Rónai Péter
Határköltség alapú
árképzési modell a vasúti
közlekedésben

Budapest, 2003

Határköltség alapú árképzési modell a vasúti közlekedésben

Rónai Péter

Alulírott Rónai Péter kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam készítettem, és
abban csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, amelyet szó szerint, vagy
azonos tartalomban, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás
megadásával megjelöltem.

Budapest, 2003.06.30.
……………………….…
Rónai Péter

Készült
Dr. Tánczos Lászlóné témavezetésével, a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésgazdasági Tanszékén (H-1111 Budapest, Bertalan L. u. 2. Z. ép. IV. em.)
http://www.kgazd.bme.hu

2

Határköltség alapú árképzési modell a vasúti közlekedésben

Rónai Péter

Tartalomjegyzék
1. BEVEZETÉS ........................................................................................................................................................ 5
1.1
1.2
1.3
1.4

A VASÚT HELYE A NEMZETGAZDASÁGBAN ..................................................................................................... 5
KÖLTSÉGEK ÉS A MARGINÁLIS KÖZGAZDASÁGI ISKOLA ................................................................................. 6
A MÁV RT. JELENLEGI KÖLTSÉGKALKULÁCIÓS MÓDSZERÉNEK ÉRTÉKELÉSE ............................................... 7
AZ ÉRTEKEZÉS CÉLKITŰZÉSEI ÉS A KUTATÁS SORÁN ALKALMAZOTT MÓDSZEREK ....................................... 13

2. A TÁRSADALMI OPTIMUMOT BIZTOSÍTÓ HATÁRKÖLTSÉG-ELMÉLET VIZSGÁLATA A
MAGYAR VASÚTI PIAC SZERKEZETÉNEK TÜKRÉBEN ..................................................................... 15
2.1
2.2
2.3
2.4

AZ ELMÉLET KORLÁTOZÓ FELTÉTELEI .......................................................................................................... 15
A NEOKLASSZIKUS ISKOLA SZERINTI KIBOCSÁTÁSI OPTIMUM MEGHATÁROZÁSA ......................................... 19
A VASÚT PIACI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE ..................................................................................................... 23
VÁRHATÓ VÁLTOZÁSOK AZ EU-CSATLAKOZÁS KAPCSÁN ............................................................................ 26

3. A HATÁRKÖLTSÉG-ELMÉLET ALKALMAZÁSI SAJÁTOSSÁGAI ÉS AKADÁLYAI A VASÚTI
KÖZLEKEDÉSBEN.......................................................................................................................................... 29
3.1 MIKROÖKONÓMIAI ELMÉLETI MEGFONTOLÁSOK .......................................................................................... 30
3.2 A GYAKORLATI ALKALMAZÁS SAJÁTOSSÁGAI ÉS KORLÁTAI ........................................................................ 33
3.2.1 Deficitfinanszírozási lehetőségek...................................................................................................... 33
3.2.2 Torlódási költségek és az intézményrendszerrel összefüggő kérdések.............................................. 39
3.2.3 A határköltség alapú árak újraelosztó szerepe................................................................................. 41
4. A HATÁRKÖLTSÉG-ELMÉLET KÖZLEKEDÉSGAZDASÁGI ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK
ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE ÉS KRITIKAI ÉRTÉKELÉSE ............................................................ 42
4.1 AZ ELMÉLET FEJLŐDÉSÉNEK AZONOSÍTHATÓ FÁZISAI .................................................................................. 43
4.2 A HATÁRKÖLTSÉG-ELMÉLET HASZNÁLATÁT TÁMOGATÓ KUTATÓK MUNKÁSSÁGÁNAK ELEMZŐ ÉRTÉKELÉSE
..................................................................................................................................................................... 44
4.3 A HATÁRKÖLTSÉG-ELMÉLETET A GYAKORLATI NEHÉZSÉGEI MIATT BÍRÁLÓK VÉLEMÉNYÉNEK ELEMZŐ
ÉRTÉKELÉSE ................................................................................................................................................. 54
5. A LÁTENS HATÁRKÖLTSÉG MODELL ELMÉLETI FELÉPÍTÉSE..................................................... 68
5.1 A LÁTENS HATÁRKÖLTSÉG MODELL MŰKÖDÉSE........................................................................................... 69
5.1.1 A határköltség-elmélet költségkalkulációs elemeinek csoportosítása a látens modell számára ....... 69
5.1.2 A látens határköltség modell rendszertechnikai felépítése ............................................................... 71
5.2 A VÁLLALATI KÖLTSÉGGÖRBÉK ALAKULÁSA MONOPOL- ÉS VESENYPIACI KÖRNYEZETBEN......................... 75
5.2.1 A látens határköltség modell működése monopolisztikus piacon........................................................ 75
5.2.2 A látens határköltség modell működése versenypiaci környezetben ................................................... 78
5.3 A MODELLBEN ALKALMAZOTT ÁRFÜGGVÉNY MEGHATÁROZÁSA ................................................................. 79
6. A LÁTENS HATÁRKÖLTSÉG MODELL GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSA ..................................... 83
6.1
6.2
6.3
6.4

A VÁLLALATI DÖNTÉSEKET MEGALAPOZÓ INFORMÁCIÓK STRUKTURÁLÁSA ................................................ 83
A MODELL ALAPJÁN FELÉPÍTETT DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁS....................................................................... 85
A MODELL BEVEZETÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE ...................................................................................................... 90
A LÁTENS HATÁRKÖLTSÉG MODELL VIZSGÁLATA A VASÚTTÁRSASÁG DÖNTÉSEI NYOMÁN ......................... 93
6.4.1 Nagyobb teherbírású vágányok beépítése ........................................................................................ 93
6.4.2 Kisvárosi utasperon felújítása .......................................................................................................... 94
6.4.3 Személyzet felvétele vagy elbocsátása .............................................................................................. 95
6.4.4 Vontatójárművek beszerzése............................................................................................................. 96
6.4.5 Személyszállító kocsik felújítása ....................................................................................................... 98
6.4.6 Központi irányítás irodafejlesztése................................................................................................... 99
6.5 A LÁTENS HATÁRKÖLTSÉG MODELL EREDMÉNYEI ÉS KORLÁTAI .................................................................. 99
7. ÖSSZEFOGLALÁS ......................................................................................................................................... 102
7.1 A DISSZERTÁCIÓ ÁTTEKINTÉSE ................................................................................................................... 102
7.2 ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK, TÉZISEK .................................................................................................. 104
MELLÉKLETEK .................................................................................................................................................. 106
M.1 AZ ÉRTEKEZÉSBEN HASZNÁLT FONTOSABB FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA ................................................ 106
M.1.1 Költségek ........................................................................................................................................ 106

3

Határköltség alapú árképzési modell a vasúti közlekedésben

Rónai Péter

M.1.2 Szállítás, szállítmányozás, fuvarozás .............................................................................................. 109
M.1.3 Piaci szerkezetek és rövid jellemzésük............................................................................................ 110
M.2 A MÁV RT. JELENLEGI KÖLTSÉGKALKULÁCIÓS MÓDSZERÉNEK BEMUTATÁSA ......................................... 112
M.2.1 A költségek felbontása és felosztása ............................................................................................... 112
M.2.2 A költségek meghatározásának folyamata ...................................................................................... 117
M.3 A KÖLTSÉGREKORD RÉSZLETES FELÉPÍTÉSE ............................................................................................... 120
M.4 PRÓBASZÁMÍTÁSOK A LÁTENS HATÁRKÖLTSÉG MODELL ALKALMAZÁSÁVAL ............................................ 126
M.4.1 A célok meghatározása és az első lépések ...................................................................................... 126
M.4.2 Az adatigény meghatározása .......................................................................................................... 127
M.4.2.1 A vizsgálandó költség- és tevékenység-összetevők..........................................................................127
M.4.2.2 Az elemzésbe bevont költségrekord-összetevők és azonosítási pontjaik..........................................127
M.4.2.3 A felhasznált adatbázis felépítése, tartalma ......................................................................................128

M.4.3 Az adatbázis elemzése..................................................................................................................... 129
M.4.4 A számítás eredményeiből levonható következtetések..................................................................... 134
M.4.4.1 A személyszállítási eredmények kiértékelése ...................................................................................134
M.4.4.2 Az árufuvarozási eredmények kiértékelése ......................................................................................135

M.4.5 A modell érvényességének vizsgálata, a számítások eredményességét befolyásoló pontatlanságok
........................................................................................................................................................ 136
M.4.6 A próbaszámítás adatháttere és a számítások részeredményei........................................................ 138
M.4.6.1
M.4.6.2
M.4.6.3
M.4.6.4
M.4.6.5

A próbaszámítás költségadatai a személyszállításban ......................................................................138
A próbaszámítás költségadatai az árufuvarozásban..........................................................................140
Az egyes könyvelési évek inflátor együtthatói és teljesítményi adatai .............................................143
A számított regressziós függvények az egyes költségtényezőkre .....................................................145
Bevételi adatok .................................................................................................................................146

IRODALOMJEGYZÉK........................................................................................................................................ 147

4

Határköltség alapú árképzési modell a vasúti közlekedésben

Rónai Péter

1. BEVEZETÉS
1.1 A vasút helye a nemzetgazdaságban
A gazdasági környezet egyik jelentős tényezője a közlekedési szektor, amely az ország
nemzeti össztermékének nagy részéért felelős. Kiemelkedő érték tapasztalható a közlekedési
vállalatok méretét, a szervezetek létszámát, tagoltságát, belső felépítésének komplexitását
összevetve a gazdaság további szereplőinek hasonló adataival. Ugyanígy kiemelkedő a
közlekedési vállalatok érdekérvényesítő- és alkupozíciója, legyen szó kollektív szerződésről, a
kormányzati döntések befolyásolásáról, vagy akár nemzetközi szerződésekről. Nem különb a
kép a mindennapi élet minőségének paramétereit tekintve: egy megkérdezéses felmérésben
[Duf92] az emberek 80%-a az első tíz legfontosabb életminőség-indikátor közé sorolta a
környezetében tapasztalt közlekedési rendszer fejlettségét, annak állapotát.
Mindezen megállapítások alapján kimondható, hogy a közlekedésnek, mint az egyik
legfontosabb nemzetgazdasági ágazatnak a gazdasági viszonyai alapvetően befolyásolják
nemcsak a társadalmi jólét alakulását, de az egyes emberek megelégedettségét, a gazdaság
szereplőinek működési hatékonyságát, valamint a környezeti erőforrások felhasználását, illetve
azok kiaknázásának mértékét és eredményességét is.
Részben történelmi, részben technológiai okok miatt lényegében az egész világon úgy
alakult, hogy egy nemzetgazdaság keretén belül a vasúti közlekedési alágazat által ellátandó
feladatoknak egyetlen, vagy legfeljebb néhány, nem versenyző vállalat tesz eleget. Európában a
vasúttársaságok (kevés kivételtől eltekintve) a nemzeti vasúttársaság pozíciójába kerültek a
XIX. század végére, jellemzően állami tulajdonú vállalatként. Mind a vasútüzemi technológia,
mind pedig az ellátandó feladatok sokasága és a szállítási volumen korábbi dinamikus fejlődése
miatt a vasúttársaságok az adott nemzetgazdaság legnagyobb vállalatai közé tartoznak(tak).
Magyarországon az állótőke nagyságát és az alkalmazottak létszámát tekintve is a Magyar
Államvasutak Rt. (MÁV Rt.) az ország legnagyobb vállalata. Ugyanez a minősítés nem
mondható el akkor, az eredményességet, az árbevételt, vagy bármilyen hatékonysági
jelzőszámot választva összehasonlítási alapul.
Az ország legnagyobb vállalata (ugyanúgy Magyarországon, mint sok más európai ország
gyakorlatában) súlyos finanszírozási nehézségekkel küzd. Ennek okai, összetevői a következők:
1. szűkülő, erősen átalakuló piac (a MÁV Rt. piacának 65%-a veszett el az elmúlt 15
esztendőben);
2. az óriási üzemméret miatt nehezen fejleszthető, és a kor követelményeinek egyre kevésbé
megfelelni képes szolgáltatási technológia;
3. robusztus, körülményesen alakítható, hierarchikus szervezet;
4. a gazdaságossági követelmények háttérbe szorítása szociális szempontok miatt a
döntéshozatali mechanizmusokban;
5. gazdaságtalan vállalati újraelosztás a költségek, bevételek, erőforrások csoportosítása során,
ezáltal a tevékenységek valódi eredményességének hiányos ismerete;
6. élesedő konkurenciaharc más közlekedési ágazatokkal szemben (elsősorban a közúttal, de az
árufuvarozásban1 a versenytársak közt jelenik meg a csővezetékes szállítás és a belvízi
hajózás is);
7. a személyi állomány motiválásának hiánya, ún. „humánerózió”;
1

A fuvarozás, szállítás, szállítmányozás fogalmaknak a jelen dolgozatban használatos meghatározását az M.1.2
melléklet tartalmazza.
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8. kedvezőtlen állami közlekedéspolitikai és támogatási környezet;
9. gyorsan avuló, versenyképtelen eszközpark, mind a járművek, mind pedig az infrastruktúra
tekintetében.
Jelen disszertáció feladatai közé tartozik az említett kulcstényezők mikroökonómiai
szempontú vizsgálata és megoldási javaslatok, követendő magatartási modellek felállítása.
Közvetlenül a tárgyalásban a fenti 4. és az 5. pontok alatt található tényezők jelennek meg, de
szükség esetén a többi kulcstényező vonatkozó szempontjai sem maradhatnak érintetlenül.
Az értekezés célja, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás előtt álló Magyarország
egyik legjelentősebb, és éppen átalakulási folyamatban levő vállalata a költségek kedvezőbb, az
árpolitika átgondoltabb alakításához metodikai segítséget kapjon. A dolgozat ezzel kíván
hozzájárulni a vasúttársaság gazdasági folyamatainak racionalizálásához.

1.2 Költségek és a marginális közgazdasági iskola
A költségkalkuláció, mint gazdasági fogalom egyidős az árutermelés megjelenésével. Az
évszázadok során sokat finomodott közgazdasági iskolák különböző költségszámítási, illetve
ármegállapítási módszereket alakítottak ki, amelyek közül néhány kiemelkedik elterjedtsége,
egyszerűsége vagy éppen optimális tőkeallokációt biztosító volta miatt:
-

-

összköltség-alapú árak: teljes költségfedezetet nyújtanak, ha a létrehozott termelési
mennyiségből eladható mennyiséget jól becsülte meg a kibocsátó. Az ár alapja a termelési
összes költség és az értékesítési mennyiség hányadosa;
átlagköltség-alapú árak: teljes költségfedezetet nyújtanak, ha a piaci igények alapján a
létrehozandó termelési mennyiséget jól becsülte meg a kibocsátó. Az ár alapja a termelési
összes költség és a termelési mennyiség hányadosa;
haszonkulcsos árképzés: a teljes költségfedezet mellett adott gazdasági profitot eredményez,
ha a kereslet-kínálat egyensúlyi pontját jól becsülte meg a kibocsátó. Az árat össz- vagy
átlagköltség alapon képzik, majd 1-nél nagyobb együtthatóval szorozva határozzák meg a
piaci árat (és ebből a fajlagos profitot);
határköltség-alapú árképzés: bizonyos feltételek esetén teljes költségfedezetet és adott profit
mellett a társadalmi szempontból optimális erőforrás-felhasználást valósítja meg, ha a
határköltségek jól mérhetők a kibocsátónál, és az ezek figyelembe vételével alakítja ki árait.
Az ár a határköltség = határbevétel egyenlet megoldásával alakul ki, részletesebb tárgyalása
a 2.2 alfejezetben.

A neoklasszikus gazdasági modellben a határköltség alapú árak fent említett igen kedvező
tulajdonsága a marginális iskola XX. század eleji megjelenése óta több neves közgazdászt is
foglalkoztatott. Az elméleti kihívás a közlekedésre specializálódott szakembereket is
megmozgatta [Rot01a].
A határköltségekről, és azok árképző szerepéről szóló közgazdasági-, közlekedésgazdasági
viták több tudományos cikluson húzódtak át. Egy ilyen periódus átlagos hossza kb. 30 évre
tehető: a sor Walras-nak a XIX. század végén, Marshall-nak és Pigou-nak, a XX. század elején
bemutatott jóléti elméletével kezdődik [Wal87, Mar16, Pig24], Hotelling késő harmincas
évekbeli munkájával folytatódik [Hot38], majd megtörténik annak pontosabb matematikai
megalapozása a hatvanas években [Oor61], és végül újrafelfedezése a kilencvenes években
[Mai99]. Különösen az 1960-70 közötti időszakban tettek komoly erőfeszítéseket arra, hogy az
ideális neoklasszikus modellt a valósághoz jobban közelítsék [Rot72], és a közlekedésben
általánosan elfogadható árképzési módszerré nyilváníthassák a határköltség alapú árakat, illetve
azok adott szempontok szerint módosított változatait.
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A kérdés napjainkban is tovább foglalkoztatja a kutatókat. Az Európai Unió (EU) egymás
után következő kutatási keretprogramjaiban ismételten megjelenik mind a határköltség alapú
árakkal kapcsolatos alapkutatás, mind pedig az alkalmazott kutatás [Nis01]. Az árpolitikára
nagy hatással levő Fehér Könyv [Ecm98] is kiemelten foglalkozik a határköltségek kérdésével:
„A határköltségek azokat a változó költségösszetevőket jelentik, amelyek az egységnyi többlet
jármű, illetve szállítási egység megjelenésével keletkeznek a közlekedési rendszerben.
Szigorúan véve ezek a költségek változhatnak minden percben az egyes
közlekedéshasználóknál, és eltérnek a további feltételek és a konkrét hely függvényében.”2
Az Európai Bizottság az 1995-ös Zöld Könyvben [Ecm95], valamint az 1998-as Fehér
Könyvben [Ecm98] átdolgozta a határköltség, mint árképzési bázis lehetőségeit, és annak
alkalmazását javasolta a közlekedési szektor számára, csak bizonyos esetekben megengedve a
határköltség-elvtől való eltérést. Miután a következő években sor került a határköltség-elmélet
gyakorlati kérdéseinek szakmai megvitatására, és alkalmazhatóságának vizsgálatára, a Bizottság
álláspontja némileg változott: a vasút esetében megengednek bizonyos korrekciós szorzókat a
határköltség alapon képzett ár emelése érdekében, hogy a költségfedezet kedvezőbben
alakuljon. A Bizottság jelenlegi álláspontja a fent leírt tudományos ciklusok sorában is
elhelyezhető: az 1970-es évek racionalizálási, a jobb költségfedezetet elősegítő megoldásai
kezdik árnyalni a neoklasszikus közgazdasági iskola modellje által adott határköltség =
határbevétel képletet.
Az értekezés a határköltség alapú árképzés elméletének feltárása után választ keres az
alkalmazási lehetőségekre az európai, ezen belül elsősorban a magyar vasút személy- és
árufuvarozásában. A tárgyalás során alapvetően mindig a közgazdasági megközelítés kerül
előtérbe, miközben állandó vizsgálat tárgya marad a gyakorlati alkalmazhatóság annak
érdekében, hogy a valós élet és a vasúttársaság alkalmazási igénye kielégítést nyerhessen, és ne
szülessen egy elméletileg zárt, de gyakorlatilag nehezen megvalósítható javaslat.

1.3 A MÁV Rt. jelenlegi költségkalkulációs módszerének
értékelése
A MÁV Rt. jelenlegi önköltségkalkulációs sémájának alapjait az 1996-ban megjelent „A
MÁV Rt. vasúti tevékenység önköltségszámítási szabályzata” (továbbiakban: Szabályzat,
[Máv96]) rakta le az UIC (Nemzetközi Vasútegylet) 374-es döntvénye alapján [Uic92]. Ebben
meghatározták az önköltségszámítás alapelveit, a pálya- és a vállalkozó vasúti tevékenységek
költségeinek, ráfordításainak és bevételeinek elhatárolási módját, a vállalati általános (azaz
közvetett) költségek költségviselőkre történő felosztási szabályait, valamint a kapcsolódó
bizonylati rendet és a szükséges szoftverrendszer-követelményeket.
A Szabályzat volt az első dokumentumok egyike, amely a vasúti alaptevékenységek
(pályabiztosítás és forgalom-üzem, azaz pályavasút és vállalkozó vasút) szétválasztásának
szervezeti hátterét megteremteni volt hivatott. Időközben a szervezeti rendszer
továbbfejlesztésének módját is kidolgozták [Máv02a]. Eszerint négy üzletági fő tevékenységi
terület elkülönülése valósul meg: pálya, személyszállítás, árufuvarozás és gépészet. A pálya és a
forgalomirányítás tartozik majd a „működő infrastruktúra” kategóriájába, amely nagyrészt
megfeleltethető a korábbi szóhasználat „pályavasút” kifejezésének, míg a két fuvarozási üzletág
(személy- és árufuvarozás) a „vállalkozó vasút” kifejezésének. Az M.2 melléklet ismerteti a
MÁV Rt. jelenlegi költségkalkulációs módszerét, a költségek számbavételi folyamatát és

2

A dolgozatban használt költségfogalmak pontosabb meghatározását az M.1.1 melléklet tartalmazza.
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felhasználásukat az előkalkuláció során. Az értekezés továbbiakban csak a jelenlegi
önköltségkalkulációs séma kritikai értékelésével foglalkozik.
Az M.2 mellékletben bemutatott, a MÁV Rt. költségkalkulációs eljárását tartalmazó séma
a felületes szemlélő számára összköltség (átlagköltség) alapú számítási módnak tűnhet. Ezt
támasztja alá az ismertetett eljárás azon szemlélete, amelyben az összes vállalati költség
megjelenítésére törekszik, és azt teljesítmény alapú átlagolás folyamán osztja szét az egyes
tevékenységekre. Igaz ugyanakkor, hogy a központilag, illetve közvetetten jelentkező költségek
aránya olyan nagy, hogy az így kapott költségérték egyfajta „átlagot” kétségtelenül tükröz,
azonban mégsem kötődik szorosan ahhoz a tevékenységhez, amelyre elszámolják.
További fontos jellemzője a bemutatott kalkulációs módszernek, hogy utólagos
számbavételt tesz lehetővé. Mindezeket figyelembe véve átlagköltség szemléletű, utólagos
költségfelosztáson alapuló kalkulációnak nevezhető a jelenlegi költségszámítási gyakorlat. Az
eljárásnak egyaránt léteznek előnyei és hátrányai. Először célszerűnek látszik az előnyök
számbavétele:
1. A kalkulációs rendszer teljes költségfedezetre törekszik. Amennyiben a leírtak
maradéktalanul megvalósulnak (a gazdasági környezet mutatói megegyeznek az
előrejelzésekkel, a fuvarpiacon nem történik váratlan átrendeződés és az igények előrebecslése
pontosnak bizonyul, valamint az állam a szerződésnek megfelelően fizeti az alapszolgáltatás
árkiegészítését), akkor 100%-os költségfedezet érhető el. Ehhez természetesen az is szükséges,
hogy a költségek utólagos felosztása lényegében ne térjen el az elő- és utókalkuláció során.
2. Pontosan bizonylatolt eljárás. A költségek és a kapcsolódó teljesítmények a keletkezési
helytől kezdődően először papíralapú, később (a feldolgozottsági fok és az idő előrehaladtával)
elektronikus formában ellenőrizhetően továbbítódnak.
3. Előre kiszámítható és szabályozott időbeli ütemezés. A szakszolgálatok és az
adatfogadó- és feldolgozó központok utasításban szabályozott időbeli ütemezés szerint küldik
tovább a költség- és teljesítményadatokat. A rendszer helyes működése esetén a pontosan érkező
adatok feldolgozása előre kiszámítható rendben történik, biztos pillért kínálva az elő- és
utókalkulációs folyamatoknak.
4. A műszaki folyamatokat jól követő költségátterhelési eljárások. Az általános
költségeknek (és a közvetlen költségek egy tekintélyes részének is) a tevékenységekre terhelését
alapvetően műszaki-technológiai mutatószámok alapján végzi a kalkuláció. Ennek
következtében a technológiai változtatások (pl. vonalvillamosítás) eredménye azonnal és
közvetlenül érzékelhetően megjelenik a kalkulációs sémában, és kihatása jól szemléltethető a
következő évre készülő előkalkuláció számításakor is.
5. Egyszerű átlagoló eljárási rend. A költségszámítás során a legtöbb költségelemet az
adott hálózati összköltségből naturális mutatók alapján terhelik át az egyes vonattípusokra,
vonalszakaszokra, viszonylatokra. Ez bár viszonylag sok utólagos számítást igényel, mégis
egyszerűen programozható, a fizikai teljesítményi és hálózati adatokból, valamint az aggregált
és a központban gyűjtött költségadatokból előállítható fajlagos értékeket eredményez.
6. Fajlagosított értékek megjelenítése. Annak ellenére, hogy a vasúti fuvarozás a
technológiából eredően nagy állandó és alacsony változó költségekkel rendelkezik, a séma
sikeresen végzi el a vállalati összköltség többé-kevésbé pontos fajlagossá tételét. Még ha nem is
állítható az, hogy a kiadódott fajlagos költségek megegyeznek a tényleges ráfordításokkal
(részletesebb tárgyalása alább), mégis lehetővé válik a fajlagos ráfordítások kifejezése, mert az
utólagos költségfelosztás ezen ráfordítások számítási eljárással támogatott becslésének
tekinthető. További kedvező jellemző, hogy a fajlagos értékek vasúttechnológiai szempontból
érthetők és elemezhetők, a vasúti statisztikai, teljesítménymérési és viszonyítási alapokkal
kompatibilisek.
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7. A belső költségkalkulációs rendszer képes a vállalati mérleg és eredmény-kimutatás
adatainak előállítására. Az elemi adatfelvételtől kezdődően (amint azt az M.2.2 melléklet
bemutatja) a költségkalkulációs folyamat (és annak szerkezeti felépítése) szem előtt tartja a
minden vállalat által évente készítendő (és a számviteli törvényben szabályozott módon
közzéteendő) éves beszámolót, és annak kötelező, adatokban megnyilvánuló kellékeit (mérleg,
eredménykimutatás).
8. A költségkalkuláció rendje szigorúan rögzített a fő tulajdonos, az állam költségvetési
tervezéséhez. A számviteli beszámoló és a vállalati belső döntéshozók számára biztosított
információk mellett a számítások fontos „kimenete”, egyik eredménye a minisztérium
(közvetetten a kormány) számára készített, a mindenkori központi költségvetési tervezéshez
szükséges árkiegészítési összeg megjelenítése.
Mindezek mellett, mind a számítási eljárás elméletéből, mind a gyakorlatából, mind pedig
időbeli ütemezéséből következően a MÁV Rt. átlagköltség szemléletű, utólagos
költségfelosztáson alapuló kalkulációja komoly hibákkal, hiányosságokkal is küzd. Ezek a
hiányosságok több nehézséget is okoznak: pontatlan költségallokáció, az árképzés rossz
hatékonyságú támogatása, torzított bemeneti tényezőkkel küzdő döntéshozatal. A
következőkben a MÁV Rt. költségszámítási sémájának pontokba szedett bírálata következik,
amelynek elsődleges célja, hogy rávilágítson a jelenleg alkalmazott módszer hiányosságaira és
veszélyeire. Azok a hátrányok tehát, amelyek a bemutatott séma pontos használhatóságát
veszélyeztetik, a következők:
1. A kihasználatlan kapacitás költsége része az általános költségeknek. Bár vállalati
költséggazdálkodási szempontból érthető a kihasználatlan kapacitás efféle felosztása, valójában
azonban a költségek tervezhetőségét erősen megnehezíti. A pálya kihasználatlan kapacitásának
költsége (mint azt a pályahasználati díj felépítése mutatta) a pályahasználati díj részét képezi. A
pályahasználati díjat viszont előre kell megállapítani, és adott időpontig közzétenni. Ha a piac
keresleti-kínálati viszonyai érvényesülnek majd a vasúti infrastruktúra használatának piacán is,
akkor nyilvánvalóan a felkínált ár befolyásolni fogja a kereslet mennyiségét és eloszlását. A
felkínált ár pedig a megelőző év(ek) tapasztalatain alapuló „kihasználatlan kapacitás felosztott
költsége” nevű díjtételt is tartalmaz. Ha az igények valamilyen okból nem esnek egybe az
előrebecsülttel, és ezért a kapacitáskihasználás a korábbitól eltérően alakul, akkor komoly
vállalati veszteség keletkezhet a nagyobb kihasználatlanságból. Ha pedig a kapacitáskihasználás
felülmúlja a tervezettet, akkor ugyan profit keletkezik indokolatlanul visszafogott kereslet
mellett, a magas árak miatt.
2. A költségek nagy részét túl „magas” szinteken számolják el. Alapvető vasútgazdasági
tény, hogy a vasúti működés üzemviteli és technológiai jellemzőiből az adódik, hogy a vállalati
költségek között nagy az általános és a fix költségek aránya. A kalkulációs séma azonban
ahelyett, hogy ellene dolgozna az ebből eredő hibáknak, tovább erősíti a jelenséget. Mindez oda
vezet, hogy a sok utólag szétosztott, átterhelt költség vonalak, termékek, földrajzi helyek közötti
burkolt keresztfinanszírozást eredményez. Ha ugyanis a hálózati összesített adatok alapján
számított vonali teljesítménymutatók nem egyeznek meg a valóssal, akkor az eltérés irányától
függő előjellel torzítják a leosztott, szétterhelt fajlagos költségeket.
3. A „közvetlen”-nek feltüntetett költségek is utólagos osztó kalkulációk eredményei. A
„0. költségszint” elemeinek csak kisebb részét („Közvetlen 1” költségcsoport) számolják el
valóban közvetlenül adott tevékenységre, míg a nagyobb részét az adott vonat teljesítményének
a hálózati összeshez viszonyított arányaként jelenítik meg. Ez azt eredményezi, hogy a sémában
a közvetlennek tekintett költségek sem jelentenek biztos támpontot az adott tevékenységgel
kapcsolatban valóságosan felmerült költségek összességéről. Hibának tekinthető az is, hogy a
meglévő bizonylatokon közvetlenül adott tevékenységre elszámolható költségeket előbb a
vállalati összköltséghez csatolják, majd utólagosan (az átlagolás miatt akaratlanul is hibát
csempészve a számításba) osztják le, és sorolják be őket a közvetlen költségek közé. Ezzel
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tovább erősödik a „gazdátlan”, azaz vállalati általános költségek fajlagos önköltségtorzító
hatása. Sokkal szerencsésebb lenne a bármilyen módon közvetlennek tekinthető költségek
tényleges közvetlen ráterhelése az adott tevékenységre vagy termékre. Pl. ha a
takarítószemélyzet a Székesfehérvár-Veszprém vonalon közlekedő személyvonat takarításával
foglalkozik egy napon keresztül, akkor az aznapi munkabért (annak járulékaival együtt) az adott
vonatszámhoz kellene rendelni, nem pedig az összes hálózati kocsitakarítási költséghez
hozzáadni, majd pedig utólag teljesítményarányosan az említett viszonylaton közlekedő
személyvonatra terhelni.
4. A teljesítményadatokon alapuló költségátterhelés nem tükrözi a valós
eszközfelhasználást. Különösen az 1. és a 2. költségszint adatainál veszélyes a teljesítményeken
alapuló költségátterhelés. Annál is inkább, mert pontos viszonylati személyszállítási
teljesítmények nem állnak rendelkezésre (az érdekeltségi torzítások miatt a vonatkísérő
személyzet által végzett utasszámlálás még reprezentatív statisztikai mintavételnek sem
tekinthető). Bár az árufuvarozás pontos adatai a SZIR-ből kinyerhetőek, az adott viszonylaton az
esetleges sajátosságokból adódóan a költségek nem feltétlenül arányosak a szállítási
teljesítményekkel, továbbá, nem feltétlenül egyeznek meg a hálózat tárgyalt típusának (a
vonalosztályoknak) átlagával. A tevékenység alapú költségszámítás – amint azt Bokor
megállapította – segíthetne a vasúttársaságnak a költségallokáció pontosításában [Bok02].
Ennek segítségével „a közvetlen termelési/szolgáltatási költségeket tehát egyből a
termékegységekre lehet könyvelni”.
További pontatlanság forrása, hogy a SZIR-ből (az árufuvarozásra vonatkozóan)
mintavétellel kivett adatok eleve statisztikai torzítást visznek a számításba, amely egy egzakt
sémában nem lenne megengedhető. Régebben a szállítási megbízások sorából vett mintavétel az
óriási alapsokaság feldolgozását megkönnyítette, de napjainkban, amikor a fuvarozási
információkat teljes körűen elektronikus adatbázisok tartalmazzák, nem indokolt statisztikai
hibát vinni a feldolgozásba.
A teljesítményi alapon történő költségátterhelés hiányosságai elsősorban a vonattovábbítás
költségei között érhetők tetten. Ezek ugyanis közvetlenül kapcsolhatók lennének egy adott
személyszállítási, vagy árufuvarozási feladathoz, ehelyett a hálózati szintű költségek
teljesítményarányos vetítése történik csak meg.
5. Az átterhelési vetítési alapok sokszor erősen torzító hatásúak. A telepített költségeknél
az M.2.1 mellékletben felhozott példák között is található ilyen: tisztán induló vonatdarabszámra vetíteni a személypénztári értékesítő személyzet költségét nyilvánvaló torzítást
hordoz, mert egy állomáson nem ugyanannyi jegyet adnak el egy IC vonatra, mint a szomszédos
nagyvárosig közlekedő helyi személyvonatra (már a férőhelyek száma közt is nagy különbség
van). A Szabályzat mellékletét képező személy- és árufuvarozási séma kalkulációs táblázatában
további hasonló torzító vetítési alapok találhatók: vontatott jármű értékcsökkenése –
kocsitengelykm; villamos mozdony előkészítése – villamos elegytonnakm; rakszerkarbantartás
– induló vonat darab; stb. A korreláció az egyes nevezett költségelemek és a vetítési alapul
szolgáló műszaki-statisztikai mutatószámok között lehet viszonylag magas is, de nem tökéletes,
és a viszonylag jó korrelációs kapcsolat sem utal feltétlenül ok-okozati viszonyra. A hálózati
teljesítményeken alapuló költségfelosztás szempontjából logikus és kézenfekvő mutatószámok
valójában a fajlagos költségek torzulását okozzák: egy kisebb szállítási teljesítményt nyújtó
személyvonat jegyvizsgálójának lényegében ugyanakkora a fizetése, mint egy másfélszer akkora
teljesítményt nyújtó vonaton dolgozóé.
A költségek vetítési alapjával a másik gond az, hogy általában csak technológiai
mértékegységek, de a költségek velük történő fajlagossá tétele nehezen értelmezhető eredményt
ad (pl.: Ft/kocsitengelykilométer; Ft/elegytonnakilométer, stb.). Bár ezek a mértékegységek jól
illenek a vasútüzem technológiai folyamataiba, a gazdasági reálfolyamatoktól (elszállított áruk
anyagfajtától függő szállítási tömege, a lakossági mobilitás növekedése) távol állnak. Még a
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közvetlenül teherfuvarozási teljesítmény elszámolására használt mértékegység is torzító hatású
lehet, kompenzáció nélkül alkalmazva azt az eltérő tevékenységeknél (árutonnakilométerben
mérik az expresszáru fuvarozási teljesítményét is, és a RoLa-fuvarozás teljesítményét is, pedig a
kettő fuvaroztatói hasznossága és a kapcsolódó ráfordítások között is nagy különbség található).
6. A vállalati általános költségek közvetlen költségek arányában történő felosztása erősen
torzító hatású. A közvetlen költségek az összes költségből viszonylag kis részarányt
képviselnek, és nagyobb részüket általános hálózati teljesítménymutató-arányok alapján
számítják. Ha a 3. szint költségeit a közvetlen költségek arányában osztják fel az egyes
tevékenységekre, akkor az azokban fellelhető nagy különbségeket tovább torzítja az eljárás. Pl.
egy IC vonat menetrendszerkesztése, menesztése, költségelszámolása, központi adminisztrálása,
stb. hozzávetőlegesen ugyanannyiba kerül, mint egy mellékvonali személyvonaté. Ugyanakkor a
kettő között nagy teljesítményi különbség van, és ezért (az előzőek szerint) a közvetlen
költségek az IC-nél az átterhelések miatt sokkal magasabbak lesznek, mint a személyvonatnál.
Ez részben indokolt is, de a vállalati általános költségek, és számos pályaüzemeltetői költség is
megegyezik a kettőnél. Ha tehát a nagy részt kitevő vállalati általános költséget az egyébként
erősen különböző közvetlen költségek arányában osztják fel, akkor az adódik, hogy az IC
fajlagosan szinte ugyanannyiba kerül, mint a személyvonat, pedig a valóságtól ez a megállapítás
messze áll. A technológiai folyamatokat tekintve az tűnik logikusnak, hogy az IC valójában
drágább (a magasabb szolgáltatási színvonal miatt), de a valós kihasználtságot tekintve az
adódik, hogy a magasabb kihasználtsági tényező miatt éppen a jobb szolgáltatás nyújtása okoz
alacsonyabb fajlagos költségeket). Az, hogy melyik tényező erősebb (a fajlagos költségeket
növelő magasabb színvonal biztosítása, vagy az azokat csökkentő jobb kihasználtsági mutató),
csak akkor tudható meg, ha vonatonként képezhetők a valós ráfordítások alapján számított
költségmutatók, és nem az általános hálózati teljesítménymutatókból utalványozzák a vállalati
általános költséget az egyes tevékenységekre.
7. A kalkuláció adatbemeneti oldalán túlzott a függőség az adatszolgáltató munkatársaktól.
A gyakorlati feldolgozás tapasztalatai ugyanis azt mutatják, hogy a mozdonyvezetők által
kitöltendő menetigazolványok szolgáltatta adatokkal rendszeresek a problémák: a
menetigazolvány eltűnik, késve érkezik, kitöltése hiányos, pontatlan, stb. Ezt persze a vontatási
számadók ellenőrzik, de a tömegesen előforduló késedelem és pontatlanság már a statisztikai
sokaság torzulását jelentheti. Szerencsésebb megoldásnak tűnne az, hogyha az adatokat több
forrásból futtatnák össze: állomási statisztika, üzletkötői megbízások sorozata, kocsihasználati
kimutatások és a menetigazolvány együttesen jelentené az alapadat-halmazt.
8. Nagyon hosszú az adatok átfutási ideje. A pontosan szabályozott, de sajnálatos módon
igen hosszú adatáramlási folyamat azt eredményezi, hogy a vontatási adatok és a kapcsolódó
költségek csak nagyon lassan kerülnek be a központba, ahol az üzletpolitikai döntésekhez azokat
fel tudják használni. Az állami költségvetési támogatáshoz szükséges elő- és (a tervezési
folyamatot segítő) utókalkulációhoz meghatározzák az elmúlt év összes költségét, de ez óriási
késéssel történik. A Szolgálati Főnökségek csak negyedévenként készítik el a költségfelosztó
íveket, amelyeket később a Vezérigazgatóságon dolgoznak fel tovább. A versenykörnyezettel
jellemzett vállalatok szokásos üzleti életében megengedhetetlen az, hogy a stratégiai tervezés
számára csak több hónappal a költségek felmerülését követően alakuljon ki arról a kép, hogy
mely tevékenység mekkora költségvonzattal járt. Ez szinte lehetetlenné teszi a piac
változásaihoz történő gyors alkalmazkodást, a külső folyamatok gyors megjelenítését a vállalati
döntéshozatalban. Mindez nagy mértékben rontja a vasút piaci pozícióit, amelyet a
versenytársak (elsősorban a közúti fuvarozók) gyors, naprakész és aktuális ajánlatokkal ki is
használnak.
9. A költségcsökkentő fejlesztések szorzóindexekben történő megjelenítése a valós
adatokat torzítja. Ha egy adott vonal villamosítását elvégzik, és ott ebből adódóan kisebb a
vontatási költségráfordítás, vagy valamiféle szervezési intézkedéssel egy mellékvonalon sikerül
mérsékelni a munkaerő-ráfordítás mértékét, akkor (mint az az M.2.1 mellékletben olvasható),
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ezt a fejlesztést az adott területre érvényes árindex-szorzó alakulásába beszámítják, és ennek
megfelelően módosul a jövő évi támogatás kívánt összege. Ha a szorzószámot pontosan sikerül
meghatározni, akkor a fellépő torzítás egészen kicsi is lehet, de mindenképpen jelentkezik, mert
az évek során a halmozódásokat hibásan veszi figyelembe. Célszerűbb lenne a megtakarítást az
adott vonalon összegszerűen számszerűsíteni, és az állami árkiegészítési igény benyújtásakor
ezzel az összeggel láthatóan csökkenteni az igényelt pénzmennyiséget. Ez pontosabb allokációt
eredményezne, mint a szorzókkal való megjelenítés, és az állam, mint tulajdonos számára is
kézzelfoghatóbbá válna a fejlesztések anyagi hatása. Hasonló megfontolások érvényesek
természetesen a fejlesztések elmaradásából származó többletkarbantartás és többlet üzemeltetési
költség miatt a növekvő index-szorzókra is.
10. A vonalankénti, teljesítményegységenkénti értékelés félrevezető lehet. Amint azt a
kalkulációs séma leírása bemutatta, majdnem a legalsó költségszinttől kezdődően utólagos, a
hálózati költségeket teljesítménymutatók és a közvetlen költségmutatók arányában felosztó
kalkulációs sémát alkalmaz a MÁV Rt. Ez szükségszerűen azt eredményezi, hogy a számításban
torzító elemek jelennek meg, mint azt a fentiek bemutatták. Ha ezek után történik meg a
költségek fajlagossá tétele, azaz az egyes tevékenységek teljesítményegységére történő vetítése,
akkor az önköltségek rendelkezésre állásának illúziója jelenik meg, de igazából a valós
költségeknek nem a tényleges mértéke, hanem jobb esetben is csak az átlaga ismert. Ezen
átlagok valós fajlagos önköltségadatként való kezelése félrevezetheti a döntéshozatal menetét, és
hibás döntésekhez vezet, ha a veszélyeit (pontatlanságait) nem veszik megfelelően figyelembe.
11. A vállalati gazdálkodás nullszaldója nem biztosított, ha az állam nem teljesíti
szerződéses kötelezettségét az alapszolgáltatás árkiegészítésével kapcsolatban. Éppen a vasút
veszteséges üzemre való „hajlama” miatt szerkesztették úgy a kalkulációs sémát, hogy az az
összes költségre valamilyen formában fedezetet nyújtson. Ha a vállalati bevételeket bármilyen
okból kifolyólag nem sikerül elérni, akkor a veszteség megjelenése szinte „garantált”. Így
történik ez akkor is, ha az állam nem teljesíti kötelezettségét az alaptevékenység
árkiegészítésének megfizetése ügyében. Mivel ez a „jelenség” a gyakorlatban előfordul, ezért a
vállalat pénzügyi tevékenységének eredménye is negatív egyenleget mutat: a finanszírozási
hiányosságokat a menedzsment piaci hitelfelvétellel próbálja kiegyensúlyozni, amelyhez állami
garanciát kér. Így közvetetten mégis az állam felelősségi körébe kerül a hiány finanszírozása,
csak a többletszereplők (a bankok) bekapcsolása többlet költséget is jelent és megbontja a
bemutatott költségkalkuláció által kialakított egyensúlyt. További torzító hatása a veszteségnek,
hogy a hitelfelvételből, kamatteherből eredő többletköltségek beépülnek a vállalati általános
költségek közé, és a vállalati technológiai tevékenységek költségviszonyai közt jelennek meg,
azok arányait torzítják.
12. A valós költség a sokszorosan áttételes kalkuláció miatt eltérhet a tervtől. A
költségvetés és a vállalati üzleti tervezés számára készülő előkalkuláció átlagolt adatokon
történő költség-meghatározása óhatatlanul maga után vonja a valós költségek tervtől való
eltérését. Amikor az üzleti tervben meghatározzák az egyes tevékenységek (vasúti szolgáltatási
elemek) költségvonzatait, akkor a már említett módon a hálózati összes értékekből képzett
fajlagos önköltségértékekkel dolgoznak. A fentiekben alátámasztást nyert, hogy ezek a
költségértékek szinte törvényszerűen eltérnek a valóságosan felmerülőktől. Ez pedig a terv-tény
eltérések meglétét „programozza bele” a költségszámítás folyamatába. A pontos tervezés
érdekében szükséges lenne inkább egy olyan fajlagos önköltség-állomány, amely pontosan
tartalmazza az egyes vonalak, tevékenységek költségráfordítását.
Összefoglalva megállapítható, hogy a MÁV Rt által alkalmazott, átlagköltség szemléletű,
utólagos költségfelosztáson alapuló kalkuláció az előnyei terén rendelkezik olyan
tulajdonságokkal, amelyek a séma működtetését alátámasztják és kívánatossá teszik,
ugyanakkor a felsorolt nehézségek és gondok azt mutatják, hogy még sok „csiszolandó” részlet
maradt az eljárásban, bizonyos részei pedig cserére érettek. Ezekhez a fejlesztési feladatokhoz
kívánnak segítséget nyújtani az 5. és a 6. fejezetek.
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1.4 Az értekezés célkitűzései és a kutatás során alkalmazott
módszerek
A hazai és nemzetközi kutatási tevékenység feltárta azokat a sikerkritériumokat,
amelyeknek a piacon hosszú távon megmaradni kívánó vállalatoknak meg kell felelniük. A
vevői megelégedettség, a minőségi munkavégzés és több más elvárás mellett a sikerkritériumok
egyike az üzleti tervezés hatékony működése. Az üzleti tervezés egyik eleme pedig a
költségszámítási eljárás megfelelő kialakítása, és az árképzési folyamat költségekhez és piaci
környezethez való pontos illesztése.
A MÁV Rt. költségszámítási eljárása ugyan sok fontos követelménynek megfelel, és több
éve működik, mégis van helye és létjogosultsága néhány olyan javaslatnak, amely segítheti a
társaságot abban, hogy üzleti folyamatait a környezete kívánalmaihoz pontosabban illessze. Az
ezek szerint kialakított új szemléletű költségszámítási modell megtervezésekor több fontos
szempontot kell figyelembe venni. Ezek alapján az új modellel szemben megfogalmazható
kívánalmak:
-

Tegye lehetővé a közgazdasági szemlélet minél alaposabb megjelenítését a vállalat
gazdálkodásában.
Alkalmazza és hasznosítsa azon hazai és külföldi kutatási eredményeket, amelyek a vállalat
számára a kitűzött üzleti hatékonyságjavítási és optimális eszközkihasználási célt közelebb
hozzák.
Küszöbölje ki a jelenlegi kalkulációs séma hibáit és adjon megoldást a nehézségekre
anélkül, hogy a meglévő előnyökről le kelljen mondani.
Gyakorlatban alkalmazható legyen, ne csak elméleti megfontolásokat szolgáltasson a
költségszámítás mikéntjére vonatkozóan.
Ne legyen az alkalmazhatóságot megkérdőjelező, vagy azt nagyon nehezítő tulajdonsága,
„mellékterméke”.
A vállalati folyamatokba jól beágyazható legyen annak érdekében, hogy használatával a
vasúttársaság integrált irányítási rendszere fejlődjék.

Az előzetes vizsgálatok alapján kimondható, hogy a neoklasszikus mikroökonómia
határköltség-elmélete segíthet a vasútvállalat menedzsmentjének a fenti célok elérésében. Annak
érdekében, hogy a kialakítandó költségkalkulációs modell a kívánalmaknak megfelelhessen,
szigorú metodikai rendben kell felépíteni a megelőző vizsgálatokat és a modell kialakításának
folyamatát.
A határköltség-elmélet alkalmazott modelljének kidolgozását az elméleti alapvetés
jelentéstartalmának vizsgálatával kezdtem: a differenciálalgebra útmutatásai szerint végzett
függvényelemzéssel meghatároztam a mikroökonómiai profitfüggvény maximum pontját,
elemeztem a költséggörbék metszéspontját, majd (az egyes piaci szerkezeti alapformáknak
megfelelően) megvizsgáltam, hogy a kiadódott eredmény milyen „szabályozási útmutatót” ad a
gazdálkodó vállalat számára.
Annak érdekében, hogy a határköltség-elmélet útmutatását a vasúttársaság számára
hasznosíthatóvá tegyem, elvégeztem a vasúti fuvarpiac strukturális elemzését: a piaci
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koncentráció és a versenytársak viselkedésének vizsgálatával meghatároztam, hogy az egyes
fuvarpiaci szegmensek melyik mikroökonómiai piac-értelmezésnek felelnek meg a leginkább. A
megfelelés mértékét pedig megmutatja az, hogy az elmélet egyenleteinek felírása során felvett
korlátozó feltételek miként teljesülnek a vállalat gyakorlatában, illetve mit jelentenek
viselkedésére vonatkozóan. Ezért külön alfejezetben vizsgáltam a peremfeltételek jelentését és
gyakorlati teljesülését.
Annak érdekében, hogy a készülő modell ajánlásainak stabilitása megfelelő legyen,
szükséges a piac dinamikus változásának feltárása is. A jogszabályi és az ennek következtében
kialakuló gazdasági- és versenykörnyezet elemzését a vonatkozó és majdan életbe lépő
változások áttekintésével végeztem el. Ennek során különös figyelmet szenteltem az EUcsatlakozással összefüggő változásoknak.
A határköltség-elmélet előzetes vizsgálata során világossá vált, hogy alkalmazásával
szemben mind elméleti, mind pedig gyakorlati megfontolásokat fel lehet hozni. Ezért különös
figyelemmel voltam az elméletből adódó nehézségekre, ugyanúgy, mint a gyakorlati
alkalmazásba való átültetés esetleges korlátaira. Ez utóbbiak feltárása döntően a kapcsolódó
szakirodalom értékelő bemutatásával történt.
Az új modell vállalati beágyazottságának növelése érdekében elvégeztem a jelenlegi
költségkalkulációs eljárás vizsgálatát, feltárva annak erősségeit és gyengeségeit is.
Az új modell koncepciójának kidolgozása a stratégiai modellezés eszközrendszerével
készült. Ennek során felhasználtam a költségkalkulációs eljárásokkal szemben megfogalmazott
általános követelmények halmazát és a halmaz egyes elemeit megfeleltettem a határköltségelmélet alkalmazásba vont összetevőinek. A költségfüggvények vizsgálatakor a korábban
elemzett piaci környezetbe helyeztem a modellt alkalmazó vasútvállalatot, és vizsgáltam az új
eljárás szerinti viselkedését.
Az alkalmazott árfüggvény meghatározásakor először megvizsgáltam a vasútvállalatok
klasszikus árképzési elveit, elemeztem az állam döntésbefolyásoló szerepét és piaci pozícióját,
majd strukturáltam ezeket a tényezőket és az árfüggvény kialakításának logikai rendjét felépítve,
megalkottam a létrehozásának eljárását és végül formális alakját.
Annak érdekében, hogy a modell döntési eljárása kidolgozható legyen, rendszereztem a
vállalati menedzsment döntéseire hatással lévő információkat. A döntési eljárás felépítését az
alapvető rendszerelemek meghatározásával kezdtem, majd kapcsolatvizsgálati módszerek
alkalmazásával kialakítottam ezek egymáshoz és az alapadat-halmazhoz való kapcsolódásának
rendjét.
A modell bevezetésének ütemezésekor a hálós- és logikai ütemezési eljárásokat követtem,
amelyek során figyelembe vettem mind az időtényezőt, mind pedig az egyes rendszerelemek
bevezetésének egymásutániságát megadó logikai rendet, különös tekintettel a bevezetést
gyorsító, párhuzamosan végezhető lépésekre.
A kidolgozott költségkalkulációs modell alkalmazhatóságának vizsgálatát valós, és a
rendelkezésre álló lehetőségekhez képest részletes próbaszámításokkal végeztem el, amelyet (a
modell működését bemutatandó) a kidolgozott döntéshozatali eljárásba ágyaztam be.
A modell struktúrájának kialakításakor, a célok és eszközök meghatározásakor alapvetően
mikroökonómiai szemlélettel közelítettem a kérdéskört, és vizsgáltam az alkalmazhatóságot.
Tekintettel a gyakorlati bevezethetőség kérdéseire, az implementáció feltételezi a vállalati
kontrolling, és a számvitel területek érintését is. Ezek szükséges mértékű tárgyalását elvégeztem
és a javasolt átalakítási lépéseket bemutatom. A disszertáció így szervesen illeszkedik a BME
Közlekedésgazdasági Tanszékén korábban megkezdett vasútgazdasági kutatások sorába,
amelyek a vasúttársaságok piackonformitásának javítása, belső kontrolling rendszerének
megújítása [Bok00], és pályahasználati díjainak kialakítása [Far00] területén hoztak
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eredményeket. Mindazonáltal fontos megjegyezni, hogy jelen disszertáció nem tekinti
feladatának:
−
−
−
−
−
−

az adatfelvételi rendszer statisztikai szintű tárgyalását;
a kapcsolódó vállalati információs technológia kialakítását;
a szervezeti-, és humán erőforrás háttérre gyakorolt hatások vizsgálatát;
a modell makrogazdasági kihatásainak részletes elemzését;
az összes lehetséges piaci szerkezeti forma figyelembe vételét és;
a költségkalkuláció által csak közvetetten érintett vállalati tevékenységek (pl. hitelezés, jóléti
juttatások, szociális engedmények, stb.) vizsgálatát.

A fenti tényezők a modell rendszerelméleti értelemben vett környezeti kapcsolódási
pontjait jelentik, és a vállalat életének igen fontos területeit alkotják. Ezért, a modell
alkalmazásakor nem szabad figyelmen kívül hagyni az integritását nagyban befolyásoló, de a
disszertációban nem tárgyalt vállalati tevékenységeket.

2. A TÁRSADALMI OPTIMUMOT BIZTOSÍTÓ
HATÁRKÖLTSÉG-ELMÉLET VIZSGÁLATA A MAGYAR
VASÚTI PIAC SZERKEZETÉNEK TÜKRÉBEN
A fejezet előbb a klasszikus mikroökonómia korlátozó feltételeit vizsgálja meg, amelyek a
határköltség-modell matematikai egyenleteinek érvényességi tartományát jelölik ki. Az egyes
korlátozó feltételek vasútvállalati megjelenését, azok tartalmát gyakorlati példák illusztrálják.
Ezek – az esetek egy részében – a gazdasági környezet valós feltételeivel éles ellentétben állnak.
Az „irreális” példák említése éppen a tárgyalt korlátozó feltétel és annak gyakorlati teljesülése
közti nagy különbséget hivatott bemutatni.
A második rész differenciálalgebrai eszközökkel tárgyalja a határköltség-elmélet szerinti
vállalati és társadalmi optimum jelentését a vállalat számára. Vizsgálat tárgyát képezi a
mikroökonómia piaci szerkezetei közül a szabad verseny és a monopolpiac is. Az egyenletek
algebrai kifejezését követően a fejezet végén rövid összefoglaló található a határköltség-elmélet
közgazdasági mondanivalójáról vállalati és társadalmi szempontból.
Az elméleti alapvetést követően célszerű megvizsgálni a vasúttársaság termékeinek piaci
szerkezetét annak érdekében, hogy az elméletből levont következtetések a vállalati döntésekre
megfelelően értelmezhetővé váljanak. A piaci szerkezet vizsgálata a MÁV Rt. termékei
versenykörnyezetének elemzésével történik meg a 2.3 alfejezetben, amely azonosítja a
monopolisztikus, az oligopolisztikus és a szabad verseny jellegű piacokat.
A 2.4-es alfejezetben a vonatkozó EU-irányelvek és ajánlások értékelő elemzése található,
amelyek kihatással vannak a piaci szerkezetek változására is. A változás irányának elemzése
teremti meg az alapot arra, hogy a kialakítandó modell időbeli stabilitása megfelelő lehessen.

2.1 Az elmélet korlátozó feltételei
A neoklasszikus marginális közgazdasági iskola matematikailag zárt, elméletileg
gazdasági optimumot eredményező modelljei valójában csak igen absztrakt körülmények között
igazak. A rendszernek éppen matematikai egzaktsága adja vonzerejét, de az eredmények valós
gazdasági körülményekre történő átültetésekor nem szabad megfeledkezni a matematikai
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kezelhetőség érdekében felvett korlátozó feltételekről, különben a számított modellek gyakorlati
alkalmazása során komoly nehézségek támadnak. Az alábbiak a neoklasszikus gazdasági iskola
marginális szemléletű alapmodelljének korlátozó feltételeit veszik sorra [Kop97 nyomán], az
egyes megjegyzéseket a vasúti közlekedés területéről vett példákkal kiegészítve. A disszertáció
3. és 4. fejezeteiben, amelyek a határköltség-elmélet bevezethetőségét kutatják, az alábbiakban
leírt feltételeket gyakorlati szempontból kell megvizsgálni, hogy teljesülésük a valós gazdaság
körülményei között mennyire várható el, és hogy esetleges csorbulásuk miként hat a
határköltség-elmélet végkövetkeztetéseként adódó „határköltség = határbevétel” társadalmi
optimumot állító eredményére.
1. A gazdaság szereplői racionálisan viselkednek. Gazdasági szempontból racionális
minden olyan célkitűzés, vagy viselkedés, amely jobb gazdasági eredmények elérésére, vagy a
rosszabb eredmények bekövetkezésének elkerülésére irányul. A gazdaság szereplői
csoportosításának megfelelően négy alpontra bontható a racionalitás kívánalma, mint
alapkritérium [Kop97]:
-

A fogyasztó racionalitásának lényege, hogy szükségleteinek maximális kielégítésére
törekszik, ezért jövedelmének felhasználásaként azokat a javakat szerzi be, melyeket
vonzóbbnak vél másoknál. A fogyasztó rendelkezik egy preferenciaskálával, amelynek
alapján dönt arról, hogy melyik jószágot részesíti előnyben a másikkal szemben, és ilyen
döntéseiben racionális. A távolsági közlekedésben például mérlegeli az egyes alágazatok
által nyújtott szolgáltatás jellemzőit (utazási kényelem, elérhetőség, kiszolgálás
udvariassága, fizetendő díj, stb.) és ezek figyelembe vételével racionálisan dönt arról, hogy
melyik alágazat szolgáltatását veszi igénybe.

-

Az üzleti (vállalati) racionalitás lényege a legáltalánosabb feltételezés szerint a
profitmaximalizálás. Egy vállalatnak általában addig érdemes növelnie a termelését, illetve
piaci eladását, amíg az növeli tiszta eredményét, azaz profitját. Racionalitásának a vállalt
költségek körére is ki kell terjednie: olyan költségeket szabad csak vállalnia, amelyek
legalább a bekerülési értékükkel azonos, de lehetőleg nagyobb hozamot biztosítanak. A
vasútvállalatnak tehát racionális döntéshozatali eljárás során kell döntenie, pl.
eszközbeszerzéseiről, és nem vásárolhat olyan javakat, amelyek csupán pl. a vezetők
kényelmét, luxusát szolgálják, vagy nem áldozhat tőkét olyan infrastruktúra-fejlesztésre,
amely a vállalati érdekek összességében várhatóan nem lesz kifizetődő.

-

A termelési tényezők tulajdonosainak racionalitása az adott termelési tényező
felhasználásával, vagy átengedésével elérhető jövedelem nagyságának maximalizálásával
jellemezhető. A vasúttársaság tehát a piacon szerzi be termelési tényezőit (munka, tőke,
stb.), és nem kaphat pl. állami szubvencionálást, vagy nem részesülhet hátrányos
kirekesztésben, pl. az áramszolgáltató által.

-

A kormányzati, illetve irányító szervek gazdasági racionalitásának (szerepükből fakadóan) a
társadalmi jólét növelésében, vagy a jólét romlásának mérséklésében kell megnyilvánulnia, a
jóléti cél által vezérelve kell beavatkozniuk a gazdasági folyamatokba. Ez a racionalitás
feltételezi tehát, hogy az állam próbálja fékezni a nagyobb környezeti és társadalmi
externáliákkal járó közúti közlekedés és árufuvarozás térnyerését a lényegesen jobb
környezeti teljesítményű vasúttal szemben. Hasonlóan, az állam sem nem hozza
tisztességtelenül nehéz helyzetbe a vasúttársaságot az általa megrendelt szolgáltatás ki nem
fizetésével, ugyanakkor nem is kedvezményezi a versenypiacon szokatlan módon azzal,
hogy hiteltörlesztését átvállalja.

Rögtön a feltételek tárgyalásakor célszerű leszögezni, hogy a racionalitás, mint
alapkritérium sokszor nem teljesül. A racionalitás szerint ugyanis a különböző javakkal
takarékosan kell bánni, és pl. olyan tevékenységet kell választani, amelyek adott felhasznált
ráfordításokkal a legnagyobb kibocsátást eredményezik.
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2. A termékár a gazdaság legtisztább szabályozója, és az abszolút értékmérő. Az árak
tehát többszörös szereppel rendelkeznek.
-

Az ár, mint egyszerű elszámoló eszköz, alkalmas a termékek, szolgáltatások, az anyagok, az
eszközök, vagyontárgyak, tevékenységek nyilvántartására, azaz az árrendszer méri a
termékeket, a teljesítményeket. Az árakban megjelenik minden olyan tényező, amely a
jólétre törekvő gazdaságban számít, az árakon kívüli gazdasági viszonyok (externális
hatások) nem merülnek föl. A közlekedésre vonatkoztatva: bármelyik alágazatot igénybe
vevők a szolgáltatásért járó díjat teljes mértékben kifizetik, az egyes közlekedési vállalatok
pedig teljesítményük valós mérőszámaként találkoznak az árakból befolyó bevételeikkel. Ez
tekinthető az árrendszer termelés- és fogyasztás-meghatározó funkciójának.

-

Az ár az adott nemzeti jövedelem elsődleges elosztását jelenti a különböző személyek és
csoportok között. Az árakon keresztül egyszerűen és személytelen módon dől el, hogy a
társadalom egy-egy tagja mit képes megvásárolni. A vasúttársaságnál az árakból befolyó
bevétel tehát a teljesítmény mérője, és az állam nem kényelmesíti el a társaságot azzal, hogy
társadalmi megfontolásokból szubvencionálja egyik-másik üzletágat. Hasonlóan, adók
címén nem von ki hatalmas összegeket a közúti közlekedésből, de nem is fordít milliárdokat
az infrastruktúra fejlesztésére. Minden közlekedési alágazat és azon belül minden vállalat a
jövedelmeiből a piaci keresletnek megfelelően alakítja kínálatát a termelés jövedelmezősége
szerint. Ez tekinthető az árrendszer jövedelem-elosztó funkciójának.

3. A gazdaság az általános egyensúly állapotában van. Ez a feltétel a gazdaságot
elkülönült gazdasági egységek, szereplők együtteseként tünteti föl, ahol a szereplők önállóan
hozzák meg döntéseiket, melyeknek legfőbb információforrása az árrendszer (lásd fent). Az
általános egyensúly ugyanakkor nem valamiféle labilis, pillanatnyi egyensúly létezésére utal,
hanem a gazdaság azon képességére, hogy a piaci szereplők önálló döntéseinek eredőjeként a
részpiacokon és a gazdaság egészében az erők játéka az egyensúlyi állapot felé mutat a piac
önszabályozó mechanizmusainak következtében. Egyetlen vasúttársasági döntés nem tudja pl.
hirtelen megnövelni a személyszállítás iránti igényt, és elhódítani az utasokat a közúti
fuvarozóktól, mert az erőforráspiacok árai miatt ekkor súlyos veszteségeket lenne kénytelen
elkönyvelni, és ezt hosszú távon nem bírván, a léte, egyensúlya, stabilitása kerülne veszélybe.
4. A gazdasági szereplőket a piaci koordináció irányítja. A piaci koordináció lényege,
hogy a felek mellérendelt viszonyban állnak egymással. A késztetésben fontos szerepe van a
nyereségelérés céljának, ezért többnyire pénzformában is kifejeződik a felek kapcsolata
[Kor83]. A három további koordinációs mechanizmus (etikai-, agresszív-, bürokratikus) nem
kap szerepet. A vasútvállalat tehát a piaci viszonyok által meghatározottan működik,
tevékenységét nem befolyásolják a kormányzat részéről érkező kívánalmak, pl. „piacon kívüli”
honvédelmi szállítási igények, nincsenek piactorzító állami intézkedések. A fuvaroztatók
nincsenek alárendelve a monopólium jellegű vasútvállalatnak, az árak meghatározása tárgyalás,
vagy egyenlő erőkön nyugvó alku eredménye.
5. A fogyasztó preferenciarendezése következetes. Annak érdekében, hogy a fogyasztó a
matematikai modellbe beállítható legyen, meg kell felelnie bizonyos logikai követelményeknek:
-

-

A fogyasztói döntések tárgyát piacon megvásárolható jószágkosarak adják. Nincsenek tehát
olyan, a fogyasztói döntést befolyásoló tényezők, amelyek nem piacon elérhető javak
feláldozása vagy éppen megnyerése érdekében motiválják a piaci döntéseket.
Az egyes jószágok homogének, és tökéletesen oszthatók. Racionális lehetőség van tehát az
utazás 65%-át vasúton, 30%-át közúton, 5%-át pedig repülőgépen megtenni, ha az utazni
kívánó preferenciarendszerében az egyes közlekedési alágazatok ilyen súlyokkal
szerepelnek.
A választás célja a hasznosság, a jólét maximalizálása. A piaci árakon és a rendelkezésre
álló jövedelmen kívül más feltétel nem befolyásolja a fogyasztói döntést.
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A fogyasztó teljeskörűen informált, azaz az információk költségmentesen állnak a
rendelkezésére. Egy áru fuvaroztatása esetén nem kerül napokba és komoly telefonszámlába
beszerezni az egyes fuvarozók ajánlatait, hanem azok azonnal rendelkezésre állnak és a
döntésnél figyelembe vehetők.
A fogyasztó szuverén, nem kötik vállalatközi megegyezések, puha gazdasági kényszerek (pl.
az anyavállalat mindig az XY gyorspostával küldi csomagjait, ezért a leányvállalatnak is
őket kell követnie).
El lehet tekinteni az időtől, mint a fogyasztói racionalitást korlátozó tényezőtől.
Feltételezhető, hogy az egyének azonnal reagálnak az őket érintő változásokra, tehát a
modell statikus elemzésre épül. Ha egy fuvaroztató már hozzászokott, hogy lemeztekercseit
az ÁV vasútvállalattal fuvaroztatja, és tudomására jut, hogy az MÁ társaság jobb
feltételekkel dolgozik, akkor nem tart ki hónapokig csupán megszokásból az eredeti
fuvarozó mellett.

6. A piaci csere tranzakciós költsége nulla. Az árakból származó bevétel tehát a
szolgáltatás (termelés) előállítására fordítódhat, nem merülnek föl a gazdasági racionalitást
korlátozó tranzakciós díjak. Nincsenek tehát sem az időtényezőhöz (mint azt az előző szakasz
mutatta), sem pedig a tőketényezőhöz kötött kiadások, állami elvonások (pl. forgalmi adó), nem
jelennek meg „alkotmányos költségek” a kereskedelmi gyakorlatban, és az engedélyezési
bürokrácia útvesztőiben sem.
7. A közlekedési vállalatok termelési inputtényezőiket versenypiacon szerzik be. A
neoklasszikus iskolában a vasútvállalatok input piacaira igaz tehát, hogy:
-

A vásárlandó termékek homogének. Azaz, létezik pl. egy olyan termék, hogy „munka”, ez
minden munkavállalónál azonos fogalmat jelent, nincsenek képzettségi, jellembeli
különbségek. Ha pedig vannak, akkor azok pontosan tükröződnek a munkabérben. Az egyes
tőkerészletek azonos feltételekkel állnak a vállalat rendelkezésére, bárki legyen is annak
kibocsátója, vagy kölcsönzője. A vállalat, mint vevő, semmiféle módon nem tesz
különbséget a felkínált inputtényezők egyes példányai között (nincsen uram-bátyám
munkafelvétel, sem kenőpénzzel támogatott vállalati eszközbeszerzés).

-

Az inputpiac sok kis eladóból és vevőből áll, amelyik egyikének sincs számottevő hatása a
piacra. Nincsenek tehát szakszervezetek, amelyek a piacon felkínált munkatényező egy
részének alkupozícióját növelnék, és a vasúttársasághoz hasonló vállalatból ezernyi található
a munkát és tőkejavakat keresők között, így a társaság döntéseivel nem tudja érezhetően
befolyásolni a nemzetgazdasági foglalkoztatottság szintjét, tőkeigénye nem jelent érezhető
átrendeződést a gazdaság számára rendelkezésre álló források között.

-

Az inputpiacra való belépés szabad és mentes a tranzakciós díjaktól. Nem kerül tehát hosszú
évekbe, mire a munkaerő vasúti szakemberré képzi magát középiskolákban, egyetemeken, és
ha megszűnik az állása, akkor az átképzés, tudásának más ágazatba konvertálása nem
igényel sem, időt sem anyagi ráfordítást.

-

Az inputpiacon a vevők és az eladók tökéletes információval, teljeskörű ismeretekkel
rendelkeznek a szóban forgó termelési tényező piacáról az árakkal, költségekkel és termelési
technológiákkal kapcsolatban. A vasútvállalat számára minden pillanatban rendelkezésre áll
a működéséhez szükséges összes beszerzendő eszköz összes lehetséges gyártótól származó
üzleti ajánlata, és ezeket minden döntés előtt pártatlanul, és racionálisan mérlegeli. Egy
munkás felvételekor azért dönt a vállalat az adott munkaerő mellett, mert megismerte a
munkát kínálók sok ezres tábora minden tagjának tehetségét, szorgalmát, és az általuk kívánt
munkabért, és a legelőnyösebbet választja ezek közül. Egy csomag fénymásolópapír
vásárlásakor az eszközbeszerző ismeri az összes európai és tengeren túli papírgyár ajánlatát,
és ezek közül választ.
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Az inputpiacon a vasútvállalat tökéletes árelfogadó. Adott szaktudásért cserébe nem kínálhat
kevesebb bért, mint a többiek, mert kis különbség esetén az összes munkavállalóját elveszíti,
és többet sem kínál, mert akkor nem győzné a munkavállalók rohamát.

