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1. A kutatás előzményei, motivációk 

A kutatómunka és a tudományos tevékenység iránti érdeklődésem viszonylag korán kialakult. 

2001-ben és 2003-ban a Széchenyi István Egyetem által szervezett Tudományos Diákköri 

Konferenciákon szereztem első, ezt követően 2003-ban az országos megmérettetésen egy 

második és egy különdíjas helyezést. A diákversenyeken bemutatott egyik dolgozatom, 

valamint a 2004-ben írt, pénzügyi-biztosítási szakirányos egyetemi diplomamunkám témája a 

magyar biztosítási piac koncentrációs folyamatainak elemzése volt. Ezek a kezdeti kutatások 

indítottak el a piaci erő mérési módszerei biztosításpiaci alkalmazásának vizsgálatában. 

Érdeklődésem középpontjában, mind a tudományos diákköri tevékenységem, mind pedig az 

egyetemi tanulmányaim során az elméleti gazdaságtanok, valamint a biztosítási pénzügyek és 

a biztosításai piacok álltak. 

Oktatási tevékenységem középpontjában – érdeklődésemmel és kutatási területemmel 

összhangban – elsősorban az elméleti gazdaságtani tárgycsoport tárgyai állnak. 2004-ben, 

ötödéves hallgatóként, az akkori Általános Közgazdaságtani Tanszék demonstrátoraként 

oktattam makroökonómiát. Doktori tanulmányaimat a 2005/2006-os tanévben kezdtem meg, a 

Foglalkoztatási Hivatalnál közgazdászként eltöltött másfél évvel párhuzamosan. A Széchenyi 

István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan 

Tanszékén és jogelődjén, 2006 és 2008 között PhD hallgatóként, majd 2008-tól egyetemi 

tanársegédként dolgozok. A karra az oktatás és a tudományos kutatómunka szeretete szólított 

vissza.  

2006. február óta oktatom a közgazdaságtan és a pénzügyi tárgycsoport tárgyait, így 

mikro- és makroökonómiát, nemzetközi gazdaságtant és ennek e-learninges változatát, 

nemzetközi biztosításügyet, vállalati pénzügyeket, pénzügytant, valamint részt vettem a 

személyes pénzügyek, pénzügyi esettanulmányok, továbbá a proszeminárium tárgyak 

oktatásában is. 2008-ban dolgoztam ki a piacelméletek és az ár-és piacelmélet tantárgyak 

tematikáit, e tárgyakat a 2008/2009-es tanév óta oktatom és fejlesztem, az utóbbit angol 

nyelven is.  

A piacelmélet, valamint az ár- és piacelmélet tárgyakhoz kapcsolódó szakirodalomban 

a piaci erő mérése és ennek versenyfelügyeleti, valamint vállalati szempontú elemzése 

központi szerepet játszik, így e tárgyak, valamint a mikroökonómia szorosan kötődnek 

tudományos kutatómunkámhoz és az értekezés témájához. A kutatásban jelentős motiváció 

az, hogy felhalmozott ismereteimet az oktatási tevékenységben közvetlenül alkalmazhatom. 
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Oktatási tevékenységem mellett részt vettem a Kar, valamint a Nemzetközi és Elméleti 

Gazdaságtan Tanszék és jogelődje tananyag-fejlesztési munkáiban, valamint kutatási 

projektjeiben. 2006. február óta hat jelentősebb kutatási projektben dolgoztam, ebből három 

kapcsolódott szorosan az értekezés témájához. „A monetáris és fiskális politika hatása a 

biztosítási piacra”, valamint a „A magyar háztartások pénzügyi magatartása, a biztosítással 

kapcsolatos kiadások változását befolyásoló tényezők” című, 2007-ben végzett kutatások 

hozzájárultak módszertani és szakirodalmi ismereteim fejlődéséhez. A 2010-ben megvalósult, 

Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja által támogatott „A piaci erő közvetett 

és közvetlen értékelése a biztosítási piacon” című kutatás nagy segítséget nyújtott abban, hogy 

a doktori értekezésem elkészülhetett.  
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2. A doktori értekezés célja és szerkezete  

Az értekezésnek négy fő célkitűzése van. Az első a piaci erő közvetett mérési módszertanával 

foglalkozó szakirodalom biztosításpiaci fókuszú, kritikai szemléletű összefoglalása. A 

második a magyar biztosítási piacon működő biztosítók piaci erejének elemzése közvetett 

módszerekkel. A harmadik a közvetett mérési módszerek alkalmazási lehetőségeinek és 

jelentéstartalmi korlátainak elemzése. A negyedik annak bizonyítása, hogy a tiszta Markov-

lánc modell közvetett mérésben való alkalmazása esetén ugyanazon adatokra építve is 

pontosabb képet kapunk piaci erőről, mint a hagyományos közvetett indikátorokkal.  

Az értekezés első fejezetében a hazai és a nemzetközi szakirodalomra támaszkodva 

ismertetem a piaci erő közvetett mérésének fogalomrendszerét, leggyakrabban alkalmazott 

indikátorait és ezek biztosításpiaci alkalmazásait. Bemutatom a közvetett mérési fogalmakkal 

és módszerekkel kapcsolatos problémákat, korlátokat és ezek biztosításpiaci vonatkozásait.  

Az értekezés második fejezetében az első fejezetben ismertetett közvetett mérési 

módszertan alkalmazása és az empirikus alkalmazásban megjelenő jelentéstartalmi 

korlátainak, problémáinak ismertetése és bizonyítása történik meg a magyar biztosítási piac 

példáján keresztül. A piac definiálását, jellemzését követően, a piaci erő leggyakrabban 

alkalmazott közvetett indikátorait számítom és értékelem. Meghatározom a 

szerződésállományok és bruttó díjbevételek HHI-ben mért koncentrációját meghatározó 

tényezőket. Ezt követően magyar biztosítási piac szerkezetét az oligopólium elméletekből 

levezetett elméleti piacszerkezeti kategóriákba sorolom és e kategóriák segítségével egyrészt 

vizsgálom piaci erőt és annak változását, másrészt értékelem, hogy e módszer segíti-e a piaci 

erő pontosabb értelmezését. Ezt követően a közvetett módszerek jelentéstartalmi korlátaival 

foglalkozok.  

A harmadik fejezetben egy, a piaci erő hagyományos közvetett mérési 

módszertanának fejlesztését szolgáló, egyébként ismert és más társadalomtudományi 

vizsgálatokban is alkalmazott matematikai módszer felhasználási lehetőségei kerülnek 

bemutatásra. Megmutatom, hogy a tiszta Markov-lánc modell milyen módon alkalmazható a 

piaci erő közvetett elemzésében és a piaci erő pontosabb értelmezésében. 

A negyedik fejezet tartalmazza az értekezésben bemutatott eredmények 

összefoglalását.  

A piaci erő közvetett módszerei, valamint a tiszta Markov-lánc modell empirikus 

alkalmazása során, a magyar piacon működő biztosítók (társaságok és egyesületek) 1999 és 

2009 közötti éves bruttó díjbevétel és szerződésállomány adatait használtam. Az adatok 
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forrása a Magyar Biztosítók Szövetsége (továbbiakban: MABISZ) által kiadott „Magyar 

Biztosítók Évkönyve”. Az elemzésekhez SPSS 15.0., valamint MS Excel 2010 

programcsomagot alkalmaztam. 
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3. A doktori értekezés hipotézisei 

 
Az értekezésben hét hipotézist vizsgáltam, melyek a következők: 

 

H1: A piaci erő hagyományos, közvetett indikátorai alapján a biztosítási piacon 1999 és 2009 

között erősödött a verseny, az életbiztosítási termékpiacokon nagyobb mértékben, mint a 

nem-életbiztosítási termékpiacokon. 

