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1. ELŐZMÉNYEK, CÉLKITŰZÉSEK 
 
 

1.1. A választott témakör jelentősége 

Doktori disszertációm a marketing döntésekkel és azok előkészítésének matematikai mo-

dellezésével foglalkozik. A marketing modellekről az emberek véleménye két alapvető 

típusba sorolható. Az egyik csoport szerint a marketing döntésekhez olyan vezető szüksé-

ges, 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 egyensúlyi feltételek ritkán érhetők el. A releváns változók nagy 

száma miatt az egyensúlyi zavaró okokat is nehéz megragadni. A marketing problémák - 

mivel viselkedési és kreativitási dimenzióik is vannak - tipikusan rosszul strukturálhatók 

és nehezen formálhatók a tudományos vagy analitikus elemzések szempontjából. Az intu-

itív alapon döntő emberek úgy vélik, hogy a marketing folyamatok matematikai modelle-

zése csupán pénz- és időpocsékolás. Valójában az intuíciókkal hozott döntések csak ab-

ban az esetben helytállóak, ha a vezetőnek már kiterjedt tapasztalatai vannak az adott 

tárgykörben. A döntést megelőzően a helyzet analógiájával keresi a közös pontokat és a 

saját gondolati szintjén ütközteti az ellentmondásokat. A döntéshozó tehát a „tudásával” 

valamilyen modellt alkalmaz. A matematikai modellt alkalmazók többsége a fentiekkel 

ellentétben, a döntéselőkészítésbe további szakemberek bevonásának kényszerével szem-

besül. 

 

A dolgozatban ismertetett matematikai modellek a döntéselőkészítésben nyújtanak segít-

séget ahhoz, hogy a lehetőségek, alternatívák széles köre számbavehetőek, másrészt a 

döntések következményei előre kiszámíthatóak legyenek. A döntéshozó személy termé-

szetesen túlteheti magát a modell eredményein, ha olyan speciális megfontolások merül-

nek fel, amelyek nem férnek a modell keretei közé. Mindemellett, ha a modell megfelelő-

en ábrázolja a végrehajtó szervek döntési folyamatát, akkor a modelltől való eltérés a 

döntéshozó személy következetességének próbája, és rákényszerítheti ez utóbbit, hogy az 

eltéréseket magyarázza is meg. 
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1.2. A kutatás előzményei 

A marketing döntéselőkészítés problémakörével a munkám keretében kezdtem foglalkoz-

ni. A Gazdaság és Társadalomtudományi Kar hallgatói II. évfolyamon több olyan mate-

matikai modellt is tanulnak a Matematikai programozás II. tantárgy keretében, amely al-

kalmas közvetlenül is, vagy bizonyos módosítások után a marketing folyamatok elemzé-

sére. Ilyen a hálótervezés, a dinamikus programozás, a Markov-láncok, valamint alap 

szinten ide sorolható a lineáris programozás is. 

A témában 2001-ben K+F kutatási keretben elnyert pályázatom volt, amelyet az FVM. 

befogadott, eredményesnek ítélt és finanszírozott. A kutatásjelentést a pályázatban meg-

határozott formában, határidőre készítettem el. 

 

 

1. 3. Célkitűzések 

A fentiek alapján, valamint a doktori kutatás kereteinek – lehetőségeinek és korlátainak – 

figyelembevételével alakítottam ki célkitűzéseimet, amelyek a következő pontokban fog-

lalhatók össze: 

1. Kiinduló célom volt a marketing döntéselőkészítés területén használt matematikai el-

járások és alapösszefüggések összehasonlító elemzése, különös figyelemmel azokra a 

sztochasztikus folyamatok modelljeire, amelyekkel idősorok, vagy azok összetevői 

vizsgálhatók. 

2. Olyan matematikai modellt kívánok kifejleszteni, amely determinisztikus eszközökkel 

sztochasztikus folyamatok leírására alkalmas. Az elemzésre kerülő eljárások újszerű 

felhasználásával, főleg a Markov-láncok alkalmazásának lehetőségeit kívánom feltár-

ni. 

