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1. A tudományos kutatási feladatok meghatározása 
 
1.1. A téma lehatárolása 
 
A PhD doktori cím megszerzését (2000 júniusa) követő időszakban kutatási tevékenységemet 
a közlekedésgazdaságtan olyan területeire irányítottam, amelyek a hazai, s részben a 
nemzetközi tudományos közegben még viszonylag kiforratlanok, s egyúttal a közlekedési-
logisztikai szakma, a vállalati szféra igényli kimunkálásunkat.  
 
A választott tématerület makrogazdasági és mikrogazdasági szempontból is megközelíthető. 
A költségszámítás vagy tágabb összefüggésben a költség- és teljesítmény kontrolling mind 
nemzetgazdasági, mind pedig vállalati szinten a működés hatékonyságának egyfajta 
értékelését végzi, elsősorban a gazdálkodási, erőforrás allokációs döntések előkészítését 
megalapozva. Kutatásaim során a közlekedési-logisztikai költséggazdálkodás területén mind a 
makro-, mind a mikrogazdasági problémák megoldását szem előtt tartottam, viszont a 
legfontosabb önálló kutatási eredményeket az utóbbi területen értem el. Ennek megfelelően a 
tudományos munkásság összefoglalását is erre koncentrálom. 
 
A kutatás, illetve annak eredménye – első látásra – alapvetően gazdasági orientációjú 
kérdésköröket tárgyal. Ezt ugyanakkor új szemléletben, a „hagyományos” elvekhez, 
eljárásokhoz képest más, a közlekedés és a logisztika interdiszciplináris jellegének jobban 
megfelelő logika mentén teszi. Az új logikai elem a műszaki és a technológiai 
rendszerjellemzők integrálása a gazdasági, gazdaságtani és menedzsment módszerekbe. 
Ennek alapján a működéstervezési és a kontrolling eljárásokat a közlekedésre, logisztikára 
adaptáló új modellek, információs rendszer struktúrák kerültek kidolgozása, s kísérleti 
felhasználása.  
 
 
1.2. Kutatási témák megfogalmazása 
 
A kutatási témák közelebbi meghatározása megköveteli a szakterületen alkotó kutatók 
tevékenységének, eredményeinek áttekintését.  
 
A magyar kutatók közül Tánczos Lászlóné és Monigl János a közlekedési költségszerkezet 
nemzetgazdasági szintű meghatározását végezte el, különös tekintettel az externális hatások 
számszerűsítésére. Timár András a közlekedési infrastruktúra fejlesztésének és fenntartásának 
költségoldalát elemezte. Gáspár László az élettartam bázisú költséggazdálkodás közlekedési 
alkalmazási lehetőségeit tárta fel. Westsik György a strukturált közlekedési 
rendszermodellezés terén ért el a kutatási téma szempontjából releváns eredményeket. Chikán 
Attila kidolgozta a logisztika komplett vállalatgazdasági hátterét. Szegedi Zoltán a logisztikai 
menedzsment területén végzett átfogó kutatásai során érintette a logisztikai költségelemzés 
alapfogalmait és főbb eszközeit. Illés Béla logisztikai rendszereket modellezett informatikai 
szempontból, míg Koltai Tamás operációkutatási vizsgálatai során érintette a közlekedést. 
 
A külföldi szakirodalomban először La Londe és Pohlen foglalkozott a tevékenységalapú 
költségszámítás logisztikai alkalmazási lehetőségeivel, de ennek elméleti alapjait még Kaplan 
fektette le. A logisztikai költségszámítás vállalati szintű vonatkozásait Weber vizsgálta, míg 
Comelli, Fenies és Tchernev a logisztikai tervezés kombinált, pénzügyi és fizikai szempontú 
értékelésére tett kísérletet. Az ellátási láncok szintjére emelte a tevékenységalapú 
költségszámítást Dekker és Goor, továbbá Lin, Collins és Su, valamint Askarany, Yazdifar és 
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Askary. Az ellátási láncok teljesítménymutatóit tárta fel Cai, Liu, és Xiao, valamint Fawcet és 
Cooper. A tevékenységalapú módszert egy konkrét árufuvarozó vállalatra adaptálva számolt 
költségeket Baykasoglu és Kaplanoglu. Pirttila és Hautaniemi, valamint Satoglu, Durmusoglu 
és Dogan a disztribúciós rendszerek körében elemezte ugyanezen módszer használhatóságát. 
Siepermann ugyanakkor kritikailag értékelte az egyes logisztikai költségszámítási 
megközelítéseket.  
 
A termelési rendszerek terén számos költséggazdálkodási témájú, nemzetközileg publikált 
kutatás található. Ezek közül Ben-Arieh, Qiuan, Boons, Meade, Kumar, Kensinger, Tornberg, 
Jämsen, Paranko és Tsai munkássága emelhető ki. Általában véve – vagyis iparágtól 
függetlenül – is aránylag sokan foglalkoztak a költségkalkuláció pontosságának (főleg 
tevékenység alapú) javításával, így például Armstrong, Anderson, Hesford, Young, Cagwin, 
Bouwman, Lee. A költségvezetők kiválasztására javasolt módszereket Homburg, valamint 
Schniederjans és Garwin. Az ilyen típusú, vagyis általános jellegű publikációk viszont inkább 
csak közvetett módon kapcsolhatók a közlekedési-logisztikai költségszámításhoz. 
 
A Közlekedésgazdasági Tanszék közelmúltban doktori fokozatot szerzett PhD hallgatói és 
oktatói közül többen is a közlekedési költséggazdálkodás határterületein értek el 
eredményeket. Farkas Gyula a vasúti infrastruktúrahasználati díjak elméleti megalapozását 
végezte el. Rónai Péter határköltség alapú vasúti költségszámítási modellt állított fel. 
Dénesfalvy Ágnes és Kormányos László a költségeket is figyelembe vevő multikritériumos 
döntéstámogató modellek kialakításával vizsgálta egyes vasúti szakágak működésének 
hatékonyságát. Békefi Zoltán a közlekedési beruházások gazdaságossági elemzéseinek 
támogatásához, míg Mészáros Ferenc és Török Ádám a közúti útdíj rendszerek egzakt 
meghatározásához javasolt eljárásokat. Török Árpád a térben kiterjesztett egyensúlyi 
modellezésben vett figyelembe közlekedési költséggazdálkodási szempontokat. Kővári 
Botond és Bite Katalin Emese a légi közlekedésre alkalmazottan fejlesztett ki döntéstámogató, 
illetve térinformatikai modelleket. Végül, a jelenlegi PhD hallgatók által művelt témák – 
vasúti infrastruktúragazdálkodás, a szállítmányozás hatékonysága, a közúti közlekedés 
egyensúlyi modellezése – is érintik a közlekedési-logisztikai költségkalkulációs eredmények 
alkalmazását.  
 
Összefoglalásképp megállapítható, hogy a releváns nemzetközi, de különösen a hazai 
szakirodalomban már eleve a – szűkebb értelemben vett – költséggazdálkodás is aránylag 
alulreprezentált témát képvisel. Bár a tágabb értelmű háttérterületek – elsősorban 
makroszinten – aránylag kidolgozottnak mondhatók, logisztikai területen néhány, a 
közlekedésben csak egy-két igazán közel álló, vagyis mikro szintű költséggazdálkodást 
taglaló kutatási téma/eredmény azonosítható. Ráadásul ezek is inkább csak egy-egy 
részhalmazát fedik le a művelésre kitűzött komplex kutatási feladatnak. Mindez kellő 
motivációt szolgáltatott arra, hogy a választott tématerületet – lehetőség szerint – minél 
szélesebb körben, több oldalról és a részletek kimunkálásával próbáljam meg körüljárni. 
 
A kutatási terület lehatárolását követően, a vonatkozó szakirodalom eddigi eredményeit és 
korlátait is tekintetbe véve, tudományos munkásságom kutatási témáit az alábbiakban 
határoztam meg: 

1. a közlekedési és a logisztikai költségszerkezet – mikro, azaz vállalati szintű – feltáró 
vizsgálata, különös tekintettel a szakma specifikus jellegzetességek azonosítására; 

2. új megközelítésen alapuló, a számviteli elveket műszaki összefüggésekkel 
összekapcsoló közlekedési és logisztikai költségkalkulációs modellek kifejlesztése; 
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3. az új költségkalkulációs modellek algoritmusainak, matematikai hátterének 
kidolgozása az általánosíthatóság érdekében; 

4. az új költségkalkulációs modellek működési mechanizmusainak meghatározása az 
alkalmazhatóság elősegítéséhez; 

5. a javasolt modellek és eljárások megvalósíthatósági feltételeinek elemzése.   
 
 
1.3. Az alkalmazott vizsgálati módszerek áttekintése 
 
Az előbbiekben megadott kutatási témáknál rendre az alábbi vizsgálati módszereket 
alkalmaztam: 

1. a közlekedési-logisztikai költségszerkezet felmérését konkrét vállalati példákból 
kiindulva, a megfelelő számviteli kategóriákat kombinált módon adaptálva végeztem 
el; 

2. az új megközelítésű közlekedési-logisztikai költségszámítási modelleket a működés 
logikai modellezésével építettem fel, ahol lehetett az elérhető és hasznosítható, más 
ágazatokban (elsősorban a termelésben) sikerrel alkalmazott elvek szakma specifikus 
adaptálásával kiegészítve; 

3. a költségszámítási modellek algoritmusait a lehető legáltalánosabban próbáltam 
felépíteni, de ügyelve a közlekedési-logisztikai sajátosságok adta korlátokra és 
lehetőségekre. Analitikus megközelítést alkalmaztam, amely mátrixalgebrai úton is 
leképezhető; 

4. a költséggazdálkodási eljárások azonosításához a már említett logikai modellezésből 
indultam ki. Itt kiemelten vizsgáltam a modell működése szempontjából meghatározó 
költségvezetők (technológiai teljesítményindikátorok) kiválasztási technikáit, 
amelyekre az AHP módszert és a regressziós analízist javasoltam, s utóbbit a 
gyakorlatban is alkalmaztam; 

5. a költséggazdálkodási modell megvalósítási feltételeinek meghatározásakor részben a 
saját pilot projektek, részben a szakirodalomban publikált esettanulmányok 
tapasztalataira támaszkodtam. Kiemelten foglalkoztam az adatkezelés és az 
informatikai háttér kérdésköreivel, amelyek tekintetében részben ismét analitikus 
megközelítést alkalmaztam, részben pedig az adattárházi technológiára támaszkodtam.       
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2. Az elért tudományos eredmények ismertetése 
 
2.1. Problémafelvetés 
 
2.1.1. A kutatási eredmények iránti igény levezetése 
 
A szűkülő források mellett egyre növekvő minőségi elvárások fogalmazódnak meg a 
közlekedési-logisztikai szolgáltatásokkal szemben. Ilyen működési környezetben a 
gazdálkodási döntések célja a megfelelő – lehetőségekhez mérten optimális – erőforrás 
allokálás. A működésszervezési és finanszírozási feladatok több, olykor egymásnak 
ellentmondó szempont – gazdaságosság, elérhetőség, megfizethetőség, stb. – mérlegelését, 
kiegyensúlyozását igénylik transzparens, elszámoltatható módon.  
 
