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Centrális aktorok
 a XXII. RMKT Közgazdász Vándorgyûlés

résztvevõi struktúrájában1

SIMON LEVENTE2 – SZÕCS ENDRE3

Jelen tanulmány célja a Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT)
hálózatának feltérképezése, és ezáltal a struktúra legfontosabb személyeinek
megtalálása. A hálózat személyi aktorainak rendszerét a XXII. Közgazdász
Vándorgyûlés alkalmával történt survey-típusú adatfelvétel alapján építjük
fel. Elméleti keretként a fokcentralitás értelmezést és az ennek megfelelõ
presztízsindex fogalmat használjuk, a  következtetések fejezetében pedig az
aktorok centralitásértékek és presztízsindexek szerinti elrendezõdését magya-
rázzuk.

Kulcszavak: Romániai Magyar Közgazdász Társaság, társadalmi hálóza-
tok, hálózatkutatás, fokcentrum, fok-presztízsindex.

JEL kódok: C69, D85, L14.

Bevezetõ
A Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) a romániai

magyar közgazdászok és gazdasági kérdések iránt érdeklõdõk szakmai
és érdekvédelmi szervezete, a közösség évenként megrendezésre kerülõ
kiemelkedõ rendezvénye pedig a Közgazdász Vándorgyûlés.

Az elemzés a XXII. RMKT Közgazdász Vándorgyûlés kapcsolatháló-
jának ismertetésére vállalkozik, amelyet 2013. október 18–20. között
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szerveztek meg Nagyváradon. A vizsgálati minta aktorait a rendezvény
résztvevõi alkotják, akiknek a szervezeten belüli kapcsolataira kérdez-
tünk rá a felmérés során.

A szakirodalmi vizsgálatok a centrális aktorok megkeresése mellett
érvelnek, ekképpen az eredmények erre vonatkozó alfejezete a kapcso-
latháló centrális személyeinek vizsgálatára összpontosít.

Szakirodalmi áttekintés
A hálózatkutatás kínálta módszertan legfõbb elõnye a klasszikus

survey-technikájú elemzésekkel szemben, hogy a vizsgált aktorokat
nem emelik ki környezetükbõl, ekképpen közösségek struktúráinak
megrajzolására alkalmasak. Az elemzési keret kapcsolatot teremt a mik-
ro-, illetve makrovizsgálatok között, hiszen az egyéni cselekvések és a
csoportstruktúrák leírását egyaránt tárgyának tekinti (Angelusz–Tardos
1991).

A hálózatkutatás módszertanára kanonizáló hatást gyakorolt Bara-
bási Albert-László Behálózva címmel megjelent ismeretterjesztõ köny-
ve. Barabási szerint a legtöbb társadalmi struktúrában találhatóak olyan
centrális aktorok, amelyek az átlagosnál sokkal több kapcsolattal rendel-
keznek (Barabási 2003).

Barabási Albert-László és kutatócsoportja több társadalmi hálózatot
is vizsgált, így például felépítette a hollywoodi színészek azon hálóza-
tát, amelyben akkor van két színész között kapcsolat, ha ugyanabban a
filmben játszottak. Továbbá elemezték a matematikusok együttmûködé-
si hálózatát is, amelyben a közös tanulmányok alapján képzõdnek a
kapcsolatok. Mindezek után arra a következtetésre jutottak, hogy a leg-
több társadalmi hálózatban találhatóak olyan kitüntetett szereplõk, akik
az átlagosnál sokkal több csúcsponttal rendelkeznek.

Ilyen centrális aktor a matematikusok együttmûködési hálózatában
Erdõs Pál, aki több mint 500 társszerzõvel dolgozott együtt aktív évei so-
rán (Erdõs Number Project 2015). Erdõs különös életet élt: állandóan
utazott, feltûnt egy-egy kollégája ajtajában, együtt dolgoztak néhány na-
pot vagy hetet, majd továbbutazott egy másik matematikushoz. Különös
életmódjának köszönhetõen – melyrõl Barabási mellett Paul Hoffmann
is bõvebben ír A prímember. Erdõs Pál – A matematika szerelmese címû
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könyvében (Hoffmann 2012) – Erdõs nem csak gócpontjává, hanem ösz-
szekötõjévé is vált a matematikusok társadalmának.