Az alfejezet felsorolt példáiból, illetve a neoklasszikus elmélet peremfeltételeinek
gyakorlati jelentéséből már a fentiekben is kitűnik, hogy az adott feltétel irreális, a valóság
éppen az ellenkezőjét mutatja. Szükséges ezért megvizsgálni, hogy az egyes feltételek nem
teljesülése (vagy csupán részleges teljesülése a gyakorlati munka során) miként befolyásolja a
határköltség-elmélet alkalmazhatóságát, bevezethetőségét. Ezt a munkát tárgyalja el a 3. és a 4.
fejezet.

2.2 A neoklasszikus iskola szerinti kibocsátási optimum
meghatározása
A mikroökonómiai háttér részletes tárgyalása előtt fontos megjegyezni: a disszertáció
„társadalmilag optimális kibocsátás” alatt a vizsgált nemzetgazdaság számára rendelkezésre
álló összes termelőeszköz integrált használatának optimumát érti. Az ezt lehetővé tevő
eszközallokáció „társadalmilag optimális eszközallokációnak” nevezhető. Az optimum akkor
tekinthető megvalósultnak, ha a nemzetgazdaságban nincs olyan termelőkapacitás, amelyet más
területre átcsoportosítva a társadalom szereplőinek összes hasznossága növekedne (felvállalva
azt a tényt is, hogy bizonyos partikuláris hasznosságok ezáltal csökkennek), vagy ugyanazt a
kérdést másik irányból közelítve: a létrehozott termékek egységnyi többlete a gazdaság minden
területén azonos költséggel és hozammal (hasznossággal) jár.
Az újabb, szociális szempontú gazdaságszervező elméletek és ezek következményei (igazságosság, méltányosság, hatékonyság, stb.) a „társadalmi optimum”-ot másként közelítik. Ezek
az elméletek a „társadalmi” jelző alatt méltányossági, illetve szociális megfontolásokat értenek.
A közlekedésgazdaságtan területét tekintve ez utóbbi szemlélet elsősorban a köztulajdonú
közlekedési vállalatok gazdálkodásának bizonyos, a klasszikus költség-haszon elemzéssel nem
alátámasztható döntéseit magyarázza. A disszertációban nem ez utóbbi, hanem a jelen alfejezet
1. bekezdésében használt definíció uralkodik, megjegyezve azt, hogy a két megközelítés közti
különbséget elsősorban a társadalmi externáliák okozzák, amelyek internalizálásával a két
fogalom közötti eltérés (elvileg) megszüntethető.
Az optimális szolgáltatási mennyiséget (létrehozott szállítási teljesítmény) adó pont
algebrai meghatározásának gondolatmenete [levezetés és a fejezet ábrái Kop97 nyomán]
feltételezi, hogy a vállalat profitmaximalizáló stratégiát folytat. Az összes árbevétel (total
revenue, TR) a kibocsátási mennyiség (quantity, q) és a mennyiség függvényében kialakuló ár
(price, P(q)) szorzata:
TR(q)=P(q)⋅q;

(1)

Az összprofit (Tπ) pedig az (1) összbevétel, és az összköltség (total cost, TC) különbsége:
Tπ(q)=TR(q)-TC(q)=P(q)⋅q-TC(q).

(2)

A maximum elsődleges feltétele, hogy a határprofit nulla legyen, azaz többlet-termeléssel
ne lehessen többletprofitot elérni (mert ha lehet, akkor egyszerűen növelni kell a termelést, és
növekszik a profit, azaz még nem a maximumpontban van a termelés).
dTπ
dTR( q) dTC ( q )
= Tπ ′( q) =
−
=0
dq
dq
dq

(3)
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A (3) egyenletet átrendezve az adódik, hogy
dTR( q) dTC ( q)
=
.
dq
dq

(4)

Mivel az összbevételfüggvény termelési mennyiség szerinti deriváltja éppen a
határbevétellel, az összköltségfüggvény termelési mennyiség szerinti deriváltja pedig a
határköltséggel egyezik meg, ezért az is írható, hogy
MR(q)=MC(q).

(5)

A maximum másodlagos feltétele, hogy az optimális pontban a határprofit negatívvá váljon (ha
nem válik negatívvá, akkor a különbségfüggvény éppen csak „érinti” a nullát, és újra növekedni
kezd). Ez a feltétel a (2) összprofit-függvény második deriváltjának elemzésével vizsgálható. Ha
az éppen nullába „érő” függvény negatív meredekségű, akkor növekvő kibocsátás esetén a
határprofit negatív lesz. Egyenlettel felírva:
d 2Tπ
< 0.
dq 2

(6)

A teljes profit (2) függvénye összetevőire bontható, és a deriválást külön-külön is elvégezhető,
így kiadódik a határbevételi és a határköltség függvények kívánt relációja:
dMR ( q) dMC ( q)
−
< 0 , és ezért
dq
dq

(7)

dMR ( q) dMC ( q )
<
.
dq
dq

(8)

Az eredményül adódott (8) második feltétel úgy is megfogalmazható, hogy a profit akkor
maximális, amikor az MC határköltségfüggvény meredekebb a határbevételi függvénynél, azaz
alulról metszi az MR határbevétel függvényt. Ezt azért fontos kiemelni, mert a viszonylag
alacsonyabb értékű (tiszta verseny esetében konstans, monopólium esetében negatív
meredekségű egyenes) MR határbevételi függvényt az MC határköltségfüggvény alacsony
kibocsátási szint esetén is metszheti, amennyiben a kezdeti néhány teljesítményegység
létrehozása az adott technológia mellett gazdaságtalan, és erősen érvényesül a
méretgazdaságosság elve. A metszéspontokat különböző termelési tartományokban az 1. ábra
diagramjai mutatják. Ezekben az esetekben azonban a (8) feltétel nem teljesül, a határprofit
pozitív. Mint azt a 3. fejezet bemutatja, a méretgazdaságosság és a vasútüzem jellemzően
csökkenő határköltség függvénye gondokat okoz az elmélet gyakorlatba történő átültetésekor.
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1. ábra: A határköltség és a határbevételi függvények metszéspontja alacsony termelési
tartományokban tiszta verseny és monopólium esetén
Az egyes költséggörbék egymáshoz való viszonya hasonló jelentőséggel bír, mint a fent
bemutatott, gazdasági optimumot meghatározó (5) határköltség = határbevétel egyenlet. Az
átlagköltség M.1.1 mellékletben tárgyalt kedvező tulajdonsága miatt (amely szerint az árral
egyenlővé téve teljes költségfedezetet biztosít) fontos megvizsgálni azt, hogy mely esetekben
lehet inkább a határköltségre hagyatkozni úgy, hogy a teljes költségfedezetről nem kell
lemondani.
Egy adott közlekedési technológia legkedvezőbb teljesítményi szintjét a teljesítménytől,
mint független változótól függő átlagköltség-függvényének minimumpontja adja. Ennek
megkereséséhez célszerű képezni az átlagköltség görbe első deriváltját, majd azt 0-val tenni
egyenlővé, és megkeresni az abszcisszán a vetítési pontot. Azaz

TC
dAC
q
AC ′ =
=
.
dq
dq
d

(9)

A törtfüggvény deriválási szabálya alapján az átlagköltség első deriváltja:

AC ′ =

q⋅

dTC
− 1 ⋅ TC
q ⋅ MC − TC
dq
=
.
2
q
q2

(10)

A minimum elsődleges feltétele, hogy AC’=0 legyen. A (10) tört számlálóját és nevezőjét is qval osztva az adódik, hogy:
MC −
q

TC
q

= 0.

(11)

A (11) egyenlet akkor teljesül, ha a számláló nulla értékű, azaz
MC-AC=0, tehát

(12)

AC=ACmin, ha MC=AC.

(13)
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A (13) egyenletből következik tehát, hogy a határköltség görbe az átlagköltség görbét
annak minimumpontjában metszi. A gyakorlati költségfüggvények azt mutatják, hogy a
metszéspontban a határköltség emelkedő jellegű. Az átlagköltség definíciója szerint a nála
alacsonyabban megállapított ár nem biztosít teljes költségfedezetet. A fenti egyenletek
eredményét tekintve az adódik tehát, hogy az átlagköltség görbe minimuma alatt a határköltség
görbe kisebb nála (legalábbis a releváns tartományban), ezért az átlagköltség minimuma alatti
kibocsátási tartományban a határköltséggel egyenlővé téve az árat, veszteséget könyvel el a
vállalat, míg ezen pont fölött a határköltséggel egyenlő ár gazdasági profitot eredményez.
Mindez a 2. ábrán követhető végig. Tekintettel arra, hogy az átlagos változó költség (AVC) az
átlagköltség és az átlagos fix költség különbségeként adódik, és utóbbi szigorúan monoton
csökkenő tendenciájú, az MC görbe az AVC görbét is annak minimumpontjában metszi. Ezt a
metszéspontot üzembezárási pontnak nevezik.

2. ábra: Az MC és az AC görbék metszéspontja és a határköltség alapú árképzés esetén
tapasztalható költségfedezet alakulása
Monopólium esetén az árat a határbevétel = határköltség egyenlet határozza meg, de csak
közvetetten: az MR=MC metszéspontot az igény (demand, D) egyenesére vetítve annak
ordinátájaként a megfelelő ár adódik ki. Az ármeghatározás folyamatát monopólium esetére
mutatja a 3. ábra.

3. ábra: Monopóliumok ármeghatározása a keresleti görbe felhasználásával
Monopolpiacú vállalat esetén az MR=MC egyenlet érvényességét kell tehát biztosítani, és
a keresleti görbe segítségével a piaci árat kialakítani. A vállalat költségfedezete, nyeresége pedig
a költséggörbéknek a keresleti görbéhez viszonyított elhelyezkedésétől függ a tárgyalt termelési
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tartományban. Jól megválasztott technológiával, hatékony szervezettel a vállalat akár hosszú
távon képes lehet pozitív gazdasági profit realizálására.
Tiszta verseny esetén a korábbi (5) egyenlet két további taggal egészül ki: a határköltség a
határbevétel mellett egyidejűleg a piaci árral is egyenlő. Mivel a vállalat vízszintes keresleti
görbével találkozik, ez a pont egyben a keresleti görbe egy pontját is jelenti:
MR=MC=P=D .

(14)

A vállalat nem képes az árakat meghatározni, hanem azokat „elfogadva” dolgozik együtt a
piac többi szereplőjével. A határköltség függvény ez esetben megegyezik a vállalat piaci kínálati
függvényével, pozitív és negatív gazdasági profitot pedig legfeljebb csak rövid távon (a piac
tökéletlenségeit kihasználva, illetve elszenvedve) érhet el a vállalat. A pozitív gazdasági profit
ugyanis vonzóvá tenné az adott piacot más befektető számára is. A peremfeltételeket figyelembe
véve (nulla tranzakciós költségek és időbeli statikus lefolyás) így, belépési korlátok hiányában
más vállalatok megjelenésével a piac bővülne, a kínálat volumene növekedne. Ennek hatására a
piaci ár csökken és a kezdetben pozitív profit „elfogy”. Monopólium esetén ez nem fordulhat
elő, mert (a definíció értelmében) a monopólium egyedüli piaci résztvevő a kínálati oldalon.
Tartósan negatív profit (veszteség) pedig ellehetetlenítené a vállalatot, értéke az idő múlásával
folyamatosan csökkenne, végül megszűnne. A monopólium és a szabad verseny, mint piaci
szerkezet bemutatása részletesebben az M.1.3 mellékletben található.
A határköltség-elmélet útmutatása az árképzésben és a vállalat számára rendelkezésre
bocsátott kapacitás vonatkozásában a következők szerint foglalható össze:
1. A vállalat profittermelésének irányából közelítve: kibocsátás-szabályozás, azaz
- Ha MC<MR, akkor a kibocsátás növelése célszerű, mert a pótlólagosan termelt egységen
több a haszon, mint a létrehozása érdekében felmerült költség.
- Ha MC>MR, akkor a kibocsátás csökkentendő, mert a pótlólagos egységek veszteséget
termelnek (eggyel kevesebbet termelve a bevétel kevésbé csökkenne, mint a költség).

2. A rendelkezésre bocsátott eszközök irányából közelítve: kapacitásszabályozás, azaz
- Ha MC<MR, akkor túl nagy a kapacitás, ugyanezért a lekötött tőkéért más felhasználó
többet adna, így a kapacitás csökkentése célszerű.
- Ha MC>MR, akkor a vállalat kapacitásai nem biztosítják a piac kellő kiszolgálását, az adott
teljesítmény létrehozásához nagyobb kapacitásméret lenne szükséges.
Megjegyzendő, hogy a közlekedési vállalatok esetében az utóbbi (2. pont) alatt található
szabályozó ismérvek a dominánsak a tulajdonos szempontjából.

2.3 A vasút piaci helyzetének elemzése
Szinte a vasúttársaságok létrejötte óta folyik a közgazdasági vita annak megítéléséről,
hogy a vasútüzem sajátosságainak megfelelően miként kell megítélni a vasúti szállítás piaci
besorolását. Monopóliumnak nevezhető-e, vagy inkább oligopólium, netán szabad versennyel is
modellezhető? Attól függően, hogy a vasúti szállítási és közlekedési technológia melyik
alrendszerét emelik ki, és milyen szempontok szerint vizsgálják a rendszerint nemzeti
tulajdonban lévő vasúttársaságot, mindhárom megközelítés és a rájuk épülő modell helyes lehet.
Jelen értekezésnek nem célja igazságot tenni az egyes szakvélemények között, de a
költségfüggvények viselkedésének pontos leírhatóságához, a szállítási piac jobb megértéséhez
és végül a határköltség elmélet bevezethetőségének vizsgálatához állást kell foglalnia az
alapvető piaci szerkezeti formák szerinti besorolásban.
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Célszerű tehát megvizsgálni, hogy a vasúttársaságok piaci körülményeiből, a vállalatok
viselkedéséből melyik tényező utal arra, hogy a vasúttársaság valóban monopólium, melyik arra,
hogy oligopólium, és hol fedezhetők fel a szabad versenyre utaló jelek.
Több, a mikroökonómia alapjaival foglalkozó tankönyv a klasszikus monopóliumra
hozott, szerény mennyiségű gyakorlati példa közt említi a nemzeti vasúttársaságokat. A
gondolatmenetüket (most nem véve figyelembe az EU elmúlt 10 évben végzett decentralizációs
törekvéseit és kiadott irányelveit) a következők támaszthatják alá:
-

A vasútvállalatok kizárólagosan birtokolják az országos vasúti infrastruktúra hálózatot.
Egészen a közelmúltig igaz volt az a legtöbb európai országban, hogy ha valaki a vasúti
pályára akart „lépni”, azt az adott nemzeti vasúttársasággal kötött szerződés szerint,
többnyire annak eszközeivel, fennhatósága és irányítása alatt tehette csak meg. A vasút tehát
egyetlen részvevőként birtokolta(/-ja) a pályát és annak használatához szükséges eszközöket,
és nincs versenytársa az adott területen.

-

A nemzeti vasútvállalatok kialakulásának történelmében felfedezhetők a tankönyvekben a
természetes monopólium létrejöttének indítékai és kritériumai. Magyarországon a
vasútépítések kezdeti szakaszában (és még jó ideig azt követően is) több nagy vasúttársaság
működött részben regionális felosztás szerint (ezek eredetére utalnak mind a mai napig
fővárosi fejpályaudvaraink elnevezései). Az állam a legtöbb országban, így Magyarországon
is felismerte azt a tényt, hogy a vasúti szállítási technológiából az következik, hogy egyetlen
vállalat hatékonyabban tudja ellátni az üzemi feladatokat, mint több szereplő. Ezért
fokozatos kivásárlással, cégakvizíciókkal kialakultak a nemzeti óriásvállalatok, a
vasúttársaságok, mint klasszikus természetes monopóliumok.

-

Bizonyos fuvarozási feladatok esetére a vasútvállalatnak a mai napig nincs valódi
versenytársa. Ezek a területek a vasútvállalatok versenyelőnyét biztosítják. Az
árufuvarozásban ilyen az ömlesztett anyagok fuvarozása általában. Különösen az építési
anyagok (cement, sóder, pakura, zúzottkő, stb.), a gabonafélék és takarmányok (búza,
kukorica, cukorrépa), a nem ömlesztett, nagyméretű, nehéz küldemények (öntöttvas bugák,
lemeztekercsek, félkész öntvények), valamint néhány ipari alapanyag (vasérc, szén, kőolaj).
A monopólium feltétele ez esetben is az, hogy a fuvarozás kezdeti és végpontja között ne
létezzen egy még kedvezőbb alágazati jellemzőkkel bíró alternatíva (csővezeték, belvízi
vagy part menti hajózás). A személyszállításban ide tartozik a nagysebességű,
nagyvárosokat összekötő, magas szolgáltatási színvonalat viszonylag kedvező áron biztosító
utazások rendszere (ICE, TGV, EuroStar, stb. járatok). Tekintve, hogy az említett esetekben
a vasút versenyelőnye oly nagy, hogy azzal gyakorlatilag kiszorítja konkurenseit a piacról,
monopóliumnak vehető. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy ezen a területen igen nagy
gyorsasággal terjed a piacon az ún. „fapados” légitársaságok szolgáltatási hálózata, amelyek
rövidesen átrendezhetik a távolsági személyszállítás jelenlegi részesedési arányait.

Az árak kialakításakor, a keresleti függvény elemzésekor tisztában kell lenni azzal, hogy
mely fuvarozási esetekre és milyen háttér következtében kell a monopólium modelljét
felhasználni, mert a monopólium profitja, árszabási módszere már a klasszikus mikroökonómia
szerint is jelentősen eltér az oligopol struktúrákétól, illetve a tiszta verseny profitjától,
módszereitől.
Más megfontolások szerint a vasút az oligopol piaci szerkezetű közlekedési szektorba
sorolható be. Minden közlekedésgazdasági ágazatban van ugyanis egy, vagy legfeljebb néhány
nagyvállalat, amelyek egymás mellett, részben egymás ellen küzdenek piaci részesedésük és
profitjuk növelése érdekében. Az alábbiak azonosítják azokat a piaci szegmenseket, amelyekben
oligopol struktúrájúnak mondható a vasúti fuvarozási környezet. Ezek közé tartoznak:
-

Az elővárosi és részben a városon belüli közlekedés: a Budapesti Közlekedési Szövetség
létrehozása körül felmerült nehézségek hátterében épp az oligopólium – monopólium vita
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húzódik (részesüljön-e a közlekedési célokat szolgáló fővárosi tőkéből a BKV mellett két
másik vállalat is akkor, ha a BKV támogatása ezáltal csökkenhet, környezete pedig jobban
közelít a versenyhez).
-

A közepes távolságú személyszállítás: olykor gazdaságtalan munkamegosztásban
(kényelmes buszok és IC vonatok párhuzamos, verseny jellegű, de az utazók számára
sokszor pontatlan menetrendi egyeztetésű közlekedtetése, pl. Budapest – Győr között) jut
kifejezésre a néhány kínálatbiztosító (MÁV Rt., Volán társaságok, esetleg egy-egy
koncessziós társaság) versenye. A kialakult helyzetre jellemző az oligopóliumok környezete:
kevés nagyvállalat differenciált termékkel versenyez a piacon úgy, hogy bármelyikük
kínálati magatartásának változása magával vonja a piaci összkibocsátás és ár változását,
valamint a többiek reflexióját.

-

A vízi utakkal párhuzamosan futó vasútvonalak esetében a vasúttársaságok árufuvarozási
üzletágai nehézségekkel küzdenek a versenyelőnyük biztosítása során. Az egyes alágazatok
versenyképessége közti különbségeket próbálják meg felhasználni a piac szegmentálására (a
vasút jobb eljutási időt igyekszik biztosítani, míg a hajóstársaságok különösen
kedvezményes tarifákat állapítanak meg a szállítási költségeket nehezen tűrő ömlesztett áruk
esetére).

-

A nemzetközi, nagy távolságú személyszállításban a repülés és a minőségi vasúti közlekedés
biztosítják mind a mai napig a kétszereplős oligopol struktúra meglétét, a duopóliumot. A
nemzetközi, minőségi vasúti személyszállítás tarifái évtizedek óta érdekes korrelációban
vannak a hasonló viszonylatú repülőjegyek áraival. Mindkét alágazat próbál ugyanakkor
versenyelőnyeire támaszkodva jobb pozíciókat elérni (a város központjában lévő
pályaudvarok vs. távoli repterek, alig néhány órás repülési idő vs. több órás vonatozás, stb.).

-

A műszaki áruk irányvonatai által szállított küldemények hasonlóan oligopol környezetű
vasútvállalatot feltételeznek. Magyarországon elsősorban a külföldi tőke által életre hívott
(illetve frissített, rehabilitált) gépipar, autógyártás és a vegyipar támaszt igényt a külföldi
partnervállalattal (esetleg magyarországi beszállítóval) létesítendő rendszeres, a gyár
technológiai folyamataiba illeszkedő szállítások megszervezésére és lebonyolítására.
Bizonyos esetekben (ilyen a győri autógyár) ez a feladat menetrendszerűen közlekedtetett,
kizárólag az adott gyár részére érkező szerelvényeket szállító irányvonatokkal oldható meg a
legkönnyebben. Ezen a területen azonban a vasút nem érezheti magát monopolhelyzetben,
mert igenis van alternatívája a szolgáltatásának: az egyre jobb minőségi paraméterekkel
rendelkező közúti fuvarozás kamionokkal, hasonlóan precíz ütemezés szerint képes a
szállítási feladatot elvégezni. A fuvarozók (a logisztikai és szállítmányozási
nagyvállalatokkal együtt) komoly versenytársat jelenthetnek a vasútvállalatok számára.

Mindezek mellett található mind a személy- mind pedig a teherfuvarozásban olyan
szegmens, amelynek környezete alapvetően a szabad versenyt jelenti a vasútvállalat számára.
Ezekben az esetekben a legnehezebb a vasútnak megőriznie piaci részesedését. Ezt az elmúlt
évtizedben megmutatkozott kedvezőtlen átrendeződés is alátámasztotta. A vasút versenyszerű
környezettel találkozik az alábbi piacain:
-

Kis távolságú, városközi személyközlekedés. Elsősorban a nem fővárosközpontú, hanem a
vidéki nagyvárosokra, megyeszékhelyekre történő munkavállalói-, illetve tanulói ingázásnak
a legnagyobb piaca a 20-25 km-es szakaszok megtétele. Az összességében akár nagy
forgalmat kimutató viszonylatokon jelentkező igény ugyanakkor az időbeli eloszlást tekintve
igen diszperz is lehet. Ennek következtében (különösen az elmúlt évtizedben) a vidéki
városok agglomerációjából ingázók körében nagy teret hódított az egyéni,
személygépkocsival történő közlekedés. A vasút itt komoly piacot veszített, és ez „ördögi
kört” indíthat el (részben már indított is el) a szárnyvonalak kihasználatlanságára,
gazdaságtalan üzemeltetésére vonatkozóan. A kis távolságú, városközi, illetve
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agglomerációs viszonylatokon a vasút tehát versenypiacon működik, a helyi Volán
társaságokon túlmenően a személygépkocsik ezreivel kell „megküzdenie”.
-

Darabáru fuvarozás. A múlt században elterjedt vasúti szállítási technológia amellett, hogy
üzemviteli jellemzőinél fogva alkalmas volt az ömlesztett anyagok gazdaságos szállítására,
komoly bevételekre tett szert a darabáruk (olyan küldemények, amelyek egy kocsi
rakfelületének kisebb részén elférnek, nagyméretű postai csomaghoz hasonló
kezelhetőségűek) fuvarozása területén is. Amint az alternatív kínálat (posta, gyorsposta
szolgáltatók, egyéni fuvarozók, futárszolgálatok) megjelentek, és szolgáltatási színvonaluk
emelkedett, a vasút fokozatosan kezdte elveszíteni a darabáruk fuvarozásának piacát.
Napjainkra lényegében szabad verseny alakult ki ezen a területen, különös tekintettel a
kisteher-fuvarozó vállalkozók nagy számára, rugalmasságára, és némelykor önfelőrlően
alacsony vállalási áraikra.

Már az alapvető mikroökonómiai modellekben is jelentős különbség van a monopólium,
az oligopólium és a szabad versennyel jellemezhető környezetű vállalatok számára ajánlott
árképzési, kínálatalakítási stratégiák között. Az elmélet szintjén meglévő eltérő stratégiák
tovább árnyalhatók a gyakorlati vasútüzem kérdéseivel, és így egy igen színes paletta adódik
arra vonatkozóan, hogy mely esetekben, milyen árképzési stratégia mondható a
legelőnyösebbnek a vasútvállalat számára. Különösen érdekessé pedig az teszi a feladatot, hogy
mindezen, egymástól eltérő stratégiákat lényegében egyetlen vállalaton belül (szervezeti
felépítéstől függően akár egyetlen üzletágon belül) kell megvalósítani úgy, hogy a vállalat
nyereségét maximalizálni lehessen.

2.4 Várható változások az EU-csatlakozás kapcsán
A 2.3 alfejezetben bemutatott vasúti piaci környezet igaz volt a közelmúltban, igaz a
jelenlegi magyar szállítási piacon (több európai országban úgyszintén), valamint érvényes lesz a
közeljövőben is, amíg az EU Bizottsága vasúttal kapcsolatos ajánlásainak és irányelveinek a
gyakorlati adaptációja meg nem történik. A vasutak krónikus veszteséghalmozásai, az
alultőkésítettség és az állandósulni látszó pénzügyi gondok, amelyek megmutatkoztak a
szállítási piaci részarány-veszteségekben is, arra ösztönözték a Bizottságot, hogy a vasutak
revitalizációjára tett kísérlettel próbálják megmenteni a vasúti szállítási alágazatot, a
környezetkímélő szállítási technológiát és nem utolsósorban a vasutak, mint munkaadók által
foglalkoztatott, európai szinten összességében több százezer munkavállaló munkahelyét.
A Bizottság célja volt, hogy a bürokratikus szabályozást leépítse, illetve olyan irányítás
kialakítására ösztönözzön, amely a vasutak reformját nem szabály-végrehajtási kötelezettségből,
hanem jól felfogott piaci érdekből teszi fontossá a vasútvállalatok számára. A Bizottság hosszú
távú célja a vasúti irányelvek és ajánlások kiadásával kettős: az egyik a piacok megnyitása (a
négy szabadságelvnek megfelelően), a másik a nemzetközi forgalomban a technikai akadályok
lebontása (az interoperabilitás fejlesztése). Mindezekkel elérhetőnek reméli a vasúti forgalom
részarányának növelését. Ezért került sor 1991-ben az első átfogó vasúti irányelvcsomag
kiadására, majd annak újbóli és újbóli frissítésére. A változtatást előíró irányelveket az egyes
országok kormányai jogszabályaik közé beépítették. A vezető európai vasúttársaságok (DB,
SNCF, ÖBB) és a kisebb jelentőségűek egyaránt alkalmazzák őket, és piaci szereplésüket ennek
megfelelően alakítják. A jövőbeli vasúti piaci környezet feltárása érdekében szükséges tehát
megvizsgálni, hogy az egyes EU direktívák miként fogják befolyásolni a 2.3 alfejezetben feltárt
piacszerkezetet, és hogy miként alakulhat ezen belül nemzeti vasúttársaság, a MÁV Rt.
környezete és sorsa.
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A 440/91-es EU bizottsági irányelv [Ecn91] négy fontos alapelvet tartalmaz, amelyek
mindegyike hatással van a vasútvállalatok, ezen belül a Magyar Államvasutak piaci viszonyaira,
versenyfeltételeire. Fontos előzetesen leszögezni ugyanakkor, hogy az EU ajánlásai és
irányelvei nem kívánják meg a vasúti szektor semmiféle privatizációját (pl. nemzetbiztonsági
okokból sem). Ez azonban nem mentesíti az egyes államokat a versenyfeltételek vasúti szállítási
piaci megjelentetése alól. A 440/91-es direktíva négy fő tényezőre bontható:
-

Az egyes államoknak törekedniük kell a vasútvállalatok adósságteher alóli felmentésére, a
meglévő adósságok átvállalására vagy átütemezésére. A pénzügyi rendbetételt
versenyszemléletű pénzügyi menedzsment felállításának kell követnie. A MÁV Rt. is
folyamatosan küzd azzal a hatalmas adósságteherrel, amely az elmúlt évtizedekben, de
különösen az elmúlt néhány esztendőben gyülemlett fel a társaságnál. A komoly
adósságszolgálat eleve lehetetlenné teszi a versenyben való hatékony részvételt, mert a tőke
visszaforgatása nem történhet meg, az esetleg keletkező nyereséget leköti a törlesztés. Az
adósság szanálásával a vasútvállalat könyveiben szereplő költségek struktúrája jelentősen
átrendeződhet: csökken majd a fix költségek aránya, és viszonylagosan több lesz a
technológiából következő változó költség. Ez a határköltség-alapú árak képzését kedvezően
befolyásolná.

-

A vasútvállalatokat teljesen le kell választani az államról, piaci számlázási rendszert kell
bevezetniük. Ez a 90-es évek elején még feladat volt mind a MÁV Rt., mind pedig több más
európai vasúttársaság számára, de napjainkra már megtörtént a leválasztás az államról
(korábban a MÁV vezérigazgatósága a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Vasúti
Főosztályaként működött). A gazdaság többi szereplőjével azonos belső számlák és mérleg,
valamint eredménykimutatás készítése elvileg ugyan nem feltétele a helyes határköltség
megállapításának, azonban nagyban segíti a vasútvállalat piackonformitásának kialakulását.

-

A vasúti pályát meg kell nyitni az unió más vasúttársaságai előtt, különös tekintettel a
kombinált szállításra, de bizonyos feltételek mellett a személy és egyéb árufuvarozásra is. Ez
az irányelv érinti a legközvetlenebb mértékben a vasút versenypiaci környezetét. Mind a mai
napig nem sikerült teljes mértékben eleget tenni az irányelvnek, az egyes vasúttársaságok
között ez ügyben több vitás kérdés is található. Valójában a monopólium teljes lebontását és
annak oligopol piaccal való helyettesítését, bizonyos esetekben pedig akár a versenypiac
megteremtését is jelentené az irányelv gyakorlati végrehajtása. A piaci verseny előtérbe
kerülésével a megfelelő árképzési séma kiválasztása akár létfontosságú is lehet a
vasúttársaság számára, mert a költségek helyes felmérése és a megfelelő árak érvényesítése
az egyik legfontosabb versenykritérium a hosszú távú vállalati eredményesség
szempontjából.

-

A „pályavasutat” és a „kereskedő vasutat” számviteli szempontból szét kell választani. Az
irányelv kiadását elsősorban a társadalmi tulajdon ellenőrizhetőségének javulása iránti
kívánalom motiválta, valamint az a cél, hogy a két részterület teljesítményét pontosabban
lehessen mérni. Az infrastruktúra külön kezelése teremti meg ugyanakkor a lehetőséget arra,
hogy az adott pályán a fuvarozók és a szállítmányozók versenye kialakulhasson. A vasúti
áru- és személyszállítás szempontjából (amely üzletágak a disszertáció vizsgálatának
elsődleges tárgyait képezik) a szétválasztás a fix költségek egy részének változóvá
konvertálásával ér fel: amit eddig a vasútvállalat belső állandó költségként tárgyalt, az pl. az
árufuvarozási üzletág számára pályahasználati hozzáférési díjként jelenik meg, és mint ilyen,
változónak tekinthető. Így csökken a teljes költségfüggvény ordináta metszéspontja (a fix
rész), és növekszik a görbe meredeksége, amely a határköltség számítások esetére nagyobb
mozgásteret biztosít.

A 440/91-es irányelvet több másik követte, részben kiegészítő, részben finomító, módosító
céllal. A miniszterek tanácsának 95/18-as irányelve [Ecn95a] intézkedett a vasútvállalatok
engedélyezésének eljárásairól a tagállamokban. Pontosan lefektették azokat a követelményeket,
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amelyek teljesítése esetén egy jelölt vállalat vasúti fuvarozást vállalhatott, pályára futási
engedélyt kaphatott. A következő nagy lépés a vasút revitalizációjában (a 95/18-assal egy
időben kiadott), a 95/19-es [Ecn95b] irányelv megjelentetése volt, amelyet felváltott időközben
a 2001/14-es direktíva [Ecn01]. Utóbbi (az őt megelőző frissítéseként) részletesen
meghatározza, hogy milyen feltételekkel kell a meglévő vasúti pálya kapacitását az arra
jelentkezők között elosztani. Meghatározták továbbá, hogy milyen elvek mentén kell a pálya
használatáért fizetendő díjakat megállapítani, hogyan kell azokat beszedni és kezelni. Az
infrastruktúrához való hozzáférési engedélyek kiadását a fuvarozó vasútvállalatoktól független
testület hivatott elvégezni úgy, hogy a kapacitásallokáció részrehajlás nélkül történjék meg. A
direktíva értelmezésének megfelelő pályahasználati díjak kialakítása Magyarországon éppen
folyamatban van, eredménye döntő lesz a fuvarozó vasúttársaságok költségkalkulációinak
alakulása szempontjából [Tán01]. Az első eredményeket a MÁV Rt. Hálózati Üzletszabályzata
tartalmazza [Máv02c].
Az 1996-ban kiadott, a vasút revitalizációjának stratégiai kérdéseivel foglalkozó Fehér
Könyv szorgalmazta a piaci szemlélet minél gyorsabb elterjesztését a vasúttársaságok között,
annak érdekében, hogy az üzemeltetők csökkentsék költségeiket, és növeljék a szolgáltatás
színvonalát. A Fehér Könyv iránymutatásai megkívánják ugyanakkor, hogy pontosan
tisztázódjék az állam szerepe a vasúttársaságokkal kapcsolatban, és hogy a kettő viszonya
számlákon is tisztán követhetően jelenjen meg. Meghatározták azokat a nagy kapacitású és –
forgalmú nemzetközi szabad útvonalakat, amelyeken elsődlegesen meg kívánják teremteni az
áruszállítási szolgáltatások liberalizációját.
A 2001/12-es direktíva némi változást hozott az „ősi” 440/91-esben. Az ”infrastruktúra
csomag”-nak is nevezett három irányelv között az említett elsőnek 2003 március 15-ig kell
eleget tenniük a tagállamoknak. Ebben megállapítják az árufuvarozási piac megnyitásának
kívánatos ütemét. Eszerint 2008-ra a teljes európai vasúti árufuvarozási piac megnyílik minden
tagország összes vasúti árufuvarozó vállalkozója számára. Jelen értekezés tárgyalásának
szóhasználatával élve ez az állapot (még ha vélhetően csak a szokásos konvergencia-folyamatok
után is, de) közelíteni fog a neoklasszikus mikroökonómia szabad verseny felfogásához. Ezt a
profitorientált vasútvállalatnak figyelembe kell vennie költségfüggvényeinek elemzésekor,
felkészülve a változások adaptálására [Csr01].
Az „infrastruktúra csomag” második eleme a 2001/13-as irányelv, amely finomítja a
95/18-as direktíva megállapításait a vasútvállalatok engedélyezésével, illetve az engedély
kiadásához kötött feltételek teljesítésével kapcsolatban. A csomag harmadik elemét, amely a
95/19-es felváltására készült (2001/14) a fentiek tárgyalták.
2001 szeptemberében jelent meg a Bizottság közlekedéspolitikával foglalkozó legutóbbi
Fehér Könyve [Ecm01], amely kevésbé a közvetlen szabályozást, mint inkább a 2010-ben
kívánatos állapotot, és az annak eléréséhez szükséges nagyvonalú lépéseket vázolta föl. Szerepel
a Fehér Könyvben többek között a vasúti áruszállítás részarányának növelése, amely lényeges
teljesítménynövekedést jelent, figyelembe véve az összes közlekedési igény várható 40%-os
emelkedését.
Az EU Bizottsága egyértelműen igyekszik a néhány évvel ezelőtt a vasúti piaci
környezetet jellemző helyzetet felváltani egy sokkal inkább verseny- és piacorientált vasúti
szállítási szektorral. A versenykörülményeket olykor (mint azt a 2.4-es alfejezet mutatta), a
törvényeken keresztül ható irányelvekkel lehet csak elérni. Ezért van szükség a
pályakapacitások nemzetközi szerződéseknek megfelelő megnyitására, a független
infrastruktúra-ügynökségre, és a valós költségviszonyokat tükröző pályahasználati díj
megállapítására, valamint annak diszkriminációmentes érvényesítésére az egyes felhasználók
esetében [Far00].
Az árképzési elvek közötti választás során, illetve azon döntés mentén, amely segítségével
a társadalmi-gazdasági szempontból legkedvezőbb tarifákat kell megállapítani, nem szabad
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figyelmen kívül hagyni a vasúttársaság(ok) piaci feltételrendszerének megváltozását. Ezek
szerint a meglévő monopolpozíciókat fokozatosan oligopol piaci körülmények, az oligopol
struktúrát pedig vélhetően a szektoron belül megjelenő szabad verseny váltja majd fel. Hosszú
távon valószínűleg a versenypiac felé fognak elmozdulni a jelenleg még monopol körülmények
között dolgozó alágazati üzletágak is, bár bizonyos fuvarozási feladatok megmaradnak monopol
jellemzőjűnek.
A személyszállításban ugyanakkor lassúbb változás várható. A jelenlegi igények és a
gazdaságfejlődés sajátos (és bizonyos szempontból sajnálatos) törvényei azt mutatják, hogy a
vasúti személyszállítási technológia várhatóan közép- és hosszú távon sem fog tudni
nyereségesen működni. Egyes területek (pl. az IC járatok) kivételek lehetnek ezen megállapítás
alól, mert már napjainkban is nullszaldósan, vagy szerény nyereséggel üzemelnek. A
szárnyvonalakon biztosított vasúti szolgáltatás ugyanakkor bizonyos értelemben társadalmi,
kohéziós kérdés is, viszont nyereséges üzemeltetésére közép- és hosszú távon sincs reális esély.
Az önkormányzati befolyás növekedésével, és a vonalakért vállalt felelősség kihelyezésével
várhatóan a helyi érdekeknek megfelelően fog alakulni a szárnyvonalak személyszállítási igénye
és rendje. A koncessziós társaságok, illetve a helyi érdekeltségű társaságok költségkalkulációs
sémáinak elsődlegesen a felmerülő költségek pontos mérése és költségviselőkre,
költséghelyekre történő pontos allokálása lesz a feladata, és ezeken keresztül kell törekedniük a
bevételekből biztosítani a teljes fedezetet. A versenyképesség szempontjai (a nem
versenyjellegűnek mondható piaci környezet hatására), és az ezzel kapcsolatos árképzési sémák
vélhetően háttérbe szorulnak. Ugyanakkor, a társadalom erőforrásainak hatékony felhasználása
érdekében a helyi önkormányzatok, illetve a szárnyvonalakon működő vasúttársaságok sem
rugaszkodhatnak el a határköltség-elmélet alapvetéseitől, különben jogosan érné őket a
társadalmi javak pazarló felhasználásának vádja.
A 2. fejezet első részének összefoglalásaként megállapítható: A határköltség elmélet tehát
más-más szabályt (kibocsátás-alakító algoritmust) fogalmaz meg a monopol piaccal és a
versenypiaccal rendelkező vállalatok számára. A gazdasági-, (és ha a költségek a társadalom
összes ráfordítását tükrözik, akkor) társadalmi optimum szempontjából a legkívánatosabb
közlekedési teljesítményt akkor bocsátja ki a vasútvállalat, ha a határbevétele (amely
versenypiac esetén megegyezik a piaci árral, monopolpiac esetén annál kisebb is lehet) egyenlő
a legutolsó teljesítményegység létrehozásakor felmerülő határköltséggel, feltéve, hogy a
kibocsátás olyan tartományában dolgozik a vállalat, amely esetben a határköltség nagyobb, mint
az átlagköltség. Ez az ideális helyzet a szűkös erőforrások optimális felhasználásán túlmenően
pozitív gazdasági profitot eredményez a társaság számára monopolpiac esetén, versenypiacon
pedig biztosítja a hosszú távú fennmaradás minimális feltételét, a normál profitot.
A 2. fejezet második része bemutatta, hogy a vasútvállalatok (és ezen belül a MÁV Rt.)
piacai terméktől függően több piaci szerkezeti alapmodellnek megfeleltethetők, amelyek között
megtalálhatók mind a monopólium, mind az egyes oligopólium-alaptípusok, mind pedig a
szabad verseny. Az EU-csatlakozás (a leírtak szerint) átrendeződést fog okozni a termékek piaci
szerkezetében, de ezekre a változásokra az irányelvek piacközpontú vizsgálatával kellő időben
felkészülhet a vasútvállalat.

3. A HATÁRKÖLTSÉG-ELMÉLET ALKALMAZÁSI
SAJÁTOSSÁGAI ÉS AKADÁLYAI A VASÚTI
KÖZLEKEDÉSBEN
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Az eredetileg árutermelő vállalatok működésének optimalizálására levezetett, a
határköltség-elméletből következő ajánlások közvetlenül nem ültethetők át a vasútvállalatok
gazdálkodási gyakorlatába. Ez a korlát elsősorban a vasúti költséggörbék sajátosságaiból,
másodsorban a korlátozó feltételek teljesülésének nehézségeiből adódnak. Az alábbiakban
megvizsgálom, hogy közgazdasági, vasútüzemi technológiai és költséggazdálkodási szempontok
miként befolyásolják a határköltség-elmélet esetleges gyakorlati adaptációját a vasúti
közlekedésben. A következő (3.1 és 3.2) alfejezetekben kitérek mind az elméleti, mind pedig a
gyakorlati megfontolásokra.

3.1 Mikroökonómiai elméleti megfontolások
A 2.3 fejezetben feltártam azokat a piaci szegmenseket, amelyekben a vasúti szállítás az
egyes klasszikus piaci szerkezetekhez hasonló piaci körülményekkel rendelkezik a mindennapi
gyakorlatban. Célszerűnek látszik a 2.2 fejezetben megismert, társadalmi optimumot nyújtó
kibocsátási – árképzési séma vizsgálata az egyes szállítási részpiacok esetére annak érdekében,
hogy minden üzletág, illetve fuvarozási tevékenységcsoport részére a megfelelő árképzési sémát
ki lehessen alakítani. Különösen fontos a vizsgálatok elvégzése a monopólium és a szabad
verseny esetére, mert ezek jelentik a piaci szerkezeti formák két lehetséges ellenpólusát. Már az
elmélet szintjén is más és más a teendő az eltérő piaci modellek esetében, még inkább így van ez
a gyakorlatban, ahol az elméleti megfontolásokat sok egyéb szempont árnyalja.
Monopólium esetén az MR határbevételi függvény (a D kereslethez hasonlóan,
részletesebben lásd az M.1.3 mellékletben) negatív meredekségű, és az adott kibocsátáshoz
tartozó határbevétel mindig kisebb, mint a piaci ár. Ez azért figyelhető meg, mert a monopólium
egyetlen piaci szereplőként csak úgy képes többet eladni az adott szolgáltatásból, ha csökkenti
az árat. Így a teljes társadalmi optimum egyenletnek (határköltség = határbevétel = piaci ár) csak
az első egyenlősége teljesülhet.

4. ábra: Monopólium MR, MC, D, AC, AVC görbéi megközelítően zérus profitot eredményező
esetben
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Ha a vállalat a meglévő eszközeinek optimális kihasználását kívánja biztosítani, akkor
tartania kell magát a határbevétel=határköltség egyenlethez. Előbbi a keresleti görbe (és a piac)
sajátosságaiból, utóbbi pedig a vállalat technológiájából adódik. Attól függően, hogy e kettőt
miként sikerül egymáshoz illeszteni, változik a vállalat profitja. Ha az MR = MC metszéspont a
keresleti görbére felfelé vetítve úgy érhető azt el, hogy közben a vetítés metszi az AC
átlagköltség görbét, akkor a kiadódó ár biztosan pozitív profitot eredményez, erre mutat példát a
3. ábra [a fejezet ábrái Kop97 nyomán]. Amennyiben a keresleti görbét éppen a vetítési pontban
érinti az átlagköltség görbe, akkor a monopólium profitja zérus, de működését fenn kell tartani,
mert az ár az MC = AVC pontnál magasabb értékűnek adódik, és így az üzembezárási pont
felett működik a vállalat. Ezt példázza a 4. ábra. Ha azonban a keresleti görbe úgy érhető el,
hogy az átlagköltség-görbét nem metszette a vetítés (azaz az átlagköltség a releváns termelési
tartományban a keresleti görbe felett fut), akkor az adott termelési szinten a vállalat veszteséget
kénytelen elkönyvelni, amint az az 5. ábrán látható.

5. ábra: Veszteség magas átlagköltség miatt monopólium esetén
Azokon a piacokon, ahol a vasúttársaság monopóliummal rendelkezik (pl. ömlesztett
anyagok, lásd 2.3 fejezet), éppen a monopol pozíció miatt a kereslet viszonylag merevnek
tekinthető. Ez megnöveli az árak kialakítása során a vállalat mozgásterét, de egyben hátrányokat
is hordoz. A monopólium modelljének klasszikus felfogása szerint a releváns keresleti
tartománynak az árrugalmassága fokozatosan nő, a kisebb kibocsátásegységekhez tartozik a
kisebb rugalmasság. Ez összhangban van a vasút fuvarozási tevékenységében a gyakorlat során
tapasztalt piaci árrugalmassággal. Ugyanakkor érvényesül az alacsonyabb kibocsátási
tartományokban a csökkenő határköltség elve is, amely áttételesen azt mutatja, hogy a
vasútvállalatban még nagyok a méretgazdaságossági tartalékok. Ha viszont a határköltség egy
termelési tartományban csökken, akkor ott csökken az átlagköltség is. A 2. fejezet bemutatta,
hogy az átlagköltség görbét annak minimumpontjában, azaz alulról metszi a határköltség-görbe.
Ez azt jelenti, hogy a vasút méretgazdaságossági tartománya még bőven e pont alatt található, és
így az átlagköltség a határköltségnél nagyobb. Azt pedig, hogy a nagyobb átlagköltség végül
veszteséget eredményez-e, az dönti el, hogy a keresleti görbe az adott pontnál (illetve
tartományban) az átlagköltség görbe alatt fut-e (mint az 5. ábrán) vagy sem. Ha igen, akkor az
MR = MC egyenlőség bizonyosan veszteséget fog termelni a vállalat számára, ha nem, akkor az
egyenlőség a magas átlagköltség ellenére pozitív profitot eredményez. Ez utóbbi esetet mutatja a
6. ábra.
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6. ábra: Pozitív profit az MC < AC egyenlőtlenség érvényessége mellett monopólium, esetén
A monopólium tiszta határköltség-elméletét a teljes költségfedezettel nem rendelkező
termelési tartományok által okozott veszteségek kiküszöbölésére több körben finomították.
Kihasználható az adott piacon megfigyelt egyeduralkodó szerep, pl. árdiszkrimináció
alkalmazásával. Ennek gyakorlati megjelenítésével az irodalmat feldolgozó 4. fejezet
foglalkozik.
Az oligopólium-modellekben a határköltség = határbevétel megállapítása a
monopóliumoknál említettek szerint történik. Az árat az oligopóliumnál sem lehet egyenlővé
tenni a határköltséggel, mert a keresleti görbe és a határbevételi görbe negatív meredekségű, és
utóbbi alatta fut az előbbinek. Amennyiben az átlagköltségek megengedik, úgy a kibocsátást
célszerű az MR=MC egyenlet által meghatározott szinten megállapítani. Attól függően
ugyanakkor, hogy az adott szállítási részpiacon melyik oligopólium-típus dominál, igen változó
lehet az egyes vállalatok profitja: Chamberlin-oligopóliumnál az azonos kibocsátáshoz tartozó
monopolista profit osztódik fel a vállalatok között, Cournot-oligopólium szállítási ágazati
összprofitja ennek 4/3-a, egyenlően felosztva a vállalatok között, a Stackelberg-féle szerkezet
összprofitja még ennél is több 1/8-al, de ez aszimmetrikusan oszlik meg a szereplők között 2/1
arányban.
Versenypiacon automatikusan teljesül a határbevétel = ár egyenlet. Ez esetben tehát a
határköltség-görbe az, amelynek a helyzete meghatározza a vállalati profit elérhető nagyságát.
Továbbra is igaz a feltétel, hogy határköltséggel egyenlővé tenni az árat csak a határköltséggörbe emelkedő szakaszán, a teljes költségfedezetet nyújtó pont felett érdemes. A szabad
verseny esetén azonban kérdésként merül fel, hogy ez lehetséges-e egyáltalán. A versenypiac
ezért a vállalat sokkal rugalmasabb alkalmazkodását kívánja meg. Éppen ez az az alapgondolat,
amely (a 2.4-es alfejezetben bemutatottak szerint) abba az irányba mozdította el az EU
Bizottságát, hogy a vasúti piac mind több területére próbáljanak meg versenyt becsempészni. Az
EU irányelvek hatásának köszönhetően már ma látszanak jelei a vasúti szállítási piacon a
verseny majdani komolyabb megjelenésének. A szabad verseny, mint piaci kategória elemzése,
és a vállalat költségfüggvényeinek megfelelő illesztése a legnagyobb feladat a jelenkor európai
vasúttársaságai számára.
Tulajdonképpen a határköltség-elmélet korlátozó feltételei közé tartozik az a megállapítás,
hogy a határköltség = határbevétel egyenlet teljesülésének vizsgálata csak egy adott termelési
tartományban biztosít társadalmi optimumot, mégis célszerűbbnek látszik e kérdés tárgyalása a
mikroökonómiai megfontolásokon belül. A határköltség-elmélet ugyan a költségfüggvények
értelmezési tartományát nem szűkíti le mesterségesen, fontos azonban megjegyezni, hogy az
optimumtól szélsőségesen eltérő termelési tartományban (nagyon rosszul, vagy túlságosan
kihasznált kapacitás) a költséggörbék alakulása eltér az optimálishoz közeli tartománytól. Ennek
egyik indikátora lehet alacsony termelési tartományban az állandó költségek igen magas volta,
illetve ezek elkülönítésének nehézsége a változó költségektől. Túlzott kapacitáskihasználás
esetén pedig a meredeken megugró határköltségek vezethetnek téves következtetésre.
A vállalati költségek elemzése során csak utólagosan előálló költségfüggvények
számszerű értékeinek vizsgálatakor az említett problémára különös figyelmet kell fordítani. Ha a
vizsgált tartományban az átlagköltségek és/vagy a határbevétel magasan a határköltségek fölött
vannak, akkor ez a kapacitások rossz kihasználását indikálja ugyan, de az optimális kibocsátási
szint meghatározására nem alkalmas, mert a releváns tartomány optimumtól vett nagy távolsága
a statisztikai költségadat-feldolgozást erősen torzítja (túlzott extrapolációhoz vezet). Hasonlóan,
erősen az átlagköltségek fölé emelkedő határköltség görbe jelzi a vállalat túlzott kihasználását,
de az optimális termelést így meghatározni csak nagyon pontatlanul lehet.
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3.2 A gyakorlati alkalmazás sajátosságai és korlátai
3.2.1

Deficitfinanszírozási lehetőségek

A határköltség-elmélet bevezetését és vasúti szektorbeli alkalmazását vélhetően nem
kísérte volna ekkora vita és figyelem, ha nem kellene a vasúti üzem technológiai sajátosságaiból
adódó, a vállalatnál keletkező gazdálkodási hiányt kezelni, amely a határköltségek (és az
esetlegesen ezen alapuló árak) alacsony voltából ered. A határköltség-elmélet gyakorlati
alkalmazásának peremfeltételei és egyben korlátai abból adódnak, hogy a 2.1 alfejezetben
bemutatott modell-peremfeltételek nem teljesülnek a valóságban. Hogy mennyire nem
teljesülnek, az az egyes peremfeltételektől függ. Egyesek viszonylag jól közelítik a gyakorlati
piaci viszonyokat, mások kevésbé jól. Az egyik nehézség az előző (3.1-es) alfejezetben
leírtakból adódik.
A vasúti fuvarozás jelenlegi teljesítmény-tartományában érvényesülnek a
méretgazdaságossági hatások, ezért a határköltség görbe csökkenő. A vasúti szállítás esetében
tehát a klasszikus mikroökonómia vállalati határköltség-függvénye (amely nem tartalmazza a
társadalmi költségeket, externáliákat, stb., csak a vállalati belső számlákon megjelenő
ráfordításokat) csökkenő tendenciájú, és ezért alapesetben deficit jelenik meg, mert az
átlagköltség értéke meghaladja a határköltséget. Tankönyvében Timár is rámutat a
költségfedezeti problémára [Tim01]: „A magánszolgáltatók által közpénz-támogatás nélkül
nyújtott tömegközlekedési szolgáltatásokat általában rövidtávú átlagos összköltségek terhelik,
különben a magánvállalkozás önköltsége meghaladná a bevételeket. A közszolgáltatók
közpénzekből történő támogatásának széleskörű elterjedését megelőzően a tömegközlekedési
rendszerek is a rövidtávú változó átlagköltségeken alapuló díjszabást alkalmaztak.”
Az Európai Bizottság három megoldási javaslatot is készített ezen deficit finanszírozására
[Rot01a]:
1. A határköltségekbe bele kell érteni a külső hatások költségeit is (torlódási, baleseti,
környezetkárosítási externáliák). Ez a javaslat feltételezi, hogy a közlekedés felhasználói Pigou
híres paradigmája [Pig24] szerint viselkednek, teljes mértékben egoisták, saját átlagköltség
görbéjüket követve Nash-féle egyensúlyi állapotot hoznak létre a közlekedési piacon. Az
externális költségeket is megjelenítve a felhasználók által megfizetendő költségek között, azokat
is bevonnák döntéseikbe, amikor a közlekedéssel szembeni igényeiket a piacra viszik, és ezáltal
Pareto-optimális állapot jönne létre. Annak érdekében, hogy a felhasználók a társadalmi
határköltségeknek megfelelő viselkedésre rábírhatók legyenek, a velük szemben érvényesített
árakat az általuk érzékelt „magán-átlagköltség”-en túl meg kell növelni annyira, hogy valójában
a társadalmi határköltséget fizessék (7. ábra).
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7. ábra: A magán és a társadalmi határköltség (marginal social cost, MSC) és
határhaszon (marginal social benefit, MSB) görbék
8. ábra: A holtteher veszteség, és annak adóztatásból való pótlása
Az externáliák bemutatott, Pigou-féle adóztatásával kapcsolatban is felmerülnek bizonyos
elméleti és gyakorlati nehézségek [Lie95]:
-

A módszer feltételezi, hogy a felhasználók tökéletesen egoisták, és csak saját átlagköltség
görbéjüket követik. A gyakorlati kutatások azonban azt mutatták, hogy az utazók és a
döntéshozók legalább egy része képes egy kicsit a jövőbe látni, és a társadalmi hatásokat
tekintve jelenkori döntését megváltoztatni. Ez azt jelenti, hogy a 7. ábrán bemutatott magánátlagköltség görbe (MC) elmozdul egy kicsit a társadalmi határköltség-görbe (MSC)
irányába, és ez csökkenti a jólét veszteségét, mert csökkenti a holtteher veszteséget.

-

A határszemléletű közgazdaságtan szerint a társadalmi externáliák megjelenése miatti
holtteher veszteség a két egyensúlyi pont és annak görbéken lévő vetületei által
meghatározott háromszög alakú terület nagyságaként adódik (sötétítve a 8. ábrán). Ha

viszont minden felhasználóra egyenlően vetik ki a különbségből eredő adót, akkor az ebből
származó bevétel lényegesen nagyobb (mert átlagköltség jellegű adó bevétele az adott
kibocsátási pontok és az ordináta közötti téglalap nagyságával jellemezhető, világosabban
árnyalt terület a 8. ábrán), mint az externália által okozott társadalmi veszteség.
-

A beszedett, érvényesített környezeti externália-költségeknek (amelyek rendszerint
valamilyen adó formájában jelennek meg) egy jelentős része az árképzési rendszerre
fordítódik, más költségek pedig, mint tranzakciós költségek jelennek meg a folyamatban.
Könnyen előállhat egy olyan helyzet, amelyben az adók beszedésével elért társadalmi
nyereségnövekedés kisebb, mint amennyit a rendszer működtetésére kell fordítani.

Az optimális beszedendő adómennyiség nemcsak a költségektől függ, hanem a kereslet
rugalmasságától is. Ez azt jelenti, hogy a gyakorlati árképzés igen bonyolulttá válhat, mert a
kereslet rugalmassága nagyon sok egyéb tényező függvénye: útvonal-választás, közlekedési
eszköz-választás, hosszabb távon úticél-választás, időpont-választás, stb. Azt is jelenti továbbá,
hogy az árazási rendszer diszkriminatívvá válik, mert a beszedett adó mennyisége függ az egyes
felhasználók jellemzőitől, keresleti rugalmasságaitól és preferenciáitól. A határköltség
környezeti, társadalmi, stb. jellemzőivel kapcsolatban megállapítható, hogy bár meg kell őket
jeleníteni a vállalat költségeinek és optimális kibocsátásának számításakor (amint azt az M.1.1
melléklet definiálta), de hiba lenne a közgazdasági elmélet hiányosságait foltozni ki vele, és még
inkább hiba lenne a veszteséges vállalati működés finanszírozására fordítani őket.
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2. A Bizottság másik javaslata szerint: Az egyes közlekedési ágak között
keresztfinanszírozást lehet és kell megvalósítani (pl. közútról tőkekivonás a vasút javára, az
elővárosi közlekedésből a városközi közlekedésbe, stb.). A keresztfinanszírozás ebben az
esetben nem közvetlen szektoriális jövedelemátcsoportosítással, hanem többszörös áttéten
keresztül, az egyik oldalon adókkal, emelt díjakkal, a másik oldalon állami támogatással,
szubvencióval valósul meg. Mindenekelőtt az elővárosi térségben nyílik erre lehetőség, mert az
externális torlódási költségek elővárosi viszonylatokon jelentősek [Inf99]. Ez vonatkozik a
közút mellett a vasúti közlekedésre is: Budapesten az ingázó, munkába járók között az elővárosi
vonatok nagy népszerűségnek örvendenek. Az elővárosi torlódási externáliákból
keresztfinanszírozható a városközi közlekedés, ha az elővárosi beruházásokat alacsonyan tartják,
akkor a közlekedésüzem mellett akár a városközi infrastruktúra beruházásaira is juthat. Ez a
szemlélet azonban két ponton is sérti az igazságos árképzés alapgondolatát:
-

A városi környezetben élők kevesebb közlekedési szolgáltatásban részesülnek, mert
elvonják onnan a tőkét;
A városi élet kevésbé válna vonzóvá a lakosság és az ipar számára a magas költségek miatt,
és a jelenleg is megfigyelhető „szétterülés” jelensége tovább fokozódna, ami végső soron a
közlekedési igényeket növeli, és a környezetet terheli.

A bemutatott regionális keresztfinanszírozás hátrányait több döntéshozó is felismerte már
[Rot02b], ezért jelent meg inkább a közlekedési módokon átnyúló keresztfinanszírozás ötlete. A
városi egyéni közlekedés bevételei helyet találnak maguknak a tömegközlekedés
finanszírozásában, a távolsági közúton megjelenő nehézgépjárművektől beszedett pénzek pedig
a vasúti árufuvarozás fejlesztésében.
Első megközelítésből ez az ötlet már azért is nagyszerűnek tűnik, mert a teljes közlekedési
szektort, mint rendszert szemléli, és szektoron belüli átcsoportosítással kívánja a belső
egyensúlyt visszabillenteni. Természetesen, elsősorban a városi közlekedési társaságoknak és a
vasúttársaságoknak tetszik a gondolat, a Nemzetközi Vasútegylet (UIC) máris nagy erőket
mozgatott meg olyan kutatások érdekében, amelyek azt tudják bizonyítani, hogy az említett
keresztfinanszírozás a társadalmi jólét növelése szempontjából optimális választást jelent.
Ugyanakkor, megint észre kell venni néhány hiányosságot:
-

Csupán az a tény, hogy a közút zsúfolt, a vasút pedig nem, még nem elégséges indok arra,
hogy tőke áramoljon az egyik alágazatból a másikba, ha az a másik pl. kedvezőtlen
hatékonysággal működik. Egyedül a környezeti- és a baleseti externáliák adhatnak okot az
efféle kereszttámogatásra, de a torlódási külső költségekhez képest az előbbi kettő kisebb
részt képvisel, és nem oldja meg a vasút technológiai problémáit [Tán00].

-

Ha a „pántlikázott” keresztfinanszírozás rendszeressé válik, azaz a vasút biztos bevételre
tesz szert bizonyos közúti adókból, akkor fennáll a veszélye annak, hogy a pénzt nem arra
fordítják, hogy a hálózat és az azon végzett üzem minél hamarabb optimalizálódjék, hanem
éppen a meglévő, rossz hatékonyságú rendszer konzerválására. Nem lenne tehát meg a kellő
motiváló erő annak érdekében, hogy a versenyorientált fejlesztések időben megtörténjenek.

-

Hosszú távon várhatóan nehéz a keresztfinanszírozást a társadalommal elfogadtatni. Európa
több országában, és Magyarországon is jelenleg éppen zajlik a közúti hálózatok fenntartási
és menedzsment rendszerének korszerűsítése. Az egyes minisztériumok és tanácsadóik azon
dolgoznak, hogy miként lehetne a magángazdálkodás viszonyait erre a területre is
becsempészni. Ha viszont a középtávoli jövőben ténylegesen megvalósul a közúti
infrastruktúra magán jellegű kezelése, akkor nehéz lesz rábírni a közútkezelő vállalatokat
arra, hogy az utak használóitól több pénzt szedjenek be, és ezt a versenytárs vasúti
alágazatnak adják át. Ugyankkor az elv alkalmazása sérti a versenyegyenlőség
követelményeit is. Ezért a módszer a Bizottság kommunikációjában is csak tompítottan
jelenik meg.
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3. A veszteségek pótolhatók a központi költségvetésből. Ezen harmadik – és egyben a
legkényelmesebb –megoldás nem szerepel a bizottság közvetlen javaslatai közt, egyes
vélemények szerint [Rot01a] azonban implicite bele vannak foglalva más javaslatokba. Azt
feltételezi, hogy az adófizetők emiatti vesztesége kisebb, mintha a költségeket a közlekedés
használói fizetnék meg. Ténylegesen vannak, akik az általános adó (pl. személyi jövedelemadó,
fogyasztási adók, forgalmi adók, stb.) ilyetén felhasználása mellett érvelnek, mondván, hogy
ezen adók fizetése nem befolyásolja a fogyasztók döntéseit, és ezért a források optimális
felhasználása érdekében aktiválhatók. Valójában az egyetlen ok, amivel alátámasztható az, hogy
a használók helyett az adófizetők pénzéből finanszírozzák a közlekedési hiányokat, a következő:
ily módon a teljes társadalmat bevonva a finanszírozásba, az egy főre eső költség nagyon kicsi
lesz. Ez azonban érezhetően egy igen gyenge indok.
A keresztfinanszírozást és az állami támogatást, mint alternatívákat tekintve, összesen két
elfogadható ok található bevezetésükre:
-

olyan előnyök és hozamok megjelenése, amelyeket a közvetlen árazással nem lehet elérni, és
a keresztfinanszírozott alágazat olyan externália termelése, amelyet nem lehet közvetlenül
internalizálni.