H2: A HHI (Herfindahl-Hirschman-index) értékére a piac belső tényezői nagyobb hatást 

gyakoroltak az 1999 és 2009 közötti időszakban, mint a külső tényezők. 

H3: A biztosítási piac szerkezetének elméleti piacszerkezeti kategóriákba sorolása pontosabb 

képet ad a piaci erőről, mint a hagyományos közvetett indikátorok.  

H4: A HHI értéke nem azonosítja egyértelműen a piacszerkezetet éppen ezért csak 

korlátozottan alkalmas a piaci erő mérésére. 

H5: A piaci koncentráció indikátorainak értékére szignifikáns hatást gyakorol a 

számításukhoz felhasznált adat, valamint az elemzés alapjául választott piac, vagyis 

bizonyítható az adat- és piachatás jelensége. 

H6: A piacszerkezeti kategóriákba való besorolásra szignifikáns hatást gyakorol a 

számításokhoz felhasznált adat és az elemzés alapjául választott piac, vagyis a piacszerkezeti 

kategóriák esetén is bizonyítható az adat- és a piachatás jelensége. 

H7: A Markov-lánc modellnek a piaci erő közvetett mérésében való alkalmazásával 

ugyanazon adatok felhasználásával is pontosabb képet kapunk a piaci erőről, mint a 

hagyományos közvetett indikátorokkal. A módszer lehetővé teszi a piaci szerkezet mélyebb 

elemzését és átalakulási folyamatainak az előrejelzését.  
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4. A hipotézisek ellenőrzésére felhasznált módszertan 
 

A doktori értekezés logikai íve a fentebb ismertetett hét hipotézisre épül, melyek ellenőrzése a 

következő módszertani eszközök felhasználásával történt. 

Az első hipotézis ellenőrzése érdekében kiszámítottam a társaságok piaci 

részesedéseit, valamint a piaci koncentrációt, a társaságok éves bruttó díjbevétel, valamint 

szerződésállomány adatai alapján, minden egyes termékpiacra, az 1999-2009-es 

időintervallumra. A piaci koncentráció számításához három, a nemzetközi versenyfelügyeleti 

gyakorlatban, valamint a hazai- és nemzetközi szakirodalomban elterjedt koncentrációs 

indikátort, a két- (továbbiakban: CR(2)) és az ötvállalatos koncentrációs hányadost 

(továbbiakban: CR(5)), valamint a Herfindahl-Hirschman-indexet (továbbiakban: HHI) 

alkalmaztam. A belépési korlátok becsléséhez közvetett indikátorként a piaci szereplők 

számának változása és az összes piaci szereplő hányadosát használtam. A 

koncentrációelemzés módszertana kapcsán többek közt Bain [1951], Schmalensee-Willig 

[1989] és Motta [2004] munkáira, illetve a rendkívül gazdag hazai- és nemzetközi „industrial 

organization” irodalomra támaszkodtam. 

A második hipotézist regresszió-elemzéssel ellenőriztem. A vizsgálat során a 

magyarázó változókat Klüver [2002] gondolataiból kiindulva belső- (endogén), valamint 

külső (exogén) magyarázó változókra osztottam. Belső magyarázó változóként a két 

legnagyobb vállalat együttes piaci részesedését és a piacon működő társaságok számát, külső 

magyarázó változóként pedig a piaci keresletet alkalmaztam. A piaci keresletnek két becslő 

változóját alkalmaztam. Az egyik kereslet proxy a szerződésállomány nagysága, mely a 

megtestesült kereslet volumenváltozója. A másik proxy az éves bruttó díjbevétel, mely az 

adott időpontban megtestesült keresletet reprezentálja forintban meghatározott értékadatként. 

A modellépítés első lépéseként a magyarázóváltozók közötti korreláció vizsgálatát végeztem 

el, a multikollinearitás elkerülése érdekében. A heteroszkedaszticitás problémájának kiszűrése 

érdekében a változókat logaritmizáltam, majd a logaritmizált változók közti kapcsolat 

elemzésére lineáris regressziót alkalmaztam. A modell illeszkedésének jóságát F-, a 

magyarázóváltozók alkalmasságát t-próbával teszteltem. A hibatagok eloszlásának 

normalitását Kolmogorov-Smirnov teszttel ellenőriztem. A felhasznált statisztikai 

módszerekkel kapcsolatban – ahogy a további hipotézisek vizsgálatához alkalmazott 

módszerek esetében is – elsősorban Hunyadi-Vita [2002], Hajdú [2003], valamint Sajtos-

Mitev [2007] munkáira támaszkodtam.  
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A harmadik hipotézis vizsgálatához a társaságok éves bruttó díjbevétel, valamint 

szerződésállomány adatai segítségével számított piaci részesedései és ezek egymáshoz való 

viszonya alapján a biztosítási termékpiacok szerkezetét öt, az oligopólium elméletekből 

levezetett piacszerkezeti kategóriába soroltam. Az elemzés során feltételeztem, hogy a 

legkoncentráltabb kategóriából (domináns vállalat) a kevésbé koncentráltak irányába való 

elmozdulás és a piaci részesedések kiegyenlítődése egyben a domináns vállalatok piaci 

erejének csökkenését, valamint a verseny erősségének növekedését jelzi. A kategóriák 

elnevezése és operacionalizálása során a hazai és nemzetközi elméleti irodalomra – így 

például az OECD két kiadványára: ”Glossary of Statistical Terms”, valamint „Glossary Of 

Industrial Organisation Economics and Competition Law”, továbbá Schmalensee-Willing 

[1989] és Tirole [1988], valamint korábbi empirikus alkalmazásokra, például Dobson–

Waterson–Davies [2003], továbbá Juhász-Seres-Stauder [2005] – támaszkodtam.  

A negyedik hipotézis ellenőrzése során a korábban meghatározott 

koncentrációértékekkel és piacszerkezeti kategóriákkal dolgoztam tovább. Mivel a 

koncentrációs indikátorok közül a HHI van jelen leginkább a nemzetközi 

versenyszabályozásban, így ennek elemzésére helyeztem a hangsúlyt. A H1-H3. hipotézisek 

tesztelése során kapott eredmények arra hívták fel a figyelmet, hogy a nemzetközi versenyjogi 

alkalmazásokban, ezen belül elsősorban a fúzióengedélyezésben alkalmazott koncentrációs 

indikátor, a HHI, különböző, akár jelentősen eltérő értékeket vehet fel a piacszerkezet azonos 

elméleti kategóriái esetén, illetve nagyságrendileg azonos HHI érték mellett a piacszerkezet 

többféle, különböző versenyintenzitásra utaló lehet. E jelenség alapján fogalmazódott meg a 

negyedik hipotézis, amelynek tesztelésére a nem metrikus függő (piacszerkezeti kategória) és 

metrikus független (HHI) változó miatt a diszkriminancia-analízis és multinomiális 

logisztikus regresszió módszertanát alkalmaztam. A normalitás vizsgálatához a Kolmogorov-

Smirnov tesztet, a varianciahomogenitás ellenőrzéséhez a Box’s M mutató szignifikanciáját 

alkalmaztam.  

Az ötödik hipotézis ellenőrzésére a varianciaanalízis módszerét alkalmaztam, mivel az 

adat- és a piachatás elemzése során nem metrikus független (az adat típusa, valamint a piac 

típusa) és metrikus függő (koncentrációs indikátorok) változókkal dolgoztam. A független 

változó hatását F-próbával, a varianciahomogenitást a Levene-teszt alkalmazásával 

ellenőriztem. 

A hatodik hipotézis ellenőrzésére a kereszttábla elemzés módszerét választottam, 

mivel az elemzésbe bevont függő (a piacszerkezet típusa) és a független változók (az adat 

típusa, valamint a piac típusa) egyaránt nem metrikus skálán mértek. A függő és a független 
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változó összefüggésének statisztikai szignifikanciáját chi-négyzet statisztikával és a 

valószínűségi aránnyal (likelihood ratio) ellenőriztem.  

