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1. BEVEZETÉS 
 
 
1.1. A téma jelentősége 
Doktori disszertációm a marketing döntésekkel és azok előkészítésének 

matematikai modellezésével foglalkozik. A marketing modellekről az 

emberek véleményét két alapvető típusba sorolható. Az egyik csoport 

szerint a marketingdöntésekhez olyan vezető szükséges, aki intuitív 

alapon képes dönteni. A másik felfogás szerint a marketingproblémák 

számítógépes matematikai eljárásokkal közelíthetők meg a legjobban. 

A marketing dinamikus, gyorsan változó terület, amelyben a változás 

időtartama gyakran rövidebb a megfigyelésre rendelkezésre álló időnél. 

A marketing folyamatokat a folytonos változás jellemzi, ezért egyensú-

lyi feltételek ritkán érhetők el. A releváns változók nagy száma miatt az 

egyensúlyi zavaró okokat is nehéz megragadni. A marketing problémák 

 mivel viselkedési és kreativitási dimenziók is vannak  tipikusan 

rosszul strukturálhatók és nehezen formálhatók a tudományos vagy 

analitikus elemzések szempontjából. Az intuitív alapon döntő emberek 

úgy vélik, hogy a marketing folyamatok matematikai modellezése csu-

pán pénz- és időpocsékolás. Valójában az intuíciókkal hozott döntések 

csak abban az esetben helytállóak, ha a vezetőnek már kiterjedt tapasz-

talatai vannak az adott tárgykörben. A döntést megelőzően a helyzet 

analógiájával keresi a közös pontokat és a saját gondolati szintjén, üt-

közteti az ellentmondásokat. Ilyen alapon az intuíció is a tapasztalat és 

a tudás összekapcsolása. A döntéshozó tehát a „tudásával” valamilyen 

modellt alkalmaz. 
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A dolgozatban ismertetett matematikai modellek a döntés-

előkészítésben nyújtanak segítséget ahhoz, hogy a lehetőségek, alterna-

tívák viszonylag teljes köre számbavehető, másrészt a döntések követ-

kezményei előre kiszámíthatók legyenek. A döntéshozó személy termé-

szetesen túlteheti magát a modell eredményein, ha olyan speciális meg-

fontolások merülnek fel, amelyek nem férnek a modell keretei közé. 

Mindemellett, ha a modell megfelelően ábrázolja a végrehajtó szervek 

döntési folyamatát, akkor a modelltől való eltérés a döntéshozó sze-

mély következetességének próbája, és rákényszerítheti ez utóbbit, hogy 

az eltéréseket magyarázza is meg. 

A marketing döntések modellezéséről általában elmondható, hogy nem 

kifejezetten kvantitatív vagy kvalitatív jellegűek a feldolgozott problé-

mák, hanem amíg a jelenség egyik komponense kvantitatív, addig a 

másik minőségi jegyekben írható le. 

A marketingkutatónak nem az az alapvető feladata, hogy megmondja: 

„mit adjak el kinek?”, hanem hogy feltárja a kielégítetlen szükséglete-

ket, mérje és értelmezze jelentőségüket, elemezze azokat a célokat, 

amelyet a vizsgált szervezet kiszolgálhat. E kérdések megválaszolása 

könnyebb és pontosabb a helyesen felállított és jól alkalmazott model-

lek segítségével. 

Az információk sokoldalú feldolgozása, az alkalmazott modellek per-

sze nem teszik szükségtelenné az intuíciókat, de előrejelzésében egyre 

nagyobb szerepet kapnak a matematikai módszerek. 
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1. 2. Célkitűzések 

A fentiek alapján, valamint a doktori kutatás kereteinek – lehetőségei-

nek és korlátainak – figyelembevételével alakítottam ki célkitűzései-

met, amelyek a következő pontokban foglalhatók össze: 

1. Kiinduló célom volt a marketing döntéselőkészítés területén használt 

matematikai eljárások és alapösszefüggések összehasonlító elemzé-

se, különös figyelemmel azokra a sztochasztikus folyamatok mo-

delljeire, amelyekkel idősorok, vagy azok összetevői vizsgálhatók. 

2. Olyan matematikai modellt kívánok kifejleszteni, amely determi-

nisztikus eszközökkel sztochasztikus folyamatok leírására alkalmas. 

Az elemzésre kerülő eljárások újszerű felhasználásával, főleg a 

Markov-láncok alkalmazásának lehetőségeit kívánom feltárni. 

3. A kifejlesztendő matematikai modell alkalmazhatóságát tesztelni 

kívánom. Erre a vizsgálatra az agrártermelés két területéről válasz-

tok modelltermékeket. Az elemzésre kerülő termékkör, a világ ga-

bona- és a mustármag termése lesz. A gabona termésen belül a búza 

és az árpa termékcsoportját vizsgálom, mint sokszereplős, a termelő 

országok által megszerzett piaci részesedést könnyen változtató cso-

portot. A mustármag termés elemzése koncentrált termelői csoport 

vizsgálatát jelenti, ahol a résztvevők száma kicsi, de piaci jelentősé-

gük  a saját csoportjukon belül  nagy. A két különböző feltételek 

melletti vizsgálat értékeli a kifejleszteni kívánt modell pontosságát 

és az alkalmazhatóságát egyaránt. 
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1.3. Megoldandó feladatok 

A dolgozatomban azokat a matematikai modelleket mutatom be, ame-

lyek összetett problémák megoldására alkalmasak. 

1. Az irodalmi feldolgozás első részben a többváltozós sztochasztikus 

módszereket mutatom be, mint a döntéselőkészítés módszertani esz-

közeit. Ez a rész a matematika nyelvén, annak jelölésrendszerét 

használva írja le az eljárásokat. Az irodalmi feldolgozás második ré-

sze kimondottan alkalmazói szemszögből tárgyalja a korábbi mód-

szereket. Az ott ismertetett alkalmazások többsége a marketing terü-

letéről származik.  

2. A Markov-lánc modelljével és alkalmazásával külön is foglalkozom. 

Az elméleti modell felállítása mellett a mustármag és két gabona fé-

le termesztés struktúrájának sztochasztikus elemzésével a jövőbeli 

megoszlások alakulását előrejelző eljárást készítek. 
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2.  IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

A marketingkutatással és az alkalmazott módszerek hatékonyságának 

vizsgálatával foglalkozó szakembernek meg kell találni, és alkalmazni 

kell azokat a matematikai módszereket, amelyek segítségével a napi 

munkája során felvetődő problémákat kezelni, modellezni tudja. Pon-

tos, nagy biztonságú adatokkal kell rendelkezni egyes gazdasági dönté-

sek hatásáról és azok anyagi vonzatairól. A disszertációban áttekintett 

és feldolgozott szakirodalmat két alfejezetben mutatom be. 

 Az első részben kimondottan módszertani szempontból vizsgálom és 

értékelem a kiválasztott eljárásokat. A feldolgozás ezen része, lé-

nyegéből fakadóan, sok matematikai jelölést, képletet, hivatkozást 

tartalmaz. Olvasása, elemzése mély és begyakorlott szakmai ismere-

tet kíván. 

 A második részben, a feldolgozott módszertani eljárások alkalmazá-

sait mutatom be  főleg a marketing területéről  gyakorlati példák-

kal is illusztrálva. A feldolgozás ezen része kevesebb matematikai 

jelölést tartalmaz. A második rész szerkezete következetesen igazo-

dik az elsőben leírt módszerek sorrendjéhez. 

Evvel a formával a dolgozatban leírt eljárások lényege, és alkalmazása 

jól áttekinthető. Amennyiben az Olvasónak igénye van az eljárások 

módszertani hátterére is, az egységes szerkezetben könnyen rátalálhat. 

 

 

2.1.  Irodalmi áttekintés módszertani szempontok szerint 

 

2.1.1. Többváltozós regresszió 
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A többváltozós lineáris regressziós számítás egy olyan matematikai 

eszköz, amely alkalmas arra, hogy több független változó lineáris kap-

csolatának feltételezéséből a függő változók tekintetében becslést vé-

gezzünk. Lehet az egyes változó csoportokat, vagy a változó-csoporton 

belüli kapcsolatokat vizsgálni. Ezt az eljárást több statisztikai alapmű-

ben is hasonlóan lehet megtalálni. Így megtalálható az ÉLTETŐ et al. 

(1982), vagy két évtizeddel később a SZŰCS et al. (2002) leírásában. 

Az idegen nyelvű könyvek közül ANDERSON et al. (1996) vagy 

HENDRIX (1998) tárgyalja hasonló szerkezetben. 

A regresszió; (jelentése: visszatérés) elnevezés arra az alkalmazásra 

utal, amelyben HENDRIX (1998) a szülők és a gyermekek különféle 

mérhető tulajdonságainak függvényszerű kapcsolatát vizsgálta, és a 

regresszió minden esetben a populáció átlagához való közeledést muta-

tott. 

A regresszió egy véletlen, RP beli, Y valószínűségi változónak valami-

lyen Rm-beli, X  valószínűségi változótól függő (vagy valamilyen nem 

véletlen x R m -től függő) függvényszerű kapcsolata, azaz egy olyan 

f R Rm p:   függvény, amelyre f x( )  valamilyen értelemben közel van Y-

hoz. Leggyakrabban olyan f -et keresünk, amelyre 

 
    E Y f x ( )

2  

 
minimális. Ennek a minimalizálási feladatnak a megoldása az 

f x E Y x( ) ( )  feltételes várható érték. Minthogy x  és y  együttes eloszlása 

általában ismeretes, így a regressziót az  x y, -nal azonos eloszlású 

     x y x y x yn n1 1 2 2, , , ,..., ,  független elemű mintából kell becsülni.  
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KERÉKGYÁRTÓ   MUNDRUCZÓ (1996) szerint a súlyfüggvények 

 Wni  sorozata konzisztens lehet. A konzisztencia vizsgálathoz az álta-

lánosság csorbítása nélkül feltételezhetjük, hogy p  1 (ha p 1, akkor 

g R Rp:   Borell függvényekkel áttérhetünk egy dimenzióra). A   W xni  

súlyfüggvény sorozat akkor és csak akkor konzisztens, ha 

(1) van olyan C 1, hogy minden Rm-en értelmezett f  0 Borell-

függvényre  E W x f x CEf xi ni i

i

n

( ) ( ) 



1

 minden n 1 esetén 

(2)    x I x x ai

i

n

    


 0
1

 sztochasztikusan, minden a  0 esetén ( I  az 

indikátort jelöli) 

(3)  max
i

niW x  0  sztochasztikusan viselkedik. 

Ha  x y,  együttes eloszlása normális,  E y x  x-nek lineáris függvénye. 

Ennek megfordítása nem igaz, mert a regresszió linearitása erős feltétel, 

amelyet különféle karakterizációkra használnak. A leggyakrabban elő-

forduló karakterizációkban x  és y  is valamilyen u u1 2, ,... független, azo-

nos eloszlású valószínűségi változók lineáris vagy kvadratikus függvé-

nye, és akkor  E y x  linearitásából következtetnek az u  változók elosz-

lására. 

 

SZŰCS et al. (2002) könyvében az  E y x  linearitásából nem követke-

zik  E x y  linearitása. Például ha x  és y  egy exponenciális eloszlásból 

vett rendezett minta i edik és j edik eleme i j , akkor  E y x  lineáris, 

de  E x y  nem. Egyszerű példa olyan normálistól különböző eloszlásra, 

amely  E y x  és  E x y  is lineáris függvény, az egyenletes eloszlásból 

vett rendezett minta i -edik és j -edik eleme. Mivelhogy a korrelációs 
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együtthatók nem a változók közötti függést, csak a lineáris jellegű füg-

gés erősségét mérik, szokásos helyette az úgynevezett 

maximálkorrelációt használni, amit a következőképpen lehet felírni: 

 
       max , sup ( ), ( )

,

  corr x y r f x g x
f g

  

 
ahol f g,  olyan Borell-mérhető függvény, hogy  f x  g y( ) szórása pozi-

tív és véges. Ez pontosan akkor 0, ha x  és y  függetlenek, és 1  ha x  és y  

közül valamelyik, a másiknak Borrel-mérhető függvénye. Ha  E x y  és 

 E y x  is lineáris, (de nem konstans) akkor megmutatható, hogy 

   max , ,  corr x y y x y , azaz már a korrelációs együttható is jól méri a 

függés erősségét. 

 

 

2.1.2. Faktoranalízis 

A faktoranalízis olyan többdimenziós matematikai eljárás, amely nagy-

számú, egymással összefüggést mutató valószínűségi változót kis szá-

mú korrelálatlan változóval magyaráz meg. Feltételezzük, hogy a mö-

göttes korrelálatlan változók nem figyelhetők meg közvetlenül, hanem 

csak közvetett változók beiktatásával amelyek kialakításánál deformá-

ciók léphetnek fel az eredeti adatállomány tartalmához képest. Ezek a 

hibák függetlenek egymástól, és 0 várható értékűek. 

 

SZELÉNYI (2001) így írja le a faktoranalízist. A faktorok meghatáro-

zását célzó faktoranalízis annyiban különbözik az egyszerűbb eljárá-

soktól, hogy ebben kevesebb háttérváltozót q  feltételezünk mint ahány 

megfigyelési  mérhető  változónk p  van. ( )q p  A megfigyelési vál-
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tozók fennmaradó, ezek által nem magyarázott részét specifikus hatás-

nak tekinthetjük. A faktoranalízis modelljét a következőképpen írja fel, 

amely összecseng a DÚSNÉ (1991), DÚSNÉ (1994) és BOGNÁR 

(1971) meghatározásával: 

Z a F a F a F a F e Ek k q q1 11 1 12 2 1 1 1 1      ... ...  

Z a F a F a F a F e Ek k q q2 21 1 22 2 2 2 2 2      ... ...  

 

Z a F a F a F a F e Ej j j jk k jq q j j      1 1 2 2 ... ...  

      

Z a F a F a F a F e Ep p p pk k pq q p p      1 1 2 2 ... ...  

 

Ebben az összefüggésben ahol E j  a j -edik specifikus hatás, e j  pedig 

ennek a súlya. Az A mátrixot faktorsúly mátrixnak nevezik: 

A

a a a a

a a a a

a a a a

a a a a

k q

k q

j j jk jq

p p pk pq

:

























11 12 1 1

21 22 2 2

1 2

1 2

 

 

   

 

   

 

 

Ezen A mátrix elemei azt fejezik ki, hogy az egyes faktorok ilyen mér-

tékben járulnak hozzá a megfigyelési változók értékeihez. Az A mátrix 

elemei egyúttal a megfigyelési változók és a faktorok közötti kapcsolat 

erősségét jelző korrelációs együtthatókkal egyenlőek: 

r r a a a a a a a ajl Z Z j l j l jk lk jq lqj l
      1 1 2 2    

ha j l . Ez az összefüggés a faktoranalízis alapegyenlete.  
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Mások megközelítésében (JAHN  VAHLE 1974) az x  legyen egy p  

dimenziós valószínűségi vektor változó   várhatóérték vektorral és   

kovariancia mátrixszal. Azt mondjuk, hogy x  leírható k  faktormodel-

lel ha előállítható: 

   x Af w     
 
alakban, ahol A  ( )p k  méretűként meghatározott mátrix, f  k  dimenzi-

ós  k p , w  p  dimenziós valószínűségi változó, amelyekre 

   
Ef Eff I

Ew Eww diag

Efw

T
K

T
pp

T

 

 



0

0

0

11( ... )  . 

 
A modellben f  a közös faktorok vektora és w  az egyedi faktorok vek-

tora, azaz  x a f w ui ij j i i

i

k

  



1

  i p 1 2, , ... ,  

alakot ölti. Mivel  i  és f j , i k 1 2, , ... ,  korrelálatlanok, xi  szórásnégyze-

tére  ij  -re azt kapjuk, hogy 

    ij ij ij

i

k

a2 2

1

 


   i p 1 2, , ... ,  

A szórásnégyzetre vonatkozó képletből következően, minden egyes xi  

változó szórása két részre bontható: az egyik rész a közös faktortól, a 

másik rész az egyedi faktortól függ. Ebben a felfogásban publikált 

KEESMAN (1997) is. 

 

Az xi ,  i p 1 2, , ... ,  szórásnégyzetének  

   h ai ij

i

k
2 2

1




   i p 1 2, , ... ,  

részét kommunalitásnak, a  ij  tagot pedig egyedi varianciának nevez-

zük. Az A mátrix neve átviteli mátrix. A faktormodellben célunk az is-
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meretlen A mátrix és a   mátrix meghatározása. A kovariancia mátri-

xok egyenlőségét felírva kapjuk, hogy 

     AAT  

Tegyük fel hogy a p  dimenziós x  valószínűségi változó a k  faktormo-

dellel leírható, akkor: 

 x  tetszőleges átskálázás után leírható marad k  faktormodellel,  

 az A átviteli mátrix sorainak tetszőleges elforgatása után is átviteli 

mátrix marad a modellben, ugyanis x  átskálázása valamely   dia-

gonális mátrixszal való szorzást jelent. Legyen y x  , ha az 

x Af w  , akkor    y Af w    

és így   Eyy AAT T      . 

Tehát az y  változó átviteli mátrixa   lesz, f  és w  továbbra is 

korrelálatlan marad, akkor w  kovariancia mátrixa   ismét di-

agonális. Így az állítás igaz. 

 

A k - faktor modellben szereplő A
PN

 átviteli mátrixot ortogonális átviteli 

mátrixnak nevezzük, ha oszlopvektorai ortogonálisak egymásra. Ha A 

ortogonálisak mátrix akkor: 

   A=VSU
T
 

 

szinguláris felosztásban az U
T
 sajátbázisa I K  lesz. A szinguláris felbon-

tásból láthatjuk, hogy tetszőleges átviteli mátrix elforgatottja ortogoná-

lis lesz, hiszen AU már ortogonális. 

Ha A még ismeretlen   esetén sem egyértelmű, olyan A mátrixot kell 

keresni amelyekre 

   A
T
CA  
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diagonális valamely C
pp

 diagonális mátrixra, ahol a főátlóban nem ne-

gatív elemek állnak, nem csökkenő sorrendben. Ha az utolsó összefüg-

gésben szereplő C=Ip, akkor főfaktorizációról szokás beszélni. Ortogo-

nális átviteli mátrix keresése ekvivalens a főfaktorizációval. 

 

 

2.1.3. Klaszteranalízis 

A sok változóval leírható bonyolult rendszerek áttekintése, a mérési 

adatok sokaságában rejlő összefüggések feltárása statisztikai feladat. A 

feladat az, hogy különböző objektumokat azok hasonlósága alapján, 

közös tulajdonságaik figyelembevételével csoportokba soroljuk. A 

klaszterezést csaknem mindig számítógéppel végzik. 

 

Az i edik objektumot jelöljük xi vel, az objektumok összességét 

X szel! 

      X X X Xn 1 2, ,...,  

 
Feltételezzük, hogy az objektumok N  dimenziós vektorral adhatók 

meg: 

 
      X X X Xi i i iN

T
 1 2, , ... ,  

 
Természetesen az objektumok N  száma általában sokkal nagyobb mint 

N   n N . A klaszterezésnél az X  tér egy C C CM1 2, ,...,  felbontását értjük, 

amelyre 

  X C
j

M

j



1

  és   C C i ji                
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A C j részhalmazokat klasztereknek nevezzük. A C j -be eső X j  objektu-

mok számát C j vel jelöljük. (FÜSTÖS et al. 1986) 

Ahhoz, hogy a feladatot megadhassuk, ki kell tűzni az objektumok ha-

sonlóságának kritériumát, úgy hogy a hasonló egyedeket egy csoportba, 

míg a különbözőket külön csoportba sorolhassuk. A hasonlóságot a 

vektorok közötti távolság határozza meg. Az X i   és X j  objektumok kö-

zötti hasonlóság mérésére egy távolságot használunk és azt mondjuk, 

hogy X j  és X i  nagyon hasonló, ha távolságuk kicsi és nagyon eltérőek, 

ha távolságuk nagy. A szakirodalom klaszteranalízis hivatkozásai sok 

távolságot (metrikát) tartalmaznak, amelyek közül a felhasználónak 

kell kiválasztani a feladathoz adekvát változatot.  

DÚSNÉ (1994) szerint a klaszterezésnek két módszere használatos a 

leggyakrabban: 

 a klaszter szerkesztés k közép módszerrel, 

 hierarchikus eljárások. 

 

A k közép módszernél feltételezzük, hogy rendelkezünk egy klaszter 

rendszerrel. amely M  klaszterből áll:  C C CM1 2, ,..., . Jelöljük az i edik 

klaszter középpontját Zi vel, ahol 

    Z
C

Xi

i

j
X Cj i

 



1

. 

 
A j edik objektumnak a Ci  klasztertől vett távolságát az X j  objektum-

nak és a Zi klaszter középpontnak a távolsága definiálja: 

       d X C d X Zj i j i, ,  
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Ez azt jelenti, hogy az az objektum van közel a klaszterhez, amely an-

nak középpontjához van közel. Ily módon a klaszter rendszer jóságá-

nak mértéke a: 

       W W C C C d X CM j j

x ci

M

i j

 


1 2

1

, ,..., ,  

kifejezés. Az M  számot, a klaszterek számát eleve adottnak vesszük. 

Akkor jó a  C C CM1 2, ,...,  klaszter rendszer, ha a W veszteség kicsi, és 

annál rosszabb minél nagyobb a W. Ezek után csak meg kell szerkesz-

teni az összes lehetséges klaszter rendszert és kiválasztani belőle azt, 

ahol W a legkisebb. Ez az út az összes lehetséges klaszter rendszer szá-

ma miatt irreális. Iterációval kell meghatározni a keresett klaszter rend-

szert. 

 

Meg kell adni a klaszterek M számát és a kiinduló klaszter rendszer 

klaszter középpontjait, a  

    Z Z Zo o
M
o

1 2, ,...,  
 
vektorrendszert. Az osztályozandó pontokat egyenként kell sorra venni. 
Tegyük fel, hogy az első  i  1  darab objektumot, az  

 
    X X X i1 2 1, ,...,   
 
vektorokat már besoroltuk M osztályba, és a  
 
    C C Ci i

M
i

1
1

2
1 1  , ,...,  

 
klaszter rendszert nyerjük a 
 
   Z Z Zi i

M
i

1
1

2
1 1  , ,...,  

 
klaszter középpontokkal.  
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Ezután vesszük az X i  objektumot és azt az l edik klaszterbe soroljuk, 

ha  

 
      d X C d X C j Mi l

i
i j

i, , , , ,...,  1 1 1 2          . 

 
Ezután megváltoztatjuk a klaszter középpontját az új helyzetnek megfe-

lelően.  