Mint azt már a 3.1 alfejezet megállapította, a határköltség alapú áraknak nem a fenti okok
miatt kell a külső támogatás, hanem vasúttechnológiai okokból: az átlagköltség felette van a
határköltségnek. Az állami támogatás burkoltan az infrastruktúráról való gondoskodás
felelősségét társadalmi szintre emelné. Ez pedig nem tenné lehetővé a magántőke oly erősen
kívánt bevonását a fenntartási, finanszírozási feladatokba.
Wied-Nebbeling élesen kritizál mindenféle társadalmi részvételt a közlekedési vállalatok
gazdálkodási hiányának pótlásában. A legkevésbé éppen egy adott költségkalkulációs séma
elméleti jellemzőiből adódó támogatást tartja elfogadhatónak [Wie93]. Amint írja: „A vasutak
krónikus állami támogatása végeredményben olyan, mintha minden állampolgárt arra
köteleznénk, hogy fizetésének adott részét a cipőgyárak számlájára utalja át, mert azoknak
sajnálatosan nehéz a költségeiket kigazdálkodniuk”. Kétségtelen tény, hogy szigorúan piaci
szempontból Wied-Nebbeling-nek igaza van, meg kell azonban jegyezni, hogy a közlekedési
szolgáltatások árazását, és különösen az árak elfogadását számos történelmi, társadalmi és
pszichológiai tényező befolyásolja. Ezek a közlekedésgazdászokat szinte kényszerítik arra, hogy
olyan megoldásokat dolgozzanak ki, amelynek a társadalmi elfogadottsága kedvező. WiedNebbeling érvelését a gyakorlatba átültetve olyan mértékű áremelést kellene a vasúti szektorban
elvégezni, amely a szolgáltatás iránti keresletet drasztikusan csökkentené, és olyan káros
átrendeződést okozna a gazdaság egész szerkezetében, amely kérdésessé teszi
keresztülvihetőségét.
A határköltség-elméletből adódó vállalati deficit irodalmi megvitatásának hátterében az
egyes szerzők eltérő indíttatásai miatt tapasztalható preferenciarendezési kérdések állnak. Little
a társadalmi igazságosságot [Lit87], Lewis a meglévő eszközök legjobb kihasználását [Lew49],
Button a takarékos vállalati szervezetet [But93] tekinti elsődleges elérendő célnak, ennek
alapján bontakozik ki köztük a szakmai vita.
Lewis a legengedékenyebb véleményt jegyzi, amely szerint a határköltség-elmélet
alkalmazásával előálló vállalati hiány finanszírozható a központi költségvetésből, és még így is
jobban jár a társadalom, mintha az árakat az átlagköltségig emelnék, és ezért jelentősen
csökkenne a társadalmi mobilitás [Lew49]. Mindazonáltal ő is bizonyos feltételekhez köti a
központi költségvetési támogatás odaítélhetőségét. Ahhoz, hogy egy vasútvállalat támogatásra
jogosult lehessen, bizonyítani kell azt, hogy a szubvencionálásából eredő szállítási teljesítmény
létrehozásából az is profitál, aki nem veszi azt közvetlenül igénybe (pl. kőolajszállítmányok a
finomítókhoz, ennek olcsóságát minden gépjármű-üzemeltető élvezi). Ezt tekinti Lewis a
szubvencionálás erős kritériumának. A gyenge kritérium kevesebbet tartalmaz, de Lewis még
azt is elegendőnek tartja. Eszerint, ha a szubvencionálásból nem részesülnek mindazok, akiknek
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a jövedelméből erre pénzt fordítanak, akkor (1) a haszonélvezők többet kell, hogy profitáljanak,
mint amennyit a fizetők veszítenek, és (2) az ebbéli újraelosztási folyamat nem eredményezhet
egy bizonyos, előre meghatározott faktornál jelentősebb jövedelemtranszfert.
Weisser [Wei93] egyenesen hibának tekinti azt, ha a vasúttársaság árképzési rendszerének
kialakításával, vagy bármiféle ezt befolyásoló vállalati magatartással elsősorban arra törekszik,
hogy a számviteli kimutatások szerinti eredményét növelje. „Ha ugyanis a számviteli
eredményességre történik meg az optimalizáció, akkor önkéntelenül is háttérbe kerül a
vasúttársaság létrehozásának és működtetésének elsődleges célja: a társadalmi mobilitás
biztosítása és javítása.” – írja Weisser.
Megállapítható, hogy a Weisser által emlegetett rossz mérési rendszer valójában
hallgatólagosan szintén az externáliák létét feltételezi, mert éppen azért tartja rossznak az
elsődleges számviteli eredmény-optimalizációt, mert a vasútvállalatok működésének
„eredménye” nem a főkönyvi számlákon csapódik le elsődlegesen.
Hutter a vasúttársaságoknál egy másik káros jelenségre lett figyelmes [Hut60], amely
szintén tanulságos megállapításokat eredményezett a mai vasúttársaságok gyakorlatára
vonatkozóan is. Elemezte a határköltség-elmélet szerinti deficitfinanszírozás lehetséges
gyakorlati módszereit, és azt állapította meg, hogy a deficitfinanszírozás kapcsán egészen más
jellegű újraelosztási folyamatok is megfigyelhetők a gazdaságban, mint amilyeneket a rendszer
kifejlesztői kívánatosnak tartanak. Bár a határköltségen alapuló díjszabás megvalósításáig még
egyetlen vasúttársaság sem jutott el, az állami működési támogatásra az elemzésébe bevontak
közül a legtöbbnek szüksége volt. Hutter (más szerzőkhöz hasonlóan) elvileg elfogadhatónak
tartotta volna az állami támogatások rendszeresítését, amennyiben azok tervszerűen, tudatosan
áramlanak ki, és azon vasúthasználóknál csapódnak le, akik számára azt az állam folyósította. A
vasúttársaságok költségterveinek és veszteségeinek vizsgálatakor arra lett figyelmes, hogy a
társaságok (némelykor a likviditás megőrzésének kényszere hatására) piaci alapon is hitelekhez
folyamodtak, amelyeket később az állam fizetett vissza, tekintve, hogy a vasútvállalat erre nem
lett volna képes. Ha viszont a központi költségvetés helyett egy bank biztosítja a vasúttársaság
számára annak likviditását, majd később az állam áll helyt a tartozásért, akkor a tranzakciós
költségek lényegesen magasabbak, mintha az állam közvetlenül adta volna a támogatást, hiszen
a bank leveszi magának a saját hasznát. „A banki hitelfelvételek kedvezőtlen rendszere sajnos
uralkodó a vasúttársaságoknál a jelenlegi, vegyes költségkalkulációs eljárások esetén is. Nagy
hiba lenne ilyen alapokra építeni és bevezetni a határköltség elméletet, mert akkor érdemtelenül
arra hárítanák a deficit finanszírozását, holott az nem a határköltség-elméletből, hanem a
rendezetlen állam-vasútvállalat kapcsolatból adódna. Szükséges először a vasúttársaságok
adóssági helyzetének rendezése, a működési költségek támogatásának automatizálása és csak
utána szabad rendelkezni új költségkalkulációs séma bevezetéséről.” – írja Hutter.
Hutter megállapításai korát lényegesen meghaladták. Nagyon hasonló igény jelenik meg
mintegy 30 esztendővel később az EU Bizottságának irányelvei közt (440/91). Azt pedig, hogy a
vasúttársaságoknak és az államnak az immár fél évszázada a tudományos szakmai közéletben
megjelent igényt milyen nehéz a gyakorlatba átültetniük, az is mutatja, hogy több országban
(köztük Magyarországon is) eleddig legfeljebb részlegesen sikerült eleget tenni a
megfogalmazott kívánalomnak, amely az adósságok szanálását és a hatékonyabb
költséggazdálkodást fogalmazza meg.
Az EU Bizottságának 3.2.1 alfejezetben tárgyalt, a hiánykiegyenlítésre vonatkozó
javaslatait részben megalapozta Henderson felsorolása, amelyben bemutatja a hiány pótlására
vonatkozó gondolatait [Hen47]. Az általa készített „csomag” később sokat számított a
határköltség alapú ár, mint deficitforrás megítélésében. A következőket tartotta a deficit
finanszírozására alkalmasnak:
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1. Központi költségvetésből elvont tőketranszfer a vasútvállalat számára. Lényegében ez
az egyik, a Bizottság által is javasolt finanszírozási mód, helyessége vitatható, amint arról az
előzőekben szó esett.
2. Kétrészes tarifák alkalmazása. Más közmű és infrastruktúraszolgáltatókhoz hasonlóan a
vasúti közlekedésben is bevezethető lehet egy olyan tarifarendszer, amelyet az áramszolgáltatók,
vagy a távközlési társaságok alkalmaznak: az igénybevevők egy állandó átalánydíjat fizetnek
(amellyel kiegyenlítik a vállalat állandó költségeit, és részben a kisebb kibocsátáshoz tartozó,
kezdeti nagyobb változó költséget is), majd pedig fizetnek egy, a szolgáltatás igénybevételével
arányos, az általuk okozott többlet (határ-) költségnek megfelelő változó díjat is.
Ezt a módszert alkalmazta a Német Vasút (DB) is, amikor a pályahasználati díjakat kellett
megállapítania a pályára lépni kívánóknak. Az pedig már versenypolitikai és jogi kérdés, hogy a
kétrészes tarifák részeinek aránya miként alakul. Nyilvánvalóan a nagyon magasra megállapított
alapdíj előnytelen helyzetbe hozza a kisebb fuvarozási teljesítménnyel jelentkezőket (ez történt a
DB-nél is).
3. Regionális adóztatásból származó jövedelempótlás. Annyiban igazságosabb, mint az
egyes pontban említett központi költségvetési árkiegészítés, hogy közvetlenebb a kapcsolat a
szolgáltatás igénybevevőinek érdeke és az általuk ezért fizetett összeg között. Mindazonáltal a
regionális adóztatás is felvet olyan elosztási politikai kérdéseket, amelyek csak nehezen
válaszolhatók meg. Ezek részletesebb tárgyalása a 3.2.3 alfejezetben következik.
4. Átlagköltség alapú árképzés két részben. Először ki kell számítani a határköltség alapú
árat, majd ezt kell „megadóztatni”, azaz olyan szintre emelni, hogy a végül az átlagköltségnek
megfelelő árat fizessék az igénybevevők. Ha a szolgáltatást igénylők abból indulnak ki, hogy
összességében mennyit fizetnek a szállításért, akkor ez a módszer a piaci allokációt tekintve
nem különbözik az átlagköltség alapú árazástól (annak minden előnyével és hátrányával együtt).
Akkor mozdulhat el a kereslet-kínálat egyensúlya a határköltség-elméletnek megfelelő optimum
irányába, ha sikerül valamilyen módon rávenni a fogyasztókat, hogy döntéseik meghozatalakor
csak a fizetendő ár határköltséggel megegyező részét mérlegeljék. Ez nehéz feladatnak tűnik.
5. Árdiszkrimináció alkalmazása. Több fajtája képzelhető el; a mikroökonómia tanítása
szerint annál hatékonyabb, minél több fogyasztói csoport között és minél tökéletesebben sikerül
az árat különbözőképpen megállapítani. Egyik alesete az árdiszkriminációnak az egyes piacok
közötti, a keresleti rugalmasság eltérésén alapuló különbségtétel [Ram27]. Az árdiszkrimináció
bár kétségtelenül hatékonyan növelheti a vasúttársaság bevételét, és csökkentheti a fogyasztói
többletet, (amely a fogyasztók rezervációs árának és a piaci árnak a különbsége), de nem
nevezhető határköltség alapon képzett árnak (a harmadfokú árdiszkrimináció tiszta esetét
leszámítva). Henderson ezt az ellentétet azzal oldja fel, hogy az árat valójában határköltség
alapon képezné a vállalat, az árdiszkriminációból származó többletbevételhez járulékos
adóztatás segítségével jutna.
A fentiekben felsoroltak közül Henderson a 2. (kétrészes tarifák) és a 4. módszert
(átlagköltség) tartja leginkább működőképesnek, mert ezek biztosítják a teljes költségfedezetet.
Megjegyzi ugyanakkor, hogy a kétrészes tarifák esetén, ha valaki nem tudja/akarja az alapdíjat
megfizetni, akkor kiesik a közlekedési rendszert igénybe vevők köréből. Müller később élesen
megkritizálta Henderson érvelését [Mül50], aki erre részben átdolgozta elméletét, azt hozva ki
eredményül, hogy az árdiszkrimináció a legjobb módszer a költségfedezet elérésére, „mert
mindig találhatók olyan csoportok, amelyek fizetési hajlandósága meghaladja az egész igénylői
sokaság átlagát és a különböző árakkal hatékonyabban tud a vállalat működni” [Hen60]. Már
ekkor felmerül az a gondolat Henderson részéről, hogy a közlekedési infrastruktúra alapvetően
állami pénzből, azaz adóztatásból tartandó fenn és fejlesztendő. Más infrastruktúrahálózatoknál
továbbra is az átlagköltség alapú árakat szorgalmazza.
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Jansson is megfontolta a többrészes tarifák elméletét, de csak akkor tartja kívánatosnak
őket, ha „közben nem ringatjuk magunkat abba az illúzióba, hogy az eszközkihasználás
szempontjából optimális keresleti-kínálati pontot valósítunk meg” [Jan80]. Ez esetben ugyanis
legfeljebb az optimális kibocsátás durva közelítése érhető el. Az újraelosztási folyamatokat
Jansson nem tartja kívánatosnak, ezért a kisebbik rossz választása miatt még mindig inkább a
többrészes tarifákat javasolja bevezetésre. Véleménye szerint, amennyiben a vállalat bármilyen
formában állami támogatást kap, úgy az akarva - akaratlanul magával hozza a külső érdekek
vállalati döntésekben történő megjelenését. A vállalati döntéshozatali folyamat pedig akkor a
leghatékonyabb, ha azt a vállalat szakemberei tudják irányítani, és az a valós költségek
számításán alapul. Amennyiben az állam komoly szerepet vállal a vasútvállalat
finanszírozásában, úgy megtörténhet az (és meg is történik), hogy a létrehozott szállítási
teljesítmény alakításával és annak minőségével kapcsolatos döntéseket befolyásolni vagy akár
meghatározni kívánja, mint külső személy. Ezzel pedig alkalmasint többet veszít a tulajdonos
(még ha maga az állam is az) a működési hatékonyság területén, mint amennyit nyer azáltal,
hogy társadalmilag optimális eszközkihasználás valósul meg a szállítási piac ezen alszektorában.
Arra az esetre, ha sikerülne kidolgozni egy olyan módszert, amely korlátozza az állami
beleszólás mértékét, úgy kívánatosnak véli a határköltségek alapján végzett kalkulációt, más
szempontok szerint viszont elutasítja (lásd még az 4.3 alfejezetben).
A vállalati deficittel kapcsolatos határköltség vitákat Button más szempontból közelíti.
Véleménye szerint az egyes vasúttársaságok ugyan alapvető üzemi paramétereikben hasonlóak,
a feladataik és az ezek ellátására létrejött intézményi háttérrendszer igen különböző [But93].
Szerinte minden vállalatnak meg kell adni azt az önállóságot, hogy eldönthesse, milyen
árképzési rendszert alkalmaz. Vélhetően az így kialakuló árképzési struktúrák vasútvállalatról
vasútvállalatra, akár üzletáganként is különbözőek lesznek, de az eltérő környezeti feltételek
miatt valószínűleg egy ilyen heterogén rendszer szolgálja a legjobban a vasúttársaságok
érdekeit. Button ezen megközelítés fényében az egész határköltség vs. átlagköltség vitát
fölöslegesnek érzi, mert (mint mondja) „Adjunk önállóságot az egyes vállalatok
menedzsmentjének abban, hogy meghatározzák árképzési rendszerüket. A deficites gazdálkodás
okai egyébként is csak a legritkább esetben keresendők a vállalat által önmaga számára
kialakított árképzési rendszerben, sokkal inkább a pazarló forgóeszköz-felhasználásban és a
környezethez rosszul illesztett szervezetben.” [But93].

3.2.2

Torlódási költségek és az intézményrendszerrel összefüggő kérdések

Az átlagköltség-határköltség különbségéből adódó (és a 3.2.1 alfejezetben értékelt)
vállalati deficiten túlmenően (az alapfeltételek gazdasági gyakorlatban tapasztalható nem
teljesüléséből következően) további nehézségek adódnak. Az egyik ilyen az infrastruktúra
költségek határköltség-elven történő megadásának problémája. Az alapelmélet szerint az
infrastruktúra költségeinek egyik jelentős fedezetét az azon folyó közlekedési tevékenységért
beszedett torlódási költségek teszik ki [Tán98]. Ez elvileg működőképes minden közlekedési
alágazatban, ezen belül a vasúton is: a pályahasználati díjak megállapításakor a frekventált (pl.
nemzetközi közlekedési korridorok mentén vezető) vasútvonalakért a legkívánatosabb
időszakokban jelentősen magasabb összegeket kér az infrastruktúra üzemeltetője, mint a
kevésbé vonzó mellékvonalakért. Ha cél annak elérése, hogy az infrastruktúra használatáért
beszedett díjakból jusson annak kiterjesztésére, piacorientált fejlesztésére is, akkor figyelni kell
a piac jelzéseit: ahol nagyobb a torlódás, ott várható kapacitáshiány a jövőben. A nagyobb
torlódás egyben nagyobb bevételt is eredményez (a torlódási díjakból), amely folyamatosan
emelkedik, tekintve, hogy a használók fizetési hajlandósága is növekszik. Ez utóbbi jelenséget
az okozza, hogy az egyes, kínálatbiztosító vasúttársaságok egyaránt jelen kívánnak lenni a
frekventált szakaszon. Hasonló okok miatt igen magasak a nagy forgalmú repülőterek leszállási
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díjai a reggeli és a délelőtti órákban. A növekvő bevételek kumulálása során kialakul egy olyan
pont, amikor az összegyűlt tőke a vasútvonal (-szakasz) bővítésére fordítható. A bővítés után a
torlódás, annak költségei és a fizetési hajlandóság csökken, ezért a beszedendő pályahasználati
díjat is csökkenteni kell. A végső használó szempontjából ugyanakkor ellentétes folyamat
figyelhető meg: az egyéni torlódási externális költsége (pl. többlet időfelhasználásból adódóan)
is növekszik, így a szolgáltatásért a fizetési hajlandósága csökken, a túlzsúfolt szakaszok helyett
alternatív útvonalat/időpontot fog keresni.
A bemutatott, tisztán a torlódási költségek határköltségben történő megjelenését támogató
rendszer megvalósításakor komoly nehézségek mutatkoznak. A legnagyobb ezek közül az, hogy
az adott vasútvonalon való vonatközlekedés infrastruktúra költségei igen nagy hullámzást
fognak mutatni. Ez már önmagában is tervezhetetlenné teszi sok vállalat jövőbeni költségeit, de
lecsapódása és felerősödése a magángazdaságban kihat a gazdálkodás többi résztvevőjére is, és
nemkívánatos, erős lengéseket okoz a jövedelemtermelésben. A határköltségek bevezetésével
pedig éppen, hogy az egyensúly növekedését kellene elérni, nem pedig a gazdaság egyébként is
meglévő káros lengéseinek amplitúdóját emelni.
A hazai szakirodalomban Monigl mutatott rá elsőként a torlódási költségek megjelenítési
nehézségeire a határköltség alapú árkalkuláció esetén [Mon00]. A városi közlekedés területére
összpontosítva (a technikai feltételek tárgyalása mellett) cikkében a nehézségeket is figyelembe
véve a határköltséggel arányos, de differenciált árak bevezetését javasolja: „… ehelyett inkább a
marginális költségekkel arányos, területileg és napszak szerint differenciált díjak jelenthetnek
megoldást, amelyek városi körülmények között célszerűen megállítás nélkül beszedhetők, vagy
elektronikus úton (chipkártyával), vagy előre vásárolt matricával.” Hasonló kérdések jelennek
meg a „Fiscus” EU kutatási projekt (4. Keretprogram) gondolatai közt is [Fis01].
A gyakorlati nehézségek sorában a következő jellemző az, hogy a határköltség alapon
végzett árképzés teljesen eltekint az intézményi háttér kérdéseitől. A neoklasszikus elméletnek
megfelelően adottak az adóbevételek, amelyeket (az ideális állapotot feltételezve) a társadalom
preferenciarendszerének megfelelően a legjobban használnak fel, és oda csoportosítanak, ahol
az a legjobb hozamot hajtja. A közlekedési beruházások esetében ez azt jelenti, hogy költséghaszon elemzéssel dől el, hogy az adott tőkemennyiség a közlekedésbe áramoljon-e, és ha igen,
akkor azon belül melyik alágazatba [Rot91]. A valós gazdaság viszonyai között ez az eljárási
mód négy nehézséget is felvet:
1. Az információáramlás az egyes gazdasági szektorok és az állam között nem tökéletes.
Így viszont nem lehetséges egy „központi hatóság” (tehát pl. az állam) által hatékonyan
ellenőrizni a közlekedési rendszert. Az optimális közlekedési teljesítményárazás (a teljes
ágazatra kiterjedően) ugyanakkor feltételezi, hogy az állam központilag irányítja a rendszert. Az
állam pedig (a jelenleg divatos közgazdasági elmélet által bizonyítottan) rossz gazda, ezért a
hatékonyság növeléséért a gazdasági szakemberek erőfeszítéseket tesznek, hogy az állam
szerepét csökkentsék az egyes szektorokban, köztük a közlekedésben, ezen belül pedig a vasúti
közlekedésben is.
2. Rossz társadalmi elfogadottság. A közlekedés használatáért fizetők körében
bizalmatlanság jelenik meg a befizetett díjak sorsát illetően. Az elmúlt évtizedek gazdaságipolitikai eseményeit tekintve nem alaptalan az a félelem, hogy az általános költségvetésbe
befolyó díjak „eltűnnek” az állami döntéshozatal útvesztőjében. Éppen ezért kezd tendenciává
válni a díjfizetők részéről, hogy elvárják befizetéseik „pántlikázását”, azaz annak garantálását,
hogy a közlekedés használatáért adott anyagi hozzájárulásukat az állam az igénybe vett alágazat
fejlesztésére fordítsa. Ez a tendencia nem kedvez a vasútvállalatoknak, mert a klasszikus sablon
szerint ők szoktak keresztfinanszírozási jövedelmet szerezni a közúttól.
3. Hiányzik a megfelelő fejlesztések kezdeményezése. Ha az állam döntési mechanizmusa
során úgy értékeli, hogy egy torlódással jobban sújtott vasúti vonalszakaszról származó
bevételeket egy másik területen (akár vasúti fejlesztések területén) költi el, akkor hiába
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növekszik meg a torlódott szakaszokon fuvaroztatók/utazók fizetési hajlandósága, nem a
megfelelő helyen fog lecsapódni az ebből származó többletbevétel. Így viszont nem ott valósul
meg a fejlesztés, ahol arra a leginkább szükség lenne. A hiba abból adódik, hogy a határköltségmodellbe befoglalt döntéshozatali eljárás központosítást tételez fel, ez pedig nem minden
esetben megfelelő, ha helyi érdekeltségű fejlesztésekről, illetve a fejlesztési források helyi
allokálásáról kell dönteni.
4. Magasak a tranzakciós költségek és nem a megfelelő szinten születnek meg a döntések.
Az állam közismerten nagy tranzakciós költségekkel dolgozik, a teljes apparátus finanszírozása
óriási összegeket emészt fel.
Az EU Bizottságának javaslatait megelőzően (részben annak alapjául szolgálva) több más
elemző is foglalkozott a deficitfinanszírozás kérdésével. Lerner megállapítja: a hiány
kitermelése, és az általa felvetett kérdések azért játszanak központi szerepet, mert a tőkés
gazdaság természetétől idegen a gazdálkodási hiány elfogadása [Ler64]. Ebbéli véleményében
Lerner valójában a klasszikus mikroökonómia egyik alapfeltételezését önti filozófiai formába,
amely szerint minden gazdasági társaság hosszú távon legalább normál profit elérésére
törekszik, mert léte fenyegetett, amennyiben a tevékenysége hatására a vállalat értéke csökken.
Ellenpéldaként hozza fel a(z akkor még) tervgazdálkodást folytató országokat, ahol a vállalati
hiány létét irrelevánsnak tekinti, és elfogadhatónak tartja, hogy a gazdálkodási tervekben a
meglévő eszközök tökéletes kihasználására történik a döntéshozói optimalizáció, nem pedig a
hosszú távú működés alapfeltételéül a tőkés gazdaságokban elfogadott profitra.

3.2.3

A határköltség alapú árak újraelosztó szerepe

A határköltség-elméletet megvitató irodalmi anyagok [pl. Lös63 vagy Cap01] általában
külön fejezetben tárgyalják a határköltségek újraelosztási hatását. Mint arra Lewis rámutat
[Lew47], az újraelosztási hatás két fő okra vezethető vissza:
1. Az egyes közlekedési alágazatok egymástól igen eltérő állandó- és változó költség
aránnyal rendelkeznek. Az árképzési rendszerek ezt az eltérést erősíthetik, vagy tompíthatják.
Ha az infrastruktúra, mint állandó költségelem biztosítását az állam a feladatának tekinti, akkor
a határköltségek valójában csak az üzemeltetési többletköltséget jelentik újabb igénybevevő
egységenként. Az infrastruktúrát a határköltség-képzés (különösen rövid táv esetén)
automatikusan „leválasztja” a költségtényezők közül. Ezért az üzemi határköltség (amelyet meg
kell fizettetni a felhasználókkal) az egyes közlekedési alágazatok technológiai jellemzőitől
függően igen eltérő lehet, szokásosan alacsonyabb a vasúton, mint a közúton. A teljes szállítási
rendszer finanszírozásába viszont beletartozik az állandó költségek fedezete is, ezért, ha attól az
árképzési technológia miatt eltér a vállalat vagy az állam, akkor valójában burkolt jövedelemátcsoportosítást végez az egyes közlekedési alágazatok között.
2. Ha az átlagköltségek határköltséget meghaladó részét (pl. a 3.2.1 alfejezetben tárgyaltak
szerint) központi vagy regionális adó finanszírozza, akkor ismét jövedelemátcsoportosítás
történik a használók és nem használók, illetve a közlekedési szolgáltatásokat különböző
mértékben és céllal igénybe vevők között.
A közlekedési rendszerek díjazásának újraelosztási szerepét Plaut sokkal inkább
társadalmi kérdésnek és a társadalmi igazságosság és méltányosság képviselői által megoldandó
feladatnak érzi, sem mint közgazdasági problémának [Pla68]. Véleménye szerint a közgazdasági
optimalizálásnak csak akkor van itt az ideje, ha a társadalom (pl. a politikai vagy önkormányzati
rendszeren keresztül) megállapította preferenciáit. Itt ez azt jelenti, hogy dönteni kell a
költséghatékonyság, az eszközök optimális kihasználása, az igazságosság, a teherviselőképesség, stb. kritériumok fontossági sorrendbe rendezéséről, és csak ezt a döntést követően van
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értelme közgazdasági szempontból javaslatot tenni az árképzési rendszer kialakítására. Annál is
inkább, mert (mint azt Plaut megállapítja későbbi tankönyvében [Pla88] is) lényegében
bármelyik árképzési mechanizmus társadalmi újraelosztást eredményez, a különbség köztük az
„elosztási faktor” mértékében és irányában keresendő.
Polak feltételezi, hogy olyan nagy vállalatoknál, mint amilyenek a vasúttársaságok,
valójában még azok az árképzési módok is, amelyek teljes költségfedezetet biztosítanak,
valójában belső vállalati újraelosztási mechanizmust alkotnak [Pol90]. Példaként hozza fel a
vállalati belső keresztfinanszírozást, de (mint írja) „még azoknak a vállalati tevékenységeknek a
jövedelme is újraelosztásban részesül, amelyeknél ez nehezebben fedezhető fel és nem
nevesített. Ha a határköltségekkel nem finanszírozzuk az infrastruktúrát, akkor valójában az
infrastruktúra szubvencionálja az üzemet. Ha pedig a határköltségeket túlságosan hosszú távon
képezzük, akkor átlagköltséget kapunk, az üzem finanszírozza az infrastruktúrát, és nem valósul
meg a létező eszközök legjobb kihasználása”.
A Német Gazdasági Racionalizáló Kuratórium egyszerűen fogalmazza meg az
újraelosztási jelenség elfogadhatóságát [Rkw60]. A kuratórium szerint minden olyan jövedelemújraelosztásnak a társadalom számára elfogadhatónak kell lennie, amelyet (1) demokratikusan
választott intézmények döntésére alapoznak, (2) előre tervezett mértékű, és (3) szándékos
társadalmi akaratot fejez ki.
A fejezet megvizsgálta azokat a tényezőket, amelyek a határköltség-elmélet
alkalmazásával összefüggésben, az implementációs fázisban szerephez jutnak. Tárgyalta a
költséggörbék jellegzetes alakulását vasútvállalatok esetében, majd áttért a gyakorlati
megfontolások megvitatására. Ez utóbbi csoportba tartozik a vállalati deficit, vagy a torlódások
finanszírozásának kérdése, hasonlóan az újraelosztási problémákhoz. A következő 4. fejezetben
a most megkezdett vizsgálatok kiteljesítése történik meg, segítségül hívva a határköltségelméletet támogató valamint a bíráló szakmai véleményeket.

4. A HATÁRKÖLTSÉG-ELMÉLET
KÖZLEKEDÉSGAZDASÁGI ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK
ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE ÉS KRITIKAI
ÉRTÉKELÉSE
A határköltség alapú költségkalkulációval, illetve –árakkal foglalkozó jelen fejezet előbb
rövid időrendi áttekintést ad a határköltség-elmélet közlekedési szektorbeli megvitatásának és
alkalmazásának történelméről, kezdve a sort a közlekedésszakmai megjelenéstől a népszerűbb
és kevésbé népszerű szakaszokon át egészen a legújabb kutatások eredményéig, illetve az EU
Bizottságának kiadványaiban is megjelenő véleményekig. Ezt követően, a jelen korban a
kutatásokat meghatározó két fő európai iskola (a brit és a német) nézőpontjai szerinti
csoportosításban található az elmúlt közel egy évszázadnyi gazdasági kutatómunka
legjelentősebb képviselői munkáinak rövid vázlata és annak értékelése. Az előbbi a
határköltség-elmélet által kínált társadalmi optimumra fókuszálva az árképzési kérdésekre
vonatkozó válaszokat inkább a neoklasszikus közgazdasági iskola szerint keresi, míg az utóbbi a
gyakorlati megvalósítási nehézségekből és tapasztalatokból kiindulva ún. „második legjobb”
(second best) megoldások után kutat.
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4.1 Az elmélet fejlődésének azonosítható fázisai
A határköltség-elmélet a XX. század eleji megjelenésétől kezdődően több tudományos
perióduson ment keresztül. Története nem nevezhető egyenes vonalú fejlődésnek, inkább a
„ciklikus” kifejezés a szerencsés, mert egyes időszakokban igencsak hanyatlásnak indult az
elmélet. A megjelenését követően az értekezésben bemutatott, matematikailag levezethető
társadalmi-gazdasági termelési és eszköz-kihasználási optimumot adó tulajdonsága miatt nagy
népszerűségnek örvendett. A neoklasszikus gazdasági iskolát megteremtő közgazdászok
(Walras, Hotelling, Marshall) komoly figyelmet szenteltek az elmélet részletes kidolgozásának
és vizsgálatának.
A határköltség-elmélet alapvetően a termelő gazdasági ágak példáját tekintve született
meg, később kezdődött adaptációja a szolgáltatási szektorban, még később az ezen belüli
közlekedésben. A közlekedésbeli alkalmazása egy „periódusidővel” késik a termelésbeli
alkalmazásoktól. Jelen elemzés a határköltség-elmélet közlekedési szektorbeli megjelenésétől
kezdődik (az 1960-as évek eleje), míg ekkorra már az ipari, termelési alkalmazás túl volt az első
csalódáson: az elmélet kidolgozása után a gyakorlati bevezetés lehetőségeinek korlátait
boncolgatták a szerzők a XX. század közepe táján, és éppen e nehézségek számossága és súlya
miatt kezdték lassan elfelejteni az elméletet. A közlekedési szektorban való megjelenésekor a
határköltség-elmélet szakmai támogatása a termelő szektorban újra felfutóban volt (talán éppen
ez a jelenség hívta életre a szolgáltatói, ezen belül a közlekedési szektorra elvégzett
vizsgálatokat). A következők megvizsgálják, hogy a határköltség-elmélet közlekedési ágazatbeli
alkalmazása mely fordulópontokon haladt át fejlődése során.
1. fázis (1960-1967). Az ipari alkalmazásokra kidolgozott neoklasszikus határköltségelméletet átültették a közlekedés területére [Oor61]. Már ebben a szakaszban felmerült a
költségfedezet hiányának problémája az EU Bizottságának közzétételeiben [Ecm65].
Mindazonáltal az elmélet tudományos elfogadtatásra talált különösen azok körében, akik a
szektorban akkor még új, határszemléletű jóléti elméleteket vallották magukénak.
2. fázis (1967-1975). Bekövetkezik annak a felismerése, hogy a közlekedésben az ipari
alkalmazásokhoz képest sok az olyan költségelem, amely a kibocsátás függvényében nem
változik. A már korábban tekintetbe vett átlagköltség > határköltség probléma mellé társulva ez
egyfajta kiábrándulást okoz. Az EU Bizottsága immár komolyan foglalkozik a nem megfelelő
költségfedezet miatti költségvetési hiánnyal [Ecm71]. Több gondolat is felmerült, hogy miként
lehetne (kissé eltávolodva ugyan a határköltségektől) jobban érvényesíteni a költségfedezetre
vonatkozó törekvéseket. Különleges esetben az is előfordul(t), hogy néhány szerző azt javasolta,
hogy inkább vissza kell térni az átlagköltség alapú árhoz, és azt megújítani, nem pedig az „új”
határköltségekkel kell bajlódni.
3. fázis (1975-1982). A határköltség-elmélettől (annak már említett közgazdasági
nehézségei miatt) olyan eltávolodás következik be, amely lényegében annak szinte teljes
feladását jelenti. Kidolgoznak más módszereket, amelyek „retorikai szinten” ugyan a
határköltségekből indulnak ki, de valójában az árképzést már más alapokra helyezik. Ilyen a
többrészes tarifák elmélete [Wil78], és a klubelmélet is [Lit77].
4. fázis (1982-1990). Ebben az időszakban a határköltség-elmélet még mindig nem éri el
korábbi (1. fázisban tapasztalt) népszerűségét, de a kutatók kezdik újból az árképzés alapjául
szolgáló sémák kiinduló elméleteként kezelni. Elsősorban azok a módszerek nyernek teret,
amelyek a fenntartható fejlődést támogató közlekedéspolitika kialakításában segítenek.
Figyelembe veszik az intézményi korlátokat és feltételeket [Ree86], és ezek hatását a
beruházásokra [Wil89].
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A harmadik és negyedik fázisokban az elméleti szakemberek az egyes részproblémák felé
fordulnak. Ilyen pl. a függvények felülről vett konvexitása, a költségértékek időfüggése, és a
minduntalan bekövetkező egyensúlytalanság. A részterületek problémáinak megoldása (vagy
többnyire csak a megoldás keresési irányának kijelölése) még nem jelenti azt, hogy sikerülne
azokat egy átfogó elméletté rendezni. Akik pedig átfogóbb eredmények után kutatnak, a
szimuláció eszközéhez nyúlnak. Ez újabb vitát generál az elméleti (algoritmikus) és a gyakorlati
(szimulációs) úton járó közlekedésgazdászok között. A vita az elméleti szakemberek egyfajta
frusztrációját eredményezi, és egyben lökést ad az újabb kutatásoknak, amelyek az 5. fázisban
jelennek majd meg.
5. fázis (1990-1998). Az EU Bizottsága rendezni kívánta végre a közlekedési rendszerek
árképzésével kapcsolatos évtizedes elméleti vitát, és ezért a közösségi kutatási költségvetésből
forrást biztosított a közlekedés területére érvényesített tanulmányok készítésére. Ezek a
neoklasszikus elmélet reneszánszát hozták, amely a Bizottság Fehér Könyvében meg is jelent
[Ecm98].
6. fázis (1998- ). A neoklasszikus elmélet feléledésével ugyanakkor újra előtérbe kerültek
a korábbi gondok a költségfedezet hiányosságaival kapcsolatosan, amikor a gyakorlati
alkalmazás számára igyekeztek ajánlásokat kidolgozni. A vasút esetében pl. megengedik
bizonyos szorzótényezők használatát, amelyekkel felfelé korrigálhatók az árak a jobb
költségfedezeti szint elérése érdekében [Ecm01]. A közút esetében pedig elfogadják a
lényegében átlagköltség alapon képzett árakat [Rot02a]. Ezeket a próbálkozásokat össze lehet
hasonlítani a leírt fázisokkal. Ekkor az tapasztalható, hogy a Bizottság lényegében az 1970-es
évek második felében már megjelent próbálkozásokat igyekszik új formába önteni. Jelen
disszertáció célja ebben a sorban az, hogy tiszta képet teremtsen a határköltség-elmélet elemző
és gyakorlati irodalmának rengetegében, valamint, hogy a vállalati költségfüggvények új
szemléletű megfogalmazásával javaslatot adjon a határköltségek vasúttársasági felhasználására.

4.2 A határköltség-elmélet használatát támogató kutatók
munkásságának elemző értékelése
Napjaink európai közlekedésgazdasági kutatásainak egyik alapvető meghatározója a
neoklasszikus közgazdászok azon csoportja, akik összefogják a határköltség-elméletet a
valóságban megvalósítani kívánó kutatókat. A legfőbb képviselőjük a Leeds-ben (NagyBritannia) székelő Institute of Transport Sciences (ITS), és vezetője, C. Nash. Mind az EU
kutatási keretprogramjaiban futó projektek sorozatában, mind ettől függetlenül, más
közlekedésszakmai nemzetközi rendezvényeken képviselik a neoklasszikus gazdasági iskola
határköltség szemléletét. Modellező munkájukkal támasztják alá az egyes tanulmányokban
bevezetésre javasolt, a „tiszta” határköltség-elmélet alkalmazását bizonyos gyakorlati
korlátokkal megvalósító eljárásokat. Az intézetnek külön kutatócsoportja szakosodott a vasúti
költségkalkulációs eljárások kidolgozására. Ők elsősorban (más európai kollégáikhoz
hasonlóan) az infrastruktúra-díjasítás kérdéseit vizsgálják [Nas02]. Nézőpontjuk szerint a
határköltség-elmélet alapjai a valós gazdaság számára is megadják a lehetőséget arra, hogy az a
jobb társadalmi hatékonyság irányába mozduljon el. Ennek érdekében lehetőleg minél
pontosabban meg kell tudni határozni az egyes közlekedési tevékenységekkel kapcsolatban
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felmerült társadalmi (!) költségeket, beleértve az externális hatásokat és a támogatások,
keresztfinanszírozások rendszerét, és tiszta választ kell adni a „mit miért” kérdésre. Ezt
követően kell kialakítani a közlekedési rendszer használóitól beszedendő árakat, amelyek akkor
lesznek a társadalom számára optimálisak, ha sikerül a határköltség-elméletet a gyakorlatba
átültetni. A gyakorlati alkalmazás természetesen nem jelenti az elmélet kompromisszumok
nélküli megvalósítását. Az implementációs kutatásoknak éppen az a céljuk, hogy feltárják
azokat a pontokat, amelyek gyakorlati megvalósítása aránytalan terhet róna a használókra, és
hogy meghatározzák, hogy ezeken a pontokon (esetleg némi „engedményt” adva a matematikai
optimumból) milyen módszerrel segíthető át a megvalósítási folyamat.
Az alábbiakban áttekintik és értékelik azokat a kutatásokat és eredményeiket, amelyek
(csatlakozván jelenkori képviselőikhez) az esetlegesen felbukkanó nehézségek ellenére a
határköltség-elméletben látják a közlekedési rendszerek használatának optimális szintjét
megvalósulni.
Az egyes, a neoklasszikus közgazdasági iskolával foglalkozó szerzők hozzáállása nagyon
eltérő a határköltség-elméletből adódó szabályhoz (vagy ahogyan Lerner az általa felállított
modellben egyszerűen nevezi: A SZABÁLY-hoz [Ler64]). Ő az MC=P=MR egyenlőséget
állítja a középpontba, és mint a kibocsátás (szolgáltatási teljesítmény-létrehozás) szabályozó
mechanizmusát tárgyalja: „Ha valamely termelési tényező értéke nagyobb, az általa megtermelt
újabb egység eladási áránál, akkor növelni kell az általa létrehozott a termelést. Ha ez az érték
kisebb, mint a kapcsolódó ár, akkor csökkenteni kell a termelést, ha pedig a két érték azonos,
akkor a vállalat elérte az optimális teljesítményszintet” [Ler64]. Lernernél tehát a határköltségegyenletek nem elsősorban ármeghatározásra, hanem a vállalat teljesítményének optimális
beállítására szolgálnak. Más szerzőknél is megjelenik ez a szemlélet, az egyes esetekben hol
nagyobb, hol kisebb hangsúlyt kapva használják a határköltség-egyenleteket egyszer kibocsátásszabályozásra, máskor árszabályozásra, attól függően, hogy melyik változót tekintik a
modellben exogénnek.
Lernerhez hasonlóan Maigny is az optimális kibocsátást megadó szabályt olvassa ki a
határköltség-egyenletből [Mai76]. Csatlakozik hozzájuk Müller, aki szintén nem tartja
szerencsésnek, hogy sokan kizárólag az ár meghatározására kívánják a határköltség-egyenletet
felhasználni [Mül50]. Ehelyett ő a kettőt összekapcsolva, közvetlenül „határköltség alapú ár- és
kibocsátás-vezérlés”-ről beszél. Az egyenletet Schneider viszont nem integrált egységként
kezeli, hanem két önálló szabállyá bontja, attól függően, hogy az aktuális számításban mit kell
meghatározni. A kibocsátási szabályt Lernerhez hasonlóan fogalmazza meg, az árakat pedig
„úgy kell beállítani, hogy a megválasztott kibocsátási mennyiségnél a kereslet és a kínálat éppen
kiegyenlítse egymást” [Sch83]. Ha tehát a vállalati döntéshozó megfogadja Schneider első
tanácsát is, akkor a határköltséggel lesz azonos a vállalat termékének az ára.
Stefani másképpen adja meg a határköltségek definícióját [Ste53] amellett, hogy az
elmélet gyakorlati alkalmazását támogatja. „Társadalmilag szükséges” költségekről beszél, és
ebbe nem érti bele a tevékenység bővítéséhez, esetleg a termelés növekedéséhez kapcsolt, de
annak nem feltételeként megvalósított beruházásokat, a „társadalmilag indokolatlan”
költségeket. Ezzel a határköltség fogalmát lényegében a többlet-munkadíj ráfordításra szorítja
le. A mai, elfogadottnak tekinthető definíciók ezt már túlhaladták, annál is inkább, mert még ha
elméleti megfontolás tárgya is marad az, hogy mi tekinthető az egységnyi többlet termékre
terhelhető költségnek. Az semmiféleképpen nem engedhető meg, hogy a költségfogalom
tartalmazzon egy szubjektív ítéletet arra vonatkozóan, hogy mely költség indokolt társadalmilag,
és melyik nem.
A szakirodalomra jellemző, hogy az általános számviteli, költségelszámolási rendszerre
fókuszálva egyes szerzők ebből vezetik le a közlekedési vállalatok más vállalatokkal való
összehasonlíthatóságának nehézségét, majd próbálnak tanácsot adni az ebből levont
következtetéseket felhasználva az árképzési rendszerre. Az Egyesült Királyság közlekedési
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minisztériumának tanulmánya éppen fordítva tette ezt [Det99]. A határköltségek definíciója
alapján megnézték, hogy az mit jelent pontosan az egyes közlekedési alágazatok számára, majd
összehasonlították mindezt az ipari gyakorlattal. Mindezekkel a következő megállapításokra
jutottak:
1. A határköltség-elmélet alapfeltételezése, miszerint a meglévő eszközpark kihasználásának
társadalmi optimuma a határköltség alapú árakkal érhető el, a közlekedési szektorra is igaz.
2. A közlekedésben (alágazatonként eltérően) ugyanaz a közgazdasági határköltség definíció a
megvalósítás szintjére alkalmazva alapvetően eltérő kalkulációs sémát eredményez.
3. Az eltérő kalkulációs séma miatt a közlekedési vállalatoknál nem szabad ugyanazt az
eredménykritériumot alkalmazni a gazdálkodás hatékonyságára vonatkozóan, mint az
iparvállalatoknál. Továbbmenve, az egyes közlekedési módok közötti összehasonlítás sem
helyénvaló, mert az üzemi technológia jelentősen eltér.
Pálfalvi elemzésében az EU szabályozását vizsgálja: „A díjszabási kötelezettségből akkor
keletkezik gazdasági hátrány, ha a kötelezettséggel terhelt közlekedés bevételei és kiadásai
között a különbség kisebb, mint azon bevételek és kiadások közötti különbség, amelyek a
kötelezettség alá eső szolgáltatás költségeinek figyelembe vételéből, és az üzletszerű működés
esetén a piaci helyzetből adódnak.” [Pál03]. Ha tehát a vasúttársaság a szabályozás alól
mentesülve magasabb piaci értéken tudná eladni a szállítási szolgáltatást, akkor az állami
szabályozásból hátránya származik. „Ezzel szemben – érvel Pálfalvi – a díjszabási kötelezettség
inkább költségelvű, ha abból indulunk ki, hogy egy adott társadalmi réteg (…) nem képes
megfizetni a költségek alapján számított tarifát (…)” Mindebből arra a következtetésre jut, hogy
a határköltség-elmélet a közforgalmú személyközlekedésnek jól alkalmazható árképzési sémája
lehet.
A brit Gazdasági Kutató Központ tanulmányában összegzi a korábbi költségfedezeti viták
eredményét [Erc98]. A tanulmány más gazdasági szektorok példáján mutatja be, hogy miért
igen helytelen a teljes költségfedezetet, mint alapkritériumot a vállalatok elé eredményességi
mércének állítani. A határköltségek jelentőségét éppen abban találja meg, hogy a hatékony
gazdálkodásra (a meglévő eszközök optimális kihasználására) ösztönöz, és nem köti ezt össze
költségfedezeti kritériummal. „A határköltségek alapján képzett árak hatékonysága éppen abban
rejlik, hogy a költségfedezetet, mint a gazdaságban oly sokszor fellépő követelményt egyszerűen
kizárja a kalkulációs sémából. A határköltségek társadalmilag optimális kibocsátást
eredményeznek, attól függetlenül, hogy milyen a vállalat költségstruktúrája. Éppen ezért
nagyszerűek: nem a vállalat költséggazdálkodási ügyességére van bízva a vasúti szolgáltatás
mennyisége és minősége” – írja a tanulmány.
A határköltség-elméletet megvitató irodalomban örökzöld témának számít annak a
megtárgyalása, hogy az egyes gazdasági ágazatokban bevezetett, vagy bevezetni tervezett
határköltség alapú árak hogyan hatnak a többi alágazatra, és azok árainak elfogadtatására.
Tanulmányában Arnim a határköltségeket (a jobb költségfedezet elérése érdekében
árdifferenciálással kombinálva) jó árképzési alapnak tekinti [Arn63], bár személye mégsem
sorolható egyszerűen a „támogatók” csoportjába (lásd még 4.3 fejezet). Mint írja: „az
iparvállalatoknál és több szolgáltató szektorban beváltak már a határköltség alapú árak, és ha
ezek érvényesítését segítjük a vasútvállalatok esetében, akkor haladunk a vállalati rendszerek
gazdasági konvergenciája felé, azaz fokozatosan minden gazdasági szektorban kialakulhat a
társadalmilag optimális termelési struktúra”. Arnim ugyan csak egy fél mondattal jelzi, hogy „a
struktúraátrendeződés bizonyára kihat a kereslet-kínálat egyensúlyi pontjának megváltozására”,
ez mégis rendkívüli fontosságú. Vélhetően ugyanis éppen ez az a tényező, amely miatt a
politikusok mindig is óvatosan kezelték a vasúti árképzési kérdéseket, különösen a
személyszállítási területeken. A jelenlegi árképzési rendszerek egyelőre igen messze vannak a
határköltségeken alapuló kalkulációs sémák eredményétől, és ezért nem becsülhető meg
pontosan, hogy milyen hatással lenne az ár által mozgatott piaci átrendeződés. A MÁV Rt.
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esetében a belső költségkalkulációs és kontrolling rendszer éppenséggel még azt sem teszi
lehetővé, hogy a változás iránya megbecsülhető legyen. A keresleti rugalmasságról, a vállalat
kínálati rugalmasságáról, és a közlekedési szektorok közötti kereszt-árrugalmasságokról szintén
nincsenek megfelelő információk, pedig ezek szükségesek lennének annak érdekében, hogy
pontosan becsülni lehessen az egyensúlyi pont eltolódását.
Brown és szerzőtársai érdekes megállapítást tesznek: a vasúti közlekedési szektorban csak
akkor valósulhat meg a tökéletes határköltség alapú árképzés, ha a vasútvállalat állami
tulajdonban marad [Bro83]. A magántőke ugyanis képtelen lenne lemondani a költségek
árakban való érvényesítéséről, illetve a profit megszerzése iránti törekvésről. Napjainkban
láthatók Brown figyelmeztetésének jogosságára utaló jelek az Egyesült Királyság
vasúttársaságaival történtek esetében.
Többen megvádolták Brown-ékat, hogy a tőkés gazdaságok közepén közgazdaságilag
megtámogatott ideológiai alapon szeretnék az állami gazdálkodást meghonosítani. Közéjük
tartozik Gillen is [Gil91]. Valójában azonban a Brown-féle modellben csak azért van szükség az
állami tulajdonra, hogy a profitmotívum elsődlegességét sikerüljön elnyomni, és nem pedig
azért, hogy egyfajta „szocialista átrendeződés” következzék be a gazdaságban. Annál is inkább,
mert a modell feltételezi a piacok létezését, és (mint azt a tanulmányukban írják is) „a
határköltség alapon végzett árképzés a vasúttársaságoknál feltételezi a piacok létezését, a
Marshall-féle egyensúlyi pont kialakulását, és működésképtelen olyan esetekben, ahol a
vállalatok kibocsátását központi terveknek megfelelően kézi vezérléssel irányítják”. Ezzel a
megállapítással egyet lehet érteni, mert a tervgazdaságok elveiben nem szerepelt a keresletkínálat egyensúlyának piaci elvű biztosítása, a Brown-modellben azonban az állami tulajdon
ellenére igen.
Szintén érdekes Montgomery meglátása [Mon79]. Nála jelenik meg először az a gondolat
(amit később Brown a vasúti szektorra alkalmazott), hogy a határköltség alapú árak általában
véve nem a magántulajdonú intézmények árképzésének hatékony módját adják meg, hanem
csak akkor valósulhatnak meg tökéletesen, ha a termelési tényezők állami tulajdonban vannak.
Ez annál is inkább furcsa megállapítás, mert Hotelling a XX. század elején éppen a tökéletes
kapitalizmus szabad versenyére vezette le határköltség-elméletét [Hot38]. A tanulmány
háttérmunkái alapján megállapítható, hogy a „pálfordulást” az ideális feltételekkel rendelkező
szabad versenyhez képest éppen a peremfeltételek tökéletlensége hozta: a valós gazdasági
versenyben az árakat oly sok hatás éri, hogy azok eltávolodhatnak a határköltségektől, az
utóbbiakkal megegyező árakat „kikényszeríteni” viszont csak állami eszközökkel lehet(ne),
ezért az állami tulajdonú vállalatoknál működőképesebbek a határköltség-elméleten alapuló
árképzési sémák.
A vonatkozó korlátozó feltételek sokrétűsége igen komoly kérdéssé teszi a határköltségelmélet gyakorlati alkalmazhatóságát. Az elmélet belső stabilitását adó feltételezések közül
lényegében egy sem teljesül maradéktalanul a valós gazdaság viszonyai között. A határköltségelmélet robusztusságának vizsgálata ezért több közgazdászt megfogott, és kutatásaik
eredményeként számos publikáció született. Az egyes kutatók (attól függően, hogy melyik
gazdasági szakterületen voltak elsődlegesen érintettek) más-más korlátozó feltételek vizsgálatát
helyezték a középpontba, és ezek valóságbeli elemzéséből nem egyszer eltérő következtetésekre
jutottak [Nis01]. Eredményeik felhasználása, következtetéseik átgondolása alapot nyújt a
vasúttársaság számára készített új modell vizsgálatához.
A német Gazdasági Racionalizáló Kuratórium az 1969-ben kiadott füzetében [Rkw69] a
gazdaság vasúttársaságon kívüli szereplőinek árképzési tökéletlenségeiből indul ki. A
határköltség-elmélet ugyanis feltételezi, hogy a vasútvállalat bemeneti (erőforrás-) piacain a
termelési tényezőket azok határköltségének megfelelő áron bocsátják rendelkezésre. Ez azonban
nem felel meg a valóságnak, részben a szereplők (munkavállalók) irracionális
preferenciarendezése, részben pedig a többi vállalat nem határköltség-elven kialakított árai
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miatt. Ha ilyen termelési tényezőt vásárol a vasútvállalat (és ezt meg is teszi mind a munkaerő,
mind pedig az anyagi termelési eszközök piacán), akkor „importálja” a társadalmi optimumtól
való eltérést. Ebben az esetben a legtöbb, amit a vállalat tehet az, hogy nem rontja még jobban a
társadalmilag már eleve torzultan jelentkező erőforrás-allokációt. Ha a vállalat teljes mértékben
megvalósítja a határköltség alapú árakat, akkor ez a helyzet megvalósul, ez indokolhatja tehát
mégis a határköltség-elmélet vasútvállalati bevezetését. Ahhoz viszont, hogy a társadalom
szempontjából a végtermékként megjelenő vasúti szolgáltatás mennyisége az abszolút
társadalmi optimumnak megfeleljen, módosítani kell a tiszta határköltség elméleten. Ezt
„kompenzációs határköltség-torzítás”-nak nevezik, amelynek célja tehát, hogy a vállalat input
oldalán megjelenő rossz társadalmi allokációt jó irányba módosítva (és a határköltség-elmélettől
ezért eltérve), mégis optimális erőforrás-kihasználást teremtsen meg.
A vasúttársaságok napi gyakorlatában könnyen felfedezhetők a kompenzációs torzítás
jelei, még ha nem is határköltség elven történik az. Jellegzetesen ilyenek a nyugdíjasoknak,
pedagógusoknak, diákoknak, közalkalmazottaknak, stb. adott utazási kedvezmények. A
társadalmi szinten megvalósuló tőkeallokáció azt eredményezi, hogy a munkabérek
vonatkozásában pl. a pedagógusok diszpreferáltak más munkavállalókkal szemben. Ezért a
vasút (az állami akaratnak teret biztosítva) kedvezményes utazási lehetőséget kínál számukra,
amely mintegy kompenzálja a bérekben torzultan megjelenő társadalmi erőforrás-allokációt. A
kedvezmények természetesen torzítják a határköltség alapon (vagy akár átlagköltség alapon)
képzett árakat, de torzításuk éppen inverze a társadalmilag kialakult tényezőáraknak (pl. tehát a
munkabéreknek), ezért elősegítik az optimális erőforráselosztás irányába történő elmozdulást.
Logikailag a „tökéletlen környezet” tárgyalásának sorába tartozik, noha időben jóval
megelőzte a fenti elemzéseket Kahn dolgozata, amely a Marshall-féle korlátozó feltételek
nagyvonalú vizsgálatára alapozza megállapításait [Kah35]. Már maga Marshall is kitért a
korlátozó feltételek valós gazdasági viszonyok közötti nehéz teljesülésére, Kahn ezt a
gondolatsort folytatta tovább. A XX. század első felében többen támadták a határköltségelméletet annak szigorú alkalmazhatósági feltételei miatt, és állították, hogy a valóságtól
túlságosan is elrugaszkodott. Kahn elismeri ezen megállapítások jogosságát, de kiemeli, hogy a
tökéletlen piaci környezetben nem csak a határköltség-elmélet korlátozó feltételei sérülnek,
hanem a többi „tiszta” közgazdasági elméleté is. Tehát pl. az átlagköltségek pontos
meghatározása is feltételezi a tökéletes termelési-tényező piacot, vagy a teljes információellátást
és a tranzakciós költségek nem létezését. Ezért Kahn hangsúlyozza: „Ha tehát figyelembe
vesszük azt, hogy a valós gazdaság a tiszta elméletek mindegyikét közel azonos mértékben
torzítja, akkor újra célszerű megvizsgálni, hogy a párhuzamos torzítások jelenléte mellett nem
ad-e a határköltség-elmélet jobb végső eredményt, mint a többi, szintén torzított korlátozó
feltételekkel dolgozó séma”.
Az EU Bizottságának költségkalkulációs kézikönyve [Cmh01] ugyan egyetért az alapvető
és jellemző problémával (átlagköltség > határköltség), azonban óvva int attól, hogy ezt minden
vasúti tevékenységgel foglalkozó társaságra érvényessé tegyük. Ki lehet ugyanis alakítani olyan
vasúti szervezetet, amely a méretgazdaságossági tartomány fölött, illetve annak környékén
üzemel, és így növekvő termeléssel a határköltség jobban nő, mint az átlagköltség, azaz a
határköltség alapú árak a teljes költségfedezeten túlmenően még profitot is hoznak. Példaként
említ a szöveg egy kis létszámmal fenntartott, mégis nagy forgalmat bonyolító londoni elővárosi
vasúti szakaszt, ahol sikerül a költséggörbe emelkedő tartományán dolgoznia a koncessziós
társaságnak.
Az angol vasutak átalakításának nemkívánatos következményeit most nem fölemlegetve,
mindenképpen érdemes azért levonni a tanulságot, amint azt Papaioanou is megtette [Pap00]: A
piaci igényekhez jobban illesztett, és lényegesen karcsúbb szervezet számára nem a rendkívül
nagy szállítási teljesítmények lebonyolítása adja a méretgazdaságossági küszöböt, hanem annál
jóval alacsonyabb teljesítménynél is elérik azt, és az árképzésben jobban érvényesíthetik a
határköltségeket. Az említett londoni elővárosi vasúti szakasz üzemeltető társaságának
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felépítése nagyon hasonlít egy közepes közúti fuvarozó vállalat szervezeti felépítésére, és
hatékonysága elsősorban kicsinységében rejlik. Ha tehát sikerül a vasúti szervezetet úgy
átalakítani, hogy az átalakítás eredményeképpen az jobban eleget tesz a piaci
követelményeknek, és emellett sikerül a vasúti üzem biztonsági igényeinek megfelelő
vonatközlekedtetési és karbantartási rendszert kialakítani, akkor jogosan kér teret magának a
határköltség-elmélet alkalmazása a vasúti szektorban is.
Jansson közlekedésgazdasági könyveinek első kötete [Jan80] a szakirodalom
felületességét ostorozza, mert az – mint írja – „sokszor összekeveri a szabad verseny MC = P,
határköltség = ár fogalmát a monopóliumok haszonmaximalizáló egyenletével, amely így fest:
MR = MC, azaz határbevétel = határköltség”. A monopóliumoknál tapasztalható negatív
meredekségű keresleti görbe ugyanis eleve nem teszi lehetővé a tiszta verseny esetén
automatikusan bekövetkező MR = MC = P hármas egyenlőség fennállását. Ezért – fűzi hozzá
Jansson – határköltséggel megegyező árak alkalmazásával vélhetően nagyobb teljesítményi
szintet eredményez a piaci egyensúly, mintha inkább a határbevétellel lennének egyenlők a
határköltségek, és ennek keresleti görbére vetítésével kellene meghatározni az árat. „A
monopóliumok klasszikus árképzési modellje egyébként sem alkalmazható vasútvállalatok
esetében: az MR = MC ponthoz vetített keresleti görbe olyan magas átlagköltségekkel jár az
alacsony teljesítményi szint miatt, hogy a vasút teljesen finanszírozhatatlanná válna” – írja
Jansson. Később levonja a következtetést: ha ellenben az árak egyenlők a határköltségekkel
(MC = P), akkor ugyan még mindig le kell mondani a teljes költségfedezetről, de a szakadék az
árak és az átlagköltség között már nem lesz olyan nagy, és a kapacitás kihasználása is sokkal
kedvezőbben alakul.
Littlechild és szerzőtársa, Thompson korántsem tartják katasztrofális eredménynek, hogy a
vasutak határköltsége kisebb, mint az átlagköltség. Vizsgálatot végeztek különböző iparágakat
összehasonlítva [Lit81], és az egyes vállalatokat összevetették annak fényében, hogy
működésük szüneteltetése mekkora veszélyt és/vagy társadalmi veszteséget okoz. Kutatásaik azt
mutatták, hogy azon iparágak, ahol nagyobb ez a veszteség, a biztonsági előírások szigorításán
túlmenően tendenciózusan az alaptevékenységhez kapcsolódóan nagyobb tartalékkapacitással
rendelkeznek. Az általuk azonosított, nagy tartalékkapacitást tartó vállalatok közé tartoznak
általában az erőművek, a postavállalatok, a vasútvállalatok, és több, társadalmilag fontos
közműszolgáltató. Ezt megerősíti Mann későbbi tanulmánya is [Man02]. A kapacitások
nagyobb tartalékolásának okát keresve az egyes nemzeti jogszabályokban több olyan
vonatkozást is talált a két szerző, amelyek az említett gazdasági szektorok állandó rendelkezésre
állását szabályozzák. Államtól függő részletességgel, de az általa megvizsgált európai országok
mindegyikében a vasúttársaságokkal kapcsolatban is megfogalmaztak a törvénykönyvek ilyen
követelményeket. „A vasutakkal szemben támasztott megbízhatósági, és ellátási igények
önkéntelenül is kiváltják a vállalatból a biztonsági tervezés szükségességét, és ennek
következtében jelentős vontatási- és infrastrukturális kapacitástartalékok keletkeznek. A
szokásos gazdaság viszonyai között ezek fölöslegesnek nevezhetők. Itt azonban funkciójuk van,
és mint funkció, költségekkel is járnak. Sokban ennek köszönhető, hogy az átlagköltség
jelentősen meghaladja a határköltséget a vasútvállalatoknál” – írja a szerzőpáros a cikkében.
A tanulmány második részében kísérletet tesznek arra, hogy (1) megbecsüljék, hogy az
egyes említett iparágak kapacitásának mekkora aránya tulajdonítható a fenti okoknak, valamint
(2) megadják, hogy ezen kihasználatlan kapacitások nélkül mekkora lenne az adott iparág
határköltsége és átlagköltsége közötti különbség. Ezt a különbséget számszerűen csak a
távközlési szolgáltatókra vonatkozóan tartalmazza a dolgozatuk, a vasúttársaságok esetére csak
egy tömör becslést adnak. Eszerint a határköltségek és az átlagköltségek közötti különbség a
jelenlegi termelési tartományban mintegy 30%-kal zsugorodna, ha a „fölösleges” kapacitások
megszűnnének.
Bár a szerzőpáros pontosan nem adta meg, hogy milyen modell áll a becslés hátterében, és
azt sem, hogy a „jelenlegi termelési tartomány” kifejezés alatt mit értenek, melyik
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vasútvállalatra vonatkoztatják megállapításaikat (esetleg a vállalati költségfüggvények átlagát
képezték), mégis igen figyelemre méltó eredményt értek el. Ha a határ- és átlagköltség görbék a
vasútnál egymáshoz 30%-kal közelebb kerülnének a technológia lényeges megváltoztatása
nélkül, akkor ez feltétlenül gondolkodási alapot ad arra, hogy milyen módszerekkel lehetne a
látszólag holt tömegként „cipelt” kapacitástöbbletet menedzselni, esetleg működő kapacitássá
konvertálni, vagy valamiképpen kivonni a ráfordítás-igényes eszközök közül.
Érdekes szakirodalom-történeti tény, hogy a határköltség-elmélet egyik atyja, Hotelling
maga a vasútvállalatoknál kereste az elsők között az elmélet gyakorlati alkalmazási lehetőségét
[Hot38]. A vasútvállalatok már a XX. század első felének Amerikájában óriási cégek voltak, és
az erős központi döntéshozatali mechanizmus, valamint a döntések végrehajtási rendszere
lehetővé tette, hogy egységesen kidolgozott elvek szerint egy óriási szektor árképzése valósuljon
meg.
Ehhez képest kissé lesújtó Wilson negyedszázaddal későbbi véleménye, amely szerint a
vasúti szolgáltatásokért annak igénybevevőitől kért árak igen távol állnak bármiféle vállalati
határköltségtől [Wil62]. Megállapítható, hogy ezen a téren a Wilson cikkét követő negyven
esztendő sem hozott lényeges változást. Lösenbeck szerint valószínűsíthető az, hogy ennek oka
nem abban keresendő, hogy a vasútvállalatok vezetői ne látnák a határköltség-elmélet
potenciális lehetőségeit, hanem inkább abban, hogy a gyakorlati alkalmazás számos olyan
nehézséget vet fel, amelyek megoldása vagy nem lehetséges vagy a jelenlegi technológia mellett
még várat magára [Lös63].
Taussig a „mellékvonali problémát” elemzi, és a keresztfinanszírozás kérdését tárgyalja
[Tau91]. Cikkében természetesnek veszi, hogy a kisebb forgalmú szakaszokon nagyobbak a
határköltségek, de közgazdaságilag (és nem csak társadalmilag) nem tartja igazságosnak, hogy a
kisebb forgalmú szakaszokon jelentősen megemelt díjakért történjen a fuvarozás. Mint írja:
„Igaz ugyan, hogy a kis forgalmú, félreeső mellékvonalak határköltsége jóval nagyobb, mint a
nagy forgalmú fővonalaké, azonban e kettő kölcsönhatásban áll egymással, nem kezelhetők
külön. A mellékvonalakról érkező forgalom, amelyet a nagyobb állomások gyűjtenek össze –
legyen szó akár áru- akár személyforgalomról – is nagyban hozzájárul a forgalmasabb
szakaszok alacsony költségeinek kialakulásához”. Taussig érvelése szerint ez azért történik meg,
mert a vasút a méretgazdaságossági tartományban dolgozik, és a nagy forgalmú fővonalak azért
is dolgozhatnak olyan alacsony határköltséggel, mert a mellékvonalak összegyűjtött forgalma is
rajtuk halad keresztül, tehát az alacsonyabb határköltség elérését részben a mellékvonalak
többlet forgalma teszi lehetővé.
Ilyen körülmények között éppen a mellékvonalak keresztfinanszíroznák a fővonalakat, ha
mindegyiken a szigorú értelemben vett határköltség alapon határoznák meg a fuvarozási díjakat
– véli Taussig -, hiszen a mellékvonalak is részt vesznek a fővonalak kedvező forgalmának
alakításában, viszont nem kapnának vissza ebből semmit. Azt persze Taussig sem vitatja, hogy a
mellékvonalakon még így is nagyobb határköltségekkel kell számolni, de fontosnak tartja, hogy
(mint azt maga nevezi) „fővonali kompenzációban” részesüljenek.
Megvizsgálva az elmúlt évtizedek magyarországi vasúti reformjait [Fki02], akkor könnyen
megállapítható, hogy Taussig gondolatai mögött reális megfontolások húzódnak meg. Bár
határköltségszámítás annak idején nem történt, a Csanádi-féle sokat emlegetett „vasútreform”
érezhetően igazolta az amerikai szerző véleményét: a mellékvonalak felszámolása után azok
ráhordó szerepének megszűnése miatt a fővonalak vasúti forgalma is érezhetően csökkent, és
rosszabb költséghatékonysággal működött a fővonali vontatás, legalábbis azokon a területeken,
ahol a mellékvonalak szerepe jelentős volt a fővonal forgalma szempontjából.
Gillen és szerzőtársa, Oum az infrastruktúra kialakításának határköltségekre gyakorolt
hatását vizsgálják [Gil91]. A meglévő infrastruktúra működtetésére vonatkozóan tiszta ugyan a
kép: a határköltségek azt jelentik, amennyit a legutolsó igénybevevő által okozott költségek
kitesznek. Gillen-ék azonban szeretnék a határköltségekből származó információt beépíteni a
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jövőbeni fejlesztésekről szóló döntéshozatali eljárásokba. Felteszik a kérdést: érdemesebb-e pl.
egy erős hegyi emelkedőt drága építésű, de olcsóbb üzemeltetésű völgyvágással átszelni, vagy
érdemesebb-e ugyanazon a szakaszon hosszú, az adott emelkedőre szerpentinszerűen felfutó,
vagy éppen az adott hegységet megkerülő vasutat építeni. Az előbbi építési költsége lényegesen
nagyobb, mint a másiké, de a használat hosszú távú költsége olcsóbb lehet a kisebb emelkedő, a
rövidebb futási szakasz és a kevesebb üzemi teljesítményigény miatt. Ha azonban a későbbi
üzem során az árakban csak a rövid távú határköltséget sikerül érvényesíteni, akkor – mint azt
következetesen megjegyzik a tanulmányban – nem szabad a drágább építésű szakasz létrehozása
mellett dönteni. A példából (amely lehetett volna akár egy drágább beruházás-igényű, de
olcsóbb üzemű biztosítóberendezés, vagy forgalomirányító rendszer is) levont következtetést
így fogalmazzák meg: „A határköltségek szerint végzett árkalkuláció tehát csak akkor hozza
meg a kívánt eredményt, az optimális erőforrás-kihasználást, ha a hosszú távú határköltségeket
tekintjük mértékadónak a gyakorlati árkalkulációs séma alkalmazásakor. Ha a rövid távú
határköltségek érvényesülnek csak, akkor legfeljebb szub-optimum érhető el, mert nem lesz meg
az anyagi ösztönzés arra, hogy a társadalom számára hosszú távon a legkisebb ráfordítást
igénylő infrastruktúrát építse ki a vasútvállalat”.
Bringewald abból a feltételezésből indult ki, hogy a határköltségek alkalmazása gyakorlati
hatékonyságnövekedést is jelent az adott vállalatnál [Bri63]. A vasúti árufuvarozásban
megvizsgálta, hogy a vállalat belső kontrolling-rendszerét miként kell(ene) átalakítani ahhoz,
hogy a határköltségek, mint információk egyáltalán rendelkezésre álljanak és a döntésekben
felhasználhatók legyenek. A számítások eredményei árufuvarozási alszektoronként eltérő értéket
mutattak. Az irányvonati és a konténeres szállítmányok esetében viszonylag kis ráfordítással
kialakítható az az adatfelvételi rendszer, amely lehetővé tenné a határköltségek gyors számítását,
mert a fuvarlevélhez kapcsolható adatokon túlmenően más adathordozóra nincsen szükség. Ez
az éves árufuvarozási bevétel mintegy 5%-át tenné ki. Annak a meghatározása viszont, hogy egy
darabáru-küldemény, vagy egy sok rendezésen áthaladó kocsirakományú küldemény
határköltsége mekkora, csak viszonylagosan nagy ráfordítások árán sikerülne megtudni, a
költségek az ezen a területen jelentkező éves bevétel 80%-át is kitehetik.
Bringewald eredményeiből levont következtetés segítségével az árufuvarozási üzletág
éves bevételének alakulását megvizsgálva az adódik, hogy a kicsi (és egyre csökkenő) árbevételt
hozó darabáru-fuvarozásra arányosan rendkívül drága lenne bevezetni a határköltségeket
megadó információk „lekérdezését”, míg a nagyobb részaránnyal bíró konténeres (illetve RoLa)
szállítmányok estén a határköltségek viszonylag kis ráfordítással kalkulálhatókká válnak.
Fehérvári szerint éppen ezen a területen a legnagyobb a versenyhelyzet kialakulásának esélye
[Feh97]. Sajnálatos módon Bringewald nem végzett felméréseket a személyszállítási üzletágak
határköltség-információinak előállítási költségeire vonatkozóan, ezért a tanulmány olvasója
inkább csak becslésre támaszkodhat. Ez pedig azt valószínűsíti, hogy ha a személyszállításban a
határköltségeket utazó egyénekre lebontva kell meghatározni, akkor az szintén nagy fajlagos
ráfordítás-igényű lesz.
Niehans a határköltségek kalkulációinak időbeli lefolyását figyelte meg [Nie93].
Megállapította, hogy a XX. század második felében „évtizedről évtizedre javultak a
határköltségek lehetőségei”. Az 50-es években javarészt a közműszolgáltatókhoz hasonló
szerepet töltöttek be a vasutak, a vállalati költségszámításban csak közvetetten jelent meg a
létrehozott fuvarozási teljesítmény, és lényegében minden költséget állandónak tekintettek.
Később fokozatosan változott a helyzet, az egyes vasútvállalatok kezdtek áttérni a teljesítményalapú költségelszámolásra. A 90-es évekre pedig – írja – olyannyira átalakult a helyzet, hogy
már a klasszikus értelemben vett állandó költségek változóvá tételére is kezd sor kerülni.
Dolgozatában elemzi az EU vasútpolitikai irányelveit és annak a költségkalkulációs kihatását,
majd megállapítja, hogy „az infrastruktúra használatáért fizetendő pályahasználati díj valójában
az infrastruktúra állandó költségeinek változóvá tétele azon vasutak számára, amelyek azt
használatba kívánják venni. Ennek persze feltétele, hogy az állandó hozzáférési díj minimális
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legyen”. És valóban: az infrastruktúra fenntartása klasszikusan (más iparágak esetében is) az
állandó költségek közé tartozó rész. Ha ezt igénybevételtől függő díjszabással fedi le a vállalat,
akkor hasonlóvá válik a helyzet, a nyilvános távbeszélő állomásokon tapasztalttal: a szolgáltató
állandóan biztosítja az eszközt, a felhasználó pedig használattól függő, az ő számára teljesen
változó költséget jelentő díjat fizet annak igénybevételéért. Niehans tovább megy elemzésében:
ha nem csak az infrastruktúrát, hanem az azon működő vontatási elemeket is „bérleti díjért”
kapja meg a vállalkozó vasút, akkor a gépészeti elemek állandó költségei is „változósítva”
jelennek meg.
A költségkalkulációs tendenciákat Niehans-szal együtt követve megállapítható, hogy
valóban elmozdulás történik az óriási részt kitevő állandó költségek „változóvá tétele” irányába.
A határköltség-elmélet bevezethetőségének ez tulajdonképpen a feltételei közé tartozik. Minél
több állandó költséggel fenntartható „szolgáltatáselemért” fizet a vállalkozó vasút változó díjat,
annál több gyakorlati eredményt hozhat a határköltség-kalkulációs sémák kialakítása.
Továbbmenve, minél több, korábban állandó költségrészt változósítása történik meg,
„marginalizálás”, annál nagyobb lesz az az időtáv, amelyen a határköltség-elmélet releváns
időintervalluma értelmezhető. Ez a lehetőség ugyanakkor bizonyos veszélyt is hordoz magában:
az összes költség változóvá tételével eltűnik a különbség a határköltségek és az átlagköltségek
között, és automatikusan áttérés történik az átlagköltség alapú díjkalkulációra, ezt mutatta be a
(7) egyenlet.
Harbeson szintén felfigyelt a vasúti állandó költségek változóvá alakulására, annak
hatására, hogy az EU Bizottságának ajánlásait és irányelveit kezdték a gyakorlatba átültetni a
tagállamok vasútjai [Har94]. A korábban a távközlési szolgáltatásokra elvégzett fogyasztói
magatartás-kutatás azt eredményezte, hogy a nagyobb fix és kisebb változó költséggel
rendelkezésre bocsátott szolgáltatást sokkal inkább pazarló módon vette igénybe a fogyasztói
társadalom, mint azokat a szolgáltatásokat, ahol kisebb volt az állandó, de magasabb a változó
költségrész. Harbeson ezért üdvözli a költségeket a változó költségek javára „eltoló” kalkulációs
sémák előtérbe kerülését. „Ha ugyanis a vállalkozó vasútnak – legyen az személy- vagy
árufuvarozó társaság – magas változó költségekkel kell dolgoznia (ami egyben magas
határköltséget is jelent), sokkal takarékosabban fog bánni az eszközökkel, mintha a
vasúttársaságnak óriási ráfordítással fix költségként kellene finanszíroznia az infrastruktúrát, és
utána nulla közeli határköltséggel fuvarozhatna azon.” - véli Harbeson.
Mind az alapfeltételezéseit, mind pedig következtetéseit illetően igazat kell adni Harbeson
gondolatmenetének. Kérdés marad ugyanakkor, hogy a célja megalapozott-e. Ha a
tanulmányában használt „takarékosság” kifejezés a vállalat erőforrásainak hatékonyabb, a cél
érdekében jobban munkába fogott felhasználását jelenti, akkor üdvözlendő a takarékosság
nagyobb hangsúlyozása. Ha a „takarékosság” azt jelenti, hogy a fuvaroztatók ezen árpolitika
hatására visszafogottabban kezelik a vasúti megbízásokat, akkor ez jelenthet a nemzetgazdaság
számára megtakarítást (és mint ilyen, kívánatos), azonban a vasúttársaság partikuláris
érdekeinek nem felel meg. Abban az esetben pedig, ha nem az összes szállítási kereslet csökken
a „takarékosság” hatására, hanem csak további átrendeződés történik a közút javára, akkor
kifejezetten káros hatású lenne a nagyobb változó költségű díjszabási rendszer meghonosítása.
Az EU Bizottságának Kutatási és Technológiafejlesztési programja keretében elvégzett
CAPRI kutatási projekt több árképzési módszer előnyeit és hátrányait sorolja fel [Cap01]. A
határköltség alapú árak kialakításának egyik legnagyobb lehetősége a séma anticiklikus jellege,
amely mind a gazdaság felhevülésének mind pedig túlzott lehűlésének ellene dolgozik. „A
gazdaság legtöbb termelő egysége – így a kutatási jelentés szövege – a mai napig az átlagköltség
elven végzi árképzését. A határköltségek viszont már emelkedőek, amikor az átlagköltség még
csökken (növekvő kibocsátási tartomány), viszont még csökkenőek, amikor az átlagköltség már
emelkedik (csökkenő kibocsátási tartomány).” A kutatók szerint egy köztulajdonú vállalatot
határköltség elv szerinti árképzésre szorítani egyben az állam klasszikus anticiklikus
feladatainak részbeni ellátását is jelenti, mi több, mindezt „automatizálva”, hiszen ha a vállalat
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beáll a határköltség alapú árakra, akkor külön irányítás már nem szükséges a számára, hogy
anticiklikus hatását kifejtse. A tanulmány szövege kiemeli, hogy a közlekedésnek, mint a többi
termelési gazdasági szektorral összefüggő fontos gazdasági ágazatnak különösen erős
anticiklikus hatása lehet, ha ezt az állami gazdaság- és közlekedéspolitika kihasználja.
A projekt megállapításai kétségtelenül helyénvalóak a határköltség-görbék lefutását és az
átlagköltség-görbékhez viszonyított helyzetét vizsgálva. Ahhoz azonban, hogy a határköltség
alapú árak gyakorlatban is ki tudják fejteni anticiklikus hatásukat, bizonyos tartományba kell
beállítani a „szabályozó vállalat” termelését. A vasutak napjainkban ennek nem felelnek meg,
mert túlságosan kicsi a meglévő kapacitások kihasználása: a szállítási teljesítmény alakulásától
függően kicsi elmozdulásokkal, de lényegében a lehetséges termelési tartomány alsó
harmadában dolgoznak. Az a kibocsátási szint, ahol a határköltségek meghaladnák az
átlagköltséget, igen messze van. Bár az alsóbb termelési tartományokban érvényesül(het) a
projekt szövegében említett gazdaságélénkítő hatás (az átlagköltségnél alacsonyabb
határköltségek miatt), azonban ez állandósulni látszik, ezért szabályozó jellegét elveszíti és csak
a vállalati veszteséget növeli.
Mind az értekezés 3. fejezetében leírt elméleti megfontolások, mind pedig az
irodalomkutatás (4. fejezet) számos érvet szolgáltatott a határköltség alapú árképzés
vasúttársasági bevezetésére, alkalmazására vonatkozóan. A forrástól elvonatkoztatva, célszerű
ezeket összefoglalni annak érdekében, hogy egy gyors áttekintés és tisztább kép alakuljon ki a
határköltségek természetéről. Az alábbiakban található pontok nem fontossági sorrendben
tartalmazzák a határköltségek bevezetése mellett szóló gondolatokat (az ellene szóló
megfontolásokat a 4.3 fejezet tartalmazza).
A határköltség alapú ár(képzés):
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

A meglévő eszközök (gépek, infrastruktúra, stb.) társadalmi szempontból optimális
kihasználását biztosítja, lehetővé teszi azt, hogy a rendelkezésre álló szűkös erőforrások az
eszközökkel úgy legyenek illesztve, hogy a létrejövő szolgáltatási szint a társadalom
lehetőségeinek és szükségleteinek a legjobb harmóniáját eredményezze.
Az átlagköltség irányába kissé eltolva sokat kiküszöböl a saját hátrányaiból (pl.
áringadozások, számítási nehézségek, stb.) amellett, hogy előnyeiből kevés vész el.
Segítségével (szükség szerint) „kikapcsolható” a költségfedezeti kritérium, ha a
közlekedéspolitika ezt igényli a helyénvaló működési módhoz.
Több ágazatban egyszerre történő bevezetése általános szektoriális, illetve gazdasági
konformitást eredményez.
Jól funkcionáló árkalkulációs sémája lehet az állami vállalatoknak, ha az állam közre tud
működni a korlátozó feltételek teljesülése érdekében.
Fokozza a működés piacszerűségét, javítja a versenykörnyezet piackonformitását.
Alkalmassá tehető az inputpiacok torzításának részleges kiküszöbölésére.
A költségfedezeten, mint indikátoron keresztül jelzi, hogy az adott technológiához
illesztett szervezet mennyire felel meg a követelményeknek.
Bevezetésével együtt kell járnia a belső vállalati IT és kontrolling rendszerek
fejlesztésének, ez további hozamokat is eredményezhet.
Keresztfinanszírozástól mentes, elméletileg és gyakorlatilag a piaci kívánalmakhoz
illeszthető „tisztaságú” árkialakítást tesz lehetővé.
A kialakuló árak a valóságos többlet ráfordításokat tükrözik.
Az állandó költségek „változóvá tételével” fokozatosan növekszik legitimitása és
használhatósága.
Mint gazdasági eszköz, anticiklikus hatású az általános üzleti környezet gazdasági
konjunktúraingadozásaival szemben, ha a termelési tartomány jól illesztett.