Az összekötõ rejtett kapcsolatok fontosságáról ír Csermely Péter is
A rejtett hálózatok ereje címû könyvében (Csermely 2005). Csermely ki-
emeli, hogy a legtöbb társadalmi hálózatban megtalálhatjuk azon kap-
csolatokat, amelyek néha rejtettek ugyan, de alapvetõ fontosságúak a
hálózati mechanizmusok mûködése szempontjából.

A romániai magyar felsõoktatási intézményrendszer kapcsolatháló-
jának elemzésére vállalkozik Pápay Boróka (2014), aki a tudományterü-
letek szerinti rendezõdéseket látja a hálózati csoportokat meghatározó
legfõbb mechanizmusnak.

A háromszéki civilszervezetek hálózatában és a Háromszéki Ifjúsá-
gi Tanács önkénteshálójában egyaránt fellelhetõk centrális aktorok (Si-
mon 2015). Amíg a civil, illetve a felsõoktatási szervezetek
kapcsolathálóira vonatkozó adatok legtöbbször összegyûjthetõek adat-
bázisokból (Simon 2012) és a világhálóról (Simon 2012; Pápay 2014),
addig a személyi aktorok esetén speciális survey-technikájú mintavétel
(Simon 2015) térképezi fel a kapcsolathálót.

A mintavételi eljárás és a minta elemzési keretei
A XXII. Közgazdász Vándorgyûlés struktúrájának hálózatvizsgálata

során survey-típusú  kérdõívvel kérdeztünk rá a résztvevõk aktív, az
RMKT rendszerén belüli kapcsolataira. Az elemzésben hangsúlyosan
vizsgáljuk a nagyváradi Vándorgyûlés résztvevõinek relációs ismérveit,4

rákérdezünk az aktorok rendszeresen fenntartott együttmûködési, illet-
ve referenciakapcsolataira is. Az adatgyûjtés abszolút ismérveire is rá-
kérdeztünk: a teljes névre, a tartózkodási településre, illetve az aktor
által preferált RMKT-rendezvényekre is.

4 Szántó és Tóth a vizsgált alanyok esetén abszolút, illetve relációs ismérveket
különböztet meg, ahol az abszolút ismérvek a megfigyelési egységek belsõ lényéhez
tartoznak, míg a relációs ismérvek az egységek kapcsolataira vonatkoznak (Szántó–
Tóth 1991).

Simon Levente – Szõcs Endre
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Az RMKT helyi szervezetein keresztül nem egyenletes eloszlás sze-
rint érkeztek résztvevõk a Vándorgyûlésre: a rendezvény helyszínébõl
fakadóan a legtöbb résztvevõ a Partiumból jött. Ugyanakkor, valószínû-
leg az adatfelvétel helyszínébõl és idõpontjából fakadóan, a legtöbben
kizárólag a Közgazdász Vándorgyûlést emelték ki szakmai fejlõdésük
szempontjából a szervezet rendezvényei közül.

A teljes vizsgálati populáció 337 személy, azaz a XXII. Közgazdász
Vándorgyûlés regisztrált résztvevõinek száma. Az adatfelvevõ ívet min-
denki megkapta a rendezvény egyik plenáris elõadásán. Továbbá azon
személyek, akik nem töltötték ki az ívet, három nappal késõbb elektro-
nikusan ismét felkérést kaptak adatközlésre.

Az adatfelvevõ lapot 62 személy töltötte ki, akiknek válaszai össze-
sen 139 személy kapcsolataira vonatkoznak. Figyelembe véve azt, hogy
az üzleti élet aktorai minden esetben fokozottan vigyáznak a kapcsolata-
ikra,5 ekképpen elfogadható a 19,4 százalékos válaszolási arány.