   Z
C Z X

C
l
i l

i
l
i

i

l
i






 



1 1

1 1
 

és így most:    C Cl
i

l
i 1 1.  

A többi klaszter változatlan marad: 

  Z Z C C j lj
i

j
i

l
i

l
i   1 1, ,                     . 

 
Az eljárásnak akkor van vége, ha a pontok elfogynak, vagy valamilyen 

más leállítási szabályt veszünk figyelembe. Ilyen például, ha egymást 

követő n  lépés alatt a már besorolt objektumok közül egy adott korlát-

nál több nem kerül át a másik klaszterbe. A tapasztalatok szerint a 

módszer konvergenciája kielégítő és a kialakuló klaszter rendszer a 

kezdő klasztertől csak kismértékben függ. Ehhez közeli leírást ad 

HAZEL NORTON (1986) is. 

 

 

2.1.4. Többdimenziós skálázás (MDS) 

Tegyük fel, hogy n  számú objektummal és p számú változóval van 

dolgunk, amelyeket   1 2, ,..., n  és v v vp1 2, ,...,  jelöl. Ekkor a megfelelő adat-

struktúra  n p  számú információegységből áll, amely egy  X Xn p ij   

adatmátrixban rendezhető. Az adatmátrix mindegyik sora megfelel egy 

objektumnak, mindegyik oszlopa pedig egy változónak. Következés-
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képpen az oszlopok összehasonlítása a változók, a sorok pedig az ob-

jektumok kapcsolatának vizsgálatát jelenti. Az i edik sor j edik osz-

lopában álló xij  elem a j edik változó i edik objektumon tett megfi-

gyelését jelöli. X  sorait x x xT T
n
T

1 2, ,...,  jelöli, oszlopai pedig az x x xn1 2, ,...,  vek-

torok. (KOMÁROMI 2001) 

Az adatpontokat nem tudjuk közvetlenül a p dimenziós tér n  számú 

pontjaként megfigyelni, csak közvetett információ van róluk. Ez az in-

formáció a változók különbözőségére (távolságára) vagy ellenkezőleg

 hasonlóságára (közelségére) vonatkozik. Az MDS azzal a problémá-

val foglalkozik, hogy egy  n n  és,  p p  s vagy  n p  s távolság- 

vagy hasonlóságmátrix alapján hogyan lehet az objektumokat és a vál-

tozókat a térben térképszerűen ábrázolni, más szóval hogyan lehet az 

alacsony dimenziójú euklideszi térben olyan pont nest vagy pont p st 

konstruálni hozzájuk, hogy az objektumok és változók távolságai (kü-

lönbségei) minél kevésbé térjenek el a megfelelő pontok euklideszi tá-

volságaitól. 

Az MDS típusai GOLDMAN (1987) szerint: 

 egyféle adatú, ha az osztályozás kritériuma egyféle dologra vonat-

kozik. Az ilyen adatmátrix négyzetes és szimmetrikus. 

 kétféle adatú, ha különböző dolgokra vonatkoznak. Ekkor téglalap 

mátrixszal kell számolni. Az adatmátrix csak akkor négyzetes, ha az 

objektumok száma megegyezik a változók számával 

 

Egy D   



drs n n

mátrixot időtávolság mátrixnak nevezünk, ha szimmetri-

kus, és:   dr1 0 ,  drs  0  r s . 
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Egy D távolságmátrixot euklideszinek mondunk, ha valamely euklide-

szi térben van olyan pontkonfiguráció, amelyben a pontok közötti tá-

volságokat D adja meg, más szóval ha valamely p egész szám mellett 

vannak olyan x x x Rn
p

1 2, ,...,   pontok ,amelyekre 

      d x x x xrs r s

T

r s
2     . 

Azt, hogy euklideszi a következő jelölések után lehet megállapítani. 

Legyen  

    e e Rn

T n  11 1, ,..., , 

és  

   H H I
n

e en n n n
T    

1 . 

 
Ha a h  dimenziós centráló mátrix tetszőleges D távolság esetén legyen: 

   a drs rs
1

2
2    A ars  

és  
   B=HAH. 
 
Legyen D tetszőleges távolságmátrix és B=HAH. A D akkor és csak ak-

kor euklideszi, ha B pozitív szemidefinit. Azaz, ha D egy  z z zn

T

1 2, ,...,  

konfiguráció euklideszi távolságmátrixa, akkor: 

      b z z z zrs r

T

s    ,   r s n, , ,..., .1 2 , 

ahol 

   z
n

z
n

Z ek
T

n
r

k

    



1 1

1

 

 
mátrixban B=(HZ)(HZ)T, tehát B valamely a Z konfiguráció centrált 

skalár mátrix szorzata, pozitív szemidefinit. Megfordítva, ha B p ed 

rangú pozitív szemidefinit, akkor egy megfelelő konfigurációt konstru-

álhatunk az alábbi módon. Hasonló jelölésrendszert és megközelítést 

alkalmaz KAAL WALLACE (1994) is. Legyen   1 2  ... p  B pozi-
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tív sajátértékű,      x x x
p1 2

, ,...,  a megfelelő ortogonális sajátérték vekto-

rok, amelyek   x xi
T

I( ) ( )     i p1 2, ,...,  

szerint vannak normálva. 

Legyen          X x x x xrs p  1 2, ,..., . 

 

Ekkor az       x x x xr r r rp

T

 1 2, ,...,  koordinátájú P RP  pontok távolságmát-

rixa D, továbbá a pont konfigurációk súlypontja  

   x  0 
 
és skalár szorzat mátrixa B. 

A C  


crs n n
 mátrixot hasonlóságmátrixnak nevezünk, ha szimmetrikus 

és 

  c crs rr ,   r s n, , ,...,1 2  
 
Legyen C tetszőleges hasonlóságmátrix. A  

    d c c crs rr rs ss  2
1

2  

 
elemekből álló D mátrixot a C-ből standard transzformációval kapott 

távolságmátrixnak nevezzük. Ha D   drs 0  szimmetrikus, drr  0 és 

drs  0. D tehát távolságmátrix. Ez azért fontos, mert ha C pozitív 

szemidefinit, akkor standard transzformációival definiált D távolság-

mátrix euklideszi, ha B=HCH centrált skalár szorzat mátrixszal. 

(FÜSTÖS et al. 1986) 

 

MDS főkoordináták meghatározásánál, legyen X  ismét  n p  s adat-

mátrix és S
1

n
X

T
HX az x x xn1 2, ,...,  mintából számított tapasztalati kovari-

ancia mátrix. Legyenek   1 2  ... p  az S=X
T
HX=X

T
HHX mátrix sajátér-
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tékei, amelyekről az egyszerűség kedvéért feltételezzük, hogy 0  tól 

különbözőek. Ekkor a B=HHX
T
H mátrix nem nulla saját érékei szintén 

  1 2, ,..., p . Legyen       b x x x xrs r

T

s     

és B   brs . Mivel HX sorai éppen X centrált sorai, ezért B az X centrált 

skalár szorzat mátrixa. 

Legyen vi a B mátrix  i hez tartozó v vi
T

i i( ) ( )    szerint normált sajátvek-

torai, i p1 2, ,...,  rögzített k ra  1 k p  a  V v v vk k( ) ( ) ( ) ( ), , ..., 1 2  mátrix 

sorai X  k dimenziós főkoordinátáinak nevezzük. Az X k dimenziós 

főkoordinátái megegyeznek az X sorainak megfelelő n  számú objektum 

első k  főkomponensre vetített centrált soraival. (ÉLTETŐ et al. 1982) 

 

 

2.1.5. Bayes-döntés 

A Bayes-döntés az osztályozási algoritmusok egyik olyan módszere, 

ahol az osztályozandó objektumokat vektorokkal adjuk meg. Ezt az  

objektumvektor hozzárendelést lényegkiemelésnek nevezik. A lé-

nyegkiemelésnek még nem ismeretes az általános matematikai elméle-

te. Minden konkrét osztályozási feladatban gondos elemzések útján kell 

a vizsgálat tárgyát leíró vektort kialakítani. Fontos, hogy a vektor ösz-

szetevői jellemzőek legyenek az osztályra, és általában törekedni kell 

arra, hogy a vektor dimenziója ne legyen túl nagy. (KISS  ÁRMÓS 

1997) 

A      1 2, ,..., N

T  valószínűségi vektorváltozót osztályozandó pontnak 

nevezzük, ha  valószínűségi változó pedig az osztály. 

    X RN  
      Y M1 2, ,...,  
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az osztályozandó   pont ismeretében kívánjuk meghatározni annak osz-

tályát. Az osztályozást az 

     d X Y( ) :     
 
döntésfüggvény alkalmazásával hajtjuk végre. Az osztályozás jóságát a 

 W wij M M



 veszteségmátrixszal mérjük, ahol  

   wij  veszteség    i j,     .   

 
Általában wij  0 és wij  0. A   vektort a lényegkiemelés során kell ki-

alakítani. Az  osztályozandó alakzatnak ténylegesen megfelelő kód. A 

matematikai modellben   valószínűségi vektorváltozó,  pedig egy vé-

ges értékkészletű valószínűségi változó.  

Azt az  * *( ) d  döntésfüggvényt keressük, amelyre az  

      R R W d EW , *    

 
úgynevezett rizikófüggvény minimális. A minimális rizikót szolgáltató 

 d * .  döntésfüggvényt amelyre minden  d .  döntésfüggvény esetén telje-

sül a       R W d R W d, ,*   , 

Bayes-döntésnek nevezzük. A döntésfüggvény megadása ekvivalens az 

X  halmaz felbontásának megadásával. (MESZÉNA  ZIERMAN 

1991) 

 
 
3.1.6. Sorbanállási elméletek 

A többcsatornás sztochasztikus modellek ismertetése előtt FÜSTÖS et 

al. (1986) szerint néhány elemi jelölési módot kell bevezetni. A rend-

szerbe való beérkezési időt jelöljük  A t -vel, a beérkezések eloszlás-

függvényét  B x  szel. A rendszer kiszolgálási csatornái m darabból 
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állnak. A Cn  jelöli a rendszerbe belépő nedik igényt. A sorbanállási 

rendszerben tartózkodó igények száma a t -edik pillanatban  N t . Az 

 U t  a munkahátralék szükséglete, vagyis az az idő, ami ahhoz szüksé-

ges, hogy a t  pillanatba n  a rendszerben tartózkodó összes igény el-

hagyja a rendszert. Ha  U t  0 , akkor foglaltnak mondjuk a rendszert. 

Üresnek csak az  U t  0esetben tekintjük. A foglaltság és az üresség 

periódusainak időtartama is fontos mennyiség. 

Ha sztochasztikus részleteit is meg akarjuk figyelni, valószínűségi vál-

tozókat kell definiálni: n nC  beérkezésének ideje. 

A Cn1 és Cn  beérkezése közötti intervallum legyen t Cn n 1 és Cn  beérke-

zés között eltelt idő legyen  n n 1! Az egymás utáni beérkezések között 

eltelt idő eloszlásfüggvénye függetlenül n  értékétől  A t  és 

    P t t A tn   ( ). 

 
Jelölje Cn  kiszolgálási idejét 

    x Cn n  
 
az előzőkhöz hasonlóan  

     P x x B xn   ( )  

 
A  tn  és  xn  sorozatok mindegyike a sorbanállási rendszer inputjai. 

Az a mód, ahogyan ezeket az igényeket a rendszer fogadja a várakozási 

idő határozza meg. A várakozási idő Wn= a Cn  igény sorban állásával 

eltöltött várakozás ideje. Az összes idő, amit az igény a rendszerben 

eltölt, a várakozási idejének és a kiszolgálási idejének összegével 

egyenlő: 

    s w xn n n  . 
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Ismerjük tehát az nedik igény beérkezési idejét   n , a hozzá tartozó 

időközt  tn , kiszolgálásának idejét  xn , várakozásának idejét  wn  és 

rendszerben eltöltött idejét  sn .  

A továbbiakban a  tn  beérkezési időköz valószínűségi változóit jelöl-

jük ~t -vel, amelynek definíciója: 

    ~ limt tn
n




. 

A tn  időintervallumok nem függenek n  értékétől. Sok fontos esetben 

nem feltétlenül teljesül. Ilyenkor szükség lehet a ~t  valószínűségi válto-

zóra. A tn  eloszlásfüggvényének jelölése a  

     P t t A tn n  ( ) , 

 
a ~t  eloszlásfüggvényének jelölése pedig a  

     P t t A tn n
~ ( )  . 

 
A beérkezések közötti várható intervallumot határesetben t  jelöli. Ez a 

mennyiség az egymás után érkező igények között eltelt idő átlaga. En-

nek egy speciális jelölése a  

    t 
1


 

 
Eszerint a   jelenti a sorbanállási rendszerbe beérkező igények beérke-

zésének átlagos intenzitását, amit beérkezési intenzitásnak nevezünk.  

Ezt a felfogás használja és erősíti meg BOONDER ROMEIJN (1995) 

is. 

2.1.7. Játékelméleti modellek 

A kétszemélyes, nulla összegű játék egy n m es A nyereségmátrix for-

májában írható fel. (FÜSTÖS et al. 1986) Két személy P  és Q játszanak 

a következőképpen. P  kiválaszt egy i  egész számot, 1 i m ; és Q kivá-
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laszt egy j  számot 1 j n  és egyik sem ismeri a másik választását. 

Ezután bemutatják a választott számokat. Ha Aij 0 , akkor Q az Aij  ösz-

szeget, azaz a nyereségmátrix i edik sorában j edik oszlopában lévő 

elemet fizeti P nek. Ha, Aij negatív, akkor P  fizet Q nak Aij  össze-

get. 

 

A legjobban úgy válaszolhatunk a kérdésre, ha követjük P  okoskodá-

sát: „Ha i  1-et, azaz az első sort játszom, akkor előfordulhat, hogy 

csak 1-t nyerek.", és azt a számot felírja egy új oszlopba a mátrix mellé. 

"Ha i  2 -t játszom, akkor a legrosszabb esetben is 4-et nyerek. Ha i  3-

t, akkor pedig legalább 2-t. Így tehát a legnagyobb összeg amit bizo-

nyosan nyerhetek, a minimumok maximuma, vagyis 4." Tehát  

    L
i j

 max min   Aij. 

Mivel P  biztosíthatja azt, hogy legalább 4-et nyerjen, a játék legalább 

ennyit ér számára, és ezért megköveteli, hogy a játék V  értéke kielégít-

se az  

    L V  
 
egyenlőtlenséget. 

Az U mennyiségét hasonlóképpen határozhatjuk meg. Most Q kérdezi: 

„Mekkora lehet a veszteségem, ha egy adott oszlopot játszom?" Mini-

malizálva az oszlopok maximumait, az eredmény: 

    U
i j

 min max   Aij , 

 
ami a példában történetesen ismét 4. Az előző megfontolás alapján a 

játék értékének eddigi értelmezése arra kényszerít, hogy 

    V U  
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legyen. E két egyenlőtlenségből: 

   L V U   . 
 
Az eddigi okoskodás csak akkor helyes, ha A mátrix esetében a most 

definiált L és U számokra fennáll az L U  egyenlőtlenség. Ha L U  áll 

fenn, akkor az egyenlőt-lenségek meghatározzák V értékét. Az iménti 

példában is ez a helyzet, ahol is azt kaptuk, hogy V  4 . Azokat a mátri-

xokat, amelyekben L U , azaz  

   max min 
i j

 Aij  min max
i j

  Aij 

 
és a példában L U  4  közös érték az A22 4  elemből adódik, így a so-

rában a minimális, oszlopában a maximális elem megegyezik: nyereg-

ponttal rendelkező mátrixnak nevezzük. Ezekben: 

   A
kl
 min

j
A

kj
 és  max

i
A

il
 . 

 
A követelmények tehát: 

1. az A mátrixra L U  akkor és csakis akkor teljesül, A nak van nye-

regpontja, 

2. ha az A mátrixnak több nyeregpontja van, akkor valamennyinek az 

értéke ugyanaz. (ÉLTETŐ et al. 1982) 

Azokat a játékokat, ahol egyetlen sort, illetve oszlopot lehet választani 

tiszta stratégiának, azt, amelynél felváltva választották a sorokat, illet-

ve oszlopokat kevert stratégiának nevezzük. A kevert stratégia tartal-

mazza a tisztát is, ha az egyik sorhoz rendelt valószínűség értéke 1. P  

stratégiája egy  p p p pm 1 2, , ... ,  valószínűségi vektor, ahol  

    pi  0 és pi

i

n




 1
1

 . 
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Q stratégiája szintén egy  q q q qn 1 2, , .. . ,  vektor, ahol q  1. A játék 

várható kimenetele q  és p függvényében: 

    E p q p qi j
j

n

i

m

, 



11

 Aij . 

 
Ezt próbálja P  maximalizálni p megfelelő kiválasztásával, Q pedig mi-

nimalizálni q  megfelelő kiválasztásával. 

Ha P  és Q minimax - játékosok, akkor P  azt a legnagyobb L számot 

keresi, ami biztosan nyerhet, de most Aij szerepét  E p q,  nyereség játsz-

sza. Q a legkisebb U számot keresi, aminél többet bizonyosan nem lehet 

veszíteni átlagban 

   L E p q

p

q
 max min ( , )   , 

és 

   U E p q
q p

 min max ( , )   . 

A fenti módszertani leírás, jelölésbeli eltéréseket leszámítva, megtalál-

ható KARLIN TAYLOR (1985) munkájában is. 

 

 

2.1.8. A feldolgozott módszerek értékelése 

A regresszió analízis előnye, hogy számszerűsíthetők az általunk 

kiválasztott jelenségek változásai, és az azokat befolyásoló ténye-

zők, a magyarázó változók hatása. Ha megfelelő módon tudjuk ki-

választani a függvényt és az jól illeszkedik, ha valóban azokat a 

predikátor (független) változókat használjuk, amelyek lényegesen 

befolyásolják a jelenséget, akkor a függvény matematikai elemzé-

sével (pl. növekedés, szélsőérték, helyettesíthetőség) többletinfor-

mációkhoz juthatunk. A módszer hátránya, hogy a meghatározó 
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változók függetlenségét feltételezi, ami sok esetben igen szigorú fel-

tétel. Ellenkező esetben multikollinearitás lép fel, amely torzításo-

kat okoz. (ROSS 1990) 

A változók közötti korreláció, valamint a függő változó és a magyarázó 

változók közötti viszonylagosan alacsony korrelációs érték nehézzé, 

sokszor lehetetlenné teszi a jó függvényillesztést. Ilyenkor gyakran a 

faktoranalízist használják. Ez az eljárás, amely a változók bizonyos 

csoportjait kis változásoknak, faktoroknak tekinti, s ezen faktorok se-

gítségével írható le a jelenségek alakulása. Ennek a módszernek az elő-

nye, hogy olyan esetekben is használható, ahol a regresszió a fent emlí-

tett okok miatt már nem ad torzításmentes eredményt. Az eljárás hátrá-

nya, hogy az egyes változók szerepét, azaz hogy melyik faktorba kerül-

nek, illetve milyen súlyokkal vesznek részt az egyes faktorok kialakítá-

sában, gyakorlatilag lehetetlen a jelenségből következően megmagya-

rázni. (KEESMAN 1997) 

A faktoranalízisnek nagyon jelentős a szerepe a lélektani, illetve a vá-

sárlási szokások, a reklámhatások elemzésében, ahol több tulajdonság 

együttes figyelembevétele a cél. 

 

Sok esetben nem tudunk és nem is akarunk atipikus kapcsolatokat 

számszerűsíteni, hanem sok szempont együttes figyelembevételével 

csoportokat akarunk kialakítani, amelyek tagjai jobban hasonlítanak 

egymásra, mint más csoportok tagjaira. Ezen csoportok kialakításánál a 

tipizálás problémájával találjuk magunkat szembe. A tipizálás segítsé-

gével nem szükséges a munkánk további részében az egyedekkel fog-

lalkozni, hanem csak az egyes csoportokat megjelenítő klaszterek rep-

rezentálásával foglalkozhatunk. 
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A sokváltozós adathalmaz, sok változó értékeit tartalmazza a megfigye-

lési egységek halmazán. A különbség típusú adatok halmaza jelenthet 

bármilyen hasonlósági, távolsági, vagy korrelációs adatokat, amelyek 

két megfigyelési egység közelségét vagy távolságát jelzik. A harmadik 

típusú adat ami mindkét módszert jellemzi a csoportosított adatok. 

Ilyeneket az elemzés végén lehet kapni. Azonban sokszor előfordul, 

hogy a megfigyelési egységekből, változók vagy tulajdonságok csopor-

tokba rendezését kérjük a hasonlóságok alapján. (SZELÉNYI 2001) 
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2.2.  Irodalmi áttekintés az alkalmazás szempontjai szerint 

 

2.2.1. Többváltozós regresszió 

Az alkalmazás szemléltetésére először, kétváltozós modellel mutatok 

be egy olyan felmérést, amely tíz család megkérdezésével vizsgálja a 

televíziós reklám hatékonyságát SCIPIONE (1994) publikálásának fel-

használásával. Később a kiinduló modellt bővítem többváltozóssá, 

hogy nyomon követhető legyen a modell felépítésének menete is. A 

2000. év azonos időszakában tíz család heti TV nézési óraszáma és egy 

adott termék vásárlási mennyisége között mutatom be az összefüggést. 

A kiinduló adatokat az 1. táblázat ismerteti. 

 

1. táblázat: A vizsgált családok heti reklámnézési ideje és a vásárolt áruk 
darabszáma. 

Család Y=db 

vásárolt áru 

X TV1   

reklám/hét 
Y2 X1

2  X Y1   

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

2 
1 
3 
0 
2 
4 
0 
5 
1 
2 

13,2 
0 

18,6 
8,8 

12,3 
28,3 

0 
23,5 
5,6 
0 

4 
1 
9 
0 
4 

16 
0 

25 
1 
4 

172,24 
0 

345,96 
77,44 
151,29 
800,89 

0 
552,25 
31,36 

0 

26,4 
0 

55,8 
0 

24,6 
113,2 

0 
117,6 
5,6 
0 

 

A megismert adatok alapján lineáris összefüggést tételezek fel a két 

változó között, és ennek alapján szeretném előre jelezni a vásárolt áruk 

mennyiségét a TV nézettség függvényében. A felállítandó modell a kö-

vetkező tulajdonságokkal jellemezhető: 

 X1 minden értéke mellett feltételezzük, hogy az Y értékek normális 
eloszlásúak, 
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 az Y értékek normális eloszlásúak, várható értékük egy egyenes men-
tén jeleníthető meg, amely iránytangansét   adja meg, 

 az Y normális eloszlásának szórásnégyzetei azonosak. 
 