A gazdálkodásirányítási feladatok elvégzéséhez minél megbízhatóbb döntés előkészítési 
információk szükségesek az üzleti-üzemi folyamatok elemi összetevőiről, nem csupán azok 
összesített jellemzőiről. A döntéstámogatás keretében tehát szükség van az elemi közlekedési-
logisztikai „termékek” – amelyek valójában külső vagy belső piacra előállított szolgáltatások 
– egzakt költségének megállapítására. Ez sokszor önkényes felosztó kulcsokat alkalmazva 
és/vagy aggregált adatok átlagolásával valósul meg. Közlekedési-szállítási vállalatoknál 
gyakori például, hogy univerzálisan alkalmazott, az összesített költség- és teljesítményhalmaz 
alapján képzett fajlagos járműkilométer költségekkel operálva terveznek az egész 
tevékenységre, miközben nem, vagy nem kellő mélységben veszik figyelembe a 
költségdifferenciáló tényezőket (pl. eltérő járműjellemzők, viszonylatjellemzők, stb.). Az 
ilyen és hasonló, elnagyolt költségkalkulációk torz értékítéletekhez vezethetnek az 
eredményesség, önköltség, költséghatékonyság tekintetében, ami végül nem hatékony 
erőforrás allokálást eredményezhet.  
 
A költségallokációs probléma makro és mikro szinten is értelmezhető: a közlekedési rendszer, 
illetve a közlekedési szolgáltatások/vállalatok szintjén. Előbbi esetben nemzetgazdasági 
keretek között kell vizsgálni a közlekedés költségszerkezetét, illetve annak megoszlását a 
rendszer elemei között. Utóbbi esetben a közlekedési vállalatok vonatkozó üzemgazdasági 
feladatairól van szó, amelyekkel meghatározzák költségeik struktúráját, illetve azok 
felmerülésének okozóit, valamint a teljesítmények és a költségek közötti összefüggéseket. 
 
A nem kellően alátámasztott költséggazdálkodás főleg az összetett, vertikálisan és/vagy 
horizontálisan integrált vállalati rendszerekben lehet probléma, ahol jelentős az egzakt módon 
nehezen megfogható közvetett vagy „közös” költségek (amikor egyes erőforrásokat több 
elemi termék vagy szolgáltatás közösen használ) részaránya. Amennyiben ez a részarány 
aránylag alacsony, ott is fontos a hiteles költségallokáció, de annak megoldása lényegesen 
kisebb akadályokba ütközik.  
 
Ez persze nem azt jelenti, hogy kisebb arányú közvetett költség esetén ne lenne 
létjogosultsága az egzakt költségszámítási eljárások felhasználásának. Ugyanis a közös 
költségek önmagukban is jelentős nagyságrendet képviselhetnek, még ha részarányuk – pl. 
egy vállalati dezintegrációt követően már – nem is oly nagy: lásd a pályavasúttól és a 
vontatástól szervezetileg függetlenített vasúti személyszállító vállalatok esetét, ahol a 
járműgazdálkodás, vagy a vezénylési feladatok költségvonzata jelentős, de „eltörpül” az 
egyedi költségvonzatú pályahasználati vagy vontatási díj mellett. Egyébiránt a nyitott 
közlekedési-logisztikai piacokon a verseny erősödése a közeljövőben éppen a vállalati 
integráció (egyesülés, felvásárlás) irányába hat: pl. a vasúti és a közúti áruszállításban, a 
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logisztikában és a légi közlekedésben már érzékelhetők ezek a trendek. A közforgalmú 
személyszállításban is megindult az alágazatok szintjén elkülönülten tervezett és szervezett 
szolgáltatások integrálódása, amely akár szervezeti szinten is realizálódhat. Mindez ismét 
csak előtérbe helyezi a közös költségekre fókuszáló közlekedési-logisztikai 
költséggazdálkodási eljárások intenzívebb használatát. 
 
 
2.1.2. A közlekedés és a logisztika költségszerkezete 
 
A költséggazdálkodási eljárások korszerűsítése feltételezi a közlekedés és a logisztika 
költségszerkezetének beható elemzését, kritikus pontjainak megismerését. Az ennek 
keretében tett megállapítások megalapozzák a költséggazdálkodási modellek kutatása terén 
elért új eredményeket. 
 
Az általános számviteli elvek adaptálásával meghatároztam a közlekedési és a logisztikai 
költségek főbb típusait. Kimutattam, hogy az összetett közlekedési-logisztikai rendszerekben 
általában jelentős a közvetett költségek aránya, ami megköveteli a költségallokációs 
mechanizmusok pontosságának, megbízhatóságának javítását. [10] 
 
A közlekedési-logisztikai szolgáltatások, illetve az azokat előállító vállalatok 
költségszerkezetének feltérképezéséhez először is csoportosítani kell a különféle 
költségelemeket. Ezt a tipizálást legalább két szempont figyelembe vételével érdemes 
elvégezni: 

a) a költségek hozzárendelhetősége az elemi termékekhez/szolgáltatásokhoz; 
b) a költségek viszonya a teljesítményhez. 

Az első szempont szerint megkülönböztethetők a közvetlen és a közvetett költségek. Előbbiek 
egyértelműen hozzárendelhetők a tervezési objektumként kiválasztott termékhez vagy 
szolgáltatáshoz, míg az utóbbiaknál ehhez valamilyen plusz kalkulációra van szükség. A 
második szempont szerint a változó és az állandó költségek különíthetők el. Előbbiek a 
teljesítmény függvényében változnak, míg utóbbiak nagysága független a különböző 
teljesítményszintektől. Ha a két szempontot egyszerre érvényesítjük a költségcsoportosításnál, 
akkor az 1. táblázatban bemutatott tipizálási sémát kapjuk.   
 

1. táblázat: A költségek tipizálása 
 

 1. változó 2. állandó 
1. közvetlen K11 K12 
2. közvetett K21 K22 

 
Az osztályozást azonban alapvetően befolyásolja, hogy mit választunk tervezési objektumnak, 
azaz mely elemi szolgáltatás önköltségét kívánjuk meghatározni. Itt több lehetőség adódik 
annak függvényében, hogy a szolgáltatási hierarchia mely szintjén kell a döntéshozók részére 
elemzéseket végezni. A továbbiak a közforgalmú közlekedési vállalatok példáján keresztül 
mutatják be a költségszerkezet levezetését. Itt elemi vizsgálati objektumnak választhatók a 
következő egységek: 

• utazás; 
• járat; 
• viszonylat; 
• viszonylatcsoport; 
• üzletág. 
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Az egyes utazások önköltségének kalkulálása rendszerint túl bonyolult, s ehhez képest nem ad 
annyi többletinformációt a döntés előkészítésben, ami miatt megérné rá külön módszertant 
kialakítani. Az üzletági szintű költségelemzés ellenben aránylag egyszerűen kivitelezhető, 
viszont nem ad elégséges bázist az egzakt tervezéshez. „Arany középútként” adódik a 
viszonylat: ez már kellően részletes és megfelelő módszer alkalmazásával jól is kezelhető. Ha 
a kalkuláció elvégzéséhez szükséges alapadatok „mélyebb” szinten is rendelkezésre 
bocsáthatók, akkor érdemes lehet a járatok megjelölése tervezési objektumként (hiszen adott 
viszonylaton belül az egyes járatok is mutathatnak költségeltéréseket, amelyeket a viszonylat 
szintű elemzések még elfednek). E megfontolások alapján a továbbiakban a viszonylat és a 
járat szintű tervezési objektumokkal számolunk (megjegyezve, hogy a magasabb szintűek 
adatai ezek aggregálásával előállíthatók). 
 
Viszonylatok esetén közvetlen változó költségre (K11) példa az üzemanyag felhasználás, vagy 
a csak az adott viszonylatra beosztott dolgozók teljesítménybére és a járművek karbantartási 
költsége, vagy teljesítményalapú értékcsökkenési leírása. Ha a dolgozók fix bért kapnak, 
akkor ez a költség már állandó közvetlen költség (K12). Hasonló eset adódik, ha az 
értékcsökkenési leírás időalapú, vagyis nem teljesítményarányos. Ha az említett dolgozók és 
járművek nem csak egy viszonylatra kerülnek beosztásra (a való életben ez a gyakoribb), 
akkor az ő költségeik már közvetettnek tekinthetők, s a teljesítményhez való viszony (fix vagy 
változó) függvényében a közvetett változó (K21) vagy a közvetett állandó (K22) osztályokba 
sorolhatók. Tipikus közvetett költség továbbá a forgalomirányítóké, akik nem rendelhetők 
közvetlenül adott viszonylathoz, hanem az összes szervezésében részt vesznek. Az ő 
költségeik rendszerint fixek, így a K22 csoportba sorolhatók. Ugyanakkor a teljesítmények 
alakulásának függvényében kapacitásaikat időszakonként hozzá kell igazítani az irányítási 
igényekhez, ami már a közvetett változó költségek (K21) közé sorolást indokolná. Az ilyen, 
időszakonként változó, de egyébként adott időszakban állandó költségeket ún. szemi-fix 
költségként is szokták definiálni a szakirodalomban. 
 
Ha viszonylatok helyett járatokat választunk tervezési objektumoknak, a költségek még 
nagyobb része lesz előreláthatólag közvetett költség. Itt ugyanis még kevésbé valószínű, hogy 
bizonyos humán- és eszközkapacitások kizárólag egy adott járathoz lennének köthetők.  
 
Hasonló elvek alapján más típusú közlekedési-logisztikai vállalat vagy szolgáltatási lánc 
költségei is rendszerezhetők, differenciálhatók. Megállapítható, hogy az egyes költségtételek 
tipizálása nem mindig egyértelmű feladat. Az előbbi példa is jól szemlélteti, hogy mindig az 
adott üzem- és üzletszervezési körülmények határozzák meg a költségszerkezetet, illetve 
annak osztályozhatóságát. Egy fontos következtetés azonban levonható: a komplex 
közlekedési-logisztikai rendszerekben a költségek jelentős része közvetettnek tekinthető. Ezek 
tervezési objektumokhoz rendelése egy lépésben többnyire nem oldható meg, így szükség van 
egy – lehetőség szerint – minél egzaktabb költségallokációs módszertan alkalmazására. 
 
