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1. BEVEZETÉS

1.1. A téma jelentősége

A gazdasági szervezetek célja a profitmaximalizálás, a sikeresség egyetlen és végső mércéje a 
a pénzügyi eredményesség és a jövedelmezőség. Ezért minden gazdálkodási forma esetében 
fontos, hogy a jövedelemtermelési lehetőségeket felkutassa. Kiemelt jelentőségű ez a 
mezőgazdaság esetében, hiszen a rendszerváltás következtében igen jelentős átalakuláson 
ment keresztül.

A jövedelmezőség vizsgálata abból a szempontból is kiemelt, hogy az adott ágazatban 
tevékenykedő vállalkozások teljesítménye hatással van az ágazat nemzetgazdasági helyzetére. 
Ebből adódóan a makroökonómiai összefüggések vizsgálata sem hanyagolható el, hiszen 
vannak olyan tényezők, amelyek a gazdálkodók számára adottságként jelentkeznek, azokat 
nem befolyásolhatják, ám a jövedelmezőségükre hatással vannak. 

A jövedelmezőség vizsgálata igen sok tudományterülethez kapcsolódik, ebből következően 
interdiszciplináris jellegű. A jövedelmezőséggel kapcsolatos elemzések kiemelt jelentőségűek 
a kontrolling, a számvitel, a pénzügy területén egyaránt. 

1.2. Kutatási célok

Dolgozatomban a jövedelmezőséggel kapcsolatban lévő összefüggéseket vizsgálom, mikro-
és makroökonómiai összefüggésben. A vállalati elemzéseket – elsősorban az összehasonlítás 
érdekében – nem csak mezőgazdasági, hanem más ágazatok vállalkozásaira is kiterjesztettem. 
Nem volt célom valamennyi – a jövedelmezőséget befolyásoló - tényező meghatározása, 
illetve a jövedelem-helyzet komplex elemzése. A rendelkezésre álló információk alapján 
olyan összefüggések vizsgálatát emelem ki, amelyek viszonylag korszerű módszertani 
apparátus alkalmazását igénylik. 

Főbb céljaim a következők:

a) Az ágazat helyzetének felmérésekor elemeztem azokat a tényezőket, amelyek a 
szakirodalomban, mint a mezőgazdasági jövedelmet, ezzel összefüggésben a 
jövedelemtermelő képességet csökkentő tényezők. Ilyen tényező többek között az agrárolló, 
amivel kapcsolatban azt is megvizsgáltam, hogy hatása valóban szignifikánsnak tekinthető-e.
Ehhez a magyarországi mezőgazdaságot jellemző empirikus adatokat használtam fel. Azt is 
vizsgáltam, hogy ezek a hatások hogyan befolyásolják az ágazat helyét a nemzetgazdaságban.

b) Másrészt azt is fel kívántam mérni, hogy a vállalaton belüli folyamatok hogyan 
határozhatják meg a jövedelmezőség alakulását. 
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c) A jövedelmezőséggel kapcsolatban nincs általánosan elfogadott definíció, ezzel 
kapcsolatban az elsődleges célom az volt, hogy a szakirodalom fellelhető különböző 
fogalmakat összehasonlítsam egymással. Ugyancsak nem egységes a szakirodalom annak 
tekintetében sem, hogy mely mutatószámok alkalmasak a jövedelmezőség vizsgálatára. Saját 
álláspontom az, hogy amennyiben egy gazdálkodó tevékenységét szeretnénk megítélni, akkor 
a jövedelmezőség vizsgálata során azt is figyelembe kell vennünk, hogyan bánik a 
rendelkezésére álló pénzügyi eszközeivel. Tehát ha nem csak magát a termelési tevékenységét 
szeretnénk értékelni, akkor az egyéb eredményeit is figyelembe kell vennünk. Éppen ezért 
vizsgálataim során nem az üzemi, üzleti tevékenység, hanem az adózás utáni eredményt 
vettem figyelembe. 

d) Annak feltérképezése is céljaim közé tartozott, hogy a mezőgazdasági vállalkozások 
esetében ugyanazok a mutatók használhatók-e az elemzések során, mint a nem 
mezőgazdasági tevékenységet végzőknél. Feltételeztem azt, hogy az agrárgazdaságok 
jellemzésére más mutatószámok használata lehet fontos, mint a többi vállalkozás 
vizsgálatakor.

A legfontosabb hipotéziseim összefoglalva a következők:

1) Az agrárolló hatása közvetlenül nehezen számszerűsíthető, nagyobb jelentősége van a 
ráfordítások és a termelői árindex vizsgálatának.

2) A makrogazdasági adatok vizsgálata során a regressziószámítás eredményeinek 
értelmezésénél - mivel idősoros adatokról van szó – figyelembe kell venni az autoregresszív 
hatásokat.

3) A mezőgazdasági vállalkozások esetében más tartalmú mutatók alkalmasak a 
jövedelmezőség vizsgálatára, mint a nem mezőgazdasági tevékenységet folytatóknál.

4) A jövedelmezőség alakulására többek között jelentős hatással van a vállalat mérete, 
teljesítménye. 

Szintetizálva a szakirodalom megállapításait, a jövedelmezőséget én a következőképpen 
értelmezem: egy gazdálkodó egység akkor jövedelmező, ha az árbevétel-arányos (illetve a 
költség-arányos) jövedelmezőségi mutatója – a pénzügyi és rendkívüli eredményeket is 
figyelembe véve – pozitív. Maga az eredmény abszolút kategória, amely különböző 
vetítési alapokhoz viszonyítva jellemezheti a gazdálkodás jövedelmezőségét. Különböző 
célvizsgálatok esetében más-más vetítési alapok választhatók: eszközök értéke, költségek 
nagysága, bértömeg stb.

A pozitív jövedelmezőség nem jelenti egyúttal, hogy a vállalakozás az adott piacon 
versenyképes is. A versenyképesség feltétele legalább az átlagprofitnak megfelelő 
jövedelmezőségi szint elérése. 
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2. ANYAG ÉS MÓDSZER

2.1. A vizsgálat adatbázisainak bemutatása

Kutatásaim során a kétféle megközelítéshez két adatbázist használtam fel. 

A mezőgazdaság helyzetét befolyásoló tényezők vizsgálatához makrogazdasági adatokat
tartalmazó adatbázist készítettem. Vizsgálataimnak ehhez a részéhez a Központi Statisztikai 
Hivatal által a Statisztikai Évkönyvekben és a Mezőgazdasági Statisztikai Évkönyvben 
rendszeresen publikált adatokból építkeztem. 

A vizsgálat időtávja az 1990 és 2005 közötti adatokra terjedt ki. Az adatbázisba olyan 
adatokat gyűjtöttem, melyek az ágazat makrogazdasági helyzetét befolyásolhatják. Ezek a 
következők:

• a mezőgazdaság bruttó kibocsátása, Bruttó Hozzáadott Értéke (BHÉ), ráfordítások

• mezőgazdasági termelési és értékesítési indexek, (volumen- és értékindex)

• nemzetgazdasági GDP

• beruházások alakulása (volumen- és értékindexek),

• a ráfordítások árindexe (1990=100%)

• termelői árindex (1990=100%)

• az árarányok (alakulásának vizsgálatára az agrárollót vettem figyelembe) 

• nettó hozzáadott érték

A másik adatbázisom egy 300 elemű vállalati minta. A Budapesti Corvinus Egyetemen 
(korábban BKÁE) a Vállalatgazdaságtan tanszék által vezetett „Versenyben a világgal” 
kutatási program kérdőíves felmérésére harmadik alkalommal került sor 2004. tavaszán. A 
2004-es felmérés adatainak kiértékelésében részt vettem, így a vállalati adatbázist erre 
alapozva állítottam össze. 

A legutóbbi felmérésre 2004 márciusa és júniusa között került sor, melyben 301 vállalat 4-4 
felsővezetője vett részt. Az előző felmérésekhez hasonlóan a válaszadó vállalatok egy-egy 
felsővezetője, pénzügyi, kereskedelmi és termelési területen dolgozó vezetője töltött ki egy-
egy terjedelmes kérdőívet. A vezérigazgatói kérdőív a vállalat helyzetével, stratégiájával, 
szervezeti felépítésével kapcsolatos kérdéseket tartalmazott. A pénzügyi vezetők részére 
összeállított kérdőív a költséggazdálkodásra, kontrolling tevékenységre vonatkozott. A 
kereskedelmi kérdőívben szerepeltek a piaci kapcsolatokat, az exporttevékenységet érintő
kérdések; a negyedik kérdőív a logisztikai rendszert és információ menedzsment színvonalát 
jellemző kérdéseket tartalmazott. 
A jövedelmezőséget befolyásoló tényezők vizsgálatakor alapvetően a pénzügyi kérdőívben 
szereplő változókat elemeztem. A kérdőívnek ez a része mérleg- és eredmény-kimutatásból 
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származó adatokat is tartalmaz. Ezeknek a segítségével pénzügyi mutatókat képeztem, melyek 
kiszámítási módját az 1. sz. táblázat tartalmazza.

Az adatbázis alapot szolgáltat időbeli összehasonlításokra is, hiszen a 2004-ben készült 
vizsgálat során a 2000-es és a 2002-es adatokra kérdeztek rá. Vagyis a fent említett 
mutatószámok két évben is rendelkezésemre álltak.

1. tábla

A használt mutatók és kiszámítási módjuk

A mutató megnevezése Kiszámítási módja

Likviditási gyorsráta (Forgóeszközök-Készletek)/Rövid lejáratú 

kötelezettségek

Likviditási mutató Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek

Forgóeszközök aránya Forgóeszközök/Mérlegfőösszeg

Tőke-ellátottsági mutató (Befektetett eszközök+Készletek)/Saját vagyon

Eladósodottság mértéke Kötelezettségek/Mérlegfőösszeg

Saját vagyon aránya Saját tőke/Mérlegfőösszeg

Bonitás (Tőkeáttétel) Kötelezettségek/Saját tőke

Árbevétel-arányos nyereség Adózott eredmény/Nettó árbevétel

Vagyonarányos nyereség Adózott eredmény/Saját tőke

Eszközarányos nyereség Adózott eredmény/Eszközök értéke

Létszámarányos nyereség Adózott eredmény/Létszám

Forrás: Saját szerkesztés

2.2. A használt módszerek kiválasztásának szempontjai

A hipotéziseim ellenőrzésére különböző módszertani eszközöket alkalmaztam a feltevések 
jellegétől, szakmai természetétől függően. A vizsgálataim során alkalmazott módszerekkel 
szemben a következő elveket fogalmaztam meg:

1. A módszer alkalmas legyen a két- és többváltozós sztochasztikus kapcsolatok 
elemzésére.

2. Legyen lehetőség a tényezők időbeli változásának vizsgálatára.

3. Alkalmas legyen az induló változók körének szűkítésére.
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4. Az eredmény legyen közgazdaságilag értelmezhető, illetve általánosítható.