Az elméleti modell alakja tehát:  

   Y     X 1  
ahol: 

  = az Y alapsokaság átlaga, ha X1 0  
   = X1 egységnyi változásának megfelelő változás Y értékében, 
   =zavaró tényező, amely normális eloszlású sokaságból történő vé-

letlen mintavétel eredménye. 
 

Amikor a becslés céljából felállítom az egyenletet, a regressziót a minta 

alapján számolom ki a legkisebb négyzetek elve alapján: 

     Y a bX  1  
ahol: 
 Y = az Y becsült átlaga, 

 a b,  az elméleti modellben szereplő  és   becsült értékei a minta 

alapján. (SZŰCS 2002) 

Ezután kell kiszámítani a mintában szereplő a-t és b -t mutatókat! 

   
 

b
xy

x

X Y
X Y

N

X X

N

i

i i

i i

 










2

1

1

1
2

1

2
 

 
a Y bX  1. 
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1. ábra: :A kétváltozós függvénykapcsolat lineáris regressziós egyenese 
 

 

2. ábra: A regresszió számítás numerikus eredményei 
 

Az adott számpélda eredményeivel: a  0 5262, , b  0 1336, , a regressziós 

egyenes tehát: Y  0 526 0 134 1, , X  formában adható meg. A korrelációs 

együttható r  0 826, , ami határozott pozitív irányú kapcsolatot jelent a 

független és a függő változó értéke között. A korrelációs együttható 

négyzete R 2  a determinációs együttható, ami azt mutatja meg, hogy X1 

független változó hány %-ban ad magyarázatot az Y függő változó érté-

kének bekövetkezésére. A 2.ábrán szereplő értékekről leolvasható még, 

hogy a regressziós egyenes normálegyenletének paramétereire végzett 

egymintás t  próba alapján kijelenthető, hogy az egyenes meredeksége 
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b  0 135,  szignifikánsan különbözik nullától, tehát az egyenes iránytan-

gense határozottan különbözik nullától. A normálegyenlet másik para-

méterére végzett egymintás t  próba eredménye viszont azt mutatja, 

hogy a közelítő egyenes helyzete az adott koordinátarendszerben bi-

zonytalan. A y  tengellyel való metszéspontja a becslő függvénynek el-

méletileg a  0 526, -nál van, de ez az érték nem különbözik szignifikán-

san a nullától. A szakmai magyarázata a regressziós egyenesnek az, 

hogy egy órányi heti TV-reklám nézés hatására kimutatható, hogy a 

megvásárolt áruk darabszámának 0 135, -mal való növekedése, de ha nem 

néz a potenciális vásárló TV-reklámot, akkor az elméletileg számított 

0 526,  db termék helyett várható az is, hogy csak 0  db-ot fog vásárolni. 

A 2.ábra variancia analízis táblázatából arra lehet következtetni, hogy 

az adott két változó sztochasztikus függvénykapcsolatát az elsőfokú 

közelítés adja meg a legpontosabban, mivel a regresszióból eredő 

négyzetes eltérések átlaga MS gressionRe ,16 368 szignifikánsan különbözik a 

véletlenből eredő négyzetes eltérések átlagától: MS Error  0 954, . Az eljárás 

eredményének értékelésének tematikája megtalálható HARNOS (1993) 

és BARÁTHNÉ (1996) munkájában is. 

 

A regressziós egyeneshez tartozik egy konfidencia intervallum, amibe 

az adott szabadságfok mellett az előrebecslés értékei kell hogy essenek. 

Ennek meghatározásához ismerni kell a regressziós egyeneshez tartozó 

szórást. Ez két részből tevődik össze. Az syx
2  kifejezés a mintának a reg-

ressziós egyenes körüli szórásnégyzete, ez a véletlennek tulajdonítható, 

un. meg nem magyarázható rész. Az sy
2  a minta szórásnégyzete. Ha 

azonban a szórásnégyzet két komponensét az alapsokaság regressziós 
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egyenese körül történő ingadozás becsléseként akarjuk felhasználni, a 

kifejezést ki kell igazítani az elveszett két szabadságfoknak megfelelő-

en, amely az a -nak és b -nek a kiszámításából ered. 

Gyakran előfordul, hogy az előrejelzésünket újabb magyarázó változó 

beiktatásával tovább pontosíthatjuk. Tegyük fel, hogy az előbbi tíz csa-

lád jövedelmi helyzete is ismert, amit a 2. táblázat ismertet. 

 
2. táblázat: A vizsgált családok havi jövedelmei és a vásárolt áru megfi-

gyelt darabjai: 
 

Család 

Y  db 

a vásárolt 

áru 

X 1  TV 

reklám 

óra/hét 

X 2   jö-

vedelem 

Ft/hét 

 

Y 2  

 

X1
2  

 

X Y1  

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

2 
1 
3 
0 
2 
4 
0 
5 
1 
2 

13,2 
0 

18,6 
8,8 
12,3 
28,3 

0 
23,5 
5,6 
0 

15 000 
9 500 
18 000 
9 000 
13 000 
19 000 
11 000 
21 000 
12 000 
17 500 

4 
1 
9 
0 
4 
16 
0 
25 
1 
4 

172,24 
0 

345,96 
77,44 
151,29 
800,89 

0 
552,25 
31,36 

0 

26,4 
0 

55,8 
0 

24,6 
113,2 

0 
117,6 
5,6 
0 

Összesen: 20 110,3 145 000 64 2 133,43 343,1 

 

Az elméleti modell az új változó bekapcsolásával az alábbi módon vál-

tozik:     Y X X      1 1 2 2 , 

a regresszió egyenese pedig:  Y a b X b X  1 1 2 2 . 

A kétváltozós regressziós egyenes egyenlete: 

 Y x x   2 469 0 055 0 000271 2, , , . A korreláció: r  0 958, . A determináció; 

r 2 0 9185 , . A paraméterhibák 2%-on belül vannak. Látható tehát, hogy 

a két változó együttes figyelembevételével a kapcsolat szorosságát jel-

ző korreláció értéke, a „határozott”-ból (0,63-ról) a „szoros”-nak neve-

zett tartományba (0,92-re) javult. 
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2.2.2. Faktoranalízis 

A faktoranalízis alkalmazását egy üdítő ital vásárlóinak vizsgálatával 

mutatom be, BESENYEI et al. (1987) közlését feldolgozva. Öt, a vá-

sárlókra jellemző változó hatását mérem: a vásárlók korát, a családjuk 

létszámát, heti bevásárlások számát, az egy alkalommal vett üvegek 

számát és a havi jövedelmet. 29 vásárlóról áll rendelkezésre adat és azt 

kell megállapítani, hogy a vásárolt üvegek számát milyen mértékben 

határozzák meg a vizsgált tulajdonságok. Ezen információk birtokában 

a reklám megtervezését lehet hatékonnyá tenni.  

A felhasznált adatokat a 3. táblázatban ismeretem: 

 
3. táblázat: A faktoranalízis kiindulási adattáblázata 
 

 

Kor 

Család lét-

száma (fő) 

Heti vásárlás 

alkalom/hét 

Vásárolt üveg 

db 

Heti jöv. 

Ft/fő 

12 
30 
32 
40 
18 
22 
47 
62 
74 
31 
17 
15 
24 
32 
34 
42 
41 
14 
65 
54 
32 
47 
18 
24 
32 
48 
53 
61 
38 

4 
3 
6 
4 
2 
2 
1 
2 
1 
4 
2 
2 
3 
5 
4 
3 
4 
2 
1 
2 
4 
5 
3 
3 
4 
5 
3 
2 
4 

5 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
4 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
3 

2 
4 

10 
3 
2 
1 
8 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
3 

10 
4 
2 

4 000 
24.000 
30.000 
34.000 
6.000 

20.000 
30.000 
24.000 
16.000 
26.000 
4.000 
4.000 

22.000 
34.000 
48.000 
54.000 
32.000 
8.000 

16.000 
32.000 
30.000 
28.000 
8.000 

24.000 
32.000 
36.000 
34.000 
18.000 
39.000 
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A számításokból adódó korrelációs mátrixot a 4. táblázatban mutatom 

be. 

A kiszámított faktorok segítségével tehát pontosabban leírható a vizs-

gált jelenség, mint a többváltozós regresszió segítségével. 

A számításokat SPSS statisztikai programcsomag faktoranalízis prog-

ramjával magam végeztem el. 

 
 
4. táblázat: A faktoranalízis korrelációs mátrixa 

 kor (év) Létsz 

(fő) 

v.alk. 

(alk/hét) 

vás. 

(db) 

jöv. 

(Ft/fő) 

kor (év) 1,000     

létszám (fő) -0,219 1,000    

vásárlás (alk/hét) -0,427 0,527 1,000   

vásárolt.áru (db) 0,159 0,230 -0,050 1,000  

jövedelem (Ft/hét) 0,392 0,440 -0,120 0,375 1,000 

 

A korrelációs mátrixból leolvasható, hogy a változók egymással csak 

laza korrelációban állnak. Az egész mátrixban a legerősebb kapcsolat a 

heti vásárlási alkalmak és a család létszáma között van. Mivel a laza 

kapcsolat nem ad kielégítő magyarázatot a vizsgált jelenségre faktor-

analízist kell végezni. A faktoriális kísérletek során lehetőség van min-

den főhatás vizsgálatára. Ha a kölcsönhatást mérő kifejezés szignifi-

káns, általában felesleges az elsődleges hatás kiszámítása, mint, hogy a 

változók legjobb kombinációja érdekes. Ha azonban ez a kombináció a 

gyakorlatban nem valósítható meg, kívánatos lehet az elsődleges hatá-

sok kiszámítása is. A faktoranalízis során az öt változót két faktorba 

lehet sorolni, amelyek lineáris kombinációi megadják az eredeti válto-

zókat. 
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5. táblázat: A számított faktorsúlyok 

 FAKTOR 1 FAKTOR 2 

Vásárlási alkalom (alkalom / hét) 0,873 0,000 

család létszáma (fő) 0,723 0,573 

kor (év) -0,709 0,435 

jövedelem (Ft/hét) 0,000 0,883 

vásárolt üveg (db) 0,000 0,689 

Saját érték: 1,796 1.774 

 

Az első faktorban a vásárlási alkalmak és a család létszám pozitív fak-

torsúlyú. A második faktor kisebb sajátértékű és a faktorsúlyai pozití-

vak. 

 

 

2.2.3. Klaszteranalízis 

A klaszteranalízisre DÚSNÉ (1994) mutat be kellően kidolgozott pél-

dát. Megfelelő adatbázist használva a ’90-es évek elején működő állami 

gazdaságok elemzését végezte el, a termelő eszközökkel való ellátott-

ságot jelző mutatók felhasználásával.  

Amikor a változókat megfigyeljük és megmérjük, minden objektumhoz 

rendelünk egy értéket. Az objektumokhoz rendelt értékektől elvárható, 

hogy az objektumok közötti valóságos relációt tükrözzék. A gyakorlat-

ba a legtöbbször az objektumokat különböző skálatípusokon mért vál-

tozókkal jellemezhetjük. (STEFANESCU 1983) Ugyanakkor az objek-

tumok összehasonlításakor feltételezhető a változók azonos mérési ská-

lája. Ennek a problémának a megoldására kínálkozik a: 

 skálatranszformáció; amelyben egy domináns skálatípustól való el-

téréseket transzformálják a kívánt formára, 
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 a dichotomizálás; melyben a nem megfelelő típusú változókat 

dichotóm változókká alakítják, kihasználva annak rugalmasságát. 

 

A végrehajtott klaszteranalízishez hat változót használt fel, melyek a 

termelő eszközökkel való ellátottság színvonalát jellemezték. Az elvég-

zett futtatást, az akkor hozzáférhető BMDP statisztikai programcso-

maggal végezték el, melynek egyik eredménye egy dendogram. Ezt a 

centroid módszerrel, euklideszi távolságokkal, standardizált adatokkal 

végezte. A dendogram vízszintes tengelyén egymás mellett elhelyezke-

dő csoportok lépesenként klaszterekbe (osztályokba) egyesülnek. Ezek 

távolságait a függőleges tengely mutatja. Ezek a távolságok az egy-

máshoz kapcsolódó klaszterek közötti távolságokat mutatják. A távol-

ságok progresszíven növekednek. Általános szabályként írható le, hogy 

ha távolságtengelyen hirtelen nagy távolságkülönbség  ugrás  kelet-

kezik, az azt jelenti, hogy érdemes megvizsgálni az adott összekapcso-

lódást. A nagy távolságok azt jelzik, hogy legalább két nagy, egymástól 

lényegesen eltérő csoport létezett a vizsgálatba vont gazdaságok között. 

Ebből az a következtetés vonható le, hogy a mezőgazdasági vállalatok 

nem adnak egy magától értetődő hierarchikus klaszter felépítést. Az 

ilyen típusú adatbázist legalább a k középérték módszerrel is meg kell 

vizsgálni. 

 

 

2.2.4. Többdimenziós skálázás (MDS) 

Az MDS (Multidimensional Scaling) módszer alkalmazási lehetőségeit 

a következő klasszikus példával szokás bevezetni, ahogy az LEHOTÁ-

nál (2001a) és GREEN TULL-nál (1988) is olvasható. Egy példa 
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alapján, ha egy térképet tekintünk, amely valamely konkrét országot 

ábrázol. A feladatunk az, hogy a térkép alapján határozzuk meg az 

egyes nagyobb városok egymástól való távolságát. A feladat nagyon 

egyszerű. Veszünk egy vonalzót, megmérjük az egyes városok távolsá-

gát a térképen, majd átszámítjuk a mért adatokat a tényleges távolsá-

gokra. A feladatot ezzel megoldottuk. Most képzeljük el, hogy a felada-

tunk pont az előző fordítottja. Megkapjuk a városok közötti távolságo-

kat, és a térképet kell elkészítenünk. Ugyan ez sem megoldhatatlan fe-

ladat, de sokkal nehezebb. Az MDS tulajdonképpen ilyen fordított fela-

datok megoldására szolgáló módszer. 

 

Tegyük fel, hogy rendelkezésünkre áll a dolgokról, egyedekről, jellem-

zőkről, objektumokról a köztük lévő hasonlóság vagy különbség. A 

sokdimenziós skálázás outputja egy olyan térbeli ábra, amely a térkép-

hez hasonlóan tartalmazza a pontok geometriai alakzatát. Ez az alakzat 

az adatok belső struktúrájára vonatkozik, segít az adatok kapcsolási 

rendszerének feltárásában. Más szóval a többdimenziós skálázás fela-

data az, hogy minimális dimenziószámú térben olyan ponthalmazt talál-

jon, melyben a térbeli távolságok monoton függvényei az adatok közöt-

ti különbözőségeknek. Ha az i edik és j edik egyed közötti különbö-

zőség   ij  kisebb mint a k  adik egyed és az l  edik egyed közötti kü-

lönbség   kl , akkor az Zi és j  közötti távolság  dij  legalább olyan kicsi 

legyen mint k  és l  közötti távolság  dkl  vagyis ha  ij kl  akkor d dij kl . 

Az ilyen gyenge monotonitású kritériumot teljesítő módszereket nem 

metrikus módszernek nevezzük. 
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2.2.5. Bayes-döntés 

A hagyományos és a bayes-i statisztikai eljárások egyaránt feltételes 

valószínűségeket alkalmaznak. (KAUFMAN 1975) A marketing kutató 

számára, akit az érdekel, hogy a kliense  az előzetes információk alap-

ján  hogyan értékeli a felmérés eredményét és a helytelen döntések 

költségeit, a feltételes valószínűség megállapítása olyan adatbázis lehet, 

amelyet egy egész sor előzetes eloszlás- és veszteségfüggvényre alkal-

mazhat. Ez az eljárás objektívebb, mint a hagyományos statisztika 0,05 

és 0,01 szignifikancia szintje, amit leggyakrabban alkalmaznak a mar-

ketingkutatásban. (LEHOTA 2001a) 

A bayes-i módszer becslési problémái többféle cselekvéssel egybekö-

tött feladatnak nevezhető, ahol minden egyes cselekvés egy bizonyos 

állapotnak felel meg, és ahol a lehetséges állapotok száma igen nagy, 

vagy esetleg csak a véletlen befolyásolta esemény is lehet. Elmaradt 

haszon keletkezik akkor, ha a döntéshozó személy úgy cselekszik, 

mintha a tényleges állapot mondjuk, S * volna, holott nem az, hanem S . 

A feltételes elmaradt haszon valamilyen függvénye az S S*   közötti kü-

lönbségnek. Ezen kívül a függvény értéke annak megfelelően változik, 

hogy S *  értéke túlbecsüli vagy alábecsüli S  t.  

 

Tekintsük egy eladási ügynök egy hónapra szóló előrebecsléseit. 

(LAWLER et la. 1985) Három lehetséges állapot vehető figyelembe: 

S1: az eladás a tárgyhavi eladásokhoz képest 5%-on belül marad, 

S2 : a tárgyhavi eladások 105%-át meghaladja, 

S3: a tárgyhavi eladás 95% alatt lesz. 
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Feltételezzük, hogy az ügynök becslése Z Z Z1 2 3, ,  az S S S1 2 3 állapotnak 

megfelelően. A múltban az ügynök előrebecslései megbízhatónak bizo-

nyultak: 

 

 
6. táblázat: Az ügynök múltbeli előrejelzései 

Az S  állapot tényleges 
fennállása 

 P Z S1 1   P Z S2 2   P Z S3 3  

S1  0.80 0.10 0.10 

S2  0.30 0.50 0.20 

S3 0.10 0.40 0.50 

 

Ha S1 áll fenn, az ügynök 0.80 valószínűséggel jelezte előre ezt az ese-

ményt. 0.10 valószínűséggel az S2  esemény és ugyancsak 0.10 valószí-

nűséggel S3-at. Tételezzük fel, hogy rendelkezünk a három állapotra 

vonatkozó előzetes valószínűségekkel és a feltételesen elmaradt haszon 

értékeivel, melyek a helytelen előrebecslés eredményei. 

 

 
7. táblázat: A helytelen előrejelzés eredményei 

Az állapot 
tényleges 

Apriori 
valószí 

A feltételes elmaradt haszon 

fennállása nűségek S1
*  S2

*  S3
*  

S1  0.50 0 1 2 

S2  0.30 1 0 3 

S3 0.20 1 2 0 

 

Az S1
*  előrejelzéshez főleg kis veszteségek kapcsolódnak, míg az 

S2
* hez sokkal komolyabb veszteségek párosulnak, ha ténylegesen nem 

az S3
*  állapot áll fenn. 
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A hagyományos becslési eljárás során csupán az Si állapotot becsüljük 

az S j
*  becsült értékkel, amely mellett a  P Z Sj j  valószínűség maximális. 

Meg kell tekinteni a 7. táblázatot és innen leolvasni, hogy minden 

egyes esetben melyik a legnagyobb feltételes valószínűség; vagyis S1
*  

az S1, S2
*  az S2  és S3

*  az S3 becslésére szolgál 

A bayes-i becslés alapján azonban az "a'priori" valószínűségek és az 

elmaradt haszonösszegek egyaránt belépnek a számításokba. 

 

 
8. táblázat: Becslések bayes-i módszer alapján 

 Z1  Z2  Z3 

   P S P Z Sj1 1  0.49 0.05 0.05 

   P S P Z Sj2 2  0.09 0.15 0.06 

   P S P Z Sj3 3  0.02 0.08 0.10 

PZ j  0.60 0.28 0.21 

    

 P S Z j1  0.40/0.60 0.05/0.28 0.05/0.21 

 P S Z j2  0.09/060 0.15/0.28 0.06/0.21 

 P S Z j3  0.02/0.60 0.08/0.28 0.10/0.21 

 

Előre jelzett S1
*  S2

*  S3
*  S1

*  S2
*  S3

*  S1
*  S2

*  S3
*  

 0 11

0 60

.

.
 

0 44

0 60

.

.
 

1 07

0 60

.

.
 

0 23

0 28

.

.
 

0 21

0 28

.

.
 

0 55

0 28

.

.
 

0 16

0 21

.

.
 

0 25

0 21

.

.
 

0 28

0 21

.

.
 

 

Ha áttekintjük a 8. táblázatot úgy tűnik, hogy az Si-nek a legnagyobb 

esélyen alapuló becsléseivel szemben a Bayes-féle döntés explicit mó-

don megadja az S S1 2,  és S3 állapotok előfordulására vonatkozó előzetes 

becsléseket és az elmaradt haszonra vonatkozó veszteségfüggvényeket. 

A következő esetek adódhatnak: 
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 Z1 megfigyelése esetén válasszuk az S1
*  cselekvést, 

 Z2  megfigyelése esetén válasszuk az S2
*  cselekvést, 

 Z3 megfigyelése esetén válasszuk az S3
*  cselekvést. 

 

A Bayes-féle pontbecslési eljárások alkalmazhatók akkor, ha önkényes 

veszteségfüggvényeket feltételezünk, és amikor az a'priori valószínűsé-

gi eloszlások lényegesek a probléma szempontjából. Ezek a becslési 

eljárások viszont több információt igényelnek (az a'priori valószínűsé-

geket és a feltételes elmaradt haszon ismeretét) mint a hagyományos 

statisztikai becslési módszerek. 

 

 

3.2.6. Sorbanállási elméletek 

Az elemi sorbanállási rendszerek a dinamikus rendszerek egy tágabb 

osztályát alkotják. (SALAMONNÉ 2000) Ezeket általában folyama-

toknak nevezzük. A folyamathoz tartozik egy olyan hálózat vagy csa-

torna amelyben valamely anyag, árucikk folyik, mozog. Ilyen rendszer 

lehet például az autópálya forgalma, vasúti áruszállítás, vagy a gátak 

között folyó víz, illetve a telefonüzenetek és táviratok továbbítása, eset-

leg egy áruház pénztára előtt a vásárlók haladása. Ezekben a példákban 

az áruk szerepét az autók, az ingóságok, a víz, a telefonüzenetek, a táv-

iratok illetve a vásárlók jelentik. A csatorna szerepét az úthálózat, a 

vasútvonalak, a gátak, a postai telefon- és távíróhálózat illetve az önki-

szolgáló áruházak pénztárai jelentik. A véges kapacitás azt jelenti 

ezekben a rendszerekben, hogy a csatornák csak véges intenzitással 

tudják kielégíteni az áruk által támasztott igényeket. Az ilyen rendsze-
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rek analitikus vizsgálati eszközöket igényelnek, amelyek különböző 

területekről gyűjthetők össze. A sorbanállás elmélete ilyen terület. 

