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1 Bevezetés 

1.1 A téma jelentısége, idıszerősége 
A huszonegyedik. század elején mind az egész világ, mind egyes régiói és 
országai még soha nem tapasztalt ütemő és horderejő változásokat élnek át a 
gazdaságban, a társadalomban és a fogyasztás terén. A vállalatok világát az 
innovációs kényszer uralja (Vágási, 2001), amit a felgyorsult technológiai 
fejlıdés, a folyamatosan változó piaci igények és körülmények okoznak. A 
vállalatok az innovációs folyamat létrehozásában látják az eredményes piaci 
szerepléshez vezetı eszközt, mivel az alapvetı újdonságokat megtestesítı, 
sikeres technikai innovációk a jövedelmezıség új, hatékonyabb forrásait hozzák 
létre, és a sikeres innováció megtérülési rátája messze meghaladja a 
beruházások átlagos megtérülési rátáját. 
A kormányok országuk gazdasági növekedését és a nemzetközi 
versenyképesség javulását remélik elérni az innovációs folyamat támogatása 
révén. Az OECD-országok tapasztalatai szerint a felzárkózási stratégia egyik 
sarkköve a versenyképesség, melynek egyik fı befolyásoló tényezıje a gyors 
ütemben fejlıdı országokban az innováció volt (Magda, Dinya 2008). A 
beruházások jövedelmezısége azokban az országokban magasabb, ahol a tudás-
intenzív ágazatok elıtérbe kerülnek, így az információ, a képzettség és az 
emberi erıforrás meghatározó tényezıvé válik. A tudás jelentıségét 
hangsúlyozza, hogy az egyes nemzetgazdaságok növekedési és innovációs 
potenciáljának jellemzésére általános mutatóként a K+F ráfordítások GDP-hez 
viszonyított aránya használatos. 
Az Oslo kézikönyv 2005-ben megjelent harmadik kiadásában (Oslo Manual 
2005) „az innováció: új, vagy jelentısen javított termék (áru vagy szolgáltatás) 
vagy eljárás; új marketing-módszer; vagy új szervezési-szervezeti módszer 
bevezetése”, melyen belül a termék-innováció olyan áru vagy szolgáltatás 
bevezetése, amely – annak tulajdonságai és rendeltetése vonatkozásában – új, 
vagy jelentısen megújított. Az innováció tehát kettıs jelentéső, egyrészt 
folyamatot, másrészt annak eredményét is, például kutatásom tárgyát, az új 
terméket is jelenti. 
Az OECD jelenlegi felfogása szerint az innováció egy bonyolult rendszerben 
valósul meg, mely magában foglalja a piaci keresletet, az intézményi és 
infrastrukturális környezetet, a vállalkozásokat, az oktatási és állami K+F-et, és 
az innovációs politikát. Az EU folyamatosan figyelemmel kíséri az egyes 
országainak innovációs helyzetét hét alapvetı teljesítménymutató-csoport 
vizsgálatával, melybıl összesített innovációs indexet (SII) képez. Magyarország 
a mutatók alapján 2008-ban a 27 tagállam között a 14-26. helyet foglalja el a 
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különbözı csoportokban (N.N, 2009), és így nem sikerült a „felzárkózó 
országok” kategóriából magasabb kategóriába kerülni. Az innováció 
megvalósítója az innovatív vállalat, de az Unió által készített CIS-3 Közösségi 
Innovációs Felmérés szerint hazánkban a vállalatoknak csak harmad akkora 
hányada innovatív, mint a fejlett gazdaságokban (Pakucs, Papanek 2006). Az 
innovációt hagyományosan még többnyire a lineáris modell szerint jelenítik 
meg hazánkban, ugyanakkor a gyakorlati tapasztalatok alapján kijelenthetı 
(Magda, Dinya 2008), hogy a lineáris modell már túlhaladott és erıltetett, nem 
hatékony, mert egyoldalúan kínálatorientált megoldásokhoz vezet. A 
technológiai ciklus felgyorsulásával a nemlineáris innovációs modell 
érvényesül, amelyben az innováció négy fázisa – alapkutatás, alkalmazott 
kutatás, kísérleti fejlesztés, piacra vitel – interaktív (oda-visszacsatolásos) 
módon kapcsolódik, és új megvilágításba helyezi a kapcsolódó 
szervezési/szervezeti, finanszírozási/érdekeltségi kérdéseket is például az 
egyetem-ipar-kormányzat vonatkozásában. A kutatás és az innováció egy 
rendszerhez tartozó sokszínő, összetett tevékenység: nagyon leegyszerősítve a 
K+F nyújtja a tudást, mely innovációhoz vezethet, az innováció versenyelınyt, 
pénzt eredményez többek között újabb kutatások finanszírozásához (Magda, 
Dinya 2008). 
A termékinnováció folyamata az ötlet és a termékkoncepció megalkotásától 
kezdve az új termék mőszaki tervezésén és ipari megvalósításán át, a piaci 
bevezetés és a piaci követés fıbb szakaszait foglalja magába (Vágási, 2001). Az 
innovációt a bizonytalanság jellemzi, gyakran sikertelenségbe fullad, s így 
kockázatos tevékenység a vállalatok számára. Az innováció sikeressége döntı 
mértékben a marketingnek, a termékfejlesztés szervezetének és a folyamat 
koordinálásának köszönhetı. 
Dolgozatom a termékinnovációs folyamat két utolsó szakaszával – az új termék 
piaci bevezetésével és piaci követésével – kapcsolatos matematikai 
modellezéssel foglalkozik, mely során az innováció eredményének, az új 
terméknek az elterjedését vizsgálom. Kutatómunkám elméleti alapjául szolgált, 
hogy a marketing-tevékenység segítése, az új termék terjedésének jobb 
megértése, elırejelzése érdekében az 1950-es évek elején megkezdıdött, s a 
mai napig intenzíven folyik a matematikai modellezés, s a korszerő informatikai 
eszközök elterjedésével a modellek egyre szélesebb körő alkalmazása. A 
kialakult sokféle modell más-más meggondoláson alapul, egyes modellek 
leírják a folyamatot, mások alkalmasak elırejelzésre is. A modellek egy része 
modellparamétert is nyújt, azonban a különbözı modellek paraméterei gyakran 
nem mérhetık össze, így nem lehetnek összehasonlítási alapok. Célszerő tehát 
olyan módszer kiválasztása és alkalmazása, melyet régóta, különbözı 
országokban eredményesen alkalmaznak már. Így esett választásom a Bass 
modellre (1969), melyet több országban évtizedek óta használnak különbözı új 
termékek terjedésének vizsgálatára, elırejelzések készítésére, és e modell 
paraméterei több nemzetközi összehasonlítás alapját képezik. Magyarországi új 
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termékekre jellemzı Bass paramétereket a hazai és a nemzetközi tudományos 
irodalom ismereteim szerint nem publikál - eltekintve Sipos (2009) munkájától 
- ezért tőztem ki munkám céljául e paraméterek meghatározását, összevetését a 
nemzetközi eredményekkel, valamint a modell alapján elırejelzések készítését. 
A modellparaméterek érzékenységi vizsgálatában a matematikai szempontokra 
szorítkoztam, a terjedési folyamatra ható külsı (gazdasági, társadalmi, 
marketing) körülmények változatlan voltát feltételezve, a Bass modell 
alapfeltételezésével egyezıen. 
A piaci körülmények gyors változása következtében a termék-életciklusok 
rövidülése tapasztalható, így a rövidtávú elırejelzés jelentısége nı. A 
számítástechnikai eszközök fejlıdésével és széleskörő elterjedésével a nagy 
számítási igényő modellek elıtt új alkalmazási területek nyílnak, melyek közül 
a sztochasztikus ARIMA modellt alkalmazom a kutatási témakörömben. 
A választott témakör aktualitását egyrészt (az új termék vizsgálata 
szempontjából) hangsúlyozza, hogy a 2009-es évet az EU a Kreativitás és 
Innováció Európai Évének nyilvánította, másrészt elırejelzéssel az üzleti 
döntések kockázata csökkenthetı. Az összes piackutatás ezt célozza meg, hiszen 
minél pontosabban ismert az üzleti környezet várható alakulása, reakciói, annál 
pontosabban, határozottabban lehet tervezni. 
A dolgozatban olyan módszereket vizsgálok, melyek feltételezik, hogy 
rendelkezésre áll olyan idısor, aminek felhasználásával modellezhetı a jövıbeli 
folyamat. Objektív adatokat használok az elırejelzéshez szemben a szubjektív 
elırejelzésekkel, melyek a várható változásokat, tendenciákat szakértıi 
vélemények, várakozások alapján határozzák meg. A múlt adataira alapozott 
objektív elırejelzési módszerek alkalmazásának nyilvánvaló hátránya, hogy 
feltételezik az üzleti környezet viszonylagos állandóságát. Ha az üzleti 
környezetben alapvetı változás következik be, akkor ezek a módszerek 
nyilvánvalóan rosszul jeleznek elıre. Alapvetı változásokra néhány példa: 
- Az import adatok megváltoznak, ha a vámok jogszabályi környezete 

alapvetıen átalakul – példa a hazai piacon az import használt autók 
értékesítése. 

- A piacszerkezet jelentısen megváltozik például, ha egy új versenytárs 
jelenik meg a piacon – hazai szállítmányozó piacon az uniós csatlakozás 
után megjelentek a külföldi versenytársak. 

- A gazdasági-társadalmi átalakulás - melynek következménye például, 
hogy a Statisztikai Hivatal által jegyzett fogyasztási idısorok trendje 
alapvetıen megváltozott a 90-es évek elején. 

A fenti példák arra mutatnak rá, hogy az idısorokra alapozott elırejelzések 
feltételezik a környezet állandóságát, és ha abban drasztikus változás áll be, 
akkor az elırejelzés jelentıs várható hibával rendelkezhet. Jelenleg, az 
exponenciális-növekedés, az úgynevezett „exponential world” korában az 
exponenciális ütemő technológiai fejlıdés, melyet számos kutató kimutatott és 
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igazolt, - például a Moore-törvény az informatikában, – valamint a korábban 
elkülönült szakterületek – például a bio-, nano- és információs technológiák – 
összefonódása, mennyiben változtatja meg a társadalmi-gazdasági környezetet, 
elıre nem meghatározható. A gyors változások egy visszafordíthatatlan, 
rendkívüli történelmi jelenségnek, „historical singularity” elıjelei lehetnek, 
mely olyan radikális paradigmaváltás követel meg, melyben az eddig érvényes 
elképzeléseket, eddig érvényesnek tartott törvényszerőségeket felül kell bírálni. 
A dolgozat nem az ilyen átfogó átalakulásokat és rendszereket vizsgálja: 
például a informatikai tárolóegységek piacán a pendrive megjelenése egy új 
technológia alkalmazását jelentette, érdemes tehát vizsgálni a rendelkezésre álló 
múltbeli tapasztalat alapján az új mőködési elvet használó termék várható 
terjedését, de a dolgozat nem vizsgálja, hogy ennek milyen rendszerszintő 
következményei vannak a számítógépek használatának területén. 
Mivel a gazdasági életben egyre gyorsabbak a változások, ezért egyre 
fontosabb, hogy az üzleti folyamatok tervezésénél megalapozott, objektív 
módszereket használjunk. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy figyelmen 
kívül hagyhatjuk a környezet gyors változását. A hazai menedzsment 
gyakorlatban általánosnak mondható az a vélemény, hogy a vállalati tervezés 
legfeljebb három évre tekinthetı megalapozottnak, de tervezni kell, hiszen az 
üzleti folyamatok kézbentartásának, ellenırzésének ez alapvetı feltétele. 

1.2 Célkitőzések és megoldandó feladatok 
A PhD dolgozatom fı célja a menedzsmentben alkalmazott világos célkitőzési 
kritériumok: a mennyiség, minıség, idı és hely (Quality – Quantity – Time – 
Place) dimenziók figyelembe vételével: tíz, Magyarországon terjedı, új termék 
terjedési folyamatának matematikai modellezése az elmúlt körülbelül 20 évre 
vonatkozó idısorok alapján, e folyamat összehasonlítása a nemzetközi 
tapasztalatokkal modellparaméterek alapján, a paraméterek matematikai 
érzékenységvizsgálata, valamint matematikai modell segítségével elırejelzés 
készítése. 

1.2.1 A fı célkitőzésekhez kapcsolódó részfeladatok: 
- Az utóbbi 50-60 év, új termék terjedési folyamatának mechanizmusát 

vizsgáló szakirodalmak legjelentısebb eredményeinek megismerése a 
nemzetközi szakirodalom alapján.  

- Az említett idıszak piaci kereslet elırejelzési-, valamint az új termék 
elterjedési modelljeinek áttekintése, értékelése - különös tekintettel a 
matematikai modellekre - figyelembe véve a modellhez felhasznált adatok 
jellegét, valamint a matematikai illesztési módokat a hazai és a nemzetközi 
szakirodalom alapján. 
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- Az elmúlt húsz évben Magyarországon terjedı új termékekrıl reprezentatív 
mintán alapuló adatok beszerzése, győjtése, ehhez kapcsolódóan az 
adatgyőjtési módszerek tanulmányozása. 

- A rendelkezésre álló adatokra alkalmazható olyan matematikai modell 
kiválasztása, mellyel az adott idıszakban nemzetközi összehasonlítás 
lehetséges. 

- A kiválasztott matematikai modell számítógépes környezetbe ültetése, majd 
az új magyar termékek terjedési folyamatát jellemzı paraméterek értékeinek 
meghatározása. 

- A magyar termékek terjedési jellemzıinek összehasonlítása a nemzetközi 
tapasztalatokkal. 

- Az alkalmazott matematikai modell paraméterértékeinek érzékenységi 
vizsgálata matematikai szempontból. 

- A termék-életciklusok hosszában megfigyelhetı csökkenı tendencia miatt 
olyan matematikai modell keresése, alkalmazása, mely rövidtávú 
elırejelzést ad a termék terjedésére. 

1.2.2 A PhD dolgozat hipotézisei 
H1. A nemzetközi irodalomban elterjedten alkalmazott Bass modell 
alkalmazható magyar idısorokra, és a modellparaméterek alkalmasak a magyar 
és más országok terjedési folyamatainak összehasonlítására. 
H2. A Bass modell paraméterértékei nem függetlenek az illesztés módjától, 
valamint az idısor hosszától, lépésközétıl. 
H3. Létezik olyan módszer, amellyel a Bass modell is alkalmazható a 
szezonális hatást tartalmazó idısorokra. 
H4. Sztochasztikus idısor-elemzések alkalmasak lehetnek az új termék 
terjedésének rövidtávú elırejelzésére. 

1.2.3 Kutatás menete 
Munkám elején a szakirodalmat tanulmányoztam, hogy megismerkedjek az új 
termék elterjedését befolyásoló tényezıkkel, a terjedés folyamatával. 
Áttekintettem a termékek értékesítésének elırejelzési módszereit, különös 
tekintettel az új termékek elırejelzésére. Az elırejelzési módszerek 
tanulmányozása során fokozott figyelmet fordítottam a szükséges adatok 
jellegére, hogy olyan módszert válasszak, amihez Magyarországon várhatóan 
sikerül adatokat győjteni. 
A kiválasztott, diffúziós Bass modellhez piaci értékesítési adatok szükségesek, 
ezért több cég segítségét kértük – többnyire sikertelenül, mivel ezek az adatok, 
különösen új terméknél stratégiai jelentıségőek, ezért üzleti titokként kezelik. A 
modellezéshez ezek után primer adatok győjtését határoztam el, s az adatgyőjtés 
módszertanának tanulmányozását követıen többféle struktúrájú és alapú 
kérdıívet állítottam össze, felhasználva az Internet adta lehetıségeket is. 
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Kidolgoztam a modellillesztés számítógépes hátterét, miután tanulmányoztam a 
Bass modell illesztési módjának lehetıségeit, és alkalmaztam a modellt a 
rendelkezésre álló adatsorokra. Az eredményül kapott paramétereket 
összehasonlítottam a nemzetközi tapasztalatokkal, majd több szempontból 
érzékenységi vizsgálatot végeztem a paraméterértékek, valamint a modell 
illeszthetısége szempontjából. 
A termék életciklusok rövidülése miatt rövidtávú elırejelzési módszert 
kerestem. A sztochasztikus ARIMA modellt alkalmaztam diffúziós és nem 
tisztán diffúziós új termékterjedési folyamatokra is. 
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2 Szakirodalmi áttekintés 
A gazdasági növekedés innovációra alapozott koncepciójában Schumpeter a 
XX. század elején három növekedési ciklust különböztet meg: invenció, 
innováció és a diffúzió, mely utóbbin a mőszaki újdonság elterjedését, 
szélesebb körő használatát érti. Több elmélet összevetése alapján (Husti, 2007) 
az innováció: 
- „alapvetı küldetése a piaci igények mind teljesebb kielégítése, 
- a versenyképesség javításának stratégiai eszköze, 
- átfogja a K+F tevékenységektıl a megvalósításon keresztül az 

értékesítésig terjedı munkafázisokat, 
- irányulhat termék és/vagy eljárás kifejlesztésére, jelentısebb 

megújítására, 
- komplex, tértıl és idıtıl el nem vonatkoztatható tevékenység-rendszer, 
- minısítésének alapja a siker.” 

A schumpeteri gondolat – a gazdasági fejlıdés motorja az innováció – 
helyessége napjainkban sem vitatható, mivel az innovációs folyamatok 
stratégiai jelentıséggel bírnak nemcsak a versenykörnyezetben mőködı 
vállalkozások tevékenységében (Husti 2006), hanem a nemzetgazdaságokra 
vonatkoztatva is, mivel az OECD-országok tapasztalatai szerint a felzárkózási 
stratégia egyik sarkköve a versenyképes, gyors ütemben fejlıdı országokban az 
innováció volt (Magda, Dinya 2008). Az extenzív bıvülés hagyományos két 
motorja, a tıke és a munka egyre kevésbé járul hozzá az elırehaladáshoz 
(Pakucs, Papanek 2006), míg a technika fejlıdése az új találmányok 
alkalmazása következtében a XX. sz. végén néhány évtized alatt megváltoztatta 
a világot. Az elektronika fejlıdése következtében például egyrészt az 
informatika minden ágazatban nélkülözhetetlen eszközként segíti a 
vállalkozások folyamatait, másrészt a telekommunikációban újabb növekedést 
eredményezett a mobiltelefonok megjelenésével, s kialakult egy új technológia, 
az info-kommunikáció, mely mind a munkában, mind a szabadidıben fontos 
technológiaként jelent meg, s megerısítette a szolgáltatási szektort is. 
Napjainkban az info-kommunikációs iparon kívül a nukleáris ipar, a 
biotechnológia, a nanotechnika, stb. olyan új termékeket hozhat létre, melyek a 
régi fogyasztói igényeket magasabb szinten képesek kielégíteni, valamint új 
igényeket is generálnak, azaz új piacot teremtenek. 
Innováció létrehozásához a versenyképesség megırzése érdekében mind több 
tudományos, technológiai és szervezési területen szükséges a magas szintő 
tudás. A meglévı tudás átadása oktatási folyamatban történik, egyrészt oktatási 
intézményben, másrészt a vállalatoknál, szükség van azonban új tudás 
megszerzésére is, melyre K+F tevékenység keretében kerül sor. Az oktatás, 
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kutatás és az innováció szoros kapcsolata, az un. „fejlıdési háromszög” fontos 
feltétele a tudásalapú gazdaságnak, társadalomnak (Magda, Dinya 2006), 
melynek megvalósításában fontos szerepe van a kormányzat, az egyetem és az 
ipar együttmőködésének. Az egyetem-ipar-kormányzat interakciói által alkotott 
„hármas spirál” tri-laterális hálózatai, a spirálok közötti szerepátvételben 
gyökerezı intézményformálási platform jellege új fejlesztési módszerekhez és 
innovációs stratégiákhoz vezetve meghatározzák a gazdasági-társadalmi 
fejlıdést. Hazánkban innovációs mintarendszerként jött létre például egy 
bioenergetikai tudáscentrum és erre épülı innovációs klaszter (Magda, Dinya, 
2008). 
Az európai K+F szektor világszínvonalú „tudása” – mely megmutatkozik a 
tudományos publikációkban – ellenére a tudományos eredmények gyakorlati 
alkalmazása vontatott, a szabadalmak száma alacsony, így az amerikai és a 
japán termékek piacképessége számos szférában jobb, mint az európaiaké. 
Fokozza a nehézséget az erısödı kínai és indiai verseny is, ezért az EU a 
Lisszaboni programban a versenyképesség javítását célzó innovációs 
erıfeszítésekrıl, a tudás-gazdaság intenzív fejlesztésérıl határozott. 
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1. ábra Az innovációs rendszer fı elemei (Oslo Manual 2005) – saját 
szerkesztés 

Az 1. ábra szemlélteti az innovációs rendszer fı elemeit és kapcsolatukat a 
tudásalapú gazdaságban a 2005-ös Oslo kézikönyv alapján. Ebben a 
rendszerben az innovációs folyamatra már nem a hagyományos lineáris modell 
(alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés, piacra vitel) érvényesül, 
hanem visszacsatolásokat tartalmazó láncmodell, s olyan új jelenségek 
tapasztalhatók, mint például a vállalkozások együttmőködése a tıkeerıs 
innovációkban. A mai, globalizálódó gazdaságban újdonság, hogy tipikussá 
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válik a fogyasztóvédı tanácsadás, valamint a kis- és középvállalkozások 
viszonylatában is tapasztalható tanácsadói rendszer, mely tudás-intenzív 
szolgáltató rendszer, részben állami segítséggel, részben üzleti alapon. 
A mőszaki fejlıdés egyre nagyobb mértékő kiszámíthatatlansága, amely egyre 
jelentısebb, társadalmi szinten megjelenı következményi lehetıségekkel 
párosul, változást eredményezett a technológiai hatáselemzés gyakorlatában, 
mely napjainkra szerves részét képezi a fejlett országok állami feladatköreinek. 
A hatáselemzésbe, mely tulajdonképpen elırejelzés, új módszereket is 
bevezettek. 
Dolgozatom a visszacsatolásokat tartalmazó termékinnovációs folyamat két 
utolsó szakaszával – az új termék piaci bevezetésével és piaci követésével – 
kapcsolatos matematikai modellezéssel foglalkozik, mely során az innováció 
eredményének – az új terméknek és egyes esetekben a hozzá kapcsolódó 
szolgáltatásnak – elterjedését vizsgálom. Az új termék elterjedésének 
vizsgálatát az innovációs folyamat tükrében a 2. ábra szemlélteti. A feltüntetett 
elfogadás-görbével kapcsolatos a munkám. 
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2. ábra Az innováció folyamata – saját szerkesztés 

Mennyiség: Q(t) 
 Nyereség: P(t) 

Összes 
elfogadás: N(t) 
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2.1 A piaci kereslet elırejelzési módszerei 
A keresletmérésnek többféle célja lehet. Kotler és Keller (2006) a kereslet 
mérésének összesen kilencven típusát különbözteti meg három szinten: 
- idıszint: rövid-, közép- és hosszútáv, 
- térbeli szint: vevı, körzet, régió, USA (azaz ország), világ, 
- termékszint: termékcikk-, termékforma-, termékvonal-, vállalati, iparági 

és összes eladások. 
Az elırejelzések különbözı típusú piacokra terjedhetnek ki: a lefedett, a cél-, az 
elérhetı és a potenciális piacra (Kotler, Keller 2006). A kereslet becslése 
kiterjedhet a jelenlegi piacra, illetve a várható kereslet becslésére, jelen téma 
szempontjából az utóbbi módszerei bírnak jelentıséggel. Az elırejelzéseket 
három szinten végzik a következı sorrendben: makrogazdasági, ágazati és 
vállalati szinteken (Kotler, Keller 2006). 
A marketing elırejelzések véleményeken és statisztikai forrásokon alapulnak 
(Armstrong és Brodie 1999), az elırejelzési módszerek áttekintését e 
csoportosítás alapján végzem. 

2.1.1 Véleményen alapuló technikák 
Véleményen alapuló módszerek (judgment technics): az elırejelzési 
folyamatban résztvevık – vásárlók, értékesítık, szakértık – ítéletein alapuló 
technikák a múlt, vagy a jelen kvalitatív adatait rendszerezik. Ide tartozik 
például a vásárlói várakozások felmérése, az eladók véleménye (composite of 
sales force opinion) és a vezetıi vélemények (jury of executive opinion). 
Sokszor vitatják az intuitív vélemények korlátait, mégis többen egyetértenek 
abban, hogy a véleményen alapuló modellek, melyeket gyakran „decision 
calculus” modellnek is neveznek, a piaci viselkedés hasznos elırejelzıi, és sok 
esetben bebizonyosodott, hogy lehet olyan jó elırejelzı, mint más, 
komplikáltabb módszer. (Lehmann 1985). 
A legkevésbé bonyolult elırejelzı módszer a szakértıi vélemények (judgment) 
alkalmazása, mely módszernek az értéke nagymértékben függ attól, hogy a 
szakértık mennyire tudják emlékezetébıl elıidézni a releváns adatokat, 
felismerni a hasonlatosságokat a becslések során. A véleménykialakítás gyakran 
rendszertelen folyamat, ezért alkalmazása talán elınyösebb az egyes kvantitatív 
módszerek korlátainak legyızésében, mint önálló módszerként. Véleményen 
alapuló döntési fák is alkalmazhatók az elırejelzések kifejlesztésében.  
A szakértıi szavazás (polling of experts) a szakértıi vélemény módszer 
kiterjesztése, mely több szakértı elırejelzését győjti össze. A menedzserek, 
piaci szakértık körében végezett felmérések eredményeit átlagolják – esetleg 
súlyozottan, ha a megkérdezettek tapasztaltsága nagymértékben eltérı. A 
szakértıi szavazás leghasználhatóbb információja az elırejelzési tartomány és 
azok az okok, amelyeken az elırejelzések alapulnak, és nem az átlagok 
(Lehmann 1985).  
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A csoportos szakértıi véleményalkotás két technikája (Lehota 2001):  
1) Véleményegyeztetés (panel consensus): melynek során egy szakértıi 
csoportot helyeznek el egy teremben, s várják, hogy megegyezzenek az 
elırejelzésben. Eltekintve a domináns-csoporttag problémától, ez a módszer 
általában a hagyományos értelemben vett bölcsességet eredményezı, gyors 
technika. Az eljárás egyik fı hátránya, hogy a domináns résztvevık 
véleményüket mintegy rákényszerítik a többiekre, elınye azonban, hogy gyors, 
annak ellenére, hogy többnyire két fordulót tartanak. 
2) Delphoi módszer szakértık véleményalkotását szervezık irányítják, a 
véleményeket írásban, több fordulóban fogalmazzák meg. A módszer fı elınye 
a jól alátámasztott közös álláspont, hátránya, hogy lassú. 
A véleményen alapuló technikákat ma megváltoztatott formában is alkalmazzák 
meggyorsult világunkban: a közvéleményt a lehetıségek szerint legjobban 
reprezentáló laikusok csoportját is bevonják az elırejelzésekbe, hidat képezve a 
laikusok, szakértık és a politikai döntéshozás között (Andersen-Jaeger 1999 in 
Várkonyi 2005) Az elıbbi két módszeren kívül a szcenárió-workshopokat is 
alkalmazzák ilyen módon, mely az adott témában laikusnak számítók 
csoportjának más szereplıkkel való interakcióján alapul. A tudás- és 
tapasztalatcsere során együttes víziót alakítanak ki a vizsgált kérdéskörrıl és 
alternatív cselekvési terveket készítenek. A módszer szakaszi: kritizálás, 
vízióalkotás, elképzelések létrehozása. 
 