5. Az eljárás alkalmas legyen csoportok képzésére, mind a változók, mind a 
megfigyelési egyedek vonatkozásában.

Mivel nem volt olyan módszer, mely valamennyi feltételnek egyszerre eleget tudott volna 
tenni, ezért több elemzési eszközt is használtam vizsgálataim során. A fenti követelmények 
teljesítéséhez a változók jellegének figyelembevételével az alábbi módszereket alkalmaztam:

• a mennyiségi ismérvek (az agrárolló és a mezőgazdasági kibocsátások alakulása) 
közötti kapcsolatok vizsgálatára a korreláció illetve a regressziószámítást,

• sztochasztikus idősorelemzési eljárásokat az időbeli változások bemutatására a 
makrogazdasági adataim elemzése során,

• a vállalati minta vizsgálatakor a változók számának csökkentésére faktoranalízist,

• klaszter-analízist a különböző jövedelmezőségű vállalati csoportok képzésére.

3. EREDMÉNYEK

1. Az agrárolló szerepének vizsgálata

Dolgozatom alapvető célja, hogy a vállalkozások jövedelmezőségi problémáit elemezzem, ám 
ehhez elengedhetetlen, hogy bizonyos makrofolyamatok tendenciáit megvizsgáljuk. 

Az egyes vállalkozások számára vannak olyan kötöttségek, gazdasági feltételek, amelyeken 
vagy rövidtávon nem, vagy egyáltalán nem tudnak változtatni. Ezek közé tartoznak a 
gazdasági környezet bizonyos adottságai. A mezőgazdaság esetében folyamatosan vizsgált az 
agrárolló kérdése, a szakirodalomban szinte valamennyi szerző kiemelten foglalkozik az 
agrárollóval, illetve annak hatásaival. Az agrárolló a mezőgazdasági output árváltozásának, 
illetve ennek előállításához felhasznált iparcikkek árváltozásának hányadosa. Az inputok 
árnövekedése rendszerint minden országban meghaladja a mezőgazdasági termékek 
árnövekedését, ezáltal az olló szárainak elhelyezkedése szinte előre meghatározott. A nyíló 
agrárolló a mezőgazdasági termelő gyengülő, a záródó agrárolló pedig erősödő pozícióikat 
jelzi. 

Az utóbbi években az EUROSTAT elvárásainak megfelelően a korábbi gyakorlattól eltérően 
az agrárolló számításakor a mezőgazdasági termelőiár-indexet osztják a mezőgazdasági 
ráfordítások árindexével. (KSH [2003], Villányi J. [2006]) Az így számított hányados esetén a 
mezőgazdaság számára hátrányos tendenciát –vagyis az olló nyílását- az index értékének 
csökkenése jelzi. 
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1.a. Az agrárolló szerepének elméleti megközelítése

Az agrárolló jövedelmezőségre gyakorolt hatásának kimutatásához Vincze Mária [1993] 
modelljét használtam fel, melyhez hasonlóan az alábbi egyszerűsítő feltételeket vezettem be:

1. Egytermékes kapcsolat esetét vizsgáltam, ahol egy input termékből egyféle output állítható 
elő, ismert termelési függvény segítségével.

2. A vállalati eredmény számszerűsítésekor állandónak tekintettem a bérköltségeket és a 
támogatások elvonások egyenlegét, vagyis azt feltételeztem, hogy ezek a vizsgált időszakban 
nem változtak. Ebben az esetben a mezőgazdaság eredménye a bevételek és a felhasznált ipari 
inputok értékének különbségére egyszerűsödik. 

Vincze következtetése, hogy a mezőgazdasági termelés értékének változását az agrárolló és az 
input költségek alakulása –mint külső tényezők- és az ipari input transzformációs indexének 
változása - mint belső, hatékonysági tényező- befolyásolja leginkább. 

A modell eredményei szerint a jövedelmezőség növekedése csak abban az esetben 
biztosítható, ha a hatékonyság növekedése meghaladja az agrárolló inverzének nagyságát. 
Ebben a megközelítésben mindegy, hogy az agrárolló nyílik vagy záródik, (azaz 1-nél kisebb, 
vagy nagyobb) az a fontos, hogy a hatékonyság változása ennél a hányadosnál nagyobb 
mértékű legyen. 

1.b. Az agrárolló és a mezőgazdasági BHÉ összefüggései a gyakorlatban

A számítások során először az agrárolló és a mezőgazdasági tevékenységből származó BHÉ
alakulását vizsgáltam 1991-től 2005-ig. A mezőgazdasági termékek árindexét és a 
ráfordítások árindexét (1990-es bázison) összehasonlítva megállapítható, hogy a vizsgált 
időszakban nyílt az agrárolló, vagyis az iparcikkek árai nagyobb mértékben nőttek, mint a 
termelés árindexe.

Az agrárolló és a GDP kapcsolatát a korreláció- és regressziószámítás segítségével 
vizsgáltam. Az agrárolló szoros negatív kapcsolatban van a GDP-vel és a mezőgazdasági 
BHÉ-kel is. 

1.c. Az ipari és a mezőgazdasági árak változásának hatása 

Mivel az agrárolló a mezőgazdasági termékek árváltozásának és a felhasznált ipari termékek 
árváltozásának hányadosából képzett mutatószám, ezért először ezeknek az árindexeknek a 
hatását vizsgáltam a mezőgazdasági BHÉ és a ráfordítások alakulására. Megállapításaim a 
következők:
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1) A ráfordítások esetében nagyobb a determinációs együttható értéke, mint a BHÉ
magyarázatánál. Ez azt jelenti, hogy a ráfordítások értéke sokkal inkább együtt mozog az 
árindexekkel, mint a BHÉ, vagyis az árak változása a ráfordításokra közvetlenebbül hat. 

2) Mind a négy függvény meredeksége pozitív, vagyis az árváltozásokkal együtt mozog a 
BHÉ és a ráfordítások is. A ráfordítások meredeksége nagyobb, mint a BHÉ alakulását leíró 
regressziófüggvény meredeksége. Ez arra utal, hogy egységnyi árváltozás esetén a 
ráfordítások nagyobb mértékben növekednek, mint a BHÉ.

3) Mivel időbeli ismérvek esetében számítottam regressziót, ezért elvégeztem a Durbin-
Watson statisztika értékelését, mely csak egy esetben jelezte azt, hogy nincs pozitív 
autokorreláció a modellben (a ráfordítások árindexének és a ráfordítások értékének alakulása 
közötti regressziófüggvénynél). A másik három esetben nem hozható döntés az 
autokorrelációval kapcsolatban. 

1.d. A árindexek hatása a BHÉ és a ráfordítások esetén (autoregresszió)

Autoregresszív folyamatként újrabecsültem a regressziós paramétereket1, melyek alapján a 
következő megállapításokat tettem:

1) A determinációs együttható értéke a ráfordítások esetében nagyobb, mint a GDP-nél, ami 
azt jelenti, hogy a ráfordítások szorosabb kapcsolatban vannak az árak alakulásával. A GDP 
értékét más tényezők is jelentősen befolyásolhatják.

2) A ρ az autokorreláció mértékét jelzi, arra utal, hogy az eredményváltozó milyen 
mértékben függ saját korábbi értékeitől. A táblázat adataiból leolvasható, hogy ennek értéke a 
BHÉ esetében nagyobb, ami arra utal, hogy a BHÉ – egyéb tényezők mellett - sokkal inkább 
függ saját korábbi értékeitől, mint a ráfordítások. A ráfordítások értékének alakulása is függ 
az előző évi ráfordítástól, de kisebb mértékben. Ez azt jelenti, hogy a BHÉ alakulásában 
nagyobb a „tehetetlenség”; sokkal inkább az előző évek adatai befolyásolják alakulását.

3) Ennek is lehet következménye, hogy a függvények meredeksége kisebb, vagyis a GDP 
egységnyi árváltozásra kisebb mértékben reagál, mint a ráfordítások. 

1.e. Az agrárolló hatása a mezőgazdasági kibocsátásokra

Azt is vizsgáltam, hogyan hat az agrárolló a mezőgazdasági bruttó kibocsátására, a BHÉ-re és 
a ráfordítások alakulására. Mivel a Durbin –Watson statisztika szerint autokorreláció 
figyelhető meg a maradékokban, (a statisztika értéke 0,5 körüli) ezért autoregresszív 
folyamatként becsültem az összefüggéseket. Az agrárolló alakulásának függvényében az 
eredmények a 2. táblában találhatók. 

  
1 Az autoregresszív folyamatoknál a Prais –Winsten módszert használtam, mert mint az Anyag és módszer 
fejezetben leírtam, kevés számú megfigyelés esetén pontosabb eredményeket ad. 
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A táblázat adataiból következik, hogy a ráfordítások alakulását magyarázza legkisebb 
mértékben az agrárolló. Ha ezt szembeállítjuk az előzőekben tett megállapításokkal, vagyis, 
hogy a ráfordítások nagyobb mértékben reagálnak az árindexek alakulására, akkor 
mindenképpen meglepő az eredmény. Felvetődhet az a kérdés, hogy az agrárolló hatása 
közvetlenül nem is értékelhető, hanem csak abban az esetben, ha külön vizsgáljuk a termelői 
és a ráfordítási árindexek hatásait. 

2. tábla

Az agrárolló hatása a mezőgazdasági mutatók alakulására

Megnevezés Bruttó kibocsátás Ráfordítások Mezőgazdasági GDP
2R (%) 33,6 22,9 51,0

ρ 0,863 0,879 0,804

b 12312,819 7239,595 5,21

Forrás: Saját számítások

Ahhoz, hogy ezt a megfogalmazást megerősíthessem, tovább vizsgáltam a BHÉ alakulását az 
agrárolló változásának függvényében. A modell eredményei szerint ha az agrárolló 1 
egységnyivel növekszik, - ami jelen esetben 1 százalékpontos emelkedést jelent, ami az új 
számítási metódus szerint a mezőgazdaság számára az árarányok kedvező változását jelenti-
akkor a mezőgazdasági BHÉ 16,983 milliárd Ft-tal fog csökkenni. 