Amikor a logisztika nem főtevékenységként, hanem támogató háttérfunkcióként jelenik meg, 
adódik az ún. lehatárolási probléma. Ez mind a kalkulációhoz később felhasználandó 
teljesítmények, mind pedig a költségek szintjén jelentkezik. 
 
Megállapítottam, hogy amikor a logisztika a vállalati – általában termelési – főtevékenység 
kiegészítőjeként funkcionál, a logisztikai teljesítmények és költségek egyértelmű lehatárolása 
nem mindig lehetséges, így definiálásuk általában több lépcsőben végezhető csak el. [3, 7] 
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A gyakorlatban többször előfordul, hogy a gyártási folyamatok keretében, azok 
elválaszthatatlan részeként kerül sor a logisztikai (anyagmozgatási, közbenső tárolásai, 
rakodási, stb.) műveletek megtervezésére és értékelésére. Ugyanígy, gyakran a 
kereskedelemben sem válnak el élesen az értékesítési és a kapcsolódó logisztikai 
tevékenységek. A logisztikai költségek gyakorlatilag a logisztikai tevékenységek 
elvégzéséhez felhasznált – anyagi és humán – erőforrások pénzértékben kifejezett 
mennyiségei, így ez esetben e tételek is a főtevékenységi költségekbe integrálva jelennek 
meg.    
 
A lehatárolási probléma általában vállalatfüggő, így csak általános irányelvek adhatók a 
logisztikai teljesítmények és a kapcsolódó költségek számbavételére és csoportosítására. 
Alapvetően meg kell különböztetni a fizikai és az ezek irányítására vonatkozó ún. diszpozitív 
elemeket. E fő kategóriákon belül is tovább differenciálhatók a teljesítmény- és 
költségtípusok aszerint, hogy valamilyen áru/anyag vagy információ rendelkezésre állítására 
(pl. beszerzés, kiszolgálás), vagy térbeli és/vagy időbeli helyváltoztatására (pl. mozgatás, 
tárolás) vonatkoztathatók. A teljesítmények és költségek lehatárolását a költségkalkulációs 
modell elemeinek definiálásával (lásd később) összhangban kell elvégezni. 
 
 
2.2. Eredmények - tézisek 
 
2.2.1. A közlekedési-logisztikai költségszámítás új modellje 
 
A költségmenedzsment egyik legfontosabb kalkulációs feladata tehát a közvetett költségek 
adekvát kezelése. A gyakorlatban alkalmazott megoldások e feladatot különféle mértékben és 
minőségben képesek teljesíteni. Ami közös bennük, hogy kiindulásképp a számviteli 
rendszerben rögzített alapadatokat veszik igénybe. Az ún. számviteli költségkalkulációs 
megközelítés kizárólag ezekre épül. Itt a közvetlen költségeket egyből a tervezési 
objektumokra (más néven költségviselőkre) könyvelik. A közvetett költségeknél pedig 
általában önkényes felosztó kulcsokat használnak. Ez utóbbiaknál a legegyszerűbb – s 
egyúttal a legelterjedtebb – a közvetlen költségek arányában történő közvetett 
költségmegosztás. Nyilvánvaló, hogy ennek nem sok köze lehet az ok-okozati alapon történő 
költségráterheléshez. Némileg javít a helyzeten, ha a költségmegosztást bizonyos kiemelt 
naturális indikátorok (pl. létszám, járműszám) aggregált értékei is segítik.   
 
Egy másik, szintén viszonylag egyszerű módszer az átlagolás. Ekkor az összes költséget az 
adott tevékenységet jellemző teljesítményre (pl. utaskilométerre vagy járműkilométerre) 
vetítik, s ezt a fajlagos költségértékeket használják a tervezéshez. Itt már megtörténik a 
számviteli és a naturális adatok összekapcsolása. Lényegesen javítja a módszer 
megbízhatóságát, ha a költséghalmazt nem homogén egységként, hanem részekre osztva 
átlagolják, lehetőség szerint több naturális mutatót alkalmazva. Gyakori például az is, hogy a 
változó költségeket futásteljesítményre, az állandókat pedig időre vonatkoztatják, s az így 
kapott fajlagos költségekkel, a becsült teljesítmények birtokában már megalapozottabb 
költségtervek készíthetők. 
 
Ha tehát differenciáljuk a költséghalmazt (pl. az 1. táblázat kategóriái szerint) és több 
teljesítménymutatót is felhasználunk, a fajlagos költségeken alapuló tervezés már jó 
eredményeket adhat. Ugyanakkor ez is torzíthat, mivel az átlagolás révén fontos részletek 
mosódhatnak össze (pl. a költségszerkezetnél elemzett példában nem mutatkoznak meg a 
viszonylatok, vagy a járatok közötti különbségek). Érdemes tehát a fajlagos költségekkel 
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operálni, de ezeket tovább kell finomítani. A megoldás kulcsa a technológiai összefüggések 
költségszámítási eljárásokba integrálása és ennek alapján egy új kalkulációs modell felállítása. 
 
1.1. Tézis: A jelenlegi gyakorlatban alkalmazott módszerek hiányosságait feltárva javaslatot 
tettem egy új módszertani megközelítésen alapuló, a műszaki-technológiai összefüggéseket 
integráló közlekedési-logisztikai költségszámítási modell kialakítására. [1] 
 
Az új megközelítés lényege, hogy az ún. „közös” vagy közvetett költségek ok-okozati alapú 
eredményobjektumokra allokálása a naturális teljesítményáramok felhasználásával valósul 
meg az ad-hoc felosztó kulcsok minimális szintre szorítása mellett. Ez nem jelent mást, mint a 
számvitel által rögzített információk kombinálását a kapcsolódó műszaki-technológiai 
rendszerjellemzőkkel abból a célból, hogy elkerüljük, vagy legalább csökkentsük a szimpla 
átlagolási problémából adódó információvesztést. Az átlagolást tehát nem vetjük el teljesen, 
de a lehető legalacsonyabb aggregáltsági szintekre helyezzük, mérsékelve ezzel a kalkulációs 
torzításokat. A javasolt modell átfogó felépítését az 1. ábra mutatja be. 
 

Számviteli
rendszer

Technológiai
alrendszerek

szállítás- és raktárirányítás,
karbantartás, stb.

Költségek
Teljesítmények

naturáliák

Költségobjektumok v. tevékenységek
(résztvesznek a  közlekedési-logisztikai

szolgáltatások előállításában)
költsége, teljesítménye, fajlagos költsége

egyedi közös

Eredményobjektumok
(elemi közlekedési-logisztikai szolgáltatások)

önköltsége
 

 
1. ábra: A számviteli és technológiai adatokat kombináló költséggazdálkodási rendszer sémája 
 
A javasolt költségallokációs mechanizmus alapgondolata az, hogy az oksági alapon 
eredményobjektumokhoz (elemi szolgáltatásokhoz) nem rendelhető közvetett költségeket 
kapcsoljuk a szolgáltatás előállításban résztvevő egységekhez (költségobjektumokhoz vagy 
tevékenységekhez), majd meghatározzuk azok jellemző teljesítménymutatóit a technológiai 
rendszerekből kinyert paraméterek alapján. Belső elszámoló árakat képzünk a 
költségobjektumok/tevékenységek esetében a teljesítményükre vetített fajlagos költségeikből, 
értékeljük az eredményobjektumok által „fogyasztott” teljesítményeket ezen árakkal, majd a 
monetarizált teljesítményeket a közvetlen költségekhez hozzáadva megkapjuk az elemi 
szolgáltatási önköltséget. 
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A javasolt átfogó költséggazdálkodási séma részletesebb közlekedési-logisztikai kibontása 
alapvetően két irány mentén vihető tovább attól függően, hogy a közvetett költségek 
allokálásához a költségobjektumokat, vagy a tevékenységeket használjuk fel. 
 
1.2. Tézis: Kidolgoztam a költségobjektumok alkalmazására épülő közlekedési-logisztikai 
költségszámítási modell szerkezetét, meghatározva az alkotó elemeket, valamint az összetevők 
kapcsolati rendszerét és adatszerkezetét. [5, 9] 
 
A 2. ábrán bemutatott modell közlekedési vállalatra alkalmazottan épül fel, de analóg módon 
adaptálható logisztikai főtevékenységű vállalatra is. Amennyiben a logisztika vállalati 
kiegészítő tevékenységként funkcionál, a modellt más módon szükséges kialakítani (lásd 
később). 
 

produktív 1
költségobjektum

közl. szolg. 1
eredményobjektum

produktív 2
költségobjektum

produktív m
költségobjektum

közp. szolgáltató 1
költségobjektum

közl. szolg. 2
eredményobjektum

közl. szolg. l
eredményobjektum

közl. szolg. 3
eredményobjektum

közp. szolgáltató n
költségobjektum

 
 

2. ábra: Költségobjektumokra épülő közlekedési költségszámítás modellje 
 
A modell a következő összetevőkből áll: 

• költségobjektumok: 
o központi szolgáltató költségobjektumok (i = 1…n); 
o produktív költségobjektumok (j = 1…m); 

• közlekedési szolgáltatások (vagy feladatok) mint eredményobjektumok (k = 1…l); 
• teljesítményáramok: 

o a központi szolgáltató és a produktív költségobjektumok között; 
o a produktív költségobjektumok és az eredményobjektumok között. 

 
A költségobjektumok a közlekedési vállalat különböző szervezeti egységei vagy 
berendezései, létesítményei. A központi szolgáltató egységek – mint például az 
információtechnológia, a vállalatvezetés, a pénzügyi-számviteli terület, a marketing a humán 
erőforrás menedzsment vagy az épületekben való elhelyezés – felelősek a produktív egységek 
háttérszolgáltatásainak ellátásáért. A produktív költségobjektumok állítják elő közvetlenül a 
közlekedési szolgáltatásokat. Ilyen objektumok lehetnek például: a forgalomtervezés, a 



12 

forgalomirányítás, az erőforrások (dolgozók, anyagok, stb.) operatív vezénylése, a 
járműüzemeltetés, a járműkövetés, stb. Az emberi és anyagi erőforrások, amelyek nem 
köthetők egyértelműen a közlekedési szolgáltatásokhoz, a költségobjektumokhoz 
rendelendők. Az ilyen erőforrások „elfogyasztásával” járó költségek a közlekedési vállalat 
közvetett költségei, amelyeket tehát a költségobjektumokon kell gyűjteni. 
 