3. A kifejlesztendő matematikai modell alkalmazhatóságát tesztelni kívánom. Erre a 

vizsgálatra az agrártermelés két területéről választok modelltermékeket. Az elemzésre 

kerülő termékkör, a világ gabona- és a mustármag termése lesz. A gabona termésen 

belül a búza és az árpa termékcsoportját vizsgálom, mint sokszereplős, a termelő or-

szágok által megszerzett piaci részesedést könnyen változtató csoportot. A mustármag 

termés elemzése koncentrált termelői csoport vizsgálatát jelenti, ahol a résztvevők 

száma kicsi, de piaci jelentőségük  a saját csoportjukon belül  nagy. A két különbö-
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ző feltételek melletti vizsgálat értékeli a kifejleszteni kívánt modell pontosságát és az 

alkalmazhatóságát egyaránt. 

2. ANYAG ÉS MÓDSZER 

Azokat a sztochasztikus folyamatokat, amelyeknél a folyamat egymást követő állapotai 

mindig csak a közvetlen megelőző állapotoktól függenek, Markov-folyamatnak nevezzük. 

Ha a paraméter idő, akkor csak a jelenen keresztül hat a jövőre. A gyakorlatban az egyes 

kísérletek kimenetele többé-kevésbé függ az előző kísérlet, vagy kísérletek eredményétől. 

Ha a kísérlet Markov-típusú, akkor diszkrét paraméterterű Markov-folyamatról, azaz 

Markov-láncról beszélünk. 

 

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

zük, 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 
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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 valószí-

nűségi mátrix csak sztochasztikus lehet. A kezdeti állapotból az M  átmeneti valószínűsé-

gi mátrixának hatványaiból kiszámíthatjuk a későbbi állapotok bekövetkezésének való-

színűségét. Ha a Markov-lánc homogén, akkor az egylépéses átmeneti valószínűség mát-

rixa P njk ( ) valószínűség elemből áll. Ennek minden eleme nem negatív és 0  és 1 közé 

eső szám és minden sorban az elemek összege 1, mert  

 

   P n P X k X jjk n r n

kk

( )    









 1
00
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A tetszőleges j edik sorban álló elemek összege ugyanis annak az eseménynek a való-

színűsége, hogy a Markov-lánc a j edik állapotba megy át, a j edik állapotot is bele-

értve. 

Ha egy kvadratikus mátrix elemei nem negatív számok, és minden sorban az elemek ösz-

szege 1gyel egyenlő, akkor a mátrixot sztochasztikus mátrixnak nevezzük. 

 

Az átmeneti valószínűségek becslése az eloszlásokból úgy számítható ki, hogy az njt  le-

gyen a t  edik időpontban a j edik osztályba lévő objektum száma, és mjt  a relatív gya-

korisága. 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 mínusz 1-edik időpontban az i edik osztályban 

voltak és a t  edik időpontban a j edik osztályba kerültek. Így egy mátrix sorozatot ka-

punk. A mátrix elemei információt nyújtanak az egyes osztályokba kerülés, vagy a hely-

ben maradás valószínűségéről. A mátrix sorozat ezen valószínűségek időbeli változásai-

ról is hordoz információt. Lehetőség van arra, hogy nyomonkövessük az objektumok 

vándorlását az egyes osztályok között. A mátrix sorozat jellemezhető a stabilitási mutató-

val is: 

   C

p

r
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j
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Ha C t1  egy vagy egyhez közeli érték, akkor az objektum az elért osztályban marad. Ha az 

objektum vizsgált jellemzője növekszik a vizsgált időtartamon belül, akkor magasabb 

osztályba kerül. C t2  értéke ekkor közelít az egyhez.  