Mivel a nemzetgazdasági GDP és a mezőgazdasági BHÉ nagyságrendileg különbözik, ezért 
annak vizsgálatára, hogy az egyes hatásokat össze tudjam hasonlítani, a hatványkitevős 
regresszió eredményeit is elemeztem. A hatványkitevős függvény 1b paraméterét 
rugalmasságként értelmezzük, ezek szerint, ha az agrárolló 1%-kal emelkedik, akkor a 
mezőgazdasági tevékenységből származó BHÉ 2,87%-kal fog csökkenni. A nemzetgazdasági 
GDP esetében ez a rugalmasság sokkal nagyobb, a mezőgazdasági értéknek több mint 
kétszerese. Ha az agrárolló 1%-kal növekszik, akkor a nemzetgazdasági GDP várhatóan 
5,79%-kal fog csökkenni.

A két rugalmasság összehasonlítása alátámasztja azt, hogy az agrárolló hatással van a GDP 
(és a BHÉ) értékére, azonban a mezőgazdaság esetében sokkal kevésbé, mint a teljes 
nemzetgazdaságban. Ha az agrárolló értéke nő (vagyis a mezőgazdaság szempontjából 
kedvezően alakulnak az árarányok,) akkor a GDP értéke csökken. Másképpen fogalmazva az 
agrárolló csökkenése (ami gyakrabban előforduló jelenség, vagyis az árarányok kedvezőtlen 
alakulása) növeli a GDP értékét, a mezőgazdaság esetén kisebb mértékben, mint a teljes 
nemzetgazdaságban. Ebben az esetben már megjelenik az agrárollónak a mezőgazdasági BHÉ
szempontjából negatív hatása. Mivel a mezőgazdasági BHÉ-t kisebb mértékben növeli az 
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agrárolló, mint a nemzetgazdaságit GDP-t, ebből következően a mezőgazdaság 
nemzetgazdaságon belüli arányát csökkenti.

1.f. A GDP aránya a bruttó kibocsátáshoz viszonyítva

Megvizsgáltam azt is, hogy a mezőgazdasági bruttó kibocsátás-arányos BHÉ közvetlenül 
kapcsolatba hozható-e az agrárolló alakulásával. Ez a mutató százalékban jelzi, hogy a 
mezőgazdaság bruttó kibocsátásának mekkora hányada a BHÉ, így ennek a mutatónak a
segítségével jellemezhető az adott gazdasági ág jövedelmezőségi helyzete. A BHÉ aránya a 
mezőgazdasági bruttó kibocsátáshoz viszonyítva 1994-ben és 1995-ben volt a legmagasabb, 
49%. Ehhez hozzájárult, hogy a mezőgazdasági BHÉ a vizsgált perióduson belül a
legnagyobb mértékben 1994-ről 1995-re növekedett, 32%-kal. Az 1990-es években 40% 
fölötti volt ennek a mutatónak az értéke, ami a 2000-es években 40% alá csökkent. 

A kapott függvény szerint a BHÉ arányát a bruttó kibocsátáson belül kis mértékben 
magyarázhatjuk az agrárolló alakulásával. A lineáris függvénnyel ennek a mutatónak a 
varianciája 44,9%-ban az aktuális időszaki agrárolló alakulásával magyarázható. Az illesztett 
függvény 1b paramétere szerint, ha az agrárolló 1 százalékponttal nő, akkor a 
mezőgazdaságban a GDP aránya a bruttó kibocsátásból 0,56 százalékponttal fog növekedni.

A függvény: xy 56,0195,1ˆ +=

ahol . x : Agrárolló alakulása 1990=100%

y : BHÉ aránya a bruttó kibocsátásból (%) 

Vagyis ha elfogadjuk, hogy ez az arány jellemzi a mezőgazdaság egészének 
jövedelemtermelő képességét, akkor az látszik, hogy a javuló árarányok pozitív hatással van 
ennek alakulására. A hatványfüggvény2 szerint az agrárolló 1%-os növekedésére a bruttó 
kibocsátás arányos GDP 0,863%-kal fog növekedni, vagyis az agrárolló növekedésénél azért 
kisebb ütemben nő a jövedelmezőséget jelző mérőszám.

A regressziófüggvény feltételeinek teljesülése

Ezek a megállapítások, úgy tűnik, hogy alátámasztják az agrárolló negatív hatását az ágazat 
helyzetére, hiszen azt jelzik, hogy amennyiben a mezőgazdaság szempontjából kedvezően 
alakulnának az árarányok, (növekvő agrárolló), akkor a jövedelmezőség is növekedne. Ám az 
előzőekben illesztett függvényekkel, illetve a regressziószámítás alkalmazhatóságának 
feltételeivel kapcsolatban felmerül néhány probléma. 

  
2 Ennek valamelyest rosszabb az illeszkedése; a determinációs együttható 38,4%.
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Az egyik fontos kérdés, hogy a maradékváltozó normális eloszlású-e. Ha a reziduumok 
normalitása nem áll fenn, akkor a paraméterekre vonatkozó tesztek félrevezetők lehetnek. A 
kis mintára is használható eszközök közül a grafikus tesztek használhatók. 

A másik feltétel a maradéktagok autokorrelálatlansága, aminek tesztelésére a Durbin –Watson 
teszt a legelterjedtebb. A bruttó termelési érték-arányos BHÉ és az agrárolló kapcsolatát leíró 
függvényben a DW-statisztika értéke 0,73. Ez az érték az egy magyarázóval, 15 mintaelem 
mellett kikereshető táblázatbeli értékek alatt van, ami pozitív autokorrelációt jelez. 

A lehetséges megoldások autokorreláció esetén

Ez mindenképpen azt jelenti, hogy a modellt újra kell gondolni. A lehetséges megoldások 
közül kettőt fogok bemutatni.

I. Az egyik lehetséges megoldás, ha a maradéktagra valamilyen ARMA függvényt próbálunk 
felírni, ami átvezet az idősorok vizsgálatához. Ha a vizsgálatok során figyelembe vesszük, 
hogy az adatok idősorból származnak, akkor az idősorelemzés eszköztárából is találunk 
alkalmas módszereket az adataink (illetve jelen esetben a maradékok) vizsgálatára. 

Az ARMA modell kiválasztásához az adott változó autokorreláció (ACF) és parciális 
autokorreláció (PACF) függvényei adnak támpontot. Az ACF leginkább egy csillapodó 
szinusz görbére hasonlít, ami AR folyamatra utalhat.

A megfelelő ARMA modell kiválasztásához az Akaike-féle információs kritérium értékét 
vizsgáltam. A regressziófüggvény maradéktagját )0,1(ARMA folyamatként sikerült 
meghatározni.

II. A másik lehetőség, ha valamely teszt szerint autokorrelált a regressziófüggvény 
maradéktagja, hogy a Cochrane–Orcutt vagy Prais–Winsten módszerek segítségével, iteratív 
eljárással becsüljük meg a függvény paramétereit. Mindkét módszer szerint elvégeztem a 
vizsgálatokat, az eredmények összehasonlítását tartalmazza a 3. tábla. 

A két módszer hasonló eredményeket adott. A korrigált determinációs együttható a PW-
módszer szerint magas, (96,6%), ami azt jelzi, hogy a függvénynek igen jó az illeszkedése. A 
paraméter szignifikanciája mindkét módszer szerint igen jónak mondható. A PW 
regressziófüggvényben kisebb jelentősége van az autoregresszív folyamatnak, mint a CO-ban, 
és nagyobb a regressziós paraméter meredeksége. Az eltérés igen kis mértékű. A PW módszer 
szerint nagyobb jelentősége van a modellben a regressziós paraméternek, vagyis ebben a 
függvényben kisebb a változó „tehetetlensége”; a termelési érték-arányos BHÉ kevésbé –bár 
igen nagy mértékben –függ saját korábbi értékeitől. A CO módszer szerinti modellben 
magasabb az autokorreláció, vagyis kissé nagyobb mértékben a tehetetlenség hat a termelési 
érték-arányos BHÉ alakulására. 
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3. tábla

A Cochrane –Orcutt és a Prais –Winsten módszer eredményeinek összehasonlítása

Megnevezés Cochrane -Orcutt Prais –Winsten

Kiinduló DW-statisztika 0,743 0,743

Végső autokorrelációs együttható ( ρ ) 0,573 0,570

Korrigált determinációs együttható ( )2
adjR 0,955 0,966

Végső DW-statisztika 1,796 1,798

A regressziós paraméter 0,584 0,584

A paraméter szignifikanciája 0,000 0,000

Forrás: Saját számítások 

A függvénnyel kapcsolatos igen fontos megjegyzés, hogy az agrárolló aktuális időszaki 
értékének pozitív kapcsolata van a mezőgazdaság jövedelmezőségével. 

Az ismertetett függvényekben nem szerepel a konstans tag; ha azt is bevonjuk a vizsgálatba, 
akkor igen alacsony meredekség mellett az agrárolló nem szignifikáns paraméterré változik!

2. A naturális termelési mutatók változása

Az árarányok változásán kívül a naturális hatékonysági mutatók befolyásolhatják jelentős 
mértékben a mezőgazdasági kibocsátást és a GDP-t. Ennek vizsgálatához a növénytermesztési 
ágazat adatai közül a búza és a kukorica termésátlagát (az egy hektárra jutó kg-ban mért 
termésmennyiséget) és a 100 hektárra jutó sertés illetve szarvasmarha állomány nagyságának 
alakulását vettem figyelembe. 

Mind a növénytermesztés, mind az állattenyésztés naturális mutatói jelentősen változtak 
1990-hez képest. A növénytermesztésre inkább az ingadozás volt a jellemző, az 
állattenyésztésben ezzel szemben szinte folyamatos csökkenés figyelhető meg. 

