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ÖKOLÁBNYOM

Cikkünk első részében bemutattuk a Rubik-kockát, Rubik Ernő bűvös találmányát. Felvázoltuk a koc-
kában rejlő fenntarthatósági modellezés lehetőségeit és megismertettük az olvasókat az RCM (Rubik’s 
Cube software development methodology) rendszerrel. A második részben a kutatás módszertanának, 
a low-carbon optimalizálási koncepciónak az alapjaival, ennek megfelelően pedig a kocka hat oldalához 
rendelt rendszerkapcsolatokkal és értelmezési tartományokkal foglalkozunk.

Fenntarthatóság Rubik-kockával
„Low-carbon” Rubik-kockás projektfejlesztési 

módszer, mint a fenntarthatóságot biztosító 
tervezési eszköz                           2. rész

SZERZŐK: Fogarassy Csaba, Zsarnóczai J. Sándor, Böröcz Mária / Szent István Egyetem Gödöllő, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar, 
Klímagazdasági Elemező- és Kutatóközpont

A kutatás módszerei 

A projektfejlesztés alapvetően egy olyan 
folyamatoptimalizáció, amely különböző té-
nyezők együttes kezelésén alapul, mégpedig 
úgy, hogy a vizsgált szegmensek egymáshoz 
képest a legharmonikusabb konstelláció-
ba kerüljenek. A low-carbon optimalizációs 
protokoll esetében négy különböző deter-
minációs terület (tényezőcsoport) kijelölése 
szükséges, és ezeket a területeket a 3x3-as 
kocka egymás melletti színes oldalaihoz 
rendelhetjük. Két szemközti oldal (fehér, 
sárga) lesz a projektünk input és output ol-
dala. Az optimalizációt meghatározó ténye-
zőcsoportok a következők:

- stratégiai célrendszer optimalizációja 
(piros oldal), 

- piaci lehetőségek elemzése (zöld oldal),
- megvalósítás, technológiai feltétel-

rendszerek területe (kék oldal), 
- pénzügyi hatások illesztése (na-

rancs oldal), illetve 
- az input oldali összesítő (fehér front-

oldal) és 
- az output oldali összesítő (sárga ol-

dal) feltételrendszer.

A Rubik-kocka-alapú low-carbon optimali-
zálási koncepció egyik legfontosabb tulaj-
donsága, hogy egy-egy projekt többszintű 
vizsgálatát az egyes komponensek valós 
interakciói alapján végzi, így a szükségte-
len interakciók elemzésének elkerülésével 
időt és rengeteg munkát takaríthatunk meg. 
A kocka egyes oldalaihoz rendelt rendszer-
kapcsolatok (élkocka-tulajdonságok, sa-
rokkocka-tulajdonságok) szükségtelenné 

teszik, hogy bizonyos tulajdonságokat direkt 
módon vizsgáljunk, tehát minden egyes té-
nyezőkapcsolat nem kell, hogy „beszéljen” 
egymással. Ezek a rendszerelemek közötti 
„kommunikációk” elérhetők egyszerű határ-
felületi kapcsolatokkal vagy áttételes rend-
szerkapcsolatokon keresztül. 
Fontos rendszertulajdonság, hogy amikor a 
technikai megfelelőséget vizsgáljuk egy pro-
jektfejlesztés során, akkor nem kell az out-
puthoz kötődő piaci lehetőségeket is direkt 
módon fi gyelembe vennünk az elemzésnél, 
de a két tulajdonság közötti kapcsolat mégis 
megvan és fi gyelembevételre kerül az inter-
akciókon keresztül. Erre jó példa lehet egy-
egy pénzügyi megfelelőség (fenntartható-
ság) vizsgálata esetén a likviditási kérdések 
tárgyalása, amely nem függ közvetlenül a pi-
aci kereslettől, a tényezők mégis befolyással 
vannak egymásra. Kapcsolatukat vizsgálatok 
nélkül is tudja közvetíteni – a megfelelőséget 
biztosítva – a Rubik-kockás módszertan. 
Fontos megjegyezni, hogy egyes tulajdon-
ságok sokkal több interakciót kívánnak meg 
egymás között, mint mások, azaz egy-egy 
tulajdonság megfelelő helyre kerülése vagy 
végleges karakterisztikájának biztosítá-
sa csak a többi tulajdonság együttes, azaz 
fenntartható optimalizációjával biztosítható. 
Ebből a szempontból is világos, miért olyan 
fontos egy három dimenzióban is értelmező-
dő projektfejlesztési modell alkalmazása. 
Alapvetően a tervezés és a modellezés két-
dimenziós stratégiai modellekben folyik, 
melyhez kapcsolódóan leképeztük azt az 
esetet, hogy mit jelentene a Rubik-kocka 
szerkezete kétdimenziós értelmezésben. Az 
1. ábra jól szemlélteti, hogy a kétdimenziós 

(x, y) kockastruktúra ugyan több tulajdonsá-
got is kezelhetne együtt, de az azok közötti 
kapcsolatot, amelyet csak a térbeli értelme-
zés adhat, nem tudja megfogalmazni. 