 

Amikor ismerjük az egyes osztályokba tartozás relatív gyakoriságait,  az egyes időszak-

okhoz tartozó megoszlásokat,  akkor a Markov egyenlet felhasználásával megbecsülhető 

homogén átmeneti valószínűségek mátrixa: 

    m P m vjt ij it jt

i

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

Az eltérések négyzetösszegének minimalizálásával a következő kvadratikus programozási 

feladatot kapjuk: 

     Pij
j
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Az első két feltétel biztosítja, hogy a mátrix sztochasztikus legyen. Az eltérések 

abszolútérték összegének minimalizálásával lineáris programozással nyerhetünk átmeneti 

valószínűségeket: 

     Pij
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Az m jt  relatív gyakoriságnak megfelelő q jt  valószínűségi értékre teljesül a 

    q jt
j

r




 1
1

  t T 1 2, , ... ,  

egyenlőség. Az így kiszámított modell átmeneti valószínűségi változóiból állítható össze 

a folyamatot átkerüléseit leíró sztochasztikus mátrix. 
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3. EREDMÉNYEK 

 

3.1. A mustármag termés adataiból levonható következtetések 

Összehasonlítva a felhasznált prognózisokkal készített előrejelzéseket a következők meg-

állapításokat lehet tenni: 

 Az átlagos változásokat használva gyakran kapunk a pontsor menetével ellentétes irá-

nyú jövőbeli értékeket. Főleg azoknál az országoknál, ahol a vizsgált időszak alatt 

nem monoton az adatok változásának iránya, az átlagos változások alapján az első és 

az utolsó érték viszonyából vonhatunk le,  könnyen beláthatóan  nem megvalósuló 

következtetést.  

 A hullámzó lefutásokra illesztett magas fokszámú polinom trendek ugyan híven köve-

tik a vizsgált időszak menetét, relatív hibájuk az elvárható szint (15 %) alatt marad. 

Összetettségük és magas fokszámuk, valamint a viszonylag hosszú idősor miatt a 

prognózis jövőbeli 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 prognosztizálnánk. A modell jellegéből adódóan azonban min-

dig abba az irányba mutatnak az előrejelzések, hogy jövőben a változások egyre ki-

sebb mértékűek lesznek. 

 
A vizsgált négy eljárás mindegyike az országok részesedését jelezte előre a mustármag 

termésében. A megoszlások prognózisára bemutatom az 1. táblázatot, amely az előrejel-

zések adataiból számítható megoszlásokat tartalmazza. 

 

1. 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% 
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Az átlagos abszolút változás és a Markov modell tényleges megoszlást mutat. Az átlagos 

relatív változás alkalmazása még közelít a kívánt értékekhez, amíg a polinomiális trend 

előrejelzései itt elszakadtak a valóságtól. 

 
A nem prognózis jellegű elemzésekkel ebben a részben a vizsgált folyamat stabilitását, az 

egyes országok helyzetének értékelését és az esetleges konkurencia helyzetek feltárását 

mutatom be a Markov-láncok segítségével kiszámított átmeneti valószínűség mátrix 

elemzésével. A modellezés során tizenegy év, 1993-2003. között meglévő tíz átmeneti 

valószínűségeit írtam le és számítottam ki a folyamatot modellező átmeneti valószínűség 

mátrixot. Négy országot tekintve a mátrix egy negyedrendű kvadratikus sztochasztikus 

mátrix: 

 

2. táblázat: Az átmeneti valószínűségek mátrixa a mustármag termesztésben 

 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 fontos információt nyújt.  

Ha a főátló mentén egyhez közeli számokat találunk, az azt jelenti, hogy az egyes vizsgá-

latba 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 nullához közelítő, ott a terméseredmények bizonytalannak tekinthetők. A főátló 

menti értékek az országok terméseredményeinek stabilitását jellemzik. Stabil tehát a vizs-

gált időszakban Kanada és Nepál. Ezen két ország részesedése a mustármag termésből 

állandó marad. Bizonytalanabb helyzetű az USA, míg Oroszország helyzete a termés-

eredmények részesedéséből instabilnak nevezhető. Megállapítható tehát, hogy a vizsgált 

négy országból a termés 72 – 88% -át adó két ország termelési szerepe állandónak tekint-

hető. 
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A főátlóban lévő elemek összegének a táblázat összes elemének összegéhez viszonyított 

arányát stabilitási mutatónak nevezik. A vizsgált időszakban a mustármag termésered-

ményének stabilitási mutatójának számításakor a főátlóban szereplő számok összege 

1,63928 ami a negyedrendű átmeneti valószínűségek sztochasztikus mátrixában lévő ösz-

szes szám, definíciószerűen 4 értékének 41,0%-a. Ebből az állapítható meg, hogy a vizs-

gált időszakban az egyes országok részesedése a terméseredményből stabilnak tekinthető, 

összhangban a koncentrált termelői szereppel. 

