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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Értekezésem elkészítésére nem lett volna lehetőségem, ha nem élhetek olyan környezetben, amelyet a családom biztosított a számomra, és ha kutatási tevékenységemet nem
kísérték és segítették volna messzemenően felkészült, áldozatkész szakemberek. Nekik
szólnak a következő sorok.
Köszönöm szépen a családomnak, mindenekelőtt a szüleimnek azt, hogy messzemenőkig biztosították számomra azt a nyugodt, kiegyensúlyozott környezetet, amely szükséges volt az eredményes munkavégzéshez.
Köszönöm Dr. Tánczos Lászlóné tanszékvezető asszonynak, hogy kutatási témám
gondozását felvállalta, a munka során folyamatos útmutatásával, szakmai tanácsaival
nélkülözhetetlen segítséget nyújtott. Köszönöm továbbá, hogy mint a BME Közlekedésgazdasági Tanszékének vezetője, szakadatlanul biztosította kutatásaimhoz és publikációs tevékenységemhez a megfelelő anyagi- és eszközalapot, és a nyugodt munkahelyi légkört.
Köszönöm továbbá tanszéki munkatársaimnak, Dr. Bokor Zoltánnak, Dr. Magyar
Istvánnak, Dr. Farkas Gyulának és név nélkül mindazon korábbi és jelenlegi tanszéki
munkatársnak, illetve külső szakembernek, akik tanácsaikkal, vagy kézzelfogható szellemi tevékenységükkel hozzájárultak tudományos munkámhoz.
Köszönettel tartozom Dr. Werner Rothengatter professzornak és munkatársainak a
Karlsruhe-i Egyetem Gazdaságpolitikai és Gazdaságkutató Intézetében azért, mert szívesen fogadtak, kalauzoltak és ezzel lehetővé tették számomra a disszertációmhoz kapcsolódó, széleskörű nemzetközi szakirodalom tanulmányozását és megismerését.
Külön köszönetet szeretnék mondani Domokos Erzsébetnek a MÁV Rt. munkatársának, aki napi munkája mellett időt szakított szakmai kérdéseim megválaszolására. Köszönöm Polgár Lászlónak, a GKM Vasúti Főosztály osztályvezetőjének, hogy szakmai
kompetenciájával a disszertáció készítésének kezdeti fázisában több kérdés pontosításában segített.
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1. A KUTATÁSI FELADAT ÉS ELŐZMÉNYEI
1.1 A kutatási téma
A műszaki, gazdasági, társadalmi hatékonyságért folytatott versenyben az egyes
tudományterületek művelői és kutatói azon dolgoznak, hogy a társadalom berendezkedésének mind nagyobb területére kiterjesszék az új technológiák, új megoldások jólétnövelő hatását. Ezen folyamat alól nem vonhatják ki magukat az interdiszcliplínáris
tudományterületet magukénak mondható közlekedésgazdasági kutatók sem: feladatuk
egyszerre érvényt szerezni a gazdasági, társadalmi jólét növekedésének, az igazságosságnak és a műszaki-technológiai folyamatok optimalizálásának.
Jellegzetesen az említett témakörbe tartozik a közlekedési vállalatok (ezen belül a
vasútvállalatok) költségkalkulációs rendszerének, árképzési eljárásának kialakítása: a
kutató ezekben az esetekben nem hagyhatja figyelmen kívül a leképezni kívánt műszaki-technológiai alapfolyamat jellegzetességeit, lehetőségeit és korlátait, de érvényesítenie kell a közgazdasági optimalizációs elméletek tanítását is, annak érdekében, hogy a
társadalmi összjólét az érintett vasútvállalat szerepvállalásával is növekedjen. A jelenleg uralkodó közgazdasági optimalizációs elméletek egyike a neoklasszikus iskola határköltség-határbevétel szemlélete.
A határköltségek-határbevételek alkalmazását előtérbe helyező határszemléletű
közgazdaságtant (a neoklasszikus iskolát) Walras alapozta meg leíró matematikai modelljével [Wal87]. Ennek első alkalmazásai a XX. század elején kezdtek kibontakozni
Marshall és Pigou jóléti elméleteivel [Mar16], [Pig24], később Hotelling [Hot38] átdolgozásával. Munkájuk eredményeképpen mind az elméleti és a gyakorlati közgazdászok,
mind pedig az elmélet alkalmazását megkísérelni próbálók előtt egy szakmai kihívásokkal teli, ígéretes gondolatmenet tárult föl: a kiadódott matematikai formulák nem
csak a vizsgált vállalat profitmaximalizáló stratégiájának sarokpontjait határozzák meg,
hanem egyúttal elvezetnek a társadalmi hatékonyság és a tőkeallokációs optimum kialakításához is.
A neoklasszikus gazdasági egyensúly modell és a belőle kifejlődött határköltségelmélet alkalmazhatóságának támogatottsága ciklikus ingadozást mutatott a XX. században. Többen támadták vitatva igazságosságát, illetve alkalmazhatóságát. Az általa
kínált előnyök azonban hosszabb időn keresztül sem engedték (és nem engedik ma
sem), hogy megfontolás nélkül maradjanak a gazdasági optimalizációs tevékenység
során. Jól tükrözi ezt az a tény is, hogy az EU Bizottságának ajánlásaiban az 1990-es
évek elején kezdett erőteljesebb hangsúlyt kapni a határköltség alapú árképzés elve. A
meghirdetett, több neves európai tudományos központot integráló kutatási keretprogramok egyik sokat vizsgált és elemzett területe a határköltség-elmélet. A DG TREN
(Közlekedési és Energetikai Főigazgatóság) munkájában, ajánlásaiban és a kutatásokat
támogató döntéseiben is megerősödni látszik a Bizottság elhatározása: tovább kell vizsgálni azokat a módszereket, amelyek segítenek a szűkösen rendelkezésre álló erőforrások optimális elosztásában, legyen szó akár a közlekedési infrastruktúra használatáért
fizetendő díjak meghatározásáról, az externális gazdasági jelenségek vizsgálatáról és
számszerűsítéséről, az egyes közlekedési alszektorok vagy vállalatok nyereségességének alakulásáról, a közlekedési eszközök használatának társadalmi optimumáról, vagy
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akár a közlekedési vállalatok számára rendelkezésre bocsátott optimális tőkemennyiségről.
Mindezek következtében 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 bevezetését javasolta a közlekedési szektor számára, csak bizonyos esetekben megengedve a határköltség-elvtől való eltérést. Miután a
következő években sor került a határköltség-elmélet gyakorlati szakmai megvitatására,
és adaptálhatóságának vizsgálatára, a Bizottság álláspontja némileg változott: esetenként a határköltség-elmélet korlátozott alkalmazását tartják csak kívánatosnak. Jelenleg
a korábbi kutatások racionalizálási, a jobb költségfedezetet elősegítő megoldásai kezdik
árnyalni a neoklasszikus közgazdasági iskola modellje által adott határköltség = határbevétel egyenletet.
Kutatási munkám a határköltség alapú árképzés elméletének feltárása után választ
keresett az alkalmazási lehetőségekre az európai, ezen belül elsősorban a magyar vasút
vállalkozási üzletágainak gyakorlati példája kapcsán. A tárgyalás során alapvetően
mindig a közgazdasági megközelítés került 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
gyakorlati haszonra nehezen váltható javaslat.