2.1.2 Statisztikai forrásokon alapuló technikák 
Statisztikai forrásokon alapuló technikák a múlt adatait dolgozzák fel. Az egyik 
legelterjedtebben alkalmazott módszer az idısorelemzés, mely a múltbeli 
eladási adatokban a rendszeresen ismétlıdı mintákat tárja fel objektív módon, 
feltételezve, hogy a múltbeli eladások szolgálnak a jövıbeni eladások 
elırejelzésének alapjául. 
A kvantitatív módszerek közé tartozó idısorok vizsgálatának determinisztikus 
és sztochasztikus szemléletmódját különbözteti meg Komáromi (2001). A 
determinisztikus szemléletmód feltételezi, hogy a vizsgált jelenség elıre 
meghatározható „pályával” rendelkezik, amit kisebb nagyobb véletlen 
ingadozások torzítanak. A determinisztikus modellek hosszú távú hatásokat 
vizsgálnak. A sztochasztikus idısorelemzés elsısorban a rövidtávú hatásokkal 
foglalkozik, ahol a véletlennek fontos szerepe van. Az idısorelemzés harmadik 
irányzatának, a spektrálanalízisnek a társadalomtudományban kicsi a szerepe 
(Hunyadi et al. 1991). 
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2.1.2.1 Determinisztikus idısor-elemzés 
A determinisztikus idısor lehetséges összetevıi az említett pálya, azaz trend, 
ciklus, szezon és a véletlen hatás. A trend hosszú távú alapirányzat, a teljes 
idısoron végigvonuló változás, az átfogó környezeti hatás következménye. A 
szabálytalanul ismétlıdı ciklus (ciklikus ingadozás) középtávú hatás, pl. 
technológiai váltás, kormányzati beavatkozás következménye. Szezon 
(szezonális hatás, szezonális ingadozás) egy ismétlıdı, periodikus hatás; mely 
az évenként, havonta, hetente ismétlıdı termelési, értékesítési körülmény 
hatása. A valóságban mindig fellépı véletlen ingadozás (hibakomponens, 
rezidium), a zavaró hatásokat leíró véletlen komponens, nulla várható értékő 
valószínőségi változó. Az idısor a komponensek kapcsolódási módja szerint 
additív, vagy multiplikatív lehet. 
Többféle eljárás alkalmazható a csak véletlen ingadozást tartalmazó idısorokra, 
például az utolsó értékre alapozott eljárás, az átlagoló elırejelzı eljárás, az 
utolsó szakaszra alapozott elırejelzési eljárás, vagy exponenciális simítás. 
Amennyiben a véletlen hatás mellett trend is fellép, az analitikus trendillesztés a 
legkisebb négyzetek módszerével, valamint a mozgóátlagolású trendszámítás 
használható, bár ez utóbbi nem ad a folyamatra jellemzı paramétereket. A 
ciklikus komponens többnyire a mozgó átlagolású és az analitikus trend 
különbségeként becsülhetı. Amennyiben az elızıekhez képest még szezonális 
hatás is fellép, additív modell esetén a szezonális eltérések, multiplikatív modell 
esetén a szezonindexek alkalmasak a szezonhatások kimutatására. A 
gyakrabban alkalmazott módszerek rövid ismertetése Lehmann (1985) alapján: 
Exponenciális simítás: Az exponenciális simítás a szó szoros értelmében 
kisimítja a véletlen változásokat. A trendet és a szezonalitást külön kell 
becsülni. Az exponenciális simítás legegyszerőbb formája az elızı periódus 

eredményének (St) és elırejelzésének ( tŜ ) súlyozott kombinációja alapján végzi 

az elırejelzést: 

tt1t Ŝ)1(SŜ α−+α=+  

Ahol  
∋α ]0, 1[ intervallumnak. 

Analitikus trend: elıre ismert, vagy feltételezett trendfüggvényt határoz meg a 
paramétereknek a legkisebb négyzetek módszerén alapuló becslésével. E 
paraméterek segítségével az idısor alaptendenciája megadható, leírható és elıre 
jelezhetı. A regresszió analízis független változója ebben az esetben az idı (t), 
az illesztet függvény lineáris, exponenciális, stb. lehet. A lineáris regresszió 
becslést nyújt az alapszintre (a, tengelymetszet) és a trendre (b, meredekség). A 
szezonális hatást a regresszió elıtt el kell távolítani a függı változóból, erre 
többféle módszer létezik, pl.: a „dummy” változó bevezetése. A modell: 
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S=a+b*t 
Ahol 

a tengelymetszet 
b meredekség. 

Az elırejelzésen túl a regresszió hibabecslést is nyújt: 
- az illeszkedés jóságának mértéke: R2, a korrelációs együttható becsült 

értékének négyzete,  
- a becslés sztenderd hibája: nagy elemszámú mintákon végzett 

regresszióknak a vizsgált paraméterre mennyi lenne a szórása. 
- Dubrin Waston statisztika, mely kimutatja a szignifikáns ciklusokat 

(szezonalitásokat), nem-linearitásokat a mintában. 
Mozgóátlagolás: A mozgóátlag egy régi, megbízható segítség az 
elırejelzésben, melyet széles körben alkalmaznak az adatokban levı zaj 
csökkentésére, az adatok alapmintáinak felfedésére. A mozgóátlagolt idısor t 

idıponthoz tartozó értéke, tŜ  az eredeti idısor t idıpillanathoz, St és a 

megelızı, ill. következı idıpont(ok)hoz tartozó értékek átlaga. A három-
periódusú mozgóátlag például az alábbi összefüggés alapján számítandó: 

3

SSS
Ŝ 1tt1t

t
+− ++

=  

A mozgóátlagolt sorból kikövetkeztethetı a trend, vagy a szezonális hatás, 
melynek ismeretében elırejelzés tehetı. 
Sok esetben az analitikus trendszámítás (regresszió analízis) helyettesíti ma a 
mozgóátlag módszert és az exponenciálissimítást, mivel nehézkes a 
paraméterbecslés (Lehmann, 1985), de a statisztikai programcsomagok 
elterjedésével véleményem szerint ma ez a probléma már nem merül fel. 
A mozgóátlagolás az eredeti adatpontokat egyenlıen súlyozza, az 
exponenciális-simítás egyenlıtlenül, a regresszió általában egyenlıen, de 
lehetıség van a differenciált súlyozásra is. 
Az idısor-elemzı módszerek „varázsa az egyszerő eleganciájukban és a precíz 
kimenetükben” rejlik (Busch, Houston 1985), de csak annyira jók, amennyire 
az alapfeltételezésük: a jövıt erısen meghatározza a múlt. Ezek a módszerek 
nem veszik figyelembe az új versenytársak megjelenését, a régiek eltőnését, s a 
vállalaton belüli változásokat sem. 
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2.1.2.2 Sztochasztikus modellek 
Gyakorlati alkalmazásokban mőszaki területeken évtizedek óta használják a 
sztochasztikus idısor-modelleket, amelynek lényege, hogy egy független 
változót viszonyítanak saját múltbeli értékeihez és véletlen hibáihoz. Az utóbbi 
évtizedekben más területeken, pl. az ökonometriában (Ramanathan 2003) is 
sikeresen alkalmazzák rövidtávú elırejelzésekre, például árfolyamok, tızsdei 
papírok erısen ingadozó idısorainak vizsgálatában. 
A sztochasztikus idısor modelleknél idısort gyakran modellezik a trend, 
szezonális, sztochasztikus komponens összege, vagy szorzataként – additív, 
vagy multiplikatív modell. (Rédei, Szentmiklósi 2000): 
 

Yt=Tt+ St + εt, vagy Yt=Tt*St *µt 
ahol 

 Yt – valószínőségi változó a t idıpontban 
 Tt – a trend összetevı 
 St – a szezonális összetevı 
 εt , µt – sztochasztikus véletlen változók 

Ha az idısor adatainak nagysága az adatsor értékeinek nagyságrendjével 
változik, akkor a szorzat-modell, egyébként az összegmodell alkalmazandó 
(Rédei, Szentmiklósi 2000), a modellválasztásban az adatok ábrázolása is segít 
(Lehmann 1985). 
 
A sztochasztikus idısorelemzés a hosszútávú pálya létét tehát nem tagadja, de 
annak másodlagos szerepet tulajdonít, így azt nem vizsgálja, csak a lényegesnek 
tartott véletlen hatást elemzi. 
A sztochasztikus idısorelmzés az idısort sztochasztikus folyamatként fogja fel, 
azaz az  

YT,. Y-T+1,  …,  Yt, …,  YT 
 
valószínőségi változók sorozata alkotja az idısort. Ennek egy realizációját 
jelentik az 

y1, y2,  …, yt, …, yn 

 
megfigyelések, azaz a megfigyelt idısor. A társadalmi-gazdasági jelenségek 
vizsgálatakor az a probléma merül fel, hogy a jelenségek idıben csak egyszer, 
megismételhetetlen módon zajlanak le, nincs lehetıség az ismételt mintavételre, 
azaz a t idıponthoz tartozó Yt valószínőségi változónak csak egyetlen yt 
megfigyelt értéke áll rendelkezésre, és ebbıl kell következtetéseket levonni Yt-
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re vonatkozóan. (A mőszaki tudományokban például az egy-egy folyamatot 
elvben azonos körülmények között többször le lehet játszani, így bármely t-hez 
tartozóan mintát lehet venni, és ezek alapján megalapozott statisztikai 
következtetésekre jutni az Yt valószínőségi változó tulajdonságait illetıen.)  
Az Yt(-T≤t<T) valószínőségi változó jellemzıi a várható értéke, 
szórásnégyzete, idısorok esetén az idıbeli rendezettség miatt fontos ezen felül 
az egymást követı változók sztochasztikus kapcsolatának mérése, illetve 
jellemzése, melyre a k-adrendő autokovariancia alkalmas, mely az egymástól k 
idıegységnyi távolságra levı Y változók közötti sztochasztikus kapcsolatot 
mérı kovariancia. További jellemzı a megfelelı kovariancia és szórások 
hányadosaként elıállítható k-adrendő autokorrelációs együttható, melyet k 
függvényében vizsgálva az idısor autokorrelációs függvénye adódik.  
 
(Autokorreláció: az autokorreláció kifejezi, hogy az idısorban a megfigyelések milyen 
kapcsolatban vannak egymással, mérése: a jelen megfigyelés (Yt) és az s periódussal korábbi 
megfigyelés (Yt-s) korrelációjával  
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ahol 
n – a megfigyelések száma a teljes adatsorban 
 s – lag - lemaradás 

 Y  - a teljes idısor középértéke 
Az rs értékei -1 és +1 közé esnek. Box és Jenkins javaslata: s durván legyen egyenlı n/4-el. 
Parciális autokorreláció: az Yt és Yt-s közti kapcsolatot jelenti a közbensı megfigyelések hatása 
nélkül. 
ACF - autokorrelációs függvény és a PACF – parciális autokorrelációs függvény az összes lag 
függvényei. Ha az ACF, vagy a PACF valamely lag-nél szignifikánsan eltér nullától, akkor a 
korrelációt be kell az ARIMA modellbe vonni.) 
 

Mivel minden idıpontra csak egyetlen megfigyelés van, yt, az elıbb említett 
jellemzıket becslési célra nem lehet felhasználni, ezért azt a feltételezést kell 
tenni az idısorra, hogy ezek az értékek idıben nem változnak, azaz az idısor 
stacionárius, melybıl következik, hogy az idısor nem tartalmaz trendhatást és 
az idıbeli sztochasztikus kapcsolatok állandóak. E feltétel következtében az 
idısorelemzés menetének elsı lépése, annak vizsgálata, hogy az idısor 
stacionárius-e, - ha nem, megfelelı eljárással azzá kell tenni, - ezek után az 
egyes megfigyelt értékeket (yt) már mintának lehet tekinteni és megfelelı 
becslıfüggvények alkalmazásával az idısor jellemzıire becslések készíthetık. 
Ezek segítségével rekonstruálni lehet az Yt=f(Yt-1, Yt-2,  ..., Yt-k, εt, εt-1, ... εt-k) 
függvényt, melybıl az empirikus idısor származtatható. A rekonstrukció 
matematikai szempontból nehezen megvalósítható, ezért a gyakorlatban az 
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elméletileg megalapozott sztochasztikus modellek közül a mintából számított 
empirikus jellemzık segítségével lehet azonosítani azt a modellt, amelyik 
leginkább adhatja az empirikus jellemzıket.  
 
Sztochasztikus folyamatok: 
A fehér zaj (εt ) egymástól független, 0 várható értékő és azonos szórásnégyzető 
véletlen változók sorozata, tehát ez a ténylegesen véletlen folyamat 
stacionárius. 
A bolyongási folyamat igen egyszerő sztochasztikus folyamat mely az  

Yt=Yt-1+ εt  és Y-T= ε-T 
egyenletekkel írható le, azaz a folyamat egy véletlen kezdıpontból (ε-T) indul, a 
következı idıpontban ettıl véletlenszerően mozdul el és így fehér zaj 
folyamatok összegeként elıállított, nem stacionárius folyamat. 
A bolyongási folyamat egy változata abból indul ki, hogy nem 0, hanem µ≠0 
várható érték körül történik a bolyongás: 

Yt=Yt-1+ µ +εt 

Melynek elsı differenciája: ∆Yt= µ+εt, a sztochasztikus trend, ami a lineáris 
trend sztochasztikus szemlélető felírása: a lineáris függvény mindenkori értékét 
a véletlen befolyásolja, ami beépül a folyamatba és a következı idıszakban is 
érvényesíti hatását. 
Mozgóátlagolású (Moving Average), MA(q) folyamatok a különbözı 
idıpontokhoz tartozó fehér zajok lineáris kombinációja, azaz az idısor jelenlegi 
értékét a jelenlegi és a megelızı idıpontok véletlen változóinak függvényében 
írja le: 

Yt= εt+ Φ1εt-1+ Φ2εt-2+....+ Φqεt-q 
ahol 

q – a mozgóátlagolású folyamat rendje. 
A MA(q) folyamat stacionárius és autokorrelációs függvényének elsı q tagja 
(k<q) nem nulla, míg a további tagjai (k>q) nullák (Hunyadi et al. 1992). E 
tulajdonság alapján, megfelelı próbák elvégzése alapján eldönthetı, hogy a 
megfigyelt idısor valóban MA(q)-ból származónak tekinthetı-e. 
 
AutoRegresszív, AR(p) folyamat mindenkori értéke kifejezhetı a korábbi 
értékek lineáris kombinációja és egy fehér zaj folyamat összegeként: 

Yt= Θ1 Yt-1+ Θ2Yt-2+ ... + ΘpYt-p + εt 
ahol 

p – az autoregresszív folyamatrendje. 
Az AR(1) folyamat azonosításához például az a tulajdonság használható fel, 
hogy a megfigyelt idısorból számított autokorrelációs függvény monoton 
exponenciálisan csillapodik. 
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Az AutoRegresszív és MozgóÁtlagolású, ARMA(p,q) modell esetén az elıbb 
tárgyalt két hatás kombinációja figyelhetı meg: 

Yt= Θ1 Yt-1 + Θ2Yt-2 + ... + ΘpYt-p + εt + Φ1εt-1 + Φ2εt-2 +....+ Φqεt-q 
 
 
 
 
A szezonális hatást mutató folyamatokban a szezonális összetevı is 
tartalmazhat P-ed rendő autoregresszív, illetve Q-ad rendő mozgóátlagú 
folyamatot: SARMA(p, q)(P, Q). 
 
Az elméleti idısort jelentı sztochasztikus folyamat jellemzıi (várható értéke, 
szórásnégyzete és autokorrelációs együtthatói) - a fent említettek alapján - csak 
akkor becsülhetık a tapasztalati idısorból, ha ezek a jellemzık idıben 
állandóak, azaz függetlenek a t idıváltozótól. A tapasztalati idısor tehát nem 
tartalmazhat trendhatást, s az ingadozások intenzitása sem változhat az idıben 
és az autokorrelációs együtthatói idıben állandóak. Ha az idısor nem 
stacionárius – gazdasági folyamatokban általában növekedés tapasztalható – 
akkor stacionáriussá kell tenni, pl. differenciaképzéssel. Az úgynevezett 
integrált (I) idısorok elemzése az ARIMA(p,d,q) modellel lehetséges, ahol a 
jelölésben a d azt jelöli, hányszor kellett az idısort differenciálni a trendhatás 
kiküszöböléséhez. 
A trend és szezonális hatást egyaránt mutató idısorokra a 
SARIMA(p,d,q)(P,D,Q) illeszthetı, ahol a P és D a szezonhatásban található 
autoregresszív, mozgóátlagolású folyamatok rendje, illetve P a stacionaritáshoz 
szükséges differenciaképzések száma.  
Az ARIMA modellezés lépései Box és Jenkins szerint (Ramanathan 2003) 

1. Annak eldöntése, hogy a megfigyelt idısor stacionárius-e például az 
idısor ábrázolásával, vagy megfelelı statisztikai próbákkal. Ha az idısor 
nem stacionárius, akkor transzformációkkal azzá kell tenni például 
differenciaképzéssel, vagy az idısor logaritmálásával. 

2. Modellazonosítás, identifikáció: annak megválaszolása, hogy milyen 
típusú modell illesztésével érdemes próbálkozni, illetve milyen legyen az 
autoregresszivitás és/vagy, a mozgóátlagolás rendje. Erre a kérdésre a 
választ a tapasztalati, vagy a transzformált idısor autokorrelációs, vagy 
parciális autokorrelációs függvényeinek (ACF és PAC) jellege nyújt 
segítséget. 

3. Becslés: – a Θ és Φ modellparaméterek becslése (a már stacioner 
idısoron) 

4. Ellenırzés, tesztelés: jól illeszkedik-e a modell: tesztek futtatásával, 
például az eltérések ACF-je, PACF-je fehér zaj hatást mutat-e. Ha nem jó 

AR(p) MA(q) 
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az illeszkedés, akkor iterációs folyamatot kell kezdeni más modellel, más 
paraméterértékekkel. 

5. Ha a tesztelés eredménye arra utal, hogy a modell jól alkalmazható az 
idısorra, akkor a becsült paraméterek felhasználásával elıállíthatók az ex 
post értékek, elırejelzések végezhetık. 

6. illeszkedés, akkor iterációs folyamatot kell kezdeni más modellel, más 
paraméterértékekkel (3. ábra). 

Az ARIMA modell elınye, hogy gyakran pontos elırejelzést ad stabil 
környezetben. Hátránya, hogy sok adatot és nagy tapasztalatot kíván. (Lehmann 
1985) 

 

3. ábra  ARIMA modellezés lépései (Humyadi et al. 1992) - saját 
szerkesztés 

START

Stacionárius?

Identifikáció
ARMA(p,q)

Paraméterbecslés
(Ф és Θ)

Ф és Θ
szignifikánsak-e?

Elemzés, elırejelzés,
közlés

STOP

Transzformációk 
(differencia, 

logaritmus stb.)

Identifikáció 
módosítása (más 
modell választása)

i

n

i

n
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2.1.3 Az elırejelzı módszerek osztályozása 
A szakirodalomban a véleményeken és statisztikai forrásokon alapuló 
osztályozáson (Armstrong és Brodie 1999) kívül többféle osztályozási mód 
figyelhetı meg. Lehota (2001) a fontosabb elırejelzési módszereket – a 
fentiekhez hasonlóan – a csoportos szakértıi véleményalkotás technikái és az 
idısorok kategóriákba sorolja (4. ábra). 
 

 

4. ábra Fontosabb elırejelzési módszerek Lehota (2001) – saját 
szerkesztés 

 
Bauer és Berács (2001) valamennyi elırejelzési módszert két alapvetı eljárásra 
vezet vissza: az extrapolációra (elıreszámításra) és a reflexióra 
(visszaszámításra). Az extrapoláció szerint a felismert múltbeli és jelenbeli 
törvények, törvényszerőségek és alaptendenciák folytatódnak. A 
visszaszámításnál (reflexiónál) a kiindulási alap a jövı, a jelenlegi helyzetet a 
jövıre vonatkozó hipotézisekkel vetik egybe. A feltételezett jövıbıl tartanak a 
jelen felé. 
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Az értékesítést elırejelzı módszereket Busch és Houston (1985) a 
véleményezési módszerek (judgment technics), az idısorelemzés és az okozati 
technikák (causal technics) csoportjaiba sorolja. Az eddig nem említett okozati 
technikák múltbeli kvantitatív adatok alapján kísérelnek meg kapcsolatot 
felfedezni az eladások és más tényezık között statisztikai módszerekkel, azaz 
nemcsak leírják, és a jövıbe vetítik a múlt eladási mintáit, hanem megpróbálják 
megérteni a múltat, s ez alapján jelezni elıre (Busch, Houston 1985). 
Statisztikai keresletelemzés során például az egyes okozati tényezık - 
jövedelem, marketing kiadások - forgalomra gyakorolt hatását mérik Az 
ökonometriai modelleknél a rendszeregyenletekhez a paramétereket 
statisztikailag illesztik (Kotler, Keller, 2006). 
 

5. ábra Az értékesítést elırejelzı módszerek (Busch, Houston 1985) – 
saját szerkesztés 

 
Az elırejelzésnek kvalitatív, extrapolációs és modellépítı módszereit 
különbözteti meg Lehmann (1985). A modellépítı módszerek múltbeli adatokat 
dolgoznak fel úgy, hogy feltételezésekkel élnek a vizsgált folyamat 
alapösszefüggéseire. 
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6. ábra Elırejelzı módszerek (Lehmann 1985) – saját szerkesztés 

 
Az utolsó periódus + X% extrapolációs kvalitatív módszer az elırejelzés egyik 
legegyszerőbb megközelítési módja, mely az elırejelzendı változó várható 
változásának százalékos becslése. A grafikus becslés a grafikonon megjelenített 
múltbeli adatok felhasználásával, a grafikonra „ránézéssel” történı becslés. 
Az extrapoláció/kvantitatív csoportba lényegében idısorelemzı módszerek 
tartoznak. 
A modellépítı tapasztalati modellek alapja az a számos területen elıforduló 
alapvetı minta, hogy egy mővelet (pl.: egy terméknek a gyártása) költsége 
csökken, ahogy a felhalmozódó tapasztalat nı. A költség-tapasztalat görbe, 
melyet gyakran tanulási görbének neveznek, alakja tipikusan exponenciális. A 
kezdeti termelés költségének mérésével és a csökkenés mértékének becslésével 
- akár kevés adat, akár szubjektív becslés alapján – a költségeket idıben elıre 
lehet jelezni különbözı idıtartamra és termelési szintre. 
A járvány-modellek az új termék eladási elırejelzésének egyfajta 
megközelítése. A modell azzal a feltételezéssel él, hogy a termék kezdeti 
eladása ugyan olyan alakú görbét követ, mint egy járvány. Ez a görbe arra utal, 
hogy egy lassú kezdi szakasz folyamán az innovátorok „fertızöttekké” válnak, 
melyet egy növekedési periódus követ, ahol a termék-eladások (vagy a 
betegség) gyorsan terjed a népesség körében. Aztán az eladások lelassulnak, 
ahogy közelednek az utolsó vásárlók (betegségre hajlamos emberek).(Lehmann, 
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1985). Ilyen modell a késıbb részletesen tárgyalt, az új termék elırejelzésére 
alkalmazott Bass (1969) modell. 
Az input – output modellek alapvetıen egyensúlyba hozzák a termelési 
forrásokat a végtermék elıállításnál. Ezt a modellt általában nem használják a 
marketingben. 
Az egy egyenletes regressziós modellek a marketingkutatás legszélesebb körben 
alkalmazott modellfajtája. A modell fejlesztési lépései: 

1. Azoknak a változóknak a meghatározása (független változók), mely a 
függı változóra feltételezhetıen hatással van. 

2. A független változó(k) és a függı változó közti kapcsolat meghatározása. 
(általában lineáris). 

3. A modellparaméterek meghatározása regresszió-analízissel. 
Alapvetı alkalmazási területek: 
- Közvetlen elırejelzés a független változók becslése után. Ha a független 

változókat nehéz elıre jelezni, ez a módszer kevésbé alkalmas közvetlen 
elırejelzésre. 

- „Mi történik, ha?” kérdésre válasz. 
A változók kiválasztásának kritériumai: a takarékosság (a modell legyen 
egyszerő), adatelérhetıség (meghatározó kritérium a változóválasztásban), 
hihetıség (A független változó tényleg hatással van a függıre?), az illeszkedés 
jósága (A független változók valóban segítik a függı változó elırejelzését?), jó 
paraméterértékek (elıjel, nagyság). 
 
 
A lineáris értékesítési modellek fıbb fajtái: 
- Multiplikatív – logaritmizálás után alkalmazható lineáris regresszió 
- Piaci részesedés modellek (lineáris, vagy multiplikatív) helyettesítı 

termékekre. A modelleket a független változók relatív értékeire állítják 
fel. 

Egyidejő egyenlet modell alkalmazása válik szükségessé, ha az elırejelzés 
pontosságának növelése érdekében figyelembe kell venni az egyik változó 
hatását a másikra. A keletkezett egyenletrendszer paraméterei regresszió-
analízissel becsülhetık. Ezeknek a modelleknek az alkalmazása költséges, 
korlátozottan alkalmazzák (Lehmann 1985). 
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7. ábra Az elırejelzés információbázisának forrásai és módszerei 
(Kotler-Keller 2006) – saját szerkesztés  

 
Az elırejelzési módszereket az információbázis alapján osztályozza Kotler és 
Keller (2006): Az osztályozás alapja, hogy az emberek: 
- mit mondanak (vevık, a hozzájuk közelállók, vagy a szakértık),  
- mit tesznek (a tesztpiacon), vagy  
- mit tettek (korábbi vásárlási magatartással kapcsolatos adatok elemzése 

idısor-elemzéssel, statisztikai keresletelemzéssel, vagy ökonometriai 
elemzéssel). 