Hasonlóképp megvizsgáltam az állattenyésztési adatok alakulását is, amiből megállapítottam, 
hogy mindkét változó jelentősen csökkent a vizsgált időszakban. Ezek után egy regressziós 
modellt készítettem, melyben a BHÉ szerepelt, mint eredményváltozó; a naturális mutatók 
voltak a magyarázóváltozók. A megfigyelt tendenciák miatt nem meglepő, hogy a búza 
termésátlaga és a sertésállomány nagysága nem bizonyult szignifikánsnak. A másik két 
változóval a determinációs együttható értéke 80,9%, vagyis a BHÉ alakulása jól közelíthető a 
kukorica termésátlagának és a szarvasmarha-állomány alakulásával; és a tesztek szerint a 
maradéktagok nem autokorreláltak. A legjobban illeszkedő lineáris függvény:
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21 7,2078427,381,453051ˆ xxy −⋅+=

ahol . 1x : Kukorica termésátlaga (kg/ha)

2x : Szarvasmarha-állomány (db/100ha)

y : Mezőgazdasági BHÉ (folyó áron, millió Ft)

A kukorica termésátlagának pozitív a meredeksége, vagyis a termésátlag növekedésével a 
BHÉ értéke is növekszik. Egységnyi termésátlag növekedés 38 millió Ft-tal növeli a 
mezőgazdasági GDP értékét. A szarvasmarha-állomány alakulásának negatív meredeksége 
viszont arra utal, hogy a vizsgált periódusban az állattenyésztés eredményei sokkal nagyobb 
mértékben romlottak, mint a növénytermesztésé. A változóhoz tartozó negatív meredekség 
tehát azt jelzi, hogy az ágazat helyzetéből adódóan nem volt kedvező az állatállomány 
növelése, mivel a termelés és az értékesítés is jelentősen visszaesett. 

Összességében megállapítható, hogy a mezőgazdaság makroökonómiai mutatóinak 
alakulására hatással vannak a naturális mutatók, illetve az árarányok alakulása. Az árarányok 
változását kifejező agrárolló hatásai azonban közvetlenül igen nehezen számszerűsíthetők. A 
ráfordítások illetve a termelői árak alakulását kifejező indexek vizsgálatának van kiemelt 
jelentősége. 

3. A vállalati jövedelmezőség elemzése faktoranalízis segítségével

A vállalatok jövedelmezőségének vizsgálatát a kérdőíves felmérés eredményei alapján 
végeztem el. Először faktor-analízis segítségével vizsgáltam a változókat, aminek kettős célja 
volt:

1) A vállalati gazdálkodás szempontjából valamennyi mutató fontos, hiszen mindegyik a 
gazdálkodás valamely területét jellemzi. Ezzel együtt feltételeztem, hogy a jövedelmezőségi 
mutatók információtartalma egy mesterséges változóba összesűríthető, mely általánosan 
jellemezheti a vállalkozás jövedelmezőségi helyzetét. 

2) Másrészt fontos volt számomra, hogy a későbbi vizsgálatok során figyelembe vehető 
tényezőket meghatározzam. 

3.a. A vizsgálatba bevont változók a teljes mintában

A vizsgálatok során standardizált (vagyis nulla várható értékű és egységnyi szórású) 
változókat használtam, mert az eredeti változók eltérő mértékegysége, illetve nagyságrendje 
befolyásolja a faktorsúlyok nagyságát, így a faktorstruktúra kialakulását, ami standardizált 
változókkal kiküszöbölhető. 
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Az elemzésbe vont 11 mérleg- illetve eredmény-kimutatásból számítható mutató közül a 
jövedelmezőségi helyzetet

• az eszközarányos nyereség,

• a létszámarányos nyereség,

• a vagyonarányos nyereség és

• az árbevétel-arányos nyereség jellemzi.3

A vizsgálatok megkezdése előtt feltételeztem azt, hogy a négy jövedelmezőségi mutatószám 
majd szétválik a többitől, és ezt empirikusan szerettem volna bizonyítani. Feltételeztem 
továbbá, hogy a használt mutatók információtartalma egyetlen változóval is kifejezhető. A 
vizsgálatok során a forgatás nélküli eredmények nem adtak egyszerű struktúrát, ezért varimax 
forgatással rotáltam a faktorokat. 
Mivel a teljes mintát tekintve a két évben szinte teljesen azonosak az eredmények, ezért a 
következő megállapításokat tehetjük:

1. A 11 pénzügyi mutatószám információtartalma 4 faktorba sűríthető, melyek közül a 
második a jövedelmezőség faktora. Az előzetes feltételezéseknek megfelelően a 
jövedelmezőség vizsgálatára használt mutatószámok elkülönültek a többi mutatótól.

2. A faktorok látens, háttérváltozókat testesítenek meg. Ha elfogadjuk azt, hogy a 
második faktor a jövedelmezőséget jellemzi, akkor elmondható, hogy a 
jövedelmezőség leginkább az eszközarányos nyereségben tükröződik. Ezeknek a 
mutatóknak a tartalma, mint már említettem nem azonos, ám a vizsgálatok 
eredményeként megállapítható, hogy a jövedelmezőség általános jellemzésére 
leginkább ez a mutató használható. A legkevésbé a vagyon-arányos nyereség alkalmas 
a jövedelmezőségi helyzet általános megítélésére.

3. A forgóeszközök aránya változó önálló faktorba került, vagyis ez a változó a teljes 
vállalati mintára sem a likviditással, sem a jövedelmezőséggel, sem a tőkét jellemző 
faktorral nem hozható kapcsolatba. 

3.b. A jövedelmezőség mutatószámai a mezőgazdasági vállalkozások esetében

Ugyanezeket a vizsgálatokat elvégeztem a mezőgazdasági tevékenységet végző 
vállalkozásokra is. Elemeztem, hogy ebben az esetben változik-e a faktorok struktúrája, vagy 
hasonlóak a változók közötti kapcsolatok. A már említett 11 pénzügyi mutatószámot 
vizsgáltam, mindkét évre, ami alapján a következő megállapítások tehetők:

  
3 Elemzéseim során nem csak a szigorúan értelmezett jövedelmezőségi mutatószámokat vizsgáltam, aminek 

egyik oka, hogy egyes elemezők szerint a gazdálkodás eredményeinek vizsgálatára használhatók a likviditási 

mutatószámok is.
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1. A pénzügyi mutatószámok információtartalma 3 faktorba sűríthető, melyek közül az 
első jellemzi a jövedelmezőséget. A jövedelmezőség jellemzésére használt 
mutatószámok különváltak a többitől. 

2. A négy általánosan használt mutatón kívül a jövedelmezőség faktorába került a tőke-
ellátottsági mutató is, bár nem jelentős a súlya. Ez arra utal, hogy a mezőgazdasági 
vállalkozások jövedelmezőségével negatív kapcsolatba hozható a tőke-ellátottság. 

3. A mezőgazdasági vállalkozások esetében a jövedelmezőség leginkább a vagyon-
arányos és az eszköz-arányos jövedelmezőségben tükröződik. A mezőgazdasági 
vállalkozásokra is igaz az előzőekben megfogalmazott megállapítás, hogy a 
jövedelmezőség általános jellemzésére az eszköz-arányos nyereség alkalmas. A teljes 
mintához képest azonban a vagyon-arányos jövedelmezőség fontosabb, vagyis 
nagyobb jelentősége van a vállalkozásban meglévő vagyonra jutó eredménynek. Ez a 
termelési tényezőnek (speciálisan a földnek) a különleges jellemzőire utal. 

4. A jövedelmezőség faktorán belül a legkisebb jelentősége a létszám-arányos 
jövedelemnek van. Ez nem is meglepő, a szakirodalomban sem jellemző, hogy ezt a 
mutatószámot használnák. A mezőgazdaságban alkalmazottaknál nagy jelentősége van 
az idényjellegű foglalkoztatásnak, éppen emiatt a munkaráfordítást is jellemzően éves 
munkaerő-egységben mérik. A jövedelmezőség jellemzésekor is jellemzően ez a 
viszonyítás alapja.

5. A teljes minta eredményeihez képest nem alkot külön faktort a forgóeszközök aránya 
mutató; az a tőkét jellemző faktorral van szoros kapcsolatban.

4. A vállalati minta jellemzése a jövedelmezőségre ható változók szempontjából

A kutatás során felmerült az igény, hogy fogalmazzunk meg, válasszunk ki olyan vállalati 
jellemzőket, melyek alapján tovább vizsgálhatók a különböző vállalatcsoportok sajátosságai, s 
melyeket minden kutató egységes, a közösen elfogadott értelmezés szerint használ. A 
vállalatok csoportba sorolása 10 szempont alapján történt 4: vállalatméret, a tulajdonosok 
típusa, a vállalat fő tevékenysége (ágazat), a tevékenység diverzifikáltsága, az 
exportorientáltság, az EU-csatlakozással kapcsolatos várakozások, a piaci/környezeti 
változásokhoz való viszony, a vállalati teljesítmény, a piaci célok és a piac jellemzői (piaci 
koncentráció). 

4.a. A vállalatméret vizsgálata

Mivel két év adatai is rendelkezésemre álltak, ezért összehasonlításokat végeztem, melyek 
során azt vizsgáltam, hogyan változott az egyes mutatók értéke a különböző méret szerinti 
kategóriákban. A kapott eredmények a 4. sz. táblázatban láthatók.

  
4 Az egyes kategóriák kialakításának részleteit lásd: Wimmer- Csesznák [2005]. Itt most csak azokat a részeket 
emeltem ki, melyek a későbbi vizsgálataim szempontjából fontosak.
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4. tábla

A vizsgált vállalatok méret szerinti besorolása

Vállalatméret Árbevétel-arányos nyereség Változás 

2000=100%

Párosított T-

próba p-értéke2000 2002

Kis 0,0727 0,0128 17,6 3,9%

Közepes 0,0295 0,0291 98,6 94,3%

Nagy 0,0206 0,0312 151,5 6,3%

Együtt 0,0372 0,0258 69,4

Forrás: Saját számítások

A változásokat tekintve megállapítható, hogy csak a nagyvállalatok esetében növekedett az 
árbevétel-arányos nyereség értéke, ami a két év alatt másfélszeresére emelkedett. A közepes 
méretű vállalatok jövedelmezősége bár csökkent, az átlagos változáshoz viszonyítva, mégis 
pozitívumként értékelhető, hogy nem volt olyan nagy mértékű a visszaesés. A kisvállalatok 
jövedelmezőségi viszonyait tekintve drasztikus csökkenés figyelhető meg. Ezek alapján 
felmerülhet a kérdés, hogy a méret jelentősége nem abban jelentkezik, hogy a vállalat 
jövedelmezősége a többi csoporthoz mérten mekkora. Igen nagy jelentősége van annak, hogy 
milyen jövőbeni lehetőségei vannak egy vállalatnak. Ezek alapján a vállalati méret a 
jövedelmezőségi változásokat, azok lehetőségét határozza meg. 
Összességében csak a kisvállalatok esetében mutat a párosított t-próba szignifikáns 
különbséget, ami azt jelenti, hogy a kisvállalatok esetében egyértelműen bebizonyososdott, 
hogy az árbevétel-arányos jövedelmezőségük a két év alatt szignifikáns mértékben csökkent. 