53

Határköltség alapú árképzési modell a vasúti közlekedésben

Rónai Péter

4.3 A határköltség-elméletet a gyakorlati nehézségei miatt bírálók
véleményének elemző értékelése
A neoklasszikus iskola mellett, azzal párhuzamosan fejlődött ki az európai szakmai
közéletben az a megközelítésmód, amely inkább az elméleti árképzési technikák gyakorlati
alkalmazási lehetőségeit kutatja. Egyik legjelentősebb képviselőjük a Karlsruhe-ban
(Németország) székelő Institut für Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsforschung (IWW),
amelynek vezetője W. Rothengatter. Az intézet az ITS-hez hasonló szakmai befolyással
rendelkezvén, részt vesz az európai kutatási keretprogramokban, és más (elsősorban a Német
Szövetségi kormány felkérésére végzett) szakértői munkákban. Tevékenységük során számos
árképzési módszert vizsgáltak meg annak érdekében, hogy meghatározzák, hogy a közlekedési
infrastruktúrát (ezen belül is elsősorban a távolsági közutakat és a vasutakat) miként lehet
igazságosan és a társadalom által elfogadható módon díjasítani. Több árképzési formát (köztük
a határköltség-elméletet is) megvizsgálva, arra a megállapításra jutottak, hogy a legritkább
esetben illeszthető egy absztrakt modell a valós gazdaság peremfeltételeihez [Rot02b]. A
határköltség elmélet alapvetéseit és teoretikus előnyeit természetesen nem vitatják, ugyanakkor
a gyakorlati alkalmazási nehézségek miatt egyfajta „továbblépést” javasolnak ún. „második
legjobb” (second best) megoldás keresése irányába. A kutatások alapján úgy találták, hogy az
alkalmazhatóság érdekében olyan mértékű módosítások szükségesek a „tiszta” határköltségelmélethez képest, amelyek következtében az közelebb tolódik az átlagköltség alapú
kalkulációhoz, és távolabb kerül a határszemlélettől. Ugyanígy vizsgálták az igazságosságot is,
mint az árképzés alapját és azt találták, hogy e kritérium teljesítése is jelentős eltérést kíván meg
a határköltség-elmélettől.
Az alábbiakban a határköltség-elmélet alkalmazhatóságát inkább vitatók táborának
gondolatai és azok értékelése találhatók, majd az alfejezet vége összefoglalót tartalmaz a feltárt,
és legfontosabbnak bizonyult hátrányokról.
Monigl már idézett cikke [Mon00] a gyakorlati számítások összetettsége, bonyolultsága
miatt legfeljebb „határköltségekkel arányos” árakról beszél javaslatában, a „tiszta”
határköltségeket nem tartja közvetlenül alkalmazhatónak: „… eléggé bonyolulttá válhatnak a
számítások, még az egyszerűsítő függvény-feltételezésekkel is. (…) Ezért azt mondhatjuk: egy
városra, vagy városrészre vonatkozóan egyetlen optimális marginális díj nem vezethető le, ezért
a gyakorlatban a határköltségek elvét közelítő megoldások jöhetnek csak szóba.”
Müller tanulmányában (annak ellenére, hogy szintén felismeri a disszertáció által az
elméleti nehézségek között tárgyalt költségfedezeti problémát) még tovább szűkíti a
határköltségek körébe számítható költségösszetevőket. Kizárja azon változó költségelemeket is,
amelyek nem feltétlenül szükségesek az egyetlen többlet teljesítményegység létrehozásához
[Mül50]. Ezzel valójában a határköltségek nagyon rövid távú értelmezését adja, amely az ő
megállapítása szerint sem alkalmas az árképzésre, de ő nem is tartja szükségesnek a határköltség
alapon kiszabott árakat.
Hotelling a határköltség-elméletet megalapozó művében [Hot38] már foglalkozik a
kapacitás-bővítés árazási problémájával. Éppen a vasúti fuvarozás példáján mutatja be, hogy (az
akkor még frissen definiált) határköltség fogalom milyen nehézségekkel jár a meglévő eszközök
kapacitásának elérése környékén. Megoldási javaslatként ilyenkor az árak olyan mértékű
felemelését tartja kívánatosnak, amellyel éppen egyensúlyba kerül a kereslet és a kínálat. Ezzel
részben ellentmond a saját korábbi feltevéseinek, miszerint a „határtermelés” ellenértékeként az
általa okozott többletköltséget kell csak megtéríttetni a használóval. Mentségére legyen mondva,
hogy meggondolása a gyakorlat szempontjából teljesen józannak tekinthető, mert a
kapacitásbővítés valós határköltségét nem lehet megtéríttetni a többlet üzemeltetést (és
infrastruktúrát!) igénybevevő egységnyi használóval. Ez utóbbi ugyanis akkora, és olyan
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hirtelen árnövekedést gerjesztene, hogy senki nem lenne hajlandó az egységnyi többletet felvevő
első használó szerepét elvállalni, és megszakadna a vasúti közlekedési rendszer fejlesztése (ez
hasonlóan igaz más közlekedési alágazatokra is).
Little a határköltség elméletet nem a gyakorlati alkalmazás nehézségei miatt támadja,
hanem valójában már az alapgondolattal sem ért egyet. Nem tartja szerencsésnek a használót
csak az általa okozott többletköltségért tenni felelőssé, az igazságos árképzés feltételét abban
látja, hogy mindenki fizesse meg az összes költséget, amelyet az adott teljesítményegység
igénybevételével okoz [Lit87]. Gondolatának második fele kísérteties pontossággal visszhangzik
az EU 1998-as és 2001-es Fehér Könyvéből. Megemlítendő ugyanakkor, hogy a „helyes” ár
beszedését a Bizottság éppen a határköltségek megfizettetéséhez köti. Little kritikája (annak
ellenére, hogy az alapgondolat az 1980-as évek végén már nem jelentett újdonságot) meglepte a
szakmai közéletet. Hozzátette még, hogy az egész optimális kibocsátás vita alapjaiban
értelmetlen, mert a termelési egységek nem oszthatók fel tetszőleges finomsággal, és a
közlekedés esetében a határköltségeket, mint az árképzés alapját ez az ok önmagában is
használhatatlanná teszi. Harmadsorban pedig erősen kritizálja a több szerző által részletesen
tárgyalt deficit-kiegyenlítési eljárásokat.
Little érvei komoly megfontolást indokolnak. Szemléleti kérdés, hogy mikor tekinthetők a
költségek a használókra igazságosan ráterheltnek, de tény, hogy a határköltség-elmélet szigorú
alkalmazása azt jelentené, hogy az adott infrastruktúraegység-, vagy járműállomány-bővítést
lényegében arra az egyetlen felhasználóra terhelné rá, aki keresletének megjelenése miatt
szükség volt az adott bővítésre. A vasúti közlekedésben ez bizonyos esetben olyan óriási
költségemelkedést jelentene egyes felhasználók esetében, amely miatt biztosra vehető, hogy a
piac nem fogadná el a vasúttársaság ajánlatát. Ugyanakkor, ha mégis valamilyen oknál fogva
erre sor kerül (pl. iparvágány kiépítése egy nagy szállításigényű iparvállalathoz) úgy az
esetleges második „belépőként” jelentkező újabb igény elvileg nem kell, hogy részt vállaljon az
alap-eszközpark kiépítésének költségeiből. Nyilvánvalóan ezt az első belépő méltánytalannak
fogja tartani. A második belépő által fizetett ár pedig (továbbra is szigorúan ragaszkodva a
határköltség-elmélethez) gyakorlatilag nullával egyezik meg. Ha pl. az említett iparvágányt egy
másik vállalat is használni tudja/akarja, akkor az általa okozott többletköltség alig kimutatható.
A másik érv (a közlekedési szolgáltatások nehéz oszthatóságára vonatkozóan) szintén
technológiai korlátokba ütközik a vasúti fuvarozásban. Még a nagy forgalmú viszonylatokra is
igaz az, hogy „egységnyivel” bővített kapacitás a gyakorlatban a teljes piac méretét erősen
befolyásoló szállítási teljesítményt jelent. Feltételezve egy közepes forgalmú vonalat, amelyen
naponta 8 vonatpár halad át, és azt egységnyi teljesítményegységgel (azaz egy újabb
vonatpárral) kell bővíteni, akkor ez 12,5 %-os kapacitásnövekedést jelent. Az előző bekezdés
szerint ennek üzembe állítási költségeit arra az egyetlen utasra kellene terhelni, aki éppen
lemarad a 8 vonatpár által biztosított kínálat igénybevételéről. Ez természetesen a gyakorlatban
kivitelezhetetlen. Az alapproblémát a Little által felvetett tény tartalmazza, amely szerint a
közlekedési teljesítmények csak nagyon nehezen „oszthatók”. Valójában olyan nagy egységekre
osztás tekinthető csak technológiai szempontból reálisnak, hogy az lényegében a nagy, diszkrét
lépésekben történő teljesítménybővítést vagy –szűkítést teszi lehetővé.
Továbbra is az említett példánál maradva, miután az egyetlen többlet utas kifizette a teljes
újabb vonatszerelvény üzembe állítási költségét, az utána következőknek csak az általuk okozott
többletköltségek megtérítését kellene vállalniuk, ami igencsak a nullához közelít. Ennek
hatására nem csak az árakban, hanem azok rapszodikus alakulása miatt a keresletben is óriási
ingadozások lennének tapasztalhatók, amely a gazdaság működését lényegében tervezhetetlenné
tenné.
Bár a kritikában Little-nek igazat kell adni, a határköltség-elmélet propagálóinak
védelmében meg kell jegyezni, hogy a közlekedés gazdaságtanában igazából egyetlen szerző
sem gondolja úgy, hogy matematikai értelemben a határköltség definíció szerint kellene árazni a
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közlekedési, ezen belül a vasúti szállítási szolgáltatásokat. Amikor az EU Bizottságának Fehér
Könyve [Ecm98] kiáll a határköltség alapú árak mellett, hallgatólagosan egyfajta „átlaghatárköltség” jellegű árképzést tart kívánatosnak. Ez azt jelenti, hogy az egységnyi
szolgáltatásbővítés költségét (legyen az akár infrastruktúra, akár üzem) az azt igénybevevők
nagyobb csoportban „mért” többletére kell terhelni. A fenti személyszállítási példában tehát nem
az egyetlen többlet utas fizetné meg az újabb vonatszerelvény üzembe állítási többletköltségét (a
többiek pedig utaznának lényegében ingyen), hanem a kibővített kapacitást igénybe vevő
néhány száz „többlet utas” közt osztanák azt fel egyenlő részekre. Ezzel a Bizottság látszólag
elmozdul az átlagköltség alapú árképzés irányába, de valójában csak az összköltség-függvény
szakadásait hidalja át egyetlen, két pont közt húzott (és a költségek szempontjából átlagolásnak
számító) egyenessel. Matematikailag ez megfogalmazható úgy, hogy a szolgáltatás bővítésének
diszkrét egységekben történő megvalósíthatóságából adódó összes költség függvény bizonyos
pontokban nem differenciálható, szakadása van. A szakadási pontok az adott teljesítményt
megelőző és követő szállítási teljesítményekre érvényes költséggörbék bizonyos pontjai közé
húzott szelővel hidalhatók át.
A Little által felvetett problémára modelljében választ kínál Timár korábban idézett
könyve [Tim01]. Szerinte is igazságtalan lenne a többlet belépő egység igénylőjével
megfizettetni az összes többletköltséget, ezért azt mondja: minden használónak ugyanazt a
határköltségen alapuló árat kell megfizetnie, mert „A zsúfoltság és a torlódás olyan, csak
csoportokra jellemző jelenség, amely együttesen függ a csoport létszámától. Adott létszámú
csoportba tartozó utasok, vagy úthasználók egyike sem tehető felelőssé külön-külön és
önmagában az utolsó csatlakozó által okozott (…) rövidtávú határköltséggel mért többlet
torlódásért, (a cseppért, amelytől kicsordul a pohár), hiszen ez a költségnövekmény a
forgalomban résztvevők (…) együttes tevékenységének az eredménye.” Emiatt helytelen lenne a
sorrendben belépőkkel különböző árat megfizettetni – vonja le a következtetést Timár.
Grafikonon is bemutatott példáját tekintve megállapítható: amennyiben a határköltség az
átlagköltség felett van, úgy ezzel a módszerrel már a metszéspont fölött kevéssel is 100% feletti
költségfedezet érhető el (ezt mutatta a 2. ábra), míg a Little által kritizált eljárásban a 100%-os
költségfedezet csak akkor biztosított, ha az MC-AC függvénynek a mennyiség szerinti (0
kibocsátási szintről induló) integrálja legalább 0-t ér el.
A határköltségek átlagköltséget el nem érő mivoltából adódó vállalati hiány (veszteség)
bármiféle támogatását vagy központi szubvencionálását is elítéli Little. Nem azért, mert a
vasútvállalatok szerinte nem „érdemelnék meg” a költségvetési hozzájárulást kiadásaik
fedezéséhez, hanem azért, mert érvelése szerint éppen a határköltség alkalmazásának alapjául
szolgáló elvet teszik használhatatlanná, amely szerint a meglévő eszközök legjobb
kihasználására vezet a határköltség alapú árak alkalmazása. Ha ugyanis – amint érvel –
rendszeres szubvencióban részesül egy vállalat, akkor az ennek következtében a vállalat
vezetésében is megrögzülő folyamatok eleve kizárják a piaci alapú, a költségekre nagy
figyelemmel levő vezetési szemléletmódot. „Többet vesztünk a szubvencionálás miatti
hatékonyságtorzulással, mint amennyit egyáltalán nyerünk a határköltségek elméleti optimális
eszközkihasználásával” – mondja Little. Áttekintve az európai vasúttársaságok, köztük a MÁV
Rt. gazdálkodási és szubvencionálási rendszerét, meg kell állapítani, hogy Little harmadik
ellenérve sajnálatosan megalapozottnak tekinthető.
Gyakran érik támadások a vasútvállalatok vezetését azért, mert bizonyos esetekben (az
állami szubvenció hatására) hiányzik a menedzsment szemléletéből a kellő takarékosságra, a
költségek állandó csökkentésére való törekvés. Ez lényegében független az árak határköltség
alapon történő meghatározásától. Käfer tanulmányában kimutatta, hogy ha egy vállalat állandó
állami szubvenciót kap, akkor gazdálkodásában a pazarlás irányába vivő káros folyamatok
indulnak el [Käf55]. Ez az érv nehezen semlegesíthető. Annál is inkább, mert valamivel később
Lansing azt hangsúlyozza, hogy a tehetségtelen vállalati vezetők leváltására csak akkor van
lehetősége a tulajdonosnak (akár az állam az, akár nem), ha a profitszerzést, mint kritériumot
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állítja a vezetők elé. Ha ugyanis ez a kritérium hiányzik, akkor mindig lesz olyan vállalatvezető,
aki meg tudja magyarázni a költségek okát, és kellő indokokat tud szolgáltatni az állami
támogatás fenntartására, illetve bővítésére.
Lansing megállapítását erősen vitatja Li [Li_00]. Szerinte nagy hiba lényegében bármilyen
társaság teljesítményét, gazdálkodásának sikerességét és a menedzsment eredményességét azzal
lemérni, hogy az adott vállalatnak mekkora a gazdálkodási nyeresége.
A határköltségek piacot befolyásoló hatását Eynern az állami szerepvállalásból vezeti le
[Eyn56]. A vállalati gazdálkodási deficit szükségességét (határköltség alapú áraknál) tényként
kezeli, és a vállalat vezetésében az ebből következő állami részvételt elemzi. Az állam
tevékenységének károsságát néhány szerzővel ellentétben nem a központi támogatások
gazdaságtorzító hatásában látja (amely az említetteken túlmenően bizonyos jövedelemújraelosztást valósít meg), hanem abban, hogy a költségvetési finanszírozási pénzek „mellé” az
állam egy sor piactorzító előírást, intézkedést és szabályt is mellékel. Eynern szerint ez az állam
igazi gazdaságtorzító hatása, mert nem engedi a vasúttársasági menedzsmentet a piaci törvények
diktálta módon, azokhoz alkalmazkodva dolgozni. „Bár az állam nem hivatkozik az általa
kiadott törvényekben és szabályozásokban arra, hogy ezeket a szubvencionáló jogán, vagy a
tulajdonos jogán bocsátja ki, mégis megfigyelhető, hogy azokon a területeken, ahol az állami
szubvenció nem jellemző, sokkal kevesebb törvényi előírás születik a vállalatok működésére
vonatkozóan” – írja Eynern.
Részben Eynern gondolataiból kiindulva, valamivel később Henderson egy cikkében azon
elmélkedik, hogy a határköltségek alacsony volta miatti vállalati deficit kialakulása és az ezt
kompenzálni hivatott állami támogatás vajon nem okozza-e automatikusan azt, hogy a
vasúttársaságok „nemzeti” állami tulajdonban tudnak csak működni [Hen60]. Mivel az Eynern
által is említett állami szabályozási lépések csak az adott állam területén foganatosíthatók, ezért
Henderson arra a következtetésre jut, hogy a vasúttársaságok nemzeti állami tulajdonformája
valójában abból a gazdasági környezetből adódik, amely az állami szerepvállalást szükségessé
teszi. Itt jegyzendő meg, hogy az EU Bizottságának 1998-as és 2001-es Fehér Könyvében
szereplő javaslatok, valamint a 2.4 alfejezetben tárgyalt bizottsági irányelvek hallgatólagosan
figyelembe veszik Henderson gondolatait. A vasútvállalatok államtól vett függetlenségét,
adósságainak szanálását éppen azért tartják a piacszerű működés elsődleges feltételének, mert
ezek nélkül nem valósítható meg a nemzetközi verseny. A Bizottság által kiadott javaslatok is
elsősorban a támogatásra kevésbé (vagy egyáltalán nem) szoruló vasúti alszektorokat tekintik a
majdani szabad(abb) fuvarozási verseny résztvevőinek (ilyen pl. az árufuvarozás, illetve a
személyszállításnak bizonyos területei), nem pedig a kizárólagosan csak állami támogatással
életképes alszektorokat. Ahol ugyanis állami szerepvállalás jelenik meg, ott azzal automatikusan
jár az állami akarat érvényesítésének követelménye és korlátozódik a piac szabadsága.
Jóval frissebb, és már a piaci szemlélet begyűrűzésének eredményét tükrözi Kilger és
szerzőtársainak brosúrája [Kil93]. Vitába száll a henderson-i megállapításokkal, és azt mondja:
„Az állami akaratot a vasúttársaságok működésében akkor is érvényesíteni lehet, ha azok
tevékenységi területe nem kizárólagosan egy adott ország földrajzi határaival esik egybe”.
Részletesen kidolgozza ennek feltételrendszerét, amelynek középpontjában a nemzetközi
megállapodások állnak, amelyek lehetőleg azonos feltételekkel szabályozzák az egyes
vasúttársaságokat.
Kilger megállapításai elméleti zártságukat tekintve helyénvalók, de a gyakorlati tapasztalat
a bevezetés nehézségei kapcsán mutatja az elmélet államra való visszahatásának megfontolási
igényét is. Igaz az, hogy azonos szabályozási körülményeket teremtve az egyes vasúttársaságok
nemzetközi versenyképessége megalapozható, ez azonban azt jelenti, hogy az egyes államok
döntési szabadsága korlátozódik. Rendre nemzetközi kötelezettségeket kell vállalniuk a
szabályok harmonizációjára, amely kötelezettségek rendszerint tárgyalási kompromisszumok
eredményei, és mint ilyenek, az állam akaratának részleges feladását igénylik.
57

Határköltség alapú árképzési modell a vasúti közlekedésben

Rónai Péter

Spreman gondolatmenete kapcsolódik Walras, valamint Brown és Hotelling elméletéhez,
de megpróbálja azt a tökéletlen piaci környezetbe ágyazva vizsgálni [Spr76]. Míg Hotelling az
„eredeti” műben a határköltség-elmélet tökéletes versenykörnyezetben történő érvényességéről
beszélt, addig Brown a valós versenykörnyezet tökéletlenségeiből arra a következtetésre jutott,
hogy a „tiszta” környezetet valójában az állam tudja megteremteni egy vállalat számára (lásd
fent). Spreman pedig azt vizsgálta, hogy ha sem a tökéletes verseny, sem a tökéletes állami
tulajdon és a tervszerű költségkalkuláció, mint alapfeltétel nem áll fenn, azaz a piaci környezetet
tökéletlen, „vegyes gazdaság”-állapota jellemzi, akkor miként alakul a határköltség-elmélet
alkalmazhatósága. Spreman igyekezett figyelembe venni Kahn tanulmányát is, és modelljébe
beépíteni azt, hogy a piac torzulásai minden elméleti árképzési sémának nehézségeket okoznak a
gyakorlati megvalósítás során. Spreman modelljében tulajdonképpen a határköltség-elmélet
robusztusságát vizsgálta, úgy, hogy közben figyelembe vette a többi elmélet bizonyos
instabilitását is. Eredményeiben arra a következtetésre jutott, hogy a határköltség-elmélet
sajátosan és sajnálatosan meglehetősen instabil. Modellje kimutatta, hogy már viszonylag
alacsony tranzakciós költségek, vagy éppen a piaci információk lassúbb áramlása is olyan
„kilengéseket” okoznak, amelyek a határköltség-elmélet alkalmazásának célszerűségét
kérdőjelezik meg. Munkájának rejtett értéke, hogy mintegy „melléktermékként” azt is kimutatta,
hogy a többi költségszámítási séma hasonló bizonytalanságokkal rendelkezik. Ez persze sovány
„vigasz” az eszközök optimális kihasználását a határköltség-elmélettel megoldani kívánó
közgazdászok számára.
Thiemeyer szintén elvégezte a valós gazdasági környezet vizsgálatát annak fényében,
hogy az mennyire közelíti meg a határköltség alapú árképzés feltételeit, és a piaci viszonyok
mennyire állnak távol a határköltség-elmélet alapfeltételezéseitől [Thi64]. Elemzésében
alapvetően elismeri az eszközök kihasználásának optimális voltára vonatkozó igényt, és azt is,
hogy ezt teljes mértékben meg tudja valósítani a határköltség alapú árképzés. Ugyanakkor
megállapítja, hogy mind a környezeti feltételek, mind pedig a jelenlegi gazdaság árképzési
gyakorlata nagyon messze állnak attól, hogy az elmélet bevezethetőségéről komolyan
gondolkodni lehetne. Annál is inkább, mert „a határköltség alapú árak bevezetése olyan mértékű
jövedelem, erőforrás, anyagi eszköz, stb. átcsoportosítását jelentené a gazdaságban, hogy
pusztán az átállási veszteségek és „tranziensek” olyan nagy ráfordítás-szükséglettel
jelentkeznének, amely önmagában megkérdőjelezi a hatékonyság fogalmát” – írja Thiemeyer.
Hozzáteszi még, hogy ha valamely kormány vagy vezető mégis meg tudná valósítani a gazdaság
„határköltség-transzformációját”, akkor sem biztos, hogy a „lecsillapodás” utáni állapot
megfelel a társadalom egyik alapvető szervező erejének, a méltányosságnak. Ez pedig
különleges szerepükből adódóan fokozottan érinti a vasútvállalatokat, és a többi közlekedési
szolgáltatót is. „Beszélhetünk hatékonyságról akkor is, ha a szolgáltatást megfizetni nem képes
kisnyugdíjas nem utazik nagyobb távolságra látogatóba, de az már erősen kétséges, hogy ez
valóban az a társadalmi rend, amelyet egy közgazdasági eszme érvényesítéséért kialakítani
kívánunk” – vélekedik Thiemeyer.
A szerzőnek kétségtelenül igaza van a társadalmi allokációs kérdésekben. Még ha nem is
olyan éles példával, mint ő a példájában a szegényebb utasokkal kapcsolatban, akkor is
megállapítható, hogy az általános társadalmi jólétnek és fejlődésnek, sőt még a gazdasági
fejlődésnek is, a hatékony eszközkihasználáson túlmenően más dimenziói is vannak, amelyek
kívül állnak a határköltség-elmélet hatáskörén.
A fenti sorok is mutatták azt a tendenciát, amelyet írásában Williamson kritizált: azt, hogy
egy vállalati árképzési sémáról gondolkozván a közgazdászok végül egyfajta világnézeti vitába
keveredtek, fölvetve mind a jelenlegi gazdasági berendezkedés teljes megváltoztatásának
igényét, mind pedig „marad minden a régiben” alapelvet és a kettő közötti számtalan átmenetet
[Wil89]. Williamson szerint egy vállalati árképzési séma eleve nem lehet hatékony, ha
működőképességét csak az egész gazdaság felforgatásával lehet elérni. Ezért szükségtelennek
látja azokat a vitákat, amelyek során arról beszélnek egyes közgazdászok, hogy miként kell
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átalakítani a gazdasági berendezkedést ahhoz, hogy a határköltség alapú árak hatékonyan
alkalmazhatók legyenek. „Vagy sikerül úgy megvalósítani a határköltség elméletet, hogy az
zökkenőmentesen csatlakozzék a jelenlegi gazdasági struktúrákhoz, vagy pedig egy olyan
elméletet kell kidolgozni, amely a jelenlegi rendszer lényegi változtatása nélkül eredményezi az
eszközök jobb kihasználását” – írja Williamson.
Nagyon érdekes Fischbach elemzése, amelyet a vasútvállalatok piaci szereplésére alapoz,
és azok árképzési rendszeréből indul ki [Fis97]. A monopóliumot nem elsősorban a piac
szerkezete alapján definiálja, hanem fontosabbnak tartja annak meghatározását, hogy az adott
vállalat mennyire képes akaratát az árakban is kifejeződően a piac keresleti oldalával
elfogadtatni. Azt a vállalatot tartja a legmagasabb monopol-fokúnak, amely a legnagyobb
„távolságot” képes tartani a költségei és a termékeiért beszedett árak között, azaz a legjobban
tudja ráerőltetni a piacra a saját árait és ezzel magas profitot képes elérni. Fischbach példáiban
kimutatja, hogy az ilyen monopólium-megközelítés jelentősen átrendezi a tisztán piaci
részesedés alapján a monopóliumokról alkotott képet. A vasútvállalatok tárgyalásánál pedig arra
a következtetésre jut, hogy: „a vasutak a piaci érdekérvényesítő képességüket tekintve valójában
a tiszta versenynél is erősebb versenyhelyzetben vannak, mert a tiszta verseny vállalatainak
legalább határköltségét megtéríti a piac és teljes költségfedezetet érnek el. A vasútvállalatoknál
nem ez a helyzet, a legtöbbnél a teljes költségfedezet piacról történő elérése egyelőre álom
marad. A vasút menedzsmentje számára tehát a legjobb, ha inkább a szabad verseny kategóriái
között keresi döntései kimenetelének következményét, nem pedig az államilag szabályozott
monopólium viszonylatában”. Ezért Fischbach a határköltség-elméletet nem tekinti a „vasútra
szabott” kalkulációs eljárásnak.
Fischbach érvelése felette sajátságos, rendszerében teljesen új alapokra helyezi a
monopólium fogalmát és ezzel a vasúttársaságok számára követendő viselkedésmintát is.
Elismerve következtetései logikai rendezettségét, le kell szögezni azt is, hogy a
versenykörnyezetnek és a versenykörnyezet szerinti vállalati viselkedésnek vannak további okai
is, nem csak az, hogy az adott vállalatnak rosszak a piaci érdekérvényesítési pozíciói. Ezen
további kritériumok (könnyű piaci be- és kilépés az ágazatban, kereslet-kínálat egyensúlya, stb.)
viszont már nem állnak fenn a vasútvállalatok esetében. Fischbach gondolatmeneténél maradva,
a korábban monopolnak nevezett területeken is legfeljebb fél-monopólium található.
Lansing könyvében külön fejezetet szentel a határköltség-elmélet más gazdaságszervező
elméletekkel történő konzisztenciájának vizsgálatára [Lan66]. Véleménye szerint csak a
neoklasszikus mikroökonómia tanításának tiszta versenyre felépített modellje az, amelyik a
határköltség-elméletet és a költségfedezeti elv egyesítését meg tudja valósítani. Valójában
ugyanakkor két különböző optimalizációs elvről van szó, amelyek összekapcsolása okozza a
közlekedésgazdászok legnagyobb nehézségét. „A közlekedéspolitika és a kormányzat feladata
az, hogy a közlekedés gazdaságtanával foglalkozó szervezők számára megmutassa, hogy egy
adott közlekedési alágazat árait és szolgáltatásait melyik elv mentén kell kialakítani. Csak
miután ezt az elvet rögzítették, szabad elkezdeni a gazdasági tervezést. Azt viszont nem szabad
elvárni sem a gazdasági szervezőktől, sem pedig a közlekedési vállalatoktól, hogy egymástól
eltérő irányba mutató elveknek egyaránt megfeleljenek” – írja Lansing.
Bár Lansing gondolatmenete egyszerűen oldja fel a határköltség-elmélet és a
költségfedezetre, illetve nyereségre törekvő gazdaságszervező elvek közötti ellentétet,
megállapítható, hogy a kettő nem különíthető el ilyen élesen egymástól. Az EU Bizottsága
1998-as Fehér Könyvében éppen a határköltség-elmélet vasúttársasági bevezetésétől reméli a
hatékonyabb vállalati gazdálkodás megjelenését, és szeretné az elmélet bevezetésétől a vasút
finanszírozási nehézségeinek legalább egy részét megoldva látni. Ennek racionalitását ugyan
többen megkérdőjelezik, közöttük Rothengatter is [Rot01b], aki bár nem vitatja a határköltségelmélet megállapításait, de inkább más gazdaságszervező módokban látja a kiutat a vasút
finanszírozási nehézségeiből.
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Varian más megfontolással közelíti a határköltség-elmélet költségfedezeti problémáját
[Var96]. Míg a többi közgazdász és közlekedésgazdász a működési állami támogatások
„automatikus” magyarázataként értelmezte és bírálta a határköltség-elméletet, addig Varian nem
száll vitába az eszközök optimális kihasználását biztosító elmélettel, mert szükségesnek tartja,
hogy a meglévő vasúti infrastruktúrát, mint a „múlt ajándékát” a lehető legjobban használja a
vállalat. A problémát Varian abban látja, hogy a huzamosan veszteséges vállalati működés nem
teszi lehetővé kellő pénzügyi fedezet teremtését a jövőbeli fejlesztések finanszírozására. „Ha
ugyanis a vállalaton belül létrejön a jövőbeli befektetések alapja, akkor a vállalat vezetése piaciüzleti szempontok alapján dönthet arról, hogy mibe fekteti be az adott tőkét. Ha viszont ez nem
történik meg a veszteséges működés miatt, akkor már nem lehet azzal a magyarázattal az
államhoz fordulni, hogy »fejlesztésre van szükség itt és itt, mert így lehet a legjobban
kihasználni a meglévő eszközöket«. Ezt egyetlen kormány sem fogadná el magyarázatként,
ugyanis a fejlesztések nem képezik tárgyát a meglévő eszközök kihasználásának a határköltségelmélet szerint, bár módosíthatják azt. A működési támogatást pedig éppen a határköltségelmélet deficitfinanszírozására kapná a vállalat. Így a fejlesztési döntéseket nem a
határköltségek diktálta piaci-üzleti alapon valósítják meg, hanem nagy hangsúlyt kapnak a
politikusok döntései.” – írja Varian.
Berkenkopf sorra veszi azokat a gyakorlatban alkalmazott módszereket, amelyeket a
vasúttársaságok vagy önkéntesen, vagy állami akaratot végrehajtva használnak [Ber58]. Az első
az árdiszkrimináció. Berkenkopf szerint az árdiszkrimináció ugyan kiváló eszköz a monopólium
árbevételének növelésére (a költségfedezeti állapot jobb megközelítésére), de semmiképpen sem
egyeztethető össze a határköltség-elmélet állításaival. Már Berkenkopf idejében felmerültek
olyan ötletek, hogy a vasúttársaságok veszteségeit árdiszkriminációval próbálják csökkenteni.
Ezt ő önmagában nem tartja rossz gondolatnak, de „a sokféleképpen felpótlékolt, az alaphatárköltségektől régen elszakadt kalkulált költségeket nem szabad határköltség alapú árnak
nevezni, mert nem fogja hozni azokat az eredményeket, amelyet a határköltség alapú áraktól a
gazdálkodók elvárnak” – írja Berkenkopf.
Később elemzi az árdiszkrimináció más vonatkozásait is: kedvezményes vasúti fuvarozási
tarifák a fejleszteni kívánt térségek ipara számára, nyugdíjas- és diákkedvezmények, csoportok
kedvezménye és foglalkoztatási alapon adott ármérséklés. A szigorú értelemben vett
határköltségekhez ragaszkodva a gyakorlatban a vasút nem tudná betölteni azt a
társadalomszervező szerepet, amelyet az egyes kormányok szánnak neki – véli Berkenkopf.
A határköltségekkel megegyező árak más területen is súlyosan korlátozhatják a vasutak
árpolitikai szabadságát. „A határköltség-elméletbe nem fér bele a piacszerzés érdekében adott
árengedmény, a nehezebb helyzetű fuvaroztatóktól a profitküszöböt is meghaladó többletdíj
beszedése, és más hasonló ármódosító vállalati döntések, amelyek a piaci alapon dolgozó
vállalati vezetés árpolitikáját kísérik” – írja Berkenkopf. Nem ő az egyetlen szerző, aki a
határköltség-elmélethez való szigorú gyakorlati ragaszkodásban éppen a piacszerű működés
korlátját látja.
A határköltség-elméletet (elemzi tovább a helyzetet Berkenkopf) a gyakorlati árképzési
szokások többszörösen is figyelmen kívül hagyják. A fuvarozási szolgáltatásoknak (beleértve a
személyszállítást is) akkor kellene magasabb árért elkelniük, amikor a határköltségek
növekednek, és a torlódás az adott vonalszakaszon emelkedik. „A torlódási költségeket azonban
valamiért egyetlen vasúttársaság sem kívánja megjeleníteni az árakban” – állapítja meg.
Időközben történt előrelépés ez ügyben, bár túlzás lenne azt állítani, hogy a torlódási
költségek a határköltség-elméletnek megfelelően képeződnek le az igénybevevői oldalon az
árakban. Mindenesetre több elővárosi vasúttársaság (a helyi tömegközlekedési láncokhoz
csatlakozva) napszaktól függő díjszámítási módot vezetett be Európa nagyvárosaiban. Ez
tekinthető a torlódási költségek megjelenítési próbálkozásainak is.
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Berkenkopf-hoz hasonló indíttatással érvel Eynern is már említett tanulmányában
[Eyn56]. A távolsági, illetve az ismétlődő közlekedés kedvezményét kritizálja írásában.
„Amikor a havi bérletek olcsósága miatt már két hétre is érdemes őket megvásárolnunk, akkor
valójában a közlekedési társaság gerjeszti a torlódások egyébként is nehezen elviselhető rossz
körülményeit. Az olcsóbb havi jegyet megvásárolva a bérlettulajdonos esetleg olyankor is
utazásra szánja el magát, amikor az nem lenne feltétlenül indokolt, és növeli a forgalmat” – írja
Eynern. Elemzésében később hozzáteszi: „Amíg egy közlekedési vállalat határköltsége
csökkenő, azaz a méretgazdaságossági tartományban dolgozik, addig indokolt ebbéli
viselkedése. A baj inkább az, hogy a közlekedési társaságok anélkül döntenek
tarifapolitikájukról, hogy a határköltségek alakulását megvizsgálnák”.
Mint elméleti közgazdásznak, Eynernek sajnálatos módon igaza van. Nemcsak az ötvenes
években, de még napjainkban is igaz lenne megállapítása, azzal kiegészítve, hogy a vállalatok a
határköltséget egyáltalán nem elemzik tarifapolitikai döntéseik meghozatalakor, és sokszor még
a közelmúlt időszak valós átlagköltségeivel sincsenek teljesen tisztában, amikor a következő
időszak árképzési elveit és gyakorlatát kialakítják. Sajnálatosan ez a helyzet érvényesül jelenleg
a MÁV Rt.-nél is.
Arnim is hangsúlyozza a gyakorlati bevezetés akadályait [Arn63]. Kiemeli, hogy a
szigorúan megvalósított határköltség alapú árképzést csak olyan adatfeldolgozási rendszer
támogatásával lehet megvalósítani, amely nem áll a vasutak rendelkezésére (írta ezt a 60-as évek
informatikájára vonatkoztatva, de sajnos sokkal később is igaznak bizonyul megállapítása).
Ugyanis a pontos határköltség alapú áraknak más-más díjat kell jelenteniük az egyes vasúti
szakaszokon, más lenne a szállítási tarifa a kétvágányú és az egyvágányú pályán, más a
villamosított vonalon, mint dízelvontatás esetén, más hegymenetben, mint lejtmenetben, más
egy öreg kocsikkal bonyolított fuvarozás és egy új járműparkkal végzett fuvarozás esetén, stb.
„Egy ilyen differenciáltságú költségkalkulációs sémát a határszemléletre felépíteni a vasúti
feladatok sokrétűsége miatt csaknem lehetetlen” – írja Arnim.
Itt jegyzendő meg, hogy a szigorú átlagköltség-kalkulációhoz hasonló részletességű
adatállományra és hasonló kidolgozottságú információs háttérre van szükség, mint arra jóval
korábban már Pigou is rámutatott [Pig24]. Az információs háttérigény tekintetében az
átlagköltség- és a határköltség alapú díjszabás között alig van lényegi különbség, valójában csak
az adatokból nyert következtetések (azaz a kalkulált árak) térnek el érezhetően. Az átlagköltség
alapú árképzés logikájával azonban (enyhítve egy kicsit a pontossági kritérium szigorán) jobban
összhangba hozható a sok vasúttársaságnál elterjedt osztó-átlagoló kalkuláció, amelynek háttérinformációigénye lényegesen szerényebb.
Riebel a vasúton belüli egyensúly felborulásától fél abban az esetben, ha a határköltség
alapú árak képzése megtörténik [Rie59]. A klasszikus vasúti belső keresztfinanszírozás
feltárásán túl (amely az árufuvarozási és a személyszállítási üzletágak közötti
jövedelemtranszfert jelenti a legtöbb vasútvállalat esetén) több olyan területet is azonosít,
amelyek hallgatólagosan keresztfinanszírozásban részesülnek. A keresztfinanszírozás létezését
szigorúbban definiálja a közönséges jövedelem-átcsoportosításnál. Arnim gondolatmenetéhez
némiképpen csatlakozva minden olyan vállalati tevékenységet burkolt keresztfinanszírozásnak
tekint, amelyért cserébe a piacon nem azt az árat kéri a vasúttársaság, amelybe a legutolsó
teljesítményegység létrehozása kerül. Arnim tehát a határszemléletet használja fel a
keresztfinanszírozás, mint vállalati jelenség definiálására. „Ha egy gyengébb forgalmú
pályaszakaszon ugyanannyit kérünk egy kilométer vasúti szállításért, mint egy nagyobb
forgalmú szakaszon, miközben az adott többlet egy kilométernyi szállítási teljesítmény
létrehozása a gyenge forgalmú szakaszon négyszer annyiba kerül, mint a nagy forgalmún, akkor
valójában a nagy forgalmú szakasz jövedelmének 75%-át csoportosítjuk át a gyenge forgalmú
szakasz finanszírozására. Ha ez egy hosszabb távolságú, a nagyobb forgalmú szakaszt jelentősen
igénybe vevő klasszikus szállítási folyamatban valósul meg, akkor akár fuvarozási feladaton
belül maradhat a keresztfinanszírozás, és mint ilyen megengedhető, de ha egy fuvaroztató a
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költségkalkulációs séma ezen gyengeségét felismerve csak a gyenge forgalmú szakaszon
fuvaroztat a vasúttársasággal, akkor már vállalatok közötti keresztfinanszírozással állunk
szemben, amely piaci versenykörnyezetben általában nem kívánatos.” – írja Arnim.
A szerzőnek kétségtelenül igaza van, mert a határköltség-elmélet alkalmazásának egyik
legfontosabb eredménye az lehetne, hogy a valós árak megadásán keresztül szolgálja az
erőforrások optimális kihasználását. Ez (Arnim példáját folytatva) azt is jelentené, hogy a kisebb
többletköltségekkel jellemezhető nagyobb forgalmú pályaszakaszon az árak jobban ösztönöznék
a fuvaroztatók megjelenését, míg a drágább szakaszokra nem csábítana újabbakat, csak azokat,
akik a többlet költségeket ki tudják fizetni. Az alapgondolatot azonban nem szabad teljesen
általánosítani. Bár a legtöbb esetben igaz, hogy a nagyobb forgalmú pályaszakaszon a
határköltségek kisebbek (mert ott a méretgazdaságossági tartományhoz közelebb működik a
vasút, és mert a kihasználatlan kapacitás még így is nagy), azonban még a jellemző
pályakapacitási túlkínálat esetén is kialakulhatnak olyan vonalak, amelyek a torlódások miatt
növekvő határköltségűek. Ha a határköltségeket ezeken a szakaszokon helyesen méri fel a
vasútvállalat, akkor persze nem történik keresztfinanszírozás, mert a torlódással sújtott
szakaszon „automatikusan” növekednek az árak, és így az kevésbé vonzóvá válik a fuvaroztatók
számára.
Meade érvelésében is megtalálhatók a határköltségek bevezetésének gyakorlati
keresztfinanszírozási kérdései [Mea55], hasonlóan, mint később a már idézett Gillen-nél. Meade
is fölismeri, hogy a határköltségeknek megfelelő árak kialakítása éppen azokon a területeken
eredményezne magasabb fuvarozási díjakat, ahol egyébként is nehézségekkel küzd a gazdaság
(iparilag elmaradott, ritkán lakott, szélsőséges domborzati viszonyokkal rendelkező, kulturálisan
rosszul integrálódott, stb. területek). A szociálpolitikai megfontolások viszont éppen az
ellenkezőjét kívánnák meg: a valamilyen szempontból hátrányos helyzetű térségeknek még a
határköltségek szerint „igazságtalanul azonos” vasúti tarifa megfizetése is sok, hiába jelent az a
vállalat számára önmagában is keresztfinanszírozást. Az egyenlőtlenségek kiegyensúlyozása
még erősebb keresztfinanszírozást tenne szükségessé: azaz a kisebb határköltségű fővonalaknál,
nagyobb forgalmú szakaszoknál is alacsonyabb fuvarozási díjak felszámítását a diszpreferált
szakaszon.
A szerző az „alaphelyzet” bemutatása után szinte indulatosan jegyzi meg: „Ezért fontos
eldönteni, hogy a vasútvállalatnak egy piaci körülmények között működő szervezetnek kell-e
lennie, vagy pedig egy állami szociális intézménynek”. Véleménye szerint, ha az állami tulajdon
és befolyás a vasútvállalat vezetésében nem lenne olyan nagy, mint amekkora az valójában,
akkor ez a kérdés fel sem merülne. „Nem szabad úgy vállalati szintű, kompetitív,
határköltségeken alapuló árpolitika kialakítását elvárni a vasúttól, hogy közben az államilag
erőltetett kedvezményes díjszabásokkal jelentősen megkurtítjuk üzletpolitikai önállóságát és
bevételeit”. Tanulmányában persze Meade sem tartaná kívánatosnak a társadalom olyan
átrendeződését, amelyet a határköltség-elmélet szigorú alkalmazása eredményezne. Más
szolgáltatási szektorokra: villamosenergia-ellátásra, távközlési szolgáltatásokra, gáz- és egyéb
közművekre is kiterjesztett vizsgálatában megállapítja, hogy ha ezen vállalatok mindegyike
egyszerre határköltség alapú árakat vezetne be, akkor a regionális központok kivételével az élet
gyakorlatilag az egész vidéken ellehetetlenülne (pl. az áramellátás is sokkal nagyobb
határköltségekkel jár szétszórt települési struktúra esetén, hasonlóan a közlekedéshez). Hasonló
következtetésekre jut Moilanen Helsinki vonzáskörzetére végzett vizsgálataival [Moi00]. A
határköltség alapú árak hatására olyan koncentráció indulna meg a településszerkezetben, amely
élhetetlenné tenné a nagyvárosokat, elnéptelenítené a kisebbeket, és nagy valószínűséggel a
közlekedési rendszert is megoldhatatlan feladatok elé állítaná. Meade mindezt
foglalkoztatáspolitikai, szociális és egyéb állami beavatkozásokkal látja megelőzhetőnek. Ezeket
az állami beavatkozásokat viszont nem tartja úgy elfogadhatónak, hogy azt egy egyébként piaci
gazdálkodást végezni kívánó vállalatra erőltetik rá.
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Az állami szociális intézkedések és a szociális háló szükségességét és peremfeltételeit itt
nem tárgyalva, egyet lehet érteni Meade-vel. Nagyon fontos a társadalompolitikai célok és a
vállalati gazdálkodási célok precíz szétválasztása, különben a vasút nem tud eleget tenni a
jövedelmezőségi elvárásoknak, és az állam sem éri el a kívánt társadalmi kohéziós hatást.
Schwantag a nagy mennyiségű, ömlesztett tömegáruk vasúti fuvarozási folyamatait
vizsgálta, mert (helyesen) ebben látta a vasúti fuvarozás versenyelőnyét a közúttal szemben
[Sch52]. Az általa felírt anyagáramlási mátrixok nagyfokú aszimmetriát mutattak, ami azt
jelenti, hogy a nagytömegű ömlesztett áruk fuvaroztatási iránya általában kötött. A mátrixok
mögötti reálfolyamatot tekintve könnyű ennek okát megtalálni: a szén, vasérc, timföld, kőolaj,
stb. szállítmányok a bányászat vagy előállítás helyéről a továbbfeldolgozó erőműbe, gyárba
kerülnek, az anyagáramlás rendszerint egyirányú. Schwantag szerint, ha szigorúan határköltség
alapon kell az egyes irányokba tartó fuvarozás árát meghatározni, akkor nehézségek merülnek
föl. A technológiából adódóan, a visszaúton lényegében üres szerelvényekkel kell közlekedni,
mert az esetek legnagyobb részében egyszerűen nincs az ellenkező irányba fuvarozandó áru.
Ugyanakkor az üres szerelvénynek is van továbbítási költsége, és ha a határköltség alapú
árakhoz ragaszkodik a vállalat, akkor keresnie kell egy olyan fuvaroztatót, aki üres
szerelvényeket akar a vasműtől a vasércbányáig mozgattatni, különben a szállítási folyamat
„bedugul”. Ilyen természetesen nem található, tehát az oda-irányban fuvaroztató megrendelővel
kell megfizettetni az üres vasúti teherkocsik visszavontatását is. Ez magától értetődőnek tűnik
mind a vasúttársaság, mind pedig a fuvaroztató számára, de közben nem szabad elfelejtkezni
arról, hogy ezzel átlépett a határköltség-számítás definícióján, és átlagolni kezdte a költségeket.
A kapacitáskihasználás attól is romlani szokott, hogy a tömegárukat fuvaroztató vállalatok az
azok felhasználásával készült készterméket már más közlekedési alágazat segítségével juttatják
célba. Hazánkban jellegzetes példái ennek a cukorgyárak: a nyers, termőterületről származó
cukorrépát vasúti vagonokban szállíttatják, míg a kristályosított és kiszerelt cukor
tehergépkocsikon jut el a címzetthez. A probléma felismeréséből származik a Svájci Szövetségi
Vasutak azon üzletpolitikai szokása, amely szerint a nagyobb mennyiségű szállítást megrendelő
gyárak csak akkor kapnak mennyiségi fuvardíjkedvezményt, ha vállalják, hogy a nagyobb
értékű fuvarozási szolgáltatást igénylő végterméküket is vasúton továbbítják.
Annál is inkább fontos ezt fejben tartani, mert nem minden fuvarozásszervezési kérdésben
ilyen egyértelmű a költségallokációs helyzet. A személyszállító vonatok rendszerint viszonylati
oda-vissza ingajáratokban közlekednek, míg bizonyos utasok (elsősorban a szabadidő-utasok)
előszeretettel választanak más utat hazatérésükhöz, mint elutazásukhoz, körutazásokat
szerveznek. A forgalom megfelelő menedzselésének kérdésein túlmenően ez felveti a különböző
kihasználtságú személyszállító vonatok költségeinek allokációs kérdéseit is, még akkor is, ha az
összes vasúti személyszállítási teljesítményhez képest viszonylag kis arányú és esetleges,
többnyire turista-csoportokra korlátozódik a „körutazó” forgalom. Ha az egyes irányokba tartó
forgalomáramlatok időben változnak, és a körutazások miatt a rossz kihasználtságú járatok
költségei nehezen fedezhetők az akkor éppen kevesebb utassal, akkor nem minden esetben
könnyű megtalálni azt a módszert, amely megmutatja, hogy mekkora költséget kell az egyes
használókra terhelni. A helyzetet tovább nehezíti, hogy ha a rossz kihasználtságú szakaszon
megemeli a vasútvállalat a tarifát, akkor még több utast ösztönöz körutazás szervezésére, és
tovább romolhat az adott járat egyébként is kedvezőtlen kihasználtsági mutatója.
Schwantag szerint a vázolt probléma személyszállítási megjelenése csak úgy kezelhető, ha
folyamatos forgalomáramlási adatfelvételen alapuló határköltség-számítási rendszert üzemelnek
be, amely ügyel arra, hogy bizonyos szélső korlátokat ne lépjen át egyik irányba sem az adott
viszonylat személyszállítási tarifája. Modelljében egyfajta „jegybróker” szerepet szán az
állomási jegypénztárak munkatársainak, akik folyamatosan figyelemmel kísérik az értékesített
viszonylatokra lekötött jegyek számának alakulását, és a mindenkori kereslet-kínálat
függvényében alakítják az árakat. Szélsőséges esetben azt is elképzelhetőnek tartja, hogy
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egymás után a pénztárnál ugyanarra a járatra jegyet váltó két utas különböző áron jut
menetjegyéhez.
Modelljét maga Schwantag is utópisztikusnak vélte, elsősorban annak technikai
megvalósíthatatlansága miatt. Ő azért látta elsősorban a technikai korlátokban a bevezetés fő
problémáját, mert a XX. század közepének adatfeldolgozási eszközei nem tették volna lehetővé
a szükséges műveletek gyors elvégzését. Egy hasonló rendszert Meyer és Straszheim is
kidolgoztak, de szintén technikai okok miatt nem javasolták bevezetését [Mey72]. Bár
napjainkban a modell technikailag megvalósítható lenne (igaz, óriási IT ráfordítással), mégsem
ajánlható minden további nélkül a vasúttársaságok számára: a díjak pillanatról pillanatra
alakulása tervezhetetlenné teszi az utazási költségeket. További probléma, hogy társadalmi
elfogadtatása is kérdéses: egyelőre nem honosodott meg az a közfelfogás, amely megengedné az
azonos szolgáltatásért eltérő díjak szedésének ezt a szemléletét.
Williamson, olvasva kollégái és a korábbi kutatók határköltségekkel kapcsolatos
publikációit, megállapította, hogy lényegében minden elemző jótékonynak tartja a
határköltségek megjelenítését a vasúttársaságok árképzési gyakorlatában, de ilyen-olyan
nehézségekre hivatkozva (amelyeket Williamson is elemez, és többségükben reálisnak ítél), az
egyes szerzők általában nem javasolják a „tiszta” határköltség alapú árképzést [Wil89]. Annak
érdekében, hogy rendezze az egyes elméleteket és azok gyakorlati javaslatait, kidolgozott egy
„határköltségfok” skálát. Ezen 100%-kal jelölte a határköltségek matematikai értelemben vett
definícióját a gyakorlatban megvalósítani kívánó javaslatokat, és 0%-kal az átlagköltséget
megint csak matematikai értelemben megvalósítani kívánó javaslatokat. A skála egyes
kvartiliseinek definiálása után az egyes elméletek végeredmény-árait megvizsgálva, besorolta a
skála valamelyik pontjához. Az elméletek vizsgálatánál azt vette elsődlegesen figyelembe, hogy
az általuk ajánlott áraknak mekkora százalékát adják ki a határköltség-elméleten alapuló
megfontolások, és mekkora részét egyéb osztó, pótlékoló, stb. kalkulációk. Besorolásának
eredményéül az adódott, hogy a „legerősebben” határköltség-elméleti alapokon nyugvó költségelméletek is csak 65%-ot kaptak, míg a határköltségeket csak mint kiegészítő, pontosító
lehetőségként felvillantó költségkalkulációs sémák egyszámjegyű %-os tartományba kerültek.
Mindebből Williamson így vonja le a következtetést kézikönyve ezzel foglalkozó fejezetének
végén: „Még a határköltség-elmélet legelszántabb harcosainak gyakorlati tanácsai szerint sem
teszi ki a kalkulált árak 60-65%-ánál többet a határköltségek alakulásán múló árrész. Ezzel
mindannyiunkat óvatosságra intenek még akkor is, ha retorikailag síkra szállnak a határköltség
alapú árak bevezetése mellett.”
Ruggles több tanulmányt összefoglaló munkájában a határköltség-elmélet
igazságosságának vizsgálatára helyezi a hangsúlyt [Rug72]. Szerzőtársai gondolatait is
megismétli, amelyben azok igazságtalannak bélyegezték a szigorú határköltség alapon történő
díjkalkulációt az azonos szolgáltatásért követelt különböző díjak, a szociális juttatások
negligálása, stb. miatt. Ugyanakkor hozzátesz egy olyan megfontolást, amely a korábbiakban
még nem bukkant fel a szakirodalomban: a vasúti technológiából következő határköltség
különbségeket igazságtalannak tartja megjeleníteni az áraiban. Példájában két fuvaroztató küld
egy-egy kocsirakományú küldeményt azonos távolságra, azonos tömegben, lényegében azonos
típusú pályát használva. Az egyik kocsit egy irányvonatba besorolva lehet továbbítani, míg a
másik célállomása csak úgy érhető el, hogy közben két alkalommal is rendezni kell a
szállítmányt, azaz két rendezőpályaudvar szolgáltatásait is igénybe kell venni. „Közismert, hogy
a rendezőpályaudvarok működtetése a vasúti áruszállítás egyik leginkább költségigényes
feladata” – írja Ruggles. A második kocsirakomány bár a fuvaroztató oldaláról megadott
paraméterek szerint mindenben megegyezett az előző kocsival, mégis lényegesen nagyobb
határköltséggel jár. „A magasabb árat még akkor is nehéz elfogadtatni a fuvaroztatóval, ha azt
beavatjuk a vasúti technológia problémáiba” – véli Ruggles.
A technológiai folyamatokból eredő határköltség-eltérések érzékeltetésére a
személyszállításban is keres példát: „Két utas azonos távolságra utazik, azonos nemű vonatokat
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használva. Az egyiknek nem kell átszállnia, míg a másiknak ezt a menetrendből adódóan kétszer
is meg kell tennie. Nyilvánvalóan a nem átszálló utas okozza a kisebb határköltséget, míg az
átszálló, a pályaudvarok szolgáltatásait kétszer is igénybe vevő másik a nagyobb határköltséget.
A definíció szerint tehát őtőle nagyobb díjat kellene követelni annak ellenére, hogy az általa
kapott szolgáltatás értéke kisebb, mert számára is kényelmetlen az átszállást elvégezni. Ez nem
fogadtatható el.” – érvel Ruggles.
Az elfogadhatóság, bár valóban ellenkezik a józan ész kívánalmaival, különösen akkor, ha
egyetlen vasúttársaság hálózatán belül történik az átszállás, mégis feltehetően elérhető a
társadalomban: a polgári légi közlekedésben ezen rendszer szerint kell fizetni a repülőtéri
illetékeket, és minél többször kell valakinek átszállnia, és minél kényelmetlenebb ettől az
utazása, annál több a repülőtéri illeték összege is. Hasonló rendszer él a Finn Vasutak
gyakorlatában: a pályaudvar-használatot jobban igénylő átszállójegy drágább, mint az
ugyanolyan távolságra szóló, de megszakítás nélküli utat biztosító vonaljegy. Ugyanakkor azt is
fontos leszögezni, hogy minden további megfontolás nélkül nem szabad a fogyasztókra
áthárítani a technológia sajátosságaiból eredő határköltségeket, mert (mint azt a légi
közlekedésben részt vevő utasok is megteszik) az igénybevevő önmagában versenyezteti az
egyes szolgáltatókat. Könnyen lehetséges, hogy a Ruggles példájában szereplő második utas a
költségek és a közlekedési módok kínálta lehetőségek mérlegelése után úgy dönt, hogy közúton
gépkocsival, vagy éppen valamelyik autóbusz-társasággal utazik, amely esetben közvetlen
kapcsolatra számíthat.
Valamivel később Pegrum is elemzés alá veszi a Ruggles által felvetett problémát, részben
más kérdésekkel összevontan tárgyalva [Peg78]. A technológiai sajátosságokból adódó eltérő
árak kérdését hasonlónak érzi a torlódás miatt növekvő határköltségeket fizető utasok gondjával,
akik (később Schwantag modelljében is megjelenítve) a pillanatnyi forgalom nagyságától függő
addicionális torlódási határköltséget fizetnek meg. Pegrum szerint „igazságossági alapon” ez a
probléma nem oldható fel. Véleménye szerint definiálni kell(ene), hogy a vasúti fuvarozást, mint
a gazdaság szolgáltató szektorának részét milyen elvek mentén célszerű díjasítani. Ha a
fuvarozási teljesítmény alapvetően egy technikai jellegű termék, és a mértékegysége szerint
történik az elszámolása (pl. tonnakilométerben), akkor nem szabad különbséget tenni két azonos
„termékű”, de a technikai adottságok miatt eltérő ráfordítással megvalósított fuvarfeladat között.
A vasúti fuvarozást, mint gazdasági terméket tekintve értékét ahhoz kellene mérni, hogy a
feladat elvégzése mekkora vállalati ráfordítással jár. Ekkor nyugodtan lehet azonosnak tűnő
fuvarteljesítést más árakkal ellátni, mert ezt kívánja az árképzés alapjául szolgáló gazdasági
racionalitás. Pegrum szerint a határköltség-elmélet a fenti két osztályozás közül a
fuvarteljesítményt egyértelműen gazdasági terméknek tekinti, a technikai definíció közelebb áll
az összköltség alapú árképzéshez (amit átlagköltség alapú árképzésnek is neveznek).
Pegrum javaslatai közül bármelyik definíció helyénvalóságának megkérdőjelezése nélkül
megállapítható, hogy egészen napjainkig a szállítási szolgáltatások, mint technikai termékek
voltak/vannak nyilvántartva mind a vasúttársaságok belső elszámolási rendszerében, mind pedig
a fuvaroztatói közvéleményben. Ugyanakkor már érezhető, hogy az EU Bizottságának javaslatai
hatására először a vasúttársaságokon belül megtörténő reformlépések sorozata változást fog
hozni e tekintetben, amely vélhetően tovagyűrűzik majd a fuvaroztatók szemléletében is. A
fuvarozási szolgáltatást pedig, mint jelenleg technikai terméket „gazdasági konverziónak” kell
alávetni, ügyelve közben arra, hogy lehetőleg minél kisebb mértékben sérüljenek az egyes
szereplők érdekei, és a változási folyamat minél kisebb jóléti veszteséggel járjon.
Komolyabb visszhang nélkül maradt Krischer tanulmánya, amelyben érdekes megoldási
lehetőséget kínál a vasúttársaságok határköltség-problémáinak és költségfedezeti problémáinak
megoldására [Kri66]. Krischer szerint „a megoldást azért kergeti oly sok és komoly tudós
hiábavalóan, mert valójában rossz helyen kutakodnak. A vasúti szektor technológiai és
költséggazdálkodási folyamatainak ízekre szedésénél hasznosabb, ha körülnézünk a közlekedési
ágazat más területein is.” – írja tanulmányában. A vasútvállalatok – mint mondja – nem lettek
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rosszabbak, mint megszületésükkor és növekedésükkor voltak, nem azért vesztették el piacaik
nagy részét, mert hirtelen rosszul gazdálkodó menedzsment került vezetésre, hanem azért, mert
nagyon erősen megváltozott a piaci környezet. „Ha körülnézünk a közúti fuvarozási
vállalkozások között, akkor azt tapasztaljuk, hogy az ő árképzési mechanizmusuk is igencsak
távol áll a határköltségekre, mint alapokra építő sémától. Egyszerűen azért tudnak teret hódítani,
mert a szervezetüket, annak költségigényét és a technológiai folyamataikat jobban illesztik a
fuvaroztatók igényeihez. Mellesleg, jó az érdekérvényesítő képességük is a kormányoknál,
elérik náluk, hogy a közúthálózat szakadatlanul fejlődjék.” – írja Kirscher. Dolgozatának
következtetései között felsorolja azt is, hogy „fölösleges a vasúti árképzési rendszer finomságain
csiszolgatni addig, amíg maga az alapfolyamat nem versenyképes.” valamint, hogy „Igazán
akkor tud egy finoman hangolt vasúti határköltség-alapú árképzési struktúra beilleszkedni a
gazdaságba, ha a kapcsolódó közlekedési ágak is hasonló elvek mentén kalkulálják
költségeiket”.
Baumol és szerzőtársa, Bradford szerint a határköltség-elmélet akkor működik helyesen,
ha az általa létrehozott utolsó többlet teljesítmény az utolsó előtti igénybevevőnél lényegében
ugyanakkora hasznosságú, mint az utolsónál [Bau70]. Továbbá: „Az ár csak eszköze annak,
hogy a határköltség-elmélet a tetszőleges gazdasági ág által termelt egységnyi többlet terméket
úgy értékelje, hogy az abból történő fogyasztás az igénybevevők utolsójának gazdasági
áganként ugyanakkora hasznosságnövekedést okozzon” – írja cikkük. Sok korábbi szerző
gondolkodását is kritikával illetik, mert a határköltség-elmélet megvalósítását, mint célt tűzik ki
maguk elé, holott az valójában eszköz az optimális társadalmi erőforrás-allokáció
megvalósításának előmozdítására. A határszemléletű közgazdaságtan kimondja ugyanis: a
rendelkezésre álló pénzeszközeit akkor költi el a társadalom (és annak egyes tagjai is)
optimálisan, ha az utolsó elköltött pénzegységből nyerhető hasznossági többlet az egyes
területeken megegyezik. A határköltség-elmélet ennek az átfogó „ajánlásnak” valójában csak az
árazási megjelenése.
A Baumol – Bradford szerzőpáros cikkében több gazdasági szektor lehetőségeit elemzi
egyszerre. Erre azért van szükség, mert feltételezésük szerint a társadalmilag optimális
erőforrás-allokáció csak akkor valósulhat meg, ha a gazdaság összes ágazata lényegében
határköltségek szerint árazza termékeit. Csak így biztosítható, hogy sehol nem termelnek sem
többet, sem kevesebbet, és a termelési tényezők átrendezésével nem növelhető tovább a
társadalmi összjólét. A közlekedési szolgáltatásokat is vizsgálatuk alá veszik, és a „legnehezebb
esetek közé tartozó”-nak mondják őket. Ennek magyarázata – a dolgozatuk szerint – az, hogy az
egyes igénybevevők között óriási különbség van annak tekintetében, hogy mekkora
hasznosságot tulajdonítanak az egyes utasok az éppen megkezdett utazásuknak. „Ha nem
biztosítható az, hogy a legutolsó felszálló utas számára az egyik nap ugyanakkora hasznosságot
jelentsen a közlekedési szolgáltatás igénybevétele, mint a másik napon, akkor nem beszélhetünk
a társadalom rendelkezésére álló eszközök optimális kihasználásáról” – írják cikkükben.
Böttger már közlekedésgazdasági szemlélettel elemzi valamivel később a Baumol által
felvetett kérdéseket [Böt77]. Igazat ad a határszemléletű közgazdaságtan reneszánszát adó
Baumol szerzői véleményének abban, hogy a határköltségekkel elsődlegesen az optimális
társadalmi erőforrás-allokációt kell szolgálni. Egyetért abban is, hogy a közlekedésben ezt
nagyon nehéz megvalósítani az ugyanazon szolgáltatáshoz fűzött igen eltérő mértékű
hasznosságérzet miatt. Annak érdekében, hogy mégis jobban közelítsen az árképzés a
szolgáltatás igénybevételével járó hasznosságérzet növekedéshez, Böttger azt javasolja, hogy a
fogyasztó rezervációs árához kell(ene) kötni a szolgáltatásért kért díjat, nem a határköltséghez.
Ekkor valósulna meg az erőforrás-allokáció elméleti optimuma.
Bár Böttger felvetése a közgazdasági szemléletét tekintve tökéletesen logikus és javaslata
jól illeszkedik a határszemléletű jóléti iskola eszközrendszerébe, a gyakorlatba igen nehezen
ültethető át. Ezt maga is felismeri, amikor írásában számba veszi a bevezetés korlátait. A
társadalmi elfogadottság nehéz kérdése mellett (ugyanis nehezen nevezhető tisztességesnek
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azért többet kérni valakitől egy utazásért, mert neki jobban szüksége van rá, mint a másiknak)
technikailag is súlyos problémák merülnek fel: nincs egzakt módszer arra, hogy a díj kifizetése
előtt megtudható legyen az utastól a rezervációs ára. Más kereskedelmi területet érintő áruházi
felmérések tanulságából tudható, hogy a rezervációs ár meghatározása igen nehéz feladat, az
eredmények pedig erősen pontatlanok.
Böttger (és korábban Baumol) javaslata nem is elsősorban annak gyakorlati megvalósítási
lehetősége miatt figyelemre méltó, hanem inkább azért, mert egy elméleti nehézséget állít
szembe a határköltség alapú árak gyakorlati bevezetésével. Ha ugyanis a nagy nehézségek és
kompromisszumok árán bevezetendő elmélet a fogyasztók hasznosságérzeteinek különbségéből
adódóan nem hozza meg a kívánt optimális eszközkihasználást a társadalom számára, akkor
célszerűbb inkább azon gondolkozni, hogy milyen módszerrel érhető ez el mégis, és hogyan
lehet a „standard” határköltség-elméletet úgy módosítani, hogy figyelembe vehetővé váljanak a
fogyasztók említett jellemzői.
Jansson közlekedésgazdasági könyvének második kötete idézi Samuelson híres
közgazdasági tankönyvét: „Ha megérte egyáltalán a vasútvonalakat megépíteni, akkor megéri
azokat teljesen, a kapacitás optimumáig kihasználni” [Jan84]. Jansson ebben a megállapításban
a határköltség-elmélet bevezetésének alapvető indokát látja. Ő is megjegyzi azonban „Nem
szabad megfeledkeznünk arról a tényről, hogy a vasútvonalak élettartama rendkívül hosszú,
karbantartási módszertől függően 50-60 esztendő is lehet. A meglévő kapacitás teljes
kihasználásáról való döntés meghozatala előtt célszerű megvizsgálni, hogy mennyiben alakult át
a gazdasági környezet az óta, amióta az adott vonalat megépítették. Nem biztos ugyanis, hogy
amit a fél évszázaddal korábbi termelési viszonyok és lehetőségek életre hívtak, még ma is
ugyanolyan életképes, mint megszületése pillanatában”.
A 4.2-es alfejezet bemutatta, hogy a határköltség alapú árak igen komoly gazdasági
elméleti és gyakorlati előnyökkel járnak részben közvetlenül, a definíciójuk alapján, részben
közvetetten, másodlagos hatásokon keresztül. Ugyanakkor mind az elméleti megfontolások,
mind pedig az irodalomkutatás alapján fel lehetett tárni olyan jellemzőket is, amelyek alapján a
határköltség alapú árak nem alkalmazhatók. Ezek:
1. Az elmélet korlátozó feltételei nem tökéletesen teljesülnek a gyakorlatban (nem racionális
fogyasztók, nem tisztán profitmaximalizáló vállalat, nem racionális termelési tényező
tulajdonosok, nem koherens kormányzati viselkedés, az árakon kívül sok más szabályozó
eszköz létezése, a gazdaság instabil állapota, nem kizárólagos a piaci koordináció, nem
következetes fogyasztói preferenciarendezés, piaci tranzakciós költségek jelentkezése, nem
tisztán versenyjellegű inputpiacok).
2. A nagyon tág méretgazdaságossági tartomány miatt az átlagköltségek nagyobbak a
határköltségeknél, ezért általában nem érhető el a teljes költségfedezet, a vállalat
gazdálkodásában veszteség jelenik meg.
3. A határköltség-elemzésből levonható következtetések stabilitása nagymértékben függ a
releváns termelési tartomány és a matematikailag kiadódott termelési tartomány közötti
algebrai távolságtól. Nagy távolság esetén a határköltség-elmélet csak minőségi, de nem
mennyiségi következtetéseket enged meg.
4. A torlódási költségek, mint az egyik legnagyobb határköltség-tényező megjelenítése az
infrastruktúra fejlesztésének finanszírozhatósága érdekében nagyon nagy költséglengéseket
okoz, ez pedig nem kívánatos.
5. Az árképzési séma megbolygatása nélkül a deficitfinanszírozásra csak az állami
szerepvállalás tűnik elfogadható módszernek, de ez is sok hátránnyal jár (nagy tranzakciós
költségek, a fejlesztések kezdeményezésének hiánya, a fogyasztók részéről a díjak
„pántlikázásának” igénye, rossz információáramlás az egyes jogosult szektorok között, stb.).
6. Egyes vélemények szerint nem igazságos csupán a többletköltségek megfizettetése, mert az
összes költségért kell helytállnia a vállalatnak, tehát fogyasztóinak is.
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7. A vasúti fuvarozási szolgáltatások nem oszthatók tetszőlegesen, ezért a határköltségek
képzésekor nagy árdifferenciák alakulhatnak ki.
8. Az újraelosztási hatások erősen jelentkeznek mind a séma elmélete, mind pedig az állami
szerepvállalás megjelenése miatt.
9. Az elmélet által „legitimált” állami tulajdon piactorzító előírásokat implikál.
10. A séma instabilitása nagy, hatékonysága, igazságossága nagy mértékben függ a korlátozó
feltételek teljesítésülésének mikéntjétől, mértékétől.
11. Bevezetése igen nagy erőforrás-igényű, és várhatóan nagy átrendeződést eredményez a
gazdaságban.
12. A gazdálkodási deficit szinte törvényszerű megjelenése miatt a fejlesztésekre nem
akkumulálódik kellő tőkemennyiség, a fejlesztések kezdeményezése kikerül(het) a
vasúttársaság hatásköréből.
13. Szigorú alkalmazása korlátozza az árpolitikai váltásokat, az üzleti alapon képzett
kedvezményeket vagy szigorításokat.
14. A technológiai üresfutás árazása körülményes, vitatott.
15. Erős különbség tapasztalható az azonos, de technológiai szempontból különbözően
megvalósítható fuvarfeladatok határköltsége között.
16. Nem valósul meg az optimális tőkeallokáció, ha a határtermeléshez a fogyasztói oldalon
eltérő határhaszon kapcsolódik.
A 4.2 fejezet megállapításairól elmondható, hogy bármelyikük egyedüli meglétének
komoly megfontolási alapot kell adnia mind a közlekedésgazdasági kutatóknak, mind pedig a
vasútvállalatok üzletvezető munkatársainak arra, hogy lépéseket tegyenek a határköltség alapú
árképzés megvalósítása irányába. Sajnálatos ugyanakkor, hogy az igen kedvezőnek mondható
pozitív hatások mellett olyan akadályokat is fel kell ismerni a séma alkalmazásával
kapcsolatban, amelyek közül bármelyik az elutasításnak alapja lehet. Ezek következtében azt
kell megállapítani, hogy:
A mikroökonómiai határköltség-elmélet alapján kialakított árak bevezetése a
vasútvállalatok számára a korlátok és az akadályok számossága, komolysága és
feloldhatatlansága miatt nem ajánlható.
Szükséges tehát megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy a határköltség alapú árképzés,
mint társadalmi allokációs módszer előnyei miként csempészhetők be anélkül a vasutak
árképzési folyamataiba, hogy annak hátrányaival egyenként meg kellene küzdeni. Erre
kidolgozott megoldás az értekezés 5. és 6. fejezeteiben ismertetendő „látens határköltség
modell”.