2.1.3.1 Elırejelzési módszer választása  
Az elırejelzés idıhossza nagymértékben befolyásolja a modellválasztást. Az 1. 
táblázat összegzi a különbözı idıhorizonthoz (az elırejelzés hosszához) 
ajánlott elırejelzési módszereket (Lehmann 1985). 
A kvantitatív módszerek alkalmazásának elınyei (Lehmann 1985) 
- egyszerősítik a szokásos munkamenetet, ismétlıdı szituációkat 
- megkívánják a feltételezések világos megállapítását 
- a kvalitatív gondolkodást mederbe terelik 
- a reménytelenül komplex szituációkban elindulási irányt mutatnak. 
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1. táblázat Ajánlott elırejelzési módszerek az idıhorizont alapján 
(Lehmann 1985) 

 Elırejelzési idıhossz A „legjobb” módszer 
1. Nagyon rövid (kevesebb, mint 6 

hónap) 
Bármilyen módszer 

2. Rövid (6 hónap) Egyszerő extrapoláció 
3. Közepes (1-5 év) Kvantitatív (regresszió) 
4. Hosszú (5-30 év) Modellépítés 
5. Nagyon hosszú (30 év és ezen túl) Nincs (pénzfeldobás) 

 
A szakirodalmat áttekintve megállapítom, hogy az elırejelzési módszerekre 
vonatkozóan többféle osztályozás létezik a legfontosabbnak tartott szempont 
alapján. Az adatforráson alapuló osztályozást elınyösnek tartom olyan 
szempontból, hogy a rendelkezésre álló adatok meghatározzák az elsıdlegesen 
alkalmazható módszereket (kvantitatív, kvalitatív). A vélemények szerinti 
csoportosítás szerepel Busch-Houston osztályozásán kívül Kotler-Keller, 
Bauer-Berács és Lehmann osztályozásában. A statisztikai adatokon alapuló 
módszerek közül többen kiemelik az idısorelemzést: Bauer-Berács, Busch-
Houston, Kotler-Keller és Lehota, aki a matematikai publikációkban 
konzekvens determinisztikus és a sztochasztikus megkülönböztetést is feltünteti. 
A bonyolultabb módszereknél egyrészt többféle kvalitatív módszer egymásra 
épülése figyelhetı meg: elızetes statisztikai vizsgálatok eredményein alapul 
Busch, Houston (1985) okozati, valamint Lehmann modellépítı kvantitatív 
módszerei, másrészt a kvalitatív vizsgálatok összefüggéseinek statisztikai 
módszerekkel történı kiértékelése tapasztalható. 
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2.2 Elırejelzés a paradigmaváltás korában 
Az elırejelzés során a jövıben bekövetkezı eseményeket, jelenségeket 
kívánjuk a jelenben meghatározni, ilyen értelemben egyfajta jövıkutatás. 
A századforduló környékén a világgazdaság nagymértékben megváltozott a már 
korábban említett infokommunikációs technológia megjelenése és elterjedése 
miatt, mely általános modernizációs és paradigmaváltási folyamatot 
eredményezett az élet minden területén. Ez a folyamat instabilitásokat 
tartalmaz, melynek egyik szembetőnı megnyilvánulása az infokommunikációs 
technológia lehetıségeit kihasználó mesterséges túlkínálat okozta globális 
pénzügyi válság, mely átfogó recessziót eredményezett. A paradigmaváltás 
korára jellemzıen az addig helyesen mőködı modellek a megváltozott 
körülményekre nem mindig érvényesek, így a jövıkutatás módszertani 
megújulása is része annak az általános modernizációs folyamatnak, amelyik a 
XX. század végén számos tudományterületen zajlik. A statisztikai adatokon 
alapuló elırejelzéseknél az „adatsorok vizsgálatában a tartós irányzatok (a 
trendek) vizsgálatáról a hangsúly áthelyezıdik az adatsorok stabilitás-
vizsgálatára arra, hogy az adatsorokat mi jellemzi: a szakmai, matematikai és 
statisztikai értelemben vett stabilitás, annak módosulása vagy teljes hiánya, azaz 
az instabilitás.” (Nováky 2005), ezért az alkalmazandó módszerek a statisztikai 
egyensúly vizsgálata és a káoszelmélet gyakorlati alkalmazása. 
A véleményen alapuló, puha technikák alkalmazási módszerében is változást 
eredményez a paradigmaváltás, mivel nem csak a szakértık vélekedését 
célszerő feltárni, illetve nemcsak a tipikus vélemények a fontosak, hanem az 
eltérık is, mert ezek a jövı lehetséges alternatívái lehetnek. 
Ilyen megfontolás alapján lehet például a Delphoi-eljáráson kívül a szcenárió 
módszert is eredményesen alkalmazni, mely utóbbi módszer sajátos 
gondolkodásmódja miatt rugalmas és így különösen segíthet a feltételek és a 
következmények megfogalmazása révén a jövıre irányuló döntések sokoldalú 
megalapozásában változó környezetben is. Új módszerek a story telling, a 
futures workshop, QUEST (QUick Environmental Scanning Technique). 
A kvantitatív, kemény eljárás a rendszerdinamikai eljárás, amely valamely zárt, 
azaz egymással kölcsönösen összefüggı részrendszereket tartalmazó, komplex 
rendszer viselkedését szintek és ráták segítségével írja le és nyújt lehetıséget 
elırejelzési változatok kidolgozására. A szintek és fıleg a ráták módosítása 
lehetıvé teszi annak elemzését, hogy a rendszernek mely részrendszereiben 
bekövetkezı változások változtatják meg jelentısen a teljes rendszer 
viselkedését. A káoszelmélettel tovább vizsgálhatók ezek a részrendszerek 
(Nováky 2005), a módszerek újszerő, együttes alkalmazása is lehetséges, 
például a káoszelmélet és a forgatókönyvíró eljárás összekapcsolása. 
 
A marketing-elırejelzések egyik jellegzetes esete az új termékek elırejelzése. 
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2.3 Az új termék kereslet elırejelzése 

2.3.1 Az új termék fogalma, termék-életgörbe 
Termékekkel elégítik ki az emberek szükségleteiket és igényeiket. A termék 
„minden, ami valamely szükséglet vagy igény kielégítésére felkínálható” 
(Kotler 1992). Egy termék élettartalma véges, a termék kifejlesztésével 
kezdıdik, s a piaci életpályával folytatódik. Egy sikeres termék 
forgalmazásának történetében különbözı szakaszok (ciklusok) különíthetıek el, 
melyeknek a marketingstratégia és a jövedelmezıség szempontjából jellegzetes 
lehetıségei és problémái vannak. A termék piaci pályájának volumen-
függvényén, a termék-életgörbén - vagy termék-életciklus görbén- többnyire 
elhatárolódnak a jellegzetes szakaszok: bevezetés, növekedés, érettség, 
hanyatlás. 

  

8. ábra Termék-életgörbe a jellegzetes szakaszaival és a nyereség 
kapcsolata (Kotler 1992) – saját szerkesztés 

Egy teremék bevezetése erıforrás-igényes, hiszen a fejlesztés, de még a 
bevezetés szakaszában sem nyereséges. 
Termék-életgörbe értelmezhetı termékkategóriákra, termékformára, márkákra. 
A termék-életgörbe az 8. ábrán látható általános formától eltérı is lehet, pl. 
„Növekvı – leszálló - stabilizálódó”, „kétpúpú”, „hullámos” típusú, ill. 
jellegzetes termék-életgörbét eredményeznek a stílus-, divat- és szeszély-
ciklusok (Kotler 1992). 
A termék-életgörbébıl származtatható a 9. ábrán szemléltetett, „S” alakú, idı – 
kumulatív értékesített mennyiség görbe. 
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9. ábra „S” görbe  

Megjegyzés: Kotler (1992) többször hivatkozik az „S” alakú görbére, mint életciklus-görbére 
(299. és 301. oldalak) – véleményem szerint ez elírás, mivel az „S” alakú görbét az értékesítés 
volumenének kumulált mennyisége mutat az idı függvényében. 

A huszadik és a huszonegyedik század gazdasági és társadalmi jelensége az 
újdonság létrehozása, az innováció, mivel az innováció megtérülési rátája 
messze meghaladja a beruházások átlagos megtérülési rátáját (Vágási 2001). Az 
új termék fogalmának ma számos megközelítési módja ismert, ebbıl néhányat 
ismertetetek: 
1) Az innováció típusai Schumpeter (1980) nyomán: termék-, folyamat-, piaci, 
beszerzési, szervezeti innováció. A termék innováció, azaz az új termék a 
fogyasztók körében még nem ismert új javak, vagy ezek új minıségének az 
elıállítása. 
2) Rogers (2003), az innováció terjedésének egyik elsı kutatója szerint az új 
termék egyfajta innováció, mivel az „innováció egy eszme, egy gyakorlat, vagy 
egy tárgy, melyet az egyén, vagy az elfogadók más egysége újnak tapasztal”. 
3) Kahn (2006), aki az új termék elırejelzését a tudásmenedzsment 
szemszögébıl vizsgálja, azt írja, hogy „az új termék bármilyen vállalati 
kínálatot jelenthet: terméket, szolgáltatást, eszmét, mivel ezek manapság 
egybefonódnak”. 
4) Termelési szemszögbıl új termék mindazon eredeti, tökéletesített, vagy 
módosított termék, vagy márka, melyet a cég saját kutatás-fejlesztési 
erıfeszítéseivel hoz létre (Kotler 1992). 
Az új termékeket újdonságuk szerint Bauer és Berács (2001) három csoportba 
sorolja: radikálisan új, közepesen új és az utánzott termékek, míg Kotler és 
Keller (2006) az alábbi csoportosítást használja: 

a. Világújdonságok (new-to-the-world products): új termékek, melyek 
teljesen új piacot teremtenek. 

b. Új termékvonalak (new product lines): új termékek, melyek lehetıvé 
teszik a vállalat belépését egy már meglévı piacra. 
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c. Meglévı termékvonalak bıvítése (additions to existing product lines): Új 
termékek, amelyek meglévı termékvonalakba illeszkednek – új 
kiszerelés, új ízek. 

d. Meglévı termékek javított, vagy továbbfejlesztett változata 
(improvements and revisions of existing products): A korábbinál 
nagyobb teljesítményő, vagy a vásárló számára magasabb értéket 
képviselı és a korábbi terméket helyettesítı termékek. 

e. Újrapozícionált termékek (repositionings): Meglévı termékek, melyeket 
a vállalat új piacnak, vagy szegmensnek kínál. 

f. Költségcsökkentés (cost reductions): Olyan új termékek, melyek a 
régiekhez hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, de kevesebbe 
kerülnek. 

A csoportok fejlıdésére jellemzı, hogy míg Kotler (1992) szerint a meglévı 
termékek tökéletesítése és a meglévı termékcsaládok kiegészítése a 
legnagyobb, de egyenlı nagyságú csoportok voltak, addig Kahn (2006) szerint 
az eddigi termék tökéletesítése csoportba tartozik a legtöbb új termék. 
Hosszú távú vállalati érdek az új termékek fejlesztése, mely azonban magas 
költséggel és kockázattal járó többlépcsıs folyamat - ötletgyártás, szelektálás, a 
koncepció kifejlesztése és tesztelése, marketingstratégia kidolgozása, 
gazdaságossági vizsgálat, termékfejlesztés, piaci tesztelés, széleskörő piaci 
bevezetés (Kotler 1992). A kockázat csökkenthetı jól átgondolt és irányított új 
termék-fejlesztési programmal, melynek kulcsfontosságú összetevıi (Lilien, 
Kotler, Moorthy 1992)  
- hatékony szervezeti felépítés az új termék kutatására és fejlesztésére 
- szakértıgárda 
- elegendı költségkeret a marketing-kutatásokra 
- megbízható, világos modellek használata a tervezéshez és az eladások 

elırejelzéséhez. 
Az új termék elırejelzését a vállalatoknál általában a marketing osztály végzi 
(Kahn 2002).  

2.3.2 Az új termék terjedés vizsgálata – történelmi áttekintés 
A XX. század elején számos új találmány jött létre, melyek közül sok szociális 
és kulturális változáshoz vezetett. A szociológia ısatyja, a francia Gabriel Tarde 
megkísérelte megmagyarázni, hogy egyes innovációkat miért fogadják el, miért 
terjednek el a társadalom tagjai között, s másokat miért mellıznek. Meg akarta 
tudni, hogy „száz különbözı, de egy idıben bevezetett innováció közül, - 
mely szavak, mitológiai eszmék, ipari folyamatok formájában jelennek meg -
10 terjed csak el, s 90 elfelejtıdik”. Az 1903-ban megjelent, „Az imitáció 
törvénye” (Tarde, 1890) címő könyvében analitikailag vizsgálja az új 
találmányok elterjedésének idıbeli mértékét, felrajzolja az azóta sokszor 
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hivatkozott S-görbét (9. ábra), és észrevette a véleményformálók 
(„opinionleadership”) szerepét a terjedés folyamatában. Tarde eszméivel 
megelızte korát, észrevételeit gyakorlati tanulmányokban csak késıbb 
alkalmazták. 
A technológiai újítások terjedésének vizsgálata a magyar kutatókat is régóta 
foglalkoztatja, példa erre Eötvös Lóránd báró és Bucsy Béla munkássága, akik e 
témakörben Fejlıdéselmélet címmel közös egyetemi jegyzetet írtak 1919-ben 
(Láng, et al. 2003). 
Az innováció terjedésének vizsgálata az Amerikai Egyesült Államokban és 
Európában az 1950-60-as években kiemelkedıen intenzív, a fejlıdı 
országokban az ilyen irányú kutatások a 60-as években kezdıdtek. Erre az 
idıszakra tehetı a terjedési folyamat számos alapjellemzıjének feltárása. A 
kutatások a mai napig folynak, s az utóbbi 50 évben az ilyen témájú publikációk 
száma Rogers (2003) becslései szerint több mint 12-szeresére emelkedett. A 
legintenzívebben vizsgált területek (Rogers 2003): 
- Mezıgazdaság: az új mezıgazdasági eszközök, hibrid vetımagok, 

növény-védıszerek terjedésének vizsgálata 
- Gyógyászat, egészség: új orvosságok és védıoltások alkalmazása az 

orvosok körében, családtervezési módszerek, az AIDS megelızése  
- Kommunikáció: Claude E. Shanon és Warren Weaver könyve, The 

Mathematical Theory of Communication megteremtette a kommunikáció 
tudományos alapjait. Shanon definiálta az információ alapfogalmát, és 
meghatározta a kommunikáció alapmodelljét, mely felkeltette e téren a 
tudományos érdeklıdést. Az új események terjedését vizsgálták egy 
tőzoltósági kísérlet során, Diana halála és a szeptember 11.-ei 
terrortámadás kapcsán. 

- Marketing és menedzsment 1960-tól: új termékek elterjedése, pl. kávé 
márkák, öltözködési divat, új kommunikációs technológiák. A tartós 
fogyasztási cikkek pl.: mosogatógép, légkondicionáló terjedésének 
vizsgálatára alapozta Bass (1969) az új termék elterjedését elırejelzı, a 
marketing szakemberek körében ma már más termékcsoportokra, 
szolgáltatásokra is széles körben alkalmazott modelljét. (Mahajan, Müller 
és Wind, 2000). Manapság a kutatások a fejlett országokban nem 
elsısorban az országon belüli, hanem az országok közötti folyamatok 
feltárására irányulnak, hogy érthetıvé váljon a kultúra, a nemzeti 
kormány-szabályzatok és más tényezık szerepe a globális terjedési 
folyamatra, mint pl. a mobiltelefon, Internet elterjedésére. 

A felmérésekhez elsısorban közvélemény-kutatás keretén belül, interjúkkal 
győjtötték az adatokat, de számos esetben szekunder adatforrást használtak fel a 
statisztikai elemzésekhez. 
A vizsgált területekkel együtt maga az innováció fogalma is változott az elmúlt 
században. Kezdetben az innováción technikai találmányokat, új eszméket értett 
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Tarde, s technológiai újítást Eötvös és Bucsy. Schumpeter (1980) az innováció 
fogalomkörébe az új terméken, technológián kívül az új piac, beszerzési forrás, 
valamint új szervezet létrehozását vagy felfedezését is beleértette (Schumpeter 
1980). Rogers 1983-ban az innovációt szélesebb körben értelmezi, mint 
Schumpeter: az innováció egy eszme, gyakorlat, vagy tárgy, amit újnak tekint 
az egyén, vagy egy csoport (Rogers 2003). Az újdonságot tehát nem általánosan 
értelmezi aszerint, hogy mikor találták ki, vagy alkalmazták valahol a Földön 
leges legelıször, hanem az egyén életéhez viszonyítja, az egyén mikor ismeri 
meg, s ennek kapcsán elfogadja, vagy elutasítja az innovációt. 
Nagyon nehéz új eszmét, terméket elfogadtatni, még akkor is, ha nyilvánvaló 
elınyei vannak (Rogers 2003). Sok innovációnak évek hosszú sora szükséges a 
bevezetéstıl, míg széles körben elterjed, ezért többen szeretnék az innováció 
terjedésének sebességét megnövelni. A folyamat tanulmányozása, ismerése 
nélkül a kívánt hatás nehezen érhetı el. 

2.3.3 Az új termék terjedés folyamata – diffúzió 
Rogers (2003) innovációs elképzelése szerint (lásd 2.3.1. fejezet) az új termék 
egyfajta innováció, mivel az „innováció egy eszme, egy gyakorlat, vagy egy 
tárgy, melyet az egyén, vagy az elfogadók más egysége újnak tapasztal”. 
Egy új eszme spontán terjed egyik helyrıl a másikra, a terjedés 
transzportjelenségnek tekinthetı, melynek során, hír, információ terjed egyik 
helyrıl a másikra. A terjedés spontán módon, külsı hatás nélkül, azaz diffúzió 
útján történik. Az innováció terjedése egy új eszme terjedésén túlmenıen, új 
termék, új szolgáltatás stb. elterjedése is a Rogers-féle definícióból adódóan, 
ami elsı közelítésben nehezen hozható kapcsolatba az információ terjedésével. 
Tekintettel azonban arra, hogy egy új termék megvásárlásának, egy új 
szolgáltatás igénybevételének elıfeltétele, hogy ezek létezésérıl a személyek, 
intézmények tudomást szerezzenek, mivel csak utána tudnak elfogadásukról, 
vagy nem elfogadásukról dönteni. 
Az innováció diffúziójaként Rogers már 1983-ban egy olyan folyamatot 
definiál, melynek során az innováció a társadalom tagjai között bizonyos 
kommunikációs csatornákon keresztül idıvel ismertté válik (Rogers 2003). 
A diffúziós folyamat négy alapvetı összetevıjének az innovációt, a 
kommunikációs csatornát, az idıt, valamint az adott társadalmi rendszert tekinti 
Rogers (2003).  
Innováció tulajdonságai Rogers szerint, több kutatás tapasztalata alapján: 
- Relatív elıny, az a mérték, amennyivel jobbnak tekintik az innovációt 

annál, amit helyettesít. Mérhetı gazdasági kifejezésekkel, de az olyan 
társadalmi jellemzık, mint kényelem, megelégedettség is nagyon 
fontosak. Nem nagyon számít, hogy egy innovációnak, sok objektív 
elınye van, ha az egyének nem tekintik az innovációt elınyösnek. Minél 
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nagyobbnak tekintett az innováció relatív elınye, annál gyorsabb az 
elterjedése. 

- Kompatibilitás, az a mérték, amennyire az innováció megegyezik a 
potenciális elfogadók értékrendjével, múltbeli tapasztalataival és 
szükségleteivel. Az az innováció, mely nem kompatibilis a társadalmi 
rendszer értékeivel és normáival, lassan terjed csak. 

- Bonyolultság, mennyire bonyolult az innovációt megérteni, használni. Az 
egyszerően érthetı innovációk terjednek gyorsan. 

- Kipróbálhatóság. Az olyan innováció, melyet ki lehet próbálni, kevesebb 
bizonytalansági faktort tartalmaz a vásárlást fontolgatónak. 

- Megfigyelhetıség: Mennyire látható mások számára az innováció 
eredménye. Minél könnyebben látható a jó eredmény, annál nagyobb 
valószínőséggel ragaszkodnak mások is az innovációhoz. 

- Újra feltalálás: A diffúziókutatás elsı évtizedeiben úgy vélték, hogy az 
innováció idıben nem változik, az utóbbi évtizedek tapasztalatai szerint 
azonban sok olyan innováció van, melyet a felhasználók 
továbbfejlesztenek, nemcsak az eredeti céllal és módon alkalmaznak. 

Kommunikációs csatornák, amelyeken keresztül az innováció híre egyik 
embertıl a másikhoz jut. 
- Tömegkommunikációs csatornák, a TV, rádió, stb. a leggyorsabb és 

leghatásosabb eszköz arra, hogy egy innováció létezésérıl informálja a 
potenciális vevıket, s így tudatos vevıkké váljanak. 

- Személyek közötti csatorna, melynél két, vagy több egyén szemtıl szembe 
cseréli ki véleményét. A meggyızésben elınyös, különösen, ha ez a 
csatorna hasonló társadalmi-gazdasági helyzető, mőveltségő egyéneket 
köt össze. 

- Az Interneten történı interaktív kommunikáció nagyon jelentıssé vált az 
utóbbi évtizedekben az innováció elterjedésében. 

- Véleményformálók. Az innováció nagyon kezdeti elfogadóin kívül 
nagyrészt nem a tudományos tanulmányok eredményei, hanem az 
innováció szubjektív észlelése a döntı tényezı az innováció 
értékelésében, melyet a közeli ismerısök tapasztalatai alakítanak ki. A 
diffúzió tehát társadalmi folyamat. 

Idı, melynek során az elfogadás mértéke változik.  
- Az innováció-elhatározás folyamata során az innováció elfogadásra, 

elvetésre kerül, vagy folyamat megszakad. A folyamat fı lépcsıi 
idırendben: megismerés (tömegkommunikáció), meggyızés – 
meggyızıdés (személyek közötti csatorna), elhatározás, alkalmazás, 
megerısítés, - ha korábban nem született döntés.  
Az innováció-elhatározás lehet egyéni, egy szervezetben pedig kollektív, 
hatalmi, vagy szabadon választható. 
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- Az innováció-elhatározás folyamatának kezdete és idıtartama 
egyénenként, szervezetenként különbözı, ezért egy innováció elfogadása 
nem esik egy idıpontra, hanem hosszabb rövidebb idıtartamra. Az 
elfogadások számának alakulása több kutatás eredményeként az idıben S-
görbét mutat: Tarde (1890) és Rogers 1960-ban (Rogers, 2003)). „Lassú 
emelkedés az elején, melyet gyors és egyenletesen gyorsuló fejlıdés 
követ, melyet megint egy olyan folyamat követ, mely lassul, míg végül 
megáll. Ez a három korszaka... a találmánynak... Ha ezt a statisztikusok és 
szociológusok vezérfonalnak tekintenék, sok illúziótól 
megmenekülnének.” (Tarde 1890)  

Társadalmi rendszer, mely struktúrával bír, az egyéni viselkedés számára 
stabilitást, rendszerességet biztosít. A társadalmi és kommunikációs rendszer 
megkönnyíti, vagy megnehezíti az innováció terjedését. A társadalmi szerkezet 
egy aspektusa, a norma, viselkedési mintát jelent a társadalmi rendszer tagjai 
számára, mely alapján az innováció elfogadása és elvetése következménnyel 
jár.  
A termékelfogadás folyamat, mely során a potenciális elfogadók fokozatosan 
eljutnak az innováció elfogadásához. Ez a folyamat három pszichológiai 
alapdimenzióval jellemezhetı szakasszal modellezhetı (Vágási 2001): kognitív, 
affektív és a konatív szakaszok. (A megismeréshez, az érzelmekhez és a 
cselekvéshez kapcsolódó szakaszok.) 

2. táblázat Az új termék elfogadásának szakaszai (Vágási 2001) 

 Kognitív szakasz Affektív szakasz 
Konatív 
szakasz 

Lavidge-Steiner 
Ismeret 
Tudás 

Kedvelés 
Preferencia 

Meggyızıdés 
Vásárlás 

AIDA Ismeret 
Érdeklıdés 
Vágy 

Cselekvés 

Rogers Ismeret 
Érdeklıdés 
Értékelés 

Próbavásárlás 
Elfogadás 

 
Tarde (1890) észrevétele alapján az elfogadók száma elıször lassan, majd 
gyorsan emelkedik, végül csökken. A jelenség az egyének különbözı innovatív 
hajlamával magyarázható, mely tükrözi, hogy az egyén, vagy szervezet a 
társadalom többi tagjához képest milyen korán fogadja el az innovációt és így a 
diffúziós folyamat alapvetı magatartásformája. Az „S” görbe alapján adott 
idıtartamban az elfogadások számát ábrázolva - a különbözı emberi 
tulajdonságokra (magasság, testsúly) és viselkedési jellemzıkre érvényes - 
normál eloszlás haranggörbéje adódik. Pl. Ryan és Gross vizsgálatánál 1943-
ban (Rogers, 2003), 10. ábra. 
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10. ábra Diffúzió vizsgálata (Rogers 2003) – saját szerkesztés 

Az elfogadók innovatív hajlam szerinti osztályozásának legelfogadottabb módja 
a nemzetközi szakirodalomban a Rogers-féle kategorizálás (11. ábra): 
- A vállalkozó szellemő innovátorok, az elfogadók elsı 2,5%-a   

(A normál eloszlás várható értéke, mínusz a szórás kétszerese.) 
- A tiszteletet váró korai elfogadók, az elfogadók következı 13,5%-a. 
- A megfontolt korai többség, az elfogadók további 34%-a.   

(A normál eloszlás várható értéke, mínusz a szórás.) 
- A kételkedı késıi többség, az elfogadók következı 34%-a 
- A hagyományos lemaradók, a maradék 16% 
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11. ábra Az elfogadók osztályozása - µ  a normál eloszlás várható 
érték, σ  a szórása (Rogers 1962, in Rogers 2003) – saját 
szerkesztés 
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Az osztályozás nem szimmetrikus, mivel a várható értéktıl balra három, jobbra 
pedig csak két kategória van, de számottevı a különbség az innovátorok és a 
korai elfogadók jellemzıi között, míg ilyen nagy különbség az elmaradók két 
részre osztásánál nem volt tapasztalható. A különbözı elfogadói osztályokhoz 
tartozók fıbb jellemzıi (Rogers 2003): 
Társadalmi-gazdasági helyzet szerint: A korai és késıi elfogadók korban nem 
különböznek egymástól, de a korai elfogadók magasabb iskolai végzettségőek, 
olvasottabbak és magasabb a társadalmi helyzetük (jövedelem, életszínvonal, 
vagyon, munkahelyi tekintély, stb.) és általában mindenbıl nagyobbal 
rendelkeznek (farm, iskola, vállalat, stb.), mint a késıi elfogadók.  
Az innovátoroknak nagyobb a kockázatuk, ezért általában a gazdagabbak 
tartoznak e csoportba, de az innovációs hajlam nemcsak a gazdagságtól függ, 
pl. sok igen gazdag farmer nem innovátor. 
Személyiségjegyek: A korai elfogadóknak nagyobb az empátiájuk, kevésbé 
dogmatikusak, nagyobb absztrakciós képességőek, racionálisabbak, 
intelligensebbek, készségesebbek a változtatásra, jobban meg tudnak birkózni a 
bizonytalansággal és a kockázattal, törekvıbbek, mint a késıi elfogadók. (A 
személyiségjegyek vizsgálatára kevés kutatás terjed ki, részben mérhetıségi 
nehézségek miatt.) 
Kommunikációs viselkedés: A korai elfogadók jobban részt vesznek a 
társadalmi életben, nagyobb a személyes kapcsolathálójuk, jobban tartják a 
kapcsolatot más társadalmi csoportokkal, nagyobb a hatásuk a 
tömegkommunikációs csatornákra, jobban keresnek információt az 
innovációkról, így többet tudnak róluk, jobban véleményformálók, mint a késıi 
elfogadók. 

2.3.4 Az új termék elırejelzése 
Az új termék elırejelzésének jellemzıi az idıhorizont, idıintervallum, a forma 
és az elırejelzési szint (Kahn, 2006): 
- Idıhorizont: milyen messzire jelez elıre. Egy-két éves elırejelzés 

szükséges a legtöbb divat-termékekhez, 2-5 éves elırejelzés a legtöbb 
fogyasztási termékhez és 10-nél több pl. a gyógyszerekhez. 