 

Az idősor folyamán fellépő esetleges elmozdulások lehetőségéről a „magasabb osztályba 

kerülés” valószínűsége és az „alacsonyabb osztályba kerülés” valószínűségének összeha-

sonlításával nyerhetünk képet. A magasabb osztályba kerülés mutatója a főátló feletti 

elemek összegének és a főátló összegének hányadosából számítható ki. Az alacsonyabb 

osztályba kerülés mutatóját a főátló alatti elemek összegének és a főátló elemeinek össze-

géből képzett viszonyszám adja. A főátló feletti értékek összege 0,53039. A főátló össze-

gével (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 termelőt, Kanadát és Nepált jelenti. Az alsóbb osztályt Oroszország és az 

USA képviseli. A mutatók arányából némi instabilitásra lehet következtetni. A termés-

arányok a jövőben az alsóbb osztályban szereplő országok irányába fognak inkább elto-

lódni. Ez a megállapítás összecseng az USA nagyobb részarányának prognózisával. (Az 

USA képviseli a mátrix utolsó sorát.) Ha oda irányuló termésarány átcsoportosulás várha-

tó, az magasra teheti az „alsóbb osztályba kerülés” mutatójának értékét.  

 

Az átmeneti valószínűségi mátrix egyes sorai megadják, hogy milyen valószínűséggel 

kerülnek az egyes terméseredmények valamilyen másik országhoz, vagy maradnak a saját 

helyükön. A mátrix oszlopai arról informálnak, hogy bizonyos országok milyen valószí-

nűséggel kapnak terméseredmény részesedést más országoktól. 

 

Megvizsgálva konkrétan is egyes sorok jelentését az alábbi következtetések 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% valószínű-

séggel Nepál részaránya, 11% valószínűséggel Oroszország, valamint közel 3% való-

színűséggel az USA aránya fog növekedni  
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 Nepál 60% valószínűséggel őrzi helyét, de szerepének csökkenése esetén minden 

vizsgált ország – az USA kivételével – növelni tudja arányait kb. 15 – 20 %-os mér-

tékben. 

 Oroszország 0% valószínűséggel őrzi helyét. Itt a jövőben elmozdulásra kell számíta-

ni. Részarányának csökkenésekor csak Kanada aránya növekedhet meg.  

 Az USA 38% valószínűséggel marad állandó, és csak Kanada javára gyengülhet pozí-

ciója. 

 

Megvizsgálva konkrétan is egyes oszlopok jelentését az alábbi következtetések vonhatók 

le: 

 Kanada előretörésekor bármelyik vizsgált országtól elvehet részesedést, persze külön-

böző valószínűségekkel. Oroszországnál ez a mérték eléri a teljes valószínűség 1-es 

értékét. 

 Nepál csak a legerősebb Kanada hátrányára tud nagyobb arányt elérni. 

 Oroszország Kanada és Nepál részesedését csökkentheti, ezen belül Nepálnál hat szá-

zalékponttal nagyobb a csökkenés valószínűsége, Kanadához képest. 

 Az USA csak Kanada arányának csökkenésével erősödhet. 

 

 

3.2. A világ gabonatermés adataiból levonható következtetések 

 

A Markov-lánc modell alkalmas előrejelzés készítésére is. Az eljárás sztochasztikus mód-

szereket alkalmaz, ezáltal nem lehet célja a véletlen hatásának kizárása. Előnye a modell-

nek és az eljárásnak, hogy az optimalizációs folyamat alatt a számítások a véletlen hatá-

sok minimalizálását tekintik célfüggvényének, így csökkentve a lehetséges eltéréseket a 

minimális szintre, az adott keretek között. 