5. A LÁTENS HATÁRKÖLTSÉG MODELL ELMÉLETI
FELÉPÍTÉSE
Amint azt a 2., 3., és 4. fejezetek megmutatták, a határköltség alapú árképzés és vállalati
döntéshozatal számos, nyomatékos előnnyel szolgál, és megoldási változatként kínálkozik a
jelenlegi vasúti önköltség-kalkuláció 4.3 alfejezetben összesített hátrányaira, problémáira
vonatkozóan is. Ugyanakkor a határköltség alapú árkalkuláció is rendelkezik olyan
hiányosságokkal és nehézségekkel, amelyek miatt a 4.3 fejezetben már ki kellett mondani: a
„tiszta”, azaz definíció szerinti bevezethetősége előtt olyan akadályok mutatkoznak, amelyek a
bevezetést lényegében lehetetlenné teszik.
Az előzetes vizsgálatok szerint a határköltség-elméletből bizonyos elemeket átvéve, de a
definícióhoz való kötődést némileg lazítva, olyan vállalati működési modell előállítása válik
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lehetővé, amely a jelenlegi folyamatok hatékonyságát jelentősen javítani tudja, és a meglévő
eszközök jobb kihasználása irányába mutat. A séma látens határköltség modellnek nevezhető,
melynek bemutatása a jelen és a következő fejezetben történik.

5.1 A látens határköltség modell működése
A bevezetésben leírt megfontolások adták az indító motivációt egy olyan
költségkalkulációs-, és a vállalati döntések meghozatalát támogató számítási eljárás
kidolgozására, amely megkísérli a határköltség-elmélet előnyeinek megjelenítését, úgy, hogy
közben igyekszik a hátrányok közül minél többet kiküszöbölni. Természetesen ez
maradéktalanul nem sikerülhet, mert a határköltség-elmélet, mint vállalati gazdálkodási modell
zárt, vagyis az előnyökhöz bizonyos „hátrányok” automatikusan kapcsolódnak.
Jelen értekezés szóhasználata látens határköltség alapú modellként kezeli azt a vállalati
üzleti struktúrát, amely esetében a határköltség-elmélet útmutatásainak megfelelően történik a
gazdálkodási adatok gyűjtése, elemzése és az ezeken alapuló döntések előkészítése és
meghozatala, míg a létrehozott vállalati teljesítményt másképpen értékelik és számlázzák ki a
fogyasztóknak.

5.1.1

A határköltség-elmélet költségkalkulációs elemeinek csoportosítása a
látens modell számára

A látens határköltség modell (jelen fejezet bevezetőjében említettek szerint) bizonyos
elemeket átvesz a marginális közgazdasági iskola határköltség-elméletéből. Ezekre azért van
szükség, mert segítségükkel sokat realizálhat a vasútvállalat a határköltség-elmélet előnyeiből.
A hátrányok kiküszöbölése érdekében ugyanakkor célszerű a határköltség-elmélet néhány
elemének elhagyása is. Az alábbiakban ennek a két csoportnak a tárgyalása következik.
A modell működtetése során a határköltség elmélet szerint kell eljárni:
- az alapvető teljesítményi adatok és azok statisztikai mutatóinak megállapításakor (Olyan
teljesítménymutatókat, termelési alapegységeket kell tehát definiálni, amelyek közvetlen
összefüggésbe hozhatók a fogyasztók számára kiszámlázott szolgáltatásokkal. Ilyen mutatószám
lehet pl. a RoLa-árutonna kilométer, vagy a gyorsvonati-utaskilométer, esetleg –
férőhelykilométer. A költségkalkuláció folyamatában kerülni kell a műszaki mértékegységeket,
ezek felhasználását a technológiai tevékenységen belül kell tartani. Ilyennek számít a
kocsitengely-kilométer, vagy az elegytonna-kilométer);
- a teljesítmény- vagy termékegységek meghatározásakor (Törekedni kell a vállalat
alaptevékenységén belüli szolgáltatói szektorok minél tökéletesebb elhatárolására. Első lépésben
célszerű legalább költségcentrum-elven elkülöníteni az egyes tevékenységtípusokat. A
személyszállításon belül: személyvonatok, sebes vonatok, gyorsvonatok, stb. Az
árufuvarozásban: kocsirakományú küldemények, ömlesztett anyagok, konténerszállító vonatok,
stb. A bontás szükség szerint tovább vihető regionális alapokon. A költségek elszámolása és
igazságos összehasonlítása az egyes vonat(szám)ok között valójában csak költségcentrumon
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belül történhet. Az összes hálózati teljesítmény meghatározásakor kerülni kell a különböző
mértékegységű szolgáltatások keverését, összemosását. Nem szabad pl. „összes árutonna
kilométer” adatban egy szám alatt szerepeltetni a RoLa fuvarozást és az expresszáru fuvarozást);
- a költségviselők meghatározásakor (Az alapvető teljesítményi adatok nem tekinthetők
megfelelő költségviselőknek, mert átlagoló természetük miatt nem tudható pontosan, hogy
melyik részükre, felmerülési helyükre terhelődnek az egyes költségelemek. Ehelyett a
fogyasztók által felhasznált szolgáltatásokhoz közvetlenül kell a költségeket hozzárendelni,
hogy azok határköltségét – és egyáltalán: bekerülési költségét – regisztrálni lehessen. Ezért a
költségviselők sorában alapvetően vonat(szám)okat, esetleg vonatokhoz kevésbé köthető
szolgáltatáselemeket, pl. hitelezési tevékenységet szabad csak feltüntetni);
- a költségek költségviselőkhöz való rendelésekor (Nem szabad tehát megelégedni a
jelenleg is alkalmazott felosztó utókalkulációs eljárással. A határköltségek számításához nagy
szükség van arra, hogy minden felmerülő költségelemről pontosan tudja a vállalat, hogy azt
melyik tevékenység/szolgáltatás érdekében fizették ki. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatás
létrehozásának folyamatát kísérő tevékenységeket folyamatosan naplózni kell, hogy a költségek
pontosan allokálhatók legyenek. Ha pl. egy forgalmi szolgálattevő munkanapjának 50%-át
konténerszállító vonatok menesztése tette ki, akkor a napi munkabérének felét pl. egyenlő
arányban, vagy az időráfordítás arányában kell felosztani vonatszám pontossággal a menesztett
vonatokra terhelt költségek között.);
- a költségviselők rendezésekor (Ha a rendezésre nem fektet a vállalat kellő hangsúlyt,
akkor a fentiek mindössze egy kifinomultabb átlagköltség-alapú árképzés bázisát jelentik. A
határköltség alapú árképzés ugyanakkor kiemeli az utolsó létrehozott teljesítményegységre
érvényes költségeket. Az utolsó nem feltétlenül, de első közelítésből célszerűen időbeli
sorrendiségre utalhat. Személyszállító vonatoknál a menetrend integrált tervezése miatt az
„utolsóként beállított vonat” fogalma nehezebben értelmezhető, itt célszerű megelégedni a
termékenkénti átlagköltségek éppen kihasznált kapacitásra eső mértékével. Árufuvarozásnál a
megrendelések beérkezési vagy teljesítési sorrendje jó alapot adhat az „utolsó” fogalmának
tisztázására. Az „utolsó egységre” jutó költség és bevétel matematikai úton is előállítható, mert
az összköltség, illetve az összbevétel függvényeket deriválva számítható ki a határköltség,
illetve határbevétel értéke. A látens határköltség modell - a kezelhetősége miatt - ez utóbbi
módszert alkalmazza.);
- a gyűjtött költségadatok feldolgozásakor (A feldolgozás határköltség-elmélet szerinti
végrehajtása feltételezi a gyors adatáramlást a vállalaton belül. Ha a vállalatot a piaci
környezethez kell illeszteni, továbbá az „utolsó” teljesítményegység fogalmát értelmezhetővé
kell tenni, akkor nem engedhető meg az, hogy a központi döntések támogatására felhasználandó
információk hónapokat „utazzanak” a vezérigazgatóságig. Ennek érdekében az adatokat
mielőbb elektronikus formátumúvá kell konvertálni, és továbbításukat, valamint előzetes
feldolgozásukat automatizálni kell);
- a költségadatok értékelésekor, a kapcsolódó döntések előkészítésekor és meghozatalakor
(A megfelelően felvett és gyűjtött költségadatok alkalmasak arra a célra, hogy klasszikus
határköltség-elmélet szerint optimális eszközkihasználást tegyenek lehetővé a vasútvállalat
számára. Ehhez a döntések meghozatalakor speciális többlet információkra van szükség, mert az
árakban már nem jelennek meg a határköltségek hatásai).
Mindemellett a modell útmutatását követve nem a határköltség-elmélet szerint kell eljárni:
- az árak kialakításakor (A személyszállításban az állam szerepe nem elhanyagolható,
amíg finanszírozási aránya jelentős az alapellátást illetően. Mind a személy-, mind pedig az
árufuvarozásban a szigorú határköltség-elmélet szerinti árak kihirdetésével felbukkannának
mindazok a hátrányok, amelyeket a 4.3 fejezet összegzett. Az árak kialakítását az 5.3 alfejezet
még részletesebben is tárgyalja);
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- a fedezeti követelmény megállapításakor és értékelésekor (Az árak kialakításának
határköltség-elmélettől való elszakadása miatt a költségfedezet részben az állami közlekedésiés költségvetési politika, részben pedig az önköltségek alakulásának függvénye. A határköltségelmélet szerinti fedezetszámítás ezért hibás következtetésekhez vezetne);
- bizonyos kapacitáshasznosítási döntések esetén (megadhatók olyan területek a vasúti
fuvarozásban, amelyek működtethetősége nem engedi, hogy határköltség alapon szülessen
döntés a további üzemeltetés mikéntjéről. Különösen a magas határköltségű, alacsonyabb
fogalmú mellékvonalak üzemi viszonyai olyanok, hogy a határköltség-alapon meghozandó
döntések érvényesítése mellett nem tarthatók üzemben. Ezen vonal(szakasz)ok esetében is meg
kell határozni a határköltségeket, de a többi vonalhoz képest a döntések előkészítésében az
egyéb tényezőket nagyobb súllyal kell szerepeltetni).

5.1.2

A látens határköltség modell rendszertechnikai felépítése

Az 5.1.1 alfejezet szerinti adatstruktúra létrehozásához a jelenlegitől különböző
adatgyűjtési- és nyilvántartási egységeket kell létrehozni, amelyek támogatják az egyes
költségösszetevők tevékenységekhez rendelését, és lehetővé teszik a gyűjtött költségelemek
minél „alsóbb” szintű számbavételét. Ennek a követelménynek a 9. ábra szerinti költségrekord
(CRec) tesz eleget.
Az ábra minden költségrekord-szintjét sok részköltség-elem határozza meg, ezek algebrai
összegeként adódik a költségrekord vonatszámhoz rendelt összköltsége.

Vonatszám
Teljes mértékben közvetlen költségek
(Perfect Direct Costs, PDC)
Egyszerű hozzárendeléssel közvetlenné tehető
költségek (Adherent Direct Costs, ADC)
Átterheléssel közvetlenné tehető költségek
(Imposable Direct Costs, IDC)
Közvetlenné nem tehető költségek
(Non-Direct Costs, NDC)

9. ábra: A látens határköltség modell költségrekordja
A teljes mértékben közvetlen költségek (PDC) közé azok a költségelemek tartoznak,
amelyek egy adott vonathoz a vonatszám alapján bármiféle köztes matematikai művelet nélkül
hozzákapcsolhatók. Ilyen költség pl. az adott vonat üzemanyag- és energiafelhasználása, a
közlekedtetése érdekében kifizetett pályahasználati díj, stb.
Az egyszerű hozzárendeléssel közvetlenné tehető költségek (ADC) csoportját azon
költségek alkotják, amelyeknél naturális mutatók alapján, egyszerű osztással meghatározható,
hogy adott részük melyik vonatszámhoz tartozik (pl. mozdonyvezető munkaideje alapján
munkabérének felosztása a kiszolgált mozdonyok által vontatott vonatok között, kocsik
amortizációjának elszámolása az egyes vonatokban teljesített futott kilométerek alapján, stb.).
Az egyszerű hozzárendeléssel közvetlenné tehető költségek allokációja során gondot
okozhat pl. a személyi kapacitás kihasználatlansága. Ha ugyanis pl. vonatkísérőből több áll
rendelkezésre egy adott hónapban, mint amennyi a fuvarfeladat lebonyolításához szükséges,
akkor sem szabad a kihasználatlan kapacitás költségét „közvetlenné tenni” és az egyes fuvarokra
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terhelni, mert ez erősen torzítja a költségszámítás pontosságát. Ebben az esetben megoldást
jelenthet egy ún. kapacitás-pool rendszer, amelyből mindig a szükséges mennyiséget veszi
igénybe a fuvaroztató vállalat, a kihasználatlan kapacitás költsége pedig a vállalati általános
költséget, jelen kalkulációban az alábbi, NDC költségrekord-összetevőt növeli.
Az átterheléssel közvetlenné tehető költségek (IDC) az előbbi költségcsoporthoz
kapcsolódnak: az egyszerű hozzárendeléssel közvetlenné tehető költségek arányában osztandók
fel az egyes vonatszámok között. Ilyen költség pl. a mozdonyvezetők bérszámfejtőjének
munkabére, vagy a forgalmi költségek jelentős része (illetve az ezzel kapcsolatos munkabér,
anyag, járulékok, stb.).
Ezek a költségek tehát jellegükből adódóan nem gyűjthetők ki a költségek közül a
határköltség-elméletnek megfelelően úgy, hogy az eredmény a határköltség-elmélethez
illeszkedjen. Az ADC arányában való felosztás egyfajta átlagolást takar, amelyből adódóan az
IDC elemei inkább leosztott általános költségnek nevezhetők.
A közvetlenné nem tehető költségek (NDC) csoportjába azok a vállalati költségek
tartoznak, amelyek átterheléses módon sem rendelhetők adott vonatszámhoz (ilyen több esetben
a központi irányítás bér- és egyéb anyagköltsége, az anyagjellegű ráfordítások nagy része, és a
kihasználatlan kapacitás költsége). Az IDC-hez hasonlóan, az NDC elemek sem állnak
rendelkezésre az adatgyűjtéskor, az egyes vonatszámoknál feltüntetett értékük az összes vállalati
költségek leosztásából származik. Ezek azonban (nagyságukra való tekintettel) nem a
PDC+ADC arányban terhelendők az egyes vonatszámokra, hanem a vonatok teljesítményadatai
alapján.
Tekintettel arra, hogy az egyes vonatok teljesítményadatai nem azonos mértékegységben
állnak rendelkezésre (pl. RoLa átkm, kocsirakományú átkm, személyvonati utaskm, stb.),
képezni kell az egyes teljesítményi mérőszámok bevételi ekvivalensét, és a felosztást ennek
arányában kell elvégezni. A bevételi ekvivalens ebben az esetben azt mutatja meg, hogy az adott
mértékegységhez tartozó, egységnyi teljesítést az árak révén milyen bevétel kísér (pl. ha 1 RoLa
átkm bevétele megegyezik 1,5 átkm kocsirakományú fuvarozás bevételével, akkor a RoLa
fuvarozás kocsirakományú bevételre vetített bevételi ekvivalense 1,5).
Az NDC elemek meghatározásába bevezetett bevételi ekvivalens visszacsatolást is jelent
egyben a piaci árak irányából. Mivel a költségrekordot (az 5.3 alfejezetben bemutatandó
árfüggvénnyel a 6.1 alfejezetben tárgyalt döntési eljáráson keresztül) fel kell használni az árak
kialakításához, megállapítható, hogy mind az árak, mind pedig a költségrekord NDC elemei egy
időbeli iterációs folyamat eredményeként alakulnak ki.
A költségrekord egyes mezőinek tartalmára vonatkozóan a fenti példákon túlmenően (a
jelenlegi önköltségkalkulációs séma kifejezéseinek használatával) a 3. melléklet ad részletes
útmutatót. A költségfogalmak hozzárendelése a költségrekord mezőihez a közvetlennek
minősíthetőség mérlegelésével, illetve a „közvetlen ráterhelési eljárás” módjának feltárásával
történt. A melléklet költség-elnevezéseit a disszertáció írásakor érvényben lévő, a MÁV Rt.
számlarendjéből származó UTK tevékenységi kódok elnevezéseiből kölcsönöztem [Máv02b].
Az adatfelvételi rendszer átalakítása a látens határköltség modell szerint a későbbiekben
igényelheti újabb költségfogalmak, költséggyűjtési bejegyzések definiálását, illetve a meglévők
némelyikének elhagyását.
A költségrekord egyes elemeinek megfeleltethető struktúrában felépített költségmátrix
rendszerezési elve a következő sajátosságokat mutatja a jelenleg használatos, utólagos
felosztáson alapuló, átlagköltség szemléletű módszerhez képest:
-

A költségösszetevők száma és összegük aránya a költségrekord felépítésében eltolódik a
közvetlen költségek irányába, azaz pl. több, korábban átterheléssel a reálfolyamatokhoz
rendelt költségelem közvetlen(ebb) hozzárendelést kap.
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A költségmátrix (a 3-dimenziós felépítés logikailag megalapozottabb kialakítása miatt)
egyszerűbbé és áttekinthetőbbé válik.
Kiesnek bizonyos (elsősorban magasabb szinthez rendelt) költségelemek annak hatására,
hogy a velük kapcsolatos költségeket az alapfolyamatok közvetlen költségei között számolja
el a rendszer (pl. elmaradnak a „vonattípusra nem bontott” tolatási költségek, mert minden
tolatási műveletet adott vonatszámhoz rendel a kalkuláció aszerint, hogy melyik vonat
összeállítása, szétbontása, karbantartása, stb. érdekében történik meg az adott művelet).

PV4(PDC)=
PDC*(1+IFM)3

PV4(ADC)=
ADC*(1+IFM)2

PV4(IDC)=
IDC*(1+IFM)1

PV4(NDC)=NDC

1. hónap

2. hónap

3. hónap

4. hónap

Döntéselőkészítés

NDC

IDC

ADC

PDC

CRec

Tekintettel arra, hogy a költségrekord elemei egy adott vonatra nem azonos időben állnak
rendelkezésre, az adott vonatszámhoz rendelt költségrekord adatainak összetevőit a megfelelő
időtényezővel kell figyelembe venni. A költségrekord felépítésének időbeli ütemezését mutatja a
10. ábra.

Az 1. hónap költségrekord-összetevőinek időbeli rendelkezésre állása
A 2. hónap költségrekord-összetevőinek időbeli rendelkezésre állása

10. ábra: A CRec költségrekord különböző szintű költségelemeinek összegzése az időbeli
rendelkezésre állás szerint
Az egyes költségrekord-összetevők időbeli rendelkezésre állásának különbözősége
tartalmukból, illetve a „közvetlenségi szint”-ből következik: azok a költségek, amelyek
különösebb kalkuláció nélkül adott vonatszámhoz rendelhetők, nyilvánvalóan korábban állnak
rendelkezésre, mint azok, amelyek csak hosszabb idő átlagában értelmezhetők (pl. kiszolgáló
személyzet havi bérének felosztása). Az ábra vízszintes tengelye mentén elhelyezkedő
idődimenzió a költségrekord-összetevők tartalmának mérlegelésével alakult ki, figyelembe véve
a valós idejűség követelményének minél tökéletesebb teljesítését is, de nem elszakadva a
reálfolyamatok által determinált költséggyűjtési időigénytől.
Egy költségrekordban tehát különböző hónapokból származó költségelemek
összegződnek. A matematikai összegképzés elvégezhetőségét segítendő, figyelembe kell venni a
pénz időértékét is. Erre szolgál a 10. ábrában feltüntetett IFM havi inflátor tényező, amely havi
ismétlődésű folyamatos kamatlábként értelmezhető. Az „inflátor” kifejezést a jövőbeli
pénzáramlások jelenértékének számításakor használatos „deflátor” tényező komplementereként
alkalmazza a dolgozat (tekintettel arra, hogy ebben az esetben múltbeli pénzáramlás
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jelenértékének meghatározására van szükség). Ez nincs kapcsolatban a hétköznapi szóhasználat
„infláció” kifejezésével, bár az inflátor tényező és a fogyasztói árindex erős korrelációt
mutathat. Az inflátor tényező közelítésére az állampapírok referenciahozama jó támpontnak
látszik (a vállalati kockázati többletet ezúttal nem kell figyelembe venni, mert a vasúttársaság
tartozásait a rendszeres állami felelősségvállalás miatt lényegében az állampapírokkal azonos
feltételek szerint árazza be a piac). A négy hónap eredményét a különböző szintekről a CRec
költségrekord tartalmazza:
CRec=PV4(PDC)+PV4(ADC)+PV4(IDC)+PV4(NDC)=
PDC⋅(1+IFM)3+ ADC⋅(1+IFM)2+IDC⋅(1+IFM)+NDC

(15)

A költségrekord alapján a határköltségeket csak akkor lehet előállítani, ha a költségrekord
egy megfelelően választott független változó függvényében épül fel. Ezért a költségrekord
elemeinek összetevőit függvényalakban is fel kell írni. A független változó szerepére a
tevékenységenkénti szállítási teljesítmény látszik célszerűnek. Ennek figyelembevételével a
költségrekordok elemei összetevőnként a következőképpen írhatók függvénysorozat-alakba:
PDC1=fp1(q1)+fp2(q1)+…+fpn(q1);
PDC2=fp1(q2)+fp2(q2)+…+fpn(q2);
:
PDCm=fp1(qm)+fp2(qm)+…+fpn(qm);
:
ADC1=fa1(q1)+fa2(q1)+…+faq(q1);
ADC2=fa1(q2)+fa2(q2)+…+faq(q2);
:
ADCm=fa1(qm)+fa2(qm)+…+faq(qm);
:
IDC1=fi1(q1)+fi2(q1)+…+fir(q1);
IDC2=fi1(q2)+fi2(q2)+…+fir(q2);
:
IDCm=fi1(qm)+fi2(qm)+…+fir(qm);
:
NDC1=fn1(q1)+fn2(q1)+…+fns(q1);
NDC2=fn1(q2)+fn2(q2)+…+fns(q2);
:
NDCm=fn1(qm)+fn2(qm)+…+fns(qm); ahol

(16)

1…m: vasúti tevékenységek száma,
1…n: a teljes mértékben közvetlen költség-összetevők száma (PDC elemszám),
1…q: az egyszerű hozzárendeléssel közvetlenné tehető költségösszetevők száma (ADC
elemszám),
1…r: az átterheléssel közvetlenné tehető költségösszetevők száma (IDC elemszám),
1…s: a közvetlenné nem tehető költségösszetevők száma (NDC elemszám),
fpi: a PDC elemek függése a tevékenységek teljesítményegységétől;
fai: az ADC elemek függése a tevékenységek teljesítményegységétől;
fii: az IDC elemek függése a tevékenységek teljesítményegységétől;
fni: az NDC elemek függése a tevékenységek teljesítményegységétől;
A függvénykapcsolat matematikai tartalmának meghatározására a legkisebb négyzetek
módszerén alapuló regressziós közelítés a megfelelő módszer. Az ehhez szükséges bemeneti
adatokat az adatgyűjtés állítja elő. Ebből következik, hogy a látens határköltség modellre történő
vállalati átállás után bizonyos időnek el kell telnie ahhoz, hogy formálisan leírt
költségfüggvények birtokába kerüljön a vállalat. Ezt követően kerülhet csak sor a függvények
költségrekord-összetevőnként történő differenciálására és a költségrekordokból számított
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határköltségek tevékenységi területenként való összegzésére. Az 1. tevékenységi terület (pl.
RoLa fuvarozás) határköltségének (MC1) kiszámítását formalizálja a (17) összefüggés.
n

MC1 = ∑
i =1

dfpi ( qi ) q dfai ( qi ) r dfii ( qi ) s dfni ( qi )
+∑
+∑
+∑
dqi
dqi
dqi
dqi
i =1
i =1
i =1

(17)

A (17) egyenlet vonatkozásában megjegyzendő, hogy a jobb oldalon álló összegek
deriváltjai csak abban az esetben értelmezhetők, ha sikerül a teljesítményfüggvényeket [f(q)]
előállítani. Ezek létrehozása (előállítása) várhatóan az IDC és az NDC elemek esetén lesz
nehezebb, mert azok csak utólagosan leosztott összegek a költségrekordban (amint azt a
költségrekord elemeinek bemutatása tartalmazta).
A határköltségek kiadódott értékeit felhasználja a vállalati döntéselőkészítési folyamat,
valamint több funkcionális terület bemenetként. Az elmondottakat mutatja be a 11. ábra,
rendszerbe foglalva a határköltségek előállítási folyamatát.
Tevékenység m
Tevékenység 2
Tevékenység 1
PDC

ADC

IDC
NDC

Költségrekordok előállítása

Függvények meghatározása a rekordösszetevők
alakulására

Differenciálás
Határköltségek
Személyzetvezénylés
...
...
...

Árképzés
...
...
...

Feladatmegosztás
...
...
...

11. ábra: A határköltségek előállításának és felhasználásának blokkvázlata a látens
határköltség modell szerint

5.2 A vállalati költséggörbék alakulása monopol- és vesenypiaci
környezetben
5.2.1 A látens határköltség modell működése monopolisztikus piacon
A modell rendszertechnikai felépítése után célszerű megvizsgálni az egyensúly
kialakulásának kérdését a vasútvállalat eltérő piacain. A látens határköltség modell vállalati
költségfüggvényeit és az árfüggvényt (P) mutatja a 12. ábra a vasúttársaságok és azok
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monopólium jellegű piacainak esetére (a kialakuló egyensúly optimumtól való eltérésének
iránya szerint megkülönböztetve az a) és b) ábrákon). A függvények lefutása több szempontból
különbözik a korábban a monopólium esetére megismertektől (3., 4. és 5. ábrák), de még inkább
eltér a versenykörnyezetű vállalatok viszonyaitól (1. ábra bal oldala).
A keresleti függvény (D) nem lineáris, hanem (abszolút értékben véve) növekvő
meredekségű görbe. A növekvő meredekség a csökkenő határhaszon-elmélettel magyarázható:
nagy kibocsátási tartományban telítődik a piac, és a fuvarozási ár komolyabb csökkentésére is
csak kisebb keresletnövekedés tapasztalható. A személyszállítási üzletágra érvényes görbe
meredeksége (a kibocsátás növekedése mellett, abszolút értékben) akkor növekszik meg
jelentősen, amikor a kínálat eléri a nemzetgazdaság mobilitási igényének határát: ez az a
személyszállítási teljesítmény, amely esetben már nem bővül tovább az összes forgalom, hanem
megkezdődik az átrendeződés az alágazatok között, és a vasút utasokat képes elcsábítani a
közúttól. Ettől a teljesítményi tartománytól jelenleg távol üzemel a magyar vasúttársaság.
a) az optimálisnál kisebb egyensúlyi
termelés

b) az optimálisnál nagyobb egyensúlyi
termelés

12. ábra: A látens határköltség modellel dolgozó vasútvállalat költséggörbéi monopolpiac
esetében
Fontos tény ugyanakkor, hogy a keresleti görbe abszolút értékben vett meredekségének
növekedése a látens határköltség modell szerint csak akkor igaz, ha a vállalat tökéletes
monopóliumként viselkedik a vizsgált termékének a piacán. Amennyiben a piac nem tökéletes
monopólium, úgy a keresleti görbe továbbra is negatív meredekségű lesz, de ez a meredekség (a
kibocsátás növekedésével, abszolút értékben) fokozatosan csökken: a nagyobb kibocsátási
tartomány általában jobban kedvez a versenytársak megjelenésének, ezért ekkor a keresleti
görbe aszimptotikusan tart a versenypiac vízszintes keresleti görbéjéhez. Ilyen keresleti görbére
utaló határbevételi görbét tartalmaznak a későbbiek a valós piaci környezet egyes termékeire
elvégzett határbevételi elemzés során (M.4 melléklet).
A vállalat tehát csökkenő keresleti görbét érzékel, ebből szigorúan monoton csökkenő
árfüggvény következik: ha egységnyi többlet kibocsátott termékre már csak olcsóbb áron van
kereslet, akkor a többlet darabért a vállalat szükségszerűen kisebb árat kérhet, ezért a
határbevételi görbe is csökkenő (a klasszikus mikroökonómiai monopólium-modellel
ellentétben itt nem a keresleti görbe, hanem az árfüggvény határozza meg a határbevételi görbét.
A 12. ábra azokra az esetekre és piacokra vonatkozik, amelyeket jelen értekezés
monopóliumként azonosított, ezekre is azonban csak a peremfeltételek teljesülése esetén.
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A korábbi közgazdasági elemző diagramokhoz (1-8. ábrák) képest új fogalomként jelenik
meg a 12. ábrán a kínálati ár függvényének képe, a kínálati ár grafikon (P). A monopólium
esetére a disszertáció elején az elemzésben bemutattam, hogy a kínálati ár valójában a kereslet
függvénye, és ezen kettő viszonyából adódik ki a vállalati profit, illetve veszteség mértéke. A
látens határköltség modell 5.1 alfejezetben felsorolt működési tényezői között azonban az
szerepel, hogy a határköltségekből nyert információt (ellentétben a korábbi mikroökonómiai
modellekkel) nem használja fel közvetlenül az árak kialakításához. Az árak a piac alakulásától, a
MÁV-állam szerződéstől, a fuvaroztatók fizetési hajlandóságától függenek. Ezt a
függvénykapcsolatot írja le a 12. ábrán az ár (P) grafikonja. Mint ilyen, az árfüggvény
szükségszerűen (és a modell kimenete szempontjából sajnálatosan) egyben a kínálati függvényt
adja meg.

Matematikai eszközökkel is belátható a határbevételi függvényre tett fenti megállapítás. A
piaci árat a kibocsátási mennyiség függvényében a P(q) összefüggés írja le (részletesebb
tárgyalása az 5.3 alfejezetben). A határbevétel (MR) az összbevétel (TR) első deriváltjaként
adódik:
MR =

dTR d [ P( q) ⋅ q]
=
dq
dq

(18)

A szorzatfüggvények deriválási szabályát alkalmazva:
MR =

dP( q)
⋅ q + P( q) ⋅1
dq

(19)

A (19) egyenlet jobb oldala akkor lesz kisebb, mint P(q), ha
dP( q)
⋅q < 0.
dq

(20)

Ez utóbbi egyenlőtlenség viszont minden olyan esetben teljesül, amikor normális (azaz
nem inferior típusú), negatív meredekségű a P(q) árfüggvény grafikonja: a q kibocsátás csak
pozitív tartományban értelmezett, míg a P(q) első deriváltja (az említett negatív meredekség
miatt) mindig negatív.
Szigorúan véve, matematikailag a határbevételi függvényre tett (18), (19), (20)
megállapítások csak ott értelmezhetők, ahol a keresleti- és az árfüggvény azonos, mert más
termelési tartományban nem „talál egymásra” a kínálat és a kereslet. A 12. ábrán 3 ilyen pont
található, bár a P és a D függvények közel futnak egymáshoz. A látens határköltség modell a
továbbiakban nem veszi figyelembe ezt a matematikai megszorítást, azért, mert a keresleti görbe
megismerése igen bonyolult eszközökkel és csak nagy pontatlansággal lenne megvalósítható. A
látens határköltség modell matematikai tárgyalása a keresleti görbét (az elméleti alapok
tisztázása után) azonosnak veszi az árfüggvény grafikonjával, és így képzi a határbevételi
egyenleteket, amint azt a (18), (19), (20) függvények mutatták. Megjegyzendő ugyanakkor,
hogy ez a megközelítés a vállalat kereslet (igény-) orientációját hátrányosan is befolyásolhatja.
Ha a piacon megjelenített árakat a vállalat automatikusan a kereslettel azonosítja, akkor a
klasszikus „push típusú” menedzsment hibát követheti el, ha azt gondolja, hogy az árak
megfelelő alakítása az igényt végtelenül rugalmasan formálja. Ez a hiba újra és újra jelentkezik
mind a vasúttársasági, mind pedig az állami döntéshozók részéről: a vasúttársaság terméke, azaz
a szállítási és fuvarozási szolgáltatás iránti keresletet egyenesen a kínálat minőségéből vezetik
le. Ezzel szemben a vasúti szállítási technológia iránti igény sok egyéb jellemző (a
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személyszállításban: szociális tényezők, vásárlóerő, neveltetési szokások, stb., az
árufuvarozásban: iparszerkezet, gazdaságföldrajz, nyersanyag-igényesség, stb.) együttes
hatásaként alakul ki. Annak ellenére tehát, hogy a keresleti görbe megismerése nehéz feladat,
nem szabad szem elől téveszteni az ok-okozati kapcsolatot: bár a látens határköltség modell
határbevételi függvénye az árfüggvényből származtatható, a piaci allokációt a hierarchikusan
„fölötte” lévő keresleti görbe határozza meg.
A korábban rajzoltakhoz (1-8. ábrák) teljesen hasonló ugyanakkor a határköltség- és az
átlagköltség függvény. A vasúttársaság termelési tartományára jellemzően viszonylag magas
átlagköltséget jelöl a 12. ábra mindkét grafikonja, amely szükségszerűen vállalati veszteséget
eredményez, ha a kibocsátási tartomány alacsony.
Abban az esetben is, ha az árak kezdetben a határköltségekkel egyeznek is meg (q0), el fog
onnan tolódni az egyensúly, és iterációs egyensúlyi pont-keresésnek megfelelően a P=D, azaz
kereslet = kínálat pontban (q1) stabilizálódik majd. A 12. ábra a két lehetséges, ellentétes irányú
eltolódásra mutat be példát. Az 1. grafikonon (12. a. ábra) az új egyensúlyi termelés (q1) kisebb,
a másodikon (12. b. ábra) nagyobb lesz, mint a határköltség-elmélet szerint lennie kellene (q0).
Az, hogy a kialakuló egyensúlyhoz végül nagyobb vagy kisebb vállalati veszteség tartozik-e,
mint az „eredeti”, MR=MC egyensúlyi ponthoz, az függ az adott tartományban az
átlagköltségek, az árfüggvény és a keresleti függvény alakulásától, és egymáshoz viszonyított
helyzetétől. A költségfüggvények elemzését természetesen tevékenységenként külön-külön kell
elvégezni, és az egyes tevékenységekre vonatkozóan külön-külön kell meghatározni azt, hogy a
kialakuló egyensúly (az ábrán q1-el jelölt kibocsátási szint) az elméleti optimumtól milyen
irányba tér el.

5.2.2 A látens határköltség modell működése versenypiaci környezetben
Az értekezésben a 2.3 alfejezetben azonosított, monopóliumként jellemezhető piaci
szegmensek csak egy adott részét fedik le a vasúttársaság tevékenységi területének. A szabad
verseny mellett jelentős a „kevert” szerkezetek aránya. Szükséges ezért megvizsgálni, hogy a
piaci szerkezetek másik „pólusán” elhelyezkedő szabad verseny esetében miként alakulnak a
költségfüggvények.
Versenypiaci környezetben (az ezekhez tartozó üzletági tevékenységeket a 2.3 alfejezet
azonosította) némileg eltér az 5.2.1 alfejezetben leírt sémától az árak kialakulási folyamata.
Ismét két (az egyensúly eltolódásának csökkenő és növekvő kibocsátást eredményező) esetre
vizsgálja meg az egyensúly kialakulásának folyamatát a 13. a) és b) ábra. Ezen megállapítható a
Marshall-i egyensúly-kialakulási törvény igazsága: ha valamilyen árfüggvény alapján határozza
meg a vállalat a kínálatát, akkor annak a piaci keresleti görbével való metszéspontja adja meg a
vállalat által létrehozott teljesítményt, amelynek másik koordinátája megegyezik a piaci árral.
a) az optimálisnál kisebb egyensúlyi
termelés

b) az optimálisnál nagyobb
egyensúlyi termelés
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13. ábra: A látens határköltség modellel dolgozó vasútvállalat költséggörbéi versenypiac jellegű
környezetben
A tiszta verseny azt eredményezi, hogy az egyensúly nem a 12. ábrán a nyilak mentén
követhető módon, iterációs közelítéssel alakul ki, hanem egy lépésben, mert a keresleti (és
ennek következtében a határbevételi) függvény vízszintes egyenes. Igaz ez annak ellenére, hogy
a vállalat által a piacon működtetni kívánt árfüggvény nem feltétlenül vízszintes egyenes (a 13.
ábrán negyedfokú polinom grafikonja jelképezi az árfüggvényt). Az így kialakuló "árugrást"
szemlélteti a hajlított nyíl az ábrán. A monopóliumnál megállapítottakhoz hasonlóan, ebben az
esetben is igaz az, hogy azok a termelési tartományok, amelyekben a P árfüggvény és a D
keresleti görbe elválik egymástól, nem jöhet létre valós (P, q) egyensúly. Ezt természetesen a
vállalat is tudja, ezért versenypiac esetén az árfüggvénnyel igyekszik minél jobban
megközelíteni a piaci keresleti görbét, és legalább tendenciájában vízszintes árfüggvényt
alkalmaz. A költséggörbék egymáshoz viszonyított elhelyezkedése a vasúttársaság üzemelési
tartományának megfeleltethető állapotot mutat be: a kialakuló egyensúlyi helyzetben az
átlagköltség-görbe q1 feletti értéke meghaladja az árfüggvény alapján a szolgáltatásért a piacon
beszedett árat. Ez a vasúttársaság vállalati veszteségének kialakulását vetíti előre bizonyos
tevékenységek esetére (pl. mellékvonali személyszállítás) abban az esetben is, ha növekszik a
kibocsátás az árfüggvény módosító szerepének hatására (azaz q1>q0), és akkor is, ha csökken
(azaz q1<q0).
További kutatási feladatként jelentkezik a költséggörbék karakterisztikus alakulásának
meghatározása az oligopolisztikus piacok esetére. A disszertáció megmarad a piaci szerkezeti
formák két ellentétes pólusán elhelyezkedő struktúra költség- és egyensúlyi viszonyainak
tárgyalásánál megjegyezve azt, hogy az oligopólium-modellek vizsgálata a látens határköltség
modell szerint a monopóliumhoz és a szabad versenyhez hasonló fontosságú kérdés.

5.3 A modellben alkalmazott árfüggvény meghatározása
A látens határköltség-modell költségeinek és árfüggvényének 5.2 alfejezetben található
mikroökonómiai ábrázolása tulajdonképpen csak az árfüggvény sajátosságainak megfelelő
egyensúlyi pont kialakulását szemlélteti. Ez az árfüggvény azért fontos, mert a határköltségeket
a modell nem érvényesíti közvetlenül az árakban, azaz nem teljesül a klasszikus modellek
egyenlőségkritériuma (monopólium esetén MR=MC; tiszta verseny esetén MR=MC=P). A
határköltségeket ugyanakkor tudatosan felhasználja a vállalat az eszközparkjának alakításakor,
az erőforrások üzleti területek közötti átcsoportosításakor, a beruházási döntésekkor, stb., és
mindez közvetetten, azaz látens módon befolyásolja a vállalat piaci kínálatát, amely az
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árpolitikában jelenik meg. Ezért nevezhető a modell a közvetett, vagy látens határköltségek
módszerének.
Másodsorban tekintettel kell lenni arra, hogy az árfüggvény csak közvetetten kapcsolódik
a költségekhez, és az sok szempontból vállalaton kívüli tényezők eredménye, ezért a
fedezetszámításkor is el kell szakadni az átlagköltség-kereslet-határköltség hármas
függvénycsoport által meghatározott (és a 2. ábrán tartományokra bontott szinten bemutatott)
költségfedezeti viszonyok alakulásától. Az árfüggvény és a keresleti függvény egymáshoz
képesti viszonya határozza meg alapvetően a vállalat nyereségét. Mivel az előbbi nem piaci
kategóriákat is tartalmazó összefüggés, ezért a tisztán piaci alapon mért eredményesség
félrevezető lehet.
Harmadsorban fontos megjegyezni, hogy léteznek olyan kapacitáselosztási kérdések és
döntések is, amelyek közvetetten sem tükröződhetnek a megadott árfüggvényben. Bár minden
üzletági tevékenységcsoport számára külön kell az árfüggvényt elkészíteni, mégis vannak olyan
tevékenységek (közlekedési szolgáltatási területek), amelyek esetében, ha az árfüggvényen
keresztül túlzott súllyal szerepelnek az adott tevékenység határköltségeiből szerzett információk,
akkor a keresleti görbével alkotott metszéspontja oly alacsony termelési tartománynál alakul ki,
amely lényegében a szolgáltatás szüneteltetését eredményezi. Ebben az esetben tehát az
árfüggvény által tartalmazott, nem piaci jellegű információk súlyozása erőteljesebb. Az
árfüggvény logikai felépítését, és belső összetevőit mutatja be a 14. ábra.
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1. Fő összetevők meghatározása

Költségtényezők
a látens
határköltség
modellből

Közlekedéspolitikai mutatók,
célértékek

Gazdasági
mutatók,
célértékek

Makrogazdasági
mutatók,
tendenciák

tev 1 tev2 … tevm
PDC
ADC
IDC
NDC

tev 1 tev2 … tevm

tev 1 tev2 … tevm

tev 1 tev2 … tevm

IRR

telj.növ

GDP

PVGO

modal split

szoc.pol

NPV
NCF

kapacitás

régiók

gyakoriság

m.nélküliség

Súlymátrix

2. Független változómátrixok képzése

3. Függvénykapcsolat meghatározása >> függvénymátrixok képzése
fa
tev 1 tev2 … tevm
PDC fa11
…
ADC
…
IDC
…
NDC
… fa4m

fb
tev 1 tev2 … tevm
IRR fb11
…
PVGO
…
NPV
…
NCF
… fb4m

fc

tev 1 tev2 … tevm
fc11
…
modal split
…
hálózat
…
gyakoriság
… fc4m
telj.növ

fd
tev 1 tev2 … tevm
GDP fd11
…
szoc.pol
…
régiók
…
m.nélküliség
… fd4m

Σ
4. Súlyozott eredő árfüggvény

14. ábra: Az árfüggvény előállításának folyamata a vállalati belső és egyéb külső adatokból3
A legfontosabb összetevők (fő költségkomponensek) csoportját a látens határköltség
modell adatfelvételén alapuló költségértékek, a vállalatgazdasági mutatók (az egyes
tevékenységekhez, beruházásokhoz tartozó eredményességi és hatékonysági mérőszámok), a
közlekedéspolitikai célértékek (ezek képviselik a szabályozói oldal szakmai részét), és a
makrogazdasági mutatók, mint az előbbi hármat keretbe foglaló peremfeltételek adják. Ezen
csoportosítás képezi alapját a független változók (lehetőleg minél inkább kvantitatív
ismérvekkel kifejezett) feltárásának az egyes csoportokon belül. Az így meghatározott ismérvek
adják a kialakuló költségmátrix egyik dimenzióját, míg a másikban a vasúttársaság elkülönülő
tevékenységei állnak. A múltra vonatkozó költségadatok elemzése (és pl. regressziós
függvények képzése) segít abban, hogy a független változóként megjelölt teljesítmény-egységek
és a költségelemek között függvénykapcsolatot lehessen felállítani. Hasonlóan, ki kell fejezni,
hogy az egyes vállalat- és makrogazdasági, valamint közlekedéspolitikai célok teljesítésének
igénye miként befolyásolja a vasúttársaság által az egyes tevékenységek ellenértékéül
követelhető árat. Miután az egyes függvények fő változócsoporton belüli súlyozása megtörtént,
végezhető el a változócsoportok közötti súlyozás. A művelet eredményeképpen állítható elő a
súlyozott, eredő árfüggvény, amelyet (sematikus formában, a q kibocsátástól függő parciális
3

A korábban nem használt rövidítések és kifejezések jelentése:
IRR: Internal Rate of Return (belső megtérülési ráta)
PVGO: Present Value of Growth Opportunities (a növekedési lehetőségek jelenértéke)
NPV: Net Present Value (nettó jelenérték)
NCF: Net Cash Flow (nettó pénzáram)
modal split: módválasztás, a közlekedési alágazatok közötti választás eredményét százalékosan tükröző mutatószám
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vetületében) korábban a 12. és 13. ábrák is tartalmaztak. Algebrailag is kifejezhetők az
elmondottak:
1. Létre kell hozni egy n1+n2+n3+n4 sorból és m oszlopból álló összevont T(n1+n2+n3+n4)×m
függvénymátrixot, ahol ni az egyes fő költségösszetevők változóinak a száma (a 14. ábrán
mutatott sematikus képen n1=n2=n3=n4=4 volt mind a 4 fő költségösszetevő-csoportra). Ezen
mátrix t1 oszlopvektora az 1. tevékenységhez, t2 oszlopvektora a 2. tevékenységhez, stb. tartozó
függvényelemeket tartalmazza. A 14. ábra segítségét felhasználva, a T mátrix előállítható az
egyes, (az ábrán 4×m-es) függvénymátrixok egymás alá helyezésével.
2. Meg kell határozni egy Sm×(n1+n2+n3+n4)-es súlymátrixot, amely az egyes függvények
súlyozását mutatja a kialakítandó árfüggvény szempontjából. Az S mátrix egy siT sorvektora
tehát az i. vasúti tevékenység árfüggvényében az egyes függvényelemek súlyát adja meg úgy,
hogy

n1 + n2 + n3 + n4

∑s

ij

= 1 . A P árfüggvény-vektor a megfelelő súly- és függvényvektorok skaláris

j =1

szorzásával a következőképpen állítható elő:

[

P = [ p1 , ... , pm ] = s1 ⋅ t 1 , ... , s m ⋅ t m
T

T

]

(21)

Az fa függvények felépítésének alapváltozói között (a tárgyalt adatfelvételi módnak
megfelelően) olyan információk szerepelnek, amelyek a határköltség szemléletű belső
költségelszámolás alaprendszeréből adódnak. Ezek hatnak tehát közvetetten az árak
kialakítására, más módosító tényezőkkel egyidejűleg.
A látens határköltség modellben a termelési egyensúly (mint azt az 5.2 alfejezet mutatta)
nem a kereslet – vállalati kínálat egyenlőségében születik meg, hanem abban a pontban, ahol a
kereslet megegyezik az árfüggvény által biztosított kínálattal. Ez lehet magasabb és alacsonyabb
termelési tartomány is, mint a határköltség-elmélet szerinti optimum. Az eltérés többféleképpen
is korrigálható, ezek a lehetőségek a modell kibocsátás-kompenzációi:
1. Az árfüggvény olyan utólagos átalakítása, hogy éppen a határköltség = határbevételi
pontban metssze a keresleti görbét. Ez lényegében visszavezet a klasszikus határköltségelmélethez azzal a különbséggel, hogy kiküszöböli annak némely hátrányos tulajdonságát (pl. a
nagy áringadozásokat teljesítményváltozás vagy kapacitásbővítés esetére).
2. A piaci igények – árfüggvény metszéspont és a tiszta határköltség alapú árak esetén
megnyilvánuló termelési pont (a 12 és 13 ábrákban a q1 – q0 távolság) közötti tartomány
adminisztratív úton történő „feltöltése”. Alacsony q1 egyensúlyi termelés esetére ez bizonyos
kedvezményeket jelentene (nagyfuvaroztatóknak árdiszkrimináció alapján, vagy hasonlóan a
személyszállításban felhasználói csoportok szerinti megkülönböztetéssel, pl. diákkedvezmény),
a magas q1 ponttal jellemezhető esetekben pedig a kereslet visszafogását eredményezné. A
jelenlegi gyakorlati átlagköltségek alakulása az előbbi esetet valószínűsíti: a határköltségelmélet szempontjából optimális vasúti szállítási teljesítmény jelentősen meghaladja az
alkalmazott árfüggvény segítségével kialakuló kereslet-kínálat egyensúlyt.
3. A túltermelésből adódó veszteségek költségvetési, vagy vállalati finanszírozása. A
kiadási oldalt tekintve csak kicsivel tér el az előző ponttól, viszont társadalmi összhasznossága
kisebb, mert nem teszi lehetővé fuvarozási kedvezmény adását (sem a személy- sem pedig az
árufuvarozásban), és így csökken a valós szállítási teljesítmény (romlik a valós
kapacitáskihasználás, miközben a felkínált kapacitás változatlan a 2. ponthoz képest).
A vállalat vezetése és/vagy a tulajdonos dönthet arról, hogy a felsorolt kibocsátáskompenzációs lehetőségeket beépíti-e az árfüggvénybe, vagy ezek nélkül alakítja az
árfüggvényt, és utólagosan módosítja a vállalat teljesítményét annak érdekében, hogy a
társadalmi összjólét-veszteség a lehető legkisebb legyen. Az árfüggvény alakításával tehát a
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vállalati és állami döntéshozók kezébe kerül annak a kérdése, hogy mennyire kívánják a modell
alkalmazásával az árakban is érvényesített módon megjeleníteni a határköltségeket.
Az 5. fejezet bemutatta a látens határköltség modell elméleti struktúráját. Metodikai
okokból kellett előrebocsátani az adatfelvételi technológia elméleti módszerének kidolgozását és
a közgazdasági háttérelméletet tükröző gondolatok megfogalmazását. A fejezet elsősorban tehát
a modell legfontosabb építőelemeinek ismertetésével foglalkozott, a tárgyalás közben nem
feledkezve meg a modellezni kívánt vasúti technológia alapfolyamatairól. A mikroökonómiai
célok és eszközök ismeretében megkezdhető a modell implementációjának kidolgozása, erről
szól a 6. fejezet.

6. A LÁTENS HATÁRKÖLTSÉG MODELL GYAKORLATI
MEGVALÓSÍTÁSA
Egy költségkalkulációs eljárás csak akkor válhat a vállalat eredményességének javulására,
ha a pontos elméleti alapokat sikerül a vállalat tevékenységi rendszerébe hatékonyan beágyazni.
Ez a követelmény az elméleti háttér kapcsolódási pontjainak kidolgozását kívánja meg, amelyek
biztosítják a modell gyakorlati használhatóságát. A kutatási munka során világossá vált, hogy a
költségkalkulációs rendszerek implementálhatóságát elsősorban a rendelkezésre álló adatok
megfelelő strukturálása és felhasználása alapozza meg, az eredmények pedig akkor válnak
elérhetővé, ha a vállalati döntéshozatali eljárás az elmélet adaptációját sikerrel valósítja meg a
hétköznapi munkában. Mindezek mellett különös figyelemmel kell lenni a modell használatának
kezdeti fázisára, a bevezetési munkára, ugyanis, ha ebben a szakaszban hiba jelentkezik, az
hosszú távon ronthatja a modell működtetéséből származó eredmények minőségét. Jelen fejezet
ezért szentel külön figyelmet a felsorolt implementációs folyamat-összetevőknek, tárgyalva az
adat-strukturálást, a döntési rendszer kialakítását és a bevezetés ütemezését.

6.1 A vállalati döntéseket megalapozó információk strukturálása
A vállalati döntéseket megalapozó információk is a határköltség-elméletnek megfelelő
struktúrában születnek (az előzőekben leírtak szerint), és ezért lehetővé válik a határköltségszemlélet alapján adódó kérdések mérlegelése a döntéshozatal során. Ilyen kérdések lehetnek:
-

-

Mennyibe kerülne, ha XY fuvaroztató kérésének engedve 10% kedvezményt ad a vállalat a
fuvarozási díjból, ő pedig ennek hatására (ígérete szerint) 30%-kal növeli vasúti
fuvarforgalmát?
Mennyit kell kérni egy nagyméretű tartályt, mint különleges vasúti küldeményt fuvaroztatni
kívánó megbízótól annak érdekében, hogy az új fuvarfeladat teljes költségfedezetet (vagy pl.
15% eredményt) hozzon a vállalat számára?
Ha az A-B vonalszakasz közlekedési sebességének megemelése 60-ról 100 km/óra értékre x
millió Ft beruházást igényel, 60 km/óra értéken tartása pedig y millió beruházást igényel,
akkor az x-y többletberuházásból származik-e annyi többlet árbevétel, hogy megérje a vonal
felújítását elvégezni?
A kocsitakarítói létszám egységnyi (pl. 1 munkacsapat = 5 fő) növelése (vagy csökkentése)
hogyan befolyásolja a vasúttársaság által indítható szerelvények számát, és ennek
következtében a határhasznot (vagy –veszteséget)?

Az ilyen jellegű kérdésekre más algoritmus szerint születik válasz az utólagos átlagköltség
alapú árkalkuláció használata során, és más algoritmus szerint a látens határköltség modell
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alkalmazásával. A 6.4-es alfejezet néhány példán keresztül igyekszik levezetni a fentihez
hasonló kérdések megválaszolása közti különbséget a kétféle módszer esetére.
Az adatfelvétel két dimenzióban történik, egyrészt regisztrálni kell a költségrekord
felépítéséhez szükséges adatrészeket (a látens határköltség modell pénzügyi statisztikája)
másrészt meg kell határozni a létrehozott teljesítmény fizikai mérőszámait, a vontatási
eredményeket (reálstatisztika). E kettő összevetéséből, a vetítési alap változtatásával két
dimenzióban áll elő az alapadat-rendszer-mátrix, amelynek az egyes bejegyzései a „naturális”
mutatók vetített értékeit tartalmazzák. Az alapadat-mátrix vázát az 1. táblázat mutatja.

reálstatisztikai
csoportok

PDC elemek
utaskm (tevékenységre) fc11 vs. rc11
tonnakm (tev-re)
fc21 vs. rc21
etkm (tev-re)
fc31 vs. rc31
kocsitgkm (tev-re)
fc41 vs. rc41

pénzügyi statisztikai csoportok
ADC elemek
IDC elemek
fc12 vs. rc12
fc13 vs. rc13
fc22 vs. rc22
fc23 vs. rc23
fc32 vs. rc32
fc33 vs. rc33
fc42 vs. rc42
fc43 vs. rc43

NDC elemek
fc14 vs. rc14
fc24 vs. rc24
fc34 vs. rc34
fc44 vs. rc44

1. táblázat: Az alapadat-rendszer-mátrix felépítésének vázlata

Termelési
tényező
beszerzése
(eszközpiac,
munkaerőpiac)

Közlekedési
teljesítmény
létrehozása

Költséggazdálkodási
információs rendszer
Termelési
tényező
felhasználása

Pénzkiadás

Kiadási ciklus

Közlekedési
teljesítmény
értékesítése

Erőforrásmenedzsment és
költségtervezés

Pénzbevétel

Bevételi ciklus

15. ábra: A vasútvállalat költséggazdálkodási információs rendszerének kapcsolata a termelési
tényezőkkel és a pénzáramlási ciklusokkal
A pénzügyi statisztikai elemek összetevői közé a 3. mellékletben bemutatott
költségcsoportok tartoznak. A reálstatisztikai adatok köréből az 1. táblázat csak néhány példát
tartalmaz. Hasonló naturális mutatószám pl. az elszállított utasok száma, a biztosított férőhelykm, a járatgyakoriság, a kihasználtság, stb. A pénzügyi (financiális) oldalról közelítő
viszonyszámok (fcij) a reáladatok oldaláról való megközelítés (rcij) reciprokai. Az fc11
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mutatószámok egyike jelentheti pl. az 1 utaskm-re vetített személykocsi használati díjat a
regionális személyszállításban (mint vasúti tevékenységi területben), míg a megfelelő rc11 párja
az 1 Ft kocsibérleti díjért teljesíthető utaskilométer értéket mutatja. Attól függően, hogy a
vállalati döntés-előkészítéshez milyen információkra van szükség, az alapadat-rendszer-mátrix
más-más vetületének felhasználására kerül sor. A vállalat költséggazdálkodási információs
rendszerének az összetevői kapcsolatban vannak mind a leadott teljesítményekkel (az egyes
vasúti tevékenységi területek által szolgáltatott közlekedési teljesítménnyel), mind pedig az
ennek ellenértékeként igénybe vett termelési tényezőkkel. Ezek kapcsolatát mutatja a látens
határköltség modell szerint a 15. ábra.
Az 1. táblázatban bemutatott naturális alapadatok a költséggazdálkodási rendszeren
keresztül kapcsolódnak össze a vállalati döntéseket befolyásoló információkkal. A termelési
tényezők beszerzése és felhasználása is pénzkiadást jelent a vasútvállalat számára. Ezek a
funkcionális területek közvetlenül is kapcsolatot tartanak a költséggazdálkodási információs
rendszerrel (vékony fekete nyíl az ábrán) amellett, hogy logikai folyamatba is szervezhetők
(vastag árnyékolt nyíl). A kiadási ciklus fogja össze az említett területeket, amelyek elsősorban
(a 15. ábra szóhasználatát követve) a pénzügyi statisztikai alapadatok feldolgozásában
érdekeltek. A bevételi ciklus (amelyet az ábra jobb oldala mutat be) elsősorban a
teljesítménymutatókra irányítja az erőforrások menedzsmentjével és a költséggazdálkodással
foglalkozó szakemberek figyelmét. Ez következik a bevételi ciklusba tartozó tevékenységek
jellegéből: ezek a közlekedési teljesítmény létrehozása és értékesítése.
Az erőforrás-menedzsmenten túlmenően a két pénzgazdálkodási ciklust a látens
határköltség-modell a reálfolyamatok segítségével is összekapcsolja (vastag fehér nyíl az ábra
tetején), mert a felmerülő költségeket (az 5.1 alfejezetben bemutatottak szerint) közvetlen
folyamatban, a költségrekord segítségével a tevékenységi területekhez (illetve
teljesítménymutatókhoz) illeszti.

6.2 A modell alapján felépített döntéshozatali eljárás
A vállalati feladatok ellátása szükségessé teszi, hogy a vállalati vezetésnek napról napra
döntéseket kell hoznia a további működéssel, beruházásokkal, személyzeti politikával, stb.
kapcsolatban. A korábbiakban (a 2.2 alfejezet) bemutattam, hogy a határköltség-elméletet
alkalmazó vállalat számára a piac miként tükrözi a keresleten keresztül azokat az információkat,
amelyek segítségével a vállalat meghatározhatja azt, hogy mekkora legyen az eszközkihasználás
szempontjából optimális termelés mennyisége. Az átlagköltség alapon működő vállalatoknál ez
a lehetőség már nem áll fenn, az áraikat valamiféle jogszabály vagy előírás alapján alakító
vállalatok esetében pedig még kevésbé. Annak érdekében tehát, hogy a vállalat eszközeinek a
felhasználása minél jobban megközelítse a társadalmi optimumot, törekedni kell a határköltségelmélethez közel eső, azt leképező döntéshozatali eljárás kialakítására és alkalmazására.
A látens határköltség modellel dolgozó vállalat esetében ez a piaci reflexiókat tekintve
nem történik meg önműködően: az árak végül a már tárgyalt árfüggvény segítségével alakulnak
ki, nem pedig a határköltségek, vagy a keresleti függvény alapján, ezért a piaci kereslet nem
tudja közvetlenül alakítani a kínálatot és ezen keresztül az eszközkihasználást. Történik mindez
annak érdekében, hogy a határköltség alapú árak hátrányos következményei kiküszöbölhetők
legyenek. Szükséges tehát egy olyan tudatos, a piaci reakciókat figyelembe vevő döntéshozatali
mechanizmus, amelybe bele van építve a (modell esetében közvetlenül nem működő)
határköltség-alapon kialakuló piaci visszajelzések sorozata.
Mindezek miatt a látens határköltség modell működése során úgy kell a döntéseket
meghozni, mintha teljes mértékben tiszta határköltség alapon történne az árak kialakítása is,
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valójában azonban az árakat nem határköltség alapon, hanem a tárgyalt árfüggvény szerint kell
kialakítani (a határköltség alapú árak hibáit kiküszöbölendő).
Ezek a döntések kihatnak a vállalat működésének minden területére:
-

álló- és forgóeszköz beruházás;
infrastruktúrabővítés, beruházás, felújítás;
személyzetvezénylés és létszámgazdálkodás;
teljesítménytervezés;
költségek elő- és utókalkulációja, stb.