A hetedik hipotézis tesztelése során a Markov-láncok elméleti matematikai 

modelljének tárgyalása és az empirikus alkalmazás kapcsán elsősorban Adelman [1958] 

Karlin –Taylor [1985], Major [2008], Stokey-Lucas [1989], Sydsaeter – Hammond [2006] 

munkáira támaszkodtam. A tiszta Markov-lánc modell segítségével meghatározott 

átmenetvalószínűség mátrixok segítségével vizsgáltam a legnagyobb társaságok piaci 

pozíciói, a piacszerkezeti-, valamint a méretkategóriák közötti átmeneteket, valamint 

kísérletet tettem a piacszerkezeti folyamatok átalakulásának előrejelzésére. 
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5. A doktori értekezés eredményei, tézisei 

 
H1: A piaci erő hagyományos, közvetett indikátorai alapján a biztosítási piacon 1999 és 2009 

között erősödött a verseny, az életbiztosítási termékpiacokon nagyobb mértékben, mint a nem-

életbiztosítási termékpiacokon. 

A piaci erő hagyományos közvetett indikátorai alatt a versenyfelügyeleti 

módszertanban és a piaci erő mérésével kapcsolatos szakirodalomban leggyakrabban 

alkalmazott indikátorokat értem, így a legnagyobb vállalat(ok) piaci részesedéseit, a HHI-t, a 

CR(2)-t, valamint a CR(5)-t, melyek versenyjogi szempontból kritikus küszöbértékeiben nincs 

konszenzus sem a szakirodalomban, sem pedig a versenyfelügyeleti gyakorlatban.  

Az európai versenyjogban a legnagyobb piaci szereplő részesedésének kritikus 

értékeként, azaz meghatározó piaci erőre (piaci erőfölényre) utaló jelként leggyakrabban a 

tartósan 25% feletti piaci részesedést határozzák meg. A HHI küszöbértékeivel kapcsolatban 

is többféle megközelítés létezik. Az elméleti irodalomban leggyakrabban előforduló változat 

szerint az adott piacon tartósan 1800 bázispont felett maradó érték kritikusnak tekinthető, 

1000 és 1800 bázispont között a piaci koncentráció közepes, 1000 bázispont alatt alacsony, 

ekkor a piac nem igényel beavatkozást. A CR(2) esetében az 50%, míg a CR(5) esetében a 

80% tekinthető .jelzésértékkel bíró, kritikus küszöbnek, melyet meghaladó értékek a vezető 

társaságok erőfölényére utalnak. Az értékelés során ezeket vettem figyelembe. 

Az életbiztosítási piac termékpiacai, nevezetesen a kockázati, elérési, vegyes, unit-

linked, és egyéb életbiztosítási termékpiacok esetében – az elérési kivételével – megfigyelhető 

a piacvezető szereplők piaci erőfölényre utaló részesedéseinek folyamatos csökkenése, a 

követő vállalatok piaci részesedéseinek kiegyenlítődése, ezen keresztül pedig a piaci szerkezet 

kiegyenlítettebbé válása. Az életbiztosítási termékpiacokon a vezető társaságok piaci 

részesedései alacsonyabbak, mint a nem-életbiztosítási termékpiacokon. A nem-életbiztosítási 

piac és termékpiacai, nevezetesen a lakossági, általános felelősség, vállalkozói és egyéb 

vagyon termékpiacok esetében a vezető társaság piaci részesedései a piaci erőfölényt 

valószínűsítő küszöbérték körüliek és azt meghaladóak. Ezek az értékek a 1999-2009-es 

időintervallumom, tehát egy viszonylag hosszúnak tekinthető időtávon is a kritikus 

küszöbértékek felett maradtak. A piaci részesedések elemzése, strukturális megközelítésben 

azt jelzi, hogy a nem-életbiztosítási piacon alacsonyabb a piaci verseny intenzitása és a 

piacvezető szereplőknek nagyobb esélye van monopolisztikus járadékok érvényesítésére. 
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Az elérési életbiztosítások kivételével az életbiztosítási piac és termékpiacai éves 

bruttó biztosítási díjbevételek alapján erősen csökkenő koncentrációjú piac képét mutatják, 

ami az erőfölényes pozíciók gyengülésére és erősödő versenyre utal. Ugyanakkor a 

szerződésállományok magas koncentrációs értékei nem csökkentek ekkora mértékben a 

vizsgált időintervallumon.  

A nem-életbiztosítási piac és termékpiacai esetében a HHI és a vele erős korrelációban 

lévő CR(2) és CR(5) értékei jelentős mértékben mérséklődtek, ugyanakkor az időszak során 

mindvégig a versenyhatóságok által kritikusnak ítélt küszöbértékek felett maradtak. Kivételt 

képez ez alól a szerződésállományok alapján számított HHI és CR(2) a vállalkozói vagyon, 

illetve a CR(5) az egyéb vagyon termékpiac esetében. A nem életbiztosítások esetében a 

díjbevételek és a szerződésállományok alapján számított koncentrációs indikátorértékek 

között lényegesen kisebb mértékű eltérés figyelhető meg, mint az életbiztosítások esetében. 

Összességében a piaci koncentráció indikátorai erősen koncentrált piacot mutatnak, 

ami fokozottan igaz a nem-életbiztosítási termékpiacokra. A piaci részesedések, a HHI, a 

CR(2), és a CR(5) indikátorok értékei mind a bruttó díjbevétel, mind pedig a 

szerződésállomány alapján a vezető szereplők jelentős piaci erejét valószínűsítik különösen a 

nem-életbiztosítási piacon. 

T1: A piaci erő hagyományos, közvetett indikátorai alapján megállapítható, hogy a biztosítási 

piacon 1999 és 2009 között a piacvezető szereplők erőfölénye mérséklődött, mely strukturális 

megközelítésben erősödő versenyre utal. Az életbiztosítási termékpiacokon az erőfölényes 

pozíciók kisebb mértékűek és a közvetett indikátorok értékei jobban közeledtek a 

versenyfelügyeleti szempontból elfogadható értékek felé, mint a nem-életbiztosítási 

termékpiacokon. Az eredmények alapján a H1 hipotézist elfogadom. 

 
H2: A HHI (Herfindahl-Hirschman-index) értékére a piac belső tényezői nagyobb hatást 

gyakoroltak az 1999 és 2009 közötti időszakban, mint a külső tényezők. 

A piaci koncentráció értékét a HHI, CR(2) és CR(5) közvetett indikátorok segítségével 

mutattam be és értékeltem. Ezek közül a piacelméleti irodalomban és a versenyfelügyeleti 

gyakorlatban legjelentősebb indikátor a HHI. Fontos kérdés, hogy mely tényezők gyakorolnak 

hatást a HHI értékére. Hipotézisem szerint a piac belső strukturális folyamatainak nagyobb 

hatása van, mint a külső tényezőknek.  A hipotézist két regressziós modell segítségével 

ellenőriztem. Az egyik modell az éves bruttó díjbevételek, a másik pedig a 

szerződésállományok koncentrációját meghatározó változók elemzésére irányult.  
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Az éves bruttó díjbevétel HHI-ben mért koncentrációjának értékét legnagyobb 

mértékben, szignifikánsan meghatározó prediktív változó a két legnagyobb vállalat együttes, 

éves bruttó díjbevételekből való piaci részesedése volt (lnCR2_db_sz). Növekedése esetén a 

HHI értéke nő, csökkenése esetén csökken. A belső tényezők közül a vállalatok számának 

alakulása (lnbsz) nem gyakorolt szignifikáns hatást az éves bruttó díjbevételek HHI értékére. 

A külső – keresletet megtestesítő – tényezők közül az éves bruttó díjbevétel nagysága (lnbdb) 

és a szerződésállomány nagysága (lnszerza) is szignifikáns magyarázó változónak bizonyult. 