Ugyanakkor a Pareto-elv alapján feltételezhetõ,6 hogy a kapcsolat-
rendszert az aktorok egy szûk csoport dominálja. Így mindazok, akik
nem válaszoltak a kérdésekre és nem is hivatkozik rájuk legalább egy
adatközlõ, azok a legfeljebb néhány – az RMKT szempontjából nem iga-
zán releváns – kapcsolattal rendelkezhetnek.

Jelen tanulmányban a cselekvõ pontok halmazát, vagyis a vizsgált
gráf csúcspontjait ezen 139 személyi aktor adja. A modellezéshez hasz-
nált gráf élei pedig kétfélék lehetnek: 1. a rendszeres kapcsolatok esetén
az egyik aktor megjelölte a másikat, így létesítve egy mellérendelõ kap-
csolatot; 2. a referenciakapcsolatok esetén a jelölõ aktor úgy nevesítette
a jelöltet, mint akinek referenciaértékûnek érzi a szervezetért végzett
munkáját. Egy hálózati kapcsolatra lehet kölcsönös (szimmetrikus, irá-

5 Csermely (2005) a rejtett hálózatok fontosságát több társadalmi rendszer esetén
is hangsúlyozza. Az üzleti élet szereplõi értelemszerûen fokozottan vizsgáznak rej-
tett kapcsolataikra, hiszen sokszor ezeken keresztül jutnak információhoz és ezáltal
új lehetõségekhez.

6 Néda Zoltán tanulmánya (Néda 2005) a családi kapcsolathálóban megjelenõ Pa-
reto-elv mellett érvel.

Centrális aktorok a XXII. RMKT Közgazdász Vándorgyûlés...
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nyítatlan) és egyirányú (aszimmetrikus, irányított) kötõdésként is tekin-
teni. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a szimmetrikus kapcsolatokkal
vizsgált hálózat azon aszimmetrikus elemzési eset, amikor bármelyik
egyirányú kapcsolat létezése maga után vonja az ellentétes irányú kap-
csolat létezését ugyanazon két aktor között.

Kutatási és elemzési módszerek
Az RMKT szervezeti rendszerét szimmetrikus kapcsolatok esetén egy

irányítatlan gráffal, az aszimmetrikus kapcsolatok esetén pedig egy irányí-
tott gráffal modellezzük. A gráf csúcspontjait és a közöttük lévõ éleket az
irányítatlan esetben a társadalmi hálózatok megjelenítésére is alkalmas
(Simon 2014) Fruchterman–Reingold-algoritmust (Fruchterman–Reingold
1991) használva ábrázoljuk, az ábrázolásokat és a centrális aktorok meg-
határozását egyaránt MATLAB-ban (The Mathworks 2007) végezzük el.

Például az 1. ábra az RMKT aktorainak rendszerét jeleníti meg, na-
gyobb pontokként kiemelve közülük az adatközlõket. Az ábrán az

Forrás: saját szerkesztés

1. ábra. A XXII. Közgazdász Vándorgyûlés résztvevõi struktúrájának
aktorai, kiemelve közülük az adatközlõket
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együttmûködési és a referenciakapcsolatokat irányítatlan kapcsolatok-
ként jelenítjük meg.

Az RMKT hálózatának elemzése során rendszeresen fenntartott
együttmûködési, illetve referenciakapcsolatokat különböztetünk meg.
Az együttmûködési viszonyrendszert vizsgálva elõször kölcsönös
kötõdésekként tekintünk a kapcsolatokra, majd az egyirányú kötõdések
esetében is elemezzük a kapcsolatok eloszlását. Ellentétben az együtt-
mûködési viszonyokkal, a referenciakapcsolatokat csak egyirányú kap-
csolatokként vizsgáljuk, hiszen a kapcsolattípus értelmezésébõl
fakadóan ezek nem tekinthetõek kölcsönösnek.