4.b. Az EU-csatlakozással kapcsolatos várakozások 

Az EU-csatlakozással kapcsolatos várakozások megítélése esetén a kategóriák kialakítása 
klaszterelemzéssel történt, ami alapján három csoport alakult ki. 

1. Optimisták (137 vállalat): ebbe a csoportba tartoznak azok, akik lehetőségeket látnak, 
alapvetően piacbővülést, remélnek, ugyanakkor erősebb versenytársakra is számítanak. 

2. Semlegesek (61 vállalat): nem számítanak jelentősebb piaci változásokra az EU-
csatlakozás miatt, semlegesen viszonyulnak a csatlakozáshoz, nem túl optimisták, de nem 
is aggódnak.

3. Nehézségekre számítók (66 vállalat): Erősebb versenyre számítanak, kockázatokat 
észlelnek, bizonytalanságot éreznek az EU-csatlakozás miatt. 

A jövedelmezőségi mutatók változását vizsgálva az optimista csoportba tartozókra 
vonatkozóan szignifikáns különbségek figyelhetők meg. A vagyonarányos (p-érték 7,4%) és 
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az eszköz-arányos jövedelmezőség (1,4%) 2000-ről 2002-re jelentősen változott. A változás 
iránya azonban meglepő, hiszen ebben a csoportban a jövedelmezőség szignifikánsan 
csökkent5 a vizsgált időszakban. Szintén csökkent az árbevétel-arányos jövedelmezőség, 
(47%-kal) illetve a jövedelmezőség faktorának értéke, ám ezek nem bizonyultak 
szignifikánsnak. Vagyis az optimista csoportba azok a vállalkozások kerültek, akiknek 2000-
ben az átlagosnál magasabb jövedelmezőségi mutatóik voltak, amelyek azonban 2002-re 
jelentős mértékben csökkentek. Az Unióhoz való csatlakozástól valószínűleg lehetőségeik 
javulását várták, vagyis azt, hogy javíthatnak jövedelmezőségi pozíciójukon.

A semlegesek csoportjában sem a változások, sem a csoportonkénti értékek különbsége nem 
volt szignifikáns, ezen vállalatok jövedelmezőségi mutatói alig változtak a két év alatt.

A nehézségekre számítóknál szintén csökkentek a jövedelmezőségi mutatók, a 
létszámarányos eredmény átlagos értéke negatív is lett. Ezzel együtt a változások nem voltak 
statisztikailag igazolhatók. 

4.c. Változásokhoz való viszonyulás 

A változásokhoz való viszonyulás, reagáló-képesség szerinti vizsgálatnál a felső vezetők 
értékelték saját vállalatukat a környezeti változásokra való reakciók alapján. A mintában 
azokat a vállalatokat, melyek késve reagáltak, illetve a változásokat felismerték, de azokra 
késve reagáltak összevontan kezeltük, mint a változásokat nehezen követők. Az egyéb választ 
megjelölőket külön-külön csoportba soroltuk. 
Ha a jövedelmezőségi mutatók változását vizsgáljuk, akkor szignifikáns különbségeket 
találunk. A változásokat nehezen követőknek valamennyi jövedelmezőségi mutatószámuk és 
faktor értéke is jelentősen csökkent a vizsgálat időszakban.
Szignifikánsan növekedett viszont (p-érték 6%) a változásokat befolyásolók esetében a 
létszám-arányos jövedelmezőségi mutató. Ennek a mutatónak az értéke több mint kétszeresére 
emelkedett a 2 év alatt. Ebben a csoportban a jövedelmezőség növekedett, ami a faktor 
értékének jelentős emelkedésében is megmutatkozott. 

4.d. Vállalati teljesítmény 

A vállalati teljesítmény szerinti csoportképzés a felső vezetők által adott értékelés alapján 
történt. A kérdésre adott válaszok alapján készített klaszterelemzés során három jól 
elkülöníthető, különböző teljesítménnyel jellemezhető csoport jött létre. A válaszadók az 
árbevétel-arányos nyereségüket, a tőkejövedelmezőségüket, a piaci részesedésüket, a 
technológiai és a menedzsment színvonalát, a termék illetve szolgáltatás minőségét 

  
5 A vagyonarányos jövedelmezőség 80, az eszközarányos jövedelmezőségi mutató értéke 40%-kal esett vissza. 
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jellemezték. A vállalatok az iparági átlaghoz viszonyított teljesítményük saját értékelése 
alapján három csoportba (lemaradók, átlagosan teljesítők, vezetők) sorolhatók.
A saját értékelés szerinti vállalati teljesítmény és a jövedelmezőség kapcsolatát vizsgálva a 
lemaradók csoportjában mutatható ki szignifikáns változás. 
A lemaradók csoportjában valamennyi jövedelmezőségi mutató jelentősen csökkent 2002-re. 
Ezek közül három változó csökkenése szignifikánsnak is tekinthető6:

• az árbevétel-arányos nyereség (1,3%),

• a vagyon-arányos nyereség (4,3%)

• az eszközarányos nyereség (3,4%).

Ezek alapján megállapítható, hogy a vállalati teljesítmény értékelése szoros kapcsolatban áll a 
jövedelmezőségi mutatók változásával. 
Az átlagosan teljesítők esetében szignifikáns változás nem volt megfigyelhető, illetve 
tendenciát sem tudtam kimutatni. Volt olyan jövedelmezőségi mutató, melynek értéke javult 
(vagyonarányos jövedelmezőség), volt olyan, amely romlott (árbevétel-arányos-, létszám-
arányos nyereség), és olyan is amely nem változott. 
A vezetők esetében -a vagyon-arányos jövedelmezőség kivételével- a jövedelmezőségi 
mutatók javultak, a változások közül a létszám-arányos nyereség növekedése 5,4%-os p-érték 
mellett szignifikánsnak is tekinthető. Tehát a vezetők csoportjára is igaz, hogy a 
jövedelmezőségi mutatók változása összefüggésben van a teljesítmény megítélésével. 

4.e. Piaci koncentráció 

A piaci koncentráció, piacszerkezet jellemzéséhez azt vizsgáltuk, hogy hány vállalat realizálja 
a piac teljes forgalmának 75%-át. 

A válaszok alapján a vállalatok legnagyobb része olyan piacon tevékenykedik, ahol a piaci 
forgalom 75%-át legfeljebb 4 vállalat realizálja. A koncentrált piacon tevékenykedő vállalatok 
jövedelmezősége a vizsgált időszakban növekedett, valamennyi jövedelmezőségi mutató és a 
jövedelmezőség faktora alapján egyaránt. Ezek közül a változások közül kettő szignifikánsnak 
is tekinthető. A létszámarányos nyereség p-értéke 7,4; a jövedelmezőség faktoráé 3,9%. A 
másik két csoportban a jövedelmezőség valamennyi mutatószám alapján csökkent. Ezek 
alapján elmondható, hogy a koncentrált piacon tevékenykedő vállalatok növelték 
jövedelmezőségüket 2000-ről 2002-re. 
A kutatók a koncentráció és a jövedelmezőség kapcsolatát vizsgálva általában pozitív irányú 
összefüggést találtak, kivéve Ausztriát, ahol negatívat. (Aiginger és Leo [1991]) Ezen vállalati 
minta alapján egyik állítás sem igazolható egyértelműen. A jövedelmezőségnek a piaci 
koncentrációval való kapcsolatának „iránya” nem határozható meg egyértelműen. A 

  
6 Zárójelben a p-értékek szerepelnek.



20

koncentrált piacon jelen lévő vállalatoknak volt esélyük a jövedelmezőség növelésére, vagyis 
a jelentős koncentráció pozitív hatással van ezekre a mutatókra. 
A mérsékelt illetve a teljesen megosztott piacon tevékenykedők esetében nem tudunk ilyen 
általános érvényű megállapításokat tenni. Ezek alapján a koncentráció és a jövedelmezőség 
kapcsolatának vizsgálata további elemzést, kutatásokat követel.

5. A jövedelmezőség alakulását befolyásoló változók vizsgálata a mezőgazdasági 

vállalkozásoknál 

Az előzőekben bemutattam, hogy bizonyos változók milyen hatással vannak a vállalati 
jövedelmezőség változására. Ebben a részben azt mutatom be, hogy mindez hogyan alakul a 
mezőgazdasági vállalkozásokban, illetve melyek a fontosabb eltérések. A mintában 26 
mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozás szerepel, amelyek legnagyobb része 
(42,3%-a) a közepes méretűekhez tartozik. 

Az Unióhoz való csatlakozással kapcsolatos várakozások tekintetében a mezőgazdasági 
vállalkozások megoszlása különbözik a teljes minta megoszlásától. 

5. tábla

A teljes minta és a mezőgazdasági vállalkozások mintájának megoszlása a várakozások 
szerint

Megnevezés Teljes minta Mezőgazdasági 
vállalkozások

Megoszlása (%)
Optimisták 51,9 62,5
Semlegesek 23,1 12,5
Nehézségre számítók 25,0 25,0
Összesen 100,0 100,0

Forrás: Saját számítások

A nagy különbség az optimisták tekintetében figyelhető meg, a mezőgazdasági vállalkozások 
sokkal nagyobb arányban tekintettek pozitív várakozással az Uniós csatlakozás elé. 

A változásokhoz való viszonnyal kapcsolatban is hasonló megállapítás tehető, hiszen a 
mezőgazdasági vállalkozások esetén jóval kisebb a változásokat befolyásolók, illetve az arra 
felkészülők aránya, mint a teljes mintában. 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a mezőgazdasági vállalkozások csoportjában nagyobb 
arányban fordulnak elő a kisvállalatok, akik optimisták az EU-csatlakozást illetően, mint a 
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teljes mintában. Az agrárgazdaságban tevékenykedők a változásokat jellemzően késve 
ismerik fel, saját jellemzésük szerint is inkább csak átlagos a teljesítményük. Mindezek a 
tényezők az előbbi megfigyelések alapján negatív kapcsolatban van a jövedelmezőség 
alakulásával. A jövedelmezőség csökkenését –egy mutató kivételével- meg is figyelhettük a 
mintában szereplő vállalkozások esetében. Ebből megállapítható, hogy a mezőgazdasági 
vállalkozásokra is igazak a korábban tett megállapítások, vagyis az, hogy

• a vállalat mérete,

• az EU-csatlakozással kapcsolatos várakozások,

• a változásokhoz való viszonyulás,

• a vállalati teljesítmény megítélése 

jelentősen befolyásolják a vállalatok jövedelmezőségi helyzetét. 