 

Az elemi sorbanállási rendszerek két nagy csoportba sorolhatók: de-

terminisztikus  és sztochasztikus folyamatokra. Az első csoportba pon-

tosan megismerhető a folyamat mennyisége és állandó a vizsgálat idő-

tartama alatt. Ugyancsak ismeretes az időpont, amikor az anyag megje-

lenik a csatorna bemeneténél és a folyamat igénye a csatornával szem-

ben is ismert és mérhető. Ezeket a rendszereket egyetlen csatorna ese-

tében is célszerű vizsgálni. (WILLIAMS 1990) 

 

Egy egycsatornás determinisztikus modell például, ha üdítőitalos üve-

geket kell megtölteni. Az üres üvegeket egy futószalag szállítja egy 

pontig, ahol megtöltik folyadékkal, azután a futószalag ismét tovább-

szállítja azokat a további műveletekhez. Ha állandóan egy másodper-

cenként érkezik egy üveg és a folyadék betöltése 0.9 másodpercig tart, 

akkor ezek a számok állandóak minden üveg esetén a rendszer megbíz-

hatóan és egyenletesen működik mindaddig, amíg az adott feltételek 

fennállnak. Azt mondhatjuk ebben a folyamatban, hogy  R  a beérkezési 

intenzitása. A C  kiszolgálási intenzitás 1

0 99
111

.
.  töltés másodpercen-

ként. Itt R C , ha azonban R C  akkor a feltorlódott üvegek, vagy a be-

tölthetetlen gyümölcslé elönti az üzemet. 
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Tekintsünk meg két szemléltető példát a megoldás teljes ismertetése 

nélkül a determinisztikus és a sztochasztikus sorbanállási modellekre. 

Ezek mindegyike általánosítható egy- és többcsatornás kiszolgálási 

modellé. 

 

A determinisztikus folyamatok egy érdekesebb esete, amikor csatornák 

hálózatán kell megállapítani az áramlási mennyiség maximumát. A fo-

lyamat stabilitásához meg kell követelni, hogy minden csatornában 

R C  feltétel érvényes legyen A feladat a következő: Egy képzeletbeli 

vidéken termelt almát egy adott vasúti hálózat felhasználásával el kell 

szállítani A városból F  városba. Az egyes vasútvonalak napi szállítási 

kapacitása ismert és a 3. ábrán tonnában van feltüntetve. A kérdés a 

következő: napi hány tonna almát lehet A-ból F -be küldeni és milyen 

módon kell megszervezni a szállítást? 

 

 

A

B

C

D

E

F

15

10

7

8

6

7

9

18

 

3. ábra: A vasútvonalak kapacitása A és F  városok között 
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A ilyen típusú kérdésekre, vagyis mekkora lehet a hálózat maximális 

forgalma, választ ad a "maximális forgalom  maximális vágás" algo-

ritmusa. Ez a tétel azt mondja ki, hogy a maximális mennyiség amit a 

kezdőponttól a végpontig el lehet juttatni az összes vágás közül a ma-

ximálissal egyenlő. A vágás olyan csatornahalmaz, amelyet a hálózat-

ból elhagyva már nem lehet eljutatni árut a kezdőpontból a végcélba. 

(FALK 1973) A példában a maximális forgalom 21 t naponta. 

 

 

2.2.7. Játékelméleti modellek 
A játék véletlenszerű események alárendelése az értelmes emberi aka-

ratnak. Különböző játékok léteznek és azok eredményeit eltérő módon 

lehet mérni. A játékban azonban mindig jelen van a nyereség és a vesz-

teség különböző egységekkel mérhető eleme. A játéktipológia a nyere-

ség és a veszteség közötti különbség nagyságára épül egészen a határig, 

amikor a nyereség azonossá lesz az ellenfél megsemmisítésével. Az 

elmélet gyorsan fejlődött, a matematikai játékelmélet csak sokkal ké-

sőbb, a huszadik század húszas éveinek kezdetén született meg. A fej-

lődés megindulása nem a matematikai felfedezések nyomán történt, 

hisz a kombinatorika, az algebra, a valószínűség-számítás, a matemati-

kai statisztika már ismertek voltak. Az alkalmazási lehetőségek felkuta-

tására először a közgazdaságtan, majd a társadalomtudomány igénye 

adott ennek a tudományágnak jelentős inspirációt. (AARDEL  

HOESEL 1996) 

 

 



 49

A játékelmélet egyik területe az értelmes ellenféllel szembeni játék. 

Ezek olyan konfliktushelyzetekben alkalmazható matematikai döntés-

hozatali módszerek, amelyekben feltételezzük, hogy a játék minden 

résztvevője maximális haszonra törekszik és ésszerűen jár el. A hasznot 

szokás kifizetésnek is nevezni. Az egyes cselekvések az elfogadott stra-

tégiával összhangban álló húzások. A stratégiát, azaz a résztvevők által 

kiválasztott eljárásmódot és az ennek megfelelő kifizetéseket mátrix 

formában írjuk fel. (MLADINEO 1986) 

 

Azért nevezik ezt nulla összegű játéknak, mert az egyik játékos annyit 

nyer, mint amennyit a másik veszít és így vagyonuk összege a játék 

előtt és a játék után is változatlan. Első ránézésre ez a játék érdektelen-

nek és túlságosan is speciálisnak tűnhet. E két véleményt cáfolják a kö-

vetkező meggondolások. Nézzük az alábbi játékot! 

 

 
9. TÁBLÁZAT: KÉTSZEMÉLYES NULLA ÖSSZEGŰ JÁTÉK FELTÉTELEI 

  Q   

  1 2 3 4 sor min. 
 1 1 3 2 9 1  

P  2 5 4 4 6 4  
 3 8 2 6 2 2  
oszlop max. 8 4 6 9 4  

 

Ez a játék P  számára kedvező, de kérdés, hogy mennyire kedvező? 

Mennyi pénzt kell Q  számára prémiumként kilátásba helyezni, hogy 

hajlandó legyen ezt a játékot játszani? Erre a kérdésre a játék értéke ad 

feleletet. Ez azt méri, hogy mekkora P  várható nyeresége és Q  várható 

vesztesége (vagy fordítva).  
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Ezt a fogalmat úgy definiáljuk, hogy: 

1. legalább mekkora L összeget kap P  ha nyer? 

2. legfeljebb mekkora U  összeget fizet Q  ha veszt? 

 

Azt a játékost, aki a példa szerint okoskodik, azaz a bizonyosan elérhe-

tő kimeneteleket akarja optimalizálni, minimax játékosnak nevezzük. 

Ha a játéknak van nyeregpontja, akkor a két minimax játékos elkerülhe-

tetlenül azt az oszlopot fogja kiválasztani, amely a nyeregpontban ta-

lálható. A minimax játék optimális a következő értelemben: ha a játék-

nak van nyeregpontja, akkor az egyik játékos, azzal, hogy eltér a 

minimax játéktól, nem remélhet előnyt egy másik minimax játékossal 

szemben. Ez a stratégia persze csak egy a lehetséges értelmes változa-

tok közül. Bizonyos körülmények között a minimax - stratégiától gyö-

keresen eltérő játék célravezetőbb lehet. Ha például P  számára élet  

halál kérdés lenne, hogy legalább 9 egységet nyerjen és ennél kisebb 

nyereség számára semmit sem ér, nyilvánvalóan az első sorra kellene, 

hogy játsszon, annak ellenére, hogy így csak három egységet nyerne 

biztosan négy helyett.  

 

Nem minden játéknak van nyeregpontja. 

 

0 1

2 0









  

 

Ebben a mátrixban L  0  és V  1. Ha egy olyan játékot, aminek nincs 

nyeregpontja két játékos sokszor megismétel, akkor stratégiájuknak 

megfelelően nem mindig ugyanazt a sort, illetve oszlopot fogják kivá-
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lasztani, ahogy azt a minimax - játékosok a nyeregpontos játékban tet-

ték. Ha P  kezdi a játékot, akkor néhány alkalommal kiválasztja a má-

sodik sort, mert ez kedvezőbbnek ígérkezik, mint az első sor, és Q az 

első oszlopot játsza meg. Q azonban hamar észreveszi, hogy a veszte-

ség csak úgy kerülhető el, ha a második oszlopra tesz. Néhány játszma 

után P  alkalmazkodik az új helyzethez, és abban a reményben, hogy 

ezzel nyer egy egységet, átvált az első sorra. Ezután Q észreveszi, hogy 

P  stratégiát változtatott és úgy reagál, hogy átvált az első oszlopra. Ez 

arra készteti P-t, hogy ismét a második sort játssza meg, és ezzel visz-

szaállítja a kiindulási helyzetet. 

 

A nullás értékű játékelméleti stratégiát jól lehet alkalmazni olyan piaci 

helyzet modellezésére, amikor egy kialakult piaci átlagár mellett azt a 

stratégiát kell leírni, amikor az eladó ennél az árcentrumnál drágábban 

kínálja áruját, illetve a vevő az átlagár alatt szeretne vásárolni. 

 

Vizsgáljunk egy klasszikus kétszemélyes, nem nulla értékű játékot. A 

játék abból indul ki, hogy két szomszédos cellában két rab ül, akik nem 

tudnak beszélni egymással. A vádló el akarja érni, hogy a rabok beis-

merő vallomást tegyenek és ennek fejében ígéretet tesz a büntetés eny-

hítésére. Az ígérete a következő: ha az egyik rab beismerő vallomást 

tesz, a másik viszont nem, a beismerést tevő büntetését nagyban enyhí-

tik, a tagadó viszont súlyos büntetést kap. Ha mindkettő beismerést 

tesz, mindkettő büntetése mérsékelt lesz. Ha azonban egyik sem tesz 

beismerő vallomást, mindketten a törvény által adható legkisebb bünte-

tést kapják, mert másképpen nem lehet rájuk bizonyítani a tettet, csak 
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ha önként beismerik azt. A kifizetéseket börtönévekben mérjük. A játék 

kifizetési mátrixa a következő formájú: 

 

(3 ; 3) (0,5 ; 7)

(7 ; 0,5) (1 ; 1)

beismerés tagadás

beismerés

tagadás

"A" rab

"B" rab

 

4. ábra: A kifizetési mátrix 

 

A 4. ábra mátrixa azt mutatja meg, hogy a legkedvezőbb stratégia 

mindkét rab számára a tagadás. Ennek érdekében a passzív játékosok-

nak a közvádlóval szemben kooperálniuk kell. Egyikük sem tudja, ho-

gyan viselkedik majd a másik, ezért ez a stratégia kockázattal jár. A kü-

lön-külön nyerés lehetősége másként fest. Ez ugyanis a bizalom kocká-

zatának függvénye. 

 

A példa azért szemléletes a marketing modellezés szempontjából, mert 

a gyakorlatban igen ritkán lehet találkozni a nullás játék analóg esetei-

vel. A nullás játékban a partnerek, illetve partnercsoportok nyeresége 

annyit tesz ki, mint az ellenfél vesztesége. A "rab dilemmája" minden 

olyan esetben aktuális, amikor kockázat és bizalom szembeállításáról 

van szó. Játékelméleti modellekkel lehet leírni az egyes termékek kö-

zötti választás problémáját minden olyan esetben, ahol a vevő bizalmá-

nak megnyerése döntő tényező lehet a vásárlási szokások megváltozta-
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tásában. A konkurens vállalat piaci térnyerésének modellezésénél, ahol 

az ellenfelek stratégiájától függ a saját kifizetési függvényem és partner 

viselkedését csak kockázat alapján lehet megítélni. (GREEN  TOOL 

1988) 

 

 

2.2.8. További modellek 

A skálaelemzés alapja a felosztás-elmélet és a társadalmi-gazdasági fo-

lyamatok, jelenségek mérésének elemzése. A skálaelemzés típusairól 

STEFANESCU (1983) ad áttekintést. A skálaelemzés a jelenségek és 

folyamatok olyan vizsgálati módszere, amely egy multidiszciplináris 

eszköztár birtokában törekszik ezek minőségi elrendezésére (osztályo-

zására), és az egyes osztályok közötti mennyiségi különbségek mérésé-

re. (Ezen osztályok bizonyos tulajdonságaik alapján homogének.) A cél 

a folyamatokat alakító közös vonások vagy törvényszerűségek felisme-

rése és meghatározása. 

A skálaelemzéssel elkerülhető más osztályozási módszerek hibája, 

(szegmentáció, tipológia), mert kizárja a mesterséges elrendezés lehető-

ségeit. 

 

A típusok HORVÁTH (2001) szerint: 

NOMINÁLIS SKÁLA: 

Elemi skála. A tárgyak, folyamatok, jelenségek osztályozása bizo-

nyos tulajdonságaik alapján.  

A nominális skála jellemzőit axiómákkal, egyenlőségekkel vagy 

egyenlőtlenséggel lehet kifejezni, amelyeknek a skála minden foko-



 54

zatában szimmetrikusnak és tranzitívnak kell lenni. Tehát képlettel 

felírva:  

1.) szimmetrikus:     a b c   

2.) tranzitív:    a b b c a c  ; ;       

 

ORDINÁLIS SKÁLA: 

Rangsor skála. A jelenségek, folyamatok osztályba sorolhatók a ská-

lán felvett jellemzők szerint anélkül, hogy meg kellene határozni a 

skálaállások közötti távolságot. Az ordinális skála intenzitási fokok 

szerint rendezi a jellemzőket. Ezek összeállítása verbálisan, numeri-

kusan, vagy ezek kombinációival történik. Gyakorlatilag érték és mi-

nőségi sorok felállítása történik. 

 

INTERVALLUM SKÁLA: 

A nominális és az ordinális osztályozáson túl megállapítható az osz-

tályok közötti intervallumok nagysága. Hiánya, hogy nem biztosít-

hatja a mértékek viszonylagos összehasonlítását. Az intervallum ská-

la alkalmas a lineáris transzformációra. Az árukereslet egyes kérdé-

seire alkalmazható intervallum skálát matematikai statisztikai eljárá-

sokkal szerkesztik meg. Egy ilyen skála relatív nullpontja a központi 

értékmérő, és az intervallumokat a szórás valamely mutatójával álla-

pítják meg. (Standard eltérés, variációs együttható.) 

 

ARÁNY SKÁLA: 

Kiindulása egy abszolút nulla érték, ami lehetővé teszi az összes 

aritmetikai műveletek elvégzését, beleértve a relatív nagyságok ösz-

szehasonlítását is. A természettudományokban az idő, a távolság, és 
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a tömeg mérésére használnak arány-skálát. Az arányskála az egyedek 

közötti különbség arányának mértékét is meghatározza. A szubjektív 

döntésekkel kapcsolatban azonban nem használható az arányskála. 

 

 

KELEMEN (1983.) vizsgálata szerint a fogyasztói döntéseknél külön-

böző preferencia-szinteket lehet felállítani. Eljárást közöl arra, hogyan 

lehet ezeket a preferenciaszinteket rangsorolni, miként kell az egyes 

szinteket számszerűsíteni. Konkrét példán illusztrálja a hasznossági 

együtthatók kiszámítását (tengerparti nyaralóhely megválasztása, ill. 

4000 FRF sztereo magnók forgalmazása). A hasznossági együtthatók 

alkalmazásával kialakítható a szegmentációs stratégia. Az eljárás lépé-

sei: 

 

adatgyűjtés előkészítése (tényezők és tényezőszintek) 

adatgyűjtés (preferenciák feltárása) 

számítástechnikai műveletek (hasznossági együtthatók kiszámítása és 

ellenőrzés) 

 

A modell nem szükségszerűen jelenti a rendszer valamilyen tükörképét. 

A marketingben a modell: a rendszer elemei közötti kapcsolat meghatá-

rozása verbális vagy matematikai módszerekkel. Ez olyan szoros kap-

csolatot feltételez amellyel a rendszer elemeinek jövőbeli alakulása elő-

re kivetíthető. 

 

Az agrármarketing kialakulását elemzi LEHOTA  TOMCSÁNYI 

(1999) akik négy menedzser típust írnak le: 
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- a mozdonyvezető, aki napról napra ugyanazon az útvonalon irányítja 

a mozdonyt, jól ismeri az utat, 

- az orvos, aki mindig elfoglalt, egyik helyzetből a másikba rohan, és ad 

hoc problémákat igyekszik megoldani, 

- a horgász, aki kalandor természet, kipróbálja a szerencséjét, s ha a hal 

nem harap, átmegy egy másik folyóhoz, 

- a farmer, aki kénytelen előre tervezni, kalkulálni, kockázatot vállalni. 

 

 

ANDERSON – SWEENEY (1996) szerint Az USA-ban az agrárágazat 

kényszerült először átgondolt marketing tevékenységre. Az induló év 

1880. A farmereknek egyénileg nincs nevük. A piaci megerősödés és a 

befolyás megszerzésére szövetkeztek és egységes márkanév alatt rek-

lámozták termékeiket. Az USA-ban a legkorábbi agrárkooperáció a 

California Fruit Growers Exchange volt. Reklámköltségük 1907-ben  

10 000 USD volt. A társulás tudta, hogy a Southern Pacific Railway 

Company azonos összeget áldoz reklámra, és a következő évben beve-

zették a SUNKIST márkanevet, és növelni tudták piaci részesedésüket. 

A farmerek szövetkeznek tehát, és közös márkanévvel jelennek meg. A 

marketing szervezet kikényszeríttette a folyamatos minőségjavulást. 

 

 

BÉKÉSI (1983) a mezőgazdasági termékek imázs kialakításának mo-

delljéről számol be. Az olasz SCALA cég savanyúság kínálatának bő-

vítésekor alkalmazott imázs fázisainak kialakítását ismerteti. Megálla-

pítják a sikeres termékek legfontososabb imázs alkotó elemeit (ropogós 
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hatás, tetszetős üveg, gondos kisipari feldolgozás.) A cikk a modellter-

vezés fázisait tartalmazó folyamatábrát közöl az imázs kialakításáról.  

 

 

SZABÓ (1987) az agrártermelésének menedzselésével kapcsolatban a 

ZMA (Zentrale Marketing-gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft) 

kialakításáról és működéséről írt. Ez a Németországban létrehozott 

marketing intézmény a német termelőknek és kereskedőknek ad teljes 

piaci információkat. Országonként és piaccsoportonként 2-3 évenként 

elkészített és aktualizált alaptanulmányokon keresztül ismerteti az adott 

terület minden, a termelő és kereskedő által felhasználható paramétere-

it. A vállalati konzultációs napokon szakértőik segítségével, akár négy-

szemközti információkat is tudnak nyújtani. A ZMA szervezi a „Né-

met-hét” rendezvényeit a világ legkülönbözőbb áruházaiban. Ezen ta-

pasztalatok alapján kívánták elindítani a „Gutes aus Ungarn” akciót, a 

magyar termékek egységes márkavédelme érdekében. A német agrár-

termelés további támogatására hozták létre a ZMA-t 1969 júniusában. 

Feladata, hogy a német mező- erdő- és élelmiszer-gazdaság termékei-

nek értékesítését bel- és külföldi piacok feltárásával és ápolásával, kor-

szerű módszerek és eszközök alkalmazásával elősegítse. 

 

 

GILKS et al. (2000) áttekintést ad a Föld jelenlegi mezőgazdasági ter-

melésének szerkezetéről, és a változás várható trendjeiről. A szerzők 

szerint kielégítő táplálkozási szint csak az ipari országokban van, itt 

viszont a minőségi ellátás is biztosított. Ezekben az országokban a ve-

vők a legválogatottabb élelmiszerkülönlegességeket is megvásárolhat-
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ják a világ legkülönbözőbb tájairól. Az ipari országok uralkodó agrár-

exportőrökké is váltak. 

 

 

Részletes modellt ismertet GYALÓKAI (1983) arról, miként lehet a 

determinisztikus hálótervezés eszközével hatékonyan támogatni egy 

piaci bevezetést megalapozó kombinált attitűd- és tesztvizsgálatot. Az 

esettanulmány a ‘Philip Morris Multifilter Kingsize’ magyarországi 

gyártása és forgalmazása előtt 3 hónap alatt kidolgozott és elvégzett 

piackutatási és bevezetési tevékenységek koordinálását és kontrollálá-

sát egy Gantt diagrammal analóg háló elkészítésével támogatta. Ennek 

eseményeit és tevékenységeit ismerteti részletesen a cikk, az indító 

megbeszélésektől a jelentés átadásáig. A szoros  három hónapos  

ütemtervet a hálótervezés segítségével is sikerült végig kézben tartani, 

és határidőre befejezni. A közölt cikk a piaci bevezetés folyamatot há-

lótervezés segítségével modellezi. 

 

 

A vállalkozástervezés (project management) számára is igen hasznos 

eljárás a hálótervezés PERT és CPM módszere. RUSSELVILLORIA 

(1981.) A szerzők rámutatnak arra, hogy megfelelő átgondolással jól 

lehet alkalmazni a hálótervezés és a szimulációs játékok kombinációjá-

val létrehozott modelleket. A hálózattervezési eljárások tulajdonképpen 

speciális szimulációs játékoknak tekinthetők. A szimulációt valamely 

modellen végrehajtott gyakorlatnak definiálják, amelyben a modell 

minden művelete és manipulációja bármiféle emberi beavatkozás nél-

kül teljesül. A szerzőpár a játékot olyan modellel végrehajtott gyakor-
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latnak tekinti, amikor is egy, vagy több ember dinamikus adatokkal lát 

el egy modellt, és attól adatokat kap. 

 

 

A szimulációt MEIER et al. (1973) olyan tevékenységnek írja le, amely 

során egy jelenség matematikai modelljét megalkotjuk, és e modellel 

végzünk kísérleteket abból a célból, hogy a modellezett folyamatról 

nem, vagy csak igen drágán beszerezhető információkat nyerjünk. Ilyen 

modelleket leggyakrabban sztochasztikus jellegű jelenségek modellezé-

sére és vizsgálatára alkalmaznak a gyakorlatban. Szimulációval választ 

lehet kapni egyes rendszerekben a bonyolultabb belső kapcsolatok szo-

rosságára. A modellekből szerezhető információk megbízhatóságát 

nagyban befolyásolják zavaró hatások, ezek kezelésének módja, a mo-

dell stabilságát és megbízhatóságát jelenti. Az esetleges téves döntések 

helyesbítésére meg kell állapítani, hogy a modellezés során mi az a 

legkésőbbi pont, ahol a modellalkotó beavatkozása még hatásos lehet. 