Hatásuk a HHI-re alacsonyabb, mint a két legnagyobb vállalat együttes piaci részesedése 

esetében tapasztalt.  

1. táblázat 

A szerződésállományok HHI-értékét meghatározó tényezők 

 

Nem 

standardizált 

coefficiensek 

t-érték Szignifikancia-szint 

(Constant) 3,995 8,785 ,000 

lnCR2_db_sz 0,967 12,839 0,000 

lnbsz -,094 -1,028 ,307 

lnbdb -,074 -3,250 ,002 

lnszerza ,061 3,357 ,001 

Függő változó: lnHHI_db 

 

A szerződésállomány HHI-ben mért koncentrációjának alakulását a legnagyobb 

mértékben befolyásoló magyarázó változó a két legnagyobb vállalat szerződésállományokból 

való együttes piaci részesedése (lnCR2_szá_sz). A belső tényezők közül a vállalatok 

számának alakulása (lnbsz) nem gyakorolt szignifikáns hatást a szerződésállomány HHI 

értékére. A külső – piaci keresletet megtestesítő – tényezők közül mind a szerződésállomány 

(lnszerza), mind pedig a bruttó díjbevétel (lnbdb) szignifikáns, de a belső tényezőnél 

alacsonyabb hatást fejt ki. 
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2. táblázat 

A szerződésállományok HHI-értékét meghatározó tényezők 

 

Nem 

standardizált 

coefficiensek 

t-érték Szignifikancia-szint 

(Constant) 1,820 7,122 ,000 

lnCR2_szá_sz 1,453 28,947 ,000 

lnbsz -,076 -1,786 ,077 

lnbdb -,046 -3,636 ,000 

lnszerza ,054 5,503 ,000 

Függő változó: lnHHI_szá 

 

A HHI, valamint a belső és külső változók együttmozgását az élet és a nem-életbiztosítási 

piacokra külön-külön, valamint termékpiacok szintjén is megvizsgáltam. A korrelációelemzés 

eredményei alapján kijelenthető, hogy a belső tényezők közül a két legnagyobb vállalat 

együttes piaci részesedése nagyobb hatást gyakorolt a HHI értékére, mint a külső tényezők. 

T2: A hipotézis tesztelésére felállított, az összes termékpiacot figyelembe vevő ötváltozós 

regressziós modellek futtatási eredményei, valamint az élet- és a nem-életbiztosítási 

termékpiacok elkülönített korrelációelemzése alapján megállapítható, hogy a piac belső 

tényezői közül a CR(2) nagyobb hatást gyakorolt a HHI értékére, mind a külső tényezők. 

Ugyanakkor a társaságok számának hatása nem volt nagyobb, mint a külső tényezőké.  Az 

eredmények alapján a H2 hipotézist részben elfogadom. 

 

H3: A biztosítási piac szerkezetének elméleti piacszerkezeti kategóriákba sorolása pontosabb 

képet ad a piaci erőről, mint a hagyományos közvetett indikátorok.  

A hipotézis tesztelésének első lépéseként az oligopólium elméletekből ismert piacszerkezeti 

kategóriákat – a domináns vállalat, duopólium, aszimmetrikus oligopólium, szimmetrikus 

oligopólium, nem koncentrált piac – operacionalizáltam. Ezt követően minden egyes 

termékpiacot e kategóriákba soroltam be a szereplők piaci részesedései, valamint ezek 

egymáshoz viszonyított nagysága alapján, az 1999-2009-es időintervallum minden évére. A 

piacszerkezeti kategóriák változása, előfordulásának gyakorisága alapján értékeltem az egyes 

piacok versenyviszonyait. Az elemzési eredményekből négy fő következtetés vonható le. 
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Az első következtetés az, hogy az egyes termékpiacokra számos esetben eltérő 

piacszerkezeti kategória besorolásokat kapunk attól függően, hogy az értékesítés pénzértéken 

vagy volumenben mért adatával dolgozunk. A vizsgált teljes időintervallumot tekintve – a 

vállalkozói vagyon és az egyéb vagyon termékpiacok kivételével – minden biztosítási 

termékpiacra igaz, hogy szerződésállományok alapján számítva kevésbé versenyző 

piacszerkezeti kategóriába került. Az elemzési eredmények tehát megerősítik azt a korábbi 

eredményt, miszerint szerződésállományok alapján koncentráltabb a piac. Ebben az 

értelemben a piacszerkezeti elemzés módszere megerősíti a hagyományos közvetett 

indikátorok segítségével nyert információkat. 

A második következtetés az, hogy a vizsgált időintervallumban, a nem életbiztosítási 

termékpiacokon összességében magasabb az erőfölényre utaló piacszerkezetek előfordulása. 

Ez megerősíti azt a H1 hipotézis tesztelése során kapott eredményt, mely szerint a nem-

életbiztosítási termékpiacokon gyakoribb az erőfölényre utaló piaci helyzetek előfordulása.  

Ebben az értelemben a piacszerkezeti elemzés módszere megerősíti a hagyományos közvetett 

indikátorok segítségével nyert információkat. 

A harmadik lényeges következtetés az, hogy egy termékpiac akár a versenyjogi 

szempontból kritikusabb koncentrációs érték mellett is lehet kiegyenlítettebb, versenyzőbb 

helyzetre utaló szerkezetű. Mindez egyrészt arra hívja fel a figyelmet, hogy a versenyjogban 

alkalmazott közvetett indikátorok értékeinek értelmezése és kritikus küszöbértékei, valamint 

az oligopólium elméletekből levezetett piacszerkezeti kategóriák között van ellentmondás. 

Másrészt az eredmények arra is felhívják a figyelmet, hogy a piaci verseny tényleges 

intenzitásának megállapítása mélyebb elemzéseket igényel. Ebben az értelemben tehát a 

piacszerkezeti elemzés módszere kiegészítette a hagyományos közvetett indikátorok 

segítségével nyert információkat. 

A negyedik következetés az, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni a piacszerkezeti 

elemzés korlátait. Az egyik korlát, hogy az egyes kategóriáinak való megfelelés erősen függ 

az előzetesen kialakított kritériumrendszertől. A módszer további korlátja, hogy a 

hagyományos, közvetett indikátorokhoz hasonlóan nem nevesíti az első, a második és a 

további pozíciókban lévő társaságokat.  

 

T3: Az elméleti piacszerkezeti kategóriáknak való megfelelés vizsgálata részben 

megerősítette, részben pedig többletinformációval egészítette ki és így pontosította a 

hagyományos közvetett indikátorok elemzésével nyert tapasztalatokat.  Ugyanakkor, a 

módszer korlátai – így például a kategóriahatárokra való érzékenység, a piaci szereplők 
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nevesítésének figyelmen kívül hagyása – miatt önmagában alkalmazva nem ad pontosabb 

képet a piaci erőről, kiegészítő szerepe viszont jelentős.  Az eredmények alapján a H3 

hipotézist nem fogadom el. 

 

H4: A HHI értéke nem azonosítja egyértelműen a piacszerkezetet éppen ezért csak 

korlátozottan alkalmas a piaci erő mérésére. 

A H3 hipotézis ellenőrzése során kiderült, hogy az oligopólium elméletekből levezetett 

piacszerkezet a HHI magasabb értéke mellett is lehet alacsonyabb piaci erőre utaló és 

alacsonyabb értéke mellett is domináns jegyeket mutató. E megfigyelés alapján fogalmazódott 

meg a H4. hipotézis. A hipotézis vizsgálatához egy nem metrikus függő változó a piaci 

szerkezet, és egy metrikus skálán mért független változó a HHI kapcsolatának elemzését kell 

elvégezni. Az ilyen típusú adatok kapcsolatának elemzésére a diszkriminancia analízis, 

és/vagy a robosztusabb logisztikus regresszió alkalmazható. Az utóbbi esetében a 

multinomiális (polichotom) változat, mivel a függő változó kategóriáinak száma kettőnél 

nagyobb. Az elemzés során természetesen külön kezeltem az éves bruttó díjbevétel, valamint 

a szerződésállomány alapján számított HHI értékeket és elméleti piacszerkezeti kategóriákat. 