6. A jövedelmezőség alakulását befolyásoló változók szerinti csoportok a mintában

Az előzőekben vizsgált változók (méret, a várakozások, a változásokhoz való viszony, a 
teljesítmény és a piaci koncentráció) alapján a vállalataink klaszteranalízis segítségével 
csoportokba sorolhatók. A vállalatok közül 193 volt besorolható, 4 csoportba. A klaszterek 
szerinti megoszlásokat tartalmazza a 6. sz. tábla. 

6. tábla

A vállalkozások klaszterenkénti megoszlása

Klaszter
Vállalatok 

száma
A vállalatok 

megoszlása %
1 47 24,4%
2 56 29,0%
3 55 28,5%
4 35 18,1%
Együtt 193 100,0%

Forrás: Saját számítások

Az egyes klaszterek jellemzésére felhasználhatjuk a képzésük során használt változókat, 
melyek alapján az egyes klaszterek jellemzését illetve megnevezését tartalmazza a 7. sz. tábla.
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7. tábla

Az egyes klaszterek jellemzői

Klaszter 1. 2. 3. 4.

Méret Kisvállalat

(nagyvállalat)

Közepes Közepes- nagy Nagyvállalat

EU-csatlakozás Semleges 

(nehézségek)

Nem semleges Nehézségek

(semleges)

Semleges

(Optimista)

Változások Késve reagál

(felkészül)

Késve -felkészül Késve reagál 

(nehezen követ)

Befolyásolók 

(felkészülők)

Teljesítmény Átlagos Átlagos

(vezető)

Lemaradó Vezető

Koncentráció Mérsékelten 

koncentrált

Megosztott piac Mérsékelten 

koncentrált 

Koncentrált piac

Megnevezés Kétséges Stagnáló Leszakadó Prosperáló

Forrás: Saját elemzések

Az első csoportot kétségesnek neveztem el, mert bár önmaguk teljesítményét átlagosnak 
tartják, a változásokra csak késve reagálnak. Jellemzően kisvállalatok kerültek ebbe a 
csoportba, melyek az EU-val kapcsolatban inkább semlegesek, vagy nehézségeket várnak. A 
vállalakozás jövőjét az döntheti el, hogy a rugalmasságukat tudják-e a későbbiekben javítani.

Az előző csoporttól valamivel jobb helyzetben vannak a második klaszterbe tartózó 
vállalatok, melyek közepes méretűek, akik az átlagostól jobb teljesítménnyel rendelkeznek. 
Ezek a vállalatok jellemzően megosztott piacon tevékenykednek; akiket stagnálónak
neveztem, szinte minden szempontból közepesnek tekinthetők. 

A legrosszabb helyzetben a harmadik klaszter vállalatai vannak, amelyek jellemzően olyan 
közepes illetve nagyvállalatok, amelyek a változásokat nehezen követik, azokra késve 
reagálnak, saját értékelésük szerint is a rossz a teljesítményük. Az Unióhoz csatlakozással 
kapcsolatban is jellemzően nehézségeket látnak. Ebbe a csoportba a leszakadó vállalatok 
kerültek. 

A prosperáló, jó teljesítményű vállalatok alkotják a negyedik klasztert, melyek olyan 
nagyvállalatok, amelyek a piaci változásokat generálják, koncentrált piacon tevékenykednek,
illetve saját értékelésük szerint is a vezetők közé sorolhatók. 
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A vállalatok csoportosítása után megvizsgáltam, hogy az egyes csoportokban hogyan alakult a 
jövedelmezőségi mutatók nagysága a vizsgált két évben. Ehhez az egyes változók 
különbségét képeztem, mivel ez jobban mutatja a változások irányát, mint a hányadosok.7

A legnagyobb mértékben a leszakadók csoportjában csökkentek a jövedelmezőségi mutatók, a 
létszám-arányos nyereség kivételével. A kétségesek is igen jelentős 
jövedelmezőségcsökkenést szenvedtek el a vizsgált időszakban.

A stagnálók jövedelmezősége minimális mértékben csökkent, a létszám-arányos eredmény 
növekedett is. 

A jövedelmezőségi mutatók is alátámasztották, hogy a legjobb eredményei a prosperáló 
vállalatoknak vannak. Ebben a csoportban valamennyi jövedelmezőségi mutató értéke 
növekedett, a létszám-arányos nyereség igen jelentős mértékben (1098,09 ezer Ft/fővel). 

Általánosan tehát megállapítható, hogy ezek a változók igen jelentős hatással voltak a vizsgált 
periódusban a jövedelmezőség alakulására. 

4. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

Kutatásom során a jövedelmezőség alakulásával kapcsolatos hipotéziseimet korszerű 
módszerekkel próbáltam ellenőrizni. A vizsgálatok két nagy csoportot öleltek fel; egy makro-
és egy mikroökonómiai megközelítést. 

A makroökonómiai elemzések során az agrárgazdaság jövedelmezőségének idősoros 
változásait figyeltem meg, külön hangsúlyt helyezve az agrárgazdaság helyzetét alapvetően 
befolyásoló agrárolló vizsgálatára. A korreláció- és regressziószámítás eredményeinek 
segítségével megállapítottam, hogy az agrárolló nyílása önmagában nem befolyásolja a 
mezőgazdasági kibocsátások időbeni változását. Elsősorban azért, mert a kétféle árindex 
hatása az aggregált mutatóban eliminálódik. Ezt a korrelációs mátrix adatai is alátámasztják. 
Az agrárolló esetében a késleltetés sem bizonyult szignifikánsnak, az árindexek azonban 
szignifikáns kapcsolatban állnak a mezőgazdasági és a nemzetgazdasági kibocsátás adataival. 
Ebből következik, hogy nagyobb jelentősége van annak, ha külön vizsgáljuk a mezőgazdasági 
és az ipari árindexek alakulását. Szintén ebből eredő megállapítás, hogy az árarányok 
alakulásának hosszabb távú hatásait is akkor tudjuk kimutatni, ha külön vizsgáljuk az 
agrárolló árindexeit.

  
7 Ha a jövedelmezőségi mutató mindkét évben negatív volt, akkor a hányadosuk pozitív változást mutatna. A két 
mutató különbsége viszont azt fogja jelezni, hogy javult vagy romlott a vizsgált vállalakozás jövedelmezősége.
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Szintén az idősoros adatokkal kapcsolatos megállapítás, hogy a vizsgált gazdasági adatok 
jelentős része autoregresszív folyamatként írható fel. Ennek kapcsán bemutattam, hogy a 
ráfordítások kisebb mértékben függenek saját korábbi értékeiktől, mint a GDP illetve a 
mezőgazdaság esetén a BHÉ. Ez azt jelenti, hogy a GDP (és a BHÉ) igen nagy tehetetlenségű 
folyamat, egyik évről a másikra nem változik jelentős mértékben. A ráfordítások 
tehetetlensége sokkal kisebb, vagyis rugalmasabban reagált az árak változására. Ebből az 
következik, hogy előrejelzések készítésekor az idősor korábbi adatait is figyelembe kell venni, 
különösen a GDP és a mezőgazdaság esetében a BHÉ vizsgálatakor.

Az eredményeim alapján fontosnak tartom, hogy a későbbiek során a regresssziószámítások 
során vegyék figyelembe az autokorreláció vizsgálatára használható tesztek eredményeit, 
hiszen mint bemutattam, ezek nélkül következtetéseink félrevezetők lehetnek. 

Hasonló okok miatt igen fontos a sztochasztikus idősorelemzés eszköztárának ismerete is. A 
determinisztikus idősorelemzés feltételezése a hosszú távú tendencia meglétéről nagyon 
gyakran nem teljesül a gyakorlatban (vagyis különösen az elmúlt 15 év fejlődéstörténetében a 
mezőgazdasági termelést hektikus, inkább kiszámíthatatlan változások jellemezték.) A 
mezőgazdasági vállalkozások reakcióinak előrejelzése, illetve a kibocsátási adatok becslése 
külön módszertani problémát és feladatot jelent. 

A mikroökonómiai vizsgálataim során megállapítottam, hogy a mezőgazdasági vállalkozások 
esetében nem ugyanazok a mutatószámok a fontosak a jövedelmezőség vizsgálatakor, mint a 
nem mezőgazdaságiak esetében. A különböző gazdasági ágakban (tehát más forrás-
szerkezettel) tevékenykedő vállalkozások jövedelmezőségének összehasonlítására leginkább 
az eszköz-arányos és az árbevétel-arányos nyereség használható. A szakirodalomban is ezek a 
leginkább elterjedt mutatószámok. A mezőgazdasági vállalkozások esetében a vagyon-
arányos nyereség vizsgálatának van kiemelt jelentősége. 

A vállalati adatbázisra támaszkodva, statisztikai tesztek segítségével megállapítottam, hogy a 
jövedelmezőség alakulása kapcsolatban van a vállalat méretével. A kisvállalatok 
jövedelmezősége szignifikánsan növekedett, a nagyvállalatoké növekedett. Fontosnak tartom 
megjegyezni, hogy ebből nem következik az, hogy a méret és a jövedelmezőség között 
negatív kapcsolat áll fenn. Egyrészt nem a jövedelmezőség nagyságát, hanem annak 
változását vizsgáltam; másrészt a közepes méretű vállalkozások esetében statisztikailag 
igazolható megállapítást nem tudtam tenni. Elemzéseim szerint a vállalati méret nem a 
jövedelmezőség nagyságát, hanem inkább a jövedelmezőségi változásokat, azok lehetőségét, 
döntési mozgásterét határozza meg. 

A jövedelmezőség alakulására hatással volt a vállalatok várakozása az Unióhoz való 
csatlakozással kapcsolatban. Fontos megállapítás volt, hogy az optimisták jövedelmezősége 
csökkent a vizsgált periódusban. Az eszköz- és vagyon-arányos jövedelmezőség 
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csökkenésének oka nagyrészt a vetítési alapok, vagyis a vagyon és az eszközérték 
növekedése. Ebből együttesen az következik, hogy ebbe a csoportba olyan vállalkozások 
kerültek, melyek a vizsgált két évben jelentősen növelték az eszközeik, vagyonuk értékét, ám 
a nyereségük nem nőtt ilyen mértékben. Ezek olyan vállalatok, melyek esetleges beruházásaik 
megtérülését, a nyereség nagyobb mértékű növekedését várták a csatlakozástól. 