 

 

A fogyasztási modellekről TOMCSÁNYI (1988) megállapítja, hogy 

normális körülmények között a fogyasztási cikkek döntő többségénél a 

kereslet változása elsődlegesen a jövedelem és az árak változásával 

magyarázható. Pontosabban számos tényező hatása pont az áron ke-

resztül érvényesül. Minden cikk és cikkcsoport keresletének modelle-

zésére alkalmazhatók azok az eljárások, amelyek az egy cikkből fo-

gyasztott mennyiséget, illetve az egyes cikkek vásárlására fordított kia-

dásokat a jövedelem és a többi cikk ára függvényében adja meg. A fo-

gyasztási modellek olyan eseteket írnak le, amelyeknek közös jellem-
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vonása, hogy az egyes cikkek, cikkcsoportok keresletét nem elszigetel-

ten vizsgálják, hanem a fogyasztás teljes szféráját felölelik, összhang-

ban azzal, hogy mind az egyes cikkek fogyasztásának, mind a fogyasz-

tás struktúrájának változása szoros kapcsolatban van a jövedelem vál-

tozásával. Másik közös tulajdonságuk, hogy a szóban forgó modellek 

idősoros modellek, azaz a lakosság különböző évekre vonatkozó vásár-

lási és jövedelem adatain, valamint a modellekben szereplő cikkek éves 

átlagárain (árindexein) alapulnak.  

 

 

OBÁDOVICS (2001a.) és SZŰCS (2001) szerint a totális korrelációs 

együtthatók hamisak, és nem tükrözik a rendszer belső struktúráját az 

xi   i n 1 2, ,...,  változók és az Y függő változó között. Meg kell állapítani 

a közvetlen vagy közvetett befolyást, amely visszatükrözi a rendszer 

belső struktúráját, az összefüggést a célmennyiség és a változók között. 

Az egyszerű korrelációs együtthatóból kell kiindulni. Ki lehet számolni 

a korreláció létrejöttét két tetszőleges valószínűségi változó között a 

közös keletkezési feltételek alapján. Ezeket a közös keletkezési feltéte-

leket nevezzük faktoroknak, és függetleneknek, illetve egymással kor-

relálatlanoknak tételezzük fel őket. A korrelációs együtthatók mátrixot 

alkotnak, és egyszerű korrelációs együtthatókkal a faktorok megbe-

csülhetők. Ez a faktoranalízis feladata. Az eljárással a korrelációkból a 

faktorok minimumát kell megkeresni, amelyek még kielégítően indo-

kolják a korreláció létrejöttét. A faktorok vektoroknak tekinthetők, 

amelyek komponenseit faktorsúlyoknak nevezzük. 

A faktorok száma általában lényegesen kisebb, mint a valószínűségi 

változók száma. Mivel a feltételek összességét a faktorok összessége 
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visszatükrözi, a vizsgált probléma lényegesen egyszerűbbé, áttekinthe-

tőbbé válik. 

 

 

MÓRI  SZÉKELY (1997) tömör matematikai összefoglalást ad a fak-

tor- és klaszter analízis, a kanonikus korrelációanalízis, az osztályozási 

eljárások és a többdimenziós skálázás módszereiről. Ezek az elemzési 

eljárások jól alkalmazhatók a marketing problémák modellezésében, 

mert olyan mértékű és struktúrájú adatokat tudnak kezelni és feldol-

gozni, ami e témakör sajátossága. 

 

 

A többváltozós módszerek alkalmazásáról ír FELLEG  UGRÓSDY 

(2001) Többváltozós információs elvre épülő feltételes valószínűsége-

ket tartalmazó raktárkészletek becslését írja le. Iterációs lépésekkel kö-

zelíti meg az átlagos entrópia és a regresszió analízis korrelációs 

együtthatói közötti kapcsolatot. 

 

 

Másik jól használható többváltozós eljárás a KOMÁROMI (2001) által 

is leírt többdimenziós skálázás. A feladat az, hogy a megfigyelt adato-

kat úgy ábrázolják, hogy a valamilyen szempontból egymáshoz közeli-

nek érzékelt objektumok egy ábrán megjelenítve valójában is közel ke-

rüljenek egymáshoz, a távoliak pedig messze. Ezek a geometriai repre-

zentációk az ábrázolt objektumok egymáshoz való viszonyát tükrözik. 

Az ilyen ábrázolási forma előnyös. 
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Az eljárás módszerei arra szolgálnak, hogy segítségükkel az adott 

objektumokra vonatkozó input adatokból, szisztematikusan lehes-

sen létrehozni olyan output eredményeket, amelyek az objektumok 

észlelt viszonyát egy kellő dimenziószámú térben a legkisebb torzí-

tás nélkül tükrözi vissza. Az eljárás eredménye az, hogy minden 

vizsgált objektumnak (márka, ár, szín, stb.) a kívánt térben megfe-

lel egy –egy pont úgy, hogy az egymás közötti távolságok az érzé-

kelt távolságoknak felelnek meg. 

 

 

Az előrejelzések metodikáját trendalkotásra és intuitív módszerekre 

osztja KOMÁROMI (2001). Az intuitív módszerek között jelentős sze-

repe van a játékelméleti modelleknek. Ezekkel az eljárásokkal termé-

kek életgörbéjét lehet felállítani. A modellalkotás a hierarchikus és 

funkcionális modellek támogatásával megoldható. (BAUER  

BERÁCSI 1996)  

 

 

Amikor játékelmélethez folyamodunk, feltételezzük, hogy a vizsgált 

valószínűségi rendszerben a fejlődés választható alternatíváival állunk 

szemben. A fiktív vagy valós külső konkurencia alakulása befolyásolja 

a jövőről alkotott kép kialakítását. Ilyenkor kell alkalmazni az ered-

ménymátrixszal leírható fejlesztési stratégiák variációs kidolgozását. 

(HENDRIX 1998) 

 

A marketing koncepció nem más, mint funkcionális összhang a vevő-

vel. KOTLER (1996) szerint a vevő azért szerez be egy terméket, hogy 
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azzal bizonyos funkciókat teljesítsen. Ezek kizárólag használati és esz-

tétikai funkciók. Ha a vevő nem érti meg és nem közli világosan, hogy 

milyen funkciókat óhajt és melyekért hajlandó fizetni, és e nélkül az 

információ nélkül kezdenek el gyártani egy terméket, akkor többlet-

költség marad a rendszerben, a termékben, vagy a szolgáltatásban. 

 

 

KRÉKÓ (1972) mutatja be a modellek osztályozásával kapcsolatban a 

Markov-láncok fogalmát. A szimulációs folyamatok modellezésénél 

alkalmazható Markov eljárásokról LASDON et al. (1979) írtak. 

MESZÉNA  ZIERMANN (1991) ad részletes matematikai leírást a 

Markov folyamatokról. Ennek gyakorlati alkalmazásáról a magyaror-

szági kukorica termésátlagok alakulásának vizsgálatáról és előrejelzé-

séről, MÉZESNÉ (1978) közöl eljárásokat. A Markov folyamatok tö-

meg-kiszolgálási modellekben való felhasználásáról, annak szimulációs 

modellezéséről BUSZENKO (1996) számol be. KLEINROK (1989) a 

sorbanállási modellek alapfolyamatának tartja a Markov folyamatokat 

és a szemiMarkov folyamatokat. A Markov folyamat alkalmazásáról 

és a vállalatok közötti differenciálódás méréséről LIGETI (1989) is-

mertet egy tanulmányt. 

 

 

A szimuláció és a PERT hálótervezés kapcsolatáról WERNECK  

ULLMANN (1995.), valamint BLOEMFOF   RUWAARD (1995) is 

ír. CSERNÁTONY (1988) a PERT modell szimulációs aspektusait is-

merteti. A témához kapcsolódva jelent meg FELLEG  UGRÓSDY 

(1998) egyetemi jegyzete is. 
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BÉRCZINÉ (1998) szerint a marketing témakörében olyan jellegzetes 

problémákkal is lehet találkozni, amiket matematikai modellekkel még 

jól le tudnak írni: 

1. Egy adott termékcsoport vásárlóközönségének köréből vett minta 

elemeit aszerint csoportosítjuk, hogy milyen a jövedelmük, foglalko-

zásuk, lakásviszonyaik, stb. Lehet-e a vásárlókat társadalmi paramé-

tereik alapján meghatározott termékcsoportokon belül egy-egy már-

kához rendelni. 

2. Új csomagolási terveket készítenek egy adott termék részére. A fo-

gyasztók egy kiválasztott csoportjának reakcióiból kétféle mérőszá-

mot választunk ki: az esztétikai igényesség és a célszerűség mutató-

ját. Felállítható-e a szükséglet kielégítés szempontjából olyan mérő-

szám, ami összefüggésben áll a személyiség típusával. 

3. Egy újonnan bevezetendő termék kipróbálásánál többféle fogyasztói 

magatartás is érdekes lehet. Milyen mértékben figyelnek fel az új 

termékre, milyen preferenciák és averziók vannak a vásárlókban a 

termékkel kapcsolatban, mennyi az első vásárlások és ismételt vásár-

lások száma? A reklám tárgya és módszere a hirdetések továbbításá-

ra szolgáló közegek, a hirdetések elhelyezése, és gyakorisága milyen 

mértékben ösztönzik a vásárlókat a termék megvásárlására? 

 

 

HOFFMANN et al (2000) leszögezik, hogy a marketing döntések elő-

készítésénél a klasszikus ökonómiai eljárások azért nem adnak korrekt 

eredményt, mert a jelenségek leírásánál és értékelésénél nem csak egy-

egy változó hatását kell vizsgálni. Az esetek többségét csak több válto-
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zó együttes vizsgálatával lehet leírni, és a hatásaikat értékelni is csak e 

változók együttes hatásmechanizmusát figyelembe véve lehet. 

 

 

HORVÁTH (1997) tanulmányából kitűnik, hogy az esetek egy másik 

nagy csoportjánál a véletlen hatásokat sem lehet teljesen figyelmen kí-

vül hagyni. A vásárlási, értékesítési problémák modellezésénél igen jól 

használhatók ezek a még nem túl széles körben elterjedt többváltozós 

és sztochasztikus módszerek. Alkalmazásukkal a feltett kérdésekre a 

valóságot jól megközelítő válaszokat lehet kapni. A pszichológia mód-

szerek alkalmazásával a kvantitatív kutatásban TURI (2002) foglalko-

zott. 

 

 

BARLI  SIPOS (1987) iparvállalati prognózisokat készített és publi-

kált matematikai statisztikai módszerekkel, amelyben leírják az analiti-

kus trend alkalmazásának lehetőségeit és felhasználásának korlátjait. 

Hasonló eszközökkel dolgozik CSATH  POGÁNY (1971), illetve 

CSÁKI  MÉSZÁROS (1977), de az ő publikációjukban mezőgazda-

sági vállalatirányítási esettanulmányok szerepelnek. 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
Ebben a fejezetben is követem az irodalmi feldolgozás kettős szerkeze-

tét. 

 Az első alfejezetben módszertani összefüggésben mutatom meg a 

Markov folyamatok jellegét és sajátos összefüggéseit.  

 A fejezet folytatásában az alkalmazásra mutatok be példákat, külö-

nös tekintettel azokra a modellekre, amelyeket új tudományos ered-

ményként ismertem fel. 

 
 
3.1. Markov folyamatok 

Azokat a sztochasztikus folyamatokat, amelyeknél a folyamat egymást 

követő állapotai mindig csak a közvetlen megelőző állapotoktól függe-

nek, Markov-folyamatnak nevezzük. Ha a paraméter idő, akkor csak a 

jelenen keresztül hat a jövőre. A gyakorlatban az egyes kísérletek ki-

menetele többé-kevésbé függ az előző kísérlet, vagy kísérletek eredmé-

nyétől. Ha a kísérlet Markov-típusú, akkor diszkrét paraméterterű 

Markov-folyamatról, azaz Markov-láncról beszélünk. (TOMKÓ 1963) 

Ha egy kísérletsorozat lehetséges kimenetelei az  Ak  véges, vagy 

megszámlálhatóan végtelen teljes esemény-rendszer eseményei, ahol 

k n 0 1 2, , ,...,  , akkor A Ai k  0 , ha i k  és A A
k

k  a biztos esemény. Az 

nedik kísérlet eredményét jellemezze az X n valószínűségi változó oly 

módon, hogy az nedik kísérlet eredménye az Ak  esemény bekövetke-

zése, akkor X kn  , ahol ( n  0 1 2, , , ...  és k  0 1 2, , , ... ). Ez a felfogás érvé-

nyesül RASCH (1995) és OBÁDOVICS (2001b) publikációiban is. 
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Egy kísérletsorozatot, illetve az X n valószínűségi változók  X n  soroza-

tát akkor nevezzük Markov-láncnak, ha s  2,   0 1 2    n n n ns...  nem 

negatív számok esetén 

 
    P X k X j X j X jn n n ns s     1 1 1 2 2, , ... ,  

 P X k X jn ns s  1  

 
ahol k  és j j js1 2, , ... ,  nem negatív számok.  

 

A feltételes valószínűség tehát nem függ a feltételben szereplő 

j j js1 2 1, , ... ,   számoktól csak, az  n  1 -edik kísérletet megelőző legutolsó 

kísérlet, az ns edik kísérlet kimenetelétől, a js től. (MacDONALD  

ZUCCHINI 2001) 

 

Az  X n  valószínűségi változók sorozatát  n  1 2, ,...  homogén Markov-

láncnak nevezzük, ha átmeneti valószínűségei függetlenek n  től. A 

homogén Markov-lánc egylépéses átmeneti valószínűségeire vezessük 

be a következő jelölést: 

 
   P P X k X jjk n n  1    k j, , , , ... 0 1 2  

 
A Pkj  számokat mátrixba rendezzük, akkor 

   P M

P P P

P P P

P P P

jk

k

ik

j j jk
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Ez a homogén Markov-lánc egylépéses dimenzió-valószínűség mátrixa. 

A homogén Markov-láncokra a valószínűségek szorzási tétele alapján 

tehát a  Pjk  átmeneti valószínűségi mátrix csak sztochasztikus lehet. A 

kezdeti állapotból az M  átmeneti valószínűségi mátrixának hatványai-

ból kiszámíthatjuk a későbbi állapotok bekövetkezésének valószínűsé-

gét. Ha a Markov-lánc homogén, akkor az egylépéses átmeneti valószí-

nűség mátrixa P njk ( ) valószínűség elemből áll. Ennek minden eleme 

nem negatív és 0  és 1 közé eső szám és minden sorban az elemek ösz-

szege 1, mert  

 

   P n P X k X jjk n r n

kk

( )    









 1
00

 

 
A tetszőleges j edik sorban álló elemek összege ugyanis annak az 

eseménynek a valószínűsége, hogy a Markov-lánc a j edik állapotba 

megy át, a j edik állapotot is beleértve. 

Ha egy kvadratikus mátrix elemei nem negatív számok, és minden sor-

ban az elemek összege 1gyel egyenlő, akkor a mátrixot sztochasztikus 

mátrixnak nevezzük. Hasonló megközelítést alkalmaz WINSTON 

(1994) is. 

 

A gyakorlatban a Markov-láncok kísérleteit időben egymás után vég-

bemenőnek kell elképzelni. Az események az A A Ar0 1, , ... , -nek értel-

mezzük egy véletlen állapotváltozásokat mutató rendszer különböző 

állapotaiként. Így Pijt  annak a valószínűségét adja meg, hogy a rendszer 

amely t n  időpontban A j  állapotban volt, a t n  1 időpontra Ak  álla-

potba megy át. 
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Az átmeneti valószínűségek becslését az eloszlásokból úgy lehet ki-

számítani, hogy az njt  legyen a t edik időpontban a j edik osztályba 

lévő objektum száma, és mjt  a relatív gyakorisága. Az egymást követő 

időpontokhoz átmeneti valószínűség mátrixot rendelünk, amelynek 

elemei a következők: 

    P
n

n
ijt

ijt

ijt

j

r





1

, 

 
ahol nijt  azon elemek száma, amelyek a t  1 edik időpontban az i edik 

osztályban voltak és a t edik időpontban a j edik osztályba kerültek. 

Így egy mátrix sorozatot kapunk. A mátrix elemei információt nyújta-

nak az egyes osztályokba kerülés, vagy a helyben maradás valószínű-

ségéről. A mátrix sorozat ezen valószínűségek időbeli változásairól is 

hordoz információt. Lehetőség van arra, hogy nyomonkövessük az ob-

jektumok vándorlását az egyes osztályok között. A mátrix sorozat jel-

lemezhető a stabilitási mutatóval is: 

 

   C

p

r
t

iit
j

r

1
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és a magasabb osztályba kerülési mutatóval: 
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Az alacsonyabb osztályba kerülési mutató  C t3  számlálójában Pijt
j ii

r






1

1

 

szerepel. Mindhárom érték normált, így maximális értékük 1, minimális 

értékük 0 . Ha C t1  egy vagy egyhez közeli érték, akkor az objektum az 

elért osztályban marad. Ha az objektum vizsgált jellemzője nő, akkor 

magasabb osztályba kerül, akkor C t2  értéke közelít egyhez. E mutatók 

időbeli változásával információt nyerhetünk a mátrix sorozat időbeli 

alakulásáról. (CARTER  PRICE 2001) 

 

A Markov-láncot homogénnek tekinthetjük, ha az átmeneti valószínű-

ségek időtől függetlenek. A homogenitás vizsgálata a következőképpen 

végezhető el: 

 

    










 

 2 2
111 111

log log log m P m Pijt ijt

t

T

j

r

i

r

ijt

t

T

j

r

i

r

 

 
ez 2  eloszlás   v T r r   1 1  szabadságfokkal. (TAHA 1992) 

 

A gyakorlatban homogénnek tekinthető a Markov-lánc, ha az átmeneti 

valószínűség mátrixai között igen kicsi, azaz véletlenszerűnek tekinthe-

tő az eltérés. Ekkor kiszámítható egy átlagos átmeneti valószínűség 

mátrix, amelynek elemei a következők: 

   P

P

T
ij

ijt
t

T

 


1   

i r

j r





1 2

1 2

, , ... ,

, , ... ,
 

Az általam készített matematikai modellek elméleti alapjai alapvetően a 

CSÁKI  MÉSZÁROS (1981) könyvére, valamint MOORE  

McCABE (1989), MURTAGH  SAUNDERS (1978) és NELDER  

MEAD (1965) munkáira támaszkodnak. 
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A Markov-láncok realizációja során előfordulhat, hogy egy-egy idő-

szakra homogénnek tekinthetők, így a hosszabb időperiódus leírását 

több részre felbontva lehet csak megkísérelni. A folyamatok vizsgála-

tánál rendszerint nem tudjuk az átmeneteket közvetlenül kiszámítani. 

Legtöbbször nem rendelkezünk olyan információval, amelyek az egyes 

osztályok közötti áramlásról szólnak. Ismerjük az egyes osztályokba 

tartozás relatív gyakoriságát, azaz az egyes időszakokhoz tartozó meg-

oszlásokat. A Markov egyenlet felhasználásával becsülhető homogén 

lánc átmeneti valószínűségének mátrixa: 

    m P m vjt ij it jt

i

r

 



 
1

1

 

 
ahol Pij  a becsült átmeneti valószínűség és v jt  az eltérések valószínűségi 

változója.  

Az eltérések négyzetösszegének minimalizálásával a következő kvadra-

tikus programozási feladathoz jutunk: 

     Pij
j

r




 1
1

  i r 1 2, , ... ,  

    0 1 Pij   
i r

j r





1 2

1 2

, , ... ,

, , ... ,
 

    m P m vjt ij it jt

i

r

 



 
1

1

  
i j r

t r

, , , ... ,

, , ... ,





1 2

1 2
 

    v jt
t

T

j

r
2

11




 min  

 

Az első két feltétel biztosítja, hogy a mátrix sztoc-
hasztikus legyen. Az eltérések abszolút érték ösz-
szegének minimalizálásával lineáris programozás-
sal nyerhetünk átmeneti valószínűségeket: 
     Pij

j

r




 1
1

  i r 1 2, , ... ,  
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    0 1 Pij   
i r

j r





1 2

1 2

, , ... ,

, , ... ,
 

    m P m vjt ij it jt

i

r

 



 
1

1

  
i j r

t r

, , , ... ,

, , ... ,





1 2

1 2
 

     v vjt jt
t

T

j

r
 



  min
11

 

 

Meg kell még említeni a becslési eljárást, amely BATES  WATTS 

(1988) leírása szerint a 2  eloszlásra támaszkodik. Ezt erősíti meg 

ROSS (1990) is. Az m jt  relatív gyakoriságnak megfelelő q jt  valószínű-

ségi értékre teljesül a 

    q jt
j

r




 1
1

  t T 1 2, , ... ,  

egyenlőség. A qjt  valószínűségekre feltesszük, hogy igazi Markov-

egyenlet,  

    q P mit ij it

i

r

 



 1

1

 . 

 
A realizálódott relatív gyakoriságok és az elméleti valószínűségek érté-

kének összehasonlítását 2  próbával lehet elvégezni, ahol 2  empirikus 

értéke: 

   
 

 2

2

11







N m N q

N q

t jt t jt

t jtj

r

t

T

, 

ahol Nt  az elemek száma a t edik időpontban. A 2  minimalizálásával 

egy újabb optimalizációs feladathoz jutunk. (SZŰCS 2001) 

 
 
3.2. A Markov módszer alkalmazása marketing döntések előkészí-
tésében 
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A konkrét vizsgálatokat és számításokat, három olyan termékcsoportra 

végeztem el, amely alkalmas a sztochasztikus eljárásokkal való model-

lezésre és jól elkülöníthető a bennük feldolgozott adatok típusa: 

1. A jelentős mustármag termelő országok csoportjának vizsgálata 

olyan adatsort tartalmaz, amely kevés (4) szereplőből álló, stabil pi-

acot jelent és a hozzákapcsolódó idősor „viszonylag” hosszúnak ne-

vezhető. 

2. A világ árpatermelésének vizsgálata olyan adatcsoport elemzését 

jelenti, amely még csak „közepesen sok” (9) szereplővel rendelke-

zik, időtartama azonban csak fele akkora, mint a stabil kevésszerep-

lős mustármagé. 

3. A világ búzatermésének elemzése olyan adatsor vizsgálatát tartal-

mazza, ahol a szereplő országok száma nagy (18) a piaci helyzet en-

nek és más közgazdasági és termesztéstechnológiai okok miatt eleve 

instabilnak ismeretes.  