A látens határköltség modellhez kapcsolódó döntéshozatali eljárás tehát nem az
alternatívák közötti választáshoz kíván átfogó módszertant adni, hanem a döntések
megalapozását képző (bizonyos esetekben alternatívák mérlegelését jelentő) folyamatnak válik
szerves részévé. Ebből következően a modell számításaira építő döntéshozatali folyamat
tulajdonságai a következők:
-

Az értékek és célok (pl. költségfedezeti kritérium, kapacitás kihasználás hatékonysága, stb.)
tisztázása elválik a később történő, az alternatívák empirikus elemzését adó
folyamatszakasztól, és rendszerint az elemzés előfeltételeit alkotja.
Cél-eszköz modellként működik: először a célok meghatározása történik, és csak ezután
keresi meg az elérésükhöz szükséges eszközöket.
A „jó” eredmény ismérve az, hogy analitikusan (is) megmutatható: ez a legalkalmasabb ártermelés kombináció a cél eléréséhez.
Az elemzés átfogó, minden fontos szempontot figyelembe vesz.
Erősen támaszkodik a közgazdasági elméletre.

A döntési modell blokkvázlatának bemutatása előtt fontos megjegyezni, hogy a látens
határköltség modellhez kapcsolódó döntéshozatali folyamat sok változója nem
számszerűsíthető. Ugyanígy sok más tényező, amely lényeges hatást gyakorolna a választás
következményeire, kívül esik a döntéshozó látószögén, vagy az adott idő- és költségkorlátok
mellett elérhetetlen. Ez a helyzet azt sugallja, hogy a racionális döntéshozó csak akkor
támaszkodjon erősen a blokkvázlatban bemutatott döntési folyamatra, ha a bizonytalansági
tényezőket és azok hatását a döntés kimenetelére nagy biztonsággal feltárta.
Ha a bizonytalansági tényezőket nem kellő gondossággal kezelik, akkor a látens
határköltség modell döntéshozatali eljárása üres, formális rendszertechnikai, illetve matematikai
játékká válhat. A magas szintű döntések, valamint az „emberi tényező” körében a kvantitatív
elemző módszerek csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem használhatók, és az alkalmazhatók is
inkább a robusztusabb, nagyvonalúbb, egyszerűbb módszerek közé tartoznak. Mindezt
figyelembe kellett venni a látens határköltség-modellhez kapcsolódó döntéstámogató folyamat
kidolgozásakor.
A modell felépítésekor állandóan szem előtt kellett tartani azt a tényt is, hogy a modell
használata folyamatos interakciót jelent a valós, és a leírt, szimbolikus világ között. A 16. ábra a
látens határköltség modell döntéshozatali folyamatának egymást követő logikai lépéseit, és azok
kapcsolatát mutatja. Az ábra számozással jelölt blokkjai utalnak a működés logikai rendjére.
Maga a döntés a probléma vázlatából indul el, ezt teljesítik (részletezik) ki a folyamat részvevői,
igazolják érvényességét és végül a valós világban felhasználják előrejelzések készítésére.
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r)

5. A
funkcionális
információáramlás
kialakítása

6. A logikai
hálózat
kialakítása

e)

f)

7. A
szimbólikus
modell első
működtetése
a
célfüggvény
szerint

g)

8. A
szimbólikus
modell
manipulálása

h)

d)

n)

t)

q)

10. Az
előrejelzések
értékelése

o)

m)

k)

a)

1. A célok
meghatározása

9.
Előrejelzések
készítése

11. A modell
érvényességének
igazolása

2. Kérdések
megfogalmazása

p)

i)

j)

c)

3. A használt
költségfogalmak
azonosítása

b)

4. A
tevékenységek,
interakciók
és állapotok
azonosítása

l)

12. A modell
állandó
aktualizálása

s)

modellezett környezet

logikai lépések

szimbólikus modell

iterációs és kiegészítő lépések

16. ábra: A látens határköltség modell döntéshozatali folyamata
A 16. ábra alapján célszerű nagy vonalakban áttekinteni a látens határköltség modell
működtetését legjobban kiszolgáló (a modell jellemzőinek figyelembe vételével felépített)
döntéshozatali folyamatot. Az alábbiakban a logikai lépések szerinti tárgyalási sorrend található,
az áttekintés végén jelenik meg az iterációs és a kiegészítő lépések bemutatása.
1. A célok meghatározása során a modelltől várt (elvárható) eredményeket kell
megfogalmazni. Ezek közé tartozhat a látens határköltség modell több erőssége (amint azt a 4.2
alfejezet is bemutatta), pl. a meglévő eszközök társadalmi szempontból optimális kihasználása, a
beruházási döntések tőkeallokációs orientációjú megalapozása, újonnan beállítani tervezett
szolgáltatások többletköltségének kiszámítása, stb.
Az a) logikai lépésben ezen célokat kell strukturálni és megadni az egyes célok prioritási
rendjét. Az 1. pontban meghatározott célok lehatárolják azon kérdések körét, amelyeket a
modell megválaszolhat.
87

Határköltség alapú árképzési modell a vasúti közlekedésben

Rónai Péter

2. A kérdések pontos megfogalmazása segít a modell működtetése várható kimenetének
rendezésében, és annak meghatározásában, hogy milyen formában érkezik a válasz a
vasútvállalatot érintő problémára (pl.: adott vonat gazdasági hatékonyságának vizsgálata, a
pályahasználati díj megtérülésének vizsgálata értékben vagy arányban, adott beruházásra
vonatkozó, diszkontált megtérülési idő, stb.).
A b) lépésben az alapadatok köréből lehatárolandók azoka, amelyek fő csoportjai (a
költségrekord elemei) segítenek a modell felhasználásakor.
3. Részletesen ki kell választani azokat a költségrekord-összetevőket, amelyek a
számítások bemenetéül fognak szolgálni. A modell „klasszikus” alkalmazásakor a költségrekord
egyes összetevőinek teljes körű elemzésére kerül sor, de bizonyos alkalmazások (gazdasági
érzékenységvizsgálat, egyes speciális területen foganatosított költségmódosító intézkedések,
stb.) megkívánhatják azt is, hogy a költségrekord elemeinek összetevői adott szempont szerint
legyenek kiválogatva.
A c) lépés szolgál a kiválasztott költségelem „mögött” rejlő fizikai-, technológiai és üzemi
folyamatrészek azonosítására.
4. A folyamatrészek ismeretében be kell határolni a vizsgálatba bevont tevékenységeket,
amennyiben azok a vasúti tevékenységek közül valók, illetve a tevékenységeknek valamely jól
elkülönülő részét (pl. teherkocsik takarítása) képezik. Meg kell továbbá határozni, hogy a 3.
pontban definiált költségelemekhez milyen állapotokat lehet hozzárendelni (pl. teljesen
leközlekedett vonat vagy első rendezésre készen álló vonat, stb.). Az interakciók azokat a „tetten
érési” pontokat jelölik, amelyek segítségével a leírt állapot azonosítható (pl. fuvarlevél leadása a
rendezőpályaudvaron).
A d) lépés feltárja azokat az információáramlási csatornákat, amelyek használatával
elérhetők a 4. pontban azonosított állapotok, és megvizsgálható a feltárt csatorna
információtovábbító képessége (időbeli késleltetés, torzítás, zavarás).
5. Biztosítani kell, hogy a d) lépésben feltárt információs csatornák az adatokat lehetőleg
biztonságosan továbbítsák. Szükség esetén (különösen, ha hosszabb ideig kell az adott
adatforrásra hivatkozni), az információáramlási folyamat megerősítése is sorra kerülhet. Ha pl.
az üzemanyag-határköltség számítására alapozódik az aktuális projekt, de az üzemanyagtöltő
állomásokon történő bizonylatolás esetleges, akkor külön, megerősített utasításban szükséges a
bizonylatok elkészítésének és áramlási folyamatának szabályozása.
Az e) lépésben megkezdődik a valós folyamatok logikai modellezési lépésekké alakítása
azáltal, hogy az 5. pont által szolgáltatott reálfolyamati információkat a modell egyes elemeihez
rendeli hozzá.
6. A korábban kialakított fizikai információs hálózat logikai leképezésére kerül sor a
modellben. Meghatározandó, hogy mely költségpontokon lehet adatot beadni, illetve adatot
kivenni a rendszerből. Ezt követően az egyes szereplő elemek logikai rendbe fűzhetők.
Az f) lépés jelenti a modell teljes felépítését. Legkésőbb itt kell meghatározni a további
számítások összes fontos paraméterét, valamint az alkalmazott matematikai összefüggéseket (pl.
a súlymátrixot, az árfüggvényt, stb.).
7. Az 1. pontban meghatározott célok szerint kiválasztott célfüggvény alkalmazásával
megkezdődik az algebrai számítás menete. A rendelkezésre álló függvények első deriváltjának
kiszámításával kiadódik a vizsgált tevékenység határköltsége, vagy a határköltség-összetevők
kívánt halmaza.
A g) lépésben a megelőző pont számításai során kiadódott kisebb-nagyobb hibákat,
hiányosságokat lehet korrigálni. Kiderülhet pl., hogy az adott tevékenységrész határköltségének
kalkulációjához szükséges még további költségrekord-összetevőket bevonni, vagy
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„szomszédos”, azaz logikailag szorosan kapcsolódó tevékenységrészek határköltségeit is
feltárni.
8. A g) lépésben azonosított, kiegészítő feladatok módosító hatásának figyelembe
vételével a számítást pontosítani lehet. Ennek hatására a költségeredmények még azelőtt
finomíthatók, hogy a kiértékelés megtörtént volna. Ezáltal elkerülhető, hogy az értékeléssel
együtt járó következtetéseket téves útra terelje a nem kellően pontosított eredmény.
A g) lépésben a számszerű és egyéb kvantitatív eredményeknek a strukturálása történik
meg annak érdekében, hogy a kiértékelés hatékonyan történhessen meg.
9. Az előrejelzések készítése a modellből nyert eredményeknek első kiértékelési és
felhasználási módja. Az előrejelzések kidolgozásával a meghozandó (és a látens határköltség
modellel támogatott) döntés által befolyásolható jövőbeli költségállapot kialakulására készíthető
projekció.
Az i) lépés értékelhető formátumúvá alakítja a döntés tárgyát képező költségelem
elkészült előrejelzését (illetve, ha a jelenlegi helyzet feltárása volt a cél, akkor az aktuális
számított költségeket).
10. Az előrejelzésekre (illetve a jelen állapotra) értelmezett számított költségadatok ebben
a pontban használhatók föl a tulajdonképpeni döntés alátámasztására. Annak kidolgozása, hogy
a látens határköltség modell által támogatott döntési folyamat eredménye miképpen épül bele a
vezetői döntésekbe, a döntéselméleti iskolák feladata. Jelen pont az előrejelzések értékelésével
végzi el a feladatát: amint a döntési kompetenciával rendelkező menedzsment-tagok az
értékelést elvégzik, illetve megismerik, úgy az szükségszerűen beépül a döntéskor mérlegelendő
szempontok közé. A látens határköltség modell természetesen nem fedheti le a vállalati
működés összes területét (ebből következően a döntések összességét sem), de fontos adalékul
szolgál bizonyos (elsősorban költséggazdálkodási, beruházási, kapacitáskihasználási, stb.)
döntések támogatására.
A j) lépésben, már a döntéselőkészítési folyamaton kívül, az elemzett eredmények és a
meghozott döntések okozati kapcsolatba állíthatók, és „elraktározhatók” addig, amíg a döntés
hatása érezhetővé válik az érintett területen.
11. A modell érvényességének igazolása valójában a terv-tény állapotok összevetését és
elemzését jelenti. Ennek során a gyűjtött tény-költségadatokat össze kell vetni a számítás
eredményéül korábban kiadódottakkal. Az összevetés eredményétől, illetve az esetleges eltérés
mértékétől és irányától függően kell megállapítani, hogy a modell alkalmazása helyes volt-e,
szükséges-e a modell vagy a döntésvégrehajtás korrekciója.
A k) lépésre elsősorban akkor van szükség, ha a 11. pontban leírtak szerint a modell
működésében tökéletlenségek találhatók. Ezek várható előfordulási helyei elsősorban a
modellbe épített f költségfüggvény mátrixok egyes elemei, amelyek kapcsolatot teremtenek a
statisztikus költségadatok és a differenciálási igénnyel fellépő határköltség-számítás között.
12. Ez a pont a feltárt tökéletlenségeknek, illetve a költségtényezők hatásfüggvényének
modellbe történő beépítését jelenti. Szükséges ez annak érdekében, hogy az új használatba vétel
mindig az aktuális, frissített modellel történhessen.
Az l) lépés közvetlen csatolásként történő alkalmazására akkor kerül sor, ha a modell
finomítása olyan változásokat okozott, amelyek a korábbi alkalmazás eredményét, illetve annak
kiértékelését megváltoztathatják. Ekkor az aktualizált modellel újra le kell folytatni a
döntéstámogató eljárást. Pl. ha a mozdonypark összetétele átalakul, és megváltozik az oksági
függvénykapcsolat a karbantartási és a vontatási költségek között, akkor a modell
függvényeinek megfelelő átalakításával korábbi döntések felülvizsgálatára is sor kerülhet (más
üzemi-karbantartási időigény és tervezés miatt).
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Az m) lépés során a modell a döntési folyamatában nemcsak a következő pontnak (2.) adja
tovább a kiinduló információkat – a döntési folyamat megindításának célját – hanem rövid
csatolással rendelkezésére bocsátja azokat egy későbbi tevékenységnek, a terv-tény
összehasonlításnak is. Ennek segítségével elkerülhető, hogy a folyamat végére a „kiindulási”
tervek módosuljanak és ezáltal az összehasonlítás torzuljon.
Az n) lépésben (az m.-ben megismerthez hasonlítható) belső információátadási folyamat
zajlik. Ez azért szükséges, mert a döntés meghozatalakor (10.) a teljes hatásspektrum
áttekintését kell elvégezni, és figyelemmel kell lenni arra, hogy mely reáltevékenysége(ke)t
fogja a döntés befolyásolni, nem elég csak a költségadatokból származó információkat elemezni.
A modell érvényessége, a terv-tény eltérés minősége nagyban függ attól, hogy milyen
költségparaméter adatokat azonosított a döntési folyamat a megkezdésekor. A tanulságok
későbbi jó hasznosíthatósága érdekében célszerű ezért ezeket egy később indítandó, hasonló
döntési folyamatba előrecsatolni.
Az iterációs és kiegészítő lépések tárgyalása előtt meg kell jegyezni, hogy a modell ezek
nélkül is működőképes. Beépítésükre azért került sor, mert segítségükkel sokat finomodik a
döntés előkészítésének folyamata, és ennek következtében jelentősen javul a döntés minősége.
Az egyes lépések tartalma:
A p) lépésben lehetőség nyílik a feltett kérdések finomítására, ha a 4. pontban elemzett
költségösszetevők ezt szükségessé és/vagy lehetségessé teszik. A p) visszacsatolás lassíthatja
ugyan a döntési folyamatot, de elősegíti, hogy a lehetőségekhez jobban illesztett kérdésekre
keresse a választ a látens határköltség modell.
A q) lépés az egyetlen, iterációt biztosító kiegészítő lépés. Bár a látens határköltség modell
döntési folyamata alapvetően NEM iterációs felépítésű (hanem a költségadatokat elemezve
közvetlenül kívánja a döntést támogatni), mégis, ha a döntéshez szükségesnek látszik, a modell
számításai egy visszacsatolással még jelentősebb időveszteség nélkül finomíthatók.
Az r) lépés előrevetítheti a modell számításainak többszöri elvégzését. Ha ugyanis a
hálózat kialakításakor az állapítható meg, hogy az elemzés céljainak teljesen megfelelő
információs hálózati adatvevő pont nem áll rendelkezésre, akkor az r) lépésben definiálható a
módosítandó modell számára, hogy a döntés előkészítéséhez mely bemeneti adatokon kell
változtatni a kalkuláció teljessé tételéhez. Pl. ha egy hosszabb, megbontatlan vonalszakasz adott
pontjáig kell előállítani egy vonat személyzeti költségét, akkor a megelőző és a követő
állomásokra vetített adatokból kell pótlólagosan kalkulálni, mert csak itt állnak rendelkezésre (a
kidolgozott bizonylati rend szerint) információs csatlakozási pontok.
Ha valamilyen okból hiányos az információk áramlásának biztosítása, akkor célszerű ezt
az adottságot a modell által figyelembe vett tényezők közé bevenni az s) lépés segítségével.
Hasonlóan, ha a költségadatokat szolgáltató „csatlakozási pontok” bizonyulnak
elégtelennek, akkor is szükséges lehet a modell módosítása a t) lépésben amellett, hogy
gondoskodni kell arról, hogy a hiány a reálfolyamatokban megszűnjön.
A modell bemutatásának rendszertechnikai felépítéséből is jól látható, hogy a látens
határköltség modell döntéstámogató eszköze nem tagozódik be az ezernyi, alternatívákat
mérlegelő, elsősorban felsővezetői döntések meghozatalát segítő eszköz közé, hanem egy olyan,
a vállalati költségkalkulációs folyamatokat rendszerszemléletben követő, a döntéskor a
mérlegelt szempontok közé a határköltség-elmélet alapjait beemelő eljárás, amely elsősorban az
elméletből nyerhető információk hasznosítható megjelenítésére törekszik.

6.3 A modell bevezetésének ütemezése
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Az új látens határköltség modell mind alapadat-igényét, mind azok feldolgozását, mind
pedig a döntésekben való megjelenítését tekintve erősen különbözik a jelenleg alkalmazott
költségkalkulációs eljárásoktól. Bevezetése komoly változásokat okozna a bizonylati, a
számítástechnikai és a döntéstámogató rendszerek működésében. Éppen ezért az esetleges
bevezetés ütemezését (tekintettel annak időbeli és logikai megtervezésének igényére) pontosan
ki kell dolgozni. A bevezetés ütemezésének „finomhangolása” nagyban hozzájárulhat a modell
hosszú távú működőképességének javításához, rövid távon pedig a működtethetőség
szempontjából döntő kérdés, hogy sikerül-e az egyes lépéseket úgy koordinálni, hogy azok
egymásra épülve az új rendszer kialakítását segítsék, és az erre épülő döntéshozatali struktúrát
hatékonyan támogassák.
Az alábbiakban a látens határköltség modell bevezetésének logikai és időbeli ütemezése
olvasható. A logikai üzemezés megmutatja, hogy mely elemek épülnek össze egymást
feltételező módon. Az időbeli ütemezés a logikaitól eltérhet annyiban, hogy bizonyos
tevékenységek párhuzamos végzésére is lehetőség nyílik. Az ütemtervet a 17. ábra tartalmazza.
Az ábra alsó, vízszintes tengelye az esetleges bevezetés kezdetétől (az arról szóló döntés
meghozatalától) mért időt mutatja hónapokban. A függőleges felbontás a bevezetési folyamat öt
különböző funkcionális területét mutatja be. A bevezetési folyamat fő lépéseit sötétített
téglalapok jelzik, sorszámmal kezdődő szövegezéssel. A színtelen hátterű téglalapok az ez
utóbbiakhoz kapcsolódó (logikailag vagy szervezetileg) kiegészítő tevékenységeket mutatják. A
téglalapok horizontális mérete egyenesen arányos az adott bevezetési tevékenység tervezett
időszükségletével. A logikai kapcsolatot nyilak, illetve szaggatott vonalak jelzik. Az ábrán
nyilakkal vannak összekötve azok az elemek, amelyek közötti kapcsolat sorrendiséget, vagy
egymást kiegészítő, de külön szervezetek által végzett tevékenységet jelent. A szaggatott
vonallal egymáshoz kapcsolt elemek ugyanazon szervezeti egység által a különböző
funkcionális dimenziókban végzett tevékenységeket jelentik.
1. Tevékenységek definiálása. Kiegészítő tevékenységként tartozik ide a tevékenységek
rendszerezése is. Gyakorlatilag azoknak a tevékenységelemeknek az összegyűjtését és
rendszerezését jelenti, amelyekre költségek számolhatók el. A gyűjtéshez fel kell használni a
meglévő statisztikai- és mutatószámrendszert, amelyből kinyerhetők a kívánt
tevékenységrészek, és a hozzájuk kapcsolódó teljesítmény- és költségelszámolási mutatók. Ezek
után a látens határköltség modell szemléletében meg kell határozni az „új” tevékenységeket,
amelyek a költségszámítás alapjául fognak szolgálni a későbbiekben. Az 5.1 alfejezetben
említettek szerint ilyenek az egyes vonatok, illetve azokhoz rendelt vonatszámok (személy- és
árufuvarozási területen egyaránt), illetve egyéb tevékenységek (pl. vállalati hitelezés). A
bevezetés során ennek várható időigénye mintegy 3 hónap, mert az újonnan definiált
tevékenységekhez egyenként meg kell keresni a „gyökereket”, azaz, azt, hogy a korábbi
számításokban költségelemeiket milyen címen tüntették fel. Ezt célozza a logikailag következő
(kb. 1 hónap időigényű) tevékenység, amelynek során a meglévő mutatószámrendszerek
feltárására kerül sor.
2. Az adatfelvételi, nyilvántartási, feldolgozási mutatószámrendszer kidolgozása. Olyan
mutatószámokat kell meghatározni, amelyek az 1. pontban kialakított tevékenységekhez piaci
fogalmak alapján hozzárendelhetők. Kerülni kell tehát (az 5.1 alfejezetben már említettek
szerint) azokat a mutatószámokat, amelyekhez nem, vagy csak nagyon nehezen kapcsolható
piaci, gazdasági tartalom (pl.: kocsitengely-kilométer). Ezek azonosítása megkezdődött az előző
logikai lépésben, de a teljes feltárás előtt (a 4. hónap közepétől) meg lehet kezdeni az új
mutatószámok képzését. Ezek között olyanok találhatók, mint pl.: vonatkihasználtság,
vonattermelékenység, vonatjövedelmezőség, adott vonatra számított kocsibeszerzési megtérülési
idő és/vagy jelenérték, stb. A 2. tevékenységrész által igényelt idő 1 hónap, mert a munkát jól
megalapozza az 1. pontban bemutatott rendszerező tevékenység.
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3. A vállalati belső információk áramlásának kidolgozása. Meg kell vizsgálni, hogy a
vállalat informatikai hálózata miként tehető alkalmassá a határköltség-elmélet alapján felvett
adatoknak a mielőbbi elektronikus továbbítására annak érdekében, hogy valós idejű információk
álljanak a központi döntéshozatal rendelkezésére a költségek alakulásáról. A rendelkezésre álló
mintegy másfél hónap alatt ki kell dolgozni, azokat az „információs utakat”, amelyeken a látens
határköltség modell által igényelt információk a döntéselőkészítési folyamatig eljutnak. Ezek az
információtovábbítási folyamatok részben meg fognak egyezni a korábbiakkal (pl. a szolgálati
főnökségek IDC, NDC költségei), de valószínűleg módosítani kell bizonyos részeken (pl. az
egyes vonatok PDC, ADC költségei). A költségallokáció során (és ez a bevezetési folyamat
egyik legfontosabb eleme) különös figyelmet kell fordítani az egyes szervezeti egységek
esetleges ellenállásának kezelésére. A jelenlegi, átlagoló struktúrában ugyanis előfordulhat,
hogy bizonyos szervezeti egységek – az eredmény létrejöttéhez való hozzájárulásukhoz képest –
magas költségekkel dolgoznak, így ellenérdekeltek a tételes költség-hozzárendelésben.
4. Bizonylatok felépítésének, készítési rendjének kidolgozása. Miután megszületett az
információáramlás új rendszere, át kell vizsgálni a jelenlegi költségkalkuláció bizonylatait,
annak figyelembe vételével, hogy a határköltség-elméletnek megfelelő adatok felvételére és
elektronikus feldolgozásig történő továbbítására alkalmasak-e. Egyes bizonylatokon kevesebb
változtatás is elegendő lehet (pl. menetigazolványok), míg mások részletesebb átdolgozást
igényelnek (pl. költségfelosztó ívek). Szükséges lehet olyan új bizonylatok kialakítása is,
amelyek lehetővé teszik a költségek 1. pontban meghatározott tevékenységekre történő
közvetlen ráterhelését, feladva a jelenlegi rendszer utólagos, hálózati átlagadatokon alapuló
közvetett átterhelésének gyakorlatát. A bizonylatok felépítésénél fontos figyelembe venni azt,
hogy a lehető legrövidebb időn belül számítógépes adatbázisba kerülnek a bejegyzések. Ebből
következően már a primer adatfelvételnél meg kell próbálni az IT alkalmazás szempontjai
szerint felépíteni az íveket annak érdekében, hogy a digitalizáló eljárás minél jobban
gépiesíthetővé váljon, kiküszöbölve ezzel az emberi tényező nagy hibaarányát.
A bizonylatok felépítése során egy sajátos, rövidre zárt iterációs folyamatban meg kell
vizsgálni, hogy a bizonylatok elfogadtatása és későbbi használhatósága miként alakul. Ebbe a
vizsgálatba be kell vonni azon munkatársakat, akik később a bizonylatok kiállítását végezni
fogják. Törekedni kell az egyszerű felépítésre, de egyidejűleg az összes szükséges adat
rögzítésére. Az alsóbb szintekről érkező korrekciós javaslatok megfontolásával sokat lehet
javítani a későbbi adatfelvételi folyamat minőségén.
5. A döntéselőkészítési, döntési rendszer kialakítása. A bizonylatok tartalmának,
továbbításuk módjának és a kapcsolódó mutatószámrendszernek ismeretében pontosan
meghatározható, hogy milyen adatok, kimutatások felhasználása lehetséges a központi döntések
meghozatala során. Ezek ismeretében ki lehet dolgozni a döntési eljárást, az egyes döntések
során megvizsgálandó és a határköltség-elméletre építő kérdéseket, és azok figyelembe
vételének a módját. Az állammal való konzultációk során kialakítható az árfüggvény, amelynek
sarokszámait, és súlymátrixának elemeit rögzíteni lehet. A vállalattól függő összetevők későbbi
dinamikus módosításának lehetőségét is be kell építeni a függvénybe (az árfüggvény
kialakításának módját és a döntési folyamat vázlatát az 5.3 és a 6.2 fejezetek tárgyalták). A
döntési rendszer kialakításával párhuzamosan történik a bizonylatok elfogadtatásának
előkészítése. Ezt megelőzte (az előző lépés szerint) az implementációs tevékenységek közé
tartozó alkalmazhatósági vizsgálat, amely a bevezetés során az első olyan lépés volt, amelynek
kapcsán szélesebb munkatársi csapat találkozott a látens határköltség modell bizonylataival. Ezt
a folyamatot egészíti ki a szervezési tevékenységek közé tartozó elfogadtatási egyhónapos fázis.
Vele időbeli átfedéssel (fél hónap eltelte után) kezdődhet a munkatársak oktatása.
6. A költségkalkuláció munkájában, az adatfelvételben, elemzésben részt vevő
munkatársak oktatása. A teljes rendszer 1. – 5. pontban említett kidolgozása után kezdődhet
meg a bevezetés első lépése, az érintett alkalmazotti kör és személyzet betanítása. Minden
alkalmazotti szinten a szemléletformálás érdekében adni kell egy általános képet a látens
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határköltség modellről, és részletesen be kell mutatni a munkatársak konkrét teendőit, kiemelve
a változásokat a korábbi sémához képest. Különös figyelemmel kell összeállítani azoknak a
munkatársaknak az oktatási anyagát, akik a megváltozott, vagy újonnan létrehozott bizonylatok
kitöltéséért felelősek lesznek. Az oktatási előadások alkalmával meg kell ismertetni a változtatás
okát, és a kiadott anyagban példákat kell adni a bizonylatok helyes kitöltésének módjára,
különös tekintettel a kritikus adatok helyére és szerepére. Alkalmazási szinttől függ az, hogy
miként alakul az egyes munkatársi csoportok számára szükséges oktatási óraszám, de
mindazoknak, akiknek a bizonylatolási tevékenysége megváltozik, legalább egy, munkakörre
szabott előadáson részt kell venniük. Az oktatási folyamat tervezett időigénye másfél hónap.
7. A határköltség-elmélet alapján felvett adatok és a „régi” önköltségszámítási adatok
párhuzamos kezelése. Adott időszakon keresztül mindkét sémát egyidejűleg működtetve (és
ezzel felvállalva a többlet munkavégzésből eredő többletköltséget, amely a bevezetési költség
része) biztonságos „üzemben” tartható a vasút önköltségszámításának menete. Az átállás pedig
csak akkor történik meg, amikor már az új séma is gördülékenyen működik (a régi
költségkalkulációs séma használatának beszüntetésével). Az új rendszer szerinti
bizonylatolásnak és az információk eljuttatásának begyakorlására fél esztendő áll rendelkezésre.
8. A költségkalkulációs rendszer transzformációs folyamatában az első realizációs lépés
során a határköltség elmélet szerint felvett adatokat kell felhasználni a valós átlagköltségek
meghatározásához. Bár szemléletét tekintve a jelenlegi kalkulációs séma is átlagköltség alapú,
valójában azonban csak az eredmények mértékegységét tekintve igaz ez. A valós átlagköltségek
ebben a vonatkozásban csak kevéssel térnek el a határköltségektől: a még mindig fennmaradó
általános költség átterhelése nélkül adódott értékek tulajdonképpen átlagos változó költségek,
amelyekből a segítségükkel létrehozott költségfüggvény „készít” határköltséget első deriváltjuk
meghatározásával. A látens határköltség modell működtetésének megkezdése után (9. hónap
eleje) rövidesen rendelkezésre állnak a költségrekord közvetlen jellegű költségeket tartalmazó
elemei (PDC, ADC). Ennek alapján indulhat meg a 10. hónap elején a valós határköltségek
számítása, egyelőre a két rendszer párhuzamos üzemeltetésével. Ekkor a határköltség alapú
kalkulációs sémából nyerhető információk elemezhetők és értékelhetők ugyan (elsősorban
jóságuk vizsgálata érdekében), de a vállalati döntéselőkészítésbe nem vonhatók be. A döntéselőkészítési folyamatban viszont (használhatóságuk ellenőrzése céljából) próbaszámításokat kell
velük végezni.
9. Áttérés határköltség alapú költségszámításra. Az adatfelvételi rendszer teljes
beüzemelése, a „régi” költségkalkulációs séma fokozatos, majd teljes kikapcsolása és a valós
átlagköltségek megismerését lehetővé tevő eljárás kialakítása után következik a határköltség
alapú költségszámítás a látens határköltség modell szerint. A határköltségek számítását nem
közvetlenül az adatfelvételi bizonylatok, az azt készítő és továbbító személyzet, valamint
informatikai rendszer, hanem a központi adatelemzés végzi el a valós átlagköltség függvények
alapján. Az innen nyert információk rendszeresen és/vagy ad-hoc jelleggel szükség esetén
beépíthetők a vállalat menedzsmentjének döntési folyamatába (amint azt a 6.2 alfejezet
bemutatta).
A vázolt lépéssorozat logikailag egymásra épülő tevékenységekből áll, amelyek
sorrendisége ebből következően nem cserélhető fel. Bizonyos részletek párhuzamos végzésére
időgazdálkodási okokból sort lehet keríteni, más részek pedig feltételezik a párhuzamos
munkavégzést. Az előre nem látható (és ezért nem tervezett) időbeli veszteségek, késések
bevezetési folyamatba történő beillesztésekor a bevezetés lépcsőinek logikai kapcsolódása nyújt
segítséget.
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6.4 A látens határköltség modell vizsgálata a vasúttársaság
döntései nyomán
A modell szemléltetése érdekében érdemes megvizsgálni, hogy a vasúttársaság elé kerülő
döntések sorozatában miként viselkedne a látens határköltség modellre épített döntéselőkészítő
eljárás. Az alábbi példák áttekintést nyújtanak arról, hogy a vasúttársaság életének különböző
területeiről származó, döntést igénylő helyzetek milyen kérdések megválaszolásával és milyen
alapparaméterek vizsgálatával dőlnek el a jelenlegi, átlagköltség szemléletű, utólagos
költségfelosztáson alapuló kalkuláció használata során, és milyen kérdéseket vizsgálna és
válaszolna meg hasonló esetben a látens határköltség modellel dolgozó vállalat. A példákból
kitűnik elsősorban a két módszer közötti szemléleti különbség, de az egyes példák rá kívánnak
világítani a háttérben meghúzódó alapadat-halmazra és ezek feldolgozási eljárásaira is.

6.4.1

Nagyobb teherbírású vágányok beépítése

Nagyobb folyómétersúlyú, ebből következően nagyobb tengelyterhelést elviselő sínszálak
lefektetésének vizsgálata a legtöbb vágány-felújítási program fontos kérdése. Új építésű vonalak
kialakítása során (bár erre ritkán kerül sor) szintén megvizsgálják, hogy az adott szakaszra
kisebb vagy nagyobb teherbírású sínszálakat építsenek-e be. Természetesen a nehezebb,
nagyobb teherbírású sínekhez robusztusabb rögzítés és erősebb, tömörebb ágyazat is tartozik.
Hosszabb időtávon érvényesülő trendet figyelembe véve megállapítható, hogy a vasúthálózaton
a beépített vágányok folyómétersúlya növekszik. Ebből arra lehet következtetni, hogy a nagyobb
terhelést elviselő sínek alkalmazása gazdasági előnnyel jár a vasútvállalat(ok) számára, mert a
nagyobb folyómétersúlyú – és ezáltal nagyobb inerciájú – vágányok az ágyazatot is jobban
kímélik: a terhelés egyenletesebb, nagyobb területen történő elosztása a betonaljakat kíméli és
az ágyazat kohéziójának romlását kevésbé okozza.
Az alábbiak áttekintik, hogy az egyes költségkalkulációs sémák milyen kérdéseket
implikálnak és próbálnak megválaszolni annak érdekében, hogy eldönthető legyen pl.:
„Érdemes-e az A-B vonalra a vonalrekonstrukció során a jelenlegi 48 kg/m-es sínszálak helyett
inkább 54 kg/m-est beépíteni?” Az átlagköltség alapú árképzés a döntés során megvizsgálja,
hogy:
-

Az adott vonalszakaszra mekkora teherforgalom adódik éves átlagban?
A leosztott bevételekből mennyi keletkezik az A-B szakaszon?
A leosztott költségek alapján az A-B szakasz mekkora költségekért felelős a vontatást
tekintve?
Feltételezve, hogy az A-B szakasz nagy teherbírású kiépítettségű, akkor ott (a hálózati
átlagok alapján) mekkora költség, bevétel, eredmény keletkezik?
A hálózati átlagos vágányfenntartási költségek alapján mennyibe kerülne az A-B szakasz
nagyobb teherbírású pályává alakítása után a fenntartás?
Miként változna a nagy teherbírású vonalak hossza és hálózati részaránya?

Természetesen más, pl. műszaki paraméterek vizsgálatára is sor kerül a
megvalósíthatósági tanulmányban (az adott vonalon járó vonatok által igényelt tengelyterhelés,
a menetidő csökkenése, stb.). A látens határköltség modellel dolgozó vállalati döntéshozatal
részben hasonló, de másképp feltett kérdéseket vizsgál:
-

Az átépítés után mennyivel nagyobb forgalom bonyolódhat le az A-B szakaszon? Van-e erre
piaci igény? Mennyibe kerülne a többlet forgalom a vállalat számára?
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Az eljutási idő rövidülésével mekkora többletbevételre tehet szert a vállalat annak
következtében, hogy a vasúti személyszállítás vonzóbbá válik? Milyen többletköltséggel
érhető ez el?
Mekkora többlet áruforgalom szükséges ahhoz, hogy a beruházás a nettó jelenérték mutató
alapján megtérüljön?
Mennyivel növelhető a pályahasználati díj az A-B szakaszon a jobb minőségű kapacitásért
cserébe?
Hogyan változtatja a vállalat eredményességét a szakasz nagyobb teherbírásra történő
átépítése?
Az A-B szakaszon közlekedő, vagy azt érintő tehervonatok milyen eredménytermelő
képességgel rendelkeznek? Változna-e ez, és milyen mértékben az átépítés hatására?
Az átépítés lenne-e kihatással a hálózat vonattovábbítási rendjére, egyéb üzemi-technológiai
jellemzőire? Az esetleges javulás melyik vonatoknál jelentkezne, és ezek egyenként
mekkora többletjövedelmet képesek termelni az átépítés hatására?
A kisebb karbantartási igény miként befolyásolja az egyes vonatok növekményköltségét (a
pályahasználati díjon keresztül)?
Közelebb hozható-e a nagyobb vágány-teherbírással az árufuvarozási eszközök optimális
kihasználása?

Látható, hogy a látens határköltség modell (a határköltség-elmélet alapjaira építkezve)
elsősorban a beruházással összefüggő közvetlen eredmény változását vizsgálja, míg az utólagos,
átlagköltség alapú kalkulációs séma esetében a döntéshozóknak meg kell elégedniük az adott
szakaszon közlekedő vonatokra leosztott, a valós költségeket inkább csak közelítő alapadatokkal
alátámasztó, ezekre támaszkodó kérdésekkel. A változást generáló döntést tehát jobban
kiszolgálja a látens határköltség modell.

6.4.2

Kisvárosi utasperon felújítása

A MÁV Rt. bizonyos állomásain éppen tart a közelmúltban indított, tízéves állomásfelújítási program. Ennek keretében több vidéki kis- és középváros állomásépületeit és
utasperonjait újítják fel, mind műszaki, mind pedig esztétikai célokat követve. Az, hogy a
számos felújítandó állomás és peron közül melyik lesz a szerencsés kiválasztott, célszerűen
megvalósíthatósági tanulmány keretében dől el, amelynek része lehet a műemléki és a forgalmi
adatok mellett a költség-haszon elemzés is.
A jórészt veszteséges személyszállítási tevékenység bővítése, kapacitásának,
infrastruktúrájának fejlesztése évek óta vita tárgya a vasúttársaságon belül: veszteséges
tevékenység bővítésével tulajdonképpen csak a veszteség mértéke növelhető. A kép
természetesen ennél lényegesen árnyaltabb: azon piaci szegmensek esetében, ahol sikerül a
kapacitás kihasználását átlag feletti értéken tartani, és a növelt értékű szolgáltatásért magasabb
díjat szedni, viszonylagosan jól alakul a vállalati költségfedezet (némelyik IC járat még szerény
nyereséget is termel a vasút számára a jelenlegi kalkulációs eljárás kimutatásai szerint).
Mindezek mellett a személyszállítás fejlesztési kérdéseire válaszként nehéz bármiféle
gazdaságossági okot, vagy tényezőt keresni, mert a fejlesztésre általában állami, vagy regionális
politikai okokból kerül(het) sor. A legritkább esetben fordul elő, hogy a költség-haszon elemzés
pozitív eredményt mutat a személyszállítás területén. Mindezek előrebocsátása után
megvizsgálható, hogy milyen kérdések mentén lehet a jelenlegi kalkulációs sémával gazdasági
oldalról alátámasztani pl. a peronkorszerűsítést.
-

A hálózati állomási költségek leosztása szerint a fejlesztendő állomás(i peron) az adott
állomás forgalmával arányosan terheli meg a költségoldalt?
94

Határköltség alapú árképzési modell a vasúti közlekedésben

Rónai Péter

-

Hálózati szinten mekkora az éves szokásos peronfelújítási költség, és ehhez miként
viszonyul az adott állomásra az elmúlt időben költött tőke nagysága?

-

A többi állomás arányához képest növekszik-e, vagy várható-e a növekedése a felújítandó
állomási peron személyforgalmának?

A gazdaságin túlmenően további szempontok is szerepelnek a döntéskor mérlegelendők
között: Miként illeszkedik a felújítás az adott régió, esetleg a kormány, vagy az EU regionális
politikájába? Tud-e a helyi önkormányzat részt vállalni a fejlesztésben a vasúti források
kímélése érdekében? Létezik-e olyan új szabvány vagy előírás, amely valamilyen okból
műszakilag indokolttá teszi a fejlesztést (pl. szükséges minimális peronmagasság elérése)?
A látens határköltség modell az előzőekkel ellentétben másképpen fogalmazott kérdésekre
keresi a választ:
-

Várható-e, hogy az adott felújítás növeli az állomás forgalmát? Ha igen, akkor melyik
tevékenységét, melyik (és milyen típusú) vonatok utazóközönségét befolyásolja?
Az adott vonatok (amelyek utazóközönségét a felújítás érinti) miként járulnak hozzá a
vállalati költség, bevétel és eredmény alakulásához?
Mekkora többleteredményt ad az újonnan a vasúti közlekedéshez vonzott utasok másodlagos
forgalma (az, hogy továbbutazásaikhoz, átszállva is a vasutat választják)?
Mennyivel csökkennek az állomási költségek annak hatására, hogy az új peron kevesebb
karbantartást, vagy egyszerűbb kezelést tesz lehetővé?
Várható-e externális hozamok megjelenése (pl. iskolás csoportok kényelmesebb utazása,
akik így barátságosabb képet kapnak lakóhelyük vasúti környezetéről)?
Javítja-e az adott állomás fejlesztése a vonalon lévő többi állomás kihasználtságát, az ott
lekötött eszközök hasznosítását?

Ismét megállapítható, hogy a piaci szemléletnek jobban megfelelő kérdéseket a látens
határköltség-modell teszi fel a döntéselőkészítés során. Nem szabad azonban figyelmen kívül
hagyni az egyéb tényezőket (pl. az „alkotmányos költségek”-et sem), különösen a
személyszállítás vonatkozásában, mert ebben az üzletágban a veszteség miatt egyébként is
lényegesen kisebb a gazdasági szempontok döntésbefolyásoló szerepe.

6.4.3

Személyzet felvétele vagy elbocsátása

A fuvarozási teljesítménynek az 1980-as évek végétől bekövetkező drasztikus csökkenése
feleslegessé tette a korábban a MÁV Rt.-nél szolgálatot teljesítők munkájának tekintélyes részét.
Több elbocsátási, kiszervezési hullámban a vállalati létszám a megelőző értéknek kb. 40%-ra
csökkent. Ugyanakkor megjelentek olyan tevékenységek is, amelyek a korábbitól eltérő
szakembergárdát igényeltek (pl. infrastruktúra árazásával foglalkozó főosztály, új mozdonyok
személyzete, informatikai szolgáltatások, stb.). A munkavállalói állomány bővítése vagy
szűkítése a vasútvállalaton belül az emberi, szociális kérdések mellett egyben súlyos gazdasági
kérdés is. Mint ilyennek, gazdasági elemzés tárgyát is kell képeznie. A nagy feladatot, miszerint:
„Érdemesebb-e a személyzet létszámát egy adott területen növelni/csökkenteni?” több kisebb
kérdés feltevésével támogatja mind a jelenlegi önköltségkalkulációs séma, mind pedig a látens
határköltség modell. Az utólagos, átlagköltség szemléletű módszer a következő kérdéseket
fogalmazza meg a döntés támogatására:
-

Mekkora a bérkiáramlás az adott területen a tervezetthez képest?
Miként változott az elmúlt időszakban a munka termelékenysége az érintett munkahelyek
esetében?
Van-e különbség a leépíteni/fejleszteni kívánt tevékenységcsoport munkatársainak és a
hálózati átlagnak a termelékenysége között?
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Miképpen alakul az egyes tevékenységek jövedelmezősége, és hogyan viszonyul ehhez a
munkaigényesség?
A prioritások szerint allokált forgótőkéből az egyes tevékenységeknél mekkora létszám
bérének kifizetése lehetséges?
Az adott tevékenységnél miként alakul a működés költséghatékonysága?

Az egyéb, költségek szempontjából csak közvetetten érintett szempontok közé tartozik
annak mérlegelése, hogy az adott tevékenység miként illeszkedik a vállalat stratégiai prioritásai
közé, az állam miként befolyásolja a vállalati döntéseket szociálpolitikai megfontolások alapján,
a szakszervezetekkel az egyes munkaügyi kérdésekben hogyan sikerül megállapodni, stb. Ezen
utóbbi tényezők sok esetben fontosabbak a gazdasági tényezőknél, különösen egy nagy, állami
tulajdonú vállalat esetében. Ezért nem meglepő, hogy a MÁV Rt. humánpolitikájának
alakulásában kevésbé érvényesülnek a gazdasági racionalitás törvényszerűségei, mint más üzleti
területeknél, vagy mint más, magántulajdonú vállalat esetében. Ellene dolgozva ennek a
tendenciának, célszerű áttekinteni, hogy a látens határköltség modell mely kérdéseket vizsgálja
meg egy adott terület személyzeti döntéseivel kapcsolatban:
-

Az újonnan beállított/kivett munkatárs milyen hatással lesz közvetlen kollégái munkájának
végezhetőségére?
Keletkezik-e a felvett/elbocsátott munkatárs „közreműködésével” vállalati többlet
eredmény? Ha igen, akkor melyik területen?
Közvetlenül mely tevékenységek bővülése/szűkülése várható? Változik-e ettől az adott
tevékenység termelékenysége és költséghatékonysága?
Szükséges-e az új munkatárs a tevékenység bővítéséhez? / A régi munkatárs elbocsátása
mennyiben vonja maga után az általa végzett tevékenység szűkülését? Mindez hogyan
változtatja meg a vállalat eredményességét és fajlagos eredményességét?
Milyen többletköltségekkel jár az új munkatárs betanítása / a régi munkatárs leépítése?
Összevetve ezt az általa végzett tevékenység eredményének változásával, racionálisnak
mondható-e gazdasági értelemben a tervezett döntés?
Miként változik a többi, hasonló munkatárs munkatermelékenysége, hatékonysága a
tervezett intézkedés következtében?

A látens határköltség modell alkalmazása ezúttal elsősorban nem a határköltség-elméletre
támaszkodó alapok miatt ad pontosabb, és gazdasági elemzésre jobban használható eredményt,
hanem a modellhez kapcsolódó adatfelvétel struktúrája miatt: az adatfelvétel során
(mutatószámrendszer, bizonylatok, stb.) egyik elsődleges szempont volt az, hogy minden
személyzeti tevékenységből a lehető legtöbb terhelődjön rá közvetlenül az egyes
tevékenységekhez kapcsolódó statisztikai alapegységekre (pl. vonatszámokra). Ha pontosan
tudható, hogy az egyes munkatársak milyen tevékenységek érdekében végzik munkájukat, akkor
sokkal pontosabban meghatározható a létszám bővítésének, illetve szűkítésének a költség- és
közvetetten az eredményvonzata.

6.4.4

Vontatójárművek beszerzése

A rendkívüli mértékben elöregedett mozdonypark fiatalítása, a régi gépek újakkal való
felváltása nemcsak szűk értelemben vett gazdasági, hanem stratégiai, strukturális feladat is
egyben. Az Európában eltérő felsővezetéki rendszerek (áramnemek), és az azokon történő
vonattovábbítás interoperabilitásának megoldása hosszú távon meghatározza a nemzeti
vasútvállalat versenyképességét a fokozatosan liberalizált európai vasúti piacon. Ha sikerül a
szolgáltatási skálát úgy alakítani, hogy az alternatívát jelentsen a fuvaroztatóknak a külföldi,
lényegesen tőkeerősebb vasutakkal szemben is, mindeközben pedig lehetővé válik az árak
kellően alacsony szinten tartása, akkor reális esélye lesz a magyar vasúttársaságnak a piaci
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pozíciói erősítésére. Ez azonban szigorúan csak üzleti alapon szerveződhet, mert a magyar állam
támogatásával fuvarozni külföldi utasokat vagy árukat külföldön, megengedhetetlen pazarlást
jelentene.
A korszerűbb járművek beszerzésének egyik dimenziója (a mozdonyvásárláson
túlmenően) az új, takarékos motorvonatok üzembe állítása is, akár dízel, akár elektromos
meghajtásúak azok. Ezekkel az elővárosi személyforgalom sokkal hatékonyabban
lebonyolítható, egyidejűleg kínálva nagyobb komfortot az utazóközönségnek, és üzemi
megtakarítást a vasúttársaságnak. A tényleges megtakarítás és az utasszám növekedéséből
származó eredményváltozás számba vételére azonban csak a határköltség-alapon felvett adatok
szolgálhatnak kiindulópontul. Az előző alfejezetekben végigvitt gondolatmenethez hasonlóan
megvizsgálható ebben az esetben is, hogy mely kérdéseket helyezi előtérbe a jelenlegi,
átlagköltség-szemléletű árképzési séma akkor, ha pl. új mozdonyok vásárlásáról kell dönteni:
-

Miként alakultak a hálózati vontatási költségek az utóbbi időszakban?
Mekkora az egy mozdonyra átterhelt vontatási költség?
Mennyivel tér el a jelenlegiektől az új mozdonyok fajlagos energiafelhasználása, üzemi- és
karbantartási költsége?
Mekkora egy átlagos mozdony éves vontatási teljesítménye, és milyen viszonyban van ez a
számviteli értelemben vett amortizációjával?
Hálózati szinten milyen értéket ér el a vontatási tevékenység költségfedezete?
Milyen összköltségváltozás lenne tulajdonítható az új mozdonyok üzembeállításának az
átlagos, egy mozdonyra jutó fajlagos vontatási költségek figyelembe vételével?
Hogyan alakult a közelmúltban a vontató járműpark kihasználtsága, és milyen mértékben
változna meg ez az érték az új mozdonyok üzembe állításának hatására?

A műszaki paraméterek vizsgálata (teljesítmény, karbantartási gyakoriság, gyakran
cserélendő alkatrészek, stb.) szintén a beruházási döntés részét képezi, ezek azonban inkább az
egyes alternatívák rangsorolásánál, költséghatékonyságának vizsgálatánál játszanak szerepet.
Önmagában a karbantartó kapacitás kiépítése és felszerelésének költségigénye is döntő lehet az
egyes típusok közötti választáskor. Megvizsgálható ugyanakkor, hogy a látens határköltség
modell mely kérdésekre keresi a választ, amikor a vállalatnak segítséget kíván nyújtani a
mozdonyvásárlás beruházásával kapcsolatban.
-

-

Pontosan melyik szerelvények vontatásához fogják felhasználni az új gépeket? Ezek a
szerelvények milyen költségekkel járnak most, és milyen változásra lehet számítani a
jövőben?
Melyek azok a vontatási feladatok, amelyek elvállalhatók lennének az új mozdonyokkal, de
nem teljesíthetők a meglévő mozdonyparkkal? Milyen költséggel, eredménnyel és
hatékonysággal dolgoznának ezek a járatok a jelenlegi legjobb, azaz legnyereségesebb
járatokhoz képest?
Befolyásolná-e a vontatáson kívül más szakszolgálat munkáját a mozdonyok egy részének
cseréje, illetve az állomány bővítése? Milyen átrendeződést eredményezne mindez más
vonatok költségeiben?
Vannak-e olyan járatok, amelyek működtetésében épp az új mozdonyok segítségével lenne
elérhető (vagy meghaladható) a 100%-os költségfedezet?
Összességében mennyivel növekedne a vasúttársaság eredménye az új mozdonyok üzembe
állításával?
Mennyire javítaná a meglévő kocsipark (pl. a nagysebességű kocsik) kihasználását a
beszerzés?

Az alfejezetek sorában az utóbbi példa mutatja meg leginkább a látens határköltség modell
döntésbefolyásoló szerepét és annak eredményességét. Természetesen egyéb hasonló jellegű
eszközberuházásra (pl. új személykocsik, RoLa kocsik, stb.) analóg módon folytatható le a
vizsgálat.
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A látens határköltség modell erőssége azért tűnik ki épp az eszközbeszerzésben, mert az
eszközbeszerzés elsősorban a változó költségeket érinti, és olyan vetítési alapot kínál, amely a
kidolgozott, a költségek közvetlen számbavételét megkísérlő tevékenység- és
mutatószámrendszer alkalmazásának előnyeit a legjobban kihasználja (pl. a mozdonyköltségeket
viszonylag egyszerűen lehet vonat(szám)okhoz, azaz tevékenységelemekhez rendelni). Így az
egyes vonatok hatékonyságának növekedése, illetve az új feladatként elvállalható fuvarok
eredménye jól tükrözi a beruházás határhasznát (illetve azt megelőzőleg a határköltségét).

6.4.5

Személyszállító kocsik felújítása

Közismert az a sajnálatos tény, hogy a MÁV Rt. személyszállító kocsiparkjának jelentős
része erősen amortizálódott, és nem biztosítja a kultúrált utazás feltételeit. Sok kocsi emiatt nem
állítható nemzetközi forgalomba, illetve sűrű műszaki felülvizsgálatra szorul megbízhatósági
szempontból. További káros jelenség, hogy a gyakran barátságtalan utazási körülmények miatt
az utasok egy része eltávolodik a vasúttól, és közlekedési eszközválasztásában – a rossz
tapasztalatok alapján – más alágazat igénybe vétele mellett dönt. Ezeknek a kedvezőtlen
folyamatoknak a súlyosságát a MÁV Rt. is felismerte, ezért az egyes járműjavítóktól
sorozatosan rendeli meg a személykocsik felújítását (bár a felújítás üteme lényegesen alatta
marad az igények alakulásának).
A kocsifelújítási munka fontos műszaki körülménye annak eldöntése, hogy milyen
„szintre”, azaz milyen követelményeknek megfelelendő kell az egyes személykocsikat
kialakítani. Eltérőek a műszaki paraméterek az elővárosi szakaszokon közlekedő kocsikra, a
távolsági közlekedés kocsijaira, illetve az emelt szintű szolgáltatás (IC, ICR) kocsiparkjára
vonatkozóan. Míg utóbbi kategóriában a kárpitozott ülések, és a légkondícionálhatóság
alapkövetelménynek számítanak, addig belföldi távolsági viszonylatokon (pl. gyorsvonatokban)
közlekedő kocsikkal szemben szerényebb elvárásokat fogalmaz meg a vasúttársaság.
Járműjavítói tapasztalat, hogy egy leromlott állagú személykocsi IC/ICR szintre történő
felújítása kb. 2-3 szorosába kerül annak, mintha az adott kocsit „csak” gyorsvonati szintre
újítanák fel. Feltétlenül indokoltnak mondható tehát annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy:
„Érdemesebb-e az IC/ICR szintű felújítási programot választani, vagy célszerűbb-e inkább a
gyorsvonati szintnek megfelelő kocsikat kérni a járműjavítótól?” A jelenlegi séma
alkalmazásával a következő segítő kérdéseket teheti fel a gazdaságosságot vizsgáló
vasúttársaság:
−
−
−
−

A vállalati szintű költségek leosztása alapján az IC/ICR, vagy a belföldi távolsági vonatok
közlekedtetése a nagyobb jövedelemtermelő-képességű?
El tudja-e látni a vasúttársaság a jelenlegi feladatait a meglévő kocsiparkkal? Ha nem, akkor
melyik területen található szűk keresztmetszet?
Mekkora az IC/ICR és a belföldi távolsági vonatok teljesítményi részaránya a jelenlegi
fuvarpiacon? Miként akarja ezt a vállalat befolyásolni/változtatni?
Mennyiben van összhangban az utazási (eljutási) idő az emelt szintű szolgáltatásért kért
többlet díjjal, és többlet bevétellel?

Az előző alfejezetekhez hasonlóan itt is meg kell jegyezni, hogy a gazdaságossági
kérdéseken túlmenően más, műszaki, és szociális kérdéseket is mérlegel(het) a vállalat. Fontos
annak megítélése, hogy a társaság a személyszállítási piacon hová kívánja magát pozícionálni,
vagy pl. annak a megfontolása, hogy egy-egy utazási élmény miként befolyásolja a vállalatról az
utazóközönségben kialakult képet. Ezen utóbbi kérdésekre adandó válasz nehezen
számszerűsíthető. A látens határköltség modell (az eltérő adatstruktúrának és azok differenciált
feldolgozásának köszönhetően) finomabban tudja megközelíteni a gazdaságossági problémákat:
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Milyen az eredménytermelő képessége a leggyengébb IC/ICR viszonylatnak? Újabb kocsik
beállítása hogyan fogja ezt módosítani? A beruházási többlet (a távolsági vonatokhoz
képest) megtérül-e a jobb jövedelemtermelő képességből?
Melyik viszonylatokon tervezik az új kocsik alkalmazását? Ezeken a „helyeken” milyen a
kapacitás kihasználása (az MR=MC optimum alatt, vagy afelett dolgozik a vállalat)?
Az időegységre eső nagyobb értékcsökkenési költség (IC/ICR kocsik esetében) nem
emelik-e meg nagyon a határköltségeket úgy, hogy a kapacitás kihasználási optimális
termelési pont túlságosan eltávolodjon?

A mozdonybeszerzéshez hasonlóan (tekintettel arra, hogy a vizsgált kocsifelújítások
esetében is tulajdonképpen eszközbeszerzésről van szó) a kocsipark megújításának
gazdaságossági kérdéseinek vizsgálata is a látens határköltség modell erősségei közé tartozik.
Köszönhető ez a tény elsősorban annak, hogy a kocsiköltségek közvetlen viszonyban állnak
azokkal a költségekkel, amelyek a szállítási teljesítmény függvényében változnak.

6.4.6

Központi irányítás irodafejlesztése

Több-kevesebb rendszerességgel sort kell keríteni az egyes területi igazgatóságok, illetve
a vezérigazgatóság irodáinak fejlesztésére, átalakítására. Ezt részben az eszközök (bútorzat,
egyéb berendezés) amortizációja, másrészt a technikai fejlődés követeli meg. Az irodák
átalakításának, fejlesztésének ugyanakkor meglehetősen nehéz gazdaságossági alapon okokat
találni. Még a környezet által tulajdonképpen „elvárt” berendezések (fax, számítógépes
szövegszerkesztés) költség-haszon elemzését is igen nehéz elvégezni, az általános irodai
eszközökét (telefonhasználat, bútoramortizáció) pedig szinte lehetetlen.
A jelenlegi költségkalkulációs rendszerben ezeket a költségeket a vállalati általános
költségek közé osztották be (3. szint), és csak több lépcsőben történő átterhelés után találják
meg „helyüket” a tevékenységek sorában. A látens határköltség modell kidolgozásának egyik
fontos és nehéz feladata, hogy megoldja e költségek tevékenységhez rendelését. Az
természetesen nem várható el, hogy az irodai alkalmazottak minden elküldött faxhoz egy
vonatszámot rendeljenek, amely „érdekében” az adott munkaművelet megtörtént. Célszerűnek
látszik mégis legalább a munkaidő adott arányának kifejezése, amelyet egy bizonyos
vonalszakasz elemzésére, egy új járat beállítására, egy tehervonat menetrendjének kidolgozására
fordítottak. Ezen arányban lehetséges később az irodai alkalmazottak fizetésének átterhelése
mellett az irodai eszközök bekerülésének (illetve amortizációjának) tevékenységekhez történő
hozzárendelése.
Amennyire jól alkalmazható volt a látens határköltség modell a 6.4.4 alfejezetben
bemutatott, a vontató járműpark hatékonyságának és határköltségeinek elemzéséhez, olyan
nehézségekkel küzd a séma az állandó (vállalati általános) költségek esetében. A pályavasúti
szervezetek esetében e költségek változóvá tétele (mint azt már az irodalom-feldolgozásban is
elemeztem) megtörténhet a pályahasználati díjon keresztül, a vállalkozó vasút üzletágainak
azonban csak a tevékenységekre történő szétosztás marad, amelyet célszerű valamilyen
gazdaságilag értelmezhető mutatószám alapján megtenni (mint amilyen pl. a fentiekben említett
munkaidő-arány).

6.5 A látens határköltség modell eredményei és korlátai
Az új modell használhatóságát, gyakorlatban történő alkalmazhatóságát az határozza meg,
hogy:
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1. Mennyit sikerül megtartania a határköltség-elmélet előnyeiből?
2. Mennyit küszöböl ki a hátrányaiból?
3. Milyen további járulékos előnyökkel és hátrányokkal jár együtt?

Ezen kérdések sorba vételével áttekinthetők a látens határköltség modell előnyeit. Ezek:
-

-

-

-

Lehetővé teszi a vasúttársasági eszközök társadalmi szempontból történő optimális
kihasználásának tetszőleges megközelítését. Tekintettel arra, hogy a vasúttársaság jelenleg
állami (azaz társadalmi) tulajdonban van, az optimális használat nagy hozadékot jelenthet. A
kapacitáskihasználás „optimalitási foka”, azaz hatásfoka mérhetővé és tervezhetővé válik.
Kiküszöböli a "tiszta" határköltség modell alkalmazása esetén fellépő nagy áringadozásokat,
ezzel stabilizálja a piacot.
Az árfüggvény megválasztásán keresztül szinte tetszőleges árpolitika megvalósítását teszi
lehetővé. Az árképzésben érvényesülhet az állami szándék, és a piaci hatás egyszerre.
Nagy mértékben növeli a vállalat átláthatóságát: a költségek vállalati termékekhez
rendelésével mind a menedzsmentnek, mind pedig a tulajdonos államnak tisztul a kép arra
vonatkozóan, hogy az egyes tevékenységekhez tartozó költségek egészen az elemi
tevékenységekig lebontva miként alakulnak. Azon túlmenően, hogy az adatfelvételi rendszer
elősegíti a valós tevékenységi költségek kalkulálását, információ születik arról is, hogy az
egyes tevékenységek egységnyi bővítése milyen költségvonzattal jár. Ez beépíthető a
vállalati, illetve állami döntéselőkészítési eljárásokba.
Bevezetése a vállalati kontrolling jelentős fejlesztését is magával hozza, az egyébként is
szükséges fejlesztések így a piackonformitás irányába mozdítják el a vállalatot.
Elősegíti a vállalaton belül a tevékenység-költség-bevétel-haszon lánc tudatosítását,
szemléleti megjelenítését.
Segítséget nyújt a rossz hatékonysággal végzett tevékenységek elemzéséhez, a különlegesen
magas költségek forrásának feltárásához.
Működése megvalósítható nem tökéletesen „tiszta” mikroökonómiai körülmények között is.
Nem igényli a vállalat profitmaximalizálását, működik korlátozottan racionális gazdálkodási
környezetben is, jól kezeli a „piacidegen” adminisztratív előírásokat (az árfüggvénybe
beépítve), nem feltételez homogén versenypiacot, sem pedig egytermékes monopóliumot,
stb.
A költségfedezeti szint az árfüggvény segítségével a keresleti függvény, a keresleti- és
kínálati rugalmasság és a kibocsátás-kompenzáció figyelembe vételével (bizonyos határok
között) tetszőlegesen meghatározható.
Jelentősen megnövekedett a modell stabilitása a határköltség-elméleten alapuló sémához
képest. A bemenő paraméterek pontatlanságára kevésbé érzékeny, mert a piaci allokáció (a
kimenő teljesítmény, beruházás, stb.) csak közvetetten függ a paraméterek változásától, és a
kapcsolódó döntési eljárástól.

A modell legfontosabb eredményeinek határköltség-elmélettel való összevetését mutatja a 2.
táblázat.
Összehasonlítási ismérv
optimális
eszközkihasználás
mikroökonómiai
korlátozó feltételek
áringadozások
szabad árpolitika
az árak

Határköltség-elmélet
megvalósul

Látens határköltség modell
tetszőlegesen megközelíthető

teljesülésük a modell
működésének alapfeltétele
nagyon erősek lehetnek
nem valósul meg
kérdéses a tisztán gazdasági

teljesülésük pontosabb működést
eredményez, de nem alapfeltétel
az árfüggvény kiküszöböli őket
megvalósítható
elérhető, (az árfüggvény több
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optimalizáció miatt

árképzési szempontot egyidejűleg
kezel)
nagy átrendeződési „hullám” a mérsékelt átmeneti jelenségek, kis
közlekedési szektorban
ingadozások

2. táblázat: A határköltség-elmélet és a látens határköltség modell összehasonlítása

A 6.4 alfejezetben bemutatott példák tanulságából levonható a következtetés, hogy a
látens határköltség modell (a kapcsolódó költségkalkulációs és döntési eljárás) a vállalati
tevékenységnek elsősorban azokon a területein alkalmazható, amelyek költségeit közvetlenül
lehetséges a költségviselőkhöz kapcsolni. A használhatósághoz tehát az kell, hogy a
költséggörbék abszcisszáján lévő teljesítményi mérőszámokkal az oksági kapcsolat feltárható
legyen. A vállalati általános költségek, fuvarozási teljesítménytől független költségösszetevők
vizsgálatára a látens határköltség modell nem, vagy csak igen korlátozottan alkalmas. Röviden
ez a megállapítás úgy fogalmazható, hogy a modell alapvetően üzemi szemléletű
költségkalkulációt valósít meg, vállalatok közötti összköltség-hatékonysági összehasonlításokra
nem alkalmas.
Mindezek mellett (tulajdonképpen a hibrid megoldásból következően) a látens
határköltség modell rendelkezik bizonyos hátrányokkal is. A legfontosabbak:
-

-

-

-

Nem „automatikusan” biztosított, hanem vállalati, illetve állami döntéshozataltól függ az,
hogy milyen mértékben történik meg az eszközök optimális kihasználása. Ha ugyanis az
árfüggvényt átlagköltség-alapon, vagy törvényi szabályozás útján határozza meg a vállalat,
és nem történik meg a kibocsátás kompenzációja, akkor a modell eredményeinek egy része
nem realizálható.
Az elméleti termelési optimum a látens határköltség modellben ismeretlen érték marad.
Tekintettel arra, hogy a határbevételi függvényt alapvetően az árfüggvény határozza meg (a
keresleti görbével közös pontjaiban), csak annyira közelíti meg a kapott MR=MC
egyenlőség a termelési optimumot, amennyire az árfüggvény jól illeszkedik a keresleti
görbéhez.
Nem küszöböli ki a határköltség-elmélet hiányosságait arra az esetre, ha a releváns termelési
tartomány távol esik a matematikai optimumtól, mert a regressziós költséggörbék statisztikai
hibája (a nagy extrapoláció miatt) ilyen esetekben megnövekszik.
A modell működtetése (éppen az előbb említett automatizmus hiánya miatt) folyamatos,
tudatos beavatkozást igényel. Az állami vagy vállalati preferenciák, politikák változása
esetén, amennyiben ez az árfüggvényt és a kibocsátás-kompenzációt is érinti, erősen
torzulhat a kapacitáskihasználásra gyakorolt hatása.
Bevezetése a jelenlegi bizonylatolási- és költségkalkulációs rendszer alapvető átalakítását,
frissítését igényli, amely jelentős költségvonzattal járna, és a kezdeti időszakban kiesések,
bizonytalanság keletkezne a rendszerben.
A nem árjellegű, nem piaci egyensúlyi hatások (információk feldolgozása, tőkeallokáció,
személyzeti kérdések) eredményessége nagy mértékben függ a feldolgozási módszertől,
illetve a hatások döntésekelőkészítéshez történő felhasználásának súlyozásától.
A vasút jelenlegi működési tartományára és a jelenlegi árakat erre a működési tartományra
az árfüggvény pontjaiként értelmezve megállapítható, hogy a teljes költségfedezet nem
érhető el ezen modell segítségével sem.
Nem küszöböli ki az államnak a vállalat gazdálkodásában való részvételéből eredő
hátrányokat (bár azt adott korlátok közé szorítja az árfüggvény segítségével).

101

Határköltség alapú árképzési modell a vasúti közlekedésben

Rónai Péter

Az említett hátrányok részben a modell belső tulajdonságaiból, részben a vállalat elméleti
modellhez történő illeszthetőségének nehézségeiből adódnak. Bár némelyikük (pl. a jelentős
költségigény) a modell elfogadásakor, annak bevezetéséről meghozandó döntés során komoly
ellenérvként szerepel, a fentiek alapján mégis megállapítható, hogy a látens határköltség modell
a tiszta határköltség-elmélet legtöbb súlyosabb hátrányos tulajdonságát kiküszöböli.
A 6. fejezetben előállt a látens határköltség modell gyakorlati bevezetésének három
legfontosabb sikertényezője, az alap-információk strukturálása, a döntéshozatali eljárás
kidolgozása és a bevezetés ütemezése. A modell esetleges alkalmazása mellett döntő
vasútvállalat előtt a jelen fejezetben említetteken túlmenően még számos feladat vár. Ezek közül
a legfontosabbnak látszik az adatáramlás fizikai csatornáinak megtervezése és az adatfelvétel
működtetése. Az új rendszer vállalati és szervezeti elfogadtatásának megvalósítása pedig a
humánpolitika és a szervezetelmélet számára jelenthet kihívást.