Az eredményobjektumok a vállalat által előállított (elemi) közlekedési szolgáltatások. Ezek 
bevételeket generálnak, miközben erőforrásokat és teljesítményeket fogyasztanak. 
Eredményobjektum lehet például (a vizsgált vállalat működési területétől függően, lásd a 
költségszerkezetről tett megállapításoknál tárgyaltakat): egy utazás, egy fuvarfeladat, egy 
viszonylat, egy lehatárolt szolgáltatási hálózat, stb. A közlekedési szolgáltatásokhoz köthető 
erőforrások okozzák a közvetlen költségeket (ilyen lehet pl. az infrastruktúrahasználat díja, 
vagy az üzemanyag fogyasztás ráfordítása, stb.). A közvetett költségek a produktív 
költségobjektumoktól igénybevett és pénzértékben kifejezett teljesítményekből állnak elő. Így 
a szolgáltatási önköltség egzaktabb módon meghatározható. Ha bevételek is köthetők az 
eredményobjektumokhoz, azok költségfedezete is számítható.   
 
A teljesítményáramok – vagy más néven költségvezetők – a vállalati belső szolgáltatások ok-
okozati alapú leképezésének eszközei. Ezek főképp a technológiai folyamatok elemzéséből 
származtathatók. A teljesítmények méréséhez mérőszámokat (indikátorokat) is be kell vezetni 
a modellbe; ilyenek lehetnek például (a jellemzett teljesítményfajtától függően): használt 
terület, munkaóra, üzemóra, utazási idő, tranzakciók vagy műveletek száma, jármű kilométer, 
foglaltsági idő, távolság, stb. A költségvezetők kiválasztásával külön is foglalkozunk (lásd 
később). 
 
A modell elemeinek adatszerkezetét a 2. táblázat foglalja össze az alábbiak szerint: 

• állandó és változó költségek (a központi szolgáltató és a produktív 
költségobjektumokon): 

o az állandó költségek függetlenek a teljesítményváltozásoktól (pl. lineáris 
értékcsökkenési leírás, fix bér); 

o a változó költségek függenek a teljesítmény intenzitástól (pl. mozgó bérek, 
anyagok és igénybevett szolgáltatások költségei); 

• elsődleges és másodlagos költségek (a produktív költségobjektumokon): 
o az elsődleges költségek a költségobjektumokhoz rendelt erőforrásokból 

származnak; 
o a másodlagos költségek a felhasznált háttérszolgáltatásokból származnak 

(amelyek a központi szolgáltató egységektől jönnek); 
• a másodlagos állandó költségek nem relevánsak a modell szempontjából (az állandó 

költségeket ugyanis nem célszerű teljesítményarányosan átterhelni, mivel függetlenek 
tőlük). 

 
2. táblázat: A költségszámítási modell adatszerkezete 

 
Központi szolgáltató 

költségobjektum 
Produktív költségobjektum Eredményobjektum 

§ állandó költség 
§ változó költség 
§ teljesítmény 

§ elsődleges állandó 
költség 

§ (másodlagos állandó 
költség) 

§ elsődleges változó 
költség 

§ közvetlen költség 
§ közvetett költség 
§ (bevétel) 
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§ másodlagos állandó 
költség  

§ teljesítmény 
 
Logisztikai háttértevékenység esetén a termelési főtevékenységre kell először alkalmazni a 
fenti modellt, majd ebbe fokozatosan beépíthető a logisztikai funkciók költségmenedzsmentje. 
 
1.3. Tézis: Több változatban is meghatároztam a kiegészítő logisztikai tevékenységű termelő 
vállalatok logisztikai költségszámítási modelljét költségobjektumok alkalmazásával. [3, 7] 
 
A modell itt három fázisban alakítható ki: 

1. a költségobjektum termelő egységekből (i = 1…n) és az eredményobjektum 
termékekből (j = 1…m) álló alapmodell; 

2. továbbfejlesztett modell, amelyben a költségobjektumokon belül elkülönülnek a 
logisztikai funkciókat is tartalmazó központi szolgáltató egységek (k = 1…l) – ez 
technikailag a 2.2. tézisben megadott szerkezet; 

3. teljes modell, ahol a központi szolgáltató költségobjektumokon belül megjelennek a 
logisztikai funkciók (logisztikai funkciók: k = p…l, más központi szolgáltató 
egységek: k = 1…p).     

 
Az első fázisban a logisztikai költségek a termelő egységek költségein belül foghatók csak 
meg, szembesülve a korábban jelzett lehatárolási problémával. A második fázis modelljében a 
logisztikai költségek elhatárolása már könnyebben mehet, mivel csak a központi szolgáltató 
egységeket kell figyelembe venni a vizsgálatnál. Végül a teljes modellben (3. ábra) már 
egyértelműen azonosíthatók a logisztikai költségek és teljesítmények, így a termelési 
költségeken belül – az ok-okozati átterhelésnek köszönhetően – egzakt módon követhető a 
részarányuk, valamint a felmerülésük körülményei. A modell működési elve és adatszerkezete 
egyebekben megegyezik az 1.2. tézisnél bemutatott modellével. 
 

central services
cost object

central services
cost object

termelés 1
költségobjektum

termék 1
ered. objektum

termelés 2
költségobjektum

termelés n
költségobjektum

közp. szolg. (1...p)
költségobjektumok

termék 2
ered. objektum

termék m
ered. objektum

termék 3
ered. objektum

central services
cost object

central services
cost object

logisztikai funkció
(p...l)

költségobjektumok

 
 
3. ábra: Logisztikai háttér tevékenységű termelő vállalat teljes logisztikai költségkalkulációs 

modellje 
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Amennyiben a költségobjektumokat tevékenységekkel helyettesítjük, a modell felépítése 
részben megváltozik, miközben az alapelvek – ok-okozati elvű közvetett költségallokálás –
lényegében nem változnak. 
 
1.4. Tézis: Felállítottam a tevékenységalapú költségszámítás közlekedésre és logisztikára 
adaptált modelljeit. [2, 6] 
 
A 4. ábra a logisztikai főtevékenységű vállalatra alkalmazott tevékenységalapú 
költségszámítás modelljét vázolja fel. Most tehát a logisztikai modellt mutatom be, amely 
analóg módon adaptálható közlekedési vállalatokra (lásd pl. a később részletezett 
vasútvállalati felhasználást).  
 

Erőforrások

Logisztikai szolgáltatások előállítási költségei
Egyéb (általános) költség

közvetlen közvetett

Elsődleges logisztikai
tevékenységek

Másodlagos
tevékenységek

Eredmény

közvetlen költségallokáció

közvetett
költségallokáció

az erőforrás
felhasználás

alapján

tevékenységi
költség

hozzárendelés a
teljesítm

ény fogy.
alapján

aggregált gyűjtés
általános költségek

bevétele
k

bruttó fedezet

Eredményobjektumok

szolgáltatások értékláncai

 
 

4. ábra: Logisztikai főtevékenységű vállalat tevékenységalapú költségszámítási modellje 
 
A költségek felosztása ebben az esetben differenciáltabb: a kalkulációban csak az előállítási 
költségek jelennek meg, míg a másodlagos tevékenységeken (pl. központi irányítás, PR, 
pénzügy-számvitel, stb.) gyűjtött, leválasztott általános költségek aggregáltan kerülnek 
figyelembe vételre (az eredményszámításnál). A közvetett előállítási költségeket a 
szolgáltatás előállításban közvetlenül résztvevő elsődleges tevékenységekre (pl. rakodás, 
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szállítás, tárolás, anyagmozgatás, beszerzés, disztribúció, stb.) terhelik erőforrás felhasználás 
arányosan, majd onnan kerülnek az eredményobjektumokra (itt: adott logisztikai 
szolgáltatáscsomagokra) teljesítményarányosan – a már tárgyalt ok-okozati mechanizmusnak 
megfelelően. A bevételek bekapcsolásával fedezet- és eredményszámítás is végezhető.  
 
 
2.2.2. A korszerűsített közlekedési-logisztikai költségszámítás algoritmusai 
 
Az előbbiekben felállított költségkalkulációs modellek általánosítása megköveteli a hozzájuk 
tartozó matematikai összefüggések lefektetését. A modellek tagolásának megfelelően a 
képletek levezetése az alábbi bontásban történt: 

1. a költségobjektumokat alkalmazó számítási modell, 
2. a kiegészítő logisztikai tevékenységet leképező, speciálisnak tekinthető, de lényegében 

költségobjektumokra épülő modell, valamint 
3. a tevékenységalapú számítási modell egyenleteinek meghatározása.   

A levezetett összefüggések mögött álló elvek hasonlóak, ugyanakkor a modellek 
specifikumainak megfelelően a konkrét kalkulációs mechanizmusok modellenként némileg 
eltérőek.  
 
2.1. Tézis: Kidolgoztam a költségobjektumok alkalmazására épülő közlekedési-logisztikai 
költségszámítási modell algoritmusait. [5, 9] 
 
A legáltalánosabb levezetést az 1.2. tézisben (és a 2. ábrán) bemutatott modellre végeztem el, 
az ott megadott jelöléseket követve. Megjegyzés: a képletekben az egyes 
változók/paraméterek elnevezése és rövidítése eredetileg angol nyelven történt, amelyet a 
továbbiakban átveszek. 
 
Az első feladat a központi szolgáltató költséghelyek (cost object: central service) 
költségformuláinak a megalkotása. Egy ilyen típusú költséghely összes költsége állandó és 
változó részekre bontható (1). 
 
(1) 

ivifi cocscocscocs CCC +=   

 
ahol: 

 
icocsC  – az i-edik központi szolgáltató költséghely teljes költsége; 

 
ifcocsC – az i-edik központi szolgáltató költséghely állandó (fix) költsége; 

 
ivcocsC – az i-edik központi szolgáltató költséghely változó (variable) költsége. 

 
Amennyiben a megfelelő teljesítményindikátor rendelkezésre állítható, a költséghely átlagos 
(vagy fajlagos) költsége is kalkulálható (2). Ez az egyik legfontosabb hatékonysági mutató, 
mivel a költségek és a teljesítmények viszonya egzakt módon értékelhető minden egyes 
vizsgálati egységre. A teljesítményáramokat csak nagy vonalakban, vagy egyáltalán nem 
használó költséggazdálkodási eljárásoknál ez a döntés előkészítő információ elvész, vagy csak 
aggregált formában állítható elő. A fajlagos költség szintén megosztható állandó és változó 
részekre. Utóbbi különösen fontos a költségallokáció szempontjából, ugyanis a megfelelő 
teljesítmények értékelésére, pénzben történő kifejezésére használható. Meg kell azonban 
jegyezni, hogy ebből következően az állandó költségek átvezetése – amennyiben 
megvalósítható az ilyen típusú költségdifferenciálás – nem indokolt, mivel a teljesítménytől 
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való függetlenségük miatt az ok-okozati elv itt nem lenne tartható. Ezért az állandó 
költségeket külön kell kezelni (lásd később).     
 