- Idıintervallum: az elırejelzést heti, havi, negyedéves, vagy éves alapon 
lehet nyújtani, ami azt jelenti, hogy milyen gyakran lehet az elırejelzést 
frissíteni. 

- Forma: az új termék korai elırejelzése monetáris, késıbb a termelt 
mennyiség egységében adják meg, ritkán elbeszélı formájú: mit mutat a 
jövı? 

- Elırejelzési szint: vállalati, ipari, stb.  
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A megfelelı eladás-elırejelzési modellek változnak az új-termék helyzetek 
fajtájával. A helyzetek a termék újdonságának mértéke és a termék újra 
eladhatóságának mértéke alapján különböztethetık meg (Lilien, Kotler, 
Moorthy 1992): 
- az új termékinnováció, mely új mind a piac, mind a vállalat számára, 
- az új márka, mely új a vállalat számára, de nem új a piac számára, 
- az új modell, stílus, vagy csomagolási méret, mely csak látszólag új mind 

a vállalat, mind a piac számára, s melyet azonnal a vállalat termék vonal 
bıvítésének tartanak. 

A modellezés szempontjából fontos, hogy eladás gyakorisága szerint a vásárló: 
- egyszer vásárolja meg a terméket, míg nem kell helyettesíteni, pl.: 

fényképezıgép, 
- várhatóan alkalmanként vásárol meg, pl.: autóabroncs, 
- gyakran vásárolja a terméket. 

 
 

2.3.5 Diffúziós modellek 
Az új termék diffúziós modelljeinek célja, hogy egyszerő matematikai 
függvény segítségével fejezze ki az új termék, szolgáltatás elterjedésének 
mértékét az elfogadók körében, a termék bevezetésétıl számított idı 
függvényében. Az elfogadón, vagy próbavásárlón az értendı, aki elıször 
vásárolja az adott új terméket (általában egy darabot), vagy használja az új 
szolgáltatást. A teljes piac, TM(t), melynek mérete az idıben állandóan 
változhat, alapvetıen három részbıl áll (Mahajan, Muller, 1979). 
- Jelenlegi piac, N(t), azok az elfogadók, akik az adott idıpontig már 

vásároltak az új termékbıl. 
- Potenciális piac, P(t), aki tud a termékrıl s megvásárolja azt az adott 

idıpontban. Valójában azon halmaz része, akik tudnak a termékrıl, 
érdeklıdnek iránta, meg is tudják venni a terméket: TN(t), s az adott 
idıpontban meg is vásárolják azt. P(t)=TN(t)-N(t) 

- Az érintetlen piac, TM(t)-TN(t), mely vagy nem tud az innováció 
létezésérıl, vagy valamilyen oknál fogva nem számítható az innováció 
lehetséges fogyasztójának az adott idıpontban (12. ábra). 
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12. ábra A piac szegmensei (Mahajan, Muller, 1979) – saját 
szerkesztés 

N(t): jelenlegi piac, P(t): potenciális piac, TN(t): lehetséges piac, TM(t): teljes 
piac 
 
 

Az elfogadások száma attól függ, hogy e három piaci szegmensbe tartozók 
száma az idıben hogyan változik. A piac szereplıi az egyik szegmensbıl a 
másikba a következı hatásokra vándorolnak. 
- tömegtájékoztatás (külsı hatás) 
- beszélgetés (belsı hatás) 
- marketing 
- egyéni tapasztalat a termékkel 
- egyéb. 

A diffúziós modellek különbözısége abban rejlik, hogy milyen szegmenseket 
vesznek figyelembe, s hogy e szegmensek közti áramlást milyen hatásból 
származtatják. 
Lilien, Kotler és Moorthy (1992) az új termék elırejelzésének modelljeit a 
Bauer-Berács (2001) által is figyelembe vett terjedési folyamat két jellemzıje 
szerint csoportosítja: próba, vagy elsı vásárlás és újravásárlás. A legjellemzıbb 
modelleket e szerint ismertetem. 

TM(t)-TN(t) 

  P(t) 

TM(t) 

TN(t) 

N(t) 
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2.3.5.1 Elsı vásárlásos diffúziós modellek 

Tiszta innovációs modell: Fourt and Woodlock (1960) 
Az egyik legkorábbi piac-behatolási modell a Fourt és Woodlock által javasolt 
exponenciális modell. Több új termék vizsgálata alapján azt figyelték meg, 
hogy a piaci behatolás görbe, mely a vásárlók kumulatív számának a 
háztartásokhoz viszonyított százalékos értékét az idı függvényében ábrázolja: 
- 100%-nál alacsonyabb szintet ér el, sok terméknél lényegesen 

alacsonyabbat, 
- az egymást követı növekmények csökkennek. 
A matematikai modell: 

))((
)(

)(
tNmp

td

tdN
−∗=  

ahol: 
p  az innovációs  együttható 
m potenciális piac mérete 
N(t) jelenlegi piac t idıpontig 

Az innovációs hatáson alapuló modellt sikeresen alkalmazták főszer-áruk 
elterjedésének vizsgálatánál. 
 

Tiszta imitatív: Fisher és Pry (1971) 
A modell alapfeltevése, hogy amikor egy új termék helyettesít egy régebbit, az 
elfogadás mértéke arányos a még használatban levı régebbi hányad és a 
behatolás jelenlegi fokának kölcsönhatásával, mely logisztikus piaci behatolás 
görbét eredményez. 
Ipari termékeknél széles körben alkalmazták ezt a modellt, mely legjobban 
olyan új technológiákra volt érvényes, melyek teljesen kiszorítottak egy 
régebbit. Elırejelzési eszközként megkérdıjelezhetı az értéke, abban az 
esetben, ha kevés adat áll rendelkezésre, vagy nem világos, hogy az egyik 
technológia teljesen helyettesíti-e a másikat. 
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Tiszta imitatív: Mansfield (1961) 
A ipari termékek (mozdonyok) vizsgálatakor alkalmazták a csak az imitációs 
hatást figyelembe vevı modellt: 

))((
)(

)(

)(
tNm

m

tN
q

td

tdN
−∗∗=  

ahol  
q az imitációs együttható. 

Ez a modell a termék életgörbét logaritmikus függvénnyel közelíti 

Innovatív és imitatív: Bass modell (1969). 
A Bass (1969) modell az egyik leggyakrabban alkalmazott diffúziós modell, 
melyet az új termék bevezetése kapcsán eredményesen alkalmaznak. 
Feltevések:  
- egy vásárló csak egy egységet vásárol és  
- a teljes, valamint a potenciális piac mérete idıben állandó. 

(TM(t)=konstans, TN(t)=m).  
- A tömegkommunikáció (külsı hatás) hatására vásárolnak kezdetben az 

innovátorok, és személyes beszélgetés (belsı hatás) hatására az 
imitátorok. 

Az új vásárlók azok közül kerülnek ki, akik még nem vásároltak, így az új 
vásárlás valószínősége a feltételes valószínőség Bayes- tételének 
alkalmazásával határozható meg. Bass alapfeltételezése szerint annak a 
valószínősége, hogy új vásárló vásárol egy adott idıpontban, az addigi 
vásárlások lineáris függvénye. 

),(
)(1

)(
)( tqFp

tF

tf
tP +=

−
=  

ahol: 
t valószínőségi változó az idı, 
f(t) sőrőségfüggvény a t idıpontban történı vásárlás feltétel nélküli 

valószínőségét, 
F(t) eloszlásfüggvény a t ideig történı összes vásárlás valószínőségét 

jelzi. 
p innovációra jellemzı paraméter: az elsı vásárlás valószínősége t=0-

ban 
q imitációra jellemzı paraméter és 
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,0)0(F =  valamint ∫=
T

0

)t(d)t(f)T(F . 

Adott idıpontban az új vásárlás valószínősége tehát: 

))(())(1()( tqFptFtf +∗−=  

Az adott t idıpontig az összes vásárlás )()( tmFtN = , ahol m a potenciális piac 
a termék teljes élettartama alatt. Az adott idıpontban az új vásárlások száma 

)()( tmftn = , mely kifejtve: 
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Mely összefüggés a Fourt és Woodlock, valamint a Mansfield modellek 
együttes alkalmazása adódik. 
A differenciálegyenlet megoldásaként a kumulatív vásárlások és az adott 
idıpontban az elfogadás (új vásárlás): 
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A paraméterek ismeretében a marketing szakemberek számára fontos 
információ, az eladási csúcs ideje (tmax) és mértéke (nmax) számítható: 

)/ln(
1

max pq
qp

t
+

= és nagysága: 
q4

)qp(m
n

2

max

+
=  

Bass (1969) modell az egyik legtöbbször hivatkozott modell, megszorításainak 
csökkentése érdekében több kutatás folyt, melyet Lilien, Kotler és Moorthy 
(1992) alapján ismertetek: 
- A potenciális piac állandóságát több kutató megkérdıjelezte. Kalish 

(1985) a potenciális piacot kapcsolatba hozza a termék árával, a 
termékkel szembeni bizonytalansággal, mely a termék terjedésével és a 
reklámmal csökken. Mahajan és Peterson (1978) a populáció növekedését 
is figyelembe vette. Az árnak a potenciális piacra gyakorolt hatását több 
modell is figyelembe veszi: Horsky (1990), Jain és Rao (1989). 

- Az innováció diffúziója független minden más innovációtól. Minden 
innováció pozitív, vagy negatív hatással lehet a vizsgált innovációra. 
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Peterson és Mahajan (1978), Bayus (1987) a CD softver elfogadókat a 
CD hardver elfogadások idıben változó függvényében modellezi. 

- A földrajzi határvonalak nem változnak, melyben a diffúzió végbemegy. 
Eliashberg és Helsen (1988) vizsgálja, hogyan hat egy elmaradottabb 
ország termékdiffúziójára egy vezetı országban végbemenı diffúzió. 

- Az innováció kétlépcsıs folyamat (elfogad – nem fogad el). A Bass 
modell nem veszi figyelembe az új termék elfogadásának szakaszait, 
számos több állapotú modellt fejlesztettek ki. 

- Marketing tevékenység nem befolyásolja a diffúziós folyamatot. A 
marketing-mix változókat, mint az ár, hirdetés stb. hatásának figyelembe 
vételére több modell is született. 

- Csak az ár hatását Robinson és Lakhami (1975) a Bass (1969) modell 
módosításával: 

)Pr()(
))(()( tke

m

tN
qptNmtY −∗




 +∗−= , 

ahol  
Pr(t)  az ár idıtıl függı függvénye, 
k az ár koefficiense. 

A modell a gyakorlatban nehezen kezelhetı, mivel adatokra illeszteni akkor 
lehet, ha k értéke közel nulla, vagy az ár konstans, ami az eredeti Bass modellt 
eredményezi. Csak a hirdetés hatását tartalmazó modellek pl. Horsky és Simon 
(1983), valamint Simon és Sebastian (1987). Az ár és a hirdetés hatását is 
figyelembe veszi az általánosított Bass modell: GBM 1994 (Mahajan, Müller és 
Wind 2000). 

[ ] )t(x)t(qFp
)t(F1

)t(f
)t(P ∗+=

−
= , 

ahol 
x(t) az aktuális marketing törekvés. 
- A marketing-mix változók hatásának figyelembe vétele: 

)t(A

)t('A

)tPr(

)t(Pr'
1)t(x 21 β+β+= , 

ahol 
Pr(t) az ár idıtıl függı függvénye, Pr’(t) az ár változása az idıben, 
A(t) a hirdetés alakulása az idıben, A’(t)  a hirdetés változása az idıben. 

Az általánosított Bass modellt ellenırizték három termékcsoporton (szobai 
légkondicionáló, ruhaszárító, színes TV) és mindkét marketing mix hatás 
tekintetében jó illeszkedést találtak az elsı két termékre, a színes TV-nél csak 
az ár tekintetében. 
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Nincs ellátási korlát. A Bass (1969) modell kereslet modell. 
- Egy egység vásárlása. Újravásárlás, vagy helyettesítı termék vásárlása 

gyakori a piacon, ezeknek a jelenségeknek a kezelésére is készültek 
modellek. 

- Az elfogadás egyéni elhatározás. A Bass modell globális modell, több 
modell készült az egyéni elhatározások egyesítése alapján, elsısorban 
hasznossági alapon. 

A Bass (1969) modell korlátainak feloldására kifejlesztett modelleket a 3. 
táblázatban foglaltam össze felhasználva Lilien, Kotler és Moorthy (1992) 
munkáját. 
Az innováció diffúziója determinisztikus folyamat. Eliashberg és Chatterjee 
(1986) rámutat arra, hogy a diffúzió folyamatában sok sztochasztikus elem van, 
amit figyelembe kellene venni. 
A Bass modellt többféle szempont szerint finomították az idık során. Satoh 
(2001) például a Bass modell többféle diszkrét változatát hozta létre, s 
pontosabb becslést ért el, mint az eredeti Bass modell alkalmazásával. 
 

3. táblázat Bass modell továbbfejlesztései (Lilien, Kotler, Moorthy 1992) 
– saját szerkesztés 

Bass (1969) 
modell 

korlátozásai 
A korlátozást feloldó modell 

Figyelembe vett 
paraméterek 

Potenciális piac 
állandó 

Kalish (1985) 
Ár, termékkel szembeni 
bizonytalanság 

 
Mahajan, és Peterson (1978) 
Sharif és Ramanathan (1981) 

Népesség növekedése 

 Lackman (1987) Termék jövedelmezısége 

 Jones és Ritz (1987) 
A terméket értékesítı 
kiskereskedelmi egységek 
száma 

 Horsky (1990) 
Jövedelem eloszlás, ár, 
termék bizonytalanság 

 
Chow (1967), Kalish (1985),  és 
Balasubramanian (1988), Jain és Rao 
(1989) 

Ár 

Az innováció 
diffúziója más 
innovációtól 
független 

Bayus (1987) 
CD szoftver elfogadókat a 
CD hardver elfogadások 
függvényében  

 Norton és Bass (1987) Új termékgenerációk 
A földrajzi 
határvonal 
konstans 

Mahajan és Peterson (1979) Többszörös piac 

 Eliashberg és Helsen (1988) 
Vezetı ország hatása az 
elmaradottra 
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Bass (1969) 
modell 

korlátozásai 
A korlátozást feloldó modell 

Figyelembe vett 
paraméterek 

Kétlépcsıs 
folyamat – 
elfogad, vagy 
nem 

Midgley (1976), 
Dodson és Muller (1978), 
Sharif és Ramanathan (1981), 
Mahajan Muller és Kerin (1984), 
Kalish (1985) 

Többlépcsıs folyamatok 

Marketing 
tevékenység 
nem 
befolyásolja 

Kahlis és Sen (1986),  
Bass modell (GBM 1994) 

Ár, hirdetés 

 
Robinson és Lakhami (1975), 
Bass (1980), Dolan és Jueland (1981), 
Bass és Bultez (1982), Kalish (1983) 

Ár 

 
Horsky és Simon (1983), Simon és 
Sebastian (1987) 

hirdetés 

 Simon és Sebastian (1987)  
Nincs ellátási 
korlát 

Simon és Sebastian (1987), Jain, 
Mahajan és Muller (1989) 

kereslettöbblet 

Egy egység 
vásárlása 

Lilien, Rao és Kalish (1981), 
Mahajan, Wind és Sharma (1983) 

újravásárlás 

 
Olson és Choi (1985), Kamakura és 
Balasubramanian (1987) Kalish és 
Lilien (1986) 

Helyettesítı termékek  

Az elfogadás 
egyéni 
elhatározás 

- - 

A diffúzió 
determinisztikus 
folyamat 

Eliashberg és Chatterjee (1986) Sztochasztikus elemek 

 Eliashberg, Tapiero és Wind (1987) 
Sztochasztikus 
koefficiensközelítés 

Bass modell egy sztochasztikus változata 
A Bass modell egy sztochasztikus változatát Eliashberg és Chatterjee (1986) 
állította fel (Lilien at al. 1992). 
A determinisztikus modelleknél feltételezés volt, hogy a hibatag várható értéke 
nulla, melynek konstans a varianciája. A Bass (1969) modellnél 

[ ] t)t(Nm(
m

)t(N
q))t(Nm(p

)t(d

)t(dN
)t(n ε+−+−==  

például 0t =ε . 

Az idısorokra illesztett Bass modell jelentısen „lesimítja” a folyamatot. Az 
idısor adatai ingadozásokat mutatnak, mivel az egyéni innovatív hajlamok 
valójában nem azonosak adott idıpillanatban, s a marketing tevékenység 
hatásai sem konstansak. Boswijk és Framses (2005) N(t)-t valószínőségi 
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változónak tekinti, melynek középértéke mF(t), s az eredeti Bass (1969) modellt 
a következı alakban használja: 

[ ] t)t(Nm(
m

)t(N
q))t(Nm(p

)t(d

)t(dN
)t(n ε+−+−==  

Ahol 0t =ε , de nem konstans a varianciája 

 
 
Adott idıpillanatban: 

[ ])t(Nm(
m

)t(N
q))t(Nm(p

)t(d

)t(dN
)t(n −+−==∗  

és a differencia-egyenlet alapjául az alábbi összefüggés szolgál: 

[ ] )t(dW)t(ndt)t(n)t(n)t(dn γ∗ σ+−α= , 

ahol: 
W(T) a gazdasági jelenségek leírásában gyakran alkalmazott Weiner 

folyamat – a fehér zaj integráltja, mely a diffúziós folyamat ír le. 
Eredetileg a Brown mozgás leírására alkalmazták (ez a tényezı 
biztosítja a nem konstans varianciát). 

γ   konstans, melyet célszerő 1-nek választani. 

Tizenkét CD sorozatára a legnagyobb valószínőség módszerével (maximum 
likelihood) illesztve e modellt, a Bass(1969) modellnél jobb illeszkedés értek el 
(Boswijk és Framses 2005). 

Weibull modell 
A piac meghódítása érdekében már régóta lehetıség van olyan termékek 
megrendelésére, amik még a piacon meg sem jelentek, de a megrendeléseket az 
Internet elterjedése elıtt nehezen lehetett nyomon követni. A megjelenés elıtti 
vásárlás esetén magatartás-mintát utánzók tábora még nem épül ki, csak a 
szóbeszéd hatására terjedhet gyorsan a megrendelési kedv. Az ilyen 
folyamatokat Weibull eloszlással modellezik, melynek nincs felsı korlátja, így 
a modell megengedi, hogy innovátorok akkor is vásároljanak, amikor már 
megjelent a piacon a termék. A termék bevezetése után a követık is vásárolnak, 
így adódik a következı, egyesített Weibull modell: 
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ahol: 
t* a termék bevezetésének idıpontja. 
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2.3.6 Diffúziós modellek becslési módszerei 
Az alább említett becslési módszerek többsége a Bass modell paramétereinek 
meghatározására irányulnak. 
A Bass (1969) modell illesztéséhez használt idıfüggetlen módszerek és 
alkalmazóik: 1) a közönséges legkisebb négyzetet módszere (OLE: Bass 1969), 
2) a legnagyobb valószínőség becslése (MLE: Schmittlein, Mahajan 1982), és a 
3) nemlineáris legkisebb négyzetek módszere (NLLS: Srinivasan, Mason 1986). 
A tudományos irodalom leggyakrabban a Bass-féle OLE módszert és 
Srinivasan-Manson-féle NLLS-t használja. 
Az OLE illesztésnél fellépı problémák (Putsis, Srinivasan, 2000): 
- az illesztés nem stabil kevés adat esetén, 
- Bass paraméterek az illesztett másodfokú függvény paramétereibıl 

határozhatók meg mindig, mert nem lineáris a kapcsolat köztük, 
- idı intervallum hiba (time-interval bias) (Putsis, 1996), mely abból 

következik, hogy diszkrét modell alapján becsli a folytonos modell 
paramétereit, így a módszer túlbecsüli a kumulatív eladásokat az eladási 
csúcs elıtt, s alulbecsüli utána. 

Idıtıl függı paraméterbecslések. A Bass-féle paraméterek egy termék teljes 
életén keresztül valójában nem állandóak, aminek a következı okai vannak: 
- versenytevékenységek: a hirdetés minısége és maga a termék is változik 

idıvel, 
- technika fejlıdése, mely kihat a termékek minıségére, árára.  
- A piackülönbözı szegmensei különbözı idıpontokban vásárolnak. A 

korai elfogadók innovatív és imitatív paraméterei eltérıek lehetnek a 
késıbbi elfogadókétól, a magas és alacsony bevételő háztartások sem 
viselkednek egyformán. 

- Mérési hibák, pl. az elsı vásárlók adataihoz az újbóli vásárlások adatai 
keverednek. 

A módszerek általánosan három csoportba rendszerezhetık: rendszeresen 
változó (nem sztochasztikus), stacioner sztochasztikus folyamatok (mint pl. a 
Kálmán szőrık) és a nem stacioner sztochasztikus folyamatok (Cooley-Prescott 
eljárás). A nem sztochasztikus módszereket számos kutatásban alkalmazták 
(Putsis, Srinivasan, 2000). 
A gyakorlatban különbözı csoportokba tarozó személyek egymásra hatásának 
eredménye az új termék diffúziója, ezért a különbözı csoportok, pl. országok 
közötti diffúzió paramétereit becsülik (Putsis és társai, 1997). A 
termékgenerációk egymásra hatásának felderítéséhez is több egyenletet kell 
alkalmazni. A becsléseknél a teljes-információ legnagyobb valószínősége 
(FIML: Islam és Meade, 1997) és a háromállapotú legkisebb négyzetek 
módszerét (3SLS: Dekimpe, Parker és Sárváry, 1998) alkalmazzák. 
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A felhasznált adatok minısége egyértelmően befolyásolja az alkalmazott 
becslés alapján levonható következtetések érvényességét. A tudományos 
kutatások nagy többsége éves összesítéseken alapszik, melyekben mérési 
hibákat rejtenek, mivel ezek az adatok többnyire a termelık kiszállításai és az 
áruházak számlái alapján készülnek.  
Az adatok általában összesítettek, tehát nem lehet tudni, hogy hányad részük 
tartalmazza tulajdonképpen az elsı vásárlásokat. Egyéni szintő adatokra lenne 
szükség az egyéni szintő diffúziós modellekhez. 
Az éves helyett rövidebb idıköző idısorok használatát javasolja Putsis (1996), 
aki a negyedéves adatokon alapuló NLLS modellezésnél jobb illeszkedést 
kapott a mintán belüli adatokra és kisebb elırejelzési hibát. 
Az éves adatok győjtéséhez hosszú megfigyelési idıre van szükség, ezért 
legalább 10 év, - beleértve az elfogadási csúcs évét is- adatait javasolják a 
modellezéshez használni (Putsis, Srinivasan, 2000). Sok esetben azonban kevés 
adat érhetı el (a termék elterjedésének kezdetén), vagy egyáltalán nem állnak 
rendelkezésre adatok (a termék piacra dobása elıtt), ami problémát okoz, mivel 
a kutatások szerint akkor lehet stabil paraméterbecslést végezni, ha megfigyelt 
adatok szerint a csúcsot már túlhaladta a diffúzió. A menedzserek munkáját az 
könnyítené meg, ha a diffúziós folyamat elején már nagy biztonsággal elıre 
lehetne jelezni a termék életgörbéjét. Annak ellenére, hogy nagyon fontos a 
kevés adaton alapuló becslés, kevés kutatás foglalkozott vele. Több próbálkozás 
menedzserek tapasztalatain alapul, melyhez a piaci potenciálra, a Bass-féle 
paraméterek összegére, valamint a kezdeti idıszak elfogadásaira szükségesek 
becslések. Három lépcsıs összehasonlító közelítést végzett Lilien, Rao és 
Kalish (1981) egy orvosság elterjedésének elırejelzésére, ahol hasonló termék 
bevezetésénél tapasztalható idısorokat is figyelembe vett.  
Különbözı léptékő idısorokra számított Wright, Upritchard és Lewis (1997) 
Bass paramétereket OLE regresszióval. Megállapították, hogy - az addigi 
gyakorlattal szemben - nem az alkalmazott regresszió determinisztikus 
együtthatója, hanem az eredeti adatsor és az illesztett modell adatai közti 
determinisztikus együttható fejezi ki, hogy a modell hányad részben 
magyarázza meg az értékek szóródását, azaz az illeszkedés jóságát. Négy 
termék vizsgálata alapján nem tudtak ajánlatot tenni az optimális léptékő 
idısorra. 

2.3.7 Újravásárlásos modellek 
Sok termék újravásárolható, az ilyen termékek eladói jobban érdeklıdnek az 
újravásárlási ráta, mint a próbavásárlás iránt. A korai globális modellek nem 
különbözetik meg, hogy az elfogadási görbe kezdeti, gyorsan emelkedı 
szakasza a magas próba és alacsony újravásárlás miatt, vagy az alacsony próba 
és a magas újravásárlás miatt alakult-e ki. Az újravásárlás modellezésénél a 
következı folyamatot kell figyelembe venni:  
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- A tájékozatlan vásárlóval meg kell ismertetni az új terméket, majd ki kell 
vele próbáltatni.  

- El kell érni, hogy vásárolja még egyszer, s végül rendszeres vásárlója 
legyen.  

Az új, különösen gyakran vásárolt új termék költsége és kockázata nagyon 
magas. A költségek csökkentésének segítésére a gyártók több módszert 
fejlesztettek ki. A legolcsóbbtól a legköltségesebbek felé haladva a módszerek: 
eladási hullám kutatás (sales-wave research), szimulált piaci teszt (pretest 
markets, purchase labs), próbaértékesítés, (controlled test marketing), teljes 
körő piaci teszt (test markets). 

13. ábra Újravásárlásos modellek (Lehmann 1985 és Lilien, Kotler, 
Moorthy, 1992) – saját szerkesztés 

 
Eladási hullám kutatás: A terméket 3-5 alkalommal (hullámban), csökkentett 
árért ajánlják, s az értékesítı cég feljegyzi az egyes hullámban eladott 
mennyiséget. Az eladási hullámok lehetıvé teszik az újravásárlás arányának 
becslését és a különbözı reklámozás hatásának tesztelését ellenırzött piaci 
körülmények között. 
Szimulált piaci teszt: A hirdetés, vagy toborzás útján kiválasztott fogyasztókat 
mesterséges körülmények közé invitálják, ahol reklámfilmet nézetnek meg 
velük és azt véleményeztetik, illetve lehetıséget adnak az áru megvásárlására. 
A kipróbálás után tájékozódnak a véleményekrıl. Az újravásárlást általában a 
tesztalanyok visszahívásával mérik, s rendszerint több terméket vásárolhatnak. 
Ez a módszer gyors eredményt ad, kis költséggel. Ilyen modellek: ASSESSOR, 
BASES. 
Próbaértékesítés: Számos bolt, áruház bevonása az új termék értékesítésének 
ellenırzésébe. 
Teljes körő piaci teszt: A vállalat egy kiválasztott földrajzi területen az új 
terméket a teljes körő marketing-mix-szel együtt tesztelik. Ez a módszer 
meglehetısen költség- és idıigényes, ötleteket ad a versenytársaknak, akik meg 
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is zavarhatják a tesztet, ezen kívül nem fedi fel az okokat. Modellek: Parfitt-
Collins, Tracker. 