Mindhárom esetben kiszámoltuk a csúcspontok fokszámait. Kürtö-
si módszertani összegzõje (Kürtösi 2002) fokcentralitásnak (degree cent-
rality) hívja azt a jellemzõt, mely az aktorra illeszkedõ csúcspontok
számát jelöli a szimmetrikus kapcsolatok esetén. Ugyanezen összegzõ
az aszimmetrikus esetben fokpresztízs-indexnek (degree prestige) neve-
zi az aktorra mutató kapcsolatok számát.

Továbbá a társadalmi hálózatok elemzésének módszertana gyakran
használja a közelségcentralitás (closeness centrality) és a neki megfelelõ
szomszédsági presztízsindex (proximity prestige) értelmezéseket is.
Ezen fogalmak azt mérik kapcsolattípustól függetlenül, hogy mennyire
központi egy aktor az információszórás szempontjából. Így egy aktor ak-
kor van központi helyzetben, ha minden másikat könnyen elér, és így
nem kell másra hagyatkozni információszórás esetén.

Adatvédelmi szempontból fakadóan az eredmények közlése során
kizárólag két aktort jelölünk meg névlegesen: az RMKT tiszteletbeli el-
nökét, Somai Józsefet, illetve az RMKT elnökét, Szécsi Kálmánt. Továb-
bá a tanulmányban beszélünk a többi szervezet alelnökének
kapcsolatairól is, de nem említjük, hogy név szerint mely alelnökök õk.

Eredmények
Az eredmények fejezetében mind a rendszeresen fenntartott sze-

mélyközi viszonyok, mind a referenciakapcsolatok esetén meghatároz-
zuk a XXII. Közgazdász Vándorgyûlés résztvevõi struktúrájának
centrális aktorait.

Centrális aktorok a XXII. RMKT Közgazdász Vándorgyûlés...
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A rendszeresen fenntartott együttmûködési kapcsolatok kölcsönös
viszonyokként történõ értelmezése esetén a legtöbb mennyiségû kap-
csolattal az RMKT ügyvezetés két munkatársa (25 és 9 kapcsolattal), a
szervezet két országos alelnöke (16 és 7 kapcsolattal), illetve a hálózat
három további aktora (14, 7 és 7 kapcsolattal) rendelkezik.

Amennyiben irányított kapcsolatokként értelmezettek ugyanezen
kapcsolatok, akkor a kapcsolattõke-lista elejérõl eltûnik az említett háló-
zati aktorok közül három. Õk azok a személyek, akik az adatfelvétel során
sok rendszeresen fenntartott kapcsolatot megjelöltek, viszont kevesen je-
lölték meg azt, hogy velük tartanak fenn rendszeres kapcsolatot.

Ezen vizsgálati esetben a legnagyobb fokszám-presztízsindexszel
rendelkezõ aktor az ügyvezetés egyik munkatársa, aki 13 rámutató kap-
csolattal rendelkezik. Mivel az elemzés 62 adatközlõvel dolgozik, ez azt
jelenti, hogy az adatközlõk 20%-a jelölt meg kapcsolatot az ügyvezetés
munkatársával. Az országos szervezeti ügyvezetés másik két munkatár-
sára irányuló rendszeresen fenntartott kapcsolatok száma 9 (14%), illet-
ve 5 (9%). Továbbá 5-nél több ráirányuló kapcsolattal rendelkezik az
RMKT két alelnöke, az aktorok fokszám-presztízsindexértékei 6, illetve
5, amely a kapcsolatok 10, illetve 9%-át jelenti.

A referenciaviszonyok, a kapcsolatok jellegébõl fakadóan, csak és
kizárólag egyirányú kötõdésekként értelmezhetõek.