1. ábra. A kétdimenziós Rubik-kocka 
struktúrájának értelmezése

Kijelenthetjük, hogy a projektfejlesztést 
befolyásoló tényezők helyes összeillesz-
tésében a Rubik-kocka háromdimenziós 
értelmezési tartománya jelenti az újsze-
rűséget és a gyakorlati előnyt. Az újszerű, 
háromdimenziós protokoll lehetőséget te-
remt arra, hogy gyorsabban, olcsóbban és a 
helytelen, hibás fejlesztéseket kiküszöbölve 
fenntartható módon valósuljanak meg a jö-
vőben fejlesztési programjaink. Az egyes 
oldalakhoz rendelt jelentéstartalom és a 
multidimenzionális értelmezés az 1. táblá-
zatban látható.

(Folytatás a 62. számban)
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1. táblázat. A Rubik-kocka bemeneti (fehér) és 
kimeneti (sárga) oldalainak jelentése

Oldal-
színek

Színek jelentése
1D – egy dimenzióban értelmezhető 

tulajdonság (x)
2D – két dimenzióban értelmezhető 

tulajdonság (x, y)
3D – három dimenzióban értelmezhető 

tulajdonság (x, y, z)

Fehér 
(F)

INTPUT – Az inputkövetelmények megfo-
galmazása, a piac és az állami szabályozás 
összeillesztése mellett megfogalmazott ter-
mék vagy szolgáltatás alaprendszere.

FEHÉR OLDALI INPUTLEKÉPEZÉS: 
FEHÉRKÖZÉP (1D) – energiaracionalizálás (F)
ÉLFEHÉR (2D) – stratégiai alapkapcsolat (FP), 
technológiai alapkövetelmény (FK), fi nanszí-
rozási elvárás (FN), piaci alapillesztés (FZ) 
SAROKFEHÉR (3D) - piaci igényű megtérü-
lési alapfeltétel (NZF), támogatási eszközök 
és technológiai feltételeknek történő meg-
feleltetés (NKF), technológiakockázatok és 
innovációs prioritások összehangolása az 
alapcéllal (KPF), stratégiákkal összehangolt 
piaci szegmens kijelölése az alapfeltételeknél 
(PZF)

Sárga 
(S)

OUTPUT – Az erőforrás-felhasználási lehe-
tőségek maximumának fi gyelembevételével 
körvonalazott Pareto optimális termék vagy 
szolgáltatási rendszer.

SÁRGA OLDALI OUTPUTLEKÉPEZÉS:
SÁRGAKÖZÉP (1D) – erőforrás-hatékony ener-
giafelhasználás/jövedelmező termelés (S)
ÉLSÁRGA (2D) – az energia- és CO2-mérleg 
stratégiai megfeleltetése (PS), technológiai 
kockázatcsökkentés minimalizálása (KS), 
adózási és kedvezményezési feltételek az 
energiatermelő rendszerben (NS), mestersé-
ges és valós piacra lépés pénzügyi feltételei 
(ZS)
SAROKSÁRGA (3D) – stratégiai célrendsze-
rekhez illeszkedő struktúra, amelynél a piaci 
életképesség is igazolt (PSZ), pénzügyileg 
és technológiailag is elfogadható tervezési 
opció (reális megtérülést biztosító technoló-
giai megoldás) (NSK), piaci feltételek között 
életképes termelési szolgáltatási feltéte-
lek megléte (ZSN), a választott technológiai 
megoldás a stratégiai célokat maximálisan 
alátámasztó, hosszú távú valós opció (KSP)
(fenntarthatósági szempontok érvényesíté-
se a fejlesztésben)

2. táblázat. A Rubik-kocka „tulajdonság oldalainak” jelentése

Oldal-
színek

Színek jelentése
1D – egy dimenzióban értelmezhető tulajdonság (x)
2D – két dimenzióban értelmezhető tulajdonság (x, y)
3D – három dimenzióban értelmezhető tulajdonság (x, y, z)

Piros 
(P)