7. ÖSSZEFOGLALÁS
7.1 A disszertáció áttekintése
A neoklasszikus közgazdaságtan egyik alaptételéül szolgáló határköltség-elmélet a XX.
század eleji megjelenésétől kezdődően foglalkoztatja a szakmai közéletet. Az algebrai
formulákkal levezethető, vállalati eszközkihasználási optimumot biztosító, kibocsátásiármegállapítási egyenletek gazdasági egyensúly esetében megmutatják a vizsgált vállalat
számára a legjobb piaci viselkedési magatartást. A határköltség-elmélet (ebből a tulajdonságából
adódóan) folyamatosan szakmai vizsgálatok, támadások és továbbfejlesztési próbálkozások
kereszttüzében áll. Ezen szakmai vizsgálatok egyik fontos területe a közlekedésgazdasági
alkalmazás, ezen belül is a vasútgazdasági hasznosítás.
Tekintettel arra, hogy a vasútvállalatok (úgy Európa más országaiban, mint
Magyarországon) az egyes nemzetgazdaságok egyik legjelentősebb alágazatát adják, az EU
Bizottsága irányelveiben és ajánlásaiban hangsúlyt helyez a vasútvállalatok hatékony
működtetésének megvalósítására. Ennek egyik része a költségszámítás és az árképzés
korszerűsítése és hatékonyságának javítása. A Bizottság (több, az egyes kutatási
keretprogramokon belül folytatott kutatási projekt eredményének figyelembe vételével)
javasolta a határköltség alapú árképzést a vasútvállalatok számára.
Az elmélet gyakorlati adaptációja ugyanakkor számos kérdést vet fel. Ezek közül néhány
kizáró ok a gyakorlati alkalmazás szempontjából, mások pedig csak az implementációs fázis
bizonyos pontjait módosítják. Az értekezés ezen a területen kísérli meg az elméleti alapvetés
tisztázását, vizsgálja meg a gyakorlati korlátozó tényezőket és mutatja be az ezek
figyelembevételével készített látens határköltség modellt, amely megoldást kínál a felvetett
kérdések többségére.
A disszertáció bemutatja a neoklasszikus mikroökonómia határköltség-elméletének
korlátozó feltételeit és ezek jelentését a vasútvállalatok gyakorlatában. A korlátozó feltételek
vizsgálata teremti meg az alapot a határköltség-elmélet függvénytani hátterének feltárására, és
az eredmények levezetésére mind monopol-, mind pedig versenypiaci környezet esetére. Az
elmélet alkalmazhatóságának vizsgálatát az értekezés a Magyar Államvasutak Rt. piaci
környezetének elemzésével kezdi. A verseny minőségéből, a közlekedési szolgáltatásokat
kínálók számából és azok részesedéséből az egyes szegmensekben meghatározható a
mikroökonómiai fogalmak szerinti piaci besorolás (monopólium, oligopólium, szabad verseny).
A piac alakulását közép- illetve hosszú távon alapvetően befolyásolja Magyarország EU102
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csatlakozása, illetve ebből fakadóan a közösségi joganyag átvétele. A disszertáció ezért tárgyalja
a vonatkozó EU ajánlásokat és irányelveket, majd pedig megvizsgálja ezek hatását a
vasúttársaság piacaira vonatkozóan.
A piaci struktúra kialakítása után következik a magyar vasútvállalat költségfüggvényeinek
sajátosságaiból adódó elméleti nehézségek tárgyalása (magas állandó költségek, a releváns
tartományban
csökkenő
tendenciájú
határköltség-függvény,
torlódási
költségek
megjelenítésének akadályai, stb.). Egyes problémákra már az EU Bizottsága is kidolgozott
megoldási javaslatokat. Ezek bemutatása és értékelése szintén az értekezés része.
Az elméleti megfontolásokon túlmenően számos gyakorlati kérdést is megvizsgáltak a
vasútgazdászok a határköltség-elmélet kapcsán, amely vizsgálatok hatására a téma nemzetközi
szakirodalma sokat gazdagodott. A disszertáció külön fejezetet szentel a szakirodalmi háttér
feldolgozásának és értékelésének, a pro (angolszász) és kontra (kontinentális) iskolák köré
csoportosítva ezeket.
A MÁV Rt. jelenleg alkalmazott költségkalkulációs rendszerének kritikai értékelése,
előnyeinek és hátrányainak elemzése kijelöli a vasúti költségszámítási eljárás kívánt
fejlesztésének fő irányait. A jelenlegi, utólagos költségfelosztáson alapuló, átlagköltség
szemléletű számítási eljárás amellett, hogy nem biztosítja az eszközök optimális
kihasználásának lehetőségét, számos más hiányossággal is bír (pl. a költségek rossz időbeli
rendelkezésre állása). Ezért szükséges a kalkulációs rendszer továbbfejlesztése.
Az elméleti alapvetés lehetőségeinek és nehézségeinek, valamint a jelenlegi kalkulációs
séma tulajdonságainak összevetéséből egyértelműen látszott, hogy a magyar vasútvállalat
költségszámítási folyamatait hatékonyabbá tudja tenni a határköltség alapú számítási eljárás. A
határköltség-elmélettel együtt járó korlátok ugyanakkor nem teszik lehetővé az elmélet
mikroökonómiai értelemben véve „tiszta” alkalmazását. Ezért az új költségkalkulációs modell
felállításakor célként fogalmazódott meg az a követelmény, hogy az úgy biztosítsa a
határköltség-elmélet előnyeinek érvényesítését, hogy közben a hátrányaiból minél többet
kiküszöböl. Az így kialakított modell kapta a már említett „látens határköltség modell”
elnevezést.
Annak érdekében, hogy a vasútvállalat költségei minél pontosabban legyenek az egyes
tevékenységekhez hozzárendelhetők, a jelenlegitől eltérő adatfelvételi rendszert és ehhez
kapcsolódó költségszámítási egységeket kellett meghatározni. Az új költségstruktúra
tevékenységenként rendezi a vasútvállalat költségeit az egyes költségszintek közvetlen
hozzárendelhetőségének és az időtényezőnek a figyelembe vételével. Az értekezés hangsúlyt
helyez a költségfüggvények algebrai alakjának definiálására is.
Az alapvetéshez (és az ott bemutatott piacelemzéshez) kapcsolódóan a modellnek meg
kell felelnie a vasúttársaság minden piacán történő alkalmazás céljára. Ezért a látens
határköltség modell vállalati költségfüggvényeit mind a monopol-, mind pedig a versenypiacok
számára ki kellett dolgozni. A disszertáció külön fejezetben tartalmazza a monopol- és külön
fejezetben a versenypiacra képzett vállalati költségfüggvények bemutatását, beleértve ebbe az
árak kialakításában szerepet játszó árfüggvényt, és a piaci egyensúly létrejöttének folyamatát is.
A látens határköltség modell nem a klasszikus határköltség-elmélet útmutatása alapján
készíti el az árak megállapítására tett javaslatát, hanem egy ettől eltérő árfüggvény segítségével.
Ezen árfüggvény felépítésének folyamatát, tartalmi elemeit és algebrai alakját az értekezés
tartalmazza.
A költségszámítás folyamatának része a műszaki tevékenységeket leképző reálstatisztikai
és a pénzügyi folyamatokat bemutató pénzügyi statisztikai elemek összevetése és ezek együttes
tárgyalása. A két csoport kapcsolatának minősége visszahat az adatfelvételi rendszer
kialakítására és később a döntéshozatalkor figyelembe vehető információk halmazára.
Rendezésükkel a disszertáció ezért kiemelten foglalkozik.
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Az alapadatok és a költségszámítási rendszer átalakítása igényli a vállalati folyamatok
újragondolását is. A látens határköltség modell egyik építőköve ezért a lehetőségeinek
figyelembe vételével kialakított vállalati döntési folyamat, amely a lehető legjobban hasznosítja
a határköltség-elméletnek megfelelő modell-elemek érvényesülését.
Bármely új vállalati rendszer gyakorlati értékének egyik legfontosabb sikertényezője a
vállalat életébe történő bevezetési folyamat pontos időbeli és logikai ütemezése. Ezért az
értekezés külön fejezetben foglalkozik a bevezetési eljárás részleteinek (időtervének és
kapcsolódási pontjainak) kidolgozásával, egyfajta „menetrendet” készítve a modellt alkalmazni
kívánó vasúttársaság számára.
A látens határköltség modell gyakorlati alkalmazására, a költséggyűjtés és határköltségszámításra, valamint ezeknek a döntési eljárásba való beillesztésére egy próbaszámítást mutat be
a melléklet összesen négy vasúti szolgáltatási területen (belföldi IC, belföldi távolsági vonatok,
konténerszállító vonatok és kocsirakományú küldemények). A példából levonható tanulságok a
közvetlen eredmények mellett rámutatnak a jelenlegi adatrögzítési eljárás gyenge pontjaira és a
költségkalkuláció fejlesztési lehetőségeire is.
Az eredményeket az elméleti alapvetéssel összevetve elmondható, hogy a disszertációban
ismertetett kutatási tevékenység céljait megvalósította: létrejött egy olyan, a magyar
vasúttársaság gyakorlatában is alkalmazható költségszámítási eljárás, amely az üzleti
folyamatok hatékonyságát nagy mértékben javíthatja, és közelebb viheti mind a vállalat
menedzsmentjét, mind pedig a tulajdonost ahhoz, hogy a nemzeti vagyon egy tekintélyes részét
kitevő vasúti eszközök kihasználása az optimumot jobban megközelítse.

7.2 Új tudományos eredmények, tézisek
Kutatásaim új tudományos eredményei a következő hat tézisben foglalhatók össze:
1.

Kidolgoztam egy olyan költségkalkulációs-, és a vállalati költséggazdálkodási
döntések adatgyűjtését támogató modellen alapuló számítási eljárást, amely a
határköltség-elmélet előnyeinek megőrzése mellett annak hátrányaiból a
legfontosabbakat kiküszöböli. A gyűjtendő adatok számára meghatároztam az adatbáziskezelési keretet jelentő költségrekord felépítésének vázát és tartalmát. A költségek
kigyűjtésének folyamatát áttekintve, kidolgoztam a látens határköltség modell bemeneti
adatait előállító költség-számbavételi eljárást. Figyelembe vettem az adatok időbeli eltérő
rendelkezésre állását, és időben ütemeztem a költséggyűjtés- és költségrekord-összeállítás
folyamatát. Formalizáltam a függvénykapcsolatot az egyes költségösszetevők és a vasúti
teljesítmények között (5.1 alfejezet).

2.

Meghatároztam a látens határköltség modellt alkalmazó vasútvállalat
költségfüggvényeinek lefutását monopolpiac és versenypiac esetében, valamint
értelmeztem ezek karakterisztikus alakulását a kibocsátás függvényében. Elvégeztem
a klasszikus mikroökonómiai költséggörbék viselkedésének analitikus vizsgálatát. A piac
egyensúly-kialakulási sajátosságainak figyelembe vételével meghatároztam a modell
alkalmazásakor kialakuló, egyensúlyi termeléshez vezető folyamatot. Elemeztem a
kialakuló egyensúlynak a matematikai optimumtól való eltérését, és meghatároztam az
eltérés kompenzálásának módszereit (árkorrekciók, adminisztratív kapacitásfeltöltés vagy
szűkítés, állami finanszírozás, 5.2 alfejezet)

3.

Meghatároztam, és algebrai alakban is kifejeztem a látens határköltség modellben
alkalmazott árfüggvényt, amely a vasúttársaság termékei piaci értékelésének alapjait
teremti meg. A függvény felépítése érdekében csoportosítottam az állami tulajdonú
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vasútvállalat árképzését befolyásoló tényezőket, mátrixba rendeztem az egyes tényezőket
meghatározó változókat, majd az ezek segítségével felépített függvényeket (5.3 alfejezet).
4.

A látens határköltség modell szemlélete szerint strukturáltam a vállalati döntéseket
meghatározó információkat, és kidolgoztam ezek kapcsolatát az alapadat-halmazzal.
Behatároltam azoknak a vállalatgazdasági eseményeknek a körét, amelyeket az új
rendszerben modellezni lehet. Strukturáltam a modellezéshez szükséges információk
halmazát. A pénzügyi statisztikai csoportok és a reálstatisztikai csoportok
összerendezésével kialakítottam azt az alapadat-rendszermátrixot, amely tartalmazza a
modell alkalmazásakor használatos mutatószámokat (6.1 alfejezet).

5.

Kidolgoztam azt a vállalati döntéshozatali eljárást, amely a látens határköltség
modellen alapulva a piaci reakciók közvetítésével lehetővé teszi az új
költségkalkulációs séma alkalmazását, miközben a lehető legjobban hasznosítja a
határköltség-elmélet szerint felvett vállalati költségadatokat. Az eljárás kidolgozásakor
meghatároztam a kiemelt fontosságú lépéseket, és elemeztem ezek kapcsolatát. A
döntéselőkészítő eljárást az önjavító algoritmusok figyelembe vételével építettem fel. A
látens határköltség modell döntési eljárása integrálja a modell alkalmazásakor felmerülő,
több irányú problémákra adott válaszokat (6.2 alfejezet).

6.

Kidolgoztam a modell bevezetésének logikai és időbeli ütemezését. Az ütemezés
különös figyelmet fordít a bevezetési folyamat lehető legnagyobb, de nem irreális
gyorsítására. Az adatfelvételi és adatfeldolgozási eljárás átalakításának lépéseit olyan
rendszertechnikai kezelésmóddal végeztem, amely lehetőséget biztosít a már meglévő
folyamatokkal való állandó kapcsolattartásra és a hozzájuk való pontos illeszkedésre (6.3
alfejezet).
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MELLÉKLETEK
M.1 Az értekezésben használt fontosabb fogalmak meghatározása
M.1.1 Költségek
A közgazdasági alapirodalom [pl. Kop97] a költségek széles skáláját használja
fogalomként és modellezési segédeszközként. Az irodalmi definíciókat kibővítve a
közlekedésgazdasági szakemberek a tevékenységüket befolyásoló ajánlások és egyéni
meggyőződésük szerint ugyanazon elnevezés alatt olykor egészen különböző mögöttes tartalmat
értenek. Bár a költségek definiálásának matematikai alapjai minden esetben megegyeznek, az
egyes költségkategóriák összetevői tárgyalásról tárgyalásra változnak. Az értekezésben leírtak
konzisztens értékelhetősége érdekében szükséges a tárgyalt költségfogalmak matematikai és
részben számviteli tartalmának definiálása. A következő meghatározások eltekintenek az
általános gazdasági szóhasználattól, és a szokásos „kibocsátás", „termelési volumen”
kifejezések helyett a vasúttársaságoknál megjelenő „termelést”, azaz a létrehozott közlekedési
teljesítményt veszik alapul.
Összes költség
A forgalmi szolgáltatással kapcsolatban felmerülő költségek összessége támpontot nyújt a
politikai döntéshozóknak, amikor a nemzetgazdaságból szedett jövedelmeket (adókat) újra
elosztják, az egyes közlekedési ágazatok között felosztható tőkejavak hatékonyságát vizsgálják.
A vasúttársaságon belül szintén fontos információ az összes felmerülő költség, mert ennek
ismeretében határozható csak meg a tevékenység hosszú távú finanszírozásához szükséges
tőkemennyiség.
A forgalmi kibocsátás összes költsége (azaz összköltsége) alatt a kibocsátó által a
közlekedési teljesítmény létrehozása érdekében közvetlenül vagy közvetetten igénybevett összes
eszköznek (a vállalat inputtényezőinek) az értéke értendő. Az összes költség rendszerint a
vállalat által létrehozott közlekedési teljesítmény, mint független változó függvényében írható le.
A teljesség igénye nélkül, a vállalat összes költsége közé tartozik: a beszerzett anyagok
ára, a munkabérek és kifizetendő járulékai, beruházás az anyagi- és a humán infrastruktúrába,
korszerűsítés, adminisztráció, környezeti költségek, társadalmi kiadások, érintettek kezelésének
tranzakciós költségei, a felhasznált eszközök alternatívaköltsége, stb. Az összköltség tehát az az
összefoglaló, minden kiadást, ráfordítást hosszú távon tartalmazó számérték, amely
meghatározza, hogy a vállalat milyen erőforrásokat használ fel működéséhez. Mint ilyen,
bővebb a számviteli értelemben vett összes költségnél, mert abban nem szerepel pl. a tőke
alternatív hozadéka. A számviteli értelemben vett összköltségre (illetve majd az átlag és
határköltségre is) a disszertáció „vállalati összköltség” hivatkozással utal, hangsúlyozva azt a
fontos körülményt, hogy a vállalati belső számlák sem tartalmazzák minden tekintetben a
tevékenységgel kapcsolatban felmerülő összes költségösszetevőt, amelyeknek az árképzés
szempontjából mérvadóknak kell lenniük.
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Az összköltséget (total cost, TC) két fontos összetevőre szokás bontani: állandó költségre
(fixed cost, FC) és változó költségre (variable cost, VC), azaz
TC(q)=FC+VC(q), ahol

(m1)

q: a független változó, a vasúttársaság által létrehozott közlekedési teljesítmény (árutonnakilométer: átkm; elegytonna-kilométer: etkm; utaskilométer: ukm; férőhelykilométer: fkm).
Állandó költség alatt a vasúttársaság rövid távon fix inputtényezőinek folyó költsége
értendő. A változó költség a rövid távú termelés függvényében változó inputtényezők
ráfordításainak összegét jelenti. A definíció szóhasználatában a rövid időtáv azt az időperiódust
mutatja, amelyen belül a vállalat legalább egy termelési tényezője megváltoztathatatlan,
miközben legalább egy másik tényező megváltozhat. Hosszú időtáv alatt az az időperiódus
értendő, amelyen belül a vállalat valamennyi termelési tényezője megváltozhat mennyiségben,
de alaptechnológiájának radikális minőségi átalakulása nem következik be [Kop97].
A szakirodalomban többször keveredik az állandó-változó, illetve a közvetett-közvetlen
költségek fogalma. Míg előbbi kettő inkább mikroökonómiai csoportosítást jelent, és a termelési
mennyiségtől való függést mutatja, addig utóbbi kettő a számviteli szemléletet követi, és a
költségek költségviselőkre való terhelhetőségét vizsgálja. Annak ellenére, hogy ez több irodalmi
forrásban megtörténik [But93, Jan80], metodikailag hibás a változó költségeket a közvetlen
költségekkel, az állandó költségeket a közvetett költségekkel azonosítani, még akkor is, ha a
változó költségek nagyobb része általában egyúttal közvetlen is, és a fix költségek közvetett
hozzárendeléssel terhelhetők a költségviselőkre.
Jelen értekezés egészen a költségkalkulációs próbaszámításig elkülönítetten kezeli a két
fogalompárt, azonban a modellszámítás során a fent említett egyszerűsítést tartalmazza, és a
közvetlen költségeket a változó költségekkel teszi egyenlővé. Erre azért van szükség, mert a
költségek gyűjtése alapvetően számviteli szemlélettel történik, és csak így konvertálhatók a
számviteli adatok mikroökonómiailag is értelmezhető bemeneti adatokká.
Az állandó és a változó költségek szétválasztásának lehetőségét a megfelelően
megválasztott gazdasági időtáv biztosítja. Könnyen belátható, hogy nagyon hosszú időtávot
szemlélve (amikor a lekötött tőkeeszközök szerkezete megváltozhat, akár az alaptevékenység
felszámolására, átalakítására is sor kerülhet), az állandó költségek is „mobilizálhatóvá” válnak,
beépülnek a változó költségbe. Matematikai kifejezéssel:
lim t→∞ TC = VC∞ ,

és

lim t→∞ FC = 0 , ahol

(m2)

t: idő, gazdasági időtáv;
VC∞: nagyon hosszú távon mért változó költség.
Átlagköltség
Az átlagköltség a gyakorlati költségszámításokban egyszerűségének köszönhetően
közkedvelt mutatószám. Lehetővé teszi a költségek gyors, és bizonyos termelési technológiák
esetén (ahol az állandó költségek alacsonyak) viszonylag pontos fajlagossá tételét.
Az átlagköltség (average cost, AC) az összköltség (TC) közlekedési teljesítményegységre
jutó nagysága, a teljesítmények adott volumene esetén. Képletben:
AC ( q) =

TC ( q)
q

(m3)
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Természetesen nemcsak a teljes költség fajlagossá tétele történhet meg. Átlagos fix költség
(average fixed cost, AFC) alatt a közlekedési teljesítmény egységére eső állandó költség
értendő, azaz
AFC ( q) =

FC
,
q

(m4)

valamint értelmezhető az átlagos változó költség (average variable cost, AVC), amely a változó
költség termékegységre jutó összege:
AVC ( q) =

VC ( q)
[Kop97].
q

(m5)

Az átlagköltség (definíciójából eredően) tartalmazza az összköltség minden komponensét,
és vetíti azt a létrehozott teljesítmény mértékegységétől függő egységre. Az átlagköltség, mint
fajlagos költségérték az iménti bevezető sorokban említetten felül további közkedvelt
tulajdonsággal bír: ha az árszámítás alapjául veszi, és a létrehozott közlekedési teljesítményt
annak átlagköltségével azonos áron kínálja a vállalat, akkor biztos lehet abban, hogy az összes
felkínált szolgáltatás értékesíthetősége esetén 100%-os költségfedezetet kap. Tovább finomítva
és megfordítva: ha az összes költséget a piacon a tapasztalatok szerint értékesíthető
mennyiséggel osztja el a menedzsment, és az árakat így alakítja ki, akkor esetleges igénybe nem
vett szolgáltatás létrehozása sem akadályozza meg a teljes költségfedezet elérését (ehhez
természetesen a kalkulált árakat a piaccal el kell fogadtatni).
Határköltség
A neoklasszikus (marginálisnak is nevezett) közgazdasági iskola alapvető szemléleti
változást hozott a XX. század első felében. A „határszemlélet” szakított a korábbi elméletek
összköltség-összbevétel megközelítésével, és a meglévő termelési kapacitás optimumát keresvén
a termelt mennyiség egységnyi többletét állította a vizsgálat középpontjába. Ezzel az új
módszerrel sikerült olyan matematikai modellt létrehozni, amely zárt egységet képezve
útmutatást ad az optimális termelési (szolgáltatási) volumen létrehozására, annak társadalmi
szempontból is legjobb mértékére vonatkozóan és így a szűkös erőforrások allokálását a lehető
legjobban valósítja meg.
Minden bizonnyal az elmélet közgazdasági „izgalma”, az alkalmazás ezerféle alapötlete és
a költségek sokféle értelmezhetősége és tartalma vezetett oda, hogy napjainkra a határköltségfogalom számtalan meghatározást kapott. Az egyes definíciók eltérnek abban, hogy hosszúvagy rövid távon értelmezik a határköltséget, de a függvény tartalma a szerint is változik, hogy a
költségszámításba bevont összetevők hogyan alakulnak a létrehozott kibocsátás (azaz a
közlekedési teljesítmény) növekedése során.
A határköltség (marginális költség, marginal cost, MC) az az arányszám, amely
megmutatja, hogy hány egységgel változik az összköltség a közlekedési teljesítmény egységnyi
növekedése esetén. A korábbi jelölésekkel:
MC ( q) =

dTC ( q)
.
dq

(m6)

Az értekezés a költség-értelmezésében az (m1) szerint definiált összköltségfüggvényből
indul ki, azaz a határköltség a közlekedési teljesítmény létrehozásával kapcsolatos összes
többletköltséget tartalmazza, amit a létrehozott többlet teljesítmény okoz.
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Ennek kiemelésére azért van szükség, mert a közlekedésszakmai közélet az 1998-as Fehér
Könyv [Ecm98] fogalomhasználatával élve a közlekedés határköltségeként sokszor csak az
infrastruktúraüzemeltetéssel kapcsolatos határköltségeket érti (annak érdekében, hogy az
infrastruktúra használatáért fizetendő árat társadalmi szempontból hatékonyan számíthassa ki).
Ebben az esetben azonban a vállalkozó vasút által a fuvarozási, illetve személyszállítási piacon
érvényesítendő árak meghatározására kell a határköltségek elméletét segítségül hívni. Ezért az
infrastruktúra használatáért fizetendő díj jelen szemléletben exogén változó, amely a fuvarozó
vasút egységnyi többletköltségét más vasútüzemi költségekhez hasonlóan növeli, és így az a
határköltség részévé válik.
Hosszú távon (közlekedési eszközözök és beruházások esetén 30-50 éves távlatban) a
határköltségek az átlagköltségekhez konvergálnak, mert ekkor a rövid távon az állandó
költségek közé tartozó összetevők (nagy értékű beruházások, infrastruktúra) is változónak
tekinthetők. Ha viszont rövid távú cél a meglévő eszközök lehető leghatékonyabb használata,
akkor a rövid távú határköltségek a mérvadóak az árképzés céljából. Ezért választani kell a
rövid- és a hosszú távú határköltségek között. Tekintve, hogy a cél a vasútvállalat hosszú távú
finanszírozhatóságának a fenntartása, valamint nagyobb időtávban gondolkodva az eszközpark
bővítése növeli a vállalati menedzsment mozgásterét, a disszertációban (ha nincs külön az
ellenkezője kiemelve) határköltség alatt a középtávú határköltség értendő (kb. 1 év), figyelembe
véve, hogy a fentiek szerint:
limt→∞ MC = AC

(m7)

A határköltség kibocsátás szerinti alakulása több olyan kérdést is felvet (elsősorban a
költségfedezet területén), amely a határköltség-elmélet kritika nélküli alkalmazását veszélyessé
teszi arra a termelési tartományra, amikor az átlagköltség felette van a határköltségnek.

M.1.2 Szállítás, szállítmányozás, fuvarozás
Fuvarozás alatt minden érintett tudományág (a közlekedéstan és a közgazdaságtan)
egyaránt saját eszközökkel, külső megbízó számára, ellenszolgáltatásért végzett áru- vagy
személymozgatást ért.
Hasonlóan egységes a két iskola szerint a szállítmányozás megítélése: olyan
szállításszervező tevékenység, amelynek feladata az adott áru (ritkábban személy) egyik pontból
a másikba eljuttatásának megvalósításával kapcsolatos összes cselekmény megszervezése, a
szerződések megkötése és a jogi ügyletek intézése.
A szállítás kifejezést a közlekedéstanban arra az esetre használják, ha valaki saját
eszközzel, saját maga számára végez árumozgatást (pl. vasúti önkezelésű áruk). Ugyanakkor a
közgazdaságtan mindenféle termelői, vagy szolgáltatói tevékenység nyújtását, illetve az ezekhez
kapcsolódó szerződések teljesítését szállításnak nevezi.
További zavaró tényező, hogy a hétköznapi szóhasználatban keveredik egymással a
tárgyalt fuvarozási és a hétköznapi értelemben vett szállítás fogalma. Az alapok tisztázása után
az értekezésben a közlekedéstani szóhasználat uralkodik a szövegben, a könnyebb olvashatóság
kedvéért megengedve azt, hogy a közlekedéstani értelemben vett személyfuvarozási
tevékenységet a hétköznapi gyakorlatban szokásos módon a „személyszállítás” kifejezés jelezze.
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M.1.3 Piaci szerkezetek és rövid jellemzésük
Monopólium
A monopólium olyan piaci szerkezet, amelyben kizárólag egyetlen résztvevő nyújtja,
illetve jelenti a piac teljes kínálatát és/vagy keresletét. Ebben az esetben a vállalat negatív
meredekségű keresleti görbével találkozik. A kínálati ár és a kereslet viszonyától függetlenül,
csak a vállalat technológiai jellemzői határozzák meg az egyes költségfüggvények alakulását.
Azaz a keresleti függvényt exogén jellemzőnek tekintve, csak magától a vállalattól függ a
kibocsátott mennyiség, a technológiájától az ezzel kapcsolatban felmerült költség, a vállalati
profit pedig a keresleti görbe elhelyezkedésétől függően alakul. A vállalati profit nagysága egy
maximumgörbe, pontosabban egy negatív hajlású parabola szerint alakul (a parabola két
pontban metszi a kibocsátás tengelyét, éppen ott, ahol a keresleti görbe az ordinátát és az
abszcisszát, feltéve, hogy a keresleti görbe egy negatív meredekségű egyenessel modellezhető).
A monopólium bevételének maximuma abban a pontban van, ahol határbevétele nullával
egyezik meg.
Oligopólium
Oligopol piac esetén több, de összességében kevés szereplőtől származik a piaci kínálat.
Az egyes vállalatok kínálati ára, illetve mennyisége befolyásolja az összpiaci kínálat és ár
alakulását, és ezeken keresztül a piaci versenytársak viselkedését.
Az oligopólium modellekben a hangsúlyt az egyes szereplők egymáshoz képesti viszonya
kapja az elemzések során. Az egyes oligopólium alapmodellek abban különböznek egymástól,
hogy a részes vállalatok más-más feltételezéssel élnek azokban versenytársaikról. Mindegyik
monopol-szerű, negatív meredekségű keresleti és negatív meredekségű határbevételi függvényt
tételez fel, a különbség inkább abban van, hogy a létrehozott termelési érték hogyan oszlik meg
az egyes szereplők között, illetve, hogy a monopolista kibocsátás és a versenypiaci kibocsátás
által meghatározott termelési tartományon belül végül mekkora lesz a termelési érték. A
versenypiaci kibocsátáshoz képest ugyanis oligopóliumok esetén is kisebb lesz a termelési érték,
de (oligopol modelltől függően) az ebből adódó holtteher veszteség csökken a monopóliumnál
tapasztalhatóhoz képest.
Az egyes oligopol szerkezetek közti különbség tehát mérhető az oligopólium vállalatai
által elért piaci részesedés nagyságaként. Oligopol piac szereplőinek attitűdjeire (a másikról
alkotott feltételezéseire) lehet következtetni a közöttük felosztott piac arányaiból.
Azokban az esetekben, amikor a két (vagy több) vállalat ugyanakkora közlekedési
teljesítményt hoz létre, mintha az egyik monopolhelyzetben lenne, akkor ún. Chamberlinoligopólium alakul ki. Ez figyelhető meg pl. a hajózással, mint versenytárssal rendelkező vasúti
fuvarozási viszonylatok esetében (Budapest-Hamburg). A két fuvarozási alágazat versenye ez
esetben nem hozott nagyobb közlekedési teljesítmény kibocsátást, és az árak sem mozdultak el
érezhetően arról a szintről, ahol kizárólagosan az egyik cég monopolhelyzete esetén állnának.
Ez azt jelenti, hogy a két fő fuvarozó (a vasút és a hajóstársaság) kölcsönösen tisztában van a
másik reakciófüggvényével, azaz azzal az összefüggéssel, amely meghatározza a másik
viselkedését a saját vállalat egységnyi kibocsátás változtatásának hatására.
Ha a vállalatok között a teljesítmény fele-fele arányban oszlik meg, de az összes
létrehozott közlekedési teljesítmény nagyobb, mint egy egyeduralkodó monopolista vállalaté
lenne a piacon, akkor Cournot-féle oligopólium alakul ki. Jellegzetesen ilyen eset a műszaki
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árukat (autógyári alapszerelvényeket) szállító irányvonatok által biztosított kínálat és a nagy
közúti szállítmányozók és fuvarozók által kínált szolgáltatás. A vállalatok ez esetben azt
feltételezik egymásról, hogy a saját maguk kibocsátásának növelésére érzéketlen marad az
oligopol versenytárs, azaz nem változtatja árait és kínálatát. Ennek következtésben iterációs
lépések sorozataként alakul ki az összes létrehozott teljesítménymennyiség, amely a
„becsempészett” verseny miatt nagyobb lesz, mintha monopol vállalat látná el a teljes piacot.
A fenti két oligopólium modell szimmetrikusan viselkedő résztvevőket feltételezett. Nem
így a Stackelberg-oligopólium. Utóbbi esetében az egyik vállalat tisztában van azzal, hogy a
másik miként változtatja kibocsátását az ő maga kibocsátás-változtatásának hatására, míg a
másik abban a hiszemben él, hogy az egyik érzéketlen az ő döntései hatására. Ezt nevezik
követő vállalatnak, míg a társáról információval rendelkezőt vezető vállalatnak. A teljes
kibocsátás meghaladja még a Cournot-féle oligopólium vállalatainak összkibocsátását is, de
igencsak aszimmetrikus viszonyban állnak egymás mellett a vállalatok. A vezető vállalat
birtokolja a piac nagyobb részét, míg az információszegény követő csak a maradékot képes
magának megszerezni. Ilyen szerkezet található a nagyobb távolságú, igényesebb városközi
személyszállítás piacán: a vasút IC járataival versenyeznek az egyes Volán társaságok emelt
szolgáltatási színvonalat biztosító buszjáratai, de utóbbiak lényegesen kisebb piaci szeletet
tudhatnak magukénak. Az aszimmetrikus információtulajdonlás megjelenik a menetrendek
összehangolásának módjában, és annak tökéletlenségeiben is.
Szabad verseny
Szabad verseny (tiszta verseny, versenypiac) alatt olyan piaci szerkezet értendő, amely
esetben az egyes vállalatok túl kicsik ahhoz, hogy a piac bármelyik tényezőjét befolyásolják, és
sokan vannak, ezért egyikük kibocsátása sem adja az összes termelés jelentős részét.
Szabad verseny esetében a vállalatok vízszintes keresleti görbével találkoznak. A piacon
oly sok a szereplő, hogy egyik vállalat sem tudja érdemben befolyásolni a kínálatot, ezért a
„mikroátrendeződések” sorozatával (az adott kínálati darabka elhagyásával és másikhoz
kötődéssel) kialakul a piaci egyensúly.
A neoklasszikus mikroökonómia peremfeltételei hosszú távon nem teszik lehetővé, hogy
bármelyik piaci szereplő pozitív gazdasági profitot érjen el tiszta verseny esetén, az adott
gazdasági ág normál profitjával kell beérniük. Az áraknak a piaci versenyből adódóan
kényszerűen meg kell egyezniük a határköltségekkel, mert a teljes piaci kínálatot az egyes
versenyző vállalatok kínálatai jelentik, amelyek viszont egyenként azonosak az adott vállalatok
határköltség függvényével az üzembezárási pont feletti kibocsátási tartományban. A
monopóliummal ellentétben itt nem a keresleti görbe és annak meredeksége szabja meg a
kialakítható árat (bizonyos játékteret adva a vállalatnak), hanem a piaci ár exogén változó,
elfogadandó külső adottság. A vállalatnak kell úgy alakítania a belső technológiai folyamatait,
hogy a piac által elfogadott ár mellett versenyképes legyen. Ha sikerül pl. olyan közlekedési
technológiát alkalmazni, amely időszakosan legalábbis előnyt biztosít a számára a
költségversenyben, akkor átmenetileg szert tehet gazdasági profitra is. [Kop97]
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M.2 A MÁV Rt. jelenlegi költségkalkulációs módszerének
bemutatása
M.2.1 A költségek felbontása és felosztása
A számviteli értelemben megfogalmazott tevékenység-szétválasztási követelményeknek
megfelelően a Szabályzat [Máv96, készült az Uic92 alapján] elsősorban a számviteli
eredménybeszámoló fogalmainak hátterét hivatott tisztázni az egyes üzletági főcsoportokra
(pálya- és vállalkozó vasút) vonatkozóan. A pályavasút által végzett tevékenységeket a
következő csoportokba sorolja:
− közforgalmú vasúti pálya működtetése, használatának biztosítása a vállalkozó vasút részére
pályahasználati díj elszámolásával (pályaszolgáltatás);
− vállalkozó vasút által működtetett vasúti pálya (iparvágány, üzemi vágány) felügyelete és
karbantartása a vállalkozó vasút megrendelése alapján (társüzemi szolgáltatás);
− idegen fél részére végzett munka a működtető eszközök kapacitásának jobb kihasználása
céljából (kiszámlázott szolgáltatás).
A tevékenységekkel kapcsolatos költségeket közvetlen és általános (közvetett)
költségcsoportokra bontja fel a Szabályzat. A közvetlen költségek tevékenységekre terhelését
egyszerűen az adott tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségek csoportja jelenti. A
pályavasút közvetlen költségeit így a pályavasút eszközeinek üzemeltetése, felügyelete,
karbantartása és értékcsökkenése szerinti bontásban határozzák meg. A csoportosítást az egyes
eszköztípusok szerinti felosztásban is elvégzik, mert a pályahasználati díj kiszámításakor az
egyes eszköztípusoknál más és más a velük kapcsolatban felmerült költségek vetítési alapja. A
pályavasút kezelésében lévő eszközök típusai:
−
−
−
−

vasúti pálya al-, fel-, és egyéb építménye;
vasúti pálya távközlő- és biztosítóberendezése, valamint erősáramú berendezései;
pályafenntartási épület, építmény, gép, berendezés, jármű;
távközlési- és biztosítóberendezés, valamint erősáramú berendezések fenntartási épülete,
építménye, gépe, berendezése, járműve;
− forgalmi épület.

Azon eszközökkel kapcsolatosan felmerült költségek esetében, amelyeket a két fő
tevékenységi csoport (tehát a pálya- és a vállalkozó vasút) közösen használ, a használat
arányában költségmegosztást alkalmaznak. A közvetlenül, az adott vonalszakaszra,
vasútállomásra, karbantartó gépre, stb. el nem számolható költségeket az általános költségek
csoportjába sorolják. Ilyen általános költség például:
−
−
−
−

a pályaműködtető eszközök kihasználatlan kapacitásra jutó része;
a pályavasút végrehajtó és irányító szervezeteinek igazgatási költsége;
a közös szervezet pályavasútra osztott irányítási költsége;
a pályavasút és a közös szervezet pályavasútra osztott jóléti költsége.

A számviteli értelemben vett ráfordítás, pénzügyi ráfordítás, rendkívüli ráfordítás
kategóriák a pályavasútnál megegyeznek a szokásos vállalati gyakorlatban szabályozottakkal. A
költségek meghatározásának pontosságától, az adatok minőségétől és a költségfelvételi rendszer
helyes kidolgozásától nagy mértékben függ az, hogy a pályahasználati díjakat miként és milyen
összegben állapítja meg a vállalat. A bevételeket alapvetően a pályahasználati díj adja, ezen
kívül azonban található még néhány bevételi forrás a Szabályzatban:
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− pályavasúti szervezet idegen fél részére végzett termelő- és jóléti tevékenységének bevétele,
valamint
− a közös szervezet által végzett jóléti tevékenység pályavasútra osztott része.
Az egyéb- és a rendkívüli bevételek kategóriái megegyeznek a vállalati gyakorlat általános
szabályozásával. A MÁV Rt. összköltség típusú eredménykimutatást készít, annak törvényi
kívánalmai szerint.
A vállalkozó vasúti fő tevékenységcsoport alaptevékenységéhez a személy- és az
árufuvarozás, valamint egyéb vasúti szolgáltatás tartozik. Az alaptevékenységen kívül más
tevékenységekre is lehetséges költségelszámolás (pl. közúti árufuvarozás, informatikai
szolgáltatás, stb.). Az új szervezeti felépítésben éppen az alaptevékenységek szerinti üzletági
szétválasztás jelenik meg.
Az alaptevékenységgel kapcsolatos költségeket összesen öt szinten gyűjtik, amelyekről
később megtörténik a költségek költségviselőkre (alaptevékenységi teljesítménymutatókra)
történő leosztása. Az öt költségszint egyben a fedezetszámítás öt szintjét is jelenti. Ezek:
− 0. szint: Személyszállító vonattípusra, illetve árufuvarozás termékére közvetlenül elszámolt
költség.
− 1. szint: Személyszállításra, illetve árufuvarozásra közvetlenül elszámolt, személyszállító
vonattípusra, illetve árufuvarozás termékére és forgalmára osztott költség.
− 2. szint: Szállításra közvetlenül elszámolt, személy- és árufuvarozásra, illetve
személyszállításon belül személyszállító vonattípusra, az árufuvarozáson belül az
árufuvarozás termékére, ill. forgalmára osztott költség.
− 3. szint: Vállalati közös költség (irányítási és jóléti költség, értékesítési közvetett költség,
ráfordítás).
− 4. szint: pályahasználati díj.
A költségek leosztását két szempont szerint végzik el. Az egyik a szállítás terméke
(vonattípus), a másik pedig a szállítás földrajzi helye (közforgalmú vasútvonal, vonalszakasz).
A 0. szint adatait közvetlenül számolják el a kalkulációs termékekre. A költségek és
ráfordítások alaptevékenységek kalkulációs termékeire történő megosztásának első lépcsője a
vonatszámra (adott közlekedett vonatra) történő megosztás. A kalkulációs terméken belül
vonatszámra történő osztásuk
-

személyszállító vonatok esetében a vonattípus összes teljesítménye és a vonattípuson belül
adott (vonatszámmal azonosított vonat) teljesítményének arányában történik;
tehervonatok esetében az árufuvarozás módja szerinti vonattípus összes teljesítménye és a
vonattípuson belüli adott (vonatszámmal azonosított) vonat teljesítményének arányában
történik.

Kalkulációs termék vagy egység alatt a Szabályzat homogén szállítási teljesítményt ért,
amelyet fuvarozási feladatonként határoztak meg, és láttak el mértékegységgel. Kalkulációs
egységnek minősül pl.: személyszállítás belföldi IC vonaton (egysége: utaskilométer),
személyszállítás elővárosi vonaton (egysége: utaskilométer), stb. Az árufuvarozásban pl.: tranzit
árufuvarozás (egysége: tonnakilométer), Ro-La árufuvarozás (tonnakilométer); a vasúti pálya
üzemeltetésében: iparvágány kiszolgálás (elegytonnakilométer), vontatójármű biztosítás (egyedi
megrendelésre), stb.
A közvetlen (0. szintű) költségek felosztásához alakították ki a Szabályzatban a
munkaszám-rendszert. Munkaszám alatt a tevékenységek (pálya esetében a földrajzi helyzet,
vontatás esetében a járműtípus, egyéb esetekben a kalkulációs egység) szerinti bontásnak
megfelelő elszámoláshoz meghatározott, hét számjegyű számok rendszere értendő. A 0. szint
költségein belül további differenciálás található: „Közvetlen 1” és „Közvetlen 2” költségek. A
„Közvetlen 1” költség elemeit a költség felmerülése időpontjában adott tevékenységre, illetve
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azon belül adott munkaszámra utalványozzák. A személyszállítás esetében a „Közvetlen 1”
költséghez tartoznak pl.:
-

gazdasági vasút üzemeltetése,
nemzetközi EC villamos motorvonat karbantartása, értékcsökkenése,
belföldi távolsági vonathoz személykocsi előkészítése,
belföldi helyi vonat kocsivizsgálata,
nosztalgia személyvonat idegen vontatása,
vonatpótló közúti személyszállítás, stb.

Árufuvarozásnál is sok költségelemet sorolnak a „Közvetlen 1” csoportba, ezek közül
néhány példa:
-

konténer tisztítás, karbantartás;
konténer használati díj;
közúti kombinált árufuvarozás;

A „Közvetlen 2” csoport költségei valójában közvetetten elszámolt közvetlen költségek. A
költség felmerülése időpontjában adott tevékenységre, illetve azon belül adott munkaszámra
utalványozzák, majd a számlázási utasításban meghatározott módon, vetítési alap
alkalmazásával a szolgálati főnökségen osztják meg több tevékenységre, munkaszámra. A
személyszállításban a „Közvetlen 2” költségcsoportba tartozik például:
-

nemzetközi EC vonat villamos mozdonnyal vontatása;
belföldi helyi vonat vonatkísérete;
belföldi távolsági vonat adatfeldolgozása;
belföldi IC vonat utaskiszolgálása.
Az áruszállításban is igen nagy a „Közvetlen 2” csoportba tartozó költségek köre, pl.:

-

teherkocsi használati díj;
kombinált árufuvarozás árukezelése;
kisáru fuvarozás fuvareszköz elosztása;
expresszáru fuvarozás mérlegelése.

Az 1. és 2. költségszinteken a személyszállító, illetve tehervonat típusára történő költség-,
illetve ráfordítás meghatározás az adott vonattípushoz tartozó vonatszámú vonatok költségének,
illetve ráfordításának összegzéséből adódik. A költségbejegyzéseket a kalkulációs sémában
megadott teljesítménymutatók szerint osztják fel, attól függően, hogy milyen közvetlen
költséghelyekre kell az 1. és a 2. szint költségeit leosztani. A teljesítményi adatok tehát
-

helyi teljesítményi adatok (adott vasúti szakaszt, állomást érintő vonatok teljesítménye, vagy
az adott állomáson felmerült egyéb teljesítmény), melyek a vonathoz kapcsolt költségek és
az adott helyhez köthető telepített költségek vetítési alapjául szolgálnak, vagy;
hálózati szintű teljesítmény adatok, amelyek a központilag felmerülő telepített költségek
vetítési alapjául szolgálnak vagy;
képzett teljesítmény adatok az árufuvarozás költségeinek az árufuvarozás forgalma szerinti
megosztásához, amelyek a Szállításirányítási Rendszerből nyert mintavétel szerinti
vonatösszeállítás teljesítményi adatain alapulnak.

A bemutatott teljesítményadatok alapján osztják le az 1. és a 2. szint vonattovábbításhoz
kapcsolt és telepített (vonalszakaszon, állomáson vagy központi helyen felmerülő) költségeit. A
vonattovábbítás költségei közé tartoznak:
-

vontatójármű költségek: a hálózati szintű költségeket teljesítményegységre vetítve,
vontatójármű sorozatokra alkalmazzák;
vontatott jármű költségek: a hálózati szintű költségeket teljesítményegységre vetítve,
kocsitípusokra alkalmazzák;
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energiaköltségek: a továbbító vontatójármű szakaszonkénti energiafogyasztása alapján
vetítik teljesítményegységre;
személyzeti költségek: a hálózati szintű költségeket az összes vonat hálózati
létszámszükségleti igényére vetítik (1 utazó főre jutó költség).

A telepített költségek esetében az állomás helyi teljesítményi adatait alkalmazzák,
megosztásánál figyelembe veszik az adott állomást érintő vonatszám forgalmi tevékenységét
(indulás, érkezés, megállás, áthaladás). A telepített költségek típusainál a vonatok forgalmi
tevékenységét az alábbiak szerint veszik figyelembe:
a.) személyszállító vonatokra
-

Induló személyszállító vonatra kell vetíteni az utazás megkezdéséhez kapcsolódó
költségeket (jegykiadás, adatfeldolgozás).
Induló és érkező személyszállító vonatra kell vetíteni a szállítási szolgáltatás
megkezdéséhez és befejezéséhez, a vonatösszeállításhoz kapcsolódó költségeket
(kocsitakarítás, tolatás).
Érkező, induló és megálló személyszállító vonatra kell vetíteni az utazás teljes
folyamatához kapcsolódó költségeket (állomástakarítás, virágosítás, vasútrendészet,
stb.).

b) tehervonatokra
-

Induló tehervonatra kell vetíteni az árufeladáshoz kapcsolódó költségeket (utólagos
leszámolás, számítógépes adatfeldolgozás).
Érkező és induló (rendezett) tehervonatra kell vetíteni az áru fel- és leadásához
kapcsolódó, továbbá az állomásra kocsit továbbító vonatok áru- és üreskocsi
továbbításhoz kapcsolódó költségeit (árupénztári szolgálat, mérlegelés, rakodás,
nyomtatványok, stb.).

c) személyszállító és tehervonatokra
Érkező, induló, megálló és áthaladó személyszállító vonatra, továbbá érkező és induló
(rendezett) tehervonatra kell vetíteni a forgalmi szolgálat és pályaudvar közös
használatának költségét.
Az 1. költségszinten a költségek még egyértelműen szétbonthatók tehát személy- és
árufuvarozásra. Néhány példa mindkét üzletági területről (zárójelben a közvetlen költséggé
alakítás vetítési alapja), először az 1. költségszintre:
-

állomási személykocsi tolatás villamos mozdonnyal (villamos elegytonnakm);
dízel motorvonat értékcsökkenés (üzemanyagfogysztás);
tehervonat kíséret (vonatkm);
rakományigazítás (érkező, induló, rendezett vonat darab), stb.

A szállítás közös költségének kategóriájába, a 2. költségszintre eső költségek nem
különíthetők el közvetlenül személy- és árufuvarozásra, csak az átterhelés segítségével
allokálhatók az egyes költségek a vállalkozó vasút két üzletágához. Az alábbi rövid lista a 2.
költségszint tartalmára hoz példát a személy- és árufuvarozás területéről:
-

villamos mozdony előkészítés (villamos elegytonnakm),
forgalmi szolgálat (indult, érkezett, rendezett, áthaladt vonat db),
pályaudvar közös használat (indult vonat db),
fordítókorong karbantartás és értékcsökkenés (vonatkm).

A 3. költségszintet a vállalati általános költségek jelentik. Ebbe a költségkategóriába a
következő összetevők tartoznak:
− vállalkozó vasút végrehajtó- és irányító szervezeteinek igazgatási költsége;
− vállalkozó vasút értékesítési közvetett költsége;
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− közös szervezet vállalkozó vasútra osztott irányítási költsége;
− vállalkozó vasút jóléti tevékenységének költsége;
− közös szervezet vállalkozó vasútra osztott jóléti költsége.
Közös szervezet alatt a Szabályzat olyan vasúti, az alap- vagy az egyéb tevékenységhez
kapcsolódó tevékenységet végző szervezetet ért, amely nem rendelkezik irányítói szerepkörrel,
de tevékenységének költségeit (érintettségi alapon) nem lehet egyik fő tevékenységcsoporthoz
sem csatolni (pl. vasúti nyomda, telefonközpontok, stb.). A vállalkozó vasút ráfordításai között a
Szabályzat (a szokásos vállalati eredménykimutatást készítő gyakorlatnak megfelelően) a
szokásos-, a pénzügyi- és a rendkívüli ráfordítást definiálja. A szokásos ráfordítások közé
tartoznak:
-

a vállalkozó vasúti szervezetek eszközeivel kapcsolatban felmerült szokásos mértékű
költségjellegű ráfordítások (eszközértékesítés, selejtezés, káresemény, késedelmi kamat,
kötbér, bírság, pótlék, hitelezési veszteség, munkaadói járulék, egyéb adók és illetékek);
a közös szervezetek eszközeivel kapcsolatban felmerült szokásos mértékű költségjellegű
ráfordítások vállalkozó vasútra osztott része;
a vállalkozó vasútra elszámolt szokásos mértékű nem költségjellegű ráfordítás (követelések
árfolyamvesztesége, céltartalék-képzés, belső okozású káresemények).

A pénzügyi ráfordítások között a Szabályzat a hitel- és egyéb fizetendő kamatokat sorolja
föl, a rendkívüli ráfordítások csoportjába tartozó elemek is az általános vállalati gyakorlattal
egyeznek meg (rendkívüli káresemény, korengedményes nyugdíj, stb.). A ráfordításokkal
szemben az eredménykimutatásban a bevételek állnak. Az értékesítés nettó árbevételéhez a
következő bevételi elemek tartoznak:
-

személyszállítás árbevétele;
árufuvarozás árbevétele;
vállalkozó vasúti szervezet idegen fél részére végzett egyéb termelő tevékenységének és
jóléti tevékenységének bevétele.

A kalkulációs séma szerinti általános költség és ráfordítás (3. szint) felosztásra kerül a
kalkulációs séma szerinti tevékenységekre e tevékenységek közvetlen költségének arányában. A
3. szint felosztásának vetítési alapja a 0., 1., és 2. szint, amely az adott szervezet közvetlen
irányítása alatt álló tevékenységek közvetlen költségét jelenti. Mind a személy-, mind pedig az
árufuvarozási kalkulációs séma több olyan elemet is tartalmaz, amelyek a 3. költségszinthez
tartoznak. Ezek pl.:
-

reklámköltség a vasút népszerűsítésére,
vállalkozó vasúti szervezetek jóléti költsége,
követelések árfolyamvesztesége,
szervezetek munkaadói járuléka.
A 4. költségszinten megjelenített pályahasználati díj az alábbi elemekből áll:

1. Pályakarbantartás (alépítmény, felépítmény, híd és egyéb építmény; távközlő- és biztosító
berendezés; felsővezeték);
2. Pályaértékcsökkenés (hasonló bontásban);
3. Pályaműködtetés egyéb költsége:
pályaüzemeltetés (felügyelet, készenlét);
forgalmi épület karbantartási költsége és értékcsökkenési leírása;
pályaműködtető eszközök költségének kihasználatlan kapacitásra jutó része;
pályavasúti végrehajtó szervezetek igazgatási költsége;
pályavasút irányítási költsége;
közös szervezetek pályavasútra osztott irányítási költsége;
pályavasút és ráosztott közös szervezetek jóléti költsége;
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pályavasút és ráosztott közös szervezetek szokásos mértékű, pénzügyi és rendkívüli
ráfordítása.

A Szabályzat külön tartalmazza mind a személyszállítási, mind pedig az árufuvarozási
üzletágak kalkulációs sémáját, amelyek gyakorlatilag megegyeznek a bemutatott vállalkozó
vasúti kalkulációs sémával, ezért külön tárgyalása elhagyható.

M.2.2 A költségek meghatározásának folyamata
A költségeket (mint azt az M.2.1 melléklet bemutatta) alapvetően teljesítményegységekre
lehet elszámolni. A költségelszámolás mellett fontos ugyanakkor annak a folyamatnak a
vizsgálata, amelynek során a költségkalkuláció eredményét az üzleti tervben felhasználják.
Ennek bemutatását kísérli meg jelen melléklet a Szabályzat [Máv96] útmutatásának
áttekintésével.
A vasúton létrehozott fuvarozási, illetve vontatási teljesítmények első megjelenése a
mozdonyvezetők által szolgálatuk közben folyamatosan kitöltött menetigazolvány (ennek
kitöltését külön utasítás szabályozza). A menetigazolvány tartalmazza az adott vonat minden
fontos paraméterét (vonatszám; indulási és érkezési állomások, érintett állomások érkezési és
indulási időkkel; vontatott kocsik számai; tehervonatoknál rakomány minősége és tömege, stb.),
ezek szolgálnak később a teljesítmények rögzítésére. A bizonylat ellenőrzését a vontatási
számadók végzik. Az ellenőrzött és megfelelően előkészített menetigazolványok folyamatosan
kerülnek az Informatikai Szakigazgatóság adatrögzítő központjaiba. Az elektronikus formába
konvertált bizonylatok egy elsődleges ellenőrző programon mennek keresztül, amelyek
hibakimutatásai alapján a vontatási számadók javítják az előfordult tévedéseket.
A javított tételek kerülnek a központi feldolgozásba, ahol teljes körű formai és logikai
ellenőrzést végeznek rajtuk. A Forgalmi és Vontatási Statisztika (FVS) kimutatásai már csakis
az elfogadott tételekből állnak össze, a hibás tételek javításának eredménye a következő
tárgyhavi feldolgozásba kerül be.
A menetigazolványokból nyert teljesítményadatok, valamint az anyagnyilvántartás,
eszköznyilvántartás, bérelszámolás adatai alapján az egyes Szolgálati Főnökségek havonta
elvégzik a költségfelosztás folyamatát, elkészítik a költségfelosztó íveket szolgálati hely
bontásban, munkaszám mélységig.
A költségfelosztó ív olyan költségösszesítő kimutatás (másodlagos bizonylat), amely az
egységnél felmerült és elszámolt költségek tevékenységenkénti, azon belül munkaszám
részletezésű kiszámítására szolgál. A költségfelosztó ív a főkönyvi könyvelésben az egyes
tevékenységekre közvetlenül elszámolt költségek munkaszám részletezettségű elsődleges
kimutatása. Segítségével végzik el az áttételezendő általános költségek tevékenységekre (és
munkaszámokra) történő átterhelését, és elemzik az egyes tevékenységekre elszámolt költségek
indokoltságát. A költségfelosztó ív szolgáltatja egyben az alapadatokat:
-

az alap- és ezen kívüli tevékenységek közvetlen költségeinek alakulásáról;
a közvetett költségek olyan csoportosításban való kigyűjtéséhez, amely azoknak
költségviselőkre való felosztását megkönnyíti, illetve előkészíti;
az alap és ezen kívüli tevékenység fajlagos önköltségének utókalkulációjához.

A költségfelosztó ív adatait az önelszámoló egységek (szolgálati helyenként) forintban,
hálózati szinten ezer forintra kerekítve dolgozzák ki. Az ívet havonta készítik el,
negyedévenként pedig teljes részletezettségű (szakszolgálat, szolgálati hely, munkaszám), forint
bontású költségfelosztó ívet küldenek az önköltségszámításhoz (ezt a szervezet számviteli
vezetője ellenőrzi).
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A költségfelosztó íveket nem csak a belső önköltségszámításhoz használják fel, hanem a
főkönyvi könyveléshez, és az ennek alapján készített összesített főkönyvi kivonathoz is. A
költségfelosztó ívekből és a szállítási teljesítmény adatokból (FVS; menetrend; fuvarrendszer,
stb.) álló információk a MÁV Rt. Vezérigazgatóságán futnak össze, ahol elvégzik a költségek
elő- és utókalkulációját, teljesítményi mérőszámokra való ráterhelését is.
Az önköltség elő- és utókalkulációjának egyik legfontosabb célja, hogy a vasút eleget
tudjon tenni a MÁV Rt. és az állam kapcsolatát szabályozó törvény előírásainak, és a
törvényben biztosított árkiegészítésre vonatkozó igényét idejében be tudja nyújtani. Másik
fontos cél az árképzéshez nyújtott segítség. Csak az elmúlt években kezdett gyakorlattá válni az
árufuvarozási díjak üzleti szempontok szerinti meghatározása, korábban ezek a fuvarozási díjak
is az illetékes minisztérium által szabályozottak voltak. Az árufuvarozás árképzése során
igyekeznek felhasználni a vonatszámra, vonattípusra, viszonylatra, vonalszakaszra számított
fajlagos költségeket. A pályahasználati díjak megállapításához pedig elengedhetetlen, hogy az
adott vasútvonal használatához kapcsolódó valós költségek rendelkezésre álljanak (különben
tisztességtelen hozam vagy vállalati veszteség, esetleg keresztfinanszírozás áll elő).
Az állam csak bizonyos vasúti tevékenységeket finanszíroz. Azon tevékenységekre,
amelyeket az állam rendel meg a társaságtól és részben ki is fizet, a vasúttársaságnak több
menetrendi változatban (azok előnyeinek és hátrányainak egyidejű bemutatásával), megfelelően
bizonylatolt előkalkulációval évenként egy olyan megadott időpontig kell kidolgoznia
támogatási igényét, hogy a MÁV Rt. által igényelt támogatás a következő év állami
költségvetésének előkészítéséhez időben rendelkezésre álljon. Ez a számítás része a MÁV Rt.
üzleti tervezési folyamatának. A szükséges adatok csak úgy állíthatók elő, ha az előkalkuláció
személyszállítási alap- és nem alapellátás, áruszállítás és egyéb tevékenység bontásban
komplexen elkészül a hálózat egészére. Erre azért van szükség, mert az M.2 mellékletben
bemutatott, 2., 3., és 4. szinteken megjelenő költségekből az alapellátásra eső rész csak a teljes
tevékenységi struktúra ismeretében állítható elő. Az egyes menetrendi változatokkal kapcsolatos
elvárásokat a minisztérium határozza meg, magukat a változatokat viszont a MÁV Rt. terjeszti
elő.
A személyszállító vonatok menetrendi változatait a Személyszállítási Főosztály készíti el a
tervévet megelőző év március 31.-ig, és átadja azt a Közgazdasági Főosztálynak (Kg. Főo). A
tehervonati menetrendek koncepcióját úgyszintén a tervévet megelőző év március 31.-ig készíti
el a Forgalmi Főosztály, és az előkalkuláció számítását irányító KG. Főo.-nak rendelkezésre
bocsátja. Ezek az időpontok az EU-s menetrendillesztés miatt jelenleg már későbbre tolódnak,
mert a menetrendi ciklus december közepén kezdődik. A költségvetési tervezéshez kapcsolt
dátumok viszont megmaradnak.
A tervezés időpontjában rendelkezésre áll a jelenlegi nemzetközi gyakorlatnak
megfelelően a tervévet (a jövő évet) megelőző év első 11 hónapjának tényleges menetrendje,
rendelkezésre áll továbbá az elmúlt év vonalankénti utókalkulációja. Az x. évi előkalkuláció
tehát erre az x-2. évi, illetve x-1. év részéve szerinti utókalkulációra épül, figyelembe véve az
alábbi hatásokat is:
-

A fajlagos költségek változásába beleszámítják az időközbeni műszaki-gazdasági fejlődést.
Figyelembe veszik a költségcsökkentő szervezési intézkedések hatásait.
Beszámítják az elmaradások bepótlásához szükséges többletkarbantartást.
A járművek fajlagos költségeit normatív módon határozzák meg, tekintettel az elmaradó
karbantartás miatti többletköltségekre.
Figyelembe veszik a vállalat értékcsökkenési leírásának változtatásait.

Ezt követően megtervezik főbb költségnem-csoportonként a várható költségindexet, amely
kifejezi az árváltozások hatását az x-2. év és az x. évek között. A költségindexek adatait a Kg.
Főo. állapítja meg és átadja azokat a szakági irányító szerveknek április 30.-ig.
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A várható költségnemenkénti költségindexek, és az x. évre átértékelt költségnemenkénti
bázisköltségek szorzatából előállítható költségnemenként és kiemelt tevékenységcsoportonként
a bázis terv-, illetve menetrendváltozat költsége a költségnemek megfelelő összegzésével. A
számítások eredményeképpen kapott érték a megfelelő összesítések után tehát azt mutatja meg,
hogy a bázis időszak tényleges menetrendi változatát feltételezve az x. évben milyen költségek
fognak felmerülni az alapellátás körében. Az így előállított változat a bázisterv változat,
amelyen túlmenően a menetrend bővíthető, illetve szűkíthető. A változatok csak az alapellátás
területét érintik, míg a nem alapellátás jellegű személyvonatok és a tehervonatok menetrendi
koncepciói egy változatban készülnek, és alapvetően az érintett utazási és fuvarpiaci
igényfelméréseken alapulnak.
A bázisterv változathoz, valamint a szűkített és bővített alternatív menetrendváltozatokhoz külön-külön készítik el (az egyszerűsített terv költségfelosztó íveket figyelembe
véve) a teljesítményváltozás tervezett költségekre gyakorolt hatását. Ezeket a tervköltségfelosztó íveket május 15.-ig adják át a Kg. Főo.-nak.
A menetrendi változatoknak megfelelően előállítják a forgalmi- vontatási
teljesítményterveket is, olyan mélységben, hogy abból megállapítható az összes alapvető
teljesítményi mutatószám (vonatkm, elegytonnakm, kocsitengelykm, stb.). Ezeket az értékeket
vontatási nemenként, valamint fő- és mellékvonali bontásban is kiszámítják, ugyanis ebben a
bontásban eltérőek a fajlagos költségek, és az összetétel-változás nagymértékben befolyásolja az
adott tervváltozathoz tartozó költségeket.
A Kg. Főo. a beérkező, változatonként készülő egyszerűsített terv-költségfelosztó ívekből
elkészíti változatonként az egyszerűsített, hálózati szintű előkalkulációt az alapellátás költségére
vonatkozóan is. Ez utóbbi képezi a támogatási igény megállapításának egyik fontos kiinduló
alapadatát.
A kereskedelmi tevékenységre a személyszállítási és az árufuvarozási üzletágak állapítják
meg a várható bevételeket, amelyhez figyelembe veszik a fizetőképes keresletet, a fuvarpiaci
helyzetet, valamint azt a körülményt is, hogy ez az alapváltozat gyakorlatilag szolgáltatási
színvonaljavulást nem eredményez, így az többletteljesítményt sem fog generálni. Kihat viszont
a bevételek alakulására, valamint a teljesítményekre is a várható tarifapolitika. Ezt az értékelést
szintén május 15.-ig adják át a Kg. Főo.-nak.
A modellszámítások elvégzésének, azaz a változatok szimulálásának határideje május 31.
A számítások elvégzéséhez felhasználják a teljes utókalkulációs adatbázist. A változatok adatai
alapján készül el az előterjesztés a MÁV Rt. igazgatósága részére legkésőbb június 30.-ig.
Miután ezt megvitatták, és az igazgatóság észrevételeit is feltüntették, az előterjesztést a
következő évi üzleti koncepcióként terjesztik a minisztérium elé. Ennek az érvényes előírások
szerint július 15.-ig kell a minisztériumba megérkeznie.
A tervkoncepció részét képezi az egyes változatok bemutatása, melynek során
vonalanként (menetrendi mezőnként) is értékelik az egyes alapellátási változatok kihatását.
Ezért az egyes változatokhoz tartozó üzemi teljesítményeket vonalakra is lebontják, és értékelik
az egyes változatok előnyeit és hátrányait. Ezt a részletező anyagot szintén mellékelik az egyes
változatok gazdasági értékelését bemutató végleges minisztériumi előterjesztéshez is.
Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a gyakorlatban az egyes tervváltozatok csak igen felületesen
készülnek el, évről évre elmarad a menetrendváltozatok részletesebb kidolgozása, inkább csak
az igényelt támogatási átalányösszegre készül több „forgatókönyv”.
Az üzleti terv egyértelműen megadja, hogy a MÁV Rt.-nek az egyes alapellátási
változatok realizálásához milyen összegű támogatási igényre van szüksége annak érdekében,
hogy a vállalat nullszaldós eredménye biztosítható legyen.
A menetrendszerkesztő program a jóváhagyott változat végleges kidolgozásához
alkalmazható hatékonyan, akkor, ha a változatok alapján a kormányzati döntés legkésőbb
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október közepéig megszületik. A menetrendszerkesztő program a teljesítményi mutatókra az
előterjesztéstől lényegesen eltérő eredményt nem fog adni, ugyanakkor a gördülőanyag park és a
személyzet időbeni felhasználása, valamint azok mennyiségi igénye pontosan csak a
menetrendszerkesztés után állapítható meg. Ebben a vonatkozásban a véglegesen szerkesztett
menetrend költségigénye még módosulhat a július közepéig előre becsült (átlagokon alapuló)
tervhez képest.