A legnagyobb fok-presztízsindexértékkel Szécsi Kálmán, az RMKT
országos elnöke rendelkezik, 19 személy (az összes adatközlõ 30% szá-
zaléka) jelölte meg. Az egyik alelnök esetén 8 adatközlõ, az összes
12%-a mondta, hogy referenciaértékûnek érzi a szervezetért végzett te-
vékenységét. Somai József, az országos szervezet tiszteletbeli elnöke-
ként, egy másik alelnök és az ügyvezetés egyik munkatársa 5-5
(esetenként 9%) referenciakapcsolattal rendelkeznek.

Amiként az adatok is mutatják, sem a rendszeresen fenntartott kap-
csolatok, sem a referenciaviszonyok eloszlása nem mutat normál elosz-
lást. Mindkét kapcsolattípus esetén van néhány centrális aktor a
hálózatban, aki sok rájuk mutató kapcsolattal rendelkezik, és ezzel
szemben a legtöbb aktorra legfeljebb egy-két kapcsolat mutat.

Mindez határozottabban érvényesül a referenciakapcsolatok ese-
tén: az RMKT országos elnökének fok-presztízsindexértéke több mint

Simon Levente – Szõcs Endre
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kétszerese a rákövetkezõ alelnök indexértékének, hiszen amíg egy alel-
nökre legtöbbször az õt delegáló helyi szervezetek tagjai hivatkoznak,
addig az országos elnökre több helyi szervezet tagjai felõl is irányulnak
a referenciakapcsolatok.

A hálózatelemzés alapján a Romániai Magyar Közgazdász Társaság
hálózatában – kölcsönösen kisebb átjárásokkal – a rendszeresen fenntar-
tott együttmûködési kapcsolatokat az ügyvezetés tagjai, míg a referencia -
kapcsolatokat az elnökség tagjai uralják. Ekképpen, az elvárhatóaknak
megfelelõen, létezik egyfajta munkamegosztás az elnökség és az ügyve-
zetés között, viszont nem merevedik meg a kettõ közötti információáta-
dás, ahogyan a kapcsolattípusok szerinti eloszlások is mutatják.

A közelség centralitásérték és az ennek megfelelõ szomszédsági
presztízsindexérték a legrövidebb utak hosszai alapján számolódnak.

Forrás: saját szerkesztés

1. ábra. A XXII. Közgazdász Vándorgyûlés résztvevõi struktúrájának
centrális aktorai
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Az értékeket a kapcsolattípustól függetlenül a rögzített csúcspontokhoz
mért legrövidebb úthosszak összegének reciproka7 adja.

Jelen hálózatban, néhány apró különbséggel, ugyanazon aktorok
rendelkeznek a legmagasabb közelségcentralitásokkal és szomszédsági
presztízsindexértékekkel, amelyek a fokszámvizsgálatok során is dia-
dalmaskodtak. Ekképpen a módosított vizsgálatok esetén is az RMKT el-
nöke, a szervezet alelnökei és az akkori ügyvezetés tagjai a hálózat
centrális aktorai, akiket a 2. ábrán emelünk ki.

Következtetések
A személyi aktorok rendszerében a szervezet tisztségviselõi és az

országos ügyvezetés munkatársai rendelkeznek a legnagyobb fok-,
illetve közelség-centralitásértékekkel és az ezeknek megfelelõ presz-
tízsindexértékekkel. A rendszeresen fenntartott kapcsolatoknál, kapcso-
lattípustól függetlenül, inkább az ügyvezetésben dolgozók dominálnak,
a tisztségviselõk pedig a referenciaviszonyokat uralják.

Az intuíciónak megfelelõen, a hálózatkutatás eszközei alapján is
egyfajta egészséges munkamegosztás érvényesül az RMKT hálózatában,
amelyben elválnak a feladatkörök. A kapcsolatelemzés alapján ugyan-
akkor lehetséges, megengedett és támogatott az átjárás és a kommuniká-
ció az érdekképviselet és az ügyvezetés alrendszerei között.
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