(2) 
ivif

ivifi

i cocscocs
i

cocs

i

cocs

i

cocs
cocs cc

P

C

P

C

P
C

c +=+==   

 
ahol: 

 
icocsc – az i-edik központi szolgáltató költséghely átlagköltsége; 

 iP – az i-edik központi szolgáltató költséghely teljesítménye; 
 

ifcocsc – az i-edik központi szolgáltató költséghely átlagos állandó költsége; 

 
ivcocsc – az i-edik központi szolgáltató költséghely átlagos változó költsége. 

 
A produktív költséghelyek (cost object: productive) költségkalkulációja az eddigiekhez képest 
összetettebb megközelítést igényel: a költségeket tovább kell differenciálni elsődleges és 
másodlagos tételekre (3). Ahogy korábban már említésre került, a másodlagos állandó 
költségek nem relevánsak a modell szempontjából.  
 
(3) 

jsvjpvjpfj copcopcopcop CCCC ++=   

 
ahol: 

 
jcopC – a j-edik produktív költséghely teljes költsége; 

 
jpfcopC – a j-edik produktív költséghely elsődleges (primary) állandó költsége; 

 
jpvcopC – a j-edik produktív költséghely elsődleges változó költsége; 

 
jsvcopC – a j-edik produktív költséghely másodlagos (secondary) változó költsége. 

 
Itt kiegészítő számításra van szükség, mivel a produktív költséghely másodlagos költségét a 
pénzben kifejezett teljesítményfogyasztásból vezetjük le (4). Ez egyúttal feltételezi, hogy az 
adott produktív költséghely teljesítmény igénybevétele minden egyes központi szolgáltató 
egység esetére mérendő (ez 0, ahol nem létezik belső szolgáltatási kapcsolat). 
 

(4) ∑∑
==

==
n

i i

ij
cocs

n

i
cocsijcop P

P
CcPC

ivivjsv
11

  

 
ahol: 

ijP – a j-edik produktív költséghely által az i-edik központi szolgáltató költséghelyen 
igénybevett teljesítmény. 

 
A (4) összefüggést a (3) egyenletbe helyettesítve kalkulálhatóvá válik a produktív 
költségobjektum költsége (5). 
 

(5) ∑
=

++=
n

i i

ij
cocscopcopcop P

P
CCCC

ivjpvjpfj
1
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A produktív költségobjektumok átlagköltsége a (3) egyenlethez hasonlóan határozható meg, 
de az adódó képlet a kiegészítő költségallokációnak köszönhetően bonyolultabb lesz (6). Az 
átlagos változó költség itt is belső elszámoló árkét szolgál, amikor a produktív 
költségobjektumok és az eredményobjektumok közötti teljesítményáramokat értékeljük.   
 

(6) 
jvjfiv

jpvjpfj

j copcop

n

i ji

ij
cocs

j

cop

j

cop

j

cop
cop cc

PP
P

C
P

C

P

C

P
C

c +=













++== ∑

=1
  

 
ahol: 

 
jcopc – a j-edik produktív költséghely átlagköltsége; 

 jP  – a j-edik produktív költséghely teljesítménye; 
 

jfcopc – a j-edik produktív költséghely átlagos állandó költsége; 

 
jvcopc – a j-edik produktív költséghely átlagos változó költsége. 

 
Az eredményobjektumok (profit object), vagyis az elemi közlekedési vagy logisztikai 
szolgáltatások költsége a közvetlen és a közvetett tételek összegéből adódik (7). 
 
(7) 

kidkdk popopo CCC +=   

 
ahol: 

 
kpoC  – a k-adik eredményobjektum teljes költsége; 

 
kdpoC  – a k-adik eredményobjektum közvetlen (direct) költsége; 

 
kidpoC  – a k-adik eredményobjektum közvetett (indirect) költsége. 

 
Az eredményobjektumok közvetett költsége a (4) összefüggéshez hasonlóan kalkulálható. 
Ugyanakkor a megfelelő teljesítményarányoknak megfelelően itt dupla költségallokációra van 
szükség (8). 
 

(8) ∑∑∑∑
= ===

+==
m

j

n

i ji

jkij
cocs

m

j j

jk
cop

m

j
copjkpo PP

PP
C

P
P

CcPC
ivjpvjvkid

1 111
  

 
ahol: 

jkP – a k-adik eredményobjektum által a j-edik produktív költséghelyen igénybevett 
teljesítmény. 

 
A (8) összefüggést a (7) egyenletbe illesztve adott eredményobjektum ok-okozati elven 
meghatározott költsége a következőképp határozható meg (9): 
  

(9) ∑∑∑
= ==

++=
m

j

n

i ji

jkij
cocs

m

j j

jk
coppopo PP

PP
C

P
P

CCC
ivjpvkdk

1 11
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Érdemes összehasonlítani a (9) formulát a közvetlen költség alapú közvetett költségallokáció 
egyszerű számítási eljárásával (10). Nyilvánvaló, hogy az egyszerű modell felhasználása torz 
közlekedési-logisztikai költség információkhoz vezethet (a nem aggregált szinteken), mivel 
mellőzi a részletekbe menő költségdifferenciálás eszközét, és e helyett önkényes felosztó 
kulcsokat alkalmaz: gyakorlatilag a közvetlen költség adott hányada (fix %-a) kerül 
hozzárendelésre közvetett költségként.  
 

(10) 


















+=+=

∑∑
==

l

k
po

id
pol

k
po

po
idpopo

kd

kd

kd

kd

kdk

C

CC
C

C
CCC

11

1   

 
ahol: 

 idC – az adott közlekedési-logisztikai vállalat teljes közvetett költsége. 
 
A (9) formulához visszatérve figyelembe kell venni, hogy az nem tartalmazza az állandó 
költségtételeket. Ez a módszertani alapelv következménye, amely szerint az elemi költség- és 
eredményobjektumok szintjén nem végezhető el a teljesítményektől független állandó 
költségek ok-okozati alapú allokálása. Ezért is különösen fontos, hogy a modellépítés során 
mely tételeket soroljuk az állandó és melyeket a változó kategóriába. Lehetőség szerint 
törekedni kell az állandó költségtételek arányának minimalizálására. Ha ez aggregáltan nem is 
oldható meg, a részletekbe menve, a teljesítmény-költség kölcsönhatásokat elemi szinteken is 
számba véve azonban könnyebben abszolválható. 
 
Az állandó költségeket ebben a modellben tehát csak magasabb aggregáltsági szinteken 
tudjuk figyelembe venni: az ún. szűkített vállalati költségnél – ahol a központi egységek 
állandó költsége még nem szerepel – (11) vagy a teljes vállalati költségnél (12). Itt az állandó 
és a változó költségek aránya láthatóvá válik vállalati szinten is. Költségfedezet számításokra 
is sor kerülhet, amennyiben a bevételi oldalt bekapcsoljuk az elemzésbe (erre itt nem térünk 
ki, lásd később).   
 

(11) ∑∑
==

+=
m

j
cop

l

k
kpo

jpf
CCC

11
1   

 
ahol: 

 1C  – a közlekedési-logisztikai vállalat szűkített költsége. 
 

(12) ∑∑∑∑
====

++=+=
n

i
cocs

m

j
cop

l

k
kpo

n

i
cocs ifjpfif

CCCCCC
1111

12   

 
ahol: 

 2C  – a közlekedési-logisztikai vállalat teljes költsége.   
 
A korábbiakhoz hasonlóan a kiegészítő logisztikai tevékenységű vállalat – az alapelvek 
megtartása mellett – a matematikai összefüggések levezetésénél is külön kezelést igényel. 
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2.2. Tézis: Kidolgoztam kiegészítő logisztikai tevékenységű termelő vállalatok logisztikai 
költségszámítási modelljének algoritmusait. [7] 
 
A levezetést az 1.3. tézisben (és a 3. ábrán) bemutatott modellre végeztem el, az ott megadott 
jelöléseket követve. Az összefüggések meghatározása az előbbi tézisben megadott lépések 
szerint történt, ezért itt csak a végeredmény közlésére kerül sor. Az elemi termék (mint 
eredményobjektum) költsége a (13) egyenlet szerint határozható meg úgy, hogy a logisztikai 
funkciók költségei transzparensek és allokálásuk ok-okozati alapon történik. Megjegyezzük, 
hogy ebben a levezetésben az állandó és a változó költségek megkülönböztetésére nem került 
sor, hogy ilyen jellegű képletek is előálljanak (a kérdéskör részletesebb tárgyalását lásd az 
implementációs feltételeknél, a 2.2.4. fejezetben).  
 

(13) 
ki

kiij
n

i

l

pk
colf

ki

kiij
n

i

p

k
cocs

i

ij
n

i ipcoppopo PP
PP

C
PP
PP

C
P
P

CCC
kkjdj ∑∑∑∑∑

= == ==

+++=
11 11

  

 
 ahol: 
 

jpoC - a j-edik eredményobjektum teljes költsége;  

 
jdpoC  - a j-edik eredményobjektum közvetlen költsége; 

 
ipcopC  - az i-edik termelő költséghely elsődleges költsége; 

 
kcocsC  - a k-adik központi szolgáltató költséghely teljes költsége; 

kcolfC  - a k-adik logisztikai költséghely (cost object: logistics function), mint speciális, 
kiemelten kezelt szolgáltató egység teljes költsége;   

iP  - az i-edik termelő költséghely teljesítménye;   

ijP  - a j-edik eredményobjektum által az i-edik termelő költséghelyen igénybevett 
teljesítmény;   

kP  - a k-adik központi szolgáltató vagy logisztikai költséghely teljesítménye; 

kiP  - az i-edik termelő költséghely által a k-adik központi szolgáltató vagy logisztikai 
költséghelyen igénybevett teljesítmény.   

 
A korábbiakhoz hasonlóan a logisztikai funkciók költséghatékonysága is vizsgálható a 
fajlagos költségek meghatározásával, vagyis a logisztikai funkcionális költségek és 
teljesítmények viszonyának elemzésével (14). Ez az információ például jó alapot szolgáltathat 
a kiszervezési döntések megalapozásához is. 
 

(14) 
k

colf
colf P

C
c k

k
=     

 
ahol: 

 
kcolfc  - a k-adik logisztikai költséghely átlagos (fajlagos) költsége. 