2.3.7.1 Teljes körő piaci tesz modelljei 

Fourt-Woodlock (1960)  
A legkorábbi modell, mely az újravásárlást is figyelembe vette a Fourt-
Woodlock (1960) modell, mely két részbıl áll, az elsı a próbavásárlás, a 
második az újravásárlás mértékét jelzi elıre. Az elsı modelljét korábban már 
ismertettem, erre épül a második modell, mely az elsı, második, stb. ismételt 
vásárlók arányát határozza meg. A gyakorlatban nehézkes az alkalmazása. A 
teljes piac méretét állandónak tekinti, s nem veszi figyelembe a marketing-mix 
változókat. 

Parfitt-Collins (1968) 
Parfitt-Collins (1968) modellje egyszerőbb, mint a Fourt-Woodlock (1960) 
modell, mely célja nem az aktuális értékesítés, hanem a végsı piaci rész 
elırejelzésére. A végsı márka-részesedést három faktor szorzataként értelmezi 
(Lilien, Kotler, Moorthy (1992). 

 s=p r b [3] 
ahol 

s végsı márka rész 
p a márka végsı behatolási rátája (ennek a termék osztálynak az új 

vásárlóinak a százaléka, akik kipróbálják ezt a márkát - mint az 
elsıvásárlásos modell) 

r a márka végsı újravásárlási rátája (ezen márka újravásárlásainak a 
márka összes vásárlásainak számához viszonyított százalékos 
aránya) 

b a márka újravásárlásának vásárlási indexe (átlagos vásárlóé 1) 
A modell elınye, hogy végsı-részesedést tud elıre jelezni már akkor, amikor a 
behatolási és az újravásárlási görbék egy-egy aszimptotához kezdenek tartani, 
mely még a stabil márkarészesedés elıtt megfigyelhetı. A modellt 
egyszerősége miatt széles körben alkalmazzák (Lehnmann 1985). 
A modell feltételezi, hogy a piaci feltételek nem változnak a teszt idıszak alatt 
és után, és hogy a bevezetett új termék már létezı, jól definiált termékkategória, 
a próba és az újravásárlások kategória függetlenek. A modell további korlátai: 
nem vesz figyelembe egy ismertté válási állapotot a próba elıtt; nincs hatása a 
hirdetésnek, promócióknak, és az elosztásnak; nincsenek az ismétlési osztályok 
(elsı, második, … ismétlés) figyelembe véve. Az utóbbi hiányosság miatt nem 
követhetı a márkahőség. Ezt az egyszerő modellt egészítik ki a további 
modellek. 
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Tracker modell (1978) 
Tracker modell (1978) (Blattberg, Golanty, 1978) véleményen alapuló adatokat 
használ az év végi tesztpiaci vásárlások elırejelzésére. Három hullámban 
vonják be a potenciális vásárlókat a felmérésbe, s a modellt három almodell 
alkotja: az ismertté válás, a próba és az újravásárlás almodelljei. 
Az ismertséget adott t idıpontban az új márka segített és nem segített 
felidézésének és a minta elemszámának hányadosaként definiálja. Az ismertség 
változását a reklám okozza. 
A próba modellje a próba arányt két komponensbıl származtatja, mely más-más 
populációból származik: a termékkel újonnan megismerkedık, s azok, akik már 
több, mint egy idıintervallum (egy hét) óta ismerik a terméket. A különbözı 
populációhoz eltérı próbavásárlási valószínőség-értéket tulajdonítanak. A 
próbaarány idıbeli változását a relatív ár befolyásolja. 
Az újravásárlási és a kivetítési almodell. Az elırejelzés a többszöri vásárlók 
(egyszeres, kétszeres, …) arányának becslésével történik, azon vásárlók 
figyelmen kívül hagyásával, akik nem folytatják a vásárlást. A potenciális 
próbálókra vetített vásárlás egy idıintervallumban a próba és az ismételt 
vásárlásokból tevıdik össze. 
A modell viszonylag komplett, gyakorlatias struktúrája eredményesen 
alkalmazható teszt-piacon. Hátránya, hogy a modell sok, szubjektív becslésen 
alapuló paramétert tartalmaz. A modell feltételezi, hogy az újravásárlási arány 
független az elsı eladás idejétıl, ami Parfitt és Collins (1986) és más 
modelleknél is evidens. 
 
 

2.3.7.2 Szimulált piaci teszt modelljei 

BASES modell 
Az elsı modellt az 1975-ben alapított cég (Booz Allen Sales Estimation 
System) alkalmazta, mára a szimulált piaci tesztek 80%-át az USA-ban, 65%-át 
Földön ezzel a módszerrel végzik, (ACNielsenBases) 
A modellnek négy fokozata van: Pre-BASE koncepció teszt modell körülbelüli 
tömegbecslést ad, a BASES I már 25%-kos hitelességgel ad becslést: az elsı 
éves próba mennyiségére, a teljes elsı évre szimulál eladási mennyiséget és 
helyettesítı termékek hatásáról. A BASE II. teszt szintén koncepció teszt, 
kiegészítve az élelmiszerek ízlelésének tesztjével. A BASE II Line Extension 
teszt egy elıkészületben levı termékvonal vizsgálatára szolgál (Lord, 2000). 
BASES I. modell: 
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A kumulatív behatolás értékét t idıpontig a kalibrált célarány, az adott 
idıpontban az eloszlássőrőség és a tudatossági ismertség szorzata határozza 
meg: 

Pt= [kalibrált célarány]*[eloszlás sőrőség]*[tudatossági ismertségi szint] 
 
Az összes próbavásárlás mennyisége: 

Tt =Pt  *  U0  *  (1/Sit)  *  (TM)  *  (1/CDI)  
ahol: 

Pt  kumulatív behatolás értéke t idıpontig  
Tt egy bizonyos célpiac összes próbavásárlás mennyisége t idıpontig  
U0 a próbavásárlás átlagos mennyiség (t = 0) 
Sit  szezon-index a t idıpontban 
TM  a célpiac mérete 
CDI a kategória fejlıdési indexe a célpiacon. 

 
Az ismételt vásárlás becslése 

iit
1i

t,1it UYNR ∑
∞

=
−=  

ahol: 
Ni-1,t  azoknak a vásárlóknak a kumulatív száma, akik legalább i-1-szer 

ismételték a vásárlást hetente (N0,t = kezdeti mennyiség) 
Yit a feltételes kumulatív i-edik újravásárlási ráta t-edik héten, feltéve, 

hogy i-1 újravásárlás volt t-edik hétig. 
Ui az i újravásárlási szinten az átlagosan eladott mennyiség  

Mind a három mennyiség becsült adat. 
 
A teljes mennyiség becslése: 

St = Tt + Rt + a promóciós mennyiség kiegyenlítése 
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ASSESSOR modell 
Az ASSESSOR modell újdonsága a konvergens közelítı módszer alkalmazása. 
Próba-újravásárlás mellett preferenciaalapú is a modell. A közelítı módszer 
alkalmazása megnöveli a költségeket.  
A 14. ábra szemlélteti az ASSESSOR modell struktúráját. 

 
 

14. ábra Az ASSESSOR rendszer struktúrája (Lilien, Kotler, 
Moorthy 1992) – saját szerkesztés 
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Az ASSESSOR próba-újravásárlás modellje Parfitt és Collins (1968) 
egyszerősített alapmodelljét alkalmazza (ld. [3] egyenlet):  

s=p r b 
ahol b=1. 
A modell a márka végsı behatolási rátáját, p, a vásárlók két halmazának 
uniójával veszi figyelembe. Az egyik halmazt azok a fogyasztók képezik, akik 
megismerik a terméket, elérhetı a termék számukra és utána ki is próbálják, a 
másikat pedig azok, akik ki akarják próbálni. A modellben alkalmazott 
paraméterek laboratóriumi megfigyelések, hasonló termékeknél szerzett 
tapasztalatok, valamint menedzseri megítélésekbıl származnak. Megjegyzésem: 
a Parfitt és Collins (1968) modellbıl hiányzó ismertté válás folyamata is 
bekerül az ASSESSOR modellbe így. 
A márka végsı újravásárlási rátáját, r, kétállapotú Markov folyamattal 
határozza meg, ahol a szükséges valószínőségi változókat post-use 
felmérésekkel állapítják meg. 
Az ASSESSOR preferencia modellje laboratóriumi megfigyelések alapján 
becsli a vásárlásokat. Két fı feltételezéssel él: a márkák ténylegesen 
versenyeznek és a piaci körülmények nem változnak. 

2.3.8 Az új termék elırejelzési modelljeinek csoportosítása  
Lilien, Kotler és Moorthy (1992) az új termék elırejelzésének modelljeit a 
Bauer-Berács (2001) által is figyelembe vett terjedési folyamat két jellemzıje 
szerint csoportosítja: próba, vagy elsı vásárlás és újravásárlás, melyet a 15. ábra 
szemléltet: Az elırejelzési módszereket e csoportosításban ismertettem. 

 

15. ábra Új termék elırejelzésének modelljei (Lilien et al. 1992) – 
saját szerkesztés 
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A diffúziót idıben leíró modelleetk alapvetıen három csoportba sorolja 
Mahajan, Müller és Wind (2000):  
- piac szintő modellek, melyeknél a feltételezés szerint a populáció minden 

egyes tagja ugyanolyan valószínőséggel fogad el új terméket (pl.: elsı, 
vagy próbavásárlásos modellek) 

- egyéni szintő modellek, melyeknél a kockázati arány minden egyes 
egyénnél különbözı,  

- közbensı szintő modellek, melyek az elızı két modell-csoport elınyös 
tulajdonságain alapulnak (16. ábra).  

 

16. ábra A diffúziós modellek (Mahajan et al. 2000) – saját szerkesztés 

Piac szintő modellek esetében a feltételezés szerint a populáció minden egyes 
tagja ugyanolyan valószínőséggel fogad el új terméket. Ezeket a modelleket 
fejlesztették ki a marketingben elıször, miután észrevették, hogy az eladási ráta 
a termék életciklusa alatt folyton változik, dinamikus. A folyamatra jellemzı S 
görbét más-más megfontolás alapján különbözı (pl. exponenciális, logaritmus) 
matematikai függvénnyel közelítik. Nagy részük a teljes, illetve a potenciális 
piac méretét állandónak tartja, annak ellenére, hogy pl., az országok 
népességének gyors változása (bevándorlás, területi növekedés), illetve az 
életszínvonal változása következtében számos esetben ezek a piacok nem 
tekinthetık állandónak. Makro-adatok feldolgozása alapján következtetnek az 
egyéni viselkedésére. Eleinte egy-egy országon belüli, mára országok közötti 
folyamatok vizsgálatának is alapjai.  
Egyéni szintő modellek feltételezik, hogy a populáció minden egyes tagja más-
más mértékben viszonyul az új termékhez, így egyénre jellemzı elfogadási 
valószínőséget tételez fel. A közgazdaságtan hasznossági (Lancaster) és a 
pszichológia viselkedési modelljeit együttesen alkalmazzák e modellek, melyek 
három komponense: 1. a hasznossági függvény, 2. egy olyan frissítı folyamat, 
mely a hasznossági függvény idıbeli változását tükrözi, 3. a hasznosságtól 
függı választási döntés. A frissítı folyamat leírására leggyakrabban a Bayes 
tanulás elméletét alkalmazzák (Mahajan, Müller és Wind 2000). Bár a 
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modelleket alapvetı ok-okozati változók írják le, nincs mód arra, hogy piaci 
szintő következtetéseket lehessen levonni segítségükkel. 
Közbensı szintő modellek az egyéni szintő modellekhez képest kisebb mértékő 
heterogenitással számolnak. Ide tartoznak a többállapotú modellek, melyek a 
populációt számos különbözı viselkedési állapotba osztják, és ezen állapotok 
közötti mozgást vizsgálják, valamint a korlátozott-paraméterő egyéni szintő 
modellek, melyek csak kevés jellemzıben engedik meg a sokszínő 
különbözıséget. A közbensı szintő modellek egyéni szintő értelmezés mellett 
piac szintő dinamika algebrai kifejezését is biztosítják. 
Dosi (1991) a diffúziós modellekre tíz jellemzı hipotézist és tényszerőséget 
állapított meg a következı szempontok szerint: 
- az elfogadók különbözısége, egyformasága, 
- az ügynök helyes, vagy helytelen információja, 
- az új technológiai fejlesztések növelı, nem növelı hatása, 
- a múlt hatása a diffúzióra, 
- a kereslet és kínálat egymásra hatása, 
- kereslet, vagy a kínálat diffúziója, 
- a diffúzió hajtóereje kívülrıl, vagy belülrıl jön, 
- az egyének viselkedése és választása racionális, vagy rutinszerő, 
- a diffúzió egyensúlyra törekvı-e, 
- kifejezett elırejelzı képessége van-e a modellnek. 

Baudisch és Grupp (2006) Dosi (1991) diffúziós modellekre jellemzı tíz 
hipotézise és tényszerősége alapján osztályozza a diffúziós modelleket. Az 
1994-tıl vizsgált legfontosabb tíz modell közül csak a Bass (1969) modell nyújt 
elırejelzést. 
Az 1990-es évek óta a diffúziós modellek a következı területeken fejlıdtek: a 
növekedés mozgatói, a termék életgörbe alakja, az egyéni elfogadás és a 
globális növekedés közti kapcsolat, a marketing mix hatása, országok közti 
hatások és a verseny hatása a növekedésre. (Peres, Mahajan, Muller, 2009) 
A diffúziós modellek haszna: Az innováció diffúziós modelljeit hagyományosan 
elırejelzésre alkalmazzák, de más célra is alkalmazhatók. Egyrészt, mivel a 
modellek analitikus közelítést nyújtanak a diffúziós folyamatra, alkalmasak a 
különbözı diffúziós feltételezések ellenırzésére, másrészt, mivel a termék-
életgörbét írják le, segítségükkel vizsgálható, hogyan lehet egy innováció 
diffúziós folyamatát befolyásolni. (Baudisch, Grupp, 2006) 
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Az új termék elırejelzésének módszerei 
 
Az új termék elırejelzésének módszereit Tauber (Bauer, Berács 2001) négy 
osztályba sorolja, ld.: 17. ábra. 

17. ábra Új termék értékesítésének elırejelzési módszerei (Bauer, 
Berács 2001) – saját szerkesztés 

 
A hagyományos termékkoncepció- és termékteszt során még a termék 
fejlesztése elıtt mutatják be a vásárlóknak az elképzelést, vagy terméket, s a 
vásárlási szándékot mérik. A próbavásárlás és az újravásárlás valószínőségét a 
módszer jól jelzi elıre olyan új termékeknél, melyek nem követelik a fogyasztói 
szokások alapvetı megváltoztatását. 
A regressziós modellek eladás elemeit elırejelzı változói a reklámköltségek, 
elméleti telítettség, értékesítési mód, relatív ár. E modellek ismert 
termékkategóriába tartozó új termékekre alkalmazhatók eredményesen. 
A labortesztpiac módszernél a vásárló szimulált üzletben megvásárolja a 
terméket, s otthon kipróbálhatja. A módszer mérési eszközként a jelenlegi 
magatartást használja a próba és az újravásárlásra, az elfogadás és a gyakoriság 
meghatározása azonban szakértéssel, vagy analógiával történik. 
A próbaértékesítés során a kiválasztott vásárlók otthon kipróbálhatják a 
terméket, s kedvezı árat biztosítanak számukra az újravásárláshoz. A fogyasztói 
magatartás közvetlenül mérhetı, a tesztértékesítés – a vásárlási ciklustól 
függıen – nagyon elhúzódhat. A különbözı vásárlási folyamat elırejelzéséhez 
a mért jellemzıket a különbözı módszerek esetén (az ajánlott új 
termékfajtákkal) a 4. táblázat tartalmazza. 
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4. táblázat Az új termék értékesítésének módszerei és a vásárlási 
folyamat jellemzıi (Bauer és Berács (2001) – saját szerkesztés 

Mért jellemzık: A: vásárlási szándék; B: Újravásárlási szándék; C: Regresszió modell; D: 
Múltbeli magatartás; E: Megfigyelt aktuális magatartás; F: Más kategóriába tartozó termék 
értékesítésének múltbeli magatartása 
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Kahn (2006) az új termék elırejelzési módszereket az adatforrás alapján három 
csoportba sorolja: vállalati szakértıi, marketing- és piackutatási és kvantitatív 
vállalati adatok módszerére. 
A vállalati szakértıi felmérési módszerek azokat a technikákat képviselik, 
melyek megpróbálják a tapasztalatot, az ítélıképességet és az intuíciót a 
hivatalos elırejelzésbe beültetni. A piackutatási módszerek azokat a 
megközelítéseket tartalmazzák, melyek a fogyasztóktól, ill. a piacról győjtenek 
adatokat, és aztán szisztematikusan analizálják ezeket, hogy olyan 
következtetéseket vonjanak le, ami alapján elırejelzést lehet tenni. A kvantitatív 
módszereknek két fı fajtája van: az idısor elemzés és a regresszió analízis. Az 
idısor elemzı módszerek az eladások mennyiségét vizsgálják, az idısorban 
levı mintákat figyelik és grafikonon, vagy matematikai képlet alapján nyújtják 
az elırejelzést. A regresszió analízis független változókat használ és olyan 
matematikai összefüggést határoz meg, melyben a független változók egy függı 
változóval korrelálnak. A korrelációs kapcsolat alapján jeleznek elıre ezek a 
modellek. 
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2.4 Alkalmazási tapasztalatok 

2.4.1 Bass modell 
A piaci szintő Bass modellt (1969) egyszerő alkalmazhatósága, jó illeszkedési 
tulajdonságai miatt gyakran alkalmazzák új termék elfogadásának 
elırejelzésében, valamint termék-életgörbék összehasonlítására különbözı 
országokban. Az összehasonlítás alapja elsısorban a Bass modell innovációs és 
imitációs paramétere. 
Bass, az általa felállított modellt elıször szobai légkondicionálókra, háztartási 
fagyasztóra és fekete-fehér TV-re végezte (Bass 1967) (18. ábra). 
 
 

 

18. ábra Bass elsı modelljei: szobai légkondicionálóra, háztartási 
fagyasztóra és fekete-fehér TV-re (Bass 1967) 

 
 
Az Egyesült Államokban több területeken alkalmazták a Bass modellt: 
mezıgazdaság, orvosi felszerelések, elektromos háztartási eszközök, fogyasztói 
elektronika, a vizsgálatok az 1921 és 1996 között megjelent új termékek éves 
eladási mennyiségén alapultak (Mahajan at al. 2000). Az innovációs és 
imitációs paraméterek p=0,037, q=0,327, valamint rövid adatsorra p=0,040, 
q=0,398. A rövid adatsorok lehetıség szerint minimum 10 éves adatsorokra 
vonatkoztak, s az elsı csúcs után két megfigyelést tartalmaztak.  
Az utóbbi idıben a kutatások az ipari országokon kívül kiterjednek más 
országokra is, mivel a cégek igyekeznek különbözı, esetenként nem fejlett 
ország piacait is megszerezni.  
A Bass paraméterek analízisén alapszik Blute (2002) vizsgálata, aki adatbázist 
hozott létre 1969 januárja és 2000 májusa között megjelent 113 újság 1586 p és 
q paraméterértékekrıl. Az átfedések megszüntetése és az igen gyorsan terjedı 
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termékek figyelmen kívül hagyása után 40 ország 1950 és 1992 közti adatait 
tartották meg, és az így maradt 188 adat-pár elemzése szerint szisztematikus 
eltérések tapasztalhatók a termékek diffúziójában területenként, termékenként: 
- Az innovációs együttható értéke Európában és Ázsiában durván az 

Egyesült Államokban tapasztalható fele.  
- Az imitációs együttható, q átlagos értéke Ázsiában az USA-beli értéknek 

kb. ¾-e.  
- A nemzetek gazdasági különbözıségének nagyobb a hatása a diffúzió 

sebességére, mint a kulturális eltérések. 
- A nagyberuházásoknál a lassú kezdetet késıi növekedés követ. 
- A hálózatos hatást mutató termékek, mint pl. a fax esetén, beleértve a 

szolgáltatóktól nagyberuházást igénylı hálózatokat is, mint pl. a TV és a 
mobiltelefon, magasabb a q és alacsonyabb a p érték, mint másfajta 
termékeknek. 

A kutatás eredményeként az innovációs és az imitációs együtthatókra referencia 
értéket állapítottak meg (az USA-ban 1976-ban kibocsátott termékekre 
p=0,016, q=0,409), s ezen faktorok termékenkénti és területenkénti eltéréseinek 
mértékére szorzótényezıket határoztak meg. A paraméterek lineáris eltérést 
mutattak annak függvényében, hogy a referencia évhez képest mennyivel 
késıbb került piacra a termék, s erre vonatkozó értékeket is közzétették. 
Talukdar, Sufhir, Ainslie (2002) adatbázist hoztak létre az országonkénti 
különbségek feltárására, mely 31 fejlett és fejlıdı országban 6-féle termék 
(videó-lejátszó, Cd-lejátszó, mikrohullámú sütı, kamera, fax, mobiltelefon) 
elterjedését tartalmazza. (Európában, Ázsiában, Észak- és Dél-Amerikában 
olyan országokban, melyek együtt a Föld lakosságának 60%-át adják). A 
vizsgált idıszak 1975-1997, a termék bevezetéstıl függıen. Adatforrás a 
fejlıdı országokban is könnyebben hozzáférhetı eladási adatok, s az 
újravásárlások kiszőrése miatt csak az elsı 8 évet vették figyelembe a termék 
bevezetésétıl számítva. 
A Bass modellt a nemlineáris legkisebb négyzetek módszerével illesztették 
Srinivasan és Mason (1986) javaslata alapján, az országonként és termékenként 
meghatározott koefficiensek és a piac várható nagysága az alábbi 
összehasonlítást eredményezte: 
- A piaci behatolás várható értéke a fejlett országokban 52%, a fejlıdı 

országokban az elıbbi harmada, 17%, tekintettel azonban az itt található 
nagy népességre, valójában nagy piaci potenciált jelent. 

- A fejlıdı országokban átlag 17.9%-kal hosszabb az eladási csúcs 
eléréséhez szükséges idı. 

- Fejlett országokban az innovációs paraméter, p=0,0010, az imitációs 
paraméter q=0,509, míg a fejlıdı országokban p=0,00027, q=0,556, tehát 
az innovációs hajlam lényegesen alacsonyabb a fejlıdı országokban. 
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- egy országban az ott régebben bevezetett termékkel kapcsolatos 
tapasztalat (ország-hatás) a piaci behatolás mértékére, míg egy más 
országban korábban bevezetett termékkel kapcsolatban szerzett 
tapasztalat a külsı és belsı hatás koefficienseire van nagyobb hatással. 

A tanulmány kiterjedt néhány makro-környezeti változó hatásának vizsgálatára 
is, mely szerint 1%-os változás a külkereskedelemben, vagy a városiasodás 
szintjében 0.5 %-os változást eredményez a potenciális piac méretére és 0.2%-
ot a terjedés sebességére.  
Az említett kutatások eredményei alapján állítottam össze a Bass 
paraméterértékek összehasonlító, 5. táblázatát. 
 

5. táblázat Átlagos Bass paraméterek éves idısorra – saját szerkesztés 

Kutatás Ország Vizsgált idıszak p q 

Mahajan et al. 2000 USA 1921-1996 0,04 0,398 

Talakudar et al. 2002* Fejlett országok 1975-1997 0,001 0,509 

Talakudar et al. 2002* Fejlıdı országok 1975-1997 0,00027 0,556 

Blute 2002 USA 1950-1992 0,01274 0,409 

Blute 2002 Nyugat Európa 1950-1992 0,464 0,949 

Blute 2002 Ázsia 1950-1992 0,595 0,743 

Blute 2002 Más országok 1950-1992 0,796 0,699 

* NLLS regresszió alkalmazásával 

Észrevételem: NLLS regresszió esetén az innovációs paraméter értéke egy 
nagyságrenddel kisebb, mint OLE esetén. 

2.4.2 Bass és ARIMA modell 
Hassan és Nassar (2007) Bass és ARIMA modellt alkalmaz a vezeték nélküli 
telefon 1984-1999 közötti USA-beli terjedésének vizsgálatában. Eredményeik 
azt mutatják, hogy az AR(3) folyamat jobb elırejelzést ad, mint a Bass modell 
az eredeti és a becsült értékek közti determinációs együttható (R2) alapján. A 
kapott eredményt a két módszer lényege közti különbségre vezetik vissza: a 
diffúziós modell mechanikus abban az értelemben, hogy bizonyos 
feltételezéseken alapul a folyamattal kapcsolatban. Az, hogy milyen jó 
elırejelzést ad a modell, attól függ, hogy mennyire teljesülnek a feltételek, míg 
a sztochasztikus idısor modell tapasztalati és rugalmas, bármilyen folyamatra 
illeszthetı – ezzel egyetértek. 
Montgomery and Moe (2002) zenei album eladásokat modellez ARIMA-val, a 
Capitol Records 1993 és 1995 közötti 13 pop és rap albumát. Az eladások 
idısorai exponenciálisan csökkenı jelleget mutatnak. Általánosságban 
megállapították, hogy az ARMA(1,1) modell jó közelítést ad sok megfigyelt 
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idısorra. Emellett Montgomery and Moe (2002) matematikailag összehasonlítja 
a marketing szakirodalomban az eladások elırejelzésére népszerően alkalmazott 
diffúziós modellt a sztochasztikus modellel és megmutatják, hogy az ARIMA 
(0,1,0) modell bizonyos körülmények között (logaritmikus transzformáció és 
véletlen bolyongási folyamat negatív trenddel) megegyezik a Bass modellel, ha 
az innovációs paraméter nulla (a Fourth és Woodlock modell). 
A marketing tudományban a diffúziós modelleket alkalmazzák az új termék 
elterjedésének elırejelzésében. A Bass (1969) modellgyakorlati szempontból 
megfelelı hosszú távú elırejelzést nyújt még rövid adatsoron is. A modell 
illesztésénél nehézség merül fel, ha a kezdeti növekedés mértéke nem 
számottevı (Mahajan, Müller és Wind, 2000)  
A Bass modell paraméterei jellemzik a diffúziós folyamatot, ami lehetıvé teszi 
a különbözı terjedési folyamatok nemzetközi összehasonlítását is. (Blute 2002).  
A sztochasztikus idısor elemzésen alapuló elırejelzés nagy számítási kapacitást 
igényel, így ennek a módszernek az alkalmazása a számítógépek fejlıdésével 
terjed, az utóbbi évtizedben az új termék terjedésében is kezdik alkalmazni. Az 
ARIMA modell különösen rövidtávú elırejelzésre alkalmas. Box-Jenkins - az 
sztochasztikus idısor-elemzés úttörıi – legalább 50 adaton alapuló modellezést 
javasol (Ramanathan 2003), ami az új termék elterjedési vizsgálataiban heti, 
havi adatsorok alkalmazását teszi szükségessé. A rövidtávú elırejelzés – a 
csökkenı termékélettartam miatt egyre nagyobb jelentıségő lehet. 

Az új termék hosszú távú elırejelzésében a tudományos irodalom gyakran 
hivatkozik a Bass (1969) diffúziós modellre és gyakran alkalmazzák e modell 
paramétereit a nemzetközi összehasonlításokban. A sztochasztikus ARIMA 
modell alkalmazása rövidtávú elırejelzésre az utóbbi néhány évben kezdıdött e 
területen egyrészt a számítástechnika fejlıdése, másrészt a termékek rohamosan 
csökkenı élettartama miatt. 