A vállalatok fontos jellemzője a változásokhoz való viszony, a reagálóképesség. Ezzel 
kapcsolatos megfigyelés, hogy csak azok a vállalatok voltak képesek a jövedelmezőségüket 
növelni, amelyek a változásoknak elébe mentek, azokat maguk generálták. A változásokra 
késve reagálók pedig igen nehéz helyzetbe kerülhetnek.

A vállalatok a kérdőívben értékelték saját teljesítményüket is. Az ennek kapcsán tett 
megállapításokból (szoros kapcsolat a vállalat teljesítménye és a jövedelmezőség változása 
között) következik, hogy a vállalatvezetők igen jól értékelték saját teljesítményüket. Ez 
számomra azért volt fontos, mivel egy kérdőíves felmérésnél fontos valamilyen formában 
ellenőrizni a válaszok helyességét. 

A vállalati adatbázis eredményei alapján a piaci koncentráció és a jövedelmezőség 
viszonyának vizsgálata kiemelt fontosságú lehet. A kapcsolat iránya nem egyértelmű, ami 
mindenképpen további vizsgálatokat igényel.
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5. ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK
Vizsgálataim során a következő új vagy újszerű eredményekre jutottam:

1. Elvégeztem a jövedelmezőségi vizsgálatokra vonatkozó hazai és a nemzetközi 
szakirodalom monografikus feldolgozását. Összehasonlítottam az általában használt 
mutatószámokat, ezek alapján szintetizáltam és rendszereztem azokat, amelyek segítségével a 
vállalatok jövedelmezősége tudományosan vizsgálható. Bemutattam, hogy a mezőgazdasági 
kibocsátás, illetve BHÉ idősoros adatainak jelentős része autoregresszív folyamatként 
kezelendő. A magyar agrárközgazdasági szakirodalomban elsőként mutattam be a Prais-
Winsten módszer alkalmazását, mely rövid idősorok esetén a főbb tendenciák leírására illetve 
az összefüggések feltárására alkalmazható.

2. Bemutattam az agrárolló elmúlt 15 évben bekövetkezett változását; ezzel kapcsolatban 
megvizsgáltam az agrárolló hatását a mezőgazdasági kibocsátásokra. Bizonyítottam, hogy az 
agrárolló változásának negatív hatása a bruttó termelésre jutó hozzáadott érték alakulására 
közvetlenül nem mutatható ki. Ezen túlmenően bizonyítottam, hogy az agrárollót kifejező 
árarány-változás mellett a fő hatásmechanizmusok feltárásához a mezőgazdasági termelői 
árindex és az input ipari árindex változásának vizsgálatára különösen nagy hangsúlyt kell 
helyezni. 

3. Kérdőíves felmérés adatai alapján korszerű matematikai-statisztikai módszerekkel 
igazoltam azt a feltételezést, hogy a mezőgazdasági vállalkozások esetén a jövedelmezőség 
elemzésében nagyobb jelentősége van a vagyon-arányos jövedelmezőség vizsgálatának, mint 
a nem mezőgazdaságiaknál. A faktoranalízis eredménye szerint a vizsgált változók 
információtartalmának jelentős része faktorokba sűríthető. Minden esetben megjelent egy a 
jövedelmezőséget jellemző faktor, mely előzetes várakozásainknak megfelelően tartalmazta a 
4 jövedelmezőségi mutatót. A jövedelmezőség jellemzésére általánosan leginkább az eszköz-
arányos és az árbevétel-arányos nyereség használható. A mezőgazdasági vállalkozások 
jövedelmezőségét vizsgálva a vagyon-arányos nyereség vizsgálatának nagyobb jelentősége 
van, mint a teljes vállalati mintában, ugyanakkor a létszám-arányos nyereség vizsgálatának 
kisebb a jelentősége. 

4. Statisztikai próbákkal illetve klaszteranalízis segítségével bizonyítottam, hogy a vizsgált 
időszakban a vállalatok egyes csoportjaiban a jövedelmezőség alakulását legalább 95%-os 
megbízhatósággal befolyásolta:
- a vállalat mérete,
- változásokhoz való viszonya,
- teljesítményének alakulása,
- az Európai Unióhoz való csatlakozással kapcsolatos várakozások,
- a piaci koncentráció, ezért ezen tényezők hatását a vállalati vezetőknek a stratégiai döntések 
meghozatala során figyelembe kell venni.



27

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

a) Tudományos publikációk (könyvek, könyvrészletek, cikkek, kutatási jelentések)
Magyar nyelven megjelent tudományos könyvrészlet

1. Wimmer Ágnes – Zoltayné Paprika Zita (szerkesztők): A vezetés és a döntéshozatal 

szerepének elemzése az üzleti szféra viszonylatában, Versenyben a világgal 2004 – 2006 –

Gazdasági versenyképességünk vállalati nézőpontból című kutatás 45. sz. tanulmány 1. 

fejezet (p.6-8) HU ISSN 1787-1891  2006. május

2. Alkalmazott statisztika (szerk.: Szűcs István) I. fejezet I.3 (Társszerző: Galó Miklós) 

Agroinform Kiadó, Budapest, 2002. (p.6-11) ISBN 963 502 761 3

Angol nyelven

3. Csesznák Anita: Context of Profitability and Sustainable Agricultural Enterprises Form 

In.: Sustainable Agricultural Economic (szerk.: Szűcs István) Szent István Egyetemi Kiadó, 

Gödöllő, 2007 (megjelenés alatt)

b) Tudományos cikkek

Magyar nyelven megjelent tudományos cikk (PROCEEDING)

4. Csesznák Anita (2006): Vállalati csoportok jellemzése a teljesítmény-mérési eszközök 

használatának szempontjaiból „Versenyben a világgal 2004-2006” kutatási program 41. sz 

tanulmány (p. 1.-54.) HU ISSN 1787-1891 2006. április

5. Wimmer Ágnes – Csesznák Anita (2005): Vállalati jellemzők és összefüggéseik az Eu-

csatlakozás idején – A „Versenyben a világgal” kutatási programban résztvevő vállalatok 

jellemzése (p. 1-53.) HU ISSN 1786-3031 2005. április

6. Csesznák Anita (2005): A vállalati jellemzők vizsgálata …EU Working papers (A BGF 

Külkereskedelmi Karának szakmai folyóirata) 1/2006 szám (p.50-67) ISSN 1418-6241

7. Csesznák Anita (2005): A vállalati jellemzők közötti kapcsolatok vizsgálata az EU-

csatlakozás idején…BGF Tudományos Évkönyv 2005. A prioritások és a konvergencia 

kölcsönhatása a magyar gazdaságban Budapest, 2006. (p.204-221) ISSN 1558-8401



28

8. Wimmer Ágnes – Csesznák Anita (2005): Vállalati kategóriák a kutatásban készülő 

elemzésekhez. Háttértanulmány a Versenyképesség-kutatás 2004. évi adatelemzéséhez. BCE, 

Versenyképesség Kutatóközpont (p. 1-28.)

9. Csesznák Anita: Az agrárgazdaságok jövedelmezőségét befolyásoló néhány tényezők 

alakulása BGF Tudományos Évkönyv 2003.Budapest, 2004. (p. 233-255) ISSN 1558-8401

10. Csesznák Anita: A jövedelmezőség vizsgálata, különös tekintettel az agrárgazdaságokra 

BGF Tudományos Évkönyv 2002. ISSN 1558-8401 Budapest, 2003. (p. 208-218)

11. Csesznák Anita: Előrejelzési módszerek és pénzügyi alkalmazásuk Külkereskedelmi 

Főiskolai Füzetek, 11. BGF KKFK 2002  (p. 12-20) ISSN 1218 3547 

Angol nyelven megjelent tudományos cikk (PROCEEDING)

12. Csesznák Anita (2006): Examination of Impact Factors of the Profitability …

BGF Tudományos Évkönyv 2006. ISSN 1558-8401 Budapest, 2007. január (p. 195-208)

13. Csesznák Anita: Impact Factors of the Profitability of Agricultural Enterprises

3rd International Conference for Young Researchers  Szent István Egyetem Gödöllő, 2004. 

(Vol. II. p. 128-134) ISBN 963 9483 42 7ö ISBN 963 9483 44 3

c) Tudományos konferenciákon elhangzott előadások konferencia kiadványban 

megjelentetve

Magyar nyelvű (abstract)

14. Csesznák Anita: A jövedelmezőség alakulását befolyásoló tényezők vizsgálata 

többváltozós statisztikai módszerek segítségével Magyar Tudomány Napja 2006. alkalmából 

tartott előadás  BGF, Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar, (p. 90.) 2006. november

15. Csesznák Anita: A vállalati jellemzők közötti kapcsolatok vizsgálata az EU-csatlakozás 

idején a „Versenyben a világgal” kutatási programban résztvevő vállalatok adatai alapján 

Magyar Tudomány Napja 2005. alkalmából tartott előadás BGF, Külkereskedelmi Főiskolai 

Kar (p.74.) Budapest, 2005. november 10-11.



29

16. Csesznák Anita: A jövedelmezőség alakulását befolyásoló tényezők alakulása Magyar 

Tudomány Napja 2003. alkalmából tartott előadás BGF, Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar 

(p. 15.) Budapest, 2003. november

17. Csesznák Anita: A jövedelmezőség vizsgálata, különös tekintettel az agrárgazdaságokra 

Magyar Tudomány Napja 2002. alkalmából tartott előadás BGF, Pénzügyi és Számviteli 

Főiskolai Kar (p. 10.) Budapest, 2002. november

18. Csesznák Anita: A statisztika oktatásának módszertani kérdései a különböző képzési 

formákban Módszertani Szimpózium a BGF KVIF Karán (előadás) (p. 2.) 2002. január

19. Csesznák Anita: Pénzügyi előrejelzési módszerek Magyar Tudomány Napja 2001. 

alkalmából tartott előadás BGF, Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar (p. 32.) 2001. 

november

20. Csesznák Anita: A vállalatértékelés néhány módszertani alapkérdése Magyar Tudomány 

Napja 2000. alkalmából tartott előadás BGF, Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar, (p. 46.) 

2000. november

Magyar nyelvű (full paper)

21. Ilyésné Molnár Emese- Oroszné Csesznák Anita: A munkanélküliség statisztikai mérési és 

előrejelzési problémái Magyarország a XXI. sz. küszöbén IV. Magyar Jövőkutatási 

Konferencia előadásai Budapest, 1994 (p.459-473)

Angol nyelvű (full paper)

22. Tamas Radványi- Anita Orosz-Csesznák: Leonardo Project- Comparative Study of 

Different SME Systems UPBEAT Conference (p. 1-5) 12th May 2004. Salford, United 

Kingdom

Angol nyelvű (poster)

23. Csesznák Anita: Impact Factors of the Profitability of Agricultural Enterprises 3rd 

International Conference for Young Researchers Szent István Egyetem, Gödöllő, 2004.