1.2 Szakirodalmi áttekintés
A határköltség-elmélet a század eleji megjelenésétől kezdődően több tudományos
perióduson ment keresztül. Története nem nevezhető egyenes vonalú fejlődésnek, inkább a „ciklikus” kifejezés a szerencsés, mert egyes időszakokban kifejezetten hanyatlás jellemezte. A megjelenését követően a matematikailag levezethető társadalmigazdasági termelési és eszközkihasználási 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 a termelésbeli alkalmazásokhoz képest egy „periódusidővel” késik. Jelen szakirodalmi áttekintés a határköltségelmélet közlekedési szektorbeli megjelenésétől kezdődik (az 1960-as évek eleje), amikor 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. Éppen ezen nehézségek számossága és súlya miatt kezdett lassan
feledésbe merülni az elmélet. 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 következő fázisok mutatják meg, hogy mely fordulópontokon
haladt át a határköltség-elmélet közlekedési ágazatbeli alkalmazása.
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1. fázis (1960-1967). Az ipari alkalmazásokra kidolgozott neoklasszikus határköltség-elméletet átültették a közlekedés területére [Oor61]. Már ebben a szakaszban felmerült a költségfedezet hiányának problémája az EU Bizottságának közzétételeiben
[Ecm65]. Mindazonáltal az elmélet tudományos elfogadásra talált, különösen azok körében, akik az akkor még a szektorban újnak számító, határszemléletű (ún.
„marginalista”) jóléti elméleteket vallották magukénak.
2. fázis (1967-1975). Felismerik, hogy a közlekedésben az ipari alkalmazásokhoz
képest sok az olyan költségelem, amely a kibocsátás függvényében nem változik. Az
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 előfordult, hogy néhány szerző azt javasolta, hogy inkább vissza kell térni az átlagköltség alapú árakhoz, 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. és 2. 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].
A harmadik és negyedik fázisban 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 aztán 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 az
EU döntéshozói a gyakorlati alkalmazás számára igyekeztek ajánlásokat kidolgozni. A
vasút esetében ezért pl. megengedik bizonyos szorzótényezők használatát, amelyekkel
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felfelé korrigálhatók az árak a magasabb költségfedezeti szint elérése érdekében
[Ecm01], a közút esetében pedig elfogadják a lényegében átlagköltség alapon képzett
árakat [Rot02a]. Ezeket a kísérleteket összehasonlítva a leírt fázisokhoz rendelt irányzatokkal az tapasztalható, hogy a Bizottság lényegében az 1970-es évek második felében már megjelent próbálkozásokat igyekszik új formába önteni.
A disszertáció célja ebben a metodikai fejlesztési folyamatban az volt, hogy tiszta
képet teremtsen a határköltség-elmélet elméleti és gyakorlati vonatkozásairól, továbbá,
a vállalati költségfüggvények új szemléletű megfogalmazásával javaslatot adjon a határköltségek vasúttársasági felhasználására.