 
A tevékenységalapú költségszámítás matematikai hátterét a kutatások korábbi fázisában, így 
némileg egyszerűbb formában és jelölésekkel vázoltam fel. Ennek ellenére az alapvető 
összefüggések már itt kialakultak. 
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1.3. Tézis: Kidolgoztam a tevékenység alapú közlekedési-logisztikai költségszámítási modell 
algoritmusait. [6] 
 
A következő levezetés az 1.4. tézis (4. ábra) modelljére támaszkodik, tehát ebben az esetben 
logisztikai főtevékenységet feltételezve. Itt a magyar nyelvű jelölések is rendelkezésre állnak, 
ezért ezeket alkalmazom. 
 
A logisztika az ellátási láncok kiterjedésével egyre inkább folyamatorientált menedzsment 
szemléletet kíván, amely elvárásnak a tevékenységalapon végzett költségszámítás jól 
megfeleltethető. Első körben a logisztikai költségtételeket kell azonosítani és összegyűjteni, 
majd több lépésben differenciálni: 
 
(15) áel KKK +=  
  

ahol:  
Kel - logisztikai szolgáltatások előállítási költsége; 

 Ká - általános logisztikai költség.    
 
(16) iddel KKK +=  
  

ahol:  
Kd - közvetlen (direkt) logisztikai költség; 

 Kid - közvetett (indirekt) logisztikai költség.    
 
Az előállítási költségek az eredményobjektumokhoz (itt: elemi logisztikai szolgáltatások) 
közvetlenül köthető direkt, s a velük közvetett módon kapcsolatban álló indirekt költségekből 
állnak. Utóbbiak a logisztikai szolgáltatásokat létrehozó elsődleges tevékenységek erőforrás 
felhasználásának pénzértékben kifejezett tételei. Az általános költségek a szolgáltatás 
előállításban tevékenyen nem részes vállalati területek, a másodlagos tevékenységek erőforrás 
felhasználását mutatják meg. 
 
A közvetlen (direkt) logisztikai költségtételek egyből – vagy csekély, plusz 
teljesítménymérést nem igénylő többletmunkával – az eredményobjektumokra könyvelhetők, 
esetükben nincs kalkulációs nehézség. A közvetett (indirekt) logisztikai költségeket először az 
elsődleges tevékenységekhez, illetve azok átfogó üzleti-üzemi folyamataihoz kell rendelni a 
folyamatok, illetve azok elemeiként a tevékenységek és a műveletek erőforrás 
felhasználásának függvényében. Ez részben megoldható közvetlen tevékenységre 
könyveléssel. Már itt is sor kerülhet azonban műszaki-technológiai eljárások alkalmazására, 
amennyiben az erőforrás felhasználás követése, s így a vonatkozó költségtételek rögzítése 
tevékenységi szinten nem megoldott. (Ez esetben az előző tézisekben már bemutatott 
többszörös költségallokációra van szükség, amelytől itt eltekintünk.) 
 
A tevékenységek esetében meg kell oldani az azokat jól jellemző naturális 
teljesítménymutatók mérését. Célszerű tovább bontani a tevékenységi költségeket 
teljesítményfüggő változó és teljesítmény független fix tényezőkre: 
 
(17) fvt KKK +=  
 
 ahol:  
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Kt - adott elsődleges tevékenység költsége; 
 Kv - változó tevékenységi költség; 
 Kf - fix tevékenységi költség. 
 
A tevékenységi teljesítmény és a változó költség alapján számítható a tevékenység elszámoló 
ára: 
 

(18)  
t

v
t T

Kk =  

 
 ahol:  

kt - adott tevékenység elszámoló ára (fajlagos változó költsége); 
 Tt - adott tevékenység teljesítménye. 
 
Az eredményobjektumok előállítási költsége aztán a korábbi költségátterhelési elvekhez 
hasonló módon határozható meg. Természetesen itt is feltétel annak mérése vagy hiteles 
becslése, hogy az egyes tevékenységek milyen teljesítményintenzitással vesznek részt az 
eredményobjektumok előállításában: 
 

(19) 
yt

eo

y
yv

x
d

yt

eo
t

y
t

x
deo T

TKK
T
TTkKK

xyyx 







+=








+= ∑∑∑∑    

  
ahol:  
Keo - adott eredményobjektum költsége; 
Teo - adott eredményobjektum adott tevékenységtől igénybevett – mért vagy becsült – 
teljesítménye. 

 
Az x index azokon a közvetlen (direkt) költségtételeken fut végig, amelyek az adott 
eredményobjektumhoz köthetők. Az y index azokon a tevékenységeken fut végig, amelyek 
részt vesznek az eredményobjektum előállításában. 
 
Az elemi (első)szintű fedezeti értéket (FI) bruttó fedezetként aposztrofálhatjuk (amely még 
nem nyújt fedezetet a teljes önköltségre): 
 
(20) eoeoeo KBFI −=      
 
 ahol:  

FIeo - adott eredményobjektum bruttó fedezete; 
 Beo - adott eredményobjektum bevétele. 
 
A fedezet második – immár aggregált – szintjét (FII) az képezi, amikor az 
eredményobjektumok összesített bruttó fedezetét megterheljük az elsődleges tevékenységek 
összesített fix költségével: 
 
(21) ∑ ∑−=

w z
feoeo zw

KFIFII  

 ahol:  
FIIeo - az összes eredményobjektum egyesített, második szintű fedezete  
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A w index végigfut az összes eredményobjektumon. A z index végigfut az összes elsődleges 
tevékenységen. 
 
Végül, a második szintű fedezetet az általános költségekkel szembeállítva kapjuk a logisztikai 
szolgáltató vállalat eredményét: 
 
(22) áeo KFIIE −=  
 

ahol: 
 E - a logisztikai szolgáltató vállalat eredménye. 
 
Ez az eredmény megegyezik a számviteli eredmény kimutatás üzleti-üzemi tevékenységének 
eredményével. Aggregált szinten tehát nincs eltérés a hagyományos és a korszerűsített 
költség- és eredményszámítás között, de a részletekbe menve az új megközelítés pontosabb 
értékeket ad az ok-okozati elvű allokációknak köszönhetően. 
 
 
2.2.3. Az új közlekedési-logisztikai költséggazdálkodási modell működési eljárásai 
 
Az általános modellek és algoritmusaik felállítása lehetővé teszi az új költséggazdálkodási 
elvek alkalmazását a közlekedési-logisztikai szektor vállalati képviselőire. A gyakorlati 
alkalmazás ugyanakkor megköveteli, hogy a modellekben meghatározott összefüggések, 
paraméterek és változók a felhasználók számára konkrétabb tartalommal jelenjenek meg. A 
következők erre tesznek kísérletet. Mindazonáltal előzetesen megállapítható, hogy teljesen 
univerzális modellépítési és alkalmazási javaslatok nem adhatók meg: a vizsgált vállalat vagy 
szolgáltatási rendszer specifikumaihoz kell ezeket igazítani.   
 
3.1. Tézis: Meghatároztam a továbbfejlesztett közlekedési-logisztikai költséggazdálkodás 
eljárásait. [1, 5, 8, 10] 
 
Az új költséggazdálkodási rendszer eljárásait az 5. ábra foglalja rendszerbe. Az első lépés az 
eredményobjektumok definiálása. Ez különösen lényeges abból a szempontból, hogy meg 
fogja határozni a modell „mélységét”, részletességét. A közlekedés-logisztikai 
eredményobjektumok megválasztását több tényező is befolyásolja: 

• a döntéshozás információs igénye; 
• a vizsgált vállalat működésének összetettsége; 
• az új költséggazdálkodási rendszer bevezetésére rendelkezésre álló erőforrások; 
• az input adatok minősége; 
• az adatszolgáltató információs rendszerek technológiai színvonala. 

Ezek figyelembevételével a különféle aggregáltsági szinteket képviselő eredményobjektumok 
főbb szolgáltatástípusonként az alábbiak lehetnek: 

• közforgalmú személyszállítás: utazás, járat, viszonylat, hálózat; 
• áruszállítás: szállítási feladat / küldemény, szállítási feladat / küldemény típus, 

viszonylat, szolgáltatás hálózat; 
• infrastruktúra üzemeltetés: vonalszakasz, vonal, vonalhálózat; 
• logisztikai főtevékenység: logisztikai szolgáltatás, szolgáltatáscsoport, komplex 

szolgáltatás, ellátási lánc vagy annak egy része; 
• kiegészítő logisztikai tevékenység: termék, termékfajta, termékcsoport (illetve ezek 

logisztikai költségvonzata). 
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számítása

(ahol
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5. ábra: A korszerűsített közlekedési-logisztikai költséggazdálkodás folyamata 
 
Minél alsóbb szintű eredményobjektumot választunk, általában annál nagyobb lesz a 
kezelendő közvetett költségek aránya a modellben. Ezzel együtt nő a bonyolultság, de nő a 
pontosság is. Mindenesetre a költségobjektumok definiálása elhatárolja a közvetlen és a 
közvetett költségeket. Előbbieket egyből át lehet terhelni az eredményobjektumokra. 
Utóbbiakat a költségobjektumokhoz vagy a tevékenységekhez kell kapcsolni. Ez alapesetben 
könyveléstechnikailag vagy az erőforrások hozzárendelésével megoldható. Ha nem, akkor 
már itt be kell vonni a költségvezetőket, vagyis a technológiai teljesítményindikátorokat az 
ok-okozati alapú hozzárendelés érdekében. Ezeket első körös költségvezetőknek 
aposztrofálhatjuk, vagyis olyan allokációs eszközöknek, amelyekkel a közvetett költségek 
gyűjtő objektumokhoz rendelése legalább jó közelítéssel megoldható. A közlekedési-
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logisztikai költséggazdálkodási modellekben használható költségvezetőkkel és a hozzájuk 
tartozó objektumokkal/tevékenységekkel a következő tézisnél foglalkozunk. 
 
Az előbbiek szerint a költségobjektumok vagy a tevékenységek költségei előállíthatók. 
Többszintű objektumszerkezet esetén (lásd pl. az 1.2. és az 1.3. téziseknél) ez a folyamat 
többlépcsős, amennyiben a másodlagos költségeket is meg kell határozni. Ahol lehet célszerű 
megkülönböztetni az állandó és a változó költségtételeket, amellyel a modell egzaktsága 
tovább javítható. Ez már átvezet az ide tartozó – eredményobjektumokra történő 
költségátterhelést támogató, vagyis második körös – költségvezetők (teljesítményindikátorok) 
kiválasztásához is, ami a jelentősége miatt önálló tézisben kerül tárgyalásra. 
 