 
 
3.2.1. A jelentős mustármag termelő országok vizsgálata Markov-
lánc modell alkalmazásával 

A fontosabb termelők csoportjába négy ország 
tartozik: Az általuk megtermelt mustármag ter-

més a vizsgált országok összetermésének átlagosan 
92,57%-a, ami  
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5. ábra: A vizsgált országok részesedése a mustármag termelésből 
1993-2003. között 

 
jellemzően a 95%  91%-os sávban mozgott, de 

1994-ben 96,5%-ra emelkedett és 1999-ban 89%-
ra süllyedt. Ez valójában évente átlagosan 416,4 

ezer tonna termést jelent. A legkevesebb 2001-ben 
volt. Akkor 291,8 ezer tonna, míg 1999-ben 515,4 

ezer tonna termést takarítottak be.  
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6. ábra: A jelentős mustármag termelő országok termése 1993- 2003. között 
 

 

A fontosabb mustármag termelő országok közül a vizsgálatba az utóbbi 

évek legnagyobbja Kanada, valamint Nepál, Oroszország és az USA 

tartozik. Ebben az ország csoportban 2001 – 2002 éveket kivéve Kana-

da volt a legjelentősebb termelő. Termés mennyisége általában önma-

gában több mint a vizsgált három másik országé összesen. A második 

legnagyobb termelő Nepál, ahol a termés mennyisége a legkisebb inga-

dozást mutatja évről évre. Részesedése a vizsgált termelők produktu-

mából 25 – 30% között mozog. Csak Kanada 2000 –2002. évi vissza-

esésekor kerül 30%, illetve 2002-ben 40% felé. 2002-ben nem csak 

részarány, hanem termésének abszolút mennyisége is csúcsértéket mu-

tat. Oroszország a harmadik a nagyok között. Jelentőssége a megter-

mett mustármag mennyiség 10 –20%-a között mozog. A 2001 – 2002. 

„gyenge” évben itt is visszaesik a termés a szokásos mennyiség majd’ 

felére, az 1993. csúcsév harmadára.  
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7. ábra: A fontosabb mustármag termelők termés megoszlása 1993-2003. 

 
 
A legkisebb szereplő ebben a csoportban az USA. A vizsgált időszak 

kezdetén termése az őt megelőző Oroszország tizede volt. Az a vizsgált 

időszak végére úgy nőtt meg, hogy nagyságrendben azonos szintre ke-

rült Oroszországgal (20 – 40 ezer tonna/év,) és 2002-ben meg is haladta 

bő 10 ezer tonnával annak termését. Részarány tág határok között 1,5 – 

15% között mozgott. 

 

A 6. ábrán jól látható, hogy ennél az ország csoportnál is az éves termé-

sek változása szabályos kb. 3 éves ciklusokat ír le. Háromévente vesz 

új irányt a termés változásának menet. Az ilyen típusú adatsorok elem-

zése különös eszközöket igényel. A hagyományos eszközökkel (átlagos 

abszolút változás, átlagos relatív változás, szóráselemzés, stb.) pontat-

lanul becsülhetjük meg a következő időszakok termés mennyiségét, hi-

szen ezek a számok a végállapot és a kezdeti állapot adatai segítségével 

prognosztizálják a következő évek adatait.  
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Az egyszerűbb eszközök mellett szóba jöhet az analitikus elemzés esz-

köze. Valóban a jelenség adatai jól leírhatóak polinomiális regressziós 

trendfüggvényekkel. A hullámzást jól követik a negyedfokú és időn-

ként már a harmadfokú görbék is. Ezek a függvények azonban a hat-

ványkitevős trendfüggvényekhez hasonlóan az előrejelzés időszakára 

sokszor irreális értékeket is jelezhetnek: 100% feletti, vagy negatív 

megoszlási arányszámok is kijöhetnek a kiszámított függvény idő vál-

tozóinak meghosszabbításakor.  

 

A jelenség modellezésére különösen alkalmas a Markov-lánc modell, 

mert a megoszlásokból kiszámítható átmeneti valószínűség mátrix „em-

lékszik” a vizsgált évek változásaira. Az átmeneti valószínűség mátrix 

elemzése önmagában is érdekes és értékes információkat adhat a jövő 

változásainak megítéléséről. Azonban ha az utolsó ismert és (2003) 

adataiból számolt megoszlást megszorozzuk az átmeneti valószínűség 

mátrixszal, akkor a következő év(ek) megoszlásaira következtethetünk. 

Mivel az átmeneti valószínűség mátrix sztochasztikus mátrix, azaz a 

soraiban szereplő értékek összege mindenhol 1, a 2003. év valós meg-

oszlás vektorával alkotott szorzata a 2004. év várható megoszlását fog-

ja megmutatni. 

 

 
A Markov-lánc modellt lineáris programozás segítségével készítettem 

el. Az LP feladat feltétel sorai leírják az öt ország tizenegy időszaka 

közötti tíz átmenet lehetséges valószínűségeit; 
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az átmeneti valószínűség mátrix sorainak eggyel való egyenlőségét; 
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valamint az átmeneti valószínűségek 0 és 1 közötti értékének feltételeit.  
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A célfüggvény a pozitív és negatív irányú hibák minimalizálása: 
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Az LP feladat így 60 feltétel sorból és 96 változóból állt össze (mellék-

let: M2). Ennek eredménye az átmeneti valószínűség mátrix. Azt balról 

szorozva az utolsó ismert év (esetünkben 2003.) megoszlásával 2004-re 

nyerünk prognózis, amivel balról tovább szorozva a mátrixot a 2005. év 

prognózisát lehet előállítani. 

 
A vizsgált négy ország közül a legnagyobb termelő Kanadát és a jelen-

tősek közül a legkisebb USA-t mutatom be számszerűen is. Ennek az 

önkénye s kiválasztásnak csupán oldalszám korlát magyarázata van. A 

számításokat természetesen a többi országra is elvégeztem. 

 
10 táblázat: Kanada mustármag termése 1993 – 2003. között 
évek 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
ezer tonna 215.9 319.3 244.3 230 243.3 238.7 306.4 202.2 110.8 154.3 237 
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A csoportban a legjelentősebb termelő Kanada. A termés mennyiségé-

nek átlaga a vizsgát 1993 – 2003. közötti időszakban 227,5 ezer tonna 

volt, melynek a tizenegy év alatt 59,3 ezer tonna szórása volt. A mini-

mális termés 110,8 ezer tonna (2001), a maximális 319,3 ezer tonna 

(1994). A terméseredményeket vizsgálva megállapítható, hogy az 1994. 

évi 319,3 ezer tonna és az 1999. évi 306,4 ezer tonnás termés felfelé 

kiugró értéket jelentett, míg a 2001. év 110,8 ezer tonnája és a 2002. év 

154,3 ezer tonnája lefelé kiugró értéket jelentett az ország termelésé-

ben. 

Az ország termelését a következő diagramm mutatja be, amelyben a 

pontok a valós terméseredményeket mutatják, a vonal pedig azt a ne-

gyedfokú polinomiális trendfüggvényt, amely a legkisebb négyzetek 

elve alapján a legjobban illeszkedik a mért pontokra. 

8. ábra: Kanada részesedése a mustármag termésből 1993 – 2003. között 

 

 

A trend függvény egyenlete:  , , , ,y x x x    0 0013 0 02321786 0 1043 0 47953 2 . 

A trend függvényről látszik, hogy az utolsó megfigyelt év után növekvő 

tendenciát jósol. A tizenegy év alatt átlagosan az ország részesedése 

0,02 százalékpont növekedést mutat. Az évenkénti átlagos változás 
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0,04%-os. 

Ezek az értékek változásukban is inkább Kanada részesedésének állan-

dóságát mutatják, sem mint változásokat jelentene. A módszerekben 

leírtaknak megfelelően a különböző prognózis eljárásokkal a következő 

adatok adódnak Kanada részesedésére: 

 

11. táblázat: Kanada mustármag termésének összehasonlító prognózisa két 

évre 

Módszer részesedés 2004-ben részesedés 2005-ben 

átlagos abszolút változással: 54,96% 54,98% 

átlagos relatív változással: 54,96% 54,98% 

a trend egyenlet folytatásával: 63,67% (még elfogadható) 77,07 (már túlzott) 

Markov modellel 55,85% 56,05% 

 

Az előrejelzések közül a harmadfokú analitikus trendfüggvény még 

nem mutat irreális adatokat. Kanada termelésének aránya nem valószí-

nű, hogy az összes többi ország háromnegyede fölé emelkedjék 2005-

ben. Az átlagos abszolút változás additív módon, minimális részesedés 

növekedést ígér Kanadának. Az átlagos relatív változás multiplikatív 

módon ugyan azt a szerepnövekedést prognosztizálja. Itt érhető tetten a 

változás minimális jellegének mértéke. Az átlagos relatív változástól 

nagyobb növekedést várnánk, de szorzó tényezőként használva a válto-

zás átlagát, egyforma eredményt kapunk.  A Markov-lánc modellje a 

következő két évben nem jelez jelentős változást a 2003. év bázisához 

képest. 2004-re egy százalékpontos növekedést, majd egy évvel később 

már csak ennek is a töredékét kéttized százalékpont növekedést. 

A trend függvény lefutást elemezve is megállapítható, hogy a megfi-

gyelt kilengések amplitúdója a vizsgált időszakban nem csökken. Ka-

nada a vizsgált országcsoporton belül megtartja domináns szerepét és 

részesedését a mustármag termelésből, amely 55-56% körül állandósul.  
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12. táblázat: Az USA mustármag termése 1993 – 2003. között 
évek 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
ezer tonna 5.6 5.9 8.3 6.6 26.95 37.1 21.8 16.8 18.6 57.5 30.3 

 

A vizsgált országok között a legkisebb a mustármag termelésben az 

USA Termés mennyiségének aránya a vizsgált időszak egészében az 

5% – 10% között mozgott. A vizsgált időszakban 1997-ig következetes 

5% alatti részesedést mutat, míg 1998-tól következetes 5% felett pro-

dukált. A 2002. kiugróan (nem statisztikai értelemben kiugró, mert az 

66 ezer tonna felett lenne) magas értéket jelent, mind az abszolút ter-

més mennyiségben, mind részarányban. A 2002-ben megtermelt 57,5 

ezer tonna 15,2%-os részesedést jelentett az USA számára. Termés 

mennyiségének átlaga a vizsgált 1993 – 2003. közötti időszakban 21,41 

ezer tonna volt, melynek a tizenegy év alatt 16,03 ezer tonna szórása 

volt. A minimális termés 5,62 ezer tonna (1993), a maximális 57,52 

ezer tonna (2002). Az adatokból felrajzolható dobozdiagram szerint a 

vizsgált években nem volt kiugró terméseredmény sem pozitív sem ne-

gatív irányban. 

 
Az ország termelését a következő diagramm mutatja be, amelyben a 

pontok a valós terméseredményeket mutatják, a vonal pedig azt az 

ötödfokú polinomiális trendfüggvényt, amely a legkisebb négyzetek 

elve alapján a legjobban illeszkedik a mért pontokra. A függvény illesz-

tésének relatív hibája 18% Az idősor egyszerűbb bonyolult lefutása mi-

att volt szükség, az eddig nem alkalmazott fokszámú polinomra. Az il-

lesztő függvény sajátossága, hogy az 1994-ben a negatív tartományban 

van minimuma, ami természetesen nem létezhet a valóságban. A vi-
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szonylag alacsony illesztési hiba azonban kompenzálja ezt a sajátossá-

gát. Megjegyzendő, hogy az alacsonyabb fokszámú polinomok 25% 

feletti hibával voltak terheltek. 

9. ábra: Az USA részesedése a mustármag termésből 1993 – 2003. között 
 

Az adott időszakban az Amerikai Egyesült Államok trend függvény 

egyenlete:  , , , , , ,y x x x x x      0 0001 0 0032 0 0346 0 1656 0 3283 0 21555 4 3 2 . A 

függvény képéről leolvasható, hogy az 1993-as minimumot csak rész-

ben magyarázza az alacsony részarány az adott időszakban, másrészben 

az ötödfokú polinom sajátossága a negatív tartománybeli szakasz. 

1997-2000-ig egy elnyújtott, de ismét konvex jellegű futást mutat a 

függvény, amelyet az 1999. és 2000. évi ebben az időszakban már ala-

csonynak tekinthető arány okoz. (itt már a jellemzően 5% feletti tarto-

mányban járunk) 2000 – 2003 között egy konkáv szakasz van, melynek 

alulról homorúságát az 2002. év 13%-os részesedése okozza. A 2002 

csúcs részesedése, majd a 2003 meredek visszaesése okozza a függ-

vény harmadik jellegzetes, egyetlen markáns konkáv szakaszát. 

A tizenegy év alatt átlagosan az ország részesedése 0,56% százalékpont 

növekedést mutat, köszönhetően az 1993. év legalacsonyabb részesedé-
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si értékének. Ugyanezen ok miatt az átlagos évenkénti változás 17,3% 

növekedést mutat. A pontsor lefutása alapján ezek az értékek nem je-

lentenek túlzott növekedést. A trendfüggvény hatalmas amplitúdói mi-

att azonban ezeknél az értékeknél alacsonyabb részesedésre is számít-

hat az USA. Ennek mértéke nehezen megjósolható. Ha a 2002. év 

eredménye valamilyen technológia váltás, akkor ismerve a termőhelyi 

adottságok, a termesztés kultúrájának hasonlóságát inkább Kanada 

eredményei felé várható eltérés, mintsem a 10%-os sávban való mara-

dás a biztosabb előrejelzés. Ha viszont a meglévő termőhelyeken a ko-

rábban is alkalmazott eszközök és biológiai alapok mellett folyt a ter-

melés akkor a figyelemre méltó 2002. év eredménye csak a termelési 

körülmények pozitív összhangjának tulajdonítható és a termés, vala-

mint a részesedés megmarad a 30 ezer tonna és a 10% alatt. 

 

13. táblázat: Az USA mustármag termésének összehasonlító prognózisa két 
évre 

Módszer részesedés 2004-ben részesedés 2005-ben 

átlagos abszolút változással: 7,58% 8,14% 

átlagos relatív változással: 8,24% 9,66% 

a trend egyenlet folytatásával: 4,2% 1,1% 

Markov modellel 4,29% 3,26% 

 

Az USA tehát állandó, de alacsony részesedést mondhat magáénak eb-

ben az ország csoportban. Ennek mértéke az elkövetkezendő években is 

8 – 10 % közé várható. 
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3.2.2. A világ árpatermésének vizsgálata Markov-lánc modell al-

kalmazásával 

 
A világ élelmiszer termelésének jelentős produktumai a gabonafélék. 

Ezen termékek nem csak az élelmezésben játszanak fontos szerepet, 

hanem eltarthatóságuk, jó szállíthatóságuk, egyszerű tárolhatóságuk 

miatt régóta szereplői az árutőzsdéknek is. 

Vizsgálatom azért járhat látványos eredménnyel, mert ha az elmúlt 

évek termésének, exportjának, tőzsdére kerülési arányának alakulását 

vizsgálom, értékes adatokkal lehet kiegészíteni a korábban már hasz-

nált prognózis-adatokat. 

A vizsgálatukat az is indokolja, hogy Magyarország is jelentős gabona 

termesztő és nettó exportőr a világpiacon. A vizsgálathoz és a model-

lek elkészítéséhez rendelkezésre állnak azok az alapadatok, idősorok-

ba rendezve, amelyek a Markov-folyamatok dinamikus modelljeihez 

szükségesek. 

Az világ árpatermése a megfigyelt időszakban jelentősen nem változott.  

 

10. ábra: A világ árpatermésének alakulása 1996 –2000. években 
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Az összes termés 18,5 millió tonna és 11,8 millió tonna között ingado-

zott. Ezt szemlélteti a 11. ábra. Ebből a rövid idősorból nem lehet kon-

zekvens következtetéseket levonni. A látható termésingadozás okai le-

hetnek természeti körülmények, közgazdasági tényezők, vagy a vélet-

len hatása is okozhat ekkora eltérést. 

Ezen termésmennyiségeken belül az egyes országok vagy 

országcsoportok részesedése már jelentősen eltérhet. Például a közép-

európai országok részesedése a világ terméséből 26 ezer tonna és 455 

ezer tonna között ingadozott. Ennek aránya szinte megjeleníthetetlen 

egy közös ábrán a világ termésével, mert részarányában elenyésző az 

összes terméshez képest.  

11. ábra: Kelet Európa részesedése a világ árpaterméséből 

 

 

Az abszolút értékű megjelenítés helyett inkább a relatív részarány 

bemutatását kíséreltem meg. Ha a kelet-európai termés részarányát a 

világ összes termésén belül önmagában ábrázolom, szemléletesebb 

idősor-adatokat kapok. 
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12. ábra: Kelet Európa részesedése a világ árpaterméséből 

 
 

A kelet-európai országok hozzájárulása a világ árpaterméséhez jelen-

tős ingadozást mutat. Az 1996-os 0,14% és az 1998-as 3,7% között je-

lentősnek nevezhető az eltérés. Minden olyan hatás, amely a világnak 

egyes régióit éri, befolyásolja az árpatermésének alakulását. A vizsgá-

lati módszeremmel nem fogok tudni fényt deríteni ezen hatások össze-

tevőire, de prognózist lehet adni, amely figyelembe veszi a korábbi 

évek változásait.  

 
A Markov-folyamatok minden olyan esetben alkalmazhatók, amikor a 

megfigyelt jelenségek az időben mutatnak változást és leírhatók a 

megoszlás valamilyen formájával. 

 
 
Az egyes országok terméseredményei közötti belső kapcsolatok feltá-

rásakor az a cél, hogy a Markov-egyenletek segítségével az egyes osz-

tályok közötti átmeneti valószínűségeket tartalmazó mátrixot létre 

tudjam hozni. Ehhez ki kell számítani az egyes években a világ termé-

sének országonkénti, vagy országcsoportonkénti relatív megoszlását. 

Ezt a megoszlást a 14. táblázat tartalmazza. 
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14. táblázat: A világ árpa termésének megoszlása 1996 – 2000. 
években 

 1996 1997 1998 1999 2000 

1. Ausztrália 22.83% 9.24% 28.49% 24.84% 9.51% 

2. Kanada 20.44% 17.42% 21.98% 20.80% 21.55% 

3. Oroszország 1.00% 10.23% 2.53% 3.10% 6.34% 

4. Szíria 1.22% 5.08% 4.65% 3.73% 2.53% 

5. Törökország 3.80% 5.54% 0.03% 3.10% 3.80% 

6. EU 36.64% 34.50% 20.94% 36.01% 43.09% 

7. Kelet-Európa 0.14% 2.95% 3.77% 0.34% 2.88% 

8. többi ország 5.55% 5.80% 7.64% 1.86% 3.96% 

9. USA 8.38% 9.24% 9.97% 6.21% 6.34% 

Összes: 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 
A Markov-egyenlet segítségével meg lehet becsülni, hogy mi a való-

színűsége annak, hogy a tárgyévben az i –dik országban megtermett 

gabona a következő évben a j –dik országba vagy országcsoportba ke-

rüljön? 

 

Az átmeneti valószínűségeket lineáris programozási modellel számítom 

ki az elméleti modell alapján. A kilenc országgal vagy ország csoporttal 

számolva, a modell alapelképzelését használva feltételezem, hogy min-

den évben minden osztályból minden osztályba megvan az átkerülés 

elméleti lehetősége. A modellszerkesztés és értékelése alatt az országo-

kat és ország csoportokat tekintem osztályoknak. Az egyik osztályból a 

másikba való átkerülés lehetősége a vizsgált modellnél azt jeleni, hogy 

az adott évben, pl. Törökországban megtermett árpa mennyisége az 

adott évi termésen belül szabadon csökkenhet vagy növekedhet. Az át-

kerülés lehetősége pedig azt jelzi, hogy pl. a török árpa kiesésekor egy 
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másik osztályban (országban) növekedhet a termés mennyisége, így 

pótolva a török gabona kiesését. 

 

A lineáris programozási modell kezdő feltételei ennek az átkerülésnek a 

valószínűségi változóit írják le. A valószínűségi változók értékeinek 0 

és 1 közé kell esni. 
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Az összesen 81 feltétel biztosítja, hogy a P  egynél kisebb legyen. A 

másik irányú egyenlőtlenséget az előbbi feltételből, a lineáris progra-

mozás változóira előírt nem negativitási határfeltétel garantálja.  

 

Az eloszlásokból képzett átmeneti valószínűségi mátrixnak sztochasz-

tikus mátrixnak kell lennie, azért, hogy egy konkrét eloszlás és a mát-

rix szorzatából ismét eloszlást kapjunk. Tehát a kiszámítandó átmene-

ti valószínűségeket leíró mátrix minden sorában az elemek összege 

egy. 
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A mátrix sztochasztikus voltának biztosítására ki-
lenc egyenlőségi feltétel kell. A kilenc osztályba 
kerülésnek a feltételeit minden vizsgált évben biz-
tosítani kell. A jelen modell öt évet ölel fel, ame-
lyek között négy átmeneti lehetőség van. Ezeknek 
az átmeneti valószínűségeknek a leírására tehát 
4 9 36   sorra van szükség: 
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A két v  változó a becslésnek a véletlenből eredő hibáját írja le. Biztosí-

tani kell, hogy a v jt
  és a v jt

  ne lehessen negatív. Ezt a lineáris progra-

mozási feladat változójaként való megadással tudom elérni. A modell 

nem negativitási határfeltétele a véletlen értékeit megadó változókra 

biztosítja a kívánt alsó határértéket. 

 

A felállított lineáris programozási modellnek tehát összesen 126 feltéte-

le van, amelyek a következőkből állnak: 

 
 81 feltétel a valószínűségi változók 0 és 1 közé esésére, 
 9 feltétel az eredmény-mátrix sztochasztikus voltára, 
 36 feltétel az átmeneti valószínűségek leírására. 
 
A változók száma 153 darab: 

9 9 81   változó az átmeneti valószínűségi változó, 
4 9 36   változó a v   pozitív irányú véletlen hiba, 
4 9 36   változó a v   negatív irányú véletlen hiba. 

 

Az LP modellnek 153 oszlopa és 116 sora van. 
 
A feladat célfüggvénye a pozitív és negatív irányú véletlen hibák mi-

nimalizálását írja le: 

 

( )v v MINit it
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A célfüggvény megfogalmazásánál egy másik lehe-
tőség lenne, hogy az eltérések négyzetösszegeit mi-
nimalizáljam. Ez az elképzelés egy konvex 
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szeparábilis programozáshoz vezet. Ennek vissza-
írása lineáris programozási feladattá tovább növe-
li a változók számát.  
 
Az átmeneti valószínűségek ismeretében a Markov-egyenletek alapján 

készíthetek előrejelzést is. Ennek lényege, hogy az egyes országok, il-

letve országcsoportok közötti termés-megoszlását megbecsülöm az 

időben az utolsó év megoszlásából és az átmeneti valószínűségekből. 

 

Az utolsó év tényadataiból a Markov-egyenlet segítségével már a vizs-

gált időszakot követő évre lehet prognosztizálni. Ez a prognózis arra 

vonatkozik, hogy egyes osztályokba milyen valószínűséggel kerülnek 

a vizsgálatban szereplő országok terméseredményei, feltéve, hogy a 

fennálló törvényszerűségek továbbra sem változnak meg jelentősen.  