 

A számítások menete a következő: 

 A meglévő évek eloszlásadatai segítségével időben visszafelé számítom ki az előre-

jelzést. Így olyan teoretikus megoszlásokat kapok, amelyeket „ex-post” előrejelzésnek 

neveznek. 
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 Amikor közös koordinátarendszerben ábrázolom az egyes országok, országcsoportok 

részesedését a világ gabonatermelésében, akkor jól nyomon követhető az előrejelzés 

számításainak eltérése a valóság adataitól.  

 Megfigyelhető mekkora eltérés van akkor, ha az „ex-post” előrejelzésnél minden idő-

szak átlépésénél a megelőző év tényleges adatait használom a következő év megosz-

lásainak kiszámításához, vagy a kezdő év eredeti adatainak kizárólagosságát biztosít-

va minden évben a megoszlás értékeit az előző év számított értékeinek felhasználásá-

val számítom tovább. 

 

A számításokat a modell természetéből adódóan természetesen minden országra vagy 

országcsoportra elvégeztem, de ábrázolni csak a nagy termelőket fogom, illetve azokat az 

országokat, amelyek piaci szempontból befolyásolhatják Magyarország részarányát. 

 

Bemutatom, hogy az „ex-post” előrejelzések bázisát képző időszak megválasztása, meny-

nyire befolyásolja az átmeneti valószínűség mátrixának használatát Ebből a szempontból 

vizsgált első termelő: Magyarország.  

Az 1. ábra diagrammjának alsó értékei annak a számításnak az eredményét szemléltetik, 

amelyben, az „ex-post” előrejelzést állandó bázison, az 1996. évet használva 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 eljárást tartom a reálisabb megközelítésnek 

a prognózis elkészítésekor. 

1. ábra:  Magyarország részesedése a világ búzaterméséből 
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Az 1. ábrán megfigyelhető, hogy a két számítási mód nem ad jelentős eltérést a termés 

Magyarországra eső részére. Fontos megfigyelni, hogy a vizsgált évek vége felé közeled-

ve a két eljárás által megadott megoszlási értékek megközelítik számszerűleg is egymást. 

A két prognózis értéksor közötti különbséget vizsgálva kimutatható, hogy nincs közöttük 

szignifikáns különbség 95%-os megbízhatósági szinten. 

 

Az eddig tárgyalt eltérés bemutatására tekintsük át egy másik, jelentősebb szerepet játszó 

országcsoportot, az EU tagországainak terméseredményeit is! 

2. ábra: Az EU részesedése a világ búzaterméséből 

 

A kétfajta „ex-post” előrejelzést önmagukhoz hasonlítva megállapítható, hogy nincs je-

lentős eltérés a módszerek között. Négyévi görgetés után is a végig becsült adattal dolgo-

zó módszer 0, 3%-os eltérést jelez a valós adatokkal szemben. Ha statisztikai módszerek-

kel 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 azzal is szemléletessé lehet tenni, hogy a vizsgált évek alatt 

mennyire tér el a Markov-lánc prognózisa a tényleges megoszlási értékektől. Érdemes 

megvizsgálni, hogy az előrejelzés és a valós megoszlási adatok közötti eltérések belül 

maradnak-e a 95%-os megbízhatósági szinten.  
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Vizsgáljuk meg, mekkora eltérés van Magyarország esetén a valós adatok és az ismert 

értékekkel végzett prognózis értékei között! Magyarország esetében az 1997-ben észlel-

hető jelentős visszaesés a 3.ábrán csak késleltetve, 1999-ben jelenik meg a Markov-lánc 

megoszlás adataiban. Az utolsó számított év azonban itt is megegyező, vagy számszerűen 

közel azonos értéket mutat. A grafikus megjelenítésnél sincs nagy eltérés a valós adat és 

az előrejelzés értékei közözött. A vizsgált időszakban a tényleges adatoktól való eltérése a 

Markov-lánc prognózis értékeinek, 5%-os tévedési szinten, nem szignifikáns. 