STRATÉGIAI PROGRAMILLESZTÉS – A tervezett profi lhoz kapcsolódó 
meghatározó információk, szinergiák, kooperációk biztosítása válla-
lati, lokális, szektor-, regionális vagy uniós gazdaságpolitikai szinten.  
PIROSKÖZÉP (1D) – lokális/vállalati stratégia megvalósítása (P)
ÉLPIROS (2D) – piaci stratégia követése és összehangolása a gaz-
daságpolitikai prioritásokkal (PZ), technológiai rendszerek megtérülő 
változatokhoz történő megfogalmazása, támogatási prioritások mű-
szaki paramétereinek illesztése a projekthez (PK), az energia- és CO2-
mérleg stratégiai megfeleltetése (PS), stratégiai alapkapcsolat (PF)
SAROKPIROS (3D) – technológiai kockázatok és innovációs prioritá-
sok összehangolása az alapcéllal (KPF), stratégiákkal összehangolt 
piaci szegmens kijelölése az alapfeltételeknél (PZF), stratégiai cél-
rendszerekhez illeszkedő struktúra, amelynél a piaci életképesség 
is igazolt (PSZ), a választott technológiai megoldás a stratégiai cé-
lokat maximálisan alátámasztó, hosszú távú valós opció (KSP), ami 
összhangban van a fenntarthatósági szempontok érvényesítésével a 
fejlesztések során.

Zöld
(Z)

PIACI LEHETŐSÉGEK VIZSGÁLATA – Piaci lehetőségek és pozíciók ér-
tékelése mesterséges és valós piaci szegmensekben. 
ZÖLDKÖZÉP (1D) – keresleti és kínálati egyensúlyban tervezhető ár
ÉLZÖLD (2D) – piaci stratégia követése és összehangolása a gazda-
ságpolitikai prioritásokkal (PZ), piaci változások hatása a fi nanszíro-
zási rendszerre, devizakockázati tényezők és globális hatások elem-
zése (NZ), mesterséges és valós piacra lépés pénzügyi feltételei (ZS), 
piaci alapillesztés (FZ) 
SAROKZÖLD (3D) – stratégiai célrendszerekhez illeszkedő struktúra, 
amelynél a piaci életképesség is igazolt (PSZ), piaci feltételek között 
életképes termelési szolgáltatási feltételek megléte (ZSN), piaci igé-
nyű megtérülési alapfeltétel (NZF), stratégiákkal összehangolt piaci 
szegmens kijelölése az alapfeltételeknél (PZF), ami összhangban van 
a fenntarthatósági szempontok érvényesítésével a fejlesztések során.

Kék
(K)

TECHNOLÓGIAI FELTÉTELRENDSZER – A piaci lehetőségek és a tech-
nológiai megoldások összehangolása. Fontos a technológiai kocká-
zatok és lehetőségek feltérképezése. 
KÉKKÖZÉP (1D) – BAT technológiai követelményeknek megfelelő 
technológiai alkalmazás
ÉLKÉK (2D) – technológiai rendszerek megtérülő változatokhoz tör-
ténő megfogalmazása, támogatási prioritások műszaki paraméterei-
nek illesztése a projekthez (PK), technológiai alapkövetelmény (FK), 
technológiai kockázatcsökkentés minimalizálása (KS), leggazdasá-
gosabb technológiai megoldás, magas minőséggel, innovációtarta-
lommal (KN)
SAROKKÉK (3D) – támogatási eszközök és technológiai feltételeknek 
történő megfeleltetés (NKF), pénzügyileg és technológiailag is elfo-
gadható tervezési opció (reális megtérülést biztosító technológiai 
megoldás) (NSK), technológiai kockázatok és innovációs prioritások 
összehangolása az alapcéllal (KPF), a választott technológiai megol-
dás a stratégiai célokat maximálisan alátámasztó, hosszú távú valós 
opció (KSP) (fenntarthatósági szempontok érvényesítése a fejlesz-
tésben)

Narancs 
(N)

PÉNZÜGYI HATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE – Finanszírozási típus, kormány-
zati eszközök jelenléte, adózás, devizakockázat, likviditási kérdések 
NARANCSKÖZÉP (1D) – megtérülési idő, cégérték (N)
ÉLNARANCS (2D) – adózási és kedvezményezési feltételek az energia-
termelő rendszerben (NS), fi nanszírozási elvárás (FN), leggazdaságo-
sabb technológiai megoldás, magas minőséggel, innovációtartalommal 
(KN), piaci változások hatása a fi nanszírozási rendszerre, devizakoc-
kázati tényezők és globális hatások elemzése (NZ) 
SAROKNARANCS (3D) – pénzügyileg és technológiailag is elfogadha-
tó tervezési opció (reális megtérülést biztosító technológiai megol-
dás) (NSK), piaci igényű megtérülési alapfeltétel (NZF), támogatási 
eszközök és technológiai feltételeknek történő megfeleltetés (NKF) 
(fenntarthatósági szempontok érvényesítése a fejlesztésben)