Míg minden diffúziós modell feltételezésekkel él az új termék terjedési 
folyamatát illetıen, az ARIMA modellek az idısorban rejlı rendszeres mintákat 
tárják fel. A szakirodalom összehasonlítja, melyik modell illeszkedik jobban az 
adatokra (rendszerint az ARIMA), de nem találtam a vizsgálatok során kapott 
ARIMA modellek alapján semmiféle feltételezést, vagy magyarázatot a terjedési 
folyamat jellegére vonatkozóan. 
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2.4.3 Elırejelzési tapasztalatok vállalatoknál 
Kahn (2002) az amerikai vállalatok új termék elırejelzési gyakorlatát vizsgálta 
2002-ben. Felmérése a különbözı iparágakhoz tartozó, 168 válaszoló 
adatbázisán alapul. Úgy találja, hogy többnyire a marketing osztály a felelıs az 
új termék elırejelzéséért és a kvalitatív módszereket részesítik elınyben e 
területen. A vállalatok átlag 2-4 elırejelzési technikát alkalmaznak, de az 
eredmények alapján a többféle módszer alkalmazása nem vezet nagyobb 
elırejelzési pontossághoz. Ez ellentétes Gartner és Thomas 1993-as 
eredményeivel (Kahn 2002). 
A diffúziós modelleket mindenfajta új termék elırejelzésére az összes válaszoló 
cég 2%-a használja, és az ARIMA modellt csak az 1%-uk. A diffúziós 
modelleket fıleg piacbıvítés, új termék kategória bevezetésénél, az „új a világ 
számára” termékeknél és néha a termékcsalád bıvítésnél alkalmazzák Az 
ARIMA modelleket az ár- és termékfejlesztésnél, valamint a termékcsalád- és 
piac-bıvítésnél használják. 
A fogyasztási termékeket gyártó cégekhez képest az ipari cégek hosszabb távú 
elırejelzést végeznek (17, ill. 35 hónap). 
Az új termék elırejelzésének alacsony a hihetısége és a pontossága a nagy 
elırejelzési hiba miatt. Egy ellenırzı kutatás azt eredményezte, hogy az új 
termék elırejelzésének pontossága átlagosan egy évvel a kibocsátás után alig 
van átlagosan 50% felett – 72% a költségcsökkentett áruknál és 40% az „egész 
világon új” termékeknél és 63% a leggyakrabban elıforduló új termékfajtánál, a 
termékvonal bıvítésnél. (Kahn, 2002). 
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3 Anyag és módszer 

3.1 Anyag 
Az új termék terjedési folyamatának vizsgálatát primer adatok győjtésével 
kezdtem többféle adatgyőjtési módszer alkalmazásával, melynek során egyes 
fogyasztói rétegeket szólítottam meg. 
A dolgozatom célja néhány magyar termék Bass paramétereinek meghatározása 
a nemzetközi összehasonlítás érdekében, ezért reprezentatív mintán alapuló 
idısorokat is kerestem. 
Elıször a vizsgált új termékeket ismertetem, majd csoportosítom az 
adatforrások szerint. 

3.1.1 Vizsgált új termékek 
A munkám során vizsgált új termékek marketing megközelítésben új termékek 
(Vágási 2001): új szükségletet, vagy létezı szükségletet új módon elégítenek ki. 
A nemzetközi szakirodalom új termék elterjedésének tanulmányozása, és a 
terjedés nemzetközi összehasonlítása során egy bizonyos termékcsoportot 
vizsgál: televízió, mikrohullámú sütı, stb. (Bass 1969, Blute 2002) nem egy 
konkrét márkát. Ez a tény nem szerencsés ugyan abból a szempontból, hogy az 
egyes terméktípusok közötti, esetenként jelentıs különbségek könnyen 
elmosódnak, de egy adott márka terjedésének vizsgálata - ha nem a gyártó cég 
megbízásából történik – komoly nehézségekbe ütközik, mivel minden cég 
számára stratégiai jelentıségő az innovációja terjedése, így az ezzel kapcsolatos 
adatokat üzleti titokként kezeli. Szerencsésnek tartom, hogy három márka 
konkrét termékére vonatkozó adatsort is vizsgálhattam (új ízesítéső alkohol, új 
csomagolású alkohol, újfajta tea), annak ellenére, hogy a márkanevet nem 
publikálhatom. 

3.1.1.1 Mőszaki cikkek és kapcsolódó szolgáltatások 

Személygépkocsi. Magánszemély tulajdonában Magyarországon csak néhány 
személygépkocsi volt a 60-as évek elején, s ezek többsége sem új, hanem 
használt, állami tulajdonból vásárolt gépkocsi. KSH adatok alapján 1960-ban 
még nem volt átlagosan egy autó sem 100 háztartásban, 1970-re azonban már 
éreztette hatását az import, terjedtek hazánkban a Trabantok, Skodák, 
Wartburgok, Moszkvicsok, ezért ekkorra már átlag 7 darab autó volt száz 
háztartásban. Késıbb rohamosan emelkedett az autóval rendelkezı háztartások 
száma. 
Videokamera. A videokamera az 1990-es években kezdett a magyar 
háztartásokban megjelenni. 
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Mikrohullámú sütı: A mikrohullámú sütı gyors és egyszerő lehetıséget 
kezdett nyújtani a hazai háztartások számára étel melegítésére és fızésére, 
fagyasztott termék felolvasztására több mint húsz évvel ezelıtt. A termék 
kezdetben lassan terjedt, mára a háztartások nagy részének nélkülözhetetlen 
tartozéka. 
Pendrive. Az informatikában mára már elterjedt másodlagos adattároló, a 
pendrive a 2000-es évek elején került forgalomba. A termék elınyös 
tulajdonságai: a kényelmes használat, hordozhatóság, kis méret és nagy 
kapacitás (kezdetben 128 MB, ma 4 - 8 GB) alapot ad a termék sikerességének. 
Az egyetemisták tanulmányaik során egyre több helyen alkalmazzák a 
számítógépet, számítógépes adatfeldolgozást, így az adathordozást is meg kell 
oldaniuk, s mivel a pendrive elınyös tulajdonságai mellet elérhetı áron 
szerezhetı be, igen népszerő a hallgatók körében. 
MP3 lejátszó. A memóriás MP3 lejátszó néhány évvel a pendrive megjelenése 
után került forgalomba és a fiatalok kedvelt zenelejátszó eszköze lett kis mérete 
és nagy tárkapacitása miatt. Ez az új termék gyorsan terjed az egyetemisták 
körében is. 
Mobiltelefon elıfizetés. Hazánkban sokáig hiány volt a telefonvonalak 
területén. Évtizedeket kellett várni egy-egy telefonvonalra. A mobil 
telefonhálózatok kiépítése nem remélt sikereket eredményezett. Ma már szinte 
kiszorítja a vezetékes telefont, egy család több mobiltelefonnal is rendelkezik, 
még a kisgyerekek is külön készüléket használnak. Kártyás és elıfizetéses 
változat terjedt el, melyek közül az utóbbit vizsgálom. 
ISDN elıfizetés. A fejlett országok telefonközpontjai már digitális 
rendszerben mőködtek, a hálózat digitalizálását viszont csak hosszú idı alatt 
lehet megvalósítani elsısorban optikai kábelek lefektetésével. Az ISDN egy 
átmeneti megoldás, mely alkalmas a digitális átvitelre hagyományos kábeleken 
is. A felhasználói (elıfizetıi) oldal egy csatlakozó dobozban az ISDN fali-
központ, melynek segítségével két csatorna vehetı igénybe, lehet pl. egyszerre 
telefonálni és Internetezni, a modemnél nagyobb sebességgel. 
Az Internet-használat szempontjából az ADSL kezdi kiszorítani az ISDN-t, de 
terjed azon felhasználók körében, akik kettı, - vagy a vonal teljesítményétıl 
függıen - több telefonvonalat kívánnak használni, mivel egy ISDN vonal 
fenntartása olcsóbb, mint két, illetve a vonal tudásának megfelelı számú önálló 
analóg elıfizetés díja. 
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3.1.1.2 Élelmiszerek 

Ásványvíz. Az ásványvíz fogyasztása az Egyesült Államokban 1977 és 1997 
között csaknem megtízszerezıdött. A valódi ásványvíz nemcsak a vezetékes 
vizet helyettesítette, hanem egy életstílust jelezett, a modern, egészségével 
törıdı ember életstílusát. Az átlagos amerikai már 1996-ban 44,3 liter 
ásványvizet fogyasztott évente. 
Hazánkban is változnak az étkezési szokások, s ez érzékelhetı az ásványvíz 
fogyasztása területén is. Az ásványvíz a 70-es évek végén jelent meg a magyar 
piacon, de eleinte nehezen fogadták el a fogyasztók. Amíg 1989-ben a magyar 
felnıttek 29 százaléka ivott szívesen ásványvizet, addig 2003-ban már 68 
százalék. Több mint duplájára nıtt a fogyasztás gyakorisága tizennégy év alatt. 
Egy magyar felnıtt hetenként átlagosan 3 napon fogyasztott ásványvizet a GfK-
felmérések alapján 2004-ben. (Az intézet 1989 óta kétévente feltárja az étkezési 
szokásokat a felnıtt lakosságot reprezentáló 1000 fı személyes 
megkérdezésével.) A leggyakrabban fogyasztott élelmiszerek rangsorában 
elıkelı pozícióba, a 11-12. helyre került az ásványvíz (Bajai, 2004). 
Biokenyér. Az egészséges életmód, és ezen belül az egészséges táplálkozás 
kérdése mind jobban elıtérbe kerül megváltozott korunkban. Felismerve és 
tapasztalva az élelmiszeriparban is széles körben alkalmazott mesterséges 
anyagok nemkívánatos hatásait, egyre fokozottabb a fogyasztói igény az 
ellenırzött termesztés során, természetes alapanyagból készült termékek, 
élelmiszerek iránt. A biokenyér a hazai bioélelmiszer-kínálat egyik 
legkedveltebb terméke, melyet még csak az egészségtudatos, jó anyagi 
körülményekkel rendelkezı szők vásárlói réteg fogyaszt. 
Alkoholok. Az évezredek óta kedvelt ital, az alkohol nem tekinthetı új 
terméknek, de újabb és újabb termékfajtákat fejlesztenek ki a gyártók új piac 
meghódítására. A vizsgálatban egy új ízesítéső, valamint egy új csomagolású 
alkohol vesz részt. 
Az újfajta csomagolású alkoholos ital új termékkategória, mivel ez a termék új 
a gyártó és a gyártó piaca számára is Magyarországon, de nem új a teljes piacot 
tekintve, mert ilyen termék a külföldi piacokon már megtalálható. Új piaci 
szegmens megszerzését is megcélozza ez az innováció, mely 2004 tavaszán 
került forgalomba. 
Újfajta tea. Az új termék típusokat tekintve a vizsgált újfajta tea termékvonal 
bıvítés, mivel ez egy járulékos innováció a már meglévı termékvonalhoz, mely 
fıleg a jelenlegi piacot célozza, bár piacbıvítést is eredményezhet. Ez a tea 
2003 elején került a forgalomba. 
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3.1.2 Adatforrások 

3.1.2.1 Primer adatforrás – fogyasztói csoportok 
Egyes termékek a felhasználók széles körében terjednek el, a terjedésére 
vonatkozóan hivatalos adatforrások állnak rendelkezésre. Újabb és újabb olyan 
termékekkel látják el azonban a piacot, melyek csak egy, vagy néhány 
fogyasztói réteget céloznak meg. Az ilyen termékekre nehezen találhatóak 
hiteles forrásból származó idısorok. Kibocsátási, értékesítési adatokat 
gyártóktól, forgalmazóktól gyakorlatilag lehetetlen szerezni, mivel ezeket az 
adatokat üzleti titokként kezelik, ezért más módot kellett keresni a felméréshez. 
Célcsoportokat kérdeztem meg különbözı formában. 
Az adatgyőjtés módja és érintettjei. Adatokat kezdetben meghatározott 
célcsoportoktól győjtöttem, késıbb igyekeztem országos szintő felmérést 
végezni. A munka folyamán az adatgyőjtési módszeremet folyamatosan 
fejlesztettem. 
Hagyományos, papír alapú, A4-es formátumú kérdıívet állítottam össze és 
töltettem ki szők hallgatói csoporttal, valamint egy országos felmérés részeként. 
WEB alapú kérdıívet készítettem HTML és PHP segítségével, s a kész oldalt a 
SZIE GEK Informatika Tanszék egyik oktatói gépére tettem fel. Az oldal a 
tanszék belsı hálózatáról volt elérhetı szők hallgatói csoport számára. 
Az ország különbözı részén, ritkán elhelyezkedı célcsoportnak e-mailben 
tettem fel kérdéseket.  
Primer adatgyőjtésre mőszaki cikkek és élelmiszerek körében került sor. 
Mőszaki cikkek: pendrive és MP3 lejátszó. Mindkét termékkel 
kapcsolatban a Szent István Egyetemen, Gödöllın végeztem felmérést a 
hallgatók körében. A pendrive-val kapcsolatos felmérésre 2005. júniusban 
került sor a fogyasztókhoz intézett papír alapú kérdıíves megkérdezés 
formájában (Komáromi, Orova 2006). A kérdıívet 349 hallgató töltötte ki. A 
megkérdezettek 80%-a nappali tagozatos, a maradék 20% levelezı tagozatos 
hallgató volt. A kérdıívek többségét, 78%-át férfi töltötte ki, a felmérésben 
résztvevık 68%-a gépészmérnök hallgató volt. Az MP3 lejátszóval kapcsolatos 
megkérdezéshez WEB-alapú kérdıívet készítettem, melyet a SZIE gépészkari 
Informatika Tanszék belsı hálózatán tudták a hallgatók a számítógépes 
laboratóriumokból elérni 2005. november 24-30. között. A kérdıívet 204 
hallgató töltötte ki. A megkérdezettek 65%-a férfi, 35%-a nı volt.  
(Orova 2006 a) 
Élelmiszer: a biokenyér hazai terjedése. A felmérést értékesítıi oldalról 
végeztem. 
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A bioterméket forgalmazó boltok vezetıit országszerte megkérdeztem. Az 
adatgyőjtésnél kétféle módszert alkalmaztam: egyes boltoknál hagyományos 
kérdıíves, más boltoknál e-mailes megkérdezést. A kérdıíves megkérdezésre a 
Szent István Egyetem Marketing Intézetének egyik kutatása, a hazai bioboltok 
felmérése keretében került sor 2005. nyarán. Az e-mail-t, melyben röviden 
ismertettem a kutatásom célját, és segítséget kértem az adatgyőjtéshez 2006 
elsı negyedévében küldtem szét 60 címre. Mindkét megkérdezési módszernél 
arra kérdeztünk, ill. kérdeztem rá, hogy foglalkozik-e biokenyér árusítással, ha 
igen hány éve kezdte, s ekkor kb. hány kg-ot tudott eladni hetente, valamint azt, 
hogy a megkérdezéskor mennyi a heti biokenyér-forgalma. 
A bioboltok kiválasztása a rendelkezésre álló nyomtatott és elektronikus 
adatbázisok összesítésével kapott címlistából történt. A minta kialakítása során 
területi elhelyezkedés és városnagyság alapján a reprezentativitás megırzésére 
törekedtünk (Orova, Kovács, 2006). 

3.1.2.2 A primer adatforrások reprezentativitása 
A primer adatok győjtése során csak egyes szők fogyasztói körre érvényesült az 
adatok reprezentativitása: pl. Gödöllıi gépészmérnök hallgatók, így az adatok 
elemzése során csak a szők fogyasztói kör viselkedésére fogalmazható meg 
megállapítás, vonható le következtetés. A megkérdezések néhány száz kitöltött, 
értékelhetı, kérdıívet eredményeztek vizsgálatonként, ami a szők fogyasztói 
körre vonatkozó vizsgálatoknál elegendı nagyság, de országos szintő 
felméréshez kevés. A primer adatgyőjtést ezért 2006-ban abbahagytam és 
vizsgálataimhoz olyan szekunder adatforrásokat kutattam fel, ahol az 
adatgyőjtésnél figyelemmel voltak a mintavétel módja, a minta nagyságára és 
reprezentativitására. 

3.1.2.3 Szekunder adatforrások 
A Magyarországra jellemzı reprezentatív mintán alapuló szekunder adatsorokat 
az alábbi helyekrıl győjtöttem: 
- Központi Statisztikai Hivatal: tartós fogyasztási cikkek száz háztartásra 

jutó éves átlagos állománya 
- Nemzeti Hírközlési Hatóság 
- Magyar Ásványvíz Szövetség és Terméktanács fogyasztási adatai 
- Kiskereskedelmi értékesítés – egész Magyarországra vonatkozóan 
- Egy cég értékesítési adatai 

Az adatok győjtését 2003 nyarától 2009. áprilisig folytattam. A KSH adatsorok 
2009 tavaszán még nem tartalmazták a 2008-as adatokat (2010 februárban 
sem), míg az NHH 2009. januári adatokat is közzétett már. A két utolsó adatsort 



 

Orova_2010 72/137 PhD 

kizárólag e kutatás céljára kaptam 2003 októberben, ill. 2008 áprilisban. A 
vizsgált idıszakokat tehát a terméken kívül az adatelérhetıség is meghatározta. 
Személygépkocsi. A Központi Statisztikai Hivatal már 1960-tól figyelemmel 
kíséri a tartós fogyasztási cikkek számának évenkénti alakulását a 
háztartásokban. „A tartós fogyasztási cikkek állománya az év végén (100 
háztartásra jutó darab)” c. táblázatokban jelentek meg a felmérések eredményei 
1960, 1970-83, 1985, 1989, 1991, 1993-2007 évekre. A felmérés módszerében, 
az adatok csoportosításában idıközben változások történtek, pl. eleinte a 
családok csoportosítási szempontja a társadalmi osztály volt, késıbb megjelent 
a jövedelem szerinti, területenkénti osztályozás. 
Videokamera. A videokamera a XX. század utolsó évtizedének terméke, a 
rendelkezésre álló KSH idısor 1993-2007-ra vonatkozik. 
Mikrohullámú sütı. A háztartások tartós fogyasztási cikkei közt a 
mikrohullámú sütıt csak 1993-tól jelenik meg a KSH adatsoraiban, amikor már 
e termék jelentısen elterjedt: 15 volt átlagosan száz háztartásban. 
Mobiltelefon. A Nemzeti Hírközlési Hatóság folyamatosan győjti a vezetékes 
hálózat és a mobil telefonok használatának mértékét, s többek között 
nyilvánosságra hozza a mobil-elıfizetések számát. 
Az NHH negyedéves adatit 1993-2007-ig (Orova, 2007), majd a további 
vizsgálatokhoz 2009-ig használtam, ezen kívül az NHH gyorsjelentések 2009. 
januárig terjedı havi idısorát is vizsgáltam. 
ISDN elıfizetés. Az ISDN elıfizetések számának alakulását a Nemzeti 
Hírközlési Hatóság nyilvánossá tett adatsora alapján vizsgáltam az 1999. I. 
negyedévtıl 2005. IV. negyedévéig rendelkezésre álló idısor negyedéves 
adatainak felhasználásával. (Orova 2006). 
Ásványvíz. Az adatforrás a Magyar Ásványvíz Szövetség és Terméktanács 
éves (1979-2002) adatai a 2003-as vizsgálatoknál, majd a 2004-es fogyasztási 
érték, a 2005-ös vizsgálatkor (Orova, Komáromi 2005), 2010-ben ellenırzést 
végeztem. 
Alkoholok. Az újfajta íző égetett szesz esetében a gyártó havi kiszállításai 
álltak rendelkezésre 1995. októbertıl 2003 októberig, mely majdnem egy teljes 
termék-életgörbét jelent ebben az esetben. (Orova, Komáromi 2005 b). Az új 
csomagolású alkohol adatsora reprezentatív mintán alapuló havi eladási 
mennyiségeket tartalmaz 2004. márciustól 2008 márciusig (Orova, 2009). 
Újfajta tea. Az adatsor reprezentatív mintán alapuló havi eladási 
mennyiségeket tartalmaz 2003 január és 2007 december között. 
Az általam vizsgált termékeket az idısorok hosszával és lépésközével, az 
adatforrást, valamint a minta alapsokaságát a 6. táblázatban foglaltam össze. 
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6. táblázat A vizsgált termékek – saját 

Új termék 
Idısor 
hossza 

Idısor 
lépésköze 

Adatforrás Alapsokaság 

Pendrive 2003-2010 éves kérdıív 
Részminta, 

mintanagyság: 349 

MP3 lejátszó 2004-2010 éves kérdıív 
Részminta, 

mintanagyság: 204 

Biokenyér  1995-2004 éves forgalmazók 
országos 

mintanagyság: 60 
Személygépkocsi 1960-2010 éves KSH országos 
Videokamera 1994-2007 éves KSH országos 
Mikrohullámú sütı 1992-2007 éves KSH országos 
Mobiltelefon 1995-2007 éves KSH országos 
CD lejátszó 1995-2007 éves KSH országos 
Mobil-elıfizetés 1999-2009 havi NHH országos 
ISDN elıfizetés 1999-2009 havi NHH országos 
Ásványvíz 1979-2009 éves MÁSZT országos 
Új ízesítéső alkohol 1995-2003 havi Vállalati értékesítés vállalati 

Új csomagolású 
alkohol 

2004-2008 havi 
Országos 

nagykereskedelmi 
forgalom 

országos 

Újfajta tea 2004-2008 havi 
Országos 

nagykereskedelmi 
forgalom 

országos 

3.2 Módszer 
Az új termék idısorainak jellemzésére és az elırejelzés érdekében kétféle 
vizsgálati módszert alkalmaztam: 
- egyrészt egy diffúziós modellt, a piaci szintő Bass (1969) modellt, 
- másrészt sztochasztikus idısor-elemzési módszert. 

A piaci szintő Bass (1969) modellre azért esett a választásom, mert e modellt 
széles körben használják a nemzetközi marketing szakirodalomban. A modell 
könnyen alkalmazható, piaci adatokat használ, s a modellparaméterek 
alkalmasak a különbözı termékek terjedési folyamatainak egyszerő 
összehasonlítására. Elterjedten alkalmazzák különbözı országok új termék 
diffúziós folyamatainak összehasonlítására. Hazai eredményekrıl nincs 
tudomásom, így vizsgálataim hozzájárulnak a magyar és a külföldi piacok 
összehasonlításához e téren. A paraméterek becsléséhez a Bass (1969) által 
javasolt legkisebb négyzetek módszerét (OLE) és a Srinivasan és Mason (1986) 
által javasolt nemlineáris legkisebb négyzetek módszerét (NLLS) alkalmaztam. 
Összehasonlítottam a kétféle becslési módszerekkel kapott eredményeket és 
pontosságukat. 
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Putsis (1996) javaslata szerint az elırejelzés pontosságának növelése érdekében 
a Bass paraméterek nem éves, hanem lehetıség szerint negyedéves, havi, heti 
adatsorokon célszerő becsülni. A szakirodalomban általában éves adatsorok 
paraméterértékeit tüntetik fel. A becsült paraméterértékek és az idıköz 
kapcsolatát vizsgáltam havi idısorok alapján mind az OLE, mind az NLLS 
esetén. 
A sztochasztikus idısor-elemzési módszer (ARIMA) azért érdekelt, mert a 
marketing szakirodalom szerint az utóbbi évtizedben elkezdték alkalmazni az új 
termékek terjedésének vizsgálatához. (Montgomery, Moe 2002, Hassan, Nassar 
2007). 
A rövid idısorokra csak a Bass modellt illesztettem, mert a sztochasztikus 
modell esetén, Box-Jenkins ajánlása szerint, minimum 50 adatra van szükség 
(Ramanathan 2003). Hosszú távú elırejelzést a Bass modellel, rövid távú 
elırejelzést az ARIMA modellel végeztem. 

3.2.1 Bass modell 
A Bass modellt két módszerrel illesztettem: a legkisebb négyzetek módszerével 
(OLE) és a nemlineáris legkisebb négyzetek módszerével (NLLS).  
Az [1] folyamatos modell helyett a gyakorlatban az alábbi diszkrét modell 
alkalmazását javasolta Bass (1969), mivel a valós adatsorokban az Y(T) és  
N(T-1) értékpárok ismertek: 

2)1()1()()( −−−−+= TN
m

q
TNpqmpTY  

ahol: 
Y(T)  az új elfogadások száma a T-edik idıintervallumban, 
N (T-1)  a t ≤ T-1 idıtartamban a kumulatív elfogadások száma, 

a következı feltételek teljesülése mellett: m>0; q-p≥0 és   -q/m >0 
A legkisebb négyzetek módszerével (OLE) illesztett másodfokú polinom 
együtthatóiból határoztam meg a diffúzióra jellemzı paramétereket: p, q és m. 
Az OLE illesztés számolási munkáját az MS Excel táblázatkezelıvel végeztem 
(Trendvonal illesztés - másodfokú polinom - alkalmaztam a LIN.ILL beépített 
Excel függvényt, ill. a SOLVER-t, egy kis VisualBasic eljárást is írtam).  
Az NLLS illesztést a [2] folytonos modellre az SPSS 11.0.1. szoftver 
segítségével végeztem. 
Az illeszkedés jóságát az eredeti adatsor és az illesztett függvény adott 
idıpontban felvett értékeire számított Pearson-féle szorzatmomentum 
korrelációs együtthatójának négyzete alapján határoztam meg (R2). 
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3.2.2 ARIMA 
A modellezést többnyire SPSS 10.0.1 szoftverrel végeztem, de alkalmaztam az 
Eviews-t is. Az ARIMA modell illesztésénél az SPSS 10.0.1 szoftver 
használatakor az alábbi lépéseket alkalmazta Rédei és Szentmiklósi (2000), 
valamint Gupta (1999) ajánlása szerint: 
- Stacionárius-e az idısor – erre az SPSS-ben nincs beépített algoritmus, 

ezért az alábbi módszereket alkalmaztam: 
o Idısor ábrázolása, ACF alakjának vizsgálata (ha hirtelen 

csökken, akkor stacionárius, vagy ha az illesztett AR(1) 
koefficiense kisebb, mint 1). 

o Ha az idısor nem stacionárius, akkor azzá kell tenni  – általában 
differencia képzéssel (gazdasági idısoroknál legfeljebb kétszer) 
(Ramanathan 2003). 

- Identifikáció – a korrelogram, ill. a parciális korrelogram alakja alapján. 
- Becslés – a modellparaméterek meghatározása. 
- Diagnosztikai ellenırzés. 

o Több modell SPSS kimeneteinek összehasonlításával: AIC 
(Akaike Information Criterion) és SBC (Schwarz Bayesian 
Information Criterion) értékei minél kisebbek legyenek. 

o A modell reziduumaiból képzett idısor fehér zaj hatást mutat-e 
(reziduum ACF, PACF-fel). 

Egyes idısorokon mintán kívüli elırejelzést – ex post elırejelzést készítettem 
(nem használtam fel az egész adatsort a modell illesztésénél.), majd az elıre 
jelzett értékeket összehasonlítottam az eredeti adatokkal. 

