tulajdonságokkal
jellemezhetők, mint ahogy feltételeztem, tehát kijelenthető, hogy a liberalizáció időbeli kezdése nincs
összefüggésben a piaci jellemzőkkel. Tehát az eredmények alapján nem a liberalizáció időpontja határozza meg
az egyes vasúti árufuvarozási piacok jellemzőit. Így ez a hipotézis elvetésre kerül.

A tézissel kapcsolatos publikációim:
Duleba, S.; Farkas, B. Principal Component Analysis of the Potential for Increased Rail Competitiveness in EastCentral Europe. Sustainability 2019, 11, 4181.
IF 2.592 (2018);5-Year Impact Factor: 2.801 (2018)
THE INTRODUCTION OF THE MOST POWERFUL RAILWAY OF THE EU, AND ITS SUPPORT WITH
ECONOMIC ANALYSES
NAUKA TA PROGRES TRANSPORTU / SCIENCE AND TRANSPORT PROGRESS 2 : 68 pp. 25-35. , 10 p.
(2017)
REBALANCING HUNGARY’S ECONOMY BY RAIL FREIGHT
HORIZONS OF RAILWAY TRANSPORT 1 : 1 pp. 70-78. , 8 p. (2015)

2.5.

V. Tézis:

Románia vasúti árufuvarozási piaca teljesen eltér az általam vizsgált összes vasúti árufuvarozási piactól.
Románia vasúti árufuvarozási piacára a vizsgált tulajdonságok közül egy tulajdonság se jellemző.

Feltételezésem szerint minél nagyobb területtel és lefedettséggel rendelkezik egy vasút, arányaiban annál
gazdaságosabb az üzemeltetése. A gazdaságos üzemeltetés mellett további érvként szól, hogy a dolgozatomban
említett két ország (Románia, Lengyelország) rendelkezik tengeri kapcsolattal, ami vasúti szempontból kiemelten
fontos, hiszen a vasúti hálózatok végpontjai mindig egy tengeri kikötővel kezdődnek, vagy végződnek. Mindezek
figyelembevétele mellett, a hipotézisben felvetett országok belső piaca, már területénél is fogva igen meghatározó.
Példaként meg lehet említeni Lengyelország bányaiparát, iparát. Hasonlóképpen Romániában a mezőgazdaság is
jelentős szereppel bír. Következésképpen a vasúti árufuvarozás az ország versenyképessége szempontjából
meghatározó, így véleményem szerint a versenyképességi faktorok, valamint az összes elszállított vasúti
mennyiség jellemző az adott két országra.
A tudományos megállapítás gyakorlati hasznossága:
A korábban használt főkomponens- analízis során igen meglepő eredményeket fedeztem fel. Meglepő módon
Románia, valamint Lengyelország vasúti árufuvarozási piaca a hipotézisemben említett összehasonlítás
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tekintetében nem összemérhető. Való igaz, hogy a hazai forgalom, valamint az összes vasúti áruforgalom jellemző
Lengyelország piacára, azonban meglepő módon Románia vasúti árufuvarozási piacára az általam vizsgált
tulajdonságok közül egyik se jellemző.
A tézissel kapcsolatos publikációim
Increasing Competitiveness in a Liberalised Rail Freight Market the Hungarian Case
TRANSYLVANIAN REVIEW 26 : 24 pp. 6369-6377. , 8 p. (2018)
Impact Factor: 0.034

2.6.

VI. Tézis:

A területileg kisebb vasúti árufuvarozási piacokra inkább jellemző a tranzit forgalom (TT), valamint a
pályahasználati díj mértéke (TAF).
Feltételezésem szerint a kisebb országok vasúti árufuvarozási piacára kevésbé jellemzőek a belső vasúti
szállítások, hiszen területileg nem elég nagyok, valamint a vizsgált országok közül is a kisebbek nem rendelkeznek
olyan iparágazattal, ami a vasúti árufuvarozási tevékenységet kiemelten fontossá teszi. Következésképpen az ilyen
kisebb méretű országokra a tranzitforgalmak lesznek jellemzők. A tranzitforgalmak során főleg Közép-KeletEurópában a legfontosabb befolyásoló tényező lehet a pályahasználati díj is. Ezért véleményem szerint a kisebb
országok esetén az előbb említett két jellemző kiemelt szerepet játszik.
A korábbi főkomponens- analízis során bizonyítást nyert, hogy Csehország, Szlovákia, valamint Magyarország
vasúti árufuvarozási piacára jellemzőek a tranzitforgalmak, valamint a pályahasználati díj mértéke.
A tudományos megállapítás gyakorlati hasznossága:
Csehország, Magyarország illetve Szlovákia esetében érdemes lenne a pályahasználati díj értékét változtatni,
jellemzően csökkenteni annak érdekében, hogy még több tranzitforgalom érkezzen az adott országba, így növelni
lehetne az adott ország vasúti árufuvarozási piacának nagyságát.
A tézissel kapcsolatos publikációk:
Duleba, S.; Farkas, B. Principal Component Analysis of the Potential for Increased Rail Competitiveness in EastCentral Europe. Sustainability 2019, 11, 4181.
IF 2.592 (2018);5-Year Impact Factor: 2.801 (2018)
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