30

f) Egyéb nyomtatásban vagy elektronikus formában megjelent publikáció

1.1. Jegyzet

Magyar nyelvű

24. Gazdaság- és üzleti statisztika jegyzet, (szerk: Sándorné Dr. Kriszt Éva) 

Pénzügystatisztika fejezet (p. 1-26) 2002. november (BGF PSZFK Házi nyomda)

25. Csesznák Anita: Munkavezérlő lapok 1. Tansegédlet a Statisztika I. Tantárgyhoz a 

távoktatásos hallgatók részére (p. 1-12) 2002. február (BGF PSZFK Házi nyomda)

26. Munkavezérlő lapok 2. Tansegédlet a Statisztika I. Tantárgyhoz a távoktatásos hallgatók 

részére (Szerkesztette: Csesznák Anita – Ország Gáborné) (p. 1-11) 2002. február (BGF 

PSZFK Házi nyomda)

27. Csesznák Anita: Munkavezérlő lapok 3. Tansegédlet a Statisztika I. Tantárgyhoz a 

távoktatásos hallgatók részére (p. 1-12) 2002. április (BGF PSZFK Házi nyomda)

28. Csesznák Anita: Munkavezérlő lapok a Statisztika II. tanulásához Munkavezérlő lapok 2-

3. (Hipotézisvizsgálat, Egy- és kétmintás próbák, Nemparaméteres próbák) (p.1-27) 2002. 

november (BGF PSZFK Házi nyomda)

29. Csesznák Anita: Munkavezérlő lapok a Statisztika II. tanulásához Tansegédlet a 

Statisztika II. Tantárgyhoz a távoktatásos hallgatók részére Munkavezérlő lapok 5. (idősorok 

vizsgálata) (p. 1-13) 2002. november (BGF PSZFK Házi nyomda)

II. elektronikus publikációk:

Magyar nyelvű

30. Csesznák Anita: A vállalati jellemzők közötti kapcsolatok vizsgálata az EU-csatlakozás 

idején http://elib.kkf.hu/ewp_06/2006_1_CSESZNAK.pdf

A BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar Elektronikus Könyvtára



31

31. A magyarországi kis- és középvállalkozások helyzete (1-3.2 fejezet 6-94. o.) 

www.system.coedu.hu/eng

A BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar e-Learninges oldala

azonosító:demo-smetan21 jelszó:sme

(CD-n mellékelve)

Angol nyelvű

32. Introduction of the SME sector in Hungary (p.6-94)

www.system.coedu.hu/eng

A BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar e-Learninges oldala

azonosító:demo-smetan21 jelszó:sme

(CD-n mellékelve)

33. Comparative Report on SME’s in eight European countries (p. 35-206) 

www.system.coedu.hu/eng

A BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar e-Learninges oldala

azonosító:demo-comp12 jelszó:comp

(CD-n mellékelve)

g) Külső kutatási forrás

1.) IKTA Kutatásmódszertani project, OM Alapkezelő (00074/2002)

Kutatásvezető: Sándorné dr. Kriszt Éva Ph.D.

2.) Erasmus - Új módszerek a tananyagfejlesztésben.

Nemzetközi ERASMUS projekt 3 ország (Franciaország- Belgium- Magyarország) 

részvételével. 51693-IC-1-2003-1-HU-ERASMUS-PROGUC-1

Kutatásvezető: dr. Soltész Péter

3.) Nemzetközi Leonardo projekt 8 ország részvételével (LEONARDO Community 

Vocational Training Programme) 2003-3448/001-001-LE2_OREF

Kutatásvezető: Sándorné dr. Kriszt Éva Ph.D.

4.) Versenyben a világgal 2004-2006 – Gazdasági versenyképességünk a vállalati 

nézőpontból, Corvinus Egyetem, Versenyképességi Kutatóközpont 

Kutatásvezető: dr. Chikán Attila Ph.D.



32

h) Hivatkozások

I. Wimmer Ágnes – Csesznák Anita (2005): Vállalati jellemzők és összefüggéseik az Eu-

csatlakozás idején – A „Versenyben a világgal” kutatási programban résztvevő vállalatok 

jellemzése (p. 1-53.)

HU ISSN 1786-3031 

2005. április

1) Chikán Attila: A vállalati versenyképesség mérése Pénzügyi Szemle 2006. évi 1. szám p. 

49.; p.54

2) Lesi Mária: A 2004-es versenyképesség kutatás vállalati mintájának alapjellemzői és 

reprezentativitása VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 – 2006

2. sz. MŰHELYTANULMÁNY 2005. (p.17)

3) Zoltayné Paprika Zita – Szántó Richárd: Pillanatfelvétel a menedzsment képességekről és 

döntéshozatali közelítésmódokról az EU csatlakozáskor VERSENYBEN A VILÁGGAL 

2004 – 2006

9. sz. műhelytanulmány 2005. (p. 29.)

4) Wimmer Ágnes: Teljesítménymérés és döntéstámogatás az üzleti szférában

VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 – 2006

10. sz. műhelytanulmány 2005. (p. 45.)

5) Wimmer Ágnes: Vállalatközi kapcsolatok az EU-csatlakozás idején – Szemléletmód és 

támogató eszköztár

VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 – 2006

12. sz. műhelytanulmány 2005. (p. 50.)

6) Demeter Krisztina - Földesi Erika: A szolgáltatás menedzsmentjének jellemzői 

Magyarországon a versenyképesség kutatás tükrében

VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 – 2006

15. sz. műhelytanulmány 2005. (p. 36.)

7) Kolos Krisztina - Sz. Tóth Gabriella - Gyulavári Tamás: A marketing hozáájárulása a 

vállalati versenyképességhez

VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 – 2006

21. sz. műhelytanulmány (p. 63.)



33

8) Deli Zsuzsa – Bernschütz Mária: A magyar vállalatok exporttevékenysége 

VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 – 2006

22. sz. műhelytanulmány (p.42.)

9) Kecskés Zsuzsanna – Kolos Krisztina: Vállalati hálózatok hatása a versenyképességre

VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 – 2006

24. sz. műhelytanulmány (p. 20.)

10) Hortoványi Lilla – Laczkó Márk – Szabó Zsolt Roland: Stratégiatípusok napjainkban 

Magyarországon 

VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 – 2006 

25. sz. műhelytanulmány (p. 38.)

11) Hortoványi Lilla – Szabó Zsolt Roland: Pillanatfelvétel a magyarországi közép- és 

nagyvállalatok vállalkozási hajlandóságáról

VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 – 2006

27. sz. műhelytanulmány (p. 36.)

12) Demeter Krisztina: A termelési célok, eszközök és teljesítmények összefüggései

VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 – 2006 

29. sz. műhelytanulmány (p. 48.)

13) Demeter Krisztina: Termelés nemzetközi összehasonlításban

VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 – 2006

30. sz. műhelytanulmány (p. 28.)

14) Demeter Krisztina − Kolos Krisztina: Marketing, termelés, vagy logisztika? Melyik 

befolyásolja leginkább a vállalati eredményességet?

VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 – 2006

31. sz. műhelytanulmány (p. 24.)

15) Dankó Dávid – Kiss Norbert: A teljesítménymenedzsment-eszköztár változása 

Magyarországon 1996 és 2004 között

VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 – 2006

32. sz. műhelytanulmány (p. 48.)

16) Nagy Judit: A logisztika funkció szerepe a vállalati működés sikerében

GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI NÉZŐPONTBÓL CÍMŰ 

KUTATÁS

36. sz. műhelytanulmány (p. 8, 11, 23)



34

17) Juhász Péter - Tátrai Tünde - Csáki Attila: A magyar vállalatok elektronikus beszerzés 

iránti nyitottsága

GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI NÉZŐPONTBÓL CÍMŰ 

KUTATÁS

37. sz. műhelytanulmány (p. 33)

18) Bácsi Katalin − Szőtsné Kovács Klaudia –Takács Sándor − Toárniczky Andrea: Emberi 

erőforrás menedzsment, leadership és versenyképesség

GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI NÉZŐPONTBÓL CÍMŰ 

KUTATÁS

39. sz. műhelytanulmány (p. 25, 41)

19) Balaton Károly (szerkesztő): Vállalati stratégiák az EU-csatlakozás időszakában 

GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI NÉZŐPONTBÓL CÍMŰ 

KUTATÁS

Kutatási projektzáró-tanulmány (42.) (p. 23, 24, 76)

20) Demeter Krisztina és Matyusz Zsolt: Értékteremtés funkcionális alapokon 

GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI NÉZŐPONTBÓL CÍMŰ 

KUTATÁS

Az értékteremtés projekt zárótanulmánya (43.) (p. 20, 25, 44, 54)

21) Kolos Krisztina (szerk.): Vállalatközi kapcsolatok és a versenyképesség összefüggései

GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI NÉZŐPONTBÓL CÍMŰ 

KUTATÁS

Kutatási projektzáró-tanulmány (44.) (p. 7, 8, 26, 30, 49)

22) Wimmer Ágnes – Zoltayné Paprika Zita (szerkesztők): A vezetés és a döntéshozatal 

szerepének elemzése az üzleti szféra viszonylatában 

GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI NÉZŐPONTBÓL CÍMŰ 

KUTATÁS

Kutatási projektzáró-tanulmány (45.) (p. 31, 56, 58, 59)

23) Wimmer Ágnes – Szántó Richárd: Teljesítménymenedzsment és értékteremtés az 

érintettekkel való kapcsolatok kezelése tükrében - 2006

GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI NÉZŐPONTBÓL CÍMŰ 

KUTATÁS

Kutatási projektzáró-tanulmány (46.) (p. 12, 13, 45, 52, 56)



35

II. Csesznák Anita (2006): Vállalati csoportok jellemzése a teljesítmény-mérési eszközök 

használatának szempontjaiból

„Versenyben a világgal 2004-2006” kutatási program 41. sz tanulmány (p. 1-.)

HU ISSN 1787-1891 

2006. április

24. Wimmer Ágnes – Zoltayné Paprika Zita (szerkesztők): A vezetés és a döntéshozatal 

szerepének elemzése az üzleti szféra viszonylatában

GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI NÉZŐPONTBÓL CÍMŰ 

KUTATÁS

Kutatási projektzáró-tanulmány (45.) (p. 31, 55)