3.2.3 Adatok elıkészítése 
Néhány adatsort felhasználás elıtt a modellezéshez alkalmassá kellett tenni, 
ezeket foglalom össze az alábbiakban. 
 
Primer adatforrás 
Biokenyér. A biokenyér hazai terjedésére jellemzı Bass-féle paraméterek 
meghatározásához a rendelkezésre álló adatok egy kicsit eltértek az ilyen 
vizsgálatok során szokásos idısorok adataitól, mivel a boltvezetıket nem 
kívántam megterhelni azzal, hogy az éves kimutatásaik alapján, éves adatokat 
szolgáltassanak, félı volt ugyanis, hogy ily módon a megkérdezés kudarcba 
fullad. Három adat volt a vizsgálat alapja: mióta forgalmaz biokenyeret, 
kezdetben és most mennyit hetente. Új eladásnak nemcsak azt tekintettem, 
amikor egy új bolt bekapcsolódott az értékesítésbe, hanem a már régebb óta 
forgalmazó boltok forgalomnövekedését is – ez természetesen egyéni szinten 
lehet, hogy csak nagyobb mennyiségő újravásárlást jelentett. Ennek a pontos 
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éves mértékérıl az említett okok miatt adatokkal nem rendelkeztem, ezért a 
modellezésnél lineáris növekedéssel számoltam. 
 
Szekunder adatforrás 
Személygépkocsi. A rendelkezésre álló KSH adatok alapján a modellezésnél az 
országos átlagot vettem figyelembe, ha adva volt, ill. kiszámítottam, pl. 1960. 
és 1985. között a társadalmi osztályonként (munkás, szövetkezeti parasztság, 
stb.) megadott adatokból az egyes osztályokhoz tartozó családok számának 
aránya alapján. Az így adódó kumulatív értékeket vettem alapul. Az 1960-1970 
közötti évekre a KSH könyvtárában nincs elérhetı adat, a modellezéshez 
azonban egyenlı idıközönkénti adatokra van szükség, ezért erre az idıszakra 
exponenciális növekedést feltételezve közelítettem az idısor kiegészítéséhez a 
kezdeti néhány év adatait. 
A KSH és az NHH adatsorok közül néhány vélhetıleg nem tartalmazta az 
idısor egészen kezdeti szakaszát, s ezért a modellezésben felhasznált idısorban 
elsı adatként a rendelkezésre álló adatsor elsı adatának felét vettem az elızı 
évre. 
 

3.2.4 A primer adatgyőjtés módszerei és tapasztalatai 
Papír alapú kérdıív 
Pendrive: a megkérdezéshez hagyományos, lineáris szerkezető nyomtatott 
kérdıívet használtam. A kérdıívek kérdései az alábbi fı területekre terjedtek ki: 
- Van-e, és mióta pendrive-ja? 
- Ha nincs még, szeretne-e beszerezni, ha igen, kb. mikor, ha nem, miért 

nem. 
- Amennyiben van, vagy szeretne pendrive-ot: milyen hatásra, ill. milyen 

célból vásárolt/vásárol. 
A kérdıív nyitott és zárt kérdéseket tartalmazott. Az idıvel kapcsolatos 
kérdések az alapjai a Bass-modell alkalmazásához szükséges adatgyőjtésnek. 
Az így szerzett adatok az emberek emlékezetére hagyatkoznak, tehát nem 
egzakt adatok, de a fent említett adatszerzési problémák miatt csak ez az út tőnt 
járhatónak korábbi felméréseknél is (Rogers 2003). 
 
Biokenyér forgalmazók: Szent István Egyetem Marketing Intézetének egyik 
kutatása, a hazai bioboltok felmérése keretében végzett felmérés során az alábbi 
kérdéseket tettük fel: 
- Mióta forgalmaz biokenyeret? 
- Hány kg biokenyeret tudott kezdetben eladni hetente? 
- Hány kg biokenyeret tud most hetente eladni? 
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E-mail-es felmérés 
Biokenyér forgalmazók (akik a kérdıíves megkérdezésben a bikenyér 
forgalmazással kapcsolatos kérdésekre nem adtak választ) megkérdezése: 
összesen 60 címre küldtem ki e-mailt 2006 tavaszán, melyben röviden 
ismertettem a kutatásom célját, és segítséget kértem az adatgyőjtéshez, majd a 
levélben feltettem az elıbb is ismertetett három egyszerő kérdést. 
Tapasztalat: A válaszadási hajlandóság az elküldött e-mailes kérdıívek 
arányában 16,67%, és minden válasz értékelhetı volt. Az összegyőjtött e-mail 
címek 33,33%-a azonban már érvénytelen postafiókra vonatkozott. A létezı e-
mail címekre vetítve a válaszadási hajlandóság 25,00%-os volt, s válaszok fele 
az elsı két napon, 80%-a öt napon belül érkezett 
 
WEB alapú kérdıívek 
MP3 lejátszó: Az elsı, kísérleti jellegő, WEB alapú kérdıívemet még nem 
tettem ki a Világhálóra, csak a SZIE Gépészmérnöki Kar, Informatika Tanszék 
belsı hálózatán tudták a hallgatók a számítógépes laboratóriumokból elérni 
2005 novemberében. A kérdıívbe a válaszoktól függı elágazásokat építettem 
be, ezzel fölösleges kérdéseket nem kellett a kitöltınek elolvasnia, értelmeznie. 
Hat kérdés volt maximum a demográfiai kérdéseken kívül, amire egy-egy 
hallgató válaszolhatott. A kérdıív elsı oldalán megjelenı néhány kép segítette a 
kitöltıt a téma azonosításában. Egy és több feleletválasztós kérdésfajtát 
alkalmaztam többnyire, kihasználva a HTML lehetıségeit a pontos 
adatbevitelhez. Az adatokat további feldolgozás céljából szöveges állományba 
mentettem PHP alkalmazásával saját szerveren (Orova, 2006). 
Tapasztalat: A kérdıívet 232 hallgató kezdte el kitölteni. A kérdıív végén levı 
demográfiai válaszok közül csak kettıt nem töltöttek ki. Egy 8 választásos 
legördülı menübıl a válaszadók 5,4% nem választott semmit, valószínőleg 
hiányzott egy opció („egyéb”, vagy „nem tudom”). Két összefüggı kérdésre 
(Le kívánja-e cserélni az MP3 lejátszóját, és mikor?) hiányosan válaszolt: 2,7%. 
A megkérdezettek 11%-a tett általános megjegyzést a kérdıív végén levı 
beviteli mezıbe. 
(Biokenyér fogyasztók megkérdezéséhez Web alapú kérdıívet készítettem, 
melyet 2006 tavaszán több lap.hu oldalról lehetet elérni. A befolyt adatok 
alapján az új termék terjedéssel kapcsolatos kutatásomhoz releváns adatokat 
nem sikerült összegyőjteni, de a Web alapú kérdıívek kitöltésével 
összefüggésben érdekes tapasztalatokat szereztem, amit publikáltam is (Orova 
2006 b). 
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Adatgyőjtési módszerek tapasztalatainak összefoglalása 
A kevés kérdést tartalmazó e-mailes felmérés gyors (a válaszok fele az elsı két 
napon megérkezett), pontos (minden válasz értékelhetı) adatokat 
eredményezett hasonlóan Smee A., Brennan M. (2000) tapasztalataihoz. A 
válaszadási arányt nagymértékben csökkentette, hogy sok e-mail cím már nem 
létezett. 
A SZIE belsı hálózaton végzett Web-es felmérésnél a kérdıív kitöltése 
gyorsabb és az elágazások miatt jobban egyértelmő volt, mint a hagyományos 
kérdıíves megkérdezésnél. A kezdıoldalon megjelenı kép jól azonosította a 
kérdıív tárgyát. Az automatikus adatbevitel feleslegessé tette a manuális 
munkát.
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4 Kutatás eredményei 

4.1 Bass modell alkalmazása 
Munkám kezdetén primer és szekunder idısorokra illesztettem a Bass (1969) 
modellt az általa javasolt OLE regresszióval és a kapott paraméterértékeket 
összehasonlítottam a nemzetközi tapasztalatokkal, majd a Srinivasan és Mason 
(1986) által javasolt NLSS illesztést alkalmaztam a magyar reprezentatív 
idısorokon és az alábbi vizsgálatokat végeztem: 
- A kétfajta illesztési mód alkalmazhatóságának vizsgálata, lehetıség 

esetén a kapott paraméterek és pontosságok összehasonlítása. 
- Az idısorok léptékének hatása az illeszthetıségre, a paraméterértékekre, 

valamint az illeszkedés jóságára. 
Érzékenységi vizsgálatot végeztem, melyben az adatsor hosszának a 
paraméterértékekre gyakorolt hatását vizsgáltam. 
Az eredmények nagy részét már publikáltam. 
A kutatómunkám fent említett két szakasza következtében egyes idısorok 
2005-2006-ban érnek véget, míg mások 2007-2008-ban. (KSH adatok 2009 
áprilisában még csak 2007-ig voltak elérhetıek, és 2010 februárban is.) Néhány 
idısor (az adatok elérhetısége alapján) vizsgálatát 2010-ben megismételtem, 
illetve az elırejelzésekkel összevetettem. A globalizációs válságtünetek hatásai 
a fenti idıszakban számottevıen még nem jelentkeztek, dolgozatom ezért nem 
tér ki e fontos idıszak vizsgálatára.  

4.1.1 Bass paraméterek Magyarországon 
A vizsgált termékekre – munkám egyik fı céljaként – a vizsgált 14 termékbıl 
13 termékre meghatároztam a Bass paramétereket. 

4.1.1.1 Primer adatforrás – fogyasztói csoportok 

Pendrive - terjedése egyetemisták körében 
A megkérdezettek 47,6%-a rendelkezett már pendrive-val, max. körülbelül 2 
éve, és jelentıs részük, 25,3% 5-7 hónapja. A válaszadók további 33%-a 
tervezte a vásárlást 2 éven belül, így a vizsgálattól számított két év múlva 
várhatóan 81% lesz a pendrive-val rendelkezık aránya. A levelezı tagozatos 
gépészmérnök hallgatók közül többeknek 2-3 pendrive-ja is van. A már 
meglévı eszközt nagyobb teljesítményő pendrive-ra kívánta cserélni a 
megkérdezettek 17%-a. A pendrive iránt tehát nagy volt az érdeklıdés a 
hallgatók között, annál is inkább, mivel a vizsgálatot megelızı 6 hónapban 
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szerezte be a 23%-uk és az új vásárlást 30%-uk 6 hónapon belülre tervezte, így 
a felmérésben részt vett hallgatók 77%-a fog várhatóan fél éven belül 
rendelkezni ezzel az adattárolóval. A leginkább elterjedtek a 128 Mbyte és 256 
Mbyte-osak, a pendrive-val rendelkezık 61%-ánál volt ekkora kapacitású 
használatban. 
Pendrive-ot elsısorban közeli barát, ismerıs, rokon tanácsa, példája nyomán 
vásároltak, vagy terveztek vásárolni (22,6%), ez után az oktatási intézmény 
hatása volt a legerısebb (13,8%) a termék beszerzésére. Elsısorban tanulási, 
másodsorban munkavégzés céljából vették meg, ill. terveztek venni pendrive-ot. 
Más adattárolót használt azok többsége (37%), akiknek még nem volt és nem is 
tervezte a pendrive beszerzését. Fontos, hogy senki válaszából nem derült ki, 
hogy nem használt számítógépet (a kérdıív erre is lehetıséget adott), tehát a 
megkérdezettek közül mindenki használhatott volna pendrive-ot. 
A 2005-ben végzett elırejelzés (Bass 1969) alapján várhatóan a hallgatók max. 
62,5%-ának lesz pendrive-ja. kb. 2007. júniusra. Az innovációs paraméter 
p=0,0045 és az imitációs jellemzı, q=0,2036-ra adódott. A gépészhallgatók 
képezték a megkérdezettek többségét, 68%-át, ezért erre a csoportra külön is 
alkalmaztam a Bass modellt. Talán a mőszaki érdeklıdésüknek köszönhetı, 
hogy az elırejelzés szerint maximálisan 72,2%-uk vásárol pendrive-ot kb. 2007. 
márciusra. Az innovációs hajlam is egy kicsit magasabbnak mutatkozott az 
egész mintához képest, p=0,0046, az imitációs hatás viszont egy kicsit 
alacsonyabb: q=0,1908. 
 

Pendrive elterjedése gépészhallgatók körében
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19. ábra  Pendrive – saját számítás 

Az emlékezeten alapuló kérdıíves megfigyelés következtében figyelhetı meg az 
ábrán, hogy sokan 3, 6, ill. 12 hónapot írtak arra a kérdésre, hogy mennyi ideje 
van pendrive-uk. A modell elırejelzése, ami szerint a hallgatók 62,5%-a fog 
majd összesen pendrive-ot vásárolni, nagyon elmarad a kérdıívben megjelölt 
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maximális vásárlási szándék (81%) mögött. A felmérés befejeztével úgy 
értékeltem, hogy a nagy eltérés egyrészt abból adódott, hogy a Bass modell egy 
kicsit pesszimistán becsül, másrészt a vásárlási szándék lehet, hogy sok 
hallgatónál csak pillanatnyi lelkesedésen, és nem komoly elhatározáson alapult. 
A felmérés jelentısége azon kívül, hogy a válaszok alapján jó pontossággal 
(R2=0,98771) lehetett a Bass modellt illeszteni, az, hogy a vásárlói szándékok 
elırevetítése pontosabb elırejelzést adott, mint a matematikai modell, mivel a 
2010 februárban végzett gyors ellenırzı felmérés eredménye 111 hallgató 
válasza alapján, hogy a hallgatók 86%-a rendelkezik már pendrive-val. 

MP3 lejátszó - hallgatók körében  
A 204 válaszadó hallgató közül 83 fınek volt már memóriás MP3 lejátszója 
2005 novemberében, 97 hallgatónak még nem volt, de tervezett venni, 60 fı 
nem érdeklıdött e termék iránt. A megkérdezettek 65%-a férfi, 35%-a nı volt. 
A választ adó férfiak és nık kb. egyenlı arányának volt MP3 lejátszója (34%, 
31%), de míg a férfiak további 38%-a, addig a nık 46%-a szeretett volna még 
beszerezni ilyen terméket (Orova 2006 a) (Orova-Komáromi 2008). 
Az innováció terjedésének vizsgálatában kulcsfontosságú kérdés, hogy az adott 
innovációt kinek, minek hatására fogadják el. Az MP3 tulajdonosok 
legnagyobb része 37%-a ajándékba kapta a lejátszót, 25%-uk közeli barát, 
ismerıs, rokon tanácsa, példája nyomán, s csak 10%-uk szerezte be televízió, 
média, Internet hatására. Azokra is, akik a beszerzést még csak tervezték, a 
közeli barát, ismerıs hatása a legnagyobb, 21%, s sokan (16%) remélték, hogy 
ajándékba kapják majd. A termék legvonzóbb tulajdonsága mind azok körében, 
akiknek már volt, illetve szerettek volna az volt, hogy „praktikus, mert kis 
helyen elfér” (73%, illetve 64%). 
Bass modell paraméterei p=0,0038, q=0,3163-ra adódtak, s a 2005-ös 
elırejelzés szerint az egyetemisták körülbelül max. 36%-a rendelkezik MP3 
lejátszóval már kb. 2006 ısz végére (Orova 2006). (20. ábra) 
A 2010. februári gyors, tájékozódási jellegő felmérés eredménye - a 
megkérdezett hallgatók 92%-a rendelkezik pendrive-val - az elırejelzés alapján 
nem várt termék-sikerességet mutat. (MP3 lejátszó pendrive-val, 
mobiltelefonnal egybeépítve nagyon sikeres termék.) 
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MP3 lejátszó elterjedése egyetemisták körében 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0 10 20 30

idı [hónap], 2004. májustól

ku
m

u
la

tí
v 

el
fo

g
ad

ás
o

k 
a 

p
o

te
n

ci
ál

is
 p

ia
cr

a 
ve

tí
tv

e 
[%

] alapadatok

illesztett N(t)

 

20. ábra MP3 lejátszó – saját számítás 

 
 

Biokenyér értékesítés alakulása Magyarországon 
a 2005-ös évre vetítve 
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21. ábra Biokenyér értékesítés – saját számítás 

 

Biokenyér hazai terjedése  
A 2006-os vizsgálatban szereplı boltok nagy része (54%) 1-4 éve foglalkozott 
biokenyér értékesítéssel, de jelentıs hányad (31%) már 5-8 éve. A biokenyér 
forgalom minden boltban növekedett a kezdeti értékesítéshez képest, egy-egy 
boltban átlagosan 321 %-ra, de a szórás nagy, 196%. Az 1-4 éve forgalmazók 
körében ez idı alatt az értékesített mennyiség több mint 4,5-szeres lett, az 5-8 
éve biokenyeret árusítók esetében a növekedés a kezdeti idıszakokhoz képest 
több mint kétszeres volt (7. táblázat). A legnagyobb növekedés egy Budapest 
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vonzáskörzetében mőködı boltban tapasztaltam, ahol az egy éve bevezetett 
biokenyér értékesítés több mint 8-szorosára emelkedett (Komáromi-Orova 
2006) (Orova-Komáromi 2008). 

7. táblázat Biokenyér forgalmazása Magyarországon – saját felmérés 

Biokenyér forgalmazás Magyarországon 
hetente eladott átlagos mennyiség [kg]/bolt 

kezdete 
kezdetben 2005-ben 

2004 9,25 28,38 
2003 20,00 43,67 
2002 14,13 28,25 
2001 11,33 43,33 
2000 20,00 37,50 
1999 12,50 23,00 
1998 23,00 58,33 
1997 3,00 10,00 
1996 20,00 70,00 
1995 20,00 60,00 
1994 4,00 35,00 

 
A boltok területi megoszlása: Az adatokat szolgáltató boltok 42-42%-a 
budapesti, ill. vidéki (nagy)városban levı, 16% Budapest vonzáskörzetében 
mőködik, másfajta településrıl nem érkezett adat. Az eredmények szerint a 
biokenyér számottevı mértékő árusításának kezdete Budapesten és a vidéki 
nagyvárosokban kb. ugyanazokra az évekre tehetı, s a vidéki nagyvárosokban 
kezdetben is, és 2005-ben is az egy boltban hetente átlagosan eladott biokenyér 
mennyisége duplája a budapestiekének. (Lehet, hogy vidéken ritkábban voltak a 
boltok.) Budapest vonzásában levı boltok átlagosan egy kicsit késıbb kezdtek 
forgalmazni biokenyeret, de az eladás átlagos növekedése több mint ötszörös 
volt. 
Az 1994-2005-ös idıszakon végzett felmérés alapján a Bass-féle jellemzık 
biokenyérre: az innovációs jellemzı, p=0,013, az imitációs paraméter, q=0,213. 
Várhatóan a 2005-ös év eladásának 2,44-szeres lesz a hetente maximálisan 
eladható biokenyér mennyisége kb. 2025-re. Az alapadatokra illesztett Bass 
modell görbéje a 21. ábrán látható. A biokenyér fogyasztást tehát – a 
paraméterek alapján - nem nagyon befolyásolják hazánkban a külsı tényezık, 
mint pl. a reklám, és valószínőleg a magas ár és a nehéz elérhetıség miatt 
(feltevés) a belsı tényezık sem érik el a nemzetközi értéket. Mind e mellet 
sikeres új magyar termék, ezt támasztja alá Bass-féle paramétereinek aránya is. 
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4.1.1.2 Szekunder adatforrás 

Személygépkocsi  
A modellezés az 1964-1980-as éveken alapult, azzal a feltételezéssel, hogy egy 
autót kb. 15 évig használtak annak idején, így biztosítva a modellfeltételt, mely 
szerint nincs újravásárlás. Talukdar, Sufhirés Ainslie (2002) munkájuk során 
hasonlóképpen jártak el. A személygépkocsi-állomány 1981-1985 közötti adatai 
a modell ellenırzésére szolgáltak. A magánkézben levı személygépkocsi-
állomány 1993 és 1997 között igen alacsony volt, 35-37db átlagosan 100 
családban - valószínőleg az akkori nehéz gazdasági helyzet és az olaj magas 
ára miatt, - de 2001-re újra elérte az 1985-ös értéket, s az óta emelkedı 
tendenciát mutat, ebbıl adódik, hogy a 2002-2004-es adatok az elıre jelzett 
értéktıl nem tértek el túlságosan (Komáromi-Orova 2006) (Orova-Komáromi 
2008). 
Az 1964-1980 közötti idıszakon alapuló Bass modell alapján becsülve 47,57 db 
személygépkocsi lesz 100 háztartásban kb. 2014-ben, ami megközelíti az 
átlagos termékre vonatkozó nemzetközi értéket (Talukdar, Sufhirés Ainslie 
2002). Az innovációs paraméter e termékre, p=0,0150 és az imitációs 
paraméter, q=0,1714. Az innovációs hatás, összevetve Mahajan, Müller és 
Wind (2000) eredményeivel közel megegyeznek, az imitációs hatás viszont az 
irodalmi adatoknak csak kb. a fele. 
A hosszú távú kontroll adatok a 22. ábrán jól szemléltetik, hogy az 1990-es évek 
elején gazdasági-társadalmi átalakulás történt. 

Videokamera 
A vizsgálat alapjául szolgáló idısor 1993-2004 idıszak éves adatait 
tartalmazza, az elsı évben átlagosan csak 1 videokamera volt 100 háztartásban, 
2004-ben 8, s mivel a megelızı évben is ennyi volt, lehet, hogy elérte a 
csúcsot, de az is elképzelhetı, hogy csak egy kis megtorpanás van, mint 1998-
2000-ben. A modell eredménye szerint maximálisan átlag 9,77 háztartásban 
lesz csak 100 háztartásból videokamera, kb. 2023-ra, ami nagyon kevés. (23. 
ábra) 
Az innovációs hatás, p=0,0157 és az imitációs, q=0,3639, mindkettı 
megközelíti az USA átlagot. (Komáromi-Orova 2006) (Orova-Komáromi 2008). 
Az elırejelzés ellenırzésére újabb adatok nem állnak rendelkezésre, mert a 
KSH honlapon 2010. február 25.-én is a 2008. nov. 11-én frissített adatok 
találhatók, az utolsó év adatai 2007-re vonatkoznak. 
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Személygépkocsi elterjedése Magyarországon 
KSH adatok alapján
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22. ábra Személygépkocsi – saját számítás 

 

Videokamera elterjedése Magyarországon
KSH adatok alapján
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23. ábra Videokamera – saját számítás 

Mobiltelefon elıfizetés 
1999-2002 között negyedéves adatok álltak rendelkezésre. A nemzetközi 
szakirodalomban a vizsgálatok általában éves adatokat használnak, mivel 
többnyire ezek hozzáférhetık. A rövidebb intervallum pontosabb eredményeket 
nyújt, Putsis (1996) vizsgálatai alapján kisebb az eltérés a negyedéves 
adatsoroknál, mint az éveseknél. A negyedéves adatok elınye még abban is 
megnyilvánul, hogy a javaslatok szerint körülbelül 10 bázisadat szükséges a 
modellezéshez, ilyen módon ezek hamarabb összegyőlhetnek. 
Az 1999. I. negyedévével kezdıdı három éves adatsorra illesztett Bass modell 
alapján megközelítıleg maximálisan 7554 elıfizetés várható, kb. 2018-ra, a 
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negyedéves adatok alapján az innovációs paraméter, p=0,0166, az imitációs 
paraméter, q=0,27  (Komáromi-Orova 2006). 
A 24. és a 25. ábrákon látható, hogy kezdetben a modell túl-, majd a csúcs után 
alulbecsül, mely a Bass modell legkisebb négyzetek szerinti illesztésének 
jellegzetes hibája. (Srinavasan 1986). 
 

 

24. ábra Mobil-elıfizetések növekedése– saját számítás 

Mobil elıfizetések alakulása
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25. ábra Mobil-elıfizetések – saját számítás 

ISDN elıfizetés 
Az 1999-2003 idıintervallum negyedéves adatai szolgáltak a modellezés 
alapjául, majd a további két év adatai az elırejelzés ellenırzésére (26. ábra). Az 
alapadatok nemcsak az elterjedés kezdeti szakaszát, hanem az inflexiós pontot, 
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a maximális növekedési ráta utáni néhány adatot is tartalmazza. A modell 
elırejelzése szerint várhatóan maximum 576500 db ISDN elıfizetés lesz, a 
folyamatra jellemzı Bass paraméterek értékei: p=0,0240, q=0,3960-ra adódtak 
(Orova 2006.a) (Orova-Komáromi 2008). 
A kontroll adatok az adatsor vége felé csökkenı értéket mutattak. A folyamat e 
szakaszának jellemzésére a modell nem alkalmas, mivel csak az új 
elfogadásokkal számol, a visszamondásokkal nem, de míg ez az innováció 
terjed, jó a közelítés. Megfigyelhetı azonban itt is az a fent említett általános 
tapasztalat, miszerint az OLE regresszió eredményeként kapott paraméterek 
szerinti illesztés túlbecsüli az elfogadást, amikor az eladási ráta nı, és 
alulbecsüli, amikor már csökken. 
 

ISDN elıfizetések száma Magyarországon 
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26. ábra ISDN elıfizetések – saját számítás 

 

Ásványvíz 
Ásványvízfogyasztást 2003-ban modelleztem, majd elıször 2005-ben 
ismételtem meg (Orova 2003), (Orova-Komáromi 2005), végül 2010-ben. 
A modell felállításánál problémát okozott 2003-ban, hogy 1979-1989-ig csak 
46%-kal növekedett a fogyasztás, az utána kıvetkezı évtizedben pedig 
megtízszerezıdött. A modell szempontjából a kezdıpont ezért 1989. 
Tapasztalatok szerint 2002-ben az ásványvíz-fogyasztás már 50 l/fı volt, s a 
modell elırejelzése alapján kb. 2016-ig lehet a fogyasztás emelkedésére 
számítani, a maximális fogyasztás mértéke 77 l/fı lesz, ez elmarad a mai 
nyugat-európai átlagtól. 
2005-ben ellenıriztem a 2003-ban végzett elırejelzés helyességét a már ismert 
2004-es fogyasztás alapján, majd a kiterjesztett idısoron újra meghatároztam a 
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modellparamétereket és összevetettem a korábbi eredménnyel. Az Ásványvíz 
Szövetség és Terméktanács szerinti a 2004-es fogyasztás 60 l/fı volt (kontroll 
adat). A Bass modellel 2003-ban végzett elırejelzése alapján 2004-ben 
várhatóan 62,03 l volt az egy fıre jutó fogyasztás, ez csak kb. 3,4%-kal volt 
magasabb a tényleges értéknél. A Bass modellel tehát jól sikerült az 
ásványvízfogyasztásra a 2 éves elırejelzés. 
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27. ábra Ásványvíz – saját számítás 

 
Megfigyelhetı, hogy az innovációs hatás, a rövidebb adatsor hasonló adatához 
viszonyítva 7%-kal csökkent, mivel a külsı hatásnak a termék bevezetésének 
kezdetén van nagy jelentısége. Jobban érvényesültek a belsı, imitációs hatások: 
3,5%-kal emelkedett q értéke, ami kihatással van az elıre jelzett maximális 
fogyasztásra, melynek étéke 5,4 %-kal csökkent. Ez korrigálja a korábbi 
modellnél az imitációs szakaszon megfigyelhetı modell-értékek tényleges 
értékekhez képesti magasabb voltát (A 2004-es tényleges adat rákerült az 
illesztett görbére: 27. ábra) 
A vizsgálatot megismételtem 2010-ben is, az eredményeket a 8. táblázatban 
hasonlítottam össze. Sipos (2009) illesztési módja valószínősíthetıen NLLS, 
mivel nekem OLE-val nem sikerült 1979-tıl az illesztés, az idısor kezdetének 
lassú növekedése miatt. Megfigyelhetı, hogy az innovatív paraméterértékekben 
nagyságrendi eltérés tapasztalható az idısor hosszától – illesztési módtól – 
függıen. 
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8. táblázat Ásványvíz-fogyasztás Bass paraméterei  

 
Vizsgálat 
ideje 

Vizsgált 
idıszak 

Innová-
ciós 
paramé-
ter: p 

Imitációs 
paramé-
ter: q 

Max. 
fogyasz-
tás évente  
[l/fı] 

2003** 1989-2002 0.0055 0.3269 77.84 
2005** 1989-2004 0,0051 0,3386 73,62 
2010*** 1989-2009 0,002727 0,262811 141,17 
2010*** 1979-2009 0,000188 0,266633 142,04 
2008  
Sipos (2009) 

1979-2004 0,000318 0,289752 91,71998 

Hazai 
értékek az 
ásványvíz-
fogyasztásra 

2008 
Sipos (2009) 

1979-2007 0,000383 0,202869 236 

amerikai 
átlagértéke * 

 
1921-1996 0.040 0.398  

* A mezıgazdaság, orvosi mőszerek, gyártástechnológia, elektronikus eszközök és általános 
fogyasztói elektronika területeken 1921-1996 között az Amerikai Egyesült Államokban végzett 
kutatási eredmények átlaga. (Lilien et al. 1992 
* OLE 
** NLLS 
 

Új ízesítéső alkohol 
Havi adatok álltak rendelkezésre 1995 októberétıl 2003. októberig, az idısor 
majdnem egy teljes életgörbét nyújtott (28. ábra).  
A havi adatokból képzett negyedéves idısort alapul véve a Bass modell 
paraméterei p=0,012935, q=0,127635.  
A modell alapján számított kumulatív és a tényleges kumulatív adatok 
különbségének a tényleges értékekre vetített aránya kezdetben nagy, de késıbb 
5%-on belül marad (29. ábra). Ez kedvezı az elırejelzés tekintetében. A kezdeti 
kiszállítás növekedést egy kis visszaesés követi, melyet más termékeknél is 
megfigyeltek már (Goldenberg et al. 2002). 
Az új ízesítéső alkohol kiszállítása szezonális hatást mutat: karácsony, újév 
elıtt nagyon megugrik, majd lecsökken, nyáron mérsékelt. A szezonális hatást 
az eredeti Bass modell nem kezeli, ezért az elırejelzésbe ez hibát vihet. Az I., 
II., III. és IV. negyedévre meghatározott paraméterek eltérést mutattak, de ezek 
alapján lehetıség nyílt a megfelelı negyedévekre pontos elırejelzést adni. 
Az adott nyolc kiindulási adat helyett hat alapján felépített modell elırejelzése 
az aktuális értéktıl kevesebb, mint 5%-kal tért csak el. 
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Új ízesítéső alkohol

0
50

100

150
200
250
300

350
400

0 10 20 30 40

idı, [hónap] 1995 októbertıl

ku
m

u
la

tí
v 

el
fo

g
ad

ás
 

[1
00

0 
lit

er
]

alapadatok

Illesztett N(t)

 

28. ábra Új ízesítéső alkohol – saját számítás 

 
 

A modell és az aktuális kumulatív értékek eltérése
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29. ábra A modell megbízhatóságának szemléltetése – saját számítás 

 



 

Orova_2010 91/137 PhD 

Az összesített és a negyedévenkénti modell trendje azonos, melyet a 30. ábra 
szemléltet. 

A modellek és az aktuális adatok 
összehasonlítása
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30. ábra Szezonhatás Bass modellel – saját számítás 

Az adatsorok vizsgálata során kapott paramétereket a 9. táblázat szemlélteti, 
melybıl kitőnik, hogy a szezonális hatás vizsgálatára készített negyedéves 
modellek innovatív jellemzıje lényegesen magasabb a teljes adatsorból 
adódóénál, míg az imitatív jellemzı közel azonos.  

9. táblázat Szezononkénti Bass paraméterek – saját számítás 

 p q   p q 
Égetett szesz  
I. negyedévre 

0.095 0.386 
 Égetett szesz IV. 

negyedévre 
0.062 0.657 

Égetett szesz  
II. negyedévre 

0.088 0.441 
 Égetett szesz teljes 

adtasorra 
0.0149 0.128 

Égetett szesz III. 
negyedévre 

0.045 0.454 
 amerikai átlag 

mezıgazdasági 
termékekre 

0.040 0.398 

 
A kiszállítás maximális értékének és idejének teljes adatsoron alapuló becsült 
értéke igen eltér a különbözı negyedévekre tett becslésektıl, mind az idı, mind 
a mennyiség tekintetében, melyek jól követik a valós értékeket (10. táblázat). 
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10. táblázat Maximális kiszállítás ideje, mértéke – saját számítás 

 Becsült Tényleges 
 tmax S(tmax) tmax S(tmax) 
Égetett szesz  
I. negyedévre 

11.88 14 441 16 16 480 

Égetett szesz  
II. negyedévre 

12.20 13 985 12 15 300 

Égetett szesz  
III. negyedévre 

18.54 15 585 16 16 400 

Égetett szesz  
IV. negyedévre 

13.12 21 546 16 25800 

Égetett szesz teljes 
adatsorra 

15.05 16 938 13 25 800 

Az adott égetett szesz teljes életgörbéjének vizsgálata szerint a teljes adatsorra 
vonatkozó becslés a gyakorlat számára elegendıen pontos kumulatív értékeket 
nyújt még elırejelzés esetén is, de igényesebb elemzés esetén érdemes a 
szezonális hatást is figyelembe venni. Ennek az elemzésnek az eredménye 
látható a 10. táblázatban. 

Újfajta tea 
Az újfajta tea 2003-2007 idıszak havi adataira nem sikerült a Bass modellt 
illeszteni. Az eladott mennyiség idıbeli alakulása nem követte a Rogers-féle 
„S” görbe formáját (31. ábra). (Az értékesítést valószínőleg marketing 
tevékenység forszírozta, a terjedés nem volt tiszta diffúziós folyamat.) Bass 
modell NLLS-sel sem illeszthetı. 

Újfajta tea nagykereskedelmi értékesítése
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31. ábra Újfajta tea – saját számítás 
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4.1.1.3 Eredményeim és a nemzetközi tapasztalatok 
A külföldi szakirodalomban gyakran hivatkozott Bass (1969) diffúziós modell 
magyar termékekre vonatkozó alkalmazására a szakirodalomban egyetlen 
utalást (Sipos, 2009) találtam, így eredményeimet a külföldi tapasztalatokkal 
hasonlítom össze. Az 11. táblázatban foglalom össze saját eredményeimet, a 
magyar termékekre vonatkozó Bass-féle paramétereket, melyeket OLE 
módszerrel illesztettem, valamint a nemzetközi irodalomban található 
átlagértékeket. A táblázat alapján megállapítható, hogy a magyar termékek 
innovációs paramétereinek értéke Blute (2002) kutatási eredményeihez nagyon 
közel állnak az éves adatsorok vizsgálata esetén a biokenyérre és a mőszaki 
cikkekre, de az ásványvízre vonatkozó innovációs paraméter lényegesen kisebb. 
Mahajan (2000) átlagos innovációs paramétere majdnem háromszorosa az 
átlagos Blute (2002) értéknek. Az imitációs paraméter a két amerikai 
felmérésben gyakorlatilag egyezik. A vizsgált magyar termékek közül a 
videokamera és az ásványvíz imitációs paraméterértékei közel egyeznek a 
nemzetközi átlaggal (Mahajan et al. 2000), de a biokenyéré kb. csak a fele, a 
gépkocsinak még ettıl is alacsonyabb. 

11. táblázat Bass-féle jellemzık - a magyar adatok saját eredmények 

Adat-
forrás 

Termék Ország Vizsgált idıszak p q Idısor 

primer pendrive Magyar 
2003. VI.  –   

2005. VI. 
0,0045 0,2036 havi 

 primer MP3 lejátszó Magyar 
2004. V.  –  
2005. XX. 

0,0038 0,3163 havi 

primer  biokenyér Magyar 1994-2005 0,013 0,213 éves 

szekunder 
személy-
gépkocsi 

Magyar 1960-1985 0,015 0,1714 éves 

szekunder videokamera Magyar 1993 - 2004 0,0157 0,3639 éves 

szekunder 
mobil-

elıfizetés 
Magyar 

1999. I. né. –  
2001. IV. né 

0,0166 0,2709 
negyed-

éves 

szekunder 
ISDN 

elıfizetés 
Magyar 

1999. I. né. –  
2003. IV. né 

0,024 0,396 
negyed-

éves 

szekunder ásványvíz Magyar 1979-2004 0,0051 0,3386 éves 

szekunder 
új ízesítéső 

alkohol 
Magyar 

1995. X. -  
2003. X. 

0,01294 0,12764 havi 

  
Átlagos  

(Mahajan et 
al. 2000) 

USA 1921-1996 0,04 0,398 éves 

  
Átlagos (Blute 

2002) 
USA 1950-1992 0,01274 0,409 éves 
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A negyedéves idısorok paraméterei közvetlenül nem hasonlíthatók össze az 
éves adatsoron alapuló modell-paraméterekkel. 
Tapasztalataim szerint a modell nagyon érzékeny az adatsor kezdeti, nem 
nagymértékben növekvı szakaszára. Ha ez hosszú, a modell nem illeszthetı a 
legkisebb négyzetek módszerével. 

4.1.2 OLE és NLLS alkalmazhatósága 

4.1.2.1 KSH idısorok 
Az éves adatokat tartalmazó, 2007-ig terjedı KSH adatsorokon végeztem a 
vizsgálatokat. (2010. februárban sem érhetıek el frissebb adatok.) 
Az OLE regresszió eredményeit a 12. táblázatban foglaltam össze. A Bass 
modell nem illeszkedett ezzel a módszerrel a személyi számítógép idısorára, 
mert a modell alapján nem értelmezhetı paraméterértékek adódnak – bár az 
illesztett függvények (Y(t) és N(t)) jól illeszkednek az eredeti adatsorra. 
Minden adatsornál megfigyelhetı, hogy az Y(t) kevésbé illeszkedik az eredeti 
adatokra, mint az N(t). 

12. táblázat OLE illesztés KSH adatokra – saját számítás 

OLE 
Termék 

Vizsgált 
idıszak 

p q m RY
2 RN

2 

személygépkocsi 1963-2007 0,02282 0,06986 56,8109 0,01527 0,91379 

személyi 
számítógép 

1994-2007** -0,0236 0,06523 -76,03 0,50196 0,98856 

videokamera 1993-2007 0,01345 0,41993 8,34718 0,04639 0,91847 

mikrohullámú 
sütı 

1992-2007* 0,04283 0,04663 134,445 0,07298 0,99114 

mobiltelefon 1995-2007 0,01328 0,77731 157,559 0,01524 0,74223 

CD lejátszó 1995-2007* 0,01597 0,15851 83,1199 0,23528 0,95923 

* A KSH adatsor elıtti évben a darabszám az elsı év fele   
** KSH adatsor korábbról, de nincs emelkedés több éven keresztül, elsı adat a második évi fele 
 

Az NLLS regresszió eredményét a 13. táblázatban foglaltam össze. A 
személygépkocsi teljes adatsorára nem értelmezhetı a kapott imitációs 
paraméter, mivel negatív értékő lett. Az adatsor már az újravásárlásokat is 
tartalmazza, illetve a termékfejlesztés eredményét, az idısoron látható is az un. 
nyereg. A második generációs személygépkocsikat vizsgálva, az idısor nyereg 
utáni (1994 utáni) értékeire illeszkedik a modell – itt m értékéke természetesen 
nem jelenti közvetlenül a potenciális piac maximális értékét. 
A személyi számítógépre vonatkozóan 1991-tıl van KSH adatsor, de csak az 
1994-tıl vett adatsorra lehetett modellt illeszteni, mert a kezdeti szakaszban 4 
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éven keresztül nem volt tapasztalható növekvés. Az 1994-es év adatát az 1995-
ös érték felével közelítettem. A videokamera adatsorában többször nulla a 
növekedés, valószínőleg ezért nem illeszthetı a modell. 
CD lejátszó adatsorára nem illeszthetı a modell. 

13. táblázat NLLS illesztés KSH adatokra – saját számítás 

NLLS 
Termék 

Vizsgált 
idıszak p q m RY

2 RN
2 

személygépkocsi 1963-2007 0,00252 -0,0025 543 0,0015   
személygépkocsi 1994-2007 0,00386 0,52331 21 0,1107   
személyi számítógép 1991-2007  -   -   -   -   -  
személyi számítógép 1994-2007** 0,00097 0,16575 567 0,4954   
videokamera 1993-2007  -   -   -   -   -  
mikrohullámú sütı 1992-2007* 0,03903 0,04993 143 0,07551 0,99275 
mobiltelefon 1995-2007 0,00068 0,8683 154 0,6536 0,9917 
CD lejátszó 1995-2007*  -   -   -   -    

* A KSH adatsor elıtti évben a darabszám az elsı év fele   
** KSH adatsor korábbról, de nincs emelkedés több éven keresztül, elsı adat a második évi fele 

 

Az Y(t) NLLS esetén jobban illeszkedik az eredeti adatsorra, mint OLE esetén, 
ezért – amennyiben erre mód van a maximális eladások idejét az NLLS alapján 
nyert paraméterekkel kell meghatározni. 
 
A 32 ábra szemlélteti a két illesztési mód eredményei közti különbséget a 
mobiltelefon terjedésének vizsgálata esetén. 
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32. ábra OLE és NLLS illesztési módok – saját számítás 

Mindkét illesztési módnál, minden adatsornál megfigyelhetı, hogy az Y(t) 
kevésbé illeszkedik az eredeti adatokra, mint az N(t). 
A mikrohullámú sütı és a mobiltelefon adatsoraira sikerült mindkét illesztési 
módot alkalmazni, az eredményeket a 14. táblázatban hasonlítom össze. 
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14. táblázat OLE és NLLS illesztés KSH adatokon – saját számítás 

NLLS/OLE 
termék 

p q m RY
2 RN

2 

mikrohullámú sütı 0,91 1,07 1,06 1,03 1,00 

mobiltelefon 0,05 1,12 0,98 42,90 1,34 
 

A mikrohullámú sütı esetében az OLE illesztéshez hasonló eredményt ad az 
NLLS illesztés. 
Mobiltelefonnál az m értéke közel egyenlı a két illesztési módszernél, a p és q 
paraméterekben van nagyobb eltérés. Figyelemre méltó, hogy ennél a terméknél 
a legjobb az Y(t) illeszkedés mind az OLE, mind az NLLS esetén, de az 
utóbbinál lényegesen jobb. Az NLLS illesztés paraméterei alapján számított 
kumulatív értékek illeszkedése jobb az OLE-hez képest. 

4.1.2.2 Eredményeim és a nemzetközi tapasztalat 
A KSH háztartási cikkekre vonatkozó éves idısoraira vagy az OLE, vagy az 
NLLS módszerrel sikerült a Bass modell illesztése, csak két adatsornál volt 
mind a két módszer sikeres, ezeknél a termékeknél az innovációs paraméter 
NLLS esetén lényegesen kisebbre adódott, mint OLE esetén. Ez a 
tapasztalatom egyezik a nemzetközi eredmények összevetésekor tett 
észrevételemmel. 

4.1.3 Az idısor hosszának vizsgálata 

Adatok hozzáadása az adatsor végéhez 
A mobiltelefon és az ISDN elıfizetések adatsorain végeztem a Bass modell 
érzékenységi vizsgálatát. A modellillesztést a Bass által eredetileg javasolt 
hagyományos legkisebb négyzetek módszerével (OLE) végeztem. 
A mobil elıfizetések "S” görbéje az inflexiós ponton túljutott, de még monoton 
növekedett. A növekményben ugrások tapasztalhatók, melyek hatása a becsült 
paramétereknél fokozottan látható a 33. ábrán. 
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Bass paraméterek
alapadatok forrása: NHH mobiltelefon elıfizetések 
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33. ábra Érzékenységi vizsgálat I. – saját számítás 

Az ISDN elıfizetések idısorának a vége szintén monoton nı, nagyobb 
kiugrások nem tapasztalhatók. Az újabb elıfizetések száma nem nagyon 
változik (34. ábra). 
 

Bass paraméterek alakulása
alapadatok forrása: NHH ISDN elıfizetések 

1999 I. n.é.-2004 II. n.é.
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34. ábra Érzékenységi vizsgálat II. – saját számítás 

 
Megfigyelhetı mindkét vizsgált adatsor esetén, hogy az m növekedésével p nı, 
és q csökken, mint Blute és Lilien (1997) NLLS regressziója esetén. 
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A Bass paraméterek függése a figyelembe vett adatsor hosszától nemcsak 
jellegben, hanem több paraméter értékre is egyezik Blute és Lilien 
tapasztalataival (15. táblázat). 
 

15. táblázat Érzékenységi vizsgálat – saját számítás 

Az idısor adatszámának (i) növekedésének hatása a Bass modellbıl 
adódó paraméterekre 

 i m p q 
Átlag (Blute, Lilien 1997) 110% 105% 115% 90% 
ISDN elıfizetés 110% 108% 115% 82% 

107% 100% 101% 100% 
110% 104% 104% 93% 
111% 83% 101% 126% 
112% 106% 106% 89% 
112% 105% 105% 92% 

Mobiltelefon elıfizetés 
(NHH) 

115% 82% 99% 129% 

 

Adatok elvétele az idısor elejérıl 
A vizsgálatokat a szakirodalom átlagos paramétereivel elıállított elméleti 
idısorokra végeztem, mivel a tapasztalati idısorokra végzett kísérleteim az 
idısorok értékeinek nagy ingadozása miatt nem vezettek eredményre. 
Az idısorok elsı 23 adatát egyenként elvéve kiszámítottam a Bass 
paramétereket (p, q), a penetráció mértékét (m), az OLE illesztésnél alkalmazott 
másodfokú görbe illesztés jóságát (R2 másodfok) valamint az elfogadások és a 
kumulált elfogadások illesztésének jóságát (R2

y, R2
n). Számításokhoz 

VisualBasic programot készítettem. Megállapítottam, hogy a kis emelkedéssel 
induló idısor elejérıl elvett adatok nem változtatják annyira az illesztés során 
kapott paramétereket, mint a nagy kezdeti növekedéső idısorét, az adatok 
elvételével még növekszik is az illeszkedés jósága (R2

y). Az adatsor elejérıl 5-
10 adat hiánya minden idısornál jelentıs eltérést eredményez, különösen a 
penetráció mértékét tekintve (35. és 36. ábrák). 



 

Orova_2010 99/137 PhD 

Talakudar fejlett országok
p=0,001, q=0,509
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35. ábra Kezdetben lassan emelkedı idısor elejérıl elvett adatok 
hatása – saját számítás 

Mahajan - hosszú adatsor 
p=0,037 q=0,327
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36. ábra Kezdetben gyorsan emelkedı idısor elejérıl elvett adatok 
hatása – saját számítás 

Az idısor kezdetének megválasztása 
A vizsgálatokat a szakirodalom átlagos paramétereivel elıállított elméleti 
idısorokra végeztem, mivel a tapasztalati idısorokra végzett kísérleteim az 
idısorok értékeinek nagy ingadozása miatt nem vezettek eredményre. 
Gyakran elıforduló probléma, hogy a terméket eleinte kevesen veszik, nagyon 
lassan növekszik az elfogadási görbe, s a Bass modell nem illeszthetı az adott 
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értékekre. Szimulált idısor (Mahajan et al. (2000): p=0,037; q=0,327) elejét 
megtoldottam további, lineárisan növekvı értékekkel, s vizsgáltam, hány 
hozzátett adat esetén határozhatók meg még a Bass modell paraméterei OLE 
illesztéssel – az illeszkedés minıségének vizsgálata nélkül. 

Az idısor kezdeti szakasza

y = -9E-05x + 0,0039
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37. ábra Érzékenységi vizsgálat II. – saját számítás 

Megállapítható például hogy 10 db lassan növekvı adatnál min 3%-os 
növekedés szükséges, hogy a modell egyáltalán illeszthetı legyen (37. ábra). A 
gyakorlati adatsornál a növekedés a kezdeti szakaszban általában ingadozó, 
ezért az elıbbi eredmény az átlagos növekedéshez ad támpontot. (Az 
illeszkedés minısége javítható további kezdeti adatok elhagyásával.) 

4.1.3.1 Eredményeim és a nemzetközi tapasztalat 
Az adatsor hossza befolyásolja a becsült Bass paraméterértékeket. A kumulált 
adatokat tartalmazó görbe inflexiós pontja után meghosszabbított adatsor 
kisebb, elıtte nagymértékő változást eredményez a becsült paraméterekben 
(Blute és Lilien 1997), (Sipos, 2009). Az idısor elejérıl elvett, ill. a sor végéhez 
hozzáadott adatok vizsgálatakor azt tapasztaltam, hogy idısor késıbbi 
szakaszának vizsgálatával p értéke nı, q csökken (OLE). Kezdeti adatok 
elhagyása kezdetben lassan emelkedı (p=0,001) idısoroknál a pontosság 
növekedéséhez vezet (OLE), ilyen eredményrıl a szakirodalomban nem 
olvastam. Az adatsor kezdeti szakaszán min. 3%-os növekedés szükséges a 
modell illeszthetıségéhez (OLE) a szimulált adatsoron végzett vizsgálat szerint, 
a tapasztalati idısoron ennek 2-2,5 szerese.  Bass javaslata szerint min 10%-os 
növekedéstıl kell az adatokat figyelembe venni. 
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4.1.4 Különbözı léptékő idısorok vizsgálata 

Mobil elıfizetések száma 
Két idısor állt rendelkezésre. Az egyik negyedéves, a másik havi adatokat 
tartalmazott. 
A negyedéves adatsorra a Bass modell OLE módszerrel nem volt illeszthetı (az 
illesztett másodfokú függvény paramétereibıl a Bass paraméterek nem 
számolhatók, mert negatív számból kellene gyököt vonni), ugyanez érvényes 
arra az esetre is, amikor a negyedéves adatokból éves adatsort készítettem és 
erre szerettem volna illeszteni a Bass modellt. NLLS alkalmazásával m=11300, 
p=,1; q=,1 kezdeti paraméterértékek mellett a modell illeszthetı mind a 
negyedéves, mind az éves adatsorra, s nem érzékeny az eredmény a 
paraméterek kezdeti értékeire sem. 
A havi adatsorra, és az ebbıl számított negyedéves idısorra az OLE nem 
illeszthetı, a fenti tapasztalatokkal, de az éves adatsorra igen. Az NLLS 
módszerrel mindhárom adatsorra sikerült az illesztés, de a havi és negyedéves 
adatsornál az imitációs paraméterre negatív érték adódott, ami a Bass modell 
feltételeinek nem felel meg, nem értelmezhetı. (a havi adatsorra az illesztés nem 
stabil, nagyon függ a kezdeti feltételektıl). Az éves adatsorra jól illeszthetı a 
modell (16. táblázat). 

16. táblázat OLE és NLLS illesztés NHH adatsorokra – saját számítás  

Mobiltelefon 
alapadatsor 

Vizsgált idısor 
Illesztési  

 mód 
p q m RY

2 RN
2 

negyedéves  -   -   -   -   -  
NHH negyedéves 

éves  -   -   -   -   -  
havi  -   -   -   -   -  

negyedéves  -   -   -   -   -  NHH havi 
éves 

OLE 

0,0742 0,2389 135 0,171 0,990 
                

negyedéves 0,02534 0,02581 15290 0,16 0,988 
NHH negyedéves 

éves 0,04033 0,38759 12405 0,309 0,990 
havi 0,01489 -0,01489 187 0,199 0,986 

negyedéves 0,02300 -0,02300 263 0,339 0,991 NHH havi 
éves 

NLLS 

0,05700 0,26100 143 0,189 0,987 
Adatsorok: NHH negyedéves - 100 lakosra jutó elıfizetések száma a hónap végén (db);  
NHH éves: elıfizetések száma (ezer) 

A Bass modell nem illeszthetı minden magyar adatsorra OLE regresszió 
alkalmazásával, az illeszthetıség az adatsor idıintervallumától is függ. Az 
NLLS módszerrel jól illeszthetı a modell minden vizsgált adatsorra, de a kapott 
paraméterek nem mindig értelmezhetık Bass szerint (ha q<0). 
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Új ízesítéső alkohol 
Az új ízesítéső alkohol 1995 októberétıl számított 4 év havi adatait dolgoztam 
fel, hogy az idısor hossza a következıkben tárgyalt új csomagolású alkoholéval 
egyezzen. 
Az alap idısorból képeztem a negyedéves és éves idısorokat, majd mindhárom 
idısorra illesztettem a Bass modellt OLE és NLLS módszerekkel. Az 
eredményeket a 17. táblázatban foglaltam össze. 

17. táblázat Idısor léptéke I.– saját számítás 

Új ízesítéső alkohol Bass paraméterei különbözı idıléptékő idısorra 

  OLE NLLS 

  havi negyedéves éves havi negyedéves éves 
m 1210044 1062949 810283 1228456 1112186 932684 
p 0,004085 0,012406 0,065429 0,003704 0,009233 0,013810 
q 0,049533 0,170039 0,914101 0,050231 0,170814 0,896763 
RY

2 0,397770 0,599201 0,040823 0,400150 0,625920 0,834710 
 

18. táblázat Kétfajat illesztés I. – saját számítás 

  NLLS/OLE 

  havi negyedéves éves 
p 0,91 0,74 0,21 
q 1,01 1,00 0,98 
m 1,02 1,05 1,15 

R2 1,01 1,04 20,45 

 
 
Az éves adatsorra a modell nagyon rosszul illeszkedik, ezért a további 
összehasonlításokból kihagytam. 
A havi és a negyedéves idısorokat figyelembe véve az innovációs paraméterek 
NLLS esetén kisebbek az OLE eredményekhez képest, átlagosan 83% (ld. 18. 
táblázat) Az imitációs paraméter átlaga egyezınek tekinthetı, a várható 
potenciális piac mértéke NLLS-nél 3%-kal magasabb, mint OLE estén. Az NLLS 
illesztés jobb korrelációt mutat az illesztett és az eredeti elfogadási mérték 
között a determinisztikus együttható alapján. 

Új csomagolású alkohol 
Az új csomagolású alkohol 2004 és 2008 közötti havi, negyedéves, éves 
idısorára OLE és NLLS módszerekkel határoztam meg a Bass paramétereket, a 
várható potenciális piacot, valamint az illesztett elfogadás-függvény, Y(t) és az 
idısor (Y(T)) közti kapcsolat szorosságát jellemzı determinisztikus együtthatót. 
A kapott eredményeket a 19. táblázatban foglaltam össze. 
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19. táblázat Idısor léptéke