A fajlagos (ahol lehet változó) objektum/tevékenységi költségek megadják az 
eredményobjektumok által igénybevett teljesítmények elszámoló árait, s így azok értékelése 
megvalósítható. Mérni szükséges továbbá a teljesítmények megoszlását az 
eredményobjektumok között. Mindezek birtokában az eredményobjektumok (közlekedési 
vagy logisztikai szolgáltatáselemek, illetve a termékek előállítási értékének logisztikai 
hányada) önköltségének meghatározása abszolválható. Ha az állandó és/vagy az általános 
költségeket korábban elhatároltuk, azokat a költségaggregálás, illetve a többszintű 
fedezetszámítás során kell figyelembe venni.   
 
A költségvezetők tehát központi szerepet játszanak a javasolt költséggazdálkodási modellben, 
annak eljárásaiban. Ezzel a témával tehát behatóbban kell foglalkozni az implementáció 
előkészítésekor. 
 
3.2. Tézis: Javaslatot tettem a korszerűsített közlekedési-logisztikai költséggazdálkodási 
modellben kulcsszerepet játszó költségvezetőkre, valamint azok meghatározási módszereire. 
[5, 8, 10] 
 
A költségobjektum vagy tevékenységalapú költséggazdálkodás alapja a felhasználásokat, 
illetve a teljesítményáramokat jól jellemző költségvezetők vagy más néven költségmozgatók 
meghatározása. Ez történhet egyszerű szakértői megkérdezéssel, de megbízhatóbb 
eredménnyel jár, ha matematikai módszerek is alátámasztják a szubjektív javaslatokat. A 
gyakorlatban kétféle megközelítéssel lehet a költségvezető kiválasztás objektivitását növelni: 

1. AHP (Analytic Hierarchy Process – analitikus hierarchia eljárás) módszer 
alkalmazása a költségmozgatókra vonatkozó szakértői vélemények konzisztens 
feldolgozására; 

2. regressziós analízis elvégzése, amely matematikai-statisztikai eljárásokkal keresi és 
igazolja az összefüggéseket a lehetséges költségmozgatók és a hozzájuk köthető 
költségelemek között. 

 
Az AHP lényege, hogy páronként összehasonlítja a szakértői véleményeket, majd rangsorolja 
azokat, ügyelve az inkonzisztens elemek kiszűrésére. Eredményeképp megkapjuk a lehetséges 
költségmozgatók rangsorát. Matematikai háttere jól kidolgozott, s számos alkalmazással 
rendelkezik különféle gyakorlati problémák megoldásában. Költségvezetők kiválasztására 
eddig csak néhány esettanulmány alkalmazta a módszert a nemzetközi gyakorlatban. 
 
A regresszió számításos költségmozgató meghatározás az AHP-vel ellentétben (amely 
szakértői megkérdezésen alapul) idősoros adatokat igényel a költségelemek és a 
teljesítménymutatók tekintetében. Ezek birtokában függvényszerű kapcsolatokat próbál 
feltárni az egyes költségelemek és a naturális mutatók között. Ha az összefüggés vizsgálat 
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elfogadható megbízhatósági szint mellett sikerül, akkor a költségvezetők jól beazonosíthatók. 
Erre saját gyakorlati alkalmazás áll rendelkezésre (lásd később). 
 
A közlekedésben-logisztikában alkalmazható költségvezetők általában az alábbi típusokba 
sorolhatók: 

1. helyváltoztatással, mozgatással kapcsolatos indikátorok; 
2. idő bázisú indikátorok; 
3. mennyiség bázisú indikátorok. 

Ezen belül számos formája létezhet a költségvezetőknek, amelyek rendszerint vállalat 
specifikusak. Mindenesetre támpontul szolgálhat kiválasztásukhoz a 3. és a 4. táblázatban 
rendszerezett alaphalmaz. A 3. táblázat a főbb első körös költségmozgatókat mutatja be. Ezek 
vagy az erőforrások, vagy a központi szolgáltató költségobjektumok költségeinek 
hozzárendelését/allokálását segíthetik. 
 

3. táblázat: Első körös költségvezetők a közlekedési-logisztikai gyakorlatban 
 
Erőforrások vagy központi szolgáltatások Első körös költségvezetők 
Személyzet   dolgozók száma, munkaóra 
Elhelyezés (épületben) használt terület 
Központi adminisztráció tranzakciók időtartama 
Egyéb támogató funkciók tranzakciók időtartama 
Információs és kommunikációs 
szolgáltatások 

tranzakciók száma, kiszolgálási idő 

Járműkarbantartás üzemóra, futásteljesítmény 
Infrastruktúra karbantartás üzemóra, vonalhossz 

 
A 4. táblázat a legjellemzőbb második körös közlekedési-logisztikai költségvezetőket 
ismerteti, amelyek a produktív költségobjektumok vagy az elsődleges tevékenységek 
költségeinek eredményobjektumokra terhelését támogatják. 
 

4. táblázat: Második körös költségvezetők a közlekedési-logisztikai gyakorlatban 
 

Produktív költségobjektumok vagy 
elsődleges tevékenységek 

Második körös költségvezetők 

Tervezés műveleti idő 
Operatív irányítás interakciók száma, tranzakciók időtartama 
Diszpozíció tranzakciók száma, dokumentumok száma 
Feladás küldemények száma 
Rendelés tételek száma 
Árukezelés tételek száma 
Készletezés anyag/termék mennyiség (db, tonna) 
Továbbítás, közlekedtetés raksúly kilométer, férőhely kilométer, tonna 

kilométer, utas kilométer, jármű kilométer 
Rakodás küldemények száma 
Jármű/árukövetés megtett távolság, menetidő 
Értékesítés tranzakciók száma 
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2.2.4. Az új költségkalkulációs modell kísérleti alkalmazása és implementációs feltételei 
 
A javasolt költségszámítási és gazdálkodási modellek/eljárások gyakorlati alkalmazása több 
síkon történt. Részt vettem több logisztikai és közlekedési vállalat, vállalkozás kontrolling 
rendszerének korszerűsítésében, ahol mód nyílt a kifejlesztett módszerek – nem teljes körű, 
részleges – alkalmazására. Ez többnyire a költségvezetők valamilyen szintű bevezetését 
jelentette. Egy teljes körű alkalmazás is történt: a vasúti infrastruktúragazdálkodás 
tevékenységalapú költségszámítási modellje került felépítésre és működtetésre a 
közreműködésemmel lezajlott nemzetközi K+F projekt keretében.  
 
4.1. Tézis: Kísérletileg alkalmaztam a kidolgozott új költségszámítási eljárásokat, majd a 
saját és a szakirodalomban rendelkezésre álló gyakorlati tapasztalatok alapján 
meghatároztam a megvalósítás feltételrendszerét. [1, 2, 4, 5] 
 
A vasúti infrastruktúragazdálkodás tevékenységalapú költségszámítási projektjében az első 
lépés az input adatok meghatározása volt. Itt a kiinduló alapot az integrált 
gazdálkodásirányítási rendszer képezte, ahol a tranzakciókat az ún. tevékenység kód 
használatával rögzítik. Ez lehetővé tette a tevékenységi költségek meghatározását első körös 
költségvezetők nélkül is. A tevékenységek közül mintegy 700 került azonosításra, mint a 
kalkulációban figyelembe veendő elsődleges tevékenység. Adott 5 éves időtartamra 
rendelkezésre álltak a költségadatok minden egyes tevékenységre. A teljesítményadatokat 
több technológiai információs rendszerből kellett beszerezni, mint például a szállításirányítási 
rendszerből, vagy a forgalmi és vontatási statisztikából.  
 
A tevékenységek számára meg kellett találni a megfelelő – második körös – költségvezetőket. 
Erre a regressziós elemzés alkalmazható volt az idősoroknak köszönhetően. A költségek és a 
teljesítmények idősorait több regressziós függvénnyel vizsgáltuk, s kerestük a legjobb 
korrelációt. Utóbbi esetén felállíthatóvá vált a teljesítmény-költség összefüggést leíró 
regressziós függvény. Ez viszont mintegy 700 költségfüggvényt eredményezett, amelyet a 
modell nem volt képes kezelni. Szükség volt a tevékenységek csoportosítására, ami újabb 
regressziós analízis útján történt. Első körben „durva” csoportosítás történt a tartalmi 
hasonlóság alapján, majd ez került finomításra a költségvezetők hasonlósága szerint. Mindez 
hat közel homogénnek mondható tevékenységcsoportot eredményezett, amelyre újra le kellett 
futtatni a regressziós számításokat, hogy a megfelelő költségvezetők kiválasztásra 
kerülhessenek (lásd az 5. táblázatot). Természetesen ez a pontosság rovására ment, de nem 
jelentős mértékben. A hat tevékenységcsoportra végül költségfüggvények, majd ezekből 
kiindulva átlag és határköltségek kerültek meghatározásra. 
 
5. táblázat: A vasúti infrastruktúragazdálkodás tevékenységcsoportjai és azok költségvezetői 

 
Tevékenységcsoport Költségvezetők 

Vonatközlekedtetés vonat kilométer km, elegytonna kilométer 
Menetvonal allokáció vonatok száma, közlekedtetett járművek száma 
Menet közbeni személyszállító vonat 
szolgáltatások  

vonatmegállások száma, férőhely kilométer 

Személyszállító vonatok indítási és 
érkeztetési szolgáltatásai  

személyszállító vonatok száma 

Áruszállító vasúti kocsik rendezése, 
tolatása 

rendezett vasúti kocsik száma, árutonna 
kilométer 

Áruszállító vasúti kocsik feladása feladott vasúti kocsik száma, árutonna kilométer, 
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elszállított árutonna 
 
A kísérleti alkalmazási projektek, valamint a szakirodalomban publikált, a kidolgozott 
költséggazdálkodási eljárásokhoz hasonló eszközöket felvonultató esettanulmányok 
tapasztalatai alapján az implementációs feltételek a következőkben összegezhetők: 

• az adatstruktúra meghatározása: milyen input adatok szükségesek és milyen formában 
a modell megbízható működtetéséhez. Milyen egyszerűsítések, helyettesítések 
végezhetők az adatszükséglet terén; 

• a megjelölt indikátorok mérése: a modell működéséhez szükséges költség- és 
bevételadatok rendszerint a számviteli rendszerekből vehetők át, ám ezeknél is 
szükség lehet bizonyos transzformációkra (ha a számviteli rendszer szerkezete eltér a 
kontrolling modellétől). A nagyobb problémát rendszerint a teljesítmények mérése 
jelenti, amelyek a technológiai információs rendszerekből és/vagy egyedi 
felmérésekből nyerhetők ki; 

• az informatikai háttér biztosítása: komplex kontrolling modell esetén – lehetőség 
szerint – törekedni kell az adatáramlás és az számítási eljárások automatizálására. 
Ellenkező esetben ugyanis a döntés előkészítés nehézkessé, követhetetlenné válhat. 
Így adekvát, elemzés orientált információs technológiát célszerű választani; 

• a közlekedési-logisztikai kontrolling rendszerek által szállított döntés előkészítési 
információk szerkezetének, mennyiségi és minőségi jellemzőinek definiálása. 