3. ábra: Magyarország részesedése a világ búzaterméséből 

 

Vizsgáljuk meg ezek után az előrejelzés értékeit most már a rendelkezésre álló időhatáron 

túl is!  

 

A számítások azt az eljárást igazolják, amikor az n 1 év adatát az n -dik év tényleges 

értékei alapján számoltam. Az eljárás vegyes jellegű lesz, mert ha további időszakokra 

kell elvégezni a számításokat, akkor az ismeretlen évekre már csak a bázis alapú előrejel-

zés módszere használható.  

 

A korábbi elemzések alapján azonban kijelenthetem, hogy a két típusú számítási eljárás 

ugyan tartalmaz számszerű eltérést, de ezek eredményei belül maradnak a 95%-os konfi-

dencia szinten. 
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4. ábra: Magyarország valós részesedése a világ búzaterméséből és a Markov-lánc prog-

nózisa 

 

Elvégezve a Markov-láncok átmeneti valószínűségeinek kiértékelését, a 4. ábrához ju-

tunk, amely Magyarország termésének alakulását mutatja. A valós adatok mellett a meg-

figyelt években az „ex-post” prognózis értékei láthatók. Miután végére érünk a megfigyelt 

adatsornak, a Markov-lánc adatai mutatják a termés alakulásának várható részarányát. Az 

előrejelzés szerint a magyarországi termés szerepe a prognosztizált években nem fog 

0 85%,  alá süllyedni, és nem emelkedik 0 95%,  fölé. Ebben az egytized százalékos érték-

sávban a megfigyelt utolsó év értékéhez képest csökken, majd ismét növekszik a részese-

dés aránya. A prognózis magában hordja a korábbi évek változásának emlékeit. Az előre-

jelzés lefutása szinte megismétli, magasabb részarány szint mellett, az 1996-1998 közötti 

változást. 
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3.3. Új tudományos eredmények: 

1. A marketing döntéselőkészítésben alkalmazott matematikai modellek közül elemez-

tem és értékeltem azokat, amelyek főleg az idősorok összehasonlítására használható-

ak. A vizsgált eljárások alkalmazhatósági feltételeit a szakirodalom feldolgozásával 

pontosítottam. 

2. A kutatás során olyan matematikai modellt építettem fel, amely a Markov-lánc elmé-

letén alapul, néhány rész összefüggése korábban már ismert volt, de az idősorok 

elemzésére irányuló integrált felhasználására eddig nem volt a szakirodalomban felle-

hető 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 prognózisok. 

4. A modelltermékeken végzett számítások eredményeként kimondhatom, hogy a vizs-

gált esetekben az adott termék kereskedelmét, piaci helyzetét befolyásoló tényezőkről 

olyan következtetéseket lehet levonni, amelyeket más módszerekkel költségesebben 

vagy munkaigényesebben lehetett csak előállítani. 

 



 19

4. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

 

A gyakorlat számára a következő javaslatok fogalmazhatók meg: 

- a dolgozatban leírt módszerek alkalmasak a marketing folyamatok piaci hatásainak mo-

dellezésére, 

- a többváltozós és sztochasztikus módszerekkel a szakirodalomban is leírt modellek a 

piackutatás egyes részterületein hatékony formában elemezhetőek, 

- a Markov-lánc módszerrel a piac termékeinek és folyamatainak megoszlása model-

lezhető, 

- a Markov-lánc módszerrel olyan átmeneti valószínűségeket tartalmazó sztochasztikus 

mátrixot lehet előállítani, amely elemzése önmagában is fontos információkat nyújt a 

piaci szereplők múltbéli és a jövőbeli szerepéről, 

- a Markov-lánc prognózis eljárásával a jövőbe mutatóan olyan előrejelzést lehet adni az 

egyes piaci szereplők részesedéséről, ami lefutásában „emlékszik” a korábbi időszak 

ingadozásaira, és azokat előrevetíti a jövőbe is, 

- az így készített előrejelzés jól kiegészíti a matematikai statisztika más prognosztizá-

lásra használt modelljeit. 
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