A Markov-egyenlet rekurzív alkalmazásával több évre előre is lehet 

prognosztizálni. Ilyenkor a következő időszak előrejelzése az előző év 

megoszlására épül, de így az abban rejlő hibák és bizonytalanságok is 

átöröklődnek a következő évekre. Ezért a több éves előrejelzés ered-

ményeit csak nagyon óvatosan, kellő körültekintéssel és biztos szak-

mai háttér birtokában szabad csak értékelni. 

A prognosztizáló módszer előnye, hogy az új in-
formációk könnyen és akár mechanikusan is be-
építhetők a számítás folyamatába. Ez a körülmény 
jó programozhatóságot ígér. Az új információkkal 
folyamatosan javítható az előrejelzés pontossága. 
Amikor ismertté válnak a következő év tényada-
tai, a rákövetkező év prognózisa egy mát-
rixvektor szorzással azonnal előállító. Az átme-
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neti valószínűség mátrixának módosítása is meg-
oldható újabb változóknak és feltételeknek a line-
áris programozási modellbe való bevezetésével. 
Evvel az utóbbi eljárással az előrejelzés pontossá-
ga finomítható.  
 
 
3.2.3. A világ búzatermésének vizsgálata Markov-
lánc segítségével 
 
A világ gabonakereskedelmének egy másik jelentős és az előbbinél 

több piaci szereplővel rendelkező terméke a búza. A világ gabona ter-

melésének legnagyobb része búza formában terem meg. 

A búzáról is megfelelő adatbázissal rendelkezünk. Az összehasonlít-

hatóság kedvéért az 1998-2000. közötti időszakot vizsgálom a búza 

esetében is. A 13. számú ábra a búza és az árpa termésének adatait 

mutatja a vizsgált években. 

13. ábra: A világ búza és árpa termése a vizsgált években 
 

A búza termésmennyiségének ingadozása termé-
szetesen sokkal nagyobb, mint az árpáé. A 13. áb-
ra jól mutatja a nagyságrendi eltérést a két ter-
mék között. Ha a termések relatív változást vizs-
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gálom, (14 ábra) akkor jobban megfigyelhető az 
ingadozás. A búzatermés jelentős részét több or-
szág termeli meg mint az árpáét. Ennek megfele-
lően várhatóan a Markov modellt is nagyobb mé-
retűre kell tervezni. 

 

14. ábra: A világ búza- és árpatermésének relatív változása (előző év=100%) 

 

Az adattábla is kibővült az árpához képest. Most 
18 országot tartalmaz. Értékeit a 15. táblázatban 
mutatom be. 
15. táblázat: A búzatermelés naturális adatait (ezer tonnában) 

Ország 1996 1997 1998 1999 2000 
1. Argentína 10,000 11,360 11,100 14,700 13000 

2. Brazil 32,934 37,440 32,480 37,000 35000 

3. Kanada 6,501 7,043 7,271 7,200 7500 

4. Kína 102,700 99,280 112,000 127,460 110000 

5. Egyiptom 4,980 5,650 5,353 5,440 5450 

6. Magyarország 4,012 4,300 4,600 5,900 5500 

7. India 9,600 9,120 9,440 10,100 10000 

8. Indonézia 5,400 6,100 6,000 6,600 7000 

9. Mexikó 19,141 17,005 17,780 19,500 19500 

10. Fülöp-szigetek 5,030 4,534 4,324 4,250 4200 

11. Románia 8,000 8,500 9,923 9,610 10000 

12. Dél-Afrika 13,275 4,845 10,200 9,000 8500 

13. Thaiföld 2,900 3,800 3,700 3,900 3200 

14. Ukrajna 3,786 1,537 3,392 1,900 3500 

15. Jugoszlávia 5,912 7,500 8,300 8,000 8400 

16. EU 30,557 28,464 29,224 34,625 36125 

17. Egyéb országok 49,804 48,470 53,552 49,704 51397 

18. USA 160,954 256,621 187,305 236,064 235409 

Összesen: 477 480 563 564 517 940 592 950 575 679 

A világ búza és árpa termésének relatív változása

 (az e lőző év=100%)
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A 18 ország mindegyikének termék aránya megjelenhet bármelyik má-

sik ország termelésében. Ennek megfelelően az átkerülési valószínűsé-

geket leíró változók száma 18 18 324   darab. A véletlent leíró változók 

száma először azonos az átkerülési osztályok számával, majd mindezt 

az időszakok számánál eggyel kevesebb (5 1 4  ) alkalommal kell fi-

gyelembe venni, és minden esetben kettő változót kell számítani a pozi-

tív és negatív irányú eltérések leírásához. Tehát a véletlent leíró válto-

zókból, 18 4 2 144    db van. A feladat mérete tehát, 468 változót feltéte-

lez. A feltétel sorok száma a következőképpen alakul: A 324  változó 

mindegyikére előírom, hogy nem lehet egynél nagyobb. Azt, hogy a 

sztochasztikus mátrix sorainak összege egy legyen, 18  db egyenlőség 

írja le. Az átkerülés valószínűségeit pedig, 18 4 72   egyenlőség bizto-

sítja. A feltétel sorok száma tehát összesen 414. A célfüggvény a vélet-

len eltérések minimalizálása. A modell tehát minimum feladat. (mellék-

let: M3) 
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4. EREDMÉNYEK 
 

Az eredmények bemutatásának sorrendje követi 
az ANYAG ÉS MÓDSZER fejezet módszertani szerke-
zetét. 
 
4.1. A mustármag termesztés adataiból levonható következtetések 
 
Összehasonlítva a felhasznált prognózisokkal készített előrejelzéseket a 

következők megállapításokat lehet tenni: 

 Az átlagos változásokat használva gyakran kapunk a pontsor mene-

tével ellentétes irányú jövőbeli értékeket. Főleg azoknál az orszá-

goknál, ahol a vizsgált időszak alatt nem monoton az adatok válto-

zásának iránya, az átlagos változások alapján az első és az utolsó ér-

ték viszonyából vonhatunk le,  könnyen beláthatóan  nem megva-

lósuló következtetést.  

 A hullámzó lefutásokra illesztett magas fokszámú polinom trendek 

ugyan híven követik a vizsgált időszak menetét, relatív hibájuk az 

elvárható szint (15 %) alatt marad. Összetettségük és magas fok-

számuk, valamint a viszonylag hosszú idősor miatt a prognózis jö-

vőbeli időtartamára gyakran irreális megoszlásokat jeleznek.  

 A Markov-lánc modellek alaptulajdonságuknál fogva simítják az 

idősorban jelentkező hullámzásokat. A vizsgált eljárások közül a 

legjobban követik azt a trendet, amelyet az adatokat értékelve prog-

nosztizálnánk. A modell jellegéből adódóan azonban mindig abba az 

irányba mutatnak az előrejelzések, hogy jövőben a változások egyre 

kisebb mértékűek lesznek. 
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A vizsgált négy eljárás mindegyike az országok részesedését jelezte 

előre a mustármag termésében. A megoszlások prognózisára bemuta-

tom az 16. és 17. táblázatot, amelyek az előrejelzések adataiból számít-

ható megoszlásokat tartalmazzák. 

 

16. táblázat: Az előrejelzések összessége 2004-re 

 

Ország 

átlagos abszo-

lút változás 

átlagos relatív 

változás 

polinomiális 

trend 

Markov-

modell 

Kanada: 54,96% 54,96% 63,67% 55,85% 

Nepál 28,51% 28,56% 0,68% 28,81% 

Oroszország 8,95% 9,28% 9,06% 11,05% 

USA 7,58% 8,24% 4,12% 4,29% 

Együtt: 100% 101,4% 77,53% 100% 

 

Az átlagos abszolút változás és a Markov modell tényleges megoszlást 

mutat. Az átlagos relatív változás alkalmazása még közelít a kívánt ér-

tékekhez, amíg a polinomiális rend előrejelzései itt elszakadtak a való-

ságtól. 

 
17. táblázat: Az előrejelzések összessége 2005-re 

 

Ország 

átlagos abszo-

lút változás 

átlagos relatív 

változás 

polinomiális 

trend 

Markov-

modell 

Kanada: 54,98% 54,98% 77,07% 56,05% 

Nepál 28,94% 29,04% -46% 29,45% 

Oroszország 7,91% 8,65% 4,81% 11,28% 

USA 8,14% 9,66% 1% 3,26% 

Együtt: 99,97% 102,33% 36,88% 100% 

 

A nem prognózis jellegű elemzésekkel ebben a részben a vizsgált fo-

lyamat stabilitását, az egyes országok helyzetének értékelését és az 

esetleges konkurencia helyzetek feltárását írom le a Markov-láncok se-

gítségével kiszámított átmenet valószínűség mátrix elemzésével.  
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A modellezés során tizenegy év 1993-2003. között leírható tíz átmenet 

valószínűségeit írtam le és számítottam ki a folyamatot modellező át-

meneti valószínűség mátrixot. Négy országot tekintve a mátrix egy ne-

gyedrendű kvadratikus sztochasztikus mátrix: 

 

18. táblázat: Az átmeneti valószínűségek mátrixa a mustármag termesztés-
ben 

 Kanada Nepál Oroszország. USA 

Kanada 0.64655 0.2139 0.11077 0.02878 

Nepál 0.21559 0.60747 0.17694 0 

Oroszország. 1 0 0 0 

USA 0.61474 0 0 0.38526 

 

Az átmeneti valószínűségek mátrixának elemzése közvetlenül is fon-

tos információt nyújt.  

Ha a főátló mentén nagy (egyhez közelítő) számokat találunk, az azt 

jelenti, hogy az egyes vizsgálatba bevont országok terméseredménye 

nem kerül másik országokhoz, azaz a vizsgált térség produkciója 

hosszabb távon is állandónak tekinthető. Ott, ahol ez az érték a főátló 

mentén alacsony (nullához közelítő), ott a terméseredmények bizony-

talannak tekinthetők. A főátló menti értékek, az országok termés-

eredményeinek stabilitását jellemzik. Stabil tehát a vizsgált időszak-

ban Kanada és Nepál. Bizonytalanabb helyzetű az USA, míg Oroszor-

szág helyzete a terméseredmények részesedéséből instabilnak nevez-

hető. Megállapítható tehát, hogy a vizsgált négy országból a termés 72 

– 88% -át adó két ország termelési szerepe állandónak tekinthető. 
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A főátlóban lévő elemek összegének a táblázat összes elemének össze-

géhez viszonyított arányát stabilitási mutatónak nevezik. A vizsgált 

időszakban a mustár terméseredményének stabilitási mutatójának szá-

mításakor a főátlóban szereplő számok összege 1,63928 ami a negyed-

rendű átmeneti valószínűségek sztochasztikus mátrixában lévő összes 

szám, definíció szerűen 4 értékének 41,0%-a. Ebből az állapítható meg, 

hogy a vizsgált időszakban az egyes országok részesedése a termés-

eredményből határozottnak tekinthető.  

 

Ha mégis van valamilyen irányú mozgás az idősor 
folyamán, erről a „magasabb osztályba kerülés” 
valószínűsége és az „alacsonyabb osztályba kerü-
lés” valószínűségének összehasonlításával nyerhe-
tünk képet. A magasabb osztályba kerülés muta-
tója a főátló feletti elemek összegének és a főátló 
összegének hányadosával nyerhetünk egy száza-
lékban kifejezhető mutatószámot. Az alacsonyabb 
osztályba kerülés mutatója a főátló alatti elemek 
összegének és a főátló elemeinek összegéből kép-
zett viszonyszám ad tájékoztatást. A főátló feletti 
értékek összege 0,53039. A főátló összegével 
(1,63928) osztva 32,4% felsőbb osztályba kerülési 
mutatót kapunk. A főátló alatti értékek összege 
1,6147, az ebből képzett mutatószám értéke 
98,5%. A felsőbb osztály itt a két nagyobb terme-
lőt, Kanadát és Nepált jelenti. Az alsóbb osztályo-
kat Oroszország és az USA képviseli. A mutatók 
arányából némi instabilitásra lehet következtetni. 
A termés arányok a jövőben, az alsóbb osztályok-
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ban szereplő országok irányában fognak inkább 
eltolódni. Ez a megállapítás összecseng az USA 
nagyobb részarányának prognózisával. (Az USA 
képviseli a mátrix utolsó sorát.) Ha oda irányuló 
termés arány átcsoportosulás várható, az magasra 
teheti az „alsóbb osztályba kerülés” mutatójának 
értékét.  
 

Az átmeneti valószínűségi mátrix egyes sorai megadják, hogy milyen 

valószínűséggel kerülnek az egyes terméseredmények valamilyen má-

sik országhoz, vagy maradnak a saját helyükön. A mátrix oszlopai 

arról informálnak, hogy bizonyos országok milyen valószínűséggel 

kapnak terméseredmény részesedést más országoktól. 

 

Megvizsgálva konkrétan is egyes sorok jelentését az alábbi következte-

tések vonhatók le: 

 Kanada sorát tekintve az állapítható meg, hogy saját osztályának 

stabilitása 64%-os. Amikor csökken az ország részaránya az összes 

termésen belül, akkor 21% valószínűséggel Nepál részaránya 11% 

valószínűséggel Oroszország, valamint közel 3% valószínűséggel az 

USA aránya fog növekedni  

 Nepál 60% valószínűséggel őrzi helyét, de szerepének csökkenése 

esetén minden vizsgált ország – az USA kivételével – növelni tudja 

arányait kb. 15 – 20 %-os mértékben. 

 Oroszország 0% valószínűséggel őrzi helyét. Itt a jövőben elmozdu-

lásra kell számítani. Részarányának csökkenésekor csak Kanada 

aránya növekedhet meg.  
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 Az USA 38% valószínűséggel marad állandó, és csak Kanada javára 

gyengülhet pozíciója. 

 

Megvizsgálva konkrétan is egyes oszlopok jelentését az alábbi követ-

keztetések vonhatók le: 

 Kanada előretörésekor bármelyik vizsgált országtól elvehet részese-

dést, persze különböző valószínűségekkel. Oroszországnál ez a mér-

ték eléri a teljes valószínűség 1-es értékét. 

 Nepál csak a legerősebb Kanada hátrányára tud nagyobb arányt el-

érni. 

 Oroszország Kanada és Nepál részesedését csökkentheti, ezen belül 

Nepálnál hat százalékponttal nagyobb a csökkenés valószínűsége, 

Kanadához képest. 

 Az USA csak Kanada arányának csökkenésével erősödhet. 

 
 
4.2. A világ árpatermesztési adataiból levonható következtetések 

A lineáris programozási feladatot 1998-2000. évekre készítettem el és 

az LP88 nevű programcsomaggal oldottam meg. Eredményül egy 9 9 -

es átmeneti valószínűségi mátrixot kaptam, amelyet a 19. táblázatban 

mutatok be: 

 
19. táblázat: Az átmeneti valószínűségek mátrixa az árpa termesztésben 

 1 AUS 2 CND 3 RUS 4 SYR 5 TR 6 EU 7 E- 8 O 9 USA 

1 AUS     0.0634 0.9366    

2 CND  0.6995  0.1367  0.1638    

3 RUS 0.6421 0.3323     0.0257   

4 SYR 0.5515 0.4485        

5 TR       0.3208 0.6792  

6 EU  0.1194 0.1761 0.0202 0.0618 0.2734 0.0502 0.0879 0.2112 
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7 E- 1         

8 O 1         

9 USA 0.7903   0.0303     0.1794 

 
Az átmeneti valószínűségek mátrixának elemzése közvetlenül is fon-

tos információt nyújt. Ha a főátló mentén nagy (egyhez közelítő) szá-

mokat találunk, az azt jelenti, hogy az egyes vizsgálatba bevont orszá-

gok terméseredménye nem kerül másik országokhoz, azaz a vizsgált 

térség produkciója hosszabb távon is állandónak tekinthető. Ott, ahol 

ez az érték a főátló mentén alacsony (nullához közelítő), ott a termés-

eredmények bizonytalannak tekinthetők. A főátló menti értékek, tehát 

az országok terméseredményeinek stabilitását jellemzik.  

 
A főátlóban lévő elemek összegének a táblázat összes elemének össze-

géhez viszonyított arányát stabilitási mutatónak nevezik.  A vizsgált 

időszakban az árpa terméseredményének stabilitási mutatójának számí-

tásakor a főátlóban szereplő számok összege: 11523, , ami a 9 -ed rendű 

átmeneti valószínűségek sztochasztikus mátrixában lévő összes szám, 

definíciószerűen: 9  értékének 12 8%, -a. Ez alacsonynak tekinthető.  

 
Ebből az állapítható meg, hogy a világ árpa termésének területi meg-

oszlása a vizsgált időszakban alacsony stabilitást mutat. A termésered-

mények ingadozása évente újabb és újabb piaci erőviszonyokat állít elő 

a világkereskedelemben.  

 
Az átmeneti valószínűségi mátrix egyes sorai megadják, hogy milyen 

valószínűséggel kerülnek az egyes terméseredmények valamilyen má-

sik ország csoporthoz, vagy maradnak a saját helyükön. A mátrix osz-

lopai arról informálnak, hogy bizonyos országokhoz milyen valószí-
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nűséggel kerülnek terméseredmények a világ termésének megoszlá-

sán belül. 

 

Megvizsgálva konkrétan is egyes oszlopok és sorok jelentését a alábbi 

következtetések vonhatók le: 

Ausztrália sorát vizsgálva az átmeneti valószínűségi mátrixba megál-

lapítható, hogy a világ terméseredményének részesedéséből a vizsgált 

évek alatt Ausztrália a terméskieséseket 94%-ban az EU országaiban 

és kb. 6%-ban Szíriában pótolta. Ha például Oroszországban növe-

kedne az árpa terméseredményének aránya a világ termelésén belül, 

akkor ez a többlet 64% valószínűséggel Ausztrália termését és 33% 

valószínűséggel Kanadáét, valamint 3% valószínűséggel pótolják a 

kelet-európai országok. 

A legtöbb helyről az EU országok terméskiesését pótolja a modell 

számításai alapján. Kanada 12%, Oroszország 18% Szíria 2%, Törö-

kország 6% a kelet-európai országok 5%, az USA 21% valószínűség-

gel fogadja be adott években az EU országainak termésnövekedését. 

Érdekes megfigyelni, hogy az USA csupán az EU országokkal áll 

ilyen formában konkurenciában. A saját sorában szereplő 17,9% 

arányszám inkább az USA árpatermelésének függetlenségét jelzi. 

 

Az oszloponkénti vizsgálódás arra ad választ, ki foglalja el egy adott 

időszakban legnagyobb valószínűséggel egy-egy ország vagy ország 

csoport részesedését a világ termelésén belül? Ha Ausztrália termés-

eredményei csökkenek azt az arányt Oroszország, Szíria vagy az USA 

tudja feltölteni, de ide kerülnek a kelet-európai országok és a Egyéb 

országok terméseredményei. E két utóbbi teljes valószínűséggel. Ér-
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dekes megfigyelni, hogy az orosz terméskieséseket csak az EU orszá-

gaiból pótolja a modell, míg ilyen szempontból Ausztrália és Kanada 

a legnyitottabb termelő. Ezen ország terméseredményeit négy – öt má-

sik ország is pótolhatja.  
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4.3. A világ búzatermesztési adataiból levonható következtetések 

Az átmeneti valószínűségek mátrixa a következő formájú.  

20. táblázat: Az átmeneti valószínűségek mátrixa az árpa termesztésben 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1  0.722      0.272 0.005          

2                 0.000 1.000 

3    0.764   0.236            

4   0.005    0.016  0.014  0.006    0.004  0.000 0.954 

5          0.538   0.462      

6                1.000   

7                 1.000  

8     0.653     0.047     0.300    

9                  1.000 

10                  1.000 

11 0.244      0.045  0.289  0.066     0.355   

12   0.075               0.925 

13      1.000             

14                 0.000 1.000 

15 0.839     0.016   0.144          

16                  1.000 

17  0.368  0.309    0.014          0.309 

18 0.018 0.030 0.027 0.396 0.005 0.007 0.026 0.011 0.060 0.005 0.038 0.037 0.005 0.010 0.026 0.118 0.181  

 
 
Az átmeneti valószínűség mátrix elemzése most is fontos információ-

kat ad. A főátló mentén elhelyezkedő értékek egy kivételével nulla. 

Csak a 11. sorszámú Románia kivétel, ahol ugyan különbözik nullá-

tól, de nagyon alacsony értéket mutat. Ezekből az alacsony értékekből 

a búza világpiacának flexibilitására lehet következtetni. A vizsgált or-

szágok termésének hosszabb távon is állandónak tekinthető volta nem 

áll meg. A búza terméseredménye a világon ingadozónak tekinthető. 

Tehát az a búzamennyiség, amely az egyik országban megterem a kö-

vetkező években nagy valószínűséggel más ország területén fog fel-

bukkanni.  

 
A főátlóban lévő elemek összege a táblázat összes eleméhez viszonyít-

va alacsony stabilitási mutatót ad. Mivel a főátlóban csak Romániának 
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van nullától különböző értéke. Ezt a 0 066, -ot kell osztani a mátrix 18 

értékével, amiből, 0 36%,  adódik. Ez annyira alacsony érték, hogy stabi-

litási mutató létére inkább a világ búza termésének mobilitását jelzi. Ha 

az átmeneti valószínűségi mátrixból kell levonni következtetéseket a 

világ búzaterméséről, akkor megállapítható, hogy ha a világ valamelyik 

nagyobb búza termő egységénél terméskiesés van, akkor a világ bár-

mely termelőjének komoly esélyei vannak – matematikailag – a kieső 

termés pótlására. 

 

A vizsgált öt éves periódus adataira alapozva 
megállapíthatom, hogy a terméskieséseket az 
egyes országok szempontjából csak meghatározott 
régiókból tudják a világ többi termelői pótolni. Ha 
az első sort tekintjük, ahol Argentína található, 
látható, hogy ebben a sorban csak a 2. sorszámú 
Brazília, a 8. sorszámú Indonézia és a 9. Sorszámú 
Mexikónál találhatunk nullától különböző értéket. 
Tehát az Argentínában megtermett búzának csak 
ebbe a három országba volt matematikailag esélye 
az átkerülésre. A legkevesebb termelési kapcsola-
tot Magyarországnál, Indiánál, Mexikónál, Fülöp-
szigeteknél, Thaiföldnél, és az EU országainál le-
het megfigyelni. A felsorolt országok termései csak 
egy konkrét osztályba kerülhetnek át a kiszámí-
tott modell szerint. Érdemes feltüntetni ezeknek 
az egy kapcsolatú országoknak az átkerülési he-
lyeit is: 
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21. táblázat: Az egy kapcsolattal rendel-
kező országok átkerülési helyei 

Ország Helyettesítő 
Magyarország EU országok 

India Egyéb országok 
Mexikó USA 

Fülöp-szigetek USA 
Thaiföld Magyarország 

EU országok USA 

 

A legtöbb termelés átkerülési lehetőséggel az USA rendelkezik a mo-

dellben. Önmagán kívül minden országgal megvan az esélye az átke-

rülésre. Tehát ha a világ termeléséből az a részesedés, ami a vizsgált 

időszakban az USA területéről esne ki azt az összes, a modellbe felvett 

ország helyettesíteni tudja. 