2. A KUTATÁS MÓDSZERE
2.1 A kutatómunka célja
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
lényeges eleme pedig a költségszámítási eljárás megfelelő kialakítása, és az árképzési
folyamat költségekhez és piaci környezethez való pontos illesztése.
A MÁV Rt. jelenlegi költségszámítási eljárása ugyan már sok fontos követelménynek megfelel, mégis van helye és létjogosultsága néhány olyan javaslatnak, amely
segítheti a társaságot abban, hogy üzleti folyamatait pontosabban illessze a környezete
kívánalmaihoz. Célszerűnek látszott (átfogó koncepcióról lévén szó) a javaslatokat egy
új költségkalkulációs modell rendszerébe foglalni. Az ezek szerint kialakított új szemléletű költségszámítási modell megtervezésekor több fontos szempontot kellett figyelembe venni. Ezek alapján az új modellel szemben megfogalmazott 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 célt közelebb hozzák;
azonosítsa és küszöbölje ki a jelenlegi kalkulációs séma hibáit és adjon megoldást a
vitatott kérdésekre amellett, hogy a meglévő előnyökről ne kelljen lemondani;
gyakorlatban alkalmazható legyen, ne csak elméleti megfontolásokat szolgáltasson a
költségszámítás mikéntjére vonatkozóan;
ne legyen az alkalmazhatóságot megkérdőjelező, vagy azt nagyon nehezítő tulajdonsága, „mellékterméke”;

Amint az már a kutatás megkezdésekor nyilvánvalóvá vált, a határköltség alapú
árképzés és vállalati döntéshozatal számos előnnyel szolgál, és alternatív megoldásként
kínálkozik a jelenlegi vasúti önköltség-számítási módszertan feltárt hátrányaira, problémáira vonatkozóan. Ugyanakkor a határköltség alapú árkalkuláció is rendelkezik
olyan hiányosságokkal és nehézségekkel, amelyek miatt megállapítottam: a „tiszta”,
azaz definíció szerinti bevezethetősége komoly akadályokba ütközik.
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Az előzetes vizsgálatok szerint, a határköltség-elméletből bizonyos elemeket átvéve, de a definícióhoz való kötődést némileg lazítva, olyan vállalati működési modell
előállítása vált lehetővé, amely a jelenlegi folyamatok hatékonyságát jelentősen javítani
tudja, és a meglévő eszközök jobb kihasználását teszi lehetővé.

2.2 Az alkalmazott módszerek
A határköltség-elmélet vasútvállalatra adaptált 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 az így kapott eredmény milyen szabályozó eljárást ad a gazdálkodó vállalat számára.
Annak érdekében, hogy a határköltség-elmélet gyakorlatban történő alkalmazását
a vasúttársaság számára hasznosíthatóvá tegyem, elvégeztem a vasúti fuvarpiac strukturális elemzését: a piaci koncentráció és a versenytársak viselkedésének vizsgálatával
meghatároztam, hogy az egyes fuvarpiaci szegmensek melyik mikroökonómiai piacértelmezésnek 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.
A készülő modell ajánlásai stabilitásának biztosítására szükséges a piac dinamikus
változásának feltárása is. A jogszabályi és az ennek következtében kialakuló gazdaságiés versenykörnyezet elemzését a vonatkozó és majdan életbe lépő változások figyelembe vételével és áttekintésével végeztem el. Ennek során különös figyelmet szenteltem az
EU-csatlakozással összefüggő tényezőknek.
A határköltség-elmélet előzetes vizsgálata során világossá vált, hogy alkalmazásával szemben mind elméleti, mind pedig gyakorlati megfontolásokat fel lehet hozni.
Ezért különös figyelmet fordítottam az elméletből adódó nehézségekre és 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 gyenge pontjait 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 határköltség-elmélet 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, majd elemeztem az állam döntésbefolyásoló szerepét
és piaci pozícióját. Ezeket a tényezőket strukturálva és az árfüggvény kialakításának
logikai rendjét felépítve, megalkottam a létrehozásának eljárását és végül formális
alakját.
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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 alapadathalmazhoz 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.

3. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
A kutatásaim eredményeként kidolgoztam egy olyan költségkalkulációs-, és a
vállalati döntések meghozatalát támogató számítási eljárást, amely úgy érvényesíti a
határköltség-elmélet előnyeit, hogy közben a hátrányok közül minél többet kiküszöböl.
Az eljárást „látens határköltség modell”-nek neveztem el.
A disszertáció szóhasználatában látens határköltség alapú modellként kezelem azt
a vállalati üzleti struktúrát, amely esetében a határköltség-elmélet alapján történik a
gazdálkodási költség- és statisztikai adatok gyűjtése, elemzése, az ezeken alapuló döntések előkészítése és meghozatala, míg a létrehozott vállalati teljesítményt más módon,
külön árfüggvény segítségével értékelik és számlázzák ki a fogyasztóknak.
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 adatbázis-kezelési 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 költséggyűjtésés költségrekord-összeállítás folyamatát. Formalizáltam a függvénykapcsolatot az
egyes költségösszetevők és a vasúti teljesítmények között (a disszertáció 5.1 alfejezete). A költségrekordoknak megfelelő függvénycsoportokat az alábbi egyenletek
mutatják:
PDC1=fp1(q1)+fp2(q1)+…+fpn(q1);
PDC2=fp1(q2)+fp2(q2)+…+fpn(q2);
:
PDCm=fp1(qm)+fp2(qm)+…+fpn(qm);
:
9
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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
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 modell legfontosabb eredményeinek határköltség-elmélettel való összevetését
mutatja az 1. sz. táblázat.
Összehasonlítási isHatárköltség-elmélet
mérv
optimális eszközki- megvalósul
használás
mikroökonómiai
teljesülésük a modell műkorlátozó feltételek
ködésének alapfeltétele
áringadozások
szabad árpolitika
az árak
igazságossága
bevezetési
átmenet

nagyon erősek lehetnek
nem valósul meg
kérdéses a tisztán gazdasági optimalizáció miatt

Látens határköltség modell
tetszőlegesen megközelíthető
teljesülésük pontosabb működést eredményez, de nem alapfeltétel
az árfüggvény kiküszöböli őket
megvalósítható
elérhető, (az árfüggvény több
árképzési szempontot egyidejűleg kezel)
mérsékelt átmeneti jelenségek,
kis ingadozások

nagy átrendeződési „hullám” a közlekedési szektorban
1. sz. táblázat: A határköltség-elmélet és a látens határköltség modell
összehasonlítása
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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 vasútvállalat árképzését befolyásoló tényezőket, mátrixba rendeztem az egyes tényezőket meghatározó változókat, majd az ezek segítségével felépített függvényeket (5.3 alfejezet). Az árfüggvény algebrai kifejezése:
T
T
P = [ p1 , ... , pm ] = s1 ⋅ t1 , ... , s m ⋅ t m vektorok skaláris szorzata, ahol:
1…m: a vasúti tevékenységek (szolgáltatási területek, termékek) száma;
pi:
az egyes szolgáltatási területek árfüggvényei;
T
si :
sorvektor, az Sm×(n1+n2+n3+n4)-es súlymátrix i. sora, azaz az i. vasúti tevékenység árfüggvényében az egyes függvényelemek súlya úgy, hogy:

[

n1 + n2 + n3 + n4

∑s
j =1

ti

ij

]

= 1 , és ni: az egyes fő költségösszetevők változóinak száma;

oszlopvektor, a T(n1+n2+n3+n4)×m függvénymátrix i. oszlopa, ni az egyes fő
költségösszetevők változóinak a száma.

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).
Az alapadatok struktúráját adó mátrix tömörített alakját mutatja a 2. sz. táblázat.