 
A feltételek közül az adatstruktúra és az informatikai háttér területére koncentrálva célszerű, 
illetve lehetséges nem vállalat specifikus bevezetési irányelveket kialakítani. 
 
4.2. Tézis: Javaslatot tettem az új költséggazdálkodási modellek megvalósításával kapcsolatos 
adatkezelési megoldásra és technológiára. [4, 9] 
 
A költségkalkulációs modell működéséhez az alábbi költség alapadatokkal kell rendelkezni: 

• a háttérszolgáltató (központi szolgáltató) költséghelyek vagy az erőforrások költségei; 
• a produktív költséghelyek elsődleges költségei vagy az elsődleges tevékenységek 

költségei; 
• az eredményobjektumok közvetlen költségei; 
• az eredményobjektumok bevételei – amennyiben fedezetszámításra is sor kerül. 

A modell módszertanilag még fejlettebbé tehető, ha a költséghelyi vagy tevékenységi – vagyis 
a közvetett – költségeket teljesítményfüggő változó és teljesítmény független állandó 
költségelemekre differenciáljuk (lásd a matematikai háttérnél). Ebben az esetben csak a 
változó költségek kerülnek átterhelésre, míg az állandó költségeket összesített formában 
veszik figyelembe. Az ilyen típusú megközelítés abból indul ki, hogy oksági alapon, vagyis a 
teljesítményáramok révén csak a teljesítményfüggő tételek vezethetők át. A gyakorlatban 
ugyanakkor a fix-változó költségmegbontás nem mindig abszolválható, ami némi 
egyszerűsítést jelent, azaz információveszteséggel jár. Ez ugyanakkor még mindig jóval 
nagyobb számítási megbízhatóságot ad a hagyományos költségallokációs módszerekhez 
képest. 
 
A teljesítményadatok összegyűjtése plusz feladatként jelentkezik a korszerű közlekedési-
logisztikai költségszámítási rendszerekben. A következő teljesítményekre van szükség: 

• a háttérszolgáltató költséghelyek teljesítményei; 
• a produktív költséghelyek vagy az elsődleges tevékenységek teljesítményei; 
• teljesítményáramlás a háttérszolgáltató és a produktív költséghelyek között; 
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• teljesítményáramlás a produktív költséghelyek vagy a tevékenységek és az 
eredményobjektumok között. 

Amennyiben a költséghelyi/tevékenységi átlagköltségek ismerete nem lényeges, vagyis a 
szolgáltatás vagy termék önköltségének egzakt számítása a cél, elegendő az ún. 
teljesítményintenzitások adatszintű előállítása. Ezzel például a költségobjektum alapú 
költségkalkuláció alapképlete (9) az alábbi szerint egyszerűsödik: 
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ijp  - teljesítményintenzitás az i-edik központi szolgáltató költséghely és a j-edik 
produktív költséghely között (24); 
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jkp  - teljesítményintenzitás a j-edik produktív költséghely és a k-adik 

eredményobjektum között (25). 
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A teljesítményintenzitások megjelenítése mátrixos formában is megoldható (6. ábra). 
 
 

 
 

6. ábra: Teljesítményintenzitás mátrixok 
 
A tranzakciós információs rendszerek adott technológiai vagy gazdálkodási vállalati feladatok 
automatizálását, valamint a keletkező információk nyilvántartását támogatják. Működésük az 
adatfeldolgozás gyorsaságára és megbízhatóságára optimalizált. Az ilyen információs 
rendszerekből történő döntés előkészítési adatkinyerés többletprogramozást igényel, 
miközben zavarhatja is az alaprendszer működését. Az adattárházi információs technológia 
viszont elemzésre optimalizált módon tárolja az adatokat, így jobban alkalmas a korábbiakban 
vázolt kontrolling modellek implementálásának informatikai oldalú elősegítésére. A 
tranzakciós rendszerekből átvett és lekérdezésre előkészítve tárolt adatok ráadásul a modell 
igényei szerint előtranszformálhatók. Az adattárházra épülő kontrolling/vezetői információs 
rendszer javasolt működési elvét a 7. ábra szemlélteti. 
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7. ábra: Adattárházi technológiára épülő vezetői információs rendszer működési elve 
 
Az adattárházban ún. multidimenzionális adatbázisokban tárolják az elő-feldolgozott 
adatokat. Így például a költség- vagy a teljesítményadatok olyan dimenziók mentén 
rendezhetők, mint az idő, a felmerülés helye (költséghely, eredményobjektum), a költségnem, 
stb. Az egyes dimenziók menték hierarchiák is beállíthatók (például leképezhető a szervezeti 
struktúra vagy a termékpaletta, stb.).  
 
Az ilyen típusú adattárolás összetett lekérdezéseket tesz lehetővé rövid válaszidőkkel. Ezen 
túl a különféle alaprendszerekből átvett és az előbbiek szerint rendszerezett adatok 
kombinálásával az adattárház automatizálja a kalkuláció számítási lépéseit. Amennyiben a 
tranzakciós adatkinyerés is elektronikus alapokra tehető, megvalósítható a teljesen 
automatizált kontrolling rendszer (bár a tapasztalatok szerint a gyakorlatban mindig szükség 
van manuális beavatkozásokra is). 
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3. Az eredmények gyakorlati és oktatási alkalmazása 
 
A kifejlesztett közlekedési-logisztikai költséggazdálkodási modellek és eljárások legfőbb 
módszertani újítása a technológiai összefüggések formalizált integrálása a számviteli alapú 
költségszámítási mechanizmusokba. Ezzel a belső vállalati költségallokáció ok-okozati 
alapúvá válik, ami olyan új döntés előkészítő információkat szállít, mint például: 

• mely közlekedési-logisztikai szolgáltatások eredményesek és melyek veszteségesek; 
• mik az okok a nyereség vagy a veszteség mögött (a költségek, a teljesítmények, ezek 

viszonya vagy a szolgáltatások ármeghatározása, stb.); 
• milyen a közlekedési-logisztikai teljesítmény előállítás hatékonysága; 
• hol vannak a szűk keresztmetszetek a közlekedési-logisztikai folyamatokban; 
• mi történik, ha a közlekedési-logisztikai működési költségek emelkednek, vagy éppen 

csökkenthetők (hatáselemzés), stb. 
 
Tekintetbe kell ugyanakkor venni, hogy a modellek bevezetése újabb erőforrást, ráfordítást 
igényel. Így az információs többletben rejlő haszon inkább az olyan közlekedési-logisztikai 
vállalatoknál biztosíthat megtérülést, amelyek 

• közepes vagy nagy vállalatmérettel rendelkeznek, 
• szolgáltatási és/vagy tevékenységi rendszerük összetett, 
• relatíve magas közvetett költséghányaddal üzemelnek, vagy a közvetett 

költséghányad önmagában jelentős nagyságot képvisel, 
• a közlekedési vagy a logisztikai tevékenység számottevő hozzáadott értéket képvisel. 

 
A javasolt költséggazdálkodási elvek és módszerek implementálása tehát döntéstámogató 
eszközöket eredményez. Ennek megfelelően az eddigi gyakorlati alkalmazás is főképp a 
vezetői információs rendszerek terén érhető tetten. Elsősorban logisztikai vállalkozások és 
vasútvállalatok vezetői információs rendszerkoncepcióiba, illetve kontrolling elemzéseibe 
sikerült beépíteni a kidolgozott modelleket, vagy legalábbis azok főbb részeit (a 
költségvezetők alkalmazását, az adatkezelési technológiát). Mindez pontosabbá tette a 
vonatkozó költséggazdálkodási mechanizmusokat. A bemutatott pilot projekt eredményeit 
például a vasúti infrastruktúrahasználati díjrendszer egyik inputjaként használták fel. 
 
Az alkalmazási potenciál azonban még közel sincs kiaknázva. A további kalkulációs rendszer 
bevezetési projektek hozzájárulhatnak a módszertan finomításához, valamint a megvalósítási 
feltételrendszer teljesebbé tételéhez. Kissé nehezítheti viszont az újabb kutatási eredmények 
elérését, hogy a vizsgált rendszerelemek és tulajdonságok (költséggazdálkodás, 
eredményesség, hatékonyság, stb.) általában a közlekedési és logisztikai vállalatok „kényes” 
területeit, adott esetben üzleti titkait képezik. E probléma kezelésére külön ki kell térni. 
 
Kitekintésként meg kell jegyezni, hogy a kidolgozott eljárások és modellek a műszaki és a 
gazdaságtudományok új eredményei mentén tovább is fejleszthetők. Módszertanilag az alábbi 
területeken azonosíthatók a főbb továbbfejlesztési lehetőségek: 

• a költségobjektum struktúra finomítása, intenzívebb differenciálása; 
• a költségvezető/mozgató kiválasztás egzaktabb alapokra helyezése; 
• a költségek között az olyan „látens” tételek figyelembe vétele, mint például a nem 

megfelelő teljesítés miatt elmaradt haszon vagy a lekötött tőke elmaradt hozama, stb.; 
• a számítási modell kibővítése optimalizáló modellé (ami számottevő fejlesztést 

igényel a matematikai háttér és az adatstruktúra tekintetében). 
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A kidolgozott módszertan számos felsőoktatási tantárgy közelmúltban kialakított, illetve 
frissített tematikájába bekerült, így gyakorlatilag hasznosultnak tekinthető. Az elvek és 
modellek oktatását szemléltető számpéldák is segítik. Az érintett tantárgyak és témák a 
következők: 

• Logisztikai menedzsment, BME BSc szintű közlekedésmérnök képzés: operatív 
kontrolling; 

• Logisztikai rendszerek működtetése, BME MSc szintű logisztikai mérnök képzés: 
stratégiai kontrolling; 

• Logisztika, BME MA szintű közgazdász képzés: stratégiai kontrolling. 
 
Látható, hogy az oktatási hasznosulás egyelőre logisztikai tantárgyakat érint, igaz háromféle 
képzés keretében. A közeljövő feladata a kutatási eredmények beépítése egyéb, elsősorban 
közlekedési orientációjú szaktárgyakba. A szóba jöhető tantárgyak:  

• Közlekedésgazdaságtan, BME BSc és MSc szintű közlekedésmérnök képzés; 
• Döntéselőkészítő módszerek, BME BSc és MSc szintű közlekedésmérnök képzés.  
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