 

Az oszloponkénti vizsgálat az országok termelésének helyettesíthető-

ségét adja meg, rávilágítva a termelők konkurencia lehetőségeire. A 

modell alapján a legkevesebb konkurenssel a 14. sorszámú Ukrajna 

és a 12. sorszámú Dél-Afrika rendelkezik. Itt 1% és 3% közötti az 

esély, hogy a termés kiesése az USA-ból kerüljön pótlásra a világ 

vizsgált termelői közül. 

Az átmeneti valószínűségek mátrixát vizsgálva érdekes kapcsolatot 

sejtet a 6. sorszámú oszlop, amely Magyarország lehetőségeit vizsgál-

ja. Magyarország termésének helyettesítésére a modell a 13. sorszámú 

Thaiföldet, a 15. sorszámú Jugoszláviát és a 18. sorszámú USA-t jelö-

li meg.  

A mátrixból még leolvasható, hogy az USA termelőként a legaktívabb 

ország a vizsgáltak között. Mind az átkerülés, mind a helyettesíthető-

ségi kapcsolatoknál a legtöbb lehetőséggel rendelkezik. Termékei év-
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ről évre 39% valószínűséggel Kínába kerülnek át. Minden más vizs-

gált országba is átkerül a termés, legkisebb valószínűséggel 0,5% a 

thaiföldi kapcsolat értéke. A legerősebb konkurensei a 2. sorszámú 

Brazília, a 9. sorszámú Mexikó, Fülöp-szigetek, Ukrajna és az Euró-

pai Unió országai.  

 

Az átmeneti valószínűségi mátrix segítségével elkészíthető a vizsgált 

időszak „visszamenőleges” prognózisa. Ha a kiinduló év tényadatait 

tartalmazó megoszlási értékeket jelentő vektort megszorzom a kiszá-

mított átmeneti valószínűség mátrixszal, akkor a már meglévő tény-

adatok összevetésével tesztelhető az eljárás pontossága, illetve meg-

magyarázható a valóságtól való eltérésének a mértéke és oka. 

 

22. táblázat: A vizsgált évek „ex-post” 
prognózisai 

 1996 1997 1997' 1998 1998' 1999 1999' 2000 2000' 
1 0.0210 0.0202 0.0208 0.0215 0.0233 0.0249 0.0249 0.0227 0.0227 
2 0.0693 0.0667 0.0640 0.0630 0.0602 0.0626 0.0647 0.0610 0.0610 
3 0.0137 0.0125 0.0124 0.0141 0.0139 0.0122 0.0124 0.0131 0.0131 
4 0.2160 0.1768 0.1768 0.2171 0.2171 0.2157 0.1865 0.1917 0.1934 
5 0.0105 0.0101 0.0093 0.0104 0.0096 0.0092 0.0096 0.0095 0.0095 
6 0.0084 0.0077 0.0086 0.0089 0.0102 0.0100 0.0100 0.0096 0.0096 
7 0.0202 0.0162 0.0162 0.0183 0.0183 0.0171 0.0171 0.0174 0.0174 
8 0.0114 0.0109 0.0108 0.0116 0.0116 0.0112 0.0112 0.0122 0.0122 
9 0.0403 0.0303 0.0303 0.0345 0.0365 0.0330 0.0330 0.0340 0.0340 
10 0.0106 0.0081 0.0077 0.0084 0.0080 0.0072 0.0078 0.0073 0.0073 
11 0.0168 0.0151 0.0152 0.0192 0.0193 0.0163 0.0163 0.0174 0.0174 
12 0.0279 0.0086 0.0126 0.0198 0.0170 0.0152 0.0135 0.0148 0.0148 
13 0.0061 0.0068 0.0065 0.0072 0.0069 0.0066 0.0066 0.0056 0.0062 
14 0.0080 0.0027 0.0033 0.0066 0.0045 0.0032 0.0035 0.0061 0.0039 
15 0.0124 0.0134 0.0131 0.0161 0.0158 0.0135 0.0138 0.0146 0.0146 
16 0.0643 0.0507 0.0544 0.0566 0.0670 0.0586 0.0586 0.0630 0.0629 
17 0.1047 0.0863 0.0816 0.1038 0.0992 0.0841 0.0842 0.0896 0.0896 
18 0.3385 0.4570 0.4565 0.3630 0.3617 0.3995 0.4264 0.4103 0.4104 

(A táblázatban az álló számokkal jelölt oszlopok mutatják az adott év tényleges megoszlá-

si adatait és a dőlt számokkal jelölt oszlopok tartalmazzák a ex-post adatokat.) 
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A 22. táblázat oszlopaiban egymás mellett vannak a vizsgált évek 

tényadataiból számolt relatív gyakoriságok és az ex-post valószínűsé-

gek. Önmagukban a számok nehezen értelmezhetők és rosszul átte-

kinthetőek, ezért ábrát készítettem egyes ország csoportokban a ter-

més megoszlásának változásáról. 
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16. ábra: Magyarország részesedése a világ búzaterméséből 

 
 
A 16. ábra azt szemlélteti, hogy Magyarország ré-
szesedése a világ búzatermelésében nem haladja 
meg a vizsgált években az 1%-ot, de nem is süly-
lyed háromnegyed százalék alá. 
 

17. ábra: Az USA termelésének aránya a világ búzaterméséből 

 
 
Az USA részesedésének vizsgálata során a 17. ábráról megállapítható, 

hogy a megtermelt mennyiség miatt a részarány is jelentősebb inga-

dozást mutat. Egymást követő években a világ termeléséből való rész-
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arány 34% és 46% között is mozoghat. Ehhez képest Magyarország 

0,25%-os ingadozása jelentéktelennek mondható.  

 

Az ilyen jelentős terméseredmény eltérések indokolttá teszik annak a 

kérdésnek a vizsgálatát, hogyan fog alakulni a jövőben a búza ter-

méseredménye, ha a véletlen hatását minimalizálni tudom. A mennyi-

ségi és részaránybeli alakuláson kívül jó lenne választ kapni a követ-

kező kérdésekre is: 

Mely ország vagy ország csoport termése kerül egy rossz termésered-

ményt produkáló ország termése helyére? 

Hosszabb távon milyen irányban halad egy-egy ország részesedése a 

világ búzatermelésében? 

 
A Markov lánc modellel mindkét kérdés megválaszolásához kapunk 

támogatást. Az első kérdésre az átmeneti valószínűség mátrix elemzé-

se ad olyan számszerű adatokkal alátámasztott magyarázatot, amelyet 

a szakmai ismeretekkel kiegészítve és esetleg a belső anomáliákat kri-

tizálva a világ búzatermelésének szerkezete jobban megérthető. 

A második kérdésre a különböző előrejelzési eljárásokkal lehet választ 

adni. Ezek a prognózis eljárások mindig valamennyi hibával terhel-

tek. Ez alól a Markov-lánc modellje sem lehet kivétel. Ez az eljárás is 

sztochasztikus módszereket alkalmaz, és nem lehet célja a véletlen ha-

tásának kizárása. Mindamellett előnye a modellnek és az eljárásnak, 

hogy az optimalizációs folyamat alatt a számítások a véletlen hatások 

minimalizálását tekinti célfüggvényének, így csökkentve a lehetséges 

eltérések a minimális szintre az adott keretek között. 
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A számítások menete a következő: 

A meglévő évek eloszlásadatai segítségével időben visszafelé számítom 

ki az előrejelzést. Így olyan teoretikus megoszlásokat kapok, amelye-

ket „ex-post” előrejelzésnek neveznek. Ha közös koordinátarendszer-

ben ábrázolom az egyes országok, ország csoportok részesedését a vi-

lág gabonatermelésében, akkor jól nyomon követhető az előrejelzés 

számításainak eltérése a valóság adataitól. Érdekes megfigyelni, 

mekkora eltérés van akkor, ha az ex-post előrejelzésnél minden idő-

szak átlépésénél a megelőző év tényleges adatait használom a követ-

kező év megoszlásainak kiszámításához, vagy a kezdő év eredeti ada-

tainak kizárólagosságát biztosítva minden évben a megoszlás értékeit 

az előző év számított értékeinek felhasználásával számítom tovább.  

 

A számításokat a modell természetéből adódóan természetesen min-

den országra vagy ország csoportra elvégeztem, de megjeleníteni csak 

a nagy termelőket fogom, illetve azokat az országokat, amelyek piaci 

szempontból érdekesek lehetnek Magyarország számára. 

 

Az első, a hiba szempontjából vizsgált termelő Magyarország. A 

diagramm értékei annak a számításnak az eredményét szemléltetik, 

amelyben, az ex-post előrejelzést állandó bázison, az 1996. évet hasz-

nálva készítettem el. Így minden év már előrejelzésen alapult és vitte 

magával a minimalizált hibák értékeit. 

A másik vonal azt a számítást szemlélteti, amikor minden év ex-post 

előrejelzéséhez a valós megoszlási adatokat használtam. Ezt az eljá-

rást tartom a reálisabb megközelítésének a prognózis elkészítésekor. 
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18. ábra: Magyarország részesedése a világ búzaterméséből 
 

Megfigyelhető a 18. ábrán, hogy a két számítási mód nem ad jelentős 

eltérést a termés Magyarországra eső részére. Fontos megfigyelni, 

hogy a megfigyelt évek vége felé közeledve a két eljárás által megadott 

megoszlási értékek megközelítik számszerűleg is egymást. A két prog-

nózis értéksor közötti különbséget vizsgálva kimutatható, hogy nincs 

közöttük szignifikáns különbség 95%-os megbízhatósági szinten. 

 
Tekintsünk egy másik, jelentősebb szerepet játszó országot is, hogy ne 

csak egy termelő példáján szemléltessem a különbségeket. Legyenek 

ezek az EU tagországainak terméseredményei: 
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19. ábra: Az EU részesedése a világ búzaterméséből 
 

A kétfajta ex-post előrejelzést önmagukhoz hasonlítva a 19. ábrán 

megállapítható, hogy nincs jelentős eltérés a módszerek között. Négy 

évi görgetés után is a végig becsült adattal dolgozó módszer 0,3%-os 

eltérést jelez a valós adatokkal szemben. Ha statisztikai módszerekkel 

hasonlítom össze az eredményeket megállapítható, hogy a két adatsor 

párosítható kétmintás „t” próbával 5% tévedési valószínűségi szint 

mellett nem mutat szignifikáns, statisztikailag igazolható eltérést.  

 
Az előrejelzés pontosságát avval is szemléletessé lehet tenni, hogy a 

vizsgált évek alatt mennyire tér el a Markov-láncos prognózis menete 

a tényleges megoszlási értékektől. Érdemes megvizsgálni, hogy az elő-

rejelzés és a valós megoszlási adatok közötti eltérések belül marad-

nak-e a 95%-os megbízhatósági szinten.  

 

Tekintsük az EU országainak ex-post előrejelzéseit és a valós megosz-

lás adatait! 
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20. ábra: Az EU országainak részesedése a világ búzaterméséből 

 
Az átmeneti valószínűségi mátrix sajátosságai jól megfigyelhetők a 

20. ábrán. A mátrix valószínűségi értékei tartalmazzák a korábbi évek 

átmeneti valószínűségeit. Az első kiszámított év az 1997. Ekkor még 

0,5%-on belül van az eltérés. Az 1998. év ex-post prognózisa az, ami a 

legjobban eltér az eredeti megoszlási értéktől, kb. 1%. Az 1997. évi 

tényleges visszaesést a Markov-lánc értékei csak 1999-re jelzik, de a 

csökkenés mértékét addigra tompítja az 1998. év növekvő részaránya. 

2000-ra a tényleges részesedési arány grafikus képe egybeesik azzal 

az előrejelzéssel, amely minden évben a valós megoszlás adatait hasz-

nálja az átmeneti valószínűségi mátrix szorzójaként. 

 

Vizsgáljuk meg, mekkora eltérés van Magyarország esetén a valós 

adatok és az ismert értékekkel végzett prognózis értékei között! 
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21. ábra: Magyarország részesedése a világ búzaterméséből 

 
Magyarország esetében az 1997-ben észlelhető jelentős visszaesés csak 

késleltetve 1999-ben jelenik a Markov-lánc megoszlás adataiban. Az 

utolsó számított év azonban itt is megegyező, vagy számszerűen közel 

azonos értéket mutat. A 21. ábra grafikus megjelenítésénél alig van el-

térés a valós adat és az előrejelzés értékei közözött. A vizsgált időszak-

ban a tényleges adatoktól való eltérés belül marad a 95%-os becslési 

biztonság értékén.  

 

Elemezzük ezek után az előrejelzés értékeit most már a rendelkezésre 

álló időhatáron túl is! Az eddigi számítások azt az eljárást igazolják, 

amikor az n 1 év adatát az n -dik év tényleges értékei alapján számol-

tam. Az eljárás vegyes jellegű lesz, mert ha további időszakokra kell 

elvégezni a számításokat, akkor az ismeretlen évekre már csak a bázis 

alapú előrejelzés módszere használható. A korábbi elemzések alapján 

azonban kijelenthetem, hogy a két típusú számítási eljárás ugyan tar-

talmaz számszerű eltérést, de ezek eredményei belül maradnak a 95%-

os konfidencia szinten.  
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Elvégezve a Markov-láncok átmeneti-valószínűségeinek kiértékelését, 

ábrákon mutatom be a számításaim eredményeit. 

 

22. ábra: Magyarország részesedés a világ búzaterméséből és a 

Markov-lánc prognózis 

 
A 22. ábra Magyarország termésének alakulását mutatja. A valós ada-

tok mellett a megfigyelt években az „ex-post” prognózis értékei látha-

tók. Miután végére érünk a megfigyelt adatsornak a Markov lánc adatai 

mutatják a termés alakulásának várható részarányát. Az előrejelzés sze-

rint a magyarországi termés szerepe a prognosztizált években nem fog 

0 85%,  alá süllyedni és nem emelkedik 0 95%,  fölé. Ebben az egytized 

százalékos értéksávban a megfigyelt utolsó év értékéhez képest csök-

ken, majd ismét növekszik. A prognózis magában hordja a korábbi 

évek változásának emlékeit. Az előrejelzés lefutása szinte megismétli, 

magasabb részarány szint mellett az 1996-1998 közötti változást. 
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Az Európai Unió országainak együttes búzatermése természetesen a 

magyarországitól eltérő lefutást mutat. A változás is nagyobb mérvű, 

mint ahogy a részesedés is egy nagyságrenddel magasabb. 

 
 
 

 

23. ábra: Az EU részesedése a világ búzaterméséből és a prognózis 
 

A 23. árán megfigyelhető, hogy 1999-2000. között a Markov ex-post 

prognózisa egybe esik a valós értékek alakulásával. A tényleges előre-

jelzési zónában a várt értékek előbb enyhén emelkednek 6,4% fölé, 

majd a következő évben visszaesnek 6,2% alá. Az adott időszakhoz 

tartozó visszaeséskor Magyarországon a részarány emelkedése volt 

megfigyelhető. A 0,2% EU csökkenést 0,1% Magyar részarány emel-

kedés kíséri, jelezve az adott évre a bővülő exportlehetőségeket Ma-

gyarország számára.  

 
Az USA részarány a világ búzaterméséből ismét egy nagyságrenddel 

nagyobb, mint az EU országaié. A jelzett termésarány ingadozás mene-

te a magyarországival mutat hasonlóságot. A 24. ábrán látható, hogy az 
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ingadozás 2%-on belül marad. A prognosztizált évek egyikében csök-

kenést jelez, a következőben azonban enyhe növekedést. Az ingadozás 

irányának azonossága csak közvetve jelent konkurenciát a magyar bú-

za-termésre, hiszen a világ búzapiacán domináns szerepet játszó ország 

exportlehetőségei a földrajzi távolságok miatt is kedvezőtlenebbek Ma-

gyarországénál. 
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24. ábra: Az USA részesedése a világ búza terméséből és a prognózis 
 
4.4. Új tudományos eredmények 
1. A marketing döntéselőkészítésben alkalmazott matematikai model-

lek közül elemeztem és értékeltem azokat, amelyek főleg az idősorok 

összehasonlítására használhatóak. A vizsgált eljárások alkalmazha-

tósági feltételeit a szakirodalom feldolgozásával pontosítottam. 

2. A kutatás során olyan matematikai modellt építettem fel, amely a 

Markov-lánc elméletén alapul, néhány rész összefüggése korábban 

már ismert volt, de az idősorok elemzésére irányuló integrált fel-

használására eddig nem volt a szakirodalomban fellehető hivatkozás. 

3. A kifejlesztett matematikai modell tesztelése után kijelenthetem, 

hogy az új eljárással készített előrejelzések pontossága jobb, mint a 

vizsgálatba vont szokásos statisztikai eljárásokkal készíthető prognó-

zisok. 

4. A modelltermékeken végzett számítások eredményeként kimondha-

tom, hogy a vizsgált esetekben az adott termék kereskedelmét, piaci 

helyzetét befolyásoló tényezőkről olyan következtetéseket lehet le-

vonni, amelyeket más módszerekkel költségesebben vagy munkaigé-

nyesebben lehetett csak előállítani. 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

 

A gyakorlat számára a következő javaslatok fogalmazhatók meg: 

- a dolgozatban leírt módszerek alkalmasak a marketing folyamatok 

piaci hatásainak modellezésére, 

- a többváltozós és sztochasztikus módszerekkel a szakirodalomban is 

pontosan leírt modellek a piackutatás egyes részterületeit hatékony 

formában elemezhetik, 

- a Markov-lánc módszerrel a piac termékeinek és folyamatainak 

megoszlása modellezhető, 

- a Markov-lánc módszerrel olyan átmeneti valószínűségeket tartal-

mazó sztochasztikus mátrixot lehet előállítani, amely elemzése ön-

magában is fontos információkat nyújt a piaci szereplők múltbéli 

és a jövőre vonatkozó szerepéről, 

- a Markov-lánc prognózis eljárásával a jövőbe mutatóan olyan előre-

jelzést lehet adni az egyes piaci szereplők részesedéséről, ami lefu-

tásában „emlékszik” a korábbi időszak ingadozásaira, és azokat 

előrevetíti a jövőbe is, 

- az így készített előrejelzés jól kiegészíti a matematikai statisztika 

más prognosztizálásra használt modelljeit. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 
 
Disszertációmban a marketing döntés-előkészítés matematikai modell-
jeivel foglalkoztam. Munkám során felmértem, milyen matematikai 
modellekkel lehet a marketing speciális területeit leírni. 
A vizsgált módszereket két szempont szerint csoportosítottam. Foglal-
koztam a módszertani leírásukkal és az alkalmazásukkal egyaránt. A 
módszerek bemutatásakor az alkalmazás feltételeit, valamint az alkal-
mazhatóság korlátait is igyekeztem feltárni. Összefoglalóként megálla-
pítható, hogy az itt ismertetett módszerek mindegyike alkalmazható a 
marketing-kutatásban felmerülő kérdések valamelyikének megválaszo-
lására. 
Dolgozatom további fejezeteiben a jelentős mustármag termelő orszá-
gok és a világ gabonatermésének elemzésén keresztül a Markov-lánc 
alkalmazásának lehetőségeit és előnyeit tanulmányoztam. Azt vizsgál-
tam, hogy milyen hatások alakították a vizsgált termékek megoszlását a 
legjelentősebb termelő országok vagy ország-csoportok között? Az 
egyes országok megoszlásának vizsgálatával választ lehet kapni arra, 
hogy egyes növények termése milyen arányban fog megoszlani a legje-
lentősebb termelők között. Megválaszolható az is, hogy milyen a válto-
zás iránya a jövőben. 

A Markov-láncok alkalmazásával bemutattam, hogy a világ gabo-
na termésének belső strukturális kapcsolatainak figyelembevételé-
vel mennyivel pontosabban lehet az ex-post előrejelzéseket meg-
tenni. Ezen prognózisok párhuzamba állításával egyértelműen a 
Markov egyenletekből nyert átmeneti valószínűségi mátrix szorza-
taival számított relatív gyakoriságok becsült értékei közel álltak a 
valós adatokhoz. 

A vizsgálatok elvégzésénél lineáris programozási modellt alkalmaz-
tam az átmeneti valószínűségek kiszámításához. Az általam feldol-
gozott és megismert szakirodalomban erre a problémára a kvadra-
tikus programozási modellt alkalmazzák. Az „ex-post” előrejelzé-
sek pontossága azonban bebizonyította, hogy a lineáris programo-
zási modell segítségével is megfelelő pontossággal lehet becsülni a 
Markov-láncok átmeneti valószínűségeit. 
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SUMMARY 

 
 
The main topic of my dissertation was dealing with the mathematic 

models of the marketing decision-preparation process. I took the meas-

ure of what kind of mathematic models are possible to describe the 

special fields of marketing.  

 

I made two groups of the examined methods. I dealt with their method-

ological descriptions and their applications. When presenting these 

methods, I made an effort to highlight both the conditions of applica-

tion and also the limits of applicability. As a summary, we can point 

out that all the methods presented are applicable to answer some of the 

questions arising during marketing research. 

 

In the further units of my paper I studied the possibilities and the ad-

vantages of applying the Markov Chain through the analysis of the sig-

nificant mustard seed producing countries and also that of the world’s 

wheat production. I examined what effects influenced the division of 

the examined products among the most significant producing countries 

or country-groups. Examining the division among certain countries can 

give the answer to the question of what proportion the certain plants 

will distribute among the most important producers. The future direc-

tion of the change can be answered as well. 

 

I presented that with the application of the Markov Chains it is 
possible to make much more exact ex-post predictions with the 
consideration of the inner structural connections of the world’ 
wheat production. Comparing these predictions, we can point out 
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that the estimated values of the relative frequencies counted with 
products of multiplication of the transitional probability matrix 
gained from the Markov Equations, are close to the real data.  
 

I adopted linear programming models in order to count the transitional 

probabilities during my researches. In the technical literature, which I 

studied and used, the quadratic programming model is applied to this 

problem. The precision of the “ex-post” predictions proved that with 

the help of the linear programming model it is also possible to estimate 

the transitional probabilities of the Markov Chains. 
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