Utaskm (tev-re)
reálTonnakm (tev-re)
statisztikai csoEtkm (tev-re)
portok
Kocsitgkm (tev-re)

pénzügyi statisztikai csoportok
PDC elemek ADC elemek IDC elemek NDC elemek
fc11 vs. rc11
fc12 vs. rc12
fc13 vs. rc13
fc14 vs. rc14
fc21 vs. rc21
fc22 vs. rc22
fc23 vs. rc23
fc24 vs. rc24
fc31 vs. rc31
fc32 vs. rc32
fc33 vs. rc33
fc34 vs. rc34
fc41 vs. rc41
fc42 vs. rc42
fc43 vs. rc43
fc44 vs. rc44

2. sz. táblázat: Alapadat struktúramátrix
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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).

4. AZ ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK HASZNOSÍTHATÓSÁGA
A kutatás eredményeinek hasznosíthatósága többirányú. Elsősorban a bevezetését
célul kitűző, illetve elvégző vasúttársaság számára jelenthet értéket, de felhasználása a
költséggazdálkodási rendszerek, és a mikroökonómiai alkalmazások oktatásában is lehetőségeket rejt magában.
A vasúttársaság(ok) számára a kutatás eredményeinek hasznosítása a következő
előnyöket biztosíthatja (zárójelben feltüntetve, hogy az egyes előnyök mely téziseken
alapulnak):
-

Lehetővé teszi a vasúttársasági eszközök társadalmi szempontból történő optimális
kihasználásának megközelítését. Tekintettel arra, hogy a vasúttársaság jelenleg társadalmi tulajdonban van, az optimális használat nagy hozadékot jelenthet, mert a
vasút kezelésében lévő nemzeti vagyon az összvagyonnak jelentős hányadát képviseli. A kapacitáskihasználás „optimalitási foka”, azaz hatásfoka mérhetővé és tervezhetővé válik (1. tézis: modell-struktúra és 2. tézis: piaci egyensúly kialakulása).

-

Kiküszöböli a "tiszta" határköltség modell alkalmazása esetén fellépő nagy áringadozásokat, ezzel stabilizálja a piacot (3. tézis: árfüggvény).

-

Az árfüggvény megválasztásán keresztül szinte tetszőleges árpolitika érvényesítését
teszi lehetővé. Az árképzésben egyszerre érvényesülhet az állami szándék, és a piaci
hatás (3. tézis: árfüggvény).

-

Nagy mértékben növeli a vállalati gazdálkodás átláthatóságát: a költségek vállalati
termékekhez rendelésével mind a menedzsmentnek, mind pedig a tulajdonos államnak tisztul a képe arra vonatkozóan, hogy az egyes tevékenységekhez tartozó költségek miként alakulnak. Azon túlmenően, hogy az adatfelvételi rendszer elősegíti a
valós tevékenységi költségek kalkulálását, információt biztosít arról is, hogy az
egyes tevékenységek egységnyi bővítése milyen költségvonzattal jár. Ez beépíthető
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a vállalati, illetve állami döntéselőkészítési eljárásokba (4. tézis adat-struktúra és 6.
tézis: döntéshozatali eljárás).
-

Bevezetése a vállalati kontrolling jelentős fejlesztését is magával hozza, így az
egyébként is szükséges fejlesztések a piackonformitás irányába mozdítják el a vállalat működését (1. tézis: modellstruktúra és 6. tézis: bevezetési folyamat).

-

Elősegíti a vállalaton belül a tevékenység-költség-bevétel-haszon lánc tudatosítását,
szemléleti megjelenítését (2. tézis: költségfüggvények alakulása).

-

Segítséget nyújt a rossz hatékonysággal végzett tevékenységek elemzéséhez, a különlegesen magas költségek forrásának feltárásához (1. tézis: adatgyűjtés a tevékenységekről).

-

Működése megvalósítható nem tökéletesen „tiszta” mikroökonómiai körülmények
között is. Nem igényli a vállalat profitmaximalizálását, működik korlátozottan racionális gazdálkodási környezetben is, az árfüggvénybe beépítve jól kezeli a „piacidegen” adminisztratív előírásokat, nem feltételez homogén verseny-piacot, sem pedig
egytermékes monopóliumot, így jól követi a valós piaci kondíciókat (1. tézis: modellstruktúra).

-

A költségfedezeti szint az árfüggvény segítségével a keresleti függvény, a keresletiés kínálati rugalmasság és a kibocsátás-kompenzáció figyelembe vételével – bizonyos határok között – tetszőlegesen meghatározható (2. tézis piaci egyensúly és 3.
tézis: árfüggvény).

-

Jelentősen megnövekedett a modell stabilitása a határköltség-elméleten alapuló sémához képest. A bemenő paraméterek pontatlanságára kevésbé érzékeny, mert a piaci allokáció csak közvetetten függ a paraméterek változásától és a kapcsolódó
döntési eljárástól (2. tézis: piaci egyensúly).
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