M.3 A költségrekord részletes felépítése

belföldi nosztalgia

belföldi elővárosi

belföldi helyi

belföldi gyors

belföldi expressz

belföldi IC

egyéb nemzetközi

nemzetközi gyors

nemzetközi EC

a) személyszállítási üzletág költségkalkulációs rekordja

Teljesen közvetlen költségek (PDC)
Személykocsi kézi tisztítás
Személykocsi gépi tisztítás
Személykocsi kiszerelés
Személykocsi fűtés, világítás
Helybiztosítás
Jegykiadás
Jegyeladási jutalék
Villamos mozdonnyal személykocsi tolatás
Dízelmozdonnyal személykocsi tolatás
Dízel motorkocsival személykocsi tolatás
Villamos motorvonattal személykocsi tolatás
Személykocsi vizsgálat
Gőzmozdonnyal személyvonat vontatás
Villamos mozdonnyal személyvonat vontatás
Dízelmozdonnyal személyvonat vontatás
Dízel motorkocsival személyvonat vontatás
Villamos motorvonattal személyvonat vontatás
Személyvonati vonatkíséret
Személyszállítás utólagos leszámolás
Személykocsi használati díj
Idegen vasutak vontatása
Személyszállítás számítógépes adatfeldolgozás
Közúti személyszállítás
Pályahasználati díj, ezen belül
- közforgalmú és egyéb kincstári vasút alépítmény
karbantartás, értékcsökkenés
- közforgalmú és egyéb kincstári vasút felépítmény
karbantartás, értékcsökkenés
- közforgalmú és egyéb kincstári vasút kitérő
karbantartás, értékcsökkenés
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- közforgalmú és egyéb kincstári vasút híd
karbantartás, értékcsökkenés
- közforgalmú és egyéb kincstári vasút forgalmi épület,
építmény karbantartás, értékcsökkenés
- közforgalmú és egyéb kincstári vasút al-, fel-, híd-, és
magasépítmény karbantartás, értékcsökkenés
- közforgalmú és egyéb kincstári vasút távközlő
berendezés karbantartás, értékcsökkenés
- közforgalmú és egyéb kincstári vasút távközlő
berendezés és hálózat üzemeltetés
- közforgalmú és egyéb kincstári vasút biztosító
berendezés karbantartás, értékcsökkenés
- közforgalmú és egyéb kincstári vasút biztosító
berendezés üzemeltetés
- biztosítóberendezés javítás
- közforgalmú és egyéb kincstári vasút villamos
felsővezetés karbantartás, értékcsökkenés
- közforgalmú és egyéb kincstári vasút erősáramú
berendezés és hálózat üzemeltetés
- közforgalmú és egyéb kincstári vasút egyéb
erősáramú berendezés karbantartás, értékcsökkenés
- közforgalmú és egyéb kincstári vasút egyéb
erősáramú berendezés üzemeltetés
- vontató vágány pályaköltség
- pályavasút irányítás szakigazgatóságon
- pályavasút irányítás főnökségen
- gazdasági és gyermekvasút üzemeltetés
Egyszerű hozzárendeléssel közvetlenné tehető ktg.-ek
(ADC)
Személyszállítás takarítás
Egyéb utaskiszolgálás
Önkezelési személyszállítás
Poggyász, ruhatár
Személyszállító villamos motorvonat karbantartás,
értékcsökkenés
Személyszállító dízel motorkocsi karbantartás,
értékcsökkenés
Személykocsi és poggyászkocsi karbantartás,
értékcsökkenés
Egyéb járművek karbantartás, értékcsökkenés
Vontatás egyéb üzemi munka
Átterheléssel közvetlenné tehető költségek (IDC)
Személyszállítás értékesítési közvetett költsége
Személyszállítás egyéb költsége
Részleg építési tevékenység áttételezendő általános
költsége
Építőipari munkagép áttételezendő általános költsége
Ipari gép üzemeltető részleg áttételezendő általános
költsége
Ipari gép karbantartó részleg áttételezendő általános
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költsége
Egyéb gép üzemeltető részleg áttételezendő általános
költsége
Részlegvezetés áttételezendő általános költsége
Munkásellátás áttételezendő általános költsége
Anyagkezelés áttételezendő általános költsége
Értékesítés közvetett költsége
Forgalmi tevékenység
Egyéb vasúti szállítási tevékenység
Villamos mozdony karbantartás, értékcsökkenés
Dízelmozdony karbantartás, értékcsökkenés
Közvetlenné nem tehető költségek (NDC)
Irányítás
Igazgatás
Anyagigazgatás
Egyéb közlekedés költsége
Értékesített ipari tevékenység költsége
Értékesített építőipari tevékenység költsége
Értékesített vendéglátó tevékenység költsége
Értékesített idegenforgalmi tevékenység költsége
Anyag- és áruértékesítés költsége
Értékesített vízellátás költsége
Értékesített számítástechnikai tevékenység költsége
Bérbeadás költsége
Értékesített kommunális szolgáltatás költsége
Egyéb belföldi értékesítés költsége
Jóléti tevékenység költsége
Üzemi étkeztetés költsége
Gyermekintézményi költség
Oktatás költsége
Szociális és kulturális intézmény költsége
Sportintézmény költsége
Üdülő költsége
Egészségügy költsége
Lakás költsége
Egyéb jóléti tevékenység költsége
Exportált tevékenység költsége
Káresemények miatt végzett helyreállítás
Aktiválandó szellemi termék
Ipari beruházás, felújítás
Építőipari beruházás, felújítás
Gyártás
Egyéb vállalkozási célból végzett tevékenység
Vállalkozáson kívüli célból végzett tevékenység
Más szolgálati főnökség részére végzett munka
Technikai tevékenységek
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tranzit

import

export

belföldi

kocsirakományú fuv.

expresszáru fuv.

kisáru fuvarozás

konténer fuvarozás

kombinált

b) az áruszállítási üzletág költségkalkulációs rekordja

Teljesen közvetlen költségek (PDC)
Árufuvarozás tisztítás
Fuvareszköz szükséglet megállapítás és biztosítás
Értesítés
Árupénztár
Árukezelés
Mérlegelés
Átrakás
Fuvarozást terhelő rakományigazítás és átrakás
Fuvarozót terhelő rakodás
Teherkocsi rendezés tolatással és gurítással
Vizsgálat és átszerelés
Tehervonat vontatás
Tehervonati vonatkíséret
Árufuvarozás utólagos leszámolás
Teherkocsi használati díj
Idegen vasutak által végzett vontatás
Árufuvarozás számítógépes adatfeldolgozás
Közúti árufuvarozás
Pályahasználati díj, ezen belül
- közforgalmú és egyéb kincstári vasút alépítmény
karbantartás, értékcsökkenés
- közforgalmú és egyéb kincstári vasút felépítmény
karbantartás, értékcsökkenés
- közforgalmú és egyéb kincstári vasút kitérő
karbantartás, értékcsökkenés
- közforgalmú és egyéb kincstári vasút híd
karbantartás, értékcsökkenés
- közforgalmú és egyéb kincstári vasút forgalmi épület,
építmény karbantartás, értékcsökkenés
- közforgalmú és egyéb kincstári vasút al-, fel-, híd-, és
magasépítmény karbantartás, értékcsökkenés
- közforgalmú és egyéb kincstári vasút távközlő
berendezés karbantartás, értékcsökkenés
- közforgalmú és egyéb kincstári vasút távközlő
berendezés és hálózat üzemeltetés
- közforgalmú és egyéb kincstári vasút biztosító
berendezés karbantartás, értékcsökkenés
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- közforgalmú és egyéb kincstári vasút biztosító
berendezés üzemeltetés
- biztosítóberendezés javítás
- közforgalmú és egyéb kincstári vasút villamos
felsővezetés karbantartás, értékcsökkenés
- közforgalmú és egyéb kincstári vasút erősáramú
berendezés és hálózat üzemeltetés
- közforgalmú és egyéb kincstári vasút egyéb
erősáramú berendezés karbantartás, értékcsökkenés
- közforgalmú és egyéb kincstári vasút egyéb
erősáramú berendezés üzemeltetés
- iparvágány pályaköltség
- vontató vágány pályaköltség
- pályavasút irányítás szakigazgatóságon
- pályavasút irányítás főnökségen
Egyszerű hozzárendeléssel közvetlenné tehető ktg.-ek
(ADC)
Árufuvarozás takarítás
Egyéb rakodás
Árufuvarozási egyéb tevékenység
Árufuvarozási eszközök karbantartás, értékcsökkenés
Egyéb eszközök karbantartás, értékcsökkenés
Egyéb járművek karbantartás, értékcsökkenés
Vontatás egyéb üzemi munka
Átterheléssel közvetlenné tehető költségek (IDC)
Árufuvarozás értékesítési közvetett költsége
Árufuvarozás egyéb költsége
Részleg építési tevékenység áttételezendő általános
költsége
Építőipari munkagép áttételezendő általános költsége
Ipari gép üzemeltető részleg áttételezendő általános
költsége
Ipari gép karbantartó részleg áttételezendő általános
költsége
Egyéb gép üzemeltető részleg áttételezendő általános
költsége
Részlegvezetés áttételezendő általános költsége
Munkásellátás áttételezendő általános költsége
Anyagkezelés áttételezendő általános költsége
Értékesítés közvetett költsége
Forgalmi tevékenység
Egyéb vasúti szállítási tevékenység
Villamos mozdony karbantartás, értékcsökkenés
Dízelmozdony karbantartás, értékcsökkenés
Közvetlenné nem tehető költségek (NDC)
Irányítás
Igazgatás
Anyagigazgatás
Egyéb közlekedés költsége
Értékesített ipari tevékenység költsége
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Értékesített építőipari tevékenység költsége
Értékesített vendéglátó tevékenység költsége
Értékesített idegenforgalmi tevékenység költsége
Anyag- és áruértékesítés költsége
Értékesített vízellátás költsége
Értékesített számítástechnikai tevékenység költsége
Bérbeadás költsége
Értékesített kommunális szolgáltatás költsége
Egyéb belföldi értékesítés költsége
Jóléti tevékenység költsége
Üzemi étkeztetés költsége
Gyermekintézményi költség
Oktatás költsége
Szociális és kulturális intézmény költsége
Sportintézmény költsége
Üdülő költsége
Egészségügy költsége
Lakás költsége
Egyéb jóléti tevékenység költsége
Exportált tevékenység költsége
Káresemények miatt végzett helyreállítás
Aktiválandó szellemi termék
Ipari beruházás, felújítás
Építőipari beruházás, felújítás
Gyártás
Egyéb vállalkozási célból végzett tevékenység
Vállalkozáson kívüli célból végzett tevékenység
Más szolgálati főnökség részére végzett munka
Technikai tevékenységek
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M.4 Próbaszámítások a látens határköltség modell alkalmazásával
Jelen melléklet célja, hogy a disszertáció 5. és 6. fejezeteiben ismertetett látens
határköltség modell alkalmazásának illusztrálására előzetes próbaszámítást mutasson be. A
számítás azért lehet csak előzetes, mert a Magyar Államvasutak Rt. adatfelvételi struktúrája, a
költségek regisztrálási rendje, stb. a jelenlegi, utólagos költségfelosztáson alapuló, átlagköltség
szemléletű költségkalkulációra épít. Ezért a látens határköltség modell demonstrálására a
jelenlegi adatok csak korlátozottan használhatók fel.
A költségszámítás bemutatását a próbaszámítás során a látens határköltség modell
alkotórészeként kidolgozott döntéshozatali folyamatba ágyazva mutatják be az alábbiak. Az
egyes lehetőségek és nehézségek a folyamat során egymásutánban kerülnek majd előtérbe, a
melléklet végül összefoglalót tartalmaz a próbaszámítás eredményeiről és tanulságairól. Az
M.4.1-M.4.5 részek a számítás menetének vázlatát ismertetik, az M.4.6 rész a felhasznált
alapadatokat mutatja.

M.4.1 A célok meghatározása és az első lépések
A fuvarozó- és a személyszállító vasutak előtt álló kérdések egyike a tevékenység
bővítésének, vagy szűkítésének problémaköre. Különösen a személyszállítási üzletág esetében
kerül előtérbe annak a gondja, hogy meg kell határozni az egyes tevékenységek kívánatos
teljesítményi szintjét. A személyszállításban azért is nehéz a megoldást megtalálni, mert a
tevékenységek költségfedezete gyakorlatilag 100% alatt marad, és a nyereségességi kritérium
szerint nem eldönthető, hogy melyik szállítási formát célszerű előnyben részesíteni. Emellett a
személyszállításban a biztosított kínálat (felkínált fuvarozási teljesítmény) nem közvetlenül
keresleti orientáltságú: a piac elvárásai több viszonylat esetében csak távolról befolyásolják a
kínálat alakulását.
Az árufuvarozás esetében némileg egyszerűbb a helyzet. A fuvarozási teljesítményt
alapvetően megrendelésre „készíti el” a vasútvállalat, a kínálat biztosítása nem jár üres
tehervonatok fölösleges közlekedtetésével. Adott tevékenység bővítésének, vagy szűkítésének
az igénye ezért más kontextusban jelenik meg: érdemes-e bizonyos áruféleség fuvarozására
vagy bizonyos típusú szolgáltatás nyújtására alkalmas eszközpark bővítése vagy inkább a
szűkítése ajánlott? Miként kell a fuvarok szervezését alakítani ahhoz, hogy hosszú távon a
kisebb költségű és/vagy a keresettebb szolgáltatás kerüljön az üzletág fő tevékenységei közé?
Mindezek figyelembe vételével a próbaszámítás céljául mindkét üzletág számára két-két
szolgáltatási alkotóelem (tevékenység) összehasonlítását adják meg az alábbiak. A
személyszállításban a következő kérdésre kereshető válasz:
A belföldi távolsági vonatokat (gyors- és sebes vonatok, valamint 100 km-nél hosszabb
szakaszon közlekedő személyvonatok), valamint a belföldi InterCity járatokat figyelembe véve
az éves összes felkínált teljesítmény bővítése melyik szolgáltatási szegmens esetén látszik
célszerűbbnek? Másképpen fogalmazva: Melyik szolgáltatási szegmens esetében lehetséges
egységnyi ráfordítással jobban közelíteni egymáshoz a határköltséget és a határbevételt? Vagy:
A kettő közül melyik szolgáltatási szegmens esetén érhető el egységnyi költségráfordítással
nagyobb hatékonyságnövekedést azáltal, hogy a termelési szint jobban megközelíti a (korábbi
jelölésekkel) MR=MC metszéspontot? A feltett kérdések mindegyike ugyanarra a problémára
vonatkozik.
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Az árufuvarozásban vizsgált demonstrációs jellegű probléma a kocsirakományú
küldemények és a konténerszállítmányok összehasonlítására vonatkozik: Érdemesebb-e hosszú
távon a kocsiparkot és a pályaudvari infrastruktúrát a konténerszállító vonatok kiszolgálásának
tökéletesítése irányába fejleszteni, vagy a hangsúly legyen inkább a kocsirakományú
küldeményeken? A válasz a meglévő eszközállomány bővítése szempontjából vizsgálható, éves
szinten, ezért az eredményhez az egy éves távlatban érvényes határköltségek az irányadók.

M.4.2 Az adatigény meghatározása
M.4.2.1 A vizsgálandó költség- és tevékenység-összetevők
Az előző részben (M.4.1 melléklet) feltett, a próbaszámítás alapjául szolgáló kérdések
megválaszolhatósága alapvetően az egyes vonattípusok változó költségeinek ismeretén múlik.
Szükséges továbbá (az optimális metszéspont meghatározásához) az egyes tevékenységekhez
kapcsolódó átlagos-, illetve határbevételi adatok megadása. A múltból származó, „statisztikai”
változó költségek teszik lehetővé a változó költség függvények előállítását, majd ezek első
deriváltjának meghatározásával ki lehet számítani az adott elemi költségösszetevő
határköltségét.
Hasonlóan kell eljárni a bevételi (TR – total revenue) függvény számításakor. Ez utóbbi
esetben az elemi összetevők száma csekély: az adott vonattípusra aggregált éves bevételi érték
az adott évben létrehozott teljesítménnyel párosítva az összbevételi egyenletet adja, amelynek
első deriváltjaként előáll a határbevételi függvény.
Az 5.1 alfejezetben és az M.4.1 mellékletben tárgyaltakat figyelembe véve megállapítható,
hogy a vizsgált kérdésekben a költségrekord összetevői közül elsősorban az első két fő mező, a
teljes mértékben közvetlen költségek (PDC), és az egyszerű hozzárendeléssel közvetlenné tehető
költségek (ADC) értékeinek ismerete kívánatos. A másik két költségrekord-mező (IDC, NDC) az
1 esztendőnél hosszabb távra elvégzett elemzésnél lenne szükséges, mert 1 éves horizonton a
tárgyalt szolgáltatási formák (IC és belföldi távolsági járatok, valamint konténerszállító és
kocsirakományú vonatok) egységnyi bővítése nem jár az IDC, illetve az NDC elemek
változásával, azaz utóbbiak az állandó költségek közé sorolhatók, és mint ilyenek a
differenciálszámításnál figyelmen kívül hagyhatók (első deriváltjuk nullával egyenlő).

M.4.2.2 Az elemzésbe bevont költségrekord-összetevők és azonosítási pontjaik
Az M.4.1 részben megfogalmazott kérdések megválaszolása érdekében a vállalati
könyvelésből ki kell válogatni azokat a költségeket, amelyek közvetlenül összefüggésbe
hozhatók a vizsgált termékekkel, azaz a változó költségek halmazába tartoznak. Tekintettel arra,
hogy jelen próbaszámításban az egyes tevékenységek (vállalati szempontból nézve, egymással
való összehasonlításban) globális fejlesztésének vizsgálata a cél, ún. „összevont költségrekord”ok képzése látszik célszerűnek. Az összevonást fő tevékenységenként kell elvégezni, mert így
válnak összehasonlíthatóvá az egyes területek. A vonatszámokra bontott költségelemeknek tehát
az aggregált értékére van szükség, amely (elméletileg) kétféleképpen állítható elő:
1.: a vonatszámokra gyűjtött költségelemek összegzésével, vagy
2.: a tevékenységekre gyűjtött, és még fel nem osztott költségek kiszűrésével.
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A disszertáció számításában (figyelembe véve azt a tényt is, hogy jelenleg nem a látens
határköltség-modell alapján történik meg a tevékenységek költségeinek gyűjtése) az utóbbi
megoldás vezet eredményre, mert a teljes termék(csoport) hatékonyságának vizsgálata az egyes
termékelemek (közlekedési viszonylatok, illetve vonatszámok) összegzésével történhet. A
próbaszámítás során kigyűjtendő költségrekord-összetevőket az M.4.6.1 és az M.4.6.2
mellékletek táblázatainak első oszlopa tartalmazza.
Az elemzésbe bevont költség-összetevők azonosítása jelen számítás során viszonylag
egyszerűen történik: az elmúlt könyvelési esztendők záró adatai az egyes tevékenységekre
vonatkozóan megadják a vizsgálati időtávnak megfelelő költségértéket. A költségek azonosítási
pontjai tehát a vállalat könyvelésének az adott könyvelési évet lezáró adatállományai.
Az információs csatornák biztosítása a jelen esetben nem igényel komolyabb műveletet,
mert a számítás az év végi, összesített, és a könyvelés által előállított adatokon alapul. A döntési
folyamat 5. pontjára inkább abban az esetben van szükség, ha a „szokásos” adatfelvételi
eljáráson kívül (esetleg azt megszakítva) kíván az elemző információhoz jutni.

M.4.2.3 A felhasznált adatbázis felépítése, tartalma
A költségek elemzéséhez, költségrekordok összeállításához az értekezés készítése során
fel kellett használni a MÁV Rt. 1994-2002. év 13. havi (a 12. havi zárást követő helyesbítő
könyvelési tételeket is tartalmazó) teljes főkönyvi számlarendszerét, valamint a kapcsolódó
költség- és eredményszámlák összesített könyvelési tételeit. Az adatbázis állomány évente
mintegy 90 000 bejegyzést tartalmazott, egyenként 9 adatelemmel. Az adatok két fő dimenzió
mentén voltak rendezhetők.
Ezek közül az egyik a MÁV Rt. érvényes négyjegyű tevékenységi kódszámai (amelyek a
vasútvállalat tevékenységeinek halmazát tartalmazzák, pl. 5217: személykocsi vágányközi
karbantartás helyi vonat esetében). Ezeket 3 jegyű csoportosító tevékenységi kódok fogták össze
(pl. 520: személykocsi és poggyászkocsi karbantartás, értékcsökkenési leírás). Az elemi (4
jegyű) tevékenységi kódok összeállításakor láthatóan igyekezet irányult az „egyenszilárdság”,
azaz az azonos önállósági fokkal és súllyal bíró tevékenységi fogalmak megalkotására. Ennek
tudatában, néhány esetben szembeötlően nagy aggergáltsági fokkal rendelkezik némelyik
„elemi” tevékenységi kód (pl. 2910: belföldi menetdíj bevétel és közvetített szolgáltatás).
Hasonlóan zavaró tényezőnek bizonyult az elemzés kivitelezése során, hogy míg bizonyos
tevékenységi kódokhoz könnyű akár képzeletben is a reáltevékenységet hozzáilleszteni (pl.
2527: villamos mozdonnyal helyi vonat vontatás), addig mások inkább számviteli fogalmakat
használnak (pl. 9942: átterhelt erősáramú berendezési használati díj gazdasági vasúton).
Mindazonáltal megállapítható volt, hogy a látens határköltség modell számára elsősorban a 2-es,
a 3-as, a 4-es és az 5-ös kezdetű tevékenységi kódok közül kerül ki a többé-kevésbé közvetlen,
az egyes vonatszámokhoz majdan hozzárendelhető költségek sora.
A rendezés másik dimenziójában (számlaszámmal együtt) a főkönyvi-, illetve költség- és
bevételi számlák álltak. Az S0 kezdetű sorszámmal a nyilvántartási számlák, S1, S2, S3 kezdetű
sorszámmal az eszközoldal számlái, S4 kezdőjegyekkel a forrásszámlák, majd S5, S8 kezdettel a
költség- és ráfordításszámlák, végül S9 kezdettel a bevételi számlák álltak az adatbázisban.
Összegző sorokat a nyers adatállomány nem tartalmazott, csak az elemi számlabejegyzéseket.
Ezek között volt felsorolva a „göngyölített tartozik” és a „göngyölített követel” összeg, amelyek
az egész éves adatok összegzését tartalmazták az adott elemi számla esetében. Tekintettel arra,
hogy az adatbázis csak a javított-, illetve korrekciós tételekkel különbözött a 12. hónap végi záró
számláktól, a „havi tartozik” és a „havi követel” bejegyzésben csak akkor fordult elő adat, ha
valamiért a zárás utáni módosításra volt szükség az adott elemi számla esetében. A göngyölített
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számlaösszegek (tartozik és követel) tehát az egész év összes, az adott számlára és tevékenységi
kódra könyvelt bejegyzését tartalmazta fillér egységekben, bár a számított értékek forintra
kerekítve jelentek meg. Ezért a továbbiakban a könyvelési tételek forint egységekben
kezelhetők.
Az egyes mátrixbejegyzésekhez további tartalmi kiegészítő elemek járultak. Ezek:
-

önelszámoló könyvelési egységek: részben területi elv szerint, részben irányítási szint szerint
elkülönülő egységek (pl. 12: Bevételellenőrzési Igazgatóság);
másodszámla: szervezeti bontásban az egyes főszámla elemek felosztása (pl. 614:
pályavasúti beruházások);
könyvelési időszak: a releváns időtartomány megjelenítése.

Ezek az ismérvek további adatbázis-szűrésre (lekérdezésre) adtak lehetőséget: meg
lehetett pl. határozni a Miskolci Pénzügyi és Számviteli Hivatal, mint regionális központ által a
könyvelésbe bevezetett adatokat, vagy külön a vontatási tevékenységgel (mint önelszámoló
könyvelési egység) kapcsolatosan felmerült főkönyvi bejegyzéseket.
Rendelkezésre állt továbbá a forgalmi és vontatási statisztikai adatbázis-csomag a vizsgált
évekre vonatkozóan. Ebből meghatározható volt az egyes személyszállító vonattípusok
(személyszállítási termékek) éves biztosított ülőhelykilométer értéke (vontatási nemek szerinti
bontásban, de ezt a részletezettséget jelen próbaszámítás nem igényelte). A személyszállítási
teljesítményadatokat az M.4.6.3 melléklet b) táblázata tartalmazza.
Annak érdekében, hogy a látens határköltség-modell szerinti számítás teljes egészében
megvalósulhasson, meg kell határozni a vállalat határbevételi függvényét. Tekintettel arra, hogy
a személyszállításban nem történik viszonylati jegykiadás, az egyes termékekre csak az
utókalkuláció segítségével lehet a bevételi adatokat felosztani. Így csak az utókalkulált bevételi
értékek állhatnak rendelkezésre a számítás bemenő adataiként. Az áruszállításban a bevételi
adatok nagyobb részletességgel kigyűjthetők a főkönyvi adatbázisból: tevékenységi kódok
segítenek az árufuvarozás termékeihez kapcsolódó bevételi-összetevők kigyűjtésében. Az éves
bevételi adatokat (termékszintű bontásban) az M.4.6.5 melléklet tartalmazza.
A próbaszámítás hallgatólagosan feltételezi, hogy a bevételi adatok voltaképpen a látens
határköltség-modell árfüggvényének eredményeként keletkeznek. Ez természetesen közelítést
tartalmaz, mert az árakat nem a jelenlegi modell által javasolt árfüggvény segítségével képzi a
vállalat. Ugyanakkor (tekintve, hogy az árakat mégis kialakítják), legalább egy implicit
árfüggvény feltételezése jogosnak látszik.

M.4.3 Az adatbázis elemzése
A döntési eljárásban „logikai hálózat kialakítása” alatt tárgyalt folyamatrész a jelen
példában az adatbázis technikai szűrésével (megfelelő szempontok alapján összeállított
lekérdezések elvégzésével) egyezik meg.
A lekérdezés során a teljes főkönyvi számlarendszerből ki kellett választani a
költségszámlákat. Ezek az 5-ös technikai számlaszámmal kezdődő „Költségnemek” és a 81-es
technikai számlaszámmal kezdődő „Értékesítés közvetlen költségei” számlákon voltak
utolérhetők. Az összegzésből ki kellett hagyni az 599-es „Költség átvezetés” számlákat,
amelyek a megelőző sorok adatait terhelik át az eredményszámító főkönyvi számlákra, és
figyelembe vételükkel minden egyenleg 0-nak adódna. Az összegzésből szintén ki kellett hagyni
azokat a könyvelési bejegyzéseket, amelyekhez nem kapcsolódik tevékenységi kód. Ezek
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többnyire a reálfolyamatok által csak nagyon közvetetten érintett könyvelési tételek, pl. 811:
értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége (mint áttételező költségszámla bejegyzés).
Az egyes tevékenységi kódoknak megfelelő vasútvállalati tevékenységek költségeit az
adott könyvelési évre a kódhoz tartozó összes bejegyzés „göngyölített tartozik” és „göngyölített
követel” összegének különbsége adja. Ha tehát gt-gk>0, akkor az adott kód alatt felmerült
költségeket adódnak. Ezeket az értékeket tartalmazzák a már hivatkozott M.4.6.1 és M.4.6.2
mellékletek mindenkori folyó áron.
A határköltségek kiszámításához ugyanakkor nem időbeli trendre, hanem kibocsátásváltozó költség függvényekre van szükség. Ahhoz, hogy a költségadatok az éveken „átívelve”
egymással összehasonlíthatók legyenek, képezni kell jelenérték-ekvivalensüket. A 2002-es év
adata folyó áron jelenértékűnek fogadható el (mert az elemzés az adatok megjelenését követő
legrövidebb időn belül történt, és ez időben nem távolodik el jelentősen a 2002-es év naptári
zárásától), ezért inflátor együtthatója 1,00-val egyezik meg (Az inflátor együttható nem kötődik
a hétköznapi értelemben vett inflációhoz, amint azt az 5.1.2 fejezet bemutatta). A 2001-es év
adata a 2001-es évre (1,0907), majd a 2002-es évre (1,00) érvényes inflátor együtthatóval
megszorozva adódik ki jelenértékben. A 2000-es év adatát előbb a 2000-es, a 2001-es, majd a
2002-es inflátor szorzóval kell szorozni. A többi esztendő is hasonlóan, láncszorzással adódik.
Inflátor együtthatóként egy adott esztendőnél a jegybanki alapkamat minden következő évre
számított (időbeli súlyozású) értéke szerepel. Pl. az 1998-as értékek inflálásának láncszorzata
1,1572-vel kezdődik, amely érték az 1999-es év jegybanki alapkamatának időbeli súlyozású
átlaga (így is kiadódik az előbbi megállapítás: a 2002-es év adatát a 2003-as év jegybanki
alapkamat-átlagával kellene szorozni, amely az esztendő első negyedében nem állhat
rendelkezésre, így tehát a 2002-es év inflátor rátája 1,00).
Szigorúan véve ez közelítést tartalmaz, mert a vállalatok pénzáramlás-részleteinek
inflálásához (illetve diszkontálásához) a vállalat tevékenységének kockázatát is magába foglaló,
ágazatonként eltérő rátát kell alkalmazni. Ez esetben a jegybanki alapkamat azért fogadható el
mégis az inflátor ráta szerepére, mert a vasúti alaptevékenység lényegében kockázatmentesnek
tekinthető (a MÁV Rt. legtöbb hitelét állami készfizetési garanciával veszi fel), az alapkamat
pedig (áttételesen) tartalmazza az állami hitelfelvétel kockázatát. Az inflátor együtthatókat a
vizsgált könyvelési évekre az M.4.6.3 melléklet a) táblázata tartalmazza.
A klasszikus költségfüggvények vízszintes tengelyein található teljesítményi adatokat az
egyes évekre az M.4.6.3 melléklet b) táblázata tartalmazza. Ezeket a teljesítményi adatokat a
megfelelő könyvelési év inflált költségadatával (tevékenységenként) párosítva kiadódnak a
vállalat klasszikus mikroökonómiai termelési volumen – változó költség függvényének bizonyos
pontjai.
A regressziós függvények meghatározásakor bizonyos költségelem-összevonásra volt
szükség. Nem készült tehát regressziós függvény minden költségrekord bejegyzésre. Ennek oka
két tényezőre vezethető vissza:
1. A könyvelési technológia időbeli változása miatt bizonyos főcsoportokon belül eltolódás
történt a könyvelési tételek között (ez az M.4.6.1 és M.4.6.2 mellékletekben is látható:
bizonyos költségelemek az idő folyamán egyre csökkenő jelentőségűvé válnak, szerepüket
mások veszik át). A költségcsoportok összevonásának megfelelő megválasztásával az egyes
elemekre könyvelt költségértékek ingadozása részben kiegyenlítődik. Az összevonás
technológiailag is elkülöníthető tevékenységek mentén történt (az összevont
tevékenységelemeket és a keletkezett fő tevékenységi csoportokat az M.4 c) táblázat
tartalmazza).
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2. A vizsgálat időtávlata és céljai nem teszik szükségessé a csak extenzív matematikai
apparátussal kezelhető függvényhalmazok képzését, jelen próbaszámítás céljára tökéletesen
megfelelnek a főcsoportonként képzett regressziós függvények.
Annak érdekében, hogy a határköltségek megadhatók legyenek, a függvények algebrai
alakját is fel kell írni (a deriválás elvégezhetősége érdekében). Ez az algebrai alak (tevékenységi
kódonként) regressziós függvényelemzéssel állítható elő: az imént meghatározott pontpárokra
regressziós görbét illesztve deriválható függvény adódik. Azt, hogy a lehetséges regressziós
függvényalakok közül melyik írja le a legjobban az adott költségtényező termelési volumentől
való függését, a reziduális eltérés négyzetösszege mutatja meg. Az M.4.6.4 melléklet az egyes
költségtényező-termelési mennyiség függvényeket tartalmazza, amelyeket a regressziós elemzés
során a legkisebb reziduális-eltérés négyzetösszeg jellemzett, felhasználva a (16) egyenletek
szimbólumrendszerét. A szakmai összehasonlítás eredménye (más hasonló vizsgálatokban
folytatott függvényillesztésekhez viszonyítva) azt mutatta, hogy a regresszió hibája a
statisztikailag még elfogadható határon belül található.
Az egyes költségösszetevők függvényeinek összegzésével előáll a próbaszámítás változó
költség függvénye. A személyszállításban:
VCIC=0,3225⋅x0,9447+1171,3⋅e000000253988x+5,8018⋅10-20⋅x3,80311+3930,6⋅e00000028168x+
+29563⋅lnx-327848+4,4192⋅10-4⋅x1,4431 eFt, ahol

(m8)

x: 1000 IC ülőhelykilométer.
VCBT=0,084067⋅x0,98722+615,705⋅x0,37191+24176⋅lnx-312945+273812⋅e0,00000014449x+
+119709⋅e0,00000011772x+3138,95⋅x0,36322 eFt, ahol

(m9)

x: 1000 belföldi távolsági vonat ülőhelykilométer
A változó költségek függvényeinek első deriváltjaként kiadódik a határköltség-függvény.
Ennek alakja:
MCIC=0,30467⋅x-0,0553+0,002975⋅e000000253988x+2,2064⋅10-19⋅x2,80311+
+0,011072⋅e00000028168x+29563⋅x-1+0,00063773⋅x0,4431 eFt, ahol

(m10)

x: 1000 IC ülőhelykilométer.
MCBT=0,082992⋅x-0,01278+228,988⋅x-0,62809+24176⋅x-1+0,039563⋅e0,00000014449x+
+0,014092⋅e0,00000011772x+1140,1294⋅x-0,6378 eFt, ahol

(m11)

x: 1000 belföldi távolsági vonat ülőhelykilométer
Annak megállapítására, hogy az optimális eszközkihasználási pontnak, az MC=MR
termelési pontnak az eléréséhez növelni vagy csökkenteni kell(ene) a vasútvállalat termelését
(teljesítményét), meg kell adni a határbevételi (MR) függvényeket is az egyes kiválasztott
termékekre. Ehhez előbb (az előzőek szerint inflált bevételi adatok és regressziós
függvényillesztés felhasználásával) meg kell határozni az összbevételi függvényt. A számítás
eredményéül a kiválasztott személyszállítási termékeknél a következő függvények adódtak:
TRIC=1182289,05⋅x0,12657 eFt, ahol x: 1000 IC ülőhelykilométer, valamint

(m12)

TRBT=25697238⋅lnx-368759262 eFt, ahol

(m13)

x: 1000 belföldi távolsági vonat ülőhelykilométer.
Az összbevételi függvény első deriváltjaként adódik a határbevételi függvény a két
személyszállítási termékre:
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MRIC=149642,32⋅x-0,87343, valamint

(m14)

MRBT=25697238⋅x-1.

(m15)

A kiadódott (m10), (m11) MC és (m14), (m15) MR függvényeket (azonos termékre)
célszerű közös diagramban ábrázolni annak érdekében, hogy egymáshoz viszonyított értékeik
szemléletesen követhetők legyenek, és hogy a két függvény közös pontja grafikusan is
kiadódjék. Az m1. ábra az IC vonatokra tartalmazza a két görbét a releváns termelési
tartományban.

m1. ábra: A belföldi InterCity vonatok határköltség- és határbevételi görbéi
Az m2. ábra pedig a belföldi távolsági vonatok esetére mutatja a két mikroökonómiai görbét.

m2. ábra: A belföldi távolsági vonatok határköltség- és határbevételi görbéi
A két görbe metszéspontja, azaz a határköltség-elmélet szerinti optimális kibocsátási szint
belföldi IC vonatok esetében a q=1104490 ezer ühkm, MC=MR=0,788453 eFt pontban
található, belföldi távolsági vonatok esetében pedig a q=21953200 ezer ühkm, MC=MR=1,105
eFt pontban.
Az árufuvarozási példában (hasonlóan, inflátor együtthatókkal módosított költségadatok
figyelembe vételével, regressziós elemzéssel) előállítható az egyes termékek változó-költség
függvénye:
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VCKN=19724,9⋅e8,05789E-7⋅x+109485⋅lnx-1256860+272244⋅lnx-3290350

(m16)

VCKR=2303,55⋅x0,298045+0,0647825⋅x1,01616+1,22503⋅10-17⋅x3,49061

(m17)

Ebből a határköltség a függvény deriválásával:
MCKN=0,0158941⋅e8,05789E-7⋅x+109485⋅x-1+272244⋅x-1

(m18)

MCKR==686,56156⋅x-0,701955+0,0658294⋅x0,01616+4,276102⋅10-17⋅x2,49061

(m19)

Az összbevétel egyenlete az árufuvarozási üzletág termékeinél:
TRKN=1706840⋅lnx-12254900 eFt, ahol x: 1 TEU;

(m20)

TRKR=147722000⋅lnx-2247250000 eFt, ahol x: 1000 áutonna-kilométer.

(m21)

A határbevételi egyenletek pedig:
MRKN= 1706840⋅x-1
MRKR= 147722000⋅x

(m22)
-1

(m23)

A (32), (33) MC és (36), (37) MR függvények közös diagramban ábrázolását az m3. és az
m4. ábrák mutatják.

m3. ábra: A konténerszállító vonatok határköltség- és határbevételi görbéi
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m4. ábra: A kocsirakományú küldeményeket szállító vonatok határköltség- és határbevételi
görbéi
A két görbe metszéspontja, (az optimális kibocsátási szint) konténerszállító vonatok
esetében a q=3824500 TEU, MC=MR=0,4462 eFt pontban található, kocsirakományú
küldeményeket továbbító vonatok esetében pedig a q=10690250 ezer átkm, MC=MR=13,818
eFt pontban.

M.4.4 A számítás eredményeiből levonható következtetések
A bemutatott határköltség-határbevétel számítási példa a határköltség-elmélet klasszikus
mikroökonómiai költségfüggvényeit és azok görbéit állította elő. Annak érdekében, hogy ezek a
vasúttársaság számára értelmezhetővé váljanak, le kell vezetni a látens határköltség modell
döntéselőkészítő eljárása szerinti következtetéseket. Ezek alapvetően a jelenlegi termelési
tartománynak és az optimális termelési tartománynak a viszonyát tárgyalják.

M.4.4.1 A személyszállítási eredmények kiértékelése
Belföldi IC vonatok esetében a kiadódott optimális éves ülőhelykilométer-teljesítmény
(1104490 ezer ühkm) közelítőleg megegyezik a MÁV Rt. jelenlegi közlekedési
teljesítményével, 1996-ban a valós érték szinte pontosan ugyanekkora volt. Ebből
megállapítható: amennyiben a közvetlen költségadatok helyesek, úgy a MÁV Rt. IC
termékeinek volumene globálisan a vállalati kibocsátás-optimumban van, a vállalat a
rendelkezésre álló eszközeit ezen terméke esetében jelenleg is megközelítően optimálisan
használja ki, komolyabb változás a teljesítményben nem látszik indokoltnak.
Ha az árfüggvény léte implicite feltételezhet (tekintve, hogy a fogyasztóktól kívánt
ellentételezés nem 0, így árfüggvény a jelenlegi rendszerben is van, bár az nem egyezik meg a
látens határköltség modell szemlélete szerint felépített árfüggvénnyel), akkor ebből az
következik, hogy a piaci és nem piaci árhatások eredője úgy alakítja a kereslet-kínálat
egyensúlyát, hogy az a vállalatot a mikroökonómiai termelési optimum közelében tartja. Az
árfüggvénynek (többek között) ez az egyik kívánatos szerepe, az IC vonatok esetében tehát jól
kalibráltan működik.
Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a bemutatott számítási eljárás az IC vonatok
közlekedtetése, mint termék létrehozása érdekében jelenleg rendelkezésre álló eszközök
kihasználását jellemezte. Ha a tevékenységet újabb eszközök bevonásával kívánja bővíteni a
vállalat, akkor újabb elemzés elvégzése válik szükségessé.
Az abszolút értékeket vizsgálva megállapítható, hogy az ülőhelykilométerenkénti kb. 80
filléres határbevétel viszonylag alacsony érték ugyan, de reálisnak mondható. A kibocsátás
növelésével a határbevétel csak kevéssé csökkenne, a határköltségek azonban (a függvény
exponenciális jellege miatt) erősen emelkednek. Ez utóbbi a másik ok, amiért a termelési
optimum viszonylag alacsony szintje adódott eredményül.
A belföldi távolsági vonatok esetében lényegesen kedvezőtlenebb az eredmények által
mutatott helyzet: a kibocsátási optimumot csak kb. 22 milliárd ülőhelykilométer teljesítménynél
érné el a vállalat, amely a jelenlegi értéknek hozzávetőlegesen háromszorosa. A belföldi
távolsági személyszállításnál a költséggörbék elemzéséből is kitűnik a személyszállítási piac
átrendeződése: a rendelkezésre álló eszközpark csak nagyon szerény kihasználtsággal dolgozik,
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mert a 80-as évek második felének igényeit kiszolgálni képes eszköz- és személyi állomány
lényegesen nagyobb teljesítményi szinthez lett beállítva.
A látens határköltség modell ebben az esetben kétféle megoldási javaslatot mutat: az egyik
a teljesítmény növelése az optimális termelési szint megközelítése érdekében. Ez az árfüggvény
megfelelő átalakítását jelentené, hogy a kereslet-kínálat egyensúlya magasabb teljesítménynél
alakuljon ki. Ekkor azonban számítani kell az alacsonyabb árak miatti emelkedő deficitre és
állami segítség iránti igényre.
A másik megoldási lehetőség a rendelkezésre bocsátott eszközpark csökkentése, mind a
jármű-, mind a személyi állományt tekintve. Az infrastruktúrára vonatkozóan jelen számítás
segítségével nem vonható le következtetés, mert a pályahasználati díjat (adatok hiányában) a
számított költségfüggvények nem tartalmazták.
A költségek abszolút értékének vizsgálata azt mutatja, hogy az elméleti termelési
optimumban a határköltség mintegy 1,17 Ft ülőhelykilométerenként, amely ugyan magasabb,
mint az IC vonatok esetében számított érték, de a releváns termelési tartományt tekintve (kb. 8
milliárd ühkm) lényegesen kisebb annál (kb. 23 fillér/ühkm). Ez összhangban van a valós
folyamatokkal: a belföldi távolsági személyszállítás extenzívebb jellegéből és nagyobb
eszközállományából adódóan a többlet teljesítményre eső költség kisebb, mint IC vonatok
esetében.

M.4.4.2 Az árufuvarozási eredmények kiértékelése
A belföldi távolsági vonatokhoz hasonló eredmény adódik a konténerszállító vonatok
teljesítményi adatainak elemzésekor is: az optimális termelési mennyiség (3824500 TEU)
messze meghaladja a jelenlegi termelési szintet (kb. 200000 TEU), mintegy 20-szorosa annak.
Bár ismert tény az árufuvarozási teljesítmények általános csökkenése, a kiadódott érték mégis
túlmutat ezen. A látens határköltség modell a számok alapján a rendelkezésre bocsátott
eszközök drasztikus csökkentését, vagy a szállítási teljesítmény (azonos eszközállomány mellett
történő) jelentős emelését javasolná. Mielőtt azonban a vállalati eszközállomány ilyen radikális
átalakítása megkezdődne, célszerűnek látszik megvizsgálni a számítás alapjául szolgáló
adatokat. Tekintettel azonban a 3.1 alfejezet végén tett megállapításra, valamint a látens
határköltség modell korlátainak 6.5 alfejezetben történt felsorolására meg kell jegyezni, hogy a
konténerszállításra kiadódott számszerű értékek csak minőségileg jellemzik az optimális
termelési tartományt. A jelenlegi költségadatoknak a releváns termelési tartománynak mintegy
20-szorosára történő extrapolációja megnöveli a számítás statisztikai pontatlanságát, ezért –
mértéktartóan – célszerűbb csak annyit megjegyezni, hogy a konténerszállítás számára
rendelkezésre bocsátott eszközök igen rosszul kihasználtak.
Abból következően, hogy a határköltségek viszonylag széles termelési tartományban igen
alacsonyak (kb. 250 Ft/TEU), a vizsgálat alapjául választott, a közvetlen költségek értékeiből
felépített függvény nagy állandó részt, azaz fix költséget tartalmaz (lásd még az M.1.1
mellékletet) annak ellenére, hogy a függvényt, mint változó költség-függvényt tüntette fel a
M.4.6.4 melléklet. Ebben az esetben tehát fokozottan érvényesül a vasúti fuvarozás klasszikus
költségkarakterisztikája: magas állandó költség mellett csekély a változó költségek aránya. A
költséggörbék ilyen elemzése visszavezet az értekezés alapvetésében (3. fejezet) tárgyaltakhoz,
a határköltség-elmélettel kapcsolatos elméleti nehézségekre a vasútvállalatok esetében.
A MÁV Rt. fuvarozási teljesítményének nagy részét kitevő kocsirakományú fuvarozás
esetében már kedvezőbb az MR=MC metszéspont által alkotott kép: a kiadódott optimális
termelési szint (q=10690250 átkm) „csak” mintegy másfélszerese a jelenlegi szállítási
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teljesítménynek. Ez természetesen a kapacitások túlzott mértékét mutatja, azonban figyelembe
véve azt a tényt, hogy a vasúti árufuvarozási teljesítmények mintegy 60%-kal csökkentek az
elmúlt másfél évtizedben, megállapítható, hogy korábban a méretezés helyes volt. Igaz, jelenleg
gondot okoz, hogy a vasúttársaság eszközparkját tekintve csak igen lassan alkalmazkodik a
változó környezeti igényekhez.
Mindkét vizsgált árufuvarozási termékre vonatkozóan megállapítható, hogy a
határbevételi görbe csökkenő mértékben negatív meredekségű, azaz a nagyobb teljesítményi
szintek esetén jobban közelít a szabad versenyhez, mint alacsonyabb termelés esetén. Ez
megfelel a piaci kereslet általános logikájának is, amennyiben versenytársak léte nem zárható ki.

M.4.5 A modell érvényességének vizsgálata, a számítások eredményességét
befolyásoló pontatlanságok
A látens határköltség döntéselőkészítő eljárásának záró tevékenységi lépcsőiben a
korábban kiadódott számítási eredmények stabilitásának, megbízhatóságának vizsgálata történik
meg. Szükséges tehát számba venni azokat a tényezőket, amelyek a fenti következtetéseket
befolyásolják, és a számítás gyenge pontjaiként jelennek meg. Ezek:
1. Eltérő adatfelvételi módszer. A látens határköltség modell egyik építőeleme az őt
támogató adatfelvételi rendszer. Tekintettel arra, hogy a próbaszámítás során a jelenlegi
adatfelvételi rendszerre kellett támaszkodni, az eredmények bizonyos torzítást tartalmaznak. A
torzítást a következők okozzák:
-

-

A közvetlen költségekre hagyatkozás lemond a tiszta változó költségek alkalmazásáról, ezért
a függvények első deriváltjai nem tökéletesen tükrözik a határköltségeket a kiválasztott
termékek esetében.
A függvényben szereplő több költségösszetevő, valamint a személyszállítás esetében (a
viszonylati jegykiadás hiánya miatt) a bevételi értékek utólagosan kalkulált, leosztott
adatokat jelentenek, nem állnak közvetlen összefüggésben a jellemezni kívánt vasúti
termékkel.
A könyvelési év értékeinek összefuttatása az éven belüli időtényező alkalmazásától eltekint,
a január 1.-i 1Ft megegyezik az őt követő december 31.-i 1 Ft-tal.

2. A határköltség-elemzés stacionárius szemléletű, időben állandó eszközparkot feltételez.
A próbaszámításban eltérő teljesítmény-költség, illetve teljesítmény-bevétel pontpárokat csak
különböző könyvelési évek adatainak figyelembe vételével lehetett előállítani. A pénz
időértékének figyelembe vétele ugyan megtörtént az inflátor faktor alkalmazásával, de a
kapacitás állandó voltát a próbaszámítás nem tudta biztosítani (pl. nyilvánvaló, hogy az IC
személyszállítás eszközparkja 1994-2002 között változott, azonban ezt a számítás – adatok
hiányában – nem tudta követni).
3. Időben változó könyvelési előírások. Szintén hátrányosan befolyásolja a vizsgálat
stacionaritását, hogy a vállalaton belül a könyvelési tételek tevékenységi kódok szerinti
átrendeződése volt megfigyelhető (egyes tevékenységi kódokra való költségkönyvelés
megszűnt, mások jelentkeztek helyettük, stb.). Ez bár elvileg nem befolyásolja a végső MC
függvényeket, annak részfüggvényei közötti hangsúlyeltolódáshoz vezethet, amely tény a
regressziós függvények pontosságát nagyban befolyásolhatja.
4. Az teljes elemzéshez szükséges adatállomány hiánya. A kiadódott eredmények
teljeskörű vizsgálatához szükséges lenne az 5.2 alfejezetben bemutatott többi mikroökonómiai
görbének az ismerete (pl. keresleti görbe, árfüggvény pontos alakja, átlagköltség-görbe). Ezek
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segítségével elemezhetővé válna a piaci megfelelés és a költségfedezet is. Jelen számításban
utóbbi kettőről le kellett mondani.
5. Időbeli változások, ingadozások követhetetlensége. Különösen a személyszállítás
területéről vett példák esetében merül föl egyik-másik következtetés pontatlanságának
lehetősége: az IC-k esetében optimális eszközkihasználáshoz közeli állapot feltárása történt
meg, a belföldi távolsági vonatok esetében ez alatt marad a kapacitáskihasználás, de mindkettő
éves átlagot tartalmaz csupán. A vasúton utazók számára ugyanakkor szembeötlő tény, hogy
bizonyos járatok elviselhetetlenül zsúfoltak, míg mások kihasználatlanul közlekednek. Ezek
közti „átlagra” vonatkozik a számítás eredménye, sajnálatosan elfedve a – bármelyik irányba –
kiugró értékeket. Az időbeli dinamika figyelembe vétele a vonatszámokra gyűjtött
költségrekordok elemzésével történhetne meg, amelyek tükröznék mind a viszonylati, mind
pedig az időbeli kiegyensúlyozatlanságot (beleértve a napok szerinti és az órák szerinti
eltéréseket is). További megoldást jelenthet a kapacitás fogalmának módosított definíciója: a
kapacitást akkor tekintve elégségesnek, ha a csúcsórai forgalom zsúfoltságmentesen
elszállítható, akkor a kapacitás esetleges időszakos kihasználatlanságát a vállalat nem mint
veszteségforrást, hanem mint technológiai adottságot szemlélhetné (és természetesen ennek
megfelelően alakítaná a csúcsórai fuvardíjait).
Az M.4 melléklet összefoglalásaként megállapítható, hogy már a rendelkezésre álló, a
jelenlegi költségkalkulációs rendszert kiszolgáló (és így a látens határköltség modellhez nem jól
illeszkedő) adathalmaz alapján is lehetővé vált olyan előzetes számítások elvégzése, amelyek a
vizsgált szolgáltatási területeken a vállalati- illetve a társadalmi hatékonysággal kapcsolatos
döntéseket kedvezően tudják befolyásolni. A költségfelvételi rendszer javasolt átalakításával a
számítások pontossága és megbízhatósága a későbbiekben nagy mértékben növekedhet.
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Könyvelési év:
Teljesen közvetlen költségek (PDC)
Személykocsi kézi tisztítás
Személykocsi gépi tisztítás
Személykocsi kiszerelés
Személykocsi fűtés, világítás
Helybiztosítás
Jegykiadás
Jegyeladási jutalék
Villamos mozdonnyal személykocsi tolatás
Dízelmozdonnyal személykocsi tolatás
Dízel motorkocsival személykocsi tolatás
Villamos motorvonattal személykocsi tolatás
Személykocsi vizsgálat
Gőzmozdonnyal személyvonat vontatás
Villamos mozdonnyal személyvonat vontatás
Dízelmozdonnyal személyvonat vontatás
Dízel motorkocsival személyvonat vontatás
Villamos motorvonattal személyvonat vontatás
Személyvonati vonatkíséret
Személyszállítás utólagos leszámolás
Személykocsi használati díj
Idegen vasutak vontatása
Személyszállítás számítógépes adatfeldolgozás
Közúti személyszállítás
Pályahasználati díj
2214
2224
2234
2244
2254
2314
2324
2424
2434
2444
2454
2484
2524
2534
2554
2564
2614
2634
2644
4444
-

Tev.
kód

6103223

2305311

30292751

19436

21945495
269352

18270
22945956

11065214

856680

326638

34308881

1416

44547680

2147167

9160544

2630600

31206224

32649360

36147203

6250545

14872276

43218

4147661

6879303

2313389

112965133

1998

belföldi IC

1209628

30180118

34975233

1473565

2221467

12297195

0

9087130

3437028

41684

4822252

1970709

80705641

1997

2901198

4084752

1980324

36798

4994940

1237359

2422301

1903243

1513035

52605172

268712

573349

2221768

1996

353181

44602575

33155036

52121

1995

1994

(adatok forintban, a MÁV Rt. adatvédelme érdekében kismértékű torzítással)

M.4.6.1 A próbaszámítás költségadatai a személyszállításban

M.4.6 A próbaszámítás adatháttere és a számítások részeredményei

Határköltség alapú árképzési modell a vasúti közlekedésben

18237850

0

42264694

38654974

79160555

178907474

20321426

8164298

37600573

7772155

8631491

11429111

3335647

118292959

1999

6657144

790713

74839816

10586722

66063040

217609853

45464995

1202305

0

18234049

65052603

16769179

36301298

13220517

7173907

112854106

2000

1057005

108566637

11787375

98724918

585573929

41810070

9884644

35768105

116805

87638969

18684057

34328849

15038760

14917700

117609410

2001

173366229

10141527

101142241

1012302933

58099125

12819653

28984750

288574

0

68683976

18378958

43288489

22681108

9154583

117231590

2002
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2216
2226
2236
2246
2316
2326
2426
2436
2446
2456
2486
2526
2536
2546
2556
2566

Könyvelési év:
Teljesen közvetlen költségek (PDC)
Személykocsi kézi tisztítás
Személykocsi gépi tisztítás
Személykocsi kiszerelés
Személykocsi fűtés, világítás
Helybiztosítás
Jegykiadás
Jegyeladási jutalék
Villamos mozdonnyal személykocsi tolatás
Dízelmozdonnyal személykocsi tolatás
Dízel motorkocsival személykocsi tolatás
Villamos motorvonattal személykocsi tolatás
Személykocsi vizsgálat
Gőzmozdonnyal személyvonat vontatás
Villamos mozdonnyal személyvonat vontatás
Dízelmozdonnyal személyvonat vontatás
Dízel motorkocsival személyvonat vontatás
Villamos motorvonattal személyvonat vontatás
Személyvonati vonatkíséret

Tev.
kód

5214

5204

-

-

5004

Egyszerű hozzárendeléssel közvetlenné tehető
ktg.-ek (ADC)
Személyszállítás takarítás
Egyéb utaskiszolgálás
Önkezelési személyszállítás
Poggyász, ruhatár
Személyszállító villamos motorvonat
karbantartás, értékcsökkenés
Személyszállító dízel motorkocsi karbantartás,
értékcsökkenés
Személykocsi és poggyászkocsi karbantartás,
értékcsökkenés, a)
Személykocsi és poggyászkocsi karbantartás,
értékcsökkenés, b)
Egyéb járművek karbantartás, értékcsökkenés
Vontatás egyéb üzemi munka

Határköltség alapú árképzési modell a vasúti közlekedésben

6433147
6221600
31539409
50511741
3533191
4521029
5176514
8195825
37117496
54763138
48919758
16124745

4438739
6452869
15880953
32127578
52235001
2309900
3404649
2440113
20878378
30053082
34051799
10603258
40414842

73883978

78582236

75748911

301868

1995

35402627

3300

1994

63552570

0

89926431

21018794

74467118

99916677

55707018

8879534

2119500

2440137

4386607

52673089

30979300

12791984

6839017

100038567

1996

121322353

281498

170912461

2773349

127108270

23745552

88621452

141560252

63582566

10100135

1031079

938938

5995170

52111296

26770665

17803105

8347009

151231343

1997

143761288

3771985

98846348

188931888

92087368

10657954

4040889

1152183

5500078

62426359

35403196

15559791

14431054

210833612

1998

246508307

24360218

700835009

713230515

196014437

10377311

37986013

1752478

8971260

170010510

65264719

23332138

11693466

207081653

559599891

5279438

346867339

1035610055

833442236

94867

778852501

1416821071

4835109479

242192905

12832094

2994377
286622720

18497590

211927523

143713831

8476473

426512667

101238394

19745637

67545045

271535544

2001

20031121

457441847

48397170

15638025

42987367

1806614

6937403

339860977

128179704

24060792

16363020

244163981

2000

20127221

12892371

1999

399641174

20331562

213051173

10866905

belföldi távolsági vonat

111962557

252251

867775562

19136

159822019

1328207655

3271778995

262757011

14527422

16457203

149696275

64481575

11660495

476286522

126337907

35747463

14519486

273776838

2002

526981428
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-

5216

5206

183821058

0

5006
5106

226236

448635

2616
2636
2646
4446

210838919

150752

4750

411132073

352000

208839

13664

440196

Könyvelési év
Teljesen közvetlen költségek (PDC)
Árufuvarozás tisztítás
Fuvareszköz szükséglet megállapítás és biztosítás
Értesítés
Árupénztár
3252
3262
3312

Tev.
kód

2170672
2484126

2194567

5335733

1995

1194394

1994

2407763

1958833

7629748

1996

(adatok forintban, a MÁV Rt. adatvédelme érdekében kismértékű torzítással)

M.4.6.2 A próbaszámítás költségadatai az árufuvarozásban

forrás: MÁV Rt. főkönyvi adatbázis

Személyszállítás utólagos leszámolás
Személykocsi használati díj
Idegen vasutak vontatása
Személyszállítás számítógépes adatfeldolgozás
Közúti személyszállítás
Pályahasználati díj
Egyszerű hozzárendeléssel közvetlenné tehető
ktg.-ek (ADC)
Személyszállítás takarítás
Egyéb utaskiszolgálás
Önkezelési személyszállítás
Poggyász, ruhatár
Személyszállító villamos motorvonat
karbantartás, értékcsökkenés
Személyszállító dízel motorkocsi karbantartás,
értékcsökkenés
Személykocsi és poggyászkocsi karbantartás,
értékcsökkenés, a)
Személykocsi és poggyászkocsi karbantartás,
értékcsökkenés, b)
Egyéb járművek karbantartás, értékcsökkenés
Vontatás egyéb üzemi munka

Határköltség alapú árképzési modell a vasúti közlekedésben

3216747

2255607

8390202

1997

734671634

1728825

3940813

2464999

11114711

1998

7600461

885275

11174808

1999

11285339

1087325

4036383

2000

54250824

34756482

637022

6669

2287106

1032899605

0

0

3523132

1033696251

konténerfuvarozás

388278876

2008825

1360599

13519396

6082363

7014216

2001

71177376

1346080530

16196222

62690

4302099

5605507

4475374

10270738

2002

1845780579

111999929

4598096
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3255
3265
3315
3345
3355
3365
3375
3395

Könyvelési év
Teljesen közvetlen költségek (PDC)
Árufuvarozás tisztítás
Fuvareszköz szükséglet megállapítás és biztosítás
Értesítés
Árupénztár
Árukezelés
Mérlegelés
Átrakás
Fuvarozást terhelő rakományigazítás és átrakás
Fuvarozót terhelő rakodás

-

Tev.
kód

3612
3622
3642
4432

-

3342
3352
3362
3372
3392
-

Árukezelés
Mérlegelés
Átrakás
Fuvarozást terhelő rakományigazítás és átrakás
Fuvarozót terhelő rakodás
Teherkocsi rendezés tolatással és gurítással
Vizsgálat és átszerelés
Tehervonat vontatás
Tehervonati vonatkíséret
Árufuvarozás utólagos leszámolás
Teherkocsi használati díj
Idegen vasutak által végzett vontatás
Árufuvarozás számítógépes adatfeldolgozás
Közúti árufuvarozás
Pályahasználati díj
Egyszerű hozzárendeléssel közvetlenné tehető
ktg.-ek (ADC)
Árufuvarozás takarítás
Egyéb rakodás
Árufuvarozási egyéb tevékenység
Árufuvarozási eszközök karbantartás,
értékcsökkenés
Egyéb eszközök karbantartás, értékcsökkenés
Egyéb járművek karbantartás, értékcsökkenés
Vontatás egyéb üzemi munka

Határköltség alapú árképzési modell a vasúti közlekedésben

28268537

26011513

32007306
5213585
58175491
158518776
1808539
4758015
49545374
1485168

3469159
44454434
115723593
757736
5665942
31903315
17465

1995

16184450

1994

7406
54106714

28206
45470198

1508216

25200

1675210

267

21254

228
149821

1432486

59521172

5217045

961954

188859690

69789566

5796360

40698102

1996

56630143

143664

30700191

17858

18914161

16871409

9186155

7612919

216000

9078817

60680

4494796

7000

11158690

1729818

42362877

4984636

70457689

2330370

1765459

199850494

75109245

6929348

44186367

1997

3978193

96005520

4504

1284184

229648442

82506323

7519842

53194397

1998

22680

131228364

5206361

312310341

130256362

5798871

84349693

1999

kocsirakományú küldemények

13024247

3578186

67010

3690

1323878

987045
14779

24802948

6071046

6973338

173220852

13722992

536999710

232469957

7809973

156720723

2000

388707

19392988

938891

31500

70006223

7423634

180030981

172793

15100133

571219942

252743372

18466392

158403144

2001

19159665

289366

3450

65646584

10352123

194881600

12506040

3460310

887906128

402726341

12248616

198339400

2002

45000

4240816

52201

9769

54026057
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forrás: MÁV Rt. főkönyvi adatbázis

Teherkocsi rendezés tolatással és gurítással
Vizsgálat és átszerelés
Tehervonat vontatás
Tehervonati vonatkíséret
Árufuvarozás utólagos leszámolás
Teherkocsi használati díj
Idegen vasutak által végzett vontatás
Árufuvarozás számítógépes adatfeldolgozás
Közúti árufuvarozás
Pályahasználati díj
Egyszerű hozzárendeléssel közvetlenné tehető
ktg.-ek (ADC)
Árufuvarozás takarítás
Egyéb rakodás
Árufuvarozási egyéb tevékenység
Árufuvarozási eszközök karbantartás,
értékcsökkenés
Egyéb eszközök karbantartás, értékcsökkenés
Egyéb járművek karbantartás, értékcsökkenés
Vontatás egyéb üzemi munka

Határköltség alapú árképzési modell a vasúti közlekedésben

-

-

3615
3625
3645
4435
1279117
4800

2877905
307923

16641

5244917823

4826055951

3334975570

562291

120482182

2496975

7474241097

726370

140521268

2690734

6905139686

182842

53970586

3540832

5278833679

57358039

875618

6135922370

59843

1310804

5560800977

279126

5077595388
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Határköltség alapú árképzési modell a vasúti közlekedésben

Rónai Péter

M.4.6.3 Az egyes könyvelési évek inflátor együtthatói és teljesítményi adatai
Év
ri

a) inflátor együtthatók
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
1,2775 1,2548 1,2129 1,1893 1,1572 1,1151 1,1092
forrás: http://www.mnb.hu/mnbhu_jegybankikamat nyomán

2001
1,0907

2002
1,0000

b) teljesítményadatok
év
belföldi IC
belföldi távolsági
konténerfuv.
kocsirakományú
mértékegy
1000
1000
TEU
1000
ség
ülőhelykilométer ülőhelykilométer
árutonna-kilométer
1994
820456
8264588
305227
7441065
1995
10038508
8366012
310025
8130979
1996
1119608
7394087
290456
7408297
1997
1334949
13480009
189768
6925834
1998
1434825
10443963
184198
6796957
1999
1634090
9410775
181847
6556569
2000
1596551
10505911
227209
6905039
2001
1814795
10077127
182695
6433337
2002
1321202
7032002
178036
6002995
forrás: MÁV Rt. forgalmi és vontatási statisztika
c) a személyszállítási próbaszámítás során összevont költségelemek
Költségrekord megnevezés
Teljesen közvetlen költségek (PDC)
Személykocsi kézi tisztítás
Személykocsi gépi tisztítás
Személykocsi kiszerelés
Személykocsi fűtés, világítás
Személykocsi vizsgálat
Helybiztosítás
Jegykiadás
Jegyeladási jutalék
Villamos mozdonnyal személykocsi tolatás
Dízelmozdonnyal személykocsi tolatás
Dízel motorkocsival személykocsi tolatás
Villamos motorvonattal személykocsi tolatás
Gőzmozdonnyal személyvonat vontatás
Villamos mozdonnyal személyvonat vontatás
Dízelmozdonnyal személyvonat vontatás
Dízel motorkocsival személyvonat vontatás
Villamos motorvonattal személyvonat vontatás
Személyvonati vonatkíséret
Személyszállítás utólagos leszámolás
Személykocsi használati díj
Idegen vasutak vontatása
Személyszállítás számítógépes adatfeldolgozás
Közúti személyszállítás
Pályahasználati díj

Összevont megnevezés
Teljesen közvetlen költségek (PDC)

I. Személykocsi előkészítés

II. Jegykezelés

III. Személyvonat tolatás

IV. Személyvonat vontatás

V. Egyéb közvetlen költség
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Egyszerű hozzárendeléssel közvetlenné tehető
ktg.-ek (ADC)
Személyszállítás takarítás
Egyéb utaskiszolgálás
Önkezelési személyszállítás
Poggyász, ruhatár
Személyszállító villamos motorvonat
karbantartás, értékcsökkenés
Személyszállító dízel motorkocsi karbantartás,
értékcsökkenés
Személykocsi és poggyászkocsi karbantartás,
értékcsökkenés
Egyéb járművek karbantartás, értékcsökkenés
Vontatás egyéb üzemi munka

Rónai Péter

Egyszerű hozzárendeléssel közvetlenné tehető
ktg.-ek (ADC)

VI. Egyéb hozzárendelt költség (karbantartás,
értékcsökkenés)

d) az árufuvarozási próbaszámítás során összevont költségelemek
Költségrekord megnevezés
Teljesen közvetlen költségek (PDC)
Árufuvarozás tisztítás
Fuvareszköz szükséglet megállapítás és biztosítás
Értesítés
Árupénztár
Árukezelés
Mérlegelés
Átrakás
Fuvarozást terhelő rakományigazítás és átrakás
Fuvarozót terhelő rakodás
Teherkocsi rendezés tolatással és gurítással
Vizsgálat és átszerelés
Tehervonat vontatás
Tehervonati vonatkíséret
Árufuvarozás utólagos leszámolás
Teherkocsi használati díj
Idegen vasutak által végzett vontatás
Árufuvarozás számítógépes adatfeldolgozás
Közúti árufuvarozás
Pályahasználati díj
Egyszerű hozzárendeléssel közvetlenné tehető
ktg.-ek (ADC)
Árufuvarozás takarítás
Egyéb rakodás
Árufuvarozási egyéb tevékenység
Árufuvarozási eszközök karbantartás,
értékcsökkenés
Egyéb eszközök karbantartás, értékcsökkenés
Egyéb járművek karbantartás, értékcsökkenés
Vontatás egyéb üzemi munka

Összevont megnevezés
Teljesen közvetlen költségek (PDC)
I. Előkészítés és adminisztráció

II. Állomási árukezelés

III. Fuvarozási műveletek

Egyszerű hozzárendeléssel közvetlenné tehető
ktg.-ek (ADC)

IV. Egyéb hozzárendelt költség (karbantartás,
értékcsökkenés)
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M.4.6.4 A számított regressziós függvények az egyes költségtényezőkre
(az 5.1.2 fejezet (16) egyenleteinek szimbólumrendszerével)
a) személyszállítási példa
qi független változók mértékegysége: 1000 ülőhelykilométer,
fai; fpi függő változók mértékegysége: 1000 forint
költségcsoport

belföldi IC vonatok
Közvetlen
változó Határköltségfüggvény
költségfüggvény

I. Személykocsi előkészítés
II. Jegykezelés
III. Személyvonat tolatás
IV. Személyvonat vontatás
V. Egyéb közvetlen költség
VI. Egyéb hozzárendelt költség

fp1(q1)=0,3225⋅q10,9447
fp2(q1)=1171,3⋅e2,53988E-6⋅q1
fp3(q1)=5,8018⋅10-20⋅q13,80311
fp4(q1)=3930,6⋅e2,8168E-6⋅q1
fp5(q1)=29563⋅ln q1-327848
fa1(q1)=4,4192⋅10-4⋅ q11,4431

költségcsoport
I. Személykocsi előkészítés
II. Jegykezelés
III. Személyvonat tolatás
IV. Személyvonat vontatás
V. Egyéb közvetlen költség
VI. Egyéb hozzárendelt költség

fp1(q1)’=0,30467⋅q1-0,0553
fp2(q1)’=0,002975⋅e2,53988E-6⋅q1
fp3(q1)’=2,2064⋅10-19⋅q12,80311
fp4(q1)’=0,011072⋅e2,8168E-6⋅q1
fp5(q1)’=29563⋅q1-1
fa1(q1)’=0,00063773⋅q10,4431

belföldi távolsági vonatok
Közvetlen
változó Határköltségfüggvény
költségfüggvény
fp1(q2)=0,084067⋅q20,98722
fp2(q2)=615,708⋅q20,37191
fp3(q2)=24176⋅ln q2-312945
fp4(q2)=273812⋅e1,4449E-7⋅q2
fp5(q2)=119709⋅e1,1772E-7⋅q2
fa1(q2)=3138,95⋅q20,36322

fp1(q2)’=0,082992⋅q2-0,01278
fp2(q2)’=228,988⋅q2-0,62809
fp3(q2)’=24176⋅q2-1
fp4(q2)’=0,039563⋅e1,4449E-7⋅q2
fp5(q2)’=0,014092⋅e1,1772E-7⋅q2
fa1(q2)’=1140,1294⋅q2-0,6378

b) árufuvarozási példa
q3 független változó mértékegysége: TEU,
q4 független változó mértékegysége: árutonnakilométer,
fpi függő változók mértékegysége: ezer forint
költségcsoport
I. Előkészítés és adminisztráció
II. Állomási árukezelés
III. Fuvarozási műveletek
IV. Egyéb hozzárendelt költség
költségcsoport
I. Előkészítés és adminisztráció
II. Állomási árukezelés
III. Fuvarozási műveletek
IV. Egyéb hozzárendelt költség

konténerfuvarozás
Közvetlen
változó Határköltségfüggvény
költségfüggvény
fp1(q3)=19724,9⋅e8,05789E-7⋅q3
fp2(q3)=109485⋅lnq3-1256860
fp3(q3)=272244⋅lnq3-3290350

fp1(q3)’=0,0158941⋅e8,05789E-7⋅q3
fp2(q3)’=109485⋅q3-1
fp2(q3)’=272244⋅q3-1

kocsirakományú küldemények
Közvetlen
változó Határköltségfüggvény
költségfüggvény
fp1(q4)=2303,55⋅q40,298045
fp2(q4)=0,0647825⋅q41,01616
fp3(q4)=1,22503⋅10-17⋅q43,49061

fp1(q4)’=686,56156⋅q4-0,701955
fp2(q4)’=0,0658294⋅q40,01616
fp3(q4)’=4,276102⋅10-17⋅q42,49061

-

-
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1994
1 680 400
11 496 522

1995
2 758 036
15 036 795

1996
3 243 527
17 127 362

1997
3 685 340
27 187 756

1998
6 533 274
32 742 866

3815
3825
3835
3845
3915
3925
3935
3945
3995

3812
3822
3832
3842
3912
3922
3932
3942
3992
Tev. kód

forrás: MÁV Rt. főkönyvi adatbázis

Könyvelési év:
Belföldi fuvardíj bevétel
Export fuvardíj bevétel
Import fuvardíj bevétel
Tranzit fuvardíj bevétel
Belföldi mellékdíj bevétel
Export mellékdíj bevétel
Import mellékdíj bevétel
Tranzit mellékdíj bevétel
Egyéb bevétel

Könyvelési év:
Belföldi fuvardíj bevétel
Export fuvardíj bevétel
Import fuvardíj bevétel
Tranzit fuvardíj bevétel
Belföldi mellékdíj bevétel
Export mellékdíj bevétel
Import mellékdíj bevétel
Tranzit mellékdíj bevétel
Egyéb bevétel

Tev. kód

9281583775
7051970802
172530358
378104439
1531617435
209023168

4773678616
162160635
271054566
1904910172
32356879

8800

8060939702

109398

659710
85820504

8914835593

51324080

684905

4374570062

29614499

699442

1995

51874879

2448382

8549620512

112835056

158937344

1994

1466522

115849762

109286366

6737911871

52420706

251854610

225670968

195354853
38555493

9135708

1910340610

480951934

196103377

142971381

2163261390

275611870

320461232

9419251118

12169890680
10189534999

28745048

230923743

2479344196

435161471

202970635

9294539391

15377069183

10111006196
12026576482

6687123184

22524265

149886431

2814402637

316354618

273332631

9835437800

16643672211

10466377507

12573422826

20561912

289638631

3617587340

252965967

207646262

9935518340

20048416875

12765210563

12035144558

2000

1118854

8685108

4317322

13196908

169350371

306641664

328578883

2001

762101

7234122

2071685

6509657

49268373

283601875

339987794

176527939

13352578

384616538

3130253449

493576561
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11382444

421102139

2937446649

360356453

53781659

11701325318

11367889926

217760010

19330847147

11955882776

12398118158

2002

707331

6624613

4656538

1596624

113634322

404240351

359880591

183378381

2002

Rónai Péter

19603935643

11994994170

12573265241

2001
12024365847

8381568471

2000
228032948

kocsirakományú küldemények
1997
1998
1999

279386

9802961

2786724

8163426

273587354

282614295

286316111

207400463

8179

406501

11532080

2674591

15939123

441360140

240806234

280114829

215042213

2953758

26302755

447359

7102727

3623905

30982840

315640599

217053980

334577233

225473104

2002
5 422 655
33 021 566

1999

2001
6 964 813
44 384 781

konténerfuvarozás
1997
1998

2000
5 333 518
37 349 836

10762914190

10146152887

1996

93240

28497785

64583703

234534201

176510461

269368720

152586875

1995
125999787

1994

1996

1999
4 861 605
30 031 929

163746568

b) A kiválasztott árufuvarozási termékek bevételei
(adatok forintban a MÁV Rt. adatvédelme érdekében kismértékű torzítással)

forrás: MÁV Rt. főkönyvi adatbázis

IC
Belföldi távolsági

a) A kiválasztott személyszállítási termékek bevételei
(adatok ezer forintban, a MÁV Rt. adatvédelme érdekében kismértékű torzítással)

M.4.6.5 Bevételi adatok

Határköltség alapú árképzési modell a vasúti közlekedésben
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