Az elemzéseket két adatpanelen végeztem. Az egyik adatpanel az 1999-2006-os, itt a változók 

elemszáma 72-72, a másik pedig az 1999-2009-es időintervallumra vonatkozó adatokat 

tartalmazza, ebben az esetben a változók elemszáma 99-99. Az összes termékpiac 

bevonásával végzett elemzés alapján csak az 1999-2006-os adatpanelen, a bruttó 

díjbevételekből számított adatokra sikerült igazolni a hipotézist. A többi vizsgált esetben, 

tehát az 1999-2006-os adatpanelen szerződésállományok alapján, az 1999-2009-es 

adatpanelen bruttó díjbevételek, és szerződésállományok alapján a varianciahomogenitási 

feltétel megsértése miatt nem sikerült igazolni a hipotézist, annak ellenére, hogy HHI 

átlagértékeiben megfigyelhető különbségek jól láthatóak. Kizárólag az életbiztosítási 

termékpiacok bevonásával elvégezve az elemzést, lényegében ugyanezt az eredményt kaptam. 

A nem-életbiztosítási termékpiacok esetében bruttó díjbevételek alapján csak az 1999-2006-os 

adatpanel, szerződésállományok alapján viszont mindkét adatpanel esetében igazolódott a 

hipotézis. Az elemzés során a varianciahomogenitási feltétel több esetben sérült, így a 

hipotézist nem sikerült teljes piacra igazolni diszkriminancia analízissel éppen ezért a 

robosztusabb módszerrel, nevezetesen a multinomiális logisztikus regresszióval is elvégeztem 

a piacszerkezeti kategóriák és a HHI kapcsolatának az elemzését. Az elemzési eredmények 

azt mutatják, hogy a HHI értékének növekedése csökkenti a domináns vállalat kategóriából a 

kiegyenlítettebb piacszerkezeti kategóriákba kerülés valószínűségét, mindkét alapadat 
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esetében. Ugyanakkor a duopólium kategória esetében az erre utaló, negatív előjelű „B” 

együtthatók, bruttó díjbevételek alapján, valamint a tengelymetszetek nem szignifikánsak, 

továbbá a Nagelkerke-R
2
 30-60% közötti értékei

 
közepes magyarázott varianciáról 

tanúskodnak, mindezek pedig azt jelentik, hogy a HHI értékének növekedése nem váltja ki 

teljes biztonsággal a koncentráltabb piacszerkezeti kategóriába való átlépést. Az eredmények 

alapján a H4 hipotézist elfogadom. 

 

H5: A piaci koncentráció indikátorainak értékére szignifikáns hatást gyakorol a 

számításukhoz felhasznált adat, valamint az elemzés alapjául választott piac, vagyis 

bizonyítható az adat- és piachatás jelensége. 

 

Az 5. hipotézis alapja a H1 hipotézis ellenőrzése érdekében végzett koncentrációelemzés 

eredményeinek elemzése során megfigyelt jelenség, mely szerint ugyanazon termékpiac 

esetében a bruttó díjbevétel és a szerződésállomány – tehát a két, értékesítéshez kapcsolódó 

adat – alapján kapott koncentráció értékek lényegesen eltérőek lehetnek. Ugyanígy kiderült, 

hogy a nem-életbiztosítási termékpiacokra koncentrációja magasabb. Az elemzéshez 

felhasznált adat hatását jelzi, hogy az összes termékpiac, valamint az élet- és a nem-

életbiztosítási termékpiacok esetében az éves bruttó díjbevétel alapú és a szerződésállomány 

alapú HHI közötti kapcsolat mindössze közepes. A CR(2) esetében – amely teljesen együtt 

mozog a HHI értékével – ugyanez figyelhető meg.
 
A CR(5) esetében a kapcsolat erőssége 

nagyobb, ugyanakkor nem figyelhető meg a kétféle alapadat alapján számított értékeinek 

tökéletes együttmozgása. Jelentős eltérések figyelhetők meg az élet- és a nem-életbiztosítási 

piacra számított koncentrációs értékek esetében is.  

Az adat- és a piachatás létezésének ellenőrzése a varianciaanalízis módszerével történt, 

hiszen nem metrikus független és metrikus függő változók állnak rendelkezésre. Az 

elemzéseket az 5. hipotézis esetében is két adatpanelen végeztem. Az egyik adatpanel az 

1999-2006-os, itt a változók elemszáma 72-72, a másik pedig az 1999-2009-es 

időintervallumra vonatkozó adatokat tartalmazza, ebben az esetben a változók elemszáma 99-

99. 

A varianciaanalízis eredményei szerint az adathatás jelensége tehát mindhárom 

nevezetes, piaci erő mérésében alkalmazott koncentrációs indikátor, tehát a CR(2), CR(5), és 

a HHI esetében egyaránt, bizonyíthatóan jelen van. A CR(2) esetében az 1999-2009-es 

adatpanel adatainak elemzése során nem bizonyult szignifikánsnak adathatás jelensége, 
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ugyanakkor a kisebb, 1999-2006-os adatpanel esetében igen. A másik két indikátor esetében 

mindkét adatpanelen sikerült azonosítani az adathatást.  

A piachatás jelensége statisztikai módszerrel bizonyítható a HHI és a CR(5) esetében 

az 1999-2009-es, a CR(2) esetében mindkét adatpanelen. A HHI és a CR(5) esetében, az 

1999-2006-os adatpanel esetében a varianciaanalízis eredményei szerint ugyan nem 

szignifikáns a piachatás, annak ellenére, hogy a nem-életbiztosítási termékpiacok 

koncentrációs átlagértékei láthatóan magasabbak az életbiztosítási termékpiacokénál. Az 

elemzési eredmények alapján kijelenthető, hogy az élet- és a nem-életbiztosítási piac 

koncentrációja eltér egymástól, és a nem-életbiztosítási piac koncentrációja magasabb.   

 

T5: Az adat- és a piachatás jelensége jelen van a piaci koncentráció indikátorai esetében. Az 

adathatás létezésének vizsgálata során kiderült, hogy a magyar biztosítási piacon az éves 

bruttó díjbevételek koncentrációja alacsonyabb, mint a szerződésállományé. Ez egyben azt is 

jelzi, hogy azok a piaci szereplők is képesek jelentős bruttó díjbevételt realizálni, akik 

korábban kisebb szerződésállományt halmoztak fel. Ez az ügyfelekért folyó verseny 

intenzitására utaló közvetett jel. A kapott eredmény másik, módszertani jelentősége, hogy a 

piaci koncentráció éves bruttó díjbevételek és a meglévő szerződésállomány alapján történő 

párhuzamos kiszámítása és értékelése többet mond a piaci erőről és versenyről, mintha a 

koncentrációt csak a bruttó díjbevételek, vagy csak a szerződésállományok alapján 

számítanánk. A piachatás létezése egyrészt bizonyítja a nem-életbiztosítási piac erősebb 

koncentráltságát és a nem életbiztosítási piac vezető szereplőinek nagyobb piaci erejét, 

másrészt módszertani szempontból fontos, hogy az elemzés alapjául választott piacnak 

szignifikáns hatása van az elemzési eredményekre, ami megerősíti, hogy a releváns termék- és 

földrajzi piac meghatározásának és az ennek megfelelő adatgyűjtésnek kiemelkedő 

jelentősége van. Az eredmények alapján a H5 hipotézist elfogadom. 

 

 

H6: A piacszerkezeti kategóriákba való besorolásra szignifikáns hatást gyakorol a 

számításokhoz felhasznált adat és az elemzés alapjául választott piac, vagyis a piacszerkezeti 

kategóriák esetén is bizonyítható az adat- és a piachatás jelensége. 

A 3. hipotézis tesztelése során kapott eredmények értékelése alapján kijelenthető, hogy az 

elemzés alapjául választott adattól és piactól függően eltérések figyelhetők meg a 



 

 17 

leggyakrabban előforduló piacszerkezeti kategóriák között az egyes biztosítási termékpiacok 

esetében. 

3. táblázat 

A leggyakrabban előforduló piaci szerkezettípusok  

Termékpiac 

1999-2009 1999-2006 

Bruttó 

díjbevétel 

Szerződés-

állomány 

Bruttó 

díjbevétel 

Szerződés-

állomány 

kockázati DUO AO DUO AO 

elérési DV AO DUO AO 

vegyes AO DV AO DV 

unit linked AO AO AO DUO 

egyéb élet AO DV DV DV 

lakossági AO AO AO DV 

általános 

felelősség DUO AO DUO AO 

vállalkozói DUO AO DUO DV 

egyéb vagyon DV DV DV DV 
DV: domináns vállalat, DUO: duopólium, AO: aszimmetrikus oligopólium 

 

A kapott eredmények alapján tehető fel a kérdés, hogy az elemzések során felhasznált 

adat és az elemzés alapjául választott piac szignifikáns hatást gyakorol-e a piacszerkezeti 

kategóriákba való besorolásra?  

Az adathatást a kereszttábla elemzés módszerének alkalmazásával lehet elvégezni, 

mert az elemzésbe bevont függő változó, a piaci szerkezet típusa, valamint a független 

változó, az elemzéshez felhasznált adat egyaránt nem metrikus változók.  

A kereszttábla elemzés chi-négyzet és a likelihood arány teszteredményei azt mutatják, 

hogy az alapadat megválasztása szignifikáns hatást gyakorol az elméleti piacszerkezeti 

kategóriákba való besorolásra mind az 1999-2009, mind pedig az 1999-2006-os adatpanel 

alapján. 

A piac hatása szintén a kereszttábla elemzés módszerével vizsgálható. A kereszttábla 

elemzés chi-négyzet és likelihood arány tesztje csak az 1999-2009-es adatpanel alapján 

mutatja a szignifikánsnak a piachatást. Ez azt jelenti, hogy az élet- és nem-életbiztosítási 

piacon az 1999 és 2006 közötti időintervallumban láthatóan létező különbség az elméleti piaci 

szerkezetek előfordulási gyakoriságaiban nem tekinthetők szignifikánsnak. 
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T6: Az adat- és a piachatás jelensége bizonyítható az elméleti piacszerkezeti 

kategóriák esetében is. Az adathatás tesztelése során a kiderült, hogy az egyes termékpiacok 

szerkezete szerződésállományok alapján koncentráltabb, erősebben domináns jegyeket 

mutató, mint éves bruttó díjbevételek alapján. Ez egyrészt azt jelzi, hogy a kisebb társaságok 

is képesek jelentősen részesedni az éves értékesítési forgalomból, mely a piac egésze 

szempontjából fontos, hiszen a verseny intenzitására utaló közvetett jel. Másrészt viszont 

módszertani szempontból az adathatás létezése megerősíti azt a tényt, hogy a biztosítási 

piacon a piaci erő közvetett mérésében az éves bruttó díjbevétel és a meglévő 

szerződésállomány együttes alkalmazása javítja a levonható következtetéseket. A piachatás 

elemzése során egyrészt ismét bizonyítást nyert, hogy a nem-életbiztosítási termékpiacokon a 

domináns piacszerkezetek előfordulási aránya magasabb. Másrészt a piachatás létezése 

módszertani szempontból megerősíti azt a tényt, hogy a teljes piacra aggregált szintű adatok 

felhasználásával történő elemzés a piaci erő megfelelő értékelése szempontjából fontos 

eredményeket takarhat el. Az eredmények alapján a H6 hipotézist elfogadom. 

 

H7: A Markov-lánc modellnek a piaci erő közvetett mérésében való alkalmazásával 

ugyanazon adatok felhasználásával is pontosabb képet kapunk a piaci erőről, mint a 

hagyományos közvetett indikátorokkal. A módszer lehetővé teszi a piaci szerkezet mélyebb 

elemzését és átalakulási folyamatainak az előrejelzését.  

A Markov-lánc modell piaci erő közvetett mérésében való alkalmazhatóságát négyféleképpen 

vizsgáltam a magyar biztosítási piac példáján. Az első a vezető társaságok piaci pozíciói 

közötti átmenetek vizsgálata, melynek kapcsán megállapítható, hogy a Markov-lánc modell 

lényeges információkkal járul hozzá a hagyományos közvetett mérési módszerek segítségével 

nyerhető tapasztalatokhoz. A második, a Markov-láncok modelljének elemzése az előzetesen 

kialakított piacszerkezeti kategóriáknak, valamint a kategóriák közötti átmeneteknek az 

elemzésére. Itt a módszer információ feldolgozást segítő, kiegészítő szerepe jelentős. A 

harmadik alkalmazási területe a méretkategóriák közötti átmenetek, valamint a 

méretkategóriák stabilitásának, a ki-és belépési valószínűségek vizsgálata, mely révén  

jelentős többletinformációval járul hozzá a hagyományos közvetett módszerek segítségével 

nyerhető információhoz. Ugyanakkor a módszer a méretkategóriák határainak 

megválasztására érzékeny, így a levont következtetések kellő körültekintéssel vehetők 

figyelembe. A negyedik alkalmazási terület az előrejelzés. Az alkalmazási tapasztalatok 

alapján elmondható, hogy kellően hosszú időintervallumra becsült átmenetvalószínűség 
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mátrix segítségével viszonylag pontos előrejelzést lehet készíteni a következő egy, két éves 

periódusra a piaci szerkezet várható alakulásával kapcsolatban, ami lényeges továbblépésnek 

tekinthető a hagyományos közvetett indikátorok adta lehetőségekhez képest. Bár az 

előrejelzés pontossága az előrejelzési idő növelésével romlik a Markov-lánc piaci erő 

közvetett mérésben való alkalmazásában jelentős lehetőségek vannak, mely további kutatás 

tárgyát kell, hogy képezze. 

 

T7: A magyar biztosítási piacra elvégzett elemzések azt mutatják, hogy a Markov-lánc modell 

segítségével ugyanazon adatok felhasználásával is pontosabb képet kapunk a piaci erőről, 

mint a hagyományos közvetett indikátorokkal. A Markov-lánc modell közvetett mérésben való 

alkalmazása lehetővé teszi a legnagyobb társaságok piaci pozíciói, a piacszerkezeti-, valamint 

a méretkategóriák közötti átmenetek mélyebb elemzését, ezáltal a piac szerkezeti 

folyamatainak alaposabb megismerését, mely nélkülözhetetlen a piaci erő elemzése során. A 

tiszta Markov-lánc modell piacszerkezeti folyamatok előrejelzésében való alkalmazása is 

lehetséges. Az előrejelzés bruttó díjbevételek alapján pontosabb. Az idő növelésével az 

előrejelzési pontosság jelentős mértékben romlik, javítása további kutatást igényel.  Az 

eredmények alapján a H7 hipotézist elfogadom. 
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6. Az értekezéstervezet tudományosan új és újszerű eredményei 

 
Az értekezéstervezet új- és újszerű eredményei röviden a következő pontokban foglalhatók 

össze: 

1. A piaci erő mérésével foglalkozó szakirodalom biztosítási piac fókuszú 

összefoglalása először történt meg a magyar nyelvű szakirodalomban.  

2. A piaci erő mérésében alkalmazott közvetett indikátorok – piaci részesedések, 

és a piaci koncentráció három indikátora: CR(2), CR(5), HHI – értékének a magyar 

biztosítási piac 1999 és 2009 közötti időszakára történő kiszámítása, elemzése és a 

piaci erő közvetett indikátorok alapján történő értékelése. Igazoltam, hogy a piaci erő 

hagyományos, közvetett indikátorai, strukturális megközelítésben azt jelzik a 

biztosítási piacon erősödött a verseny, az életbiztosítási piacon és termékpiacain 

nagyobb mértékben, mint a nem-életbiztosítási piacokon.  

3. HHI értékének alakulását meghatározó tényezők meghatározása regressziós 

modellel. Bizonyítottam, hogy a HHI értékére legnagyobb hatást a piac belső tényezői 

közül a CR(2) gyakorol, mely a verseny intenzitására utaló közvetett jel. 

4. A magyar biztosítási piac szerkezetének oligopólium elméletekből levezetett 

piacszerkezeti kategóriákba sorolása az 1999 és 2009 közötti időszakban és a piaci erő 

e kategóriarendszer segítségével történő elemzése. A módszer összevetése a 

hagyományos közvetett módszerekkel. 

5. Bizonyítottam, hogy a szakirodalomban és a fúzióengedélyezésben 

leggyakrabban alkalmazott, piaci erőt közvetetten mérő indikátor, a piaci koncentráció 

HHI-vel mért nagysága nem ad pontos képet a piaci erőviszonyokról, mert értéke nem 

azonosítja egyértelműen a piaci szerkezetet. A piaci szerkezet alacsonyabb és 

magasabb HHI érték mellett is lehet kiegyenlítettebb, vagy domináns pozíciókkal 

rendelkező.  

6. A koncentrációelemzés korlátainak újabb, biztosításpiaci eredményekkel való 

kiegészítése, az elemzés alapjául választott adat és a piac koncentrációs indikátorok 

értékére gyakorolt hatásának elemzésén és értelmezésén keresztül. Igazoltam, hogy a 

piaci koncentráció indikátorainak értékei szignifikánsan függenek az alapadattól, 

valamint az elemzés alapjául választott piactól, vagyis érvényesül az adat- és a 

piachatás. Összegeztem e jelenségek koncentrációs indikátorok értéke esetében 

bizonyítható létezésének a piaci erő- és piaci verseny intenzitásának értéke, valamint a 

mérési módszertan szempontjából fontos gyakorlati és módszertani következményeit.  
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7. Az elemzés alapjául választott adat és a piac piacszerkezeti kategóriákra gyakorolt 

hatásának elemzése és értelmezése. Bemutattam az adat-és piachatás elméleti 

piacszerkezeti kategóriákba sorolás esetében bizonyítható létezésének a piaci erő- és 

piaci verseny intenzitásának értéke, valamint a mérési módszertan szempontjából 

fontos gyakorlati és módszertani következményeit. 

8. A Markov-lánc modell alkalmazhatóságának vizsgálata a piacszerkezeti 

elemzésekben. Megmutattam, hogy a tiszta Markov-lánc modell adatkorlátok létezése 

esetén is pontosabb képet ad a piaci erőről, mint a hagyományos közvetett 

indikátorokkal való mérés, mivel a módszer lehetővé teszi a belső strukturális 

dinamika elemzését, továbbá a piacszerkezet átalakulási folyamatainak előrejelzését. 
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7. További kutatási irányok 

 
A kutatásaim folytatásának fő irányai a következőkben foglalhatók össze: 

1. A piaci erő mérésével kapcsolatos közgazdasági alapfogalmak, 

valamint a mérési módszerek alapfogalmainak, rendszereinek, adatigényének 

újragondolása, tisztázása. 

2. A piaci erő elemzésének továbbfejlesztése sztochasztikus modellekkel. 

A magyar biztosítási piaccal kapcsolatos vizsgálataim kiterjesztése a többi közép- és 

kelet európai ország biztosítási piacára.  

3. A behavioral economics irányzat modelljeinek, elemzései 

apparátusának megismerése és alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata a 

versenyfelügyeleti munkában. 

4. A piacelmélet versenyelemzési módszerei üzleti alkalmazásainak 

fejlesztése. 

 



 

 23 

8. Az értekezés témájában megjelent publikációk és előadások 
 

Publikációk 
 

1. Kovács Norbert [2010]: Piaci részesedések eloszlásának előrejelzése Markov-modellel a 

biztosítási piacon. In: Válság közben, fellendülés előtt, Kautz Gyula Emlékkonferencia 

elektronikus formában megjelenő kötete, (ISBN 978-963-7175-57-2) 

2. Kovács Norbert [2009]: Gépjármű-biztosítási tendenciák 1995-2006. Biztosítási Szemle, 

LV. évfolyam, 1. szám, 27-37.o.  

3. Kovács Gábor – Kovács Norbert – Losoncz Miklós – Solt Katalin – Takács Dávid [2008]: 

A költségvetési és monetáris politika hatása az életbiztosítási piacra. Külgazdaság, LII. 

évf., 60-74.o. 

4. Kovács Norbert [2007]: A magyar biztosítási piac szerkezetének átalakulása, in: 

„Versenyképesség – Fejlődés – Reform”, CD-kiadvány, Sopron, (ISBN: 978-963-06-

6387-8) 

5. Kovács Norbert [2007]: The Transition Of The Hungarian Insurance Market Structure In 

Market Economy, in: "The problems of Ukrainian financial system development in the 

conditions of eurointegration", Lviv State University, 218-224.o. 

6. Kovács Norbert [2007]: A magyar biztosítási piac átalakulása 1986 után. In:„20. századi 

magyar gazdaság és társadalom”, Konferenciakötet, Széchenyi István Egyetem, Kautz 

Gyula Gazdaságtudományi Kar, Győr, 483-491.o. (ISBN 978-963-7175-38-1) 

7. Kovács Norbert [2007]: A magyar biztosítási piac szerkezetének átalakulása. In: Európai 

Integráció – Elvek és döntések I., II., Pannon Gazdaságtudományi Konferencia 

Tanulmánykötet I., 237-245.o. (ISBN 978-963-9696-29-7) 

8. Kovács Norbert [2007]: How to Analyze the Structure of the Insurance Market? in:  

European Scientific Conference of PhD students, published on CD, Mendel University 

Brno (ISBN 978-80-903966-6-1) 

9. Kovács Norbert [2006]: Meghatározó-e a múlt a magyar biztosítási piac szerkezetében?  

in: Apáczai Napok Tanulmánykötet I-II.,  NYME, Győr, 114-121.o. (ISBN 978-963-7287-

18-3) 

10. Kovács Norbert [2006]: Versenyző biztosítási piac Magyarországon? Biztosítási Szemle, 

LII. évfolyam, 3. szám, 31-42.o.  

11. Kovács Norbert [2006]: Piaci szerkezet és teljesítmény. Mérési módszerek és lehetőségek. 

In: Tavaszi Szél 2006, Konferencia Kiadvány, 423-426.o. (ISBN 963 229 773 3) 



 

 24 

12. Kovács Norbert [2006]: Okozhat-e az aszimmetrikus információ instabilitást a biztosítási 

piacon? In: Pénzügyi Stabilitás mikro, mezo- és makro szinten, Széchenyi István Egyetem, 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Intézet, Tudományos Füzetek, Universitas Kht., Győr, 

191-213.o. (ISSN 1589-2697) 

13. Kovács Norbert [2005]: Biztosításverseny Magyarországon? In: Széchenyi István 

Egyetem, Jog- és Gazdaságtudományi Kara, Multidiszciplináris Társadalomtudományi 

Doktori Iskola, Évkönyv, 191-201.o. (ISSN 1787-9698) 

 

Előadások 

 

1. Kovács Norbert [2011]: The Application of Markov Chain Models in Indirect 

Measurement of Market Power. Workshop on Stochastic Methods in Financial Markets 

Ljubljana 

2. Kovács Norbert [2011]: Biztosítástechnikai tartalékok válság- és versenykörnyezetben, 

Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara „Magyarország 

társadalmi-gazdasági helyzete a 21. század első évtizedeiben” c. konferencia 

3. Kovács Norbert [2010]: Piaci részesedések eloszlásának előrejelzése Markov-modellel a 

biztosítási piacon. Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara 

Válság közben, fellendülés előtt, Kautz Gyula Emlékkonferencia 

4. Kovács Norbert [2007]: A magyar biztosítási piac szerkezetének átalakulása, 

„Versenyképesség – Fejlődés – Reform” Konferencia, Sopron 

5. Kovács Norbert [2007]: The Transition Of The Hungarian Insurance Market Structure In 

Market Economy. "The problems of Ukrainian financial system development in the 

conditions of eurointegration", Conference of Lviv State University, Lviv 

6. Kovács Norbert [2007]: A magyar biztosítási piac átalakulása 1986 után, „20. századi 

magyar gazdaság és társadalom”, c. konferencia, Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula 

Gazdaságtudományi Kar, Győr 

7. Kovács Norbert [2007]: A magyar biztosítási piac szerkezetének átalakulása. II. Pannon 

Gazdaságtudományi Konferencia, Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Veszprém 

8. Kovács Norbert [2007]: How to Analyze the Structure of the Insurance Market? European 

Scientific Conference of PhD students, Mendel University, Brno 

9. Kovács Norbert [2006]: Meghatározó-e a múlt a magyar biztosítási piac szerkezetében?  

Apáczai Napok Konferencia, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Apáczai-Csere János Kar, 

Győr 



 

 25 

10. Kovács Norbert [2006]: Piaci szerkezet és teljesítmény. Mérési módszerek és lehetőségek. 

Tavaszi Szél Konferencia, Kaposvári Egyetem, Kaposvár 

11. Kovács Norbert [2006]: Okozhat-e az aszimmetrikus információ instabilitást a biztosítási 

piacon? Pénzügyi Stabilitás mikro, mezo- és makro szinten konferencia, Széchenyi István 

Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Intézet, Győr 

 

 



 

 26 

Egyéb publikációk 

 

1. Dusek Tamás – Kovács Norbert [2011]: A Széchenyi István Egyetem helyi termelési és 

jövedelmi hatásai. In: Felsőoktatási Műhely, 3. szám (megjelenés alatt) 

2. Koppány Krisztián – Kovács Norbert [2011]: Fundamentális elemzés. Széchenyi István 

Egyetem, (megjelenés alatt) 

3. Farkas Szilveszter – Kovács Norbert [2010]: Egyetemi és főiskolai hallgatók vállalkozói 

aktivitása Magyarországon. In: 8th International Conference on Management, Enterprise 

and Benchmarking, June 4-5, 2010 Budapest, Proceedings, 277-287. p. (ISBN 978-615-

5018-01-5)  

4. Dusek Tamás – Kovács Norbert [2009]: A Széchenyi István Egyetem hatása a helyi 

munkaerőpiacra. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására (VIKEK) Évkönyve 

2009. I. évfolyam, 1. szám., Kaposvár, 69-74.o. 

5. Losoncz Miklós – Kovács Norbert [2008]: The relationship between crude oil and natural 

gas prices, in: World Commodity Prices 2008-mid 2010, Association of European 

Conjuncture Institutes, Louvain-la-Neuve, Belgium 

6. Kovács Norbert [2006]: Nemzetközi gazdaságtan, Széchenyi István Egyetem 

Felnőttképzési Központ, Győr 



 

 27 

Hivatkozások 

Bain, J. S. [1951]: „Relation of Profit Rate to Industry Concentration: American 

Manufacturing 1936-1940”. Quarterly Journal of Economics Vol. 65., No. 3, 293-324. p. 

Dobson, W. P.–Waterson, M.–Davies, S. W. [2003]: The Patterns and Implications of 

Increasing Concentration in European Food Retailing. Journal of Agricultural Economics, 

Vol.54., No. 1., 111–126. p. 

Hajdú Ottó [2003]: Többváltozós statisztikai számítások, KSH, Budapest 

Hunyadi L.-Vita L. [2002]: Statisztika közgazdászoknak, KSH, Budapest 

Glossary Of Industrial Organisation Economics and Competition Law, letöltés helye: 

http://www.oecd.org/dataoecd/8/61/2376087.pdf 

Glossary of Statistical Terms, letöltés helye: http://stats.oecd.org/glossary/ 

Adelman, I. C. [1958]: A Stochastic Analysis of the Size Distribution of Firms, Journal of the 

American Statistical Association, Vol. 53. No. 284., 893-904. p 

Juhász A.- Seres A.- Stauder M. [2005]: A Kereskedelmi Koncentráció Hatásának Egyes 

Kérdései, Közgazdasági Szemle, LII. évf., 774–794. o. 

Karlin, S. – Taylor, H.M. [1985]: Sztochasztikus folyamatok, Gondolat Kiadó, Budapest 

Major K. [2008]: Markov-modellek. Elmélet, becslés és társadalomtudományi alkalmazások, 

BCE Makroökonómia Tanszék és ELTE Regionális Tudományi Tanszék, Budapest 

Motta, M. [2004]: Competition Policy. Theory and practice. Cambridge University Press, 

New York 

Sajtos L. – Mitev A. [2007]: SPSS Kutatási és Adatelemzési Kézikönyv, Alinea Kiadó, 

Budapest 

Silke Klüver [2002]: Konzentrationsursachen der europäischen Versicherungsmärkte – eine 

theoretische und empirische Untersuchung, Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Grades 

eines Doktors der Wirtschaftswissenschaften der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der 

http://www.oecd.org/dataoecd/8/61/2376087.pdf
http://stats.oecd.org/glossary/


 

 28 

Universität, letöltés helye: http://www.opus-bayern.de/uni-

passau/volltexte/2003/26/pdf/Silke_Kluever.pdf 

Schmalensee, R. – Willing R. [1989]: Handbook of Industrial Organization, Elsevier, North 

Holland 

Stokey, N. L. - Lucas E.R., Jr.- Prescott, E.C. [1989]: Recursive Methods in Economic 

Dynamics, Harvard University Press, letöltés helye: 

http://books.google.hu/books?id=tWYo0QolyLAC&dq=Recursive+methods+in+economic+d

ynamics&printsec=frontcover&source=bn&hl=hu&ei=sRnsS-

C4K4KbONnwtdcH&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CCwQ6AEwAw#

v=onepage&q&f=false 

Sydsaeter, K. – Hammond, P.I. [2006]: Matematika közgazdászoknak, Aula Kiadó, Budapest 

Tirole, J. [1988]: The Theory of industrial Organization, The MIT Press 

 

 

http://books.google.hu/books?id=tWYo0QolyLAC&dq=Recursive+methods+in+economic+dynamics&printsec=frontcover&source=bn&hl=hu&ei=sRnsS-C4K4KbONnwtdcH&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CCwQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false
http://books.google.hu/books?id=tWYo0QolyLAC&dq=Recursive+methods+in+economic+dynamics&printsec=frontcover&source=bn&hl=hu&ei=sRnsS-C4K4KbONnwtdcH&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CCwQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false
http://books.google.hu/books?id=tWYo0QolyLAC&dq=Recursive+methods+in+economic+dynamics&printsec=frontcover&source=bn&hl=hu&ei=sRnsS-C4K4KbONnwtdcH&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CCwQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false
http://books.google.hu/books?id=tWYo0QolyLAC&dq=Recursive+methods+in+economic+dynamics&printsec=frontcover&source=bn&hl=hu&ei=sRnsS-C4K4KbONnwtdcH&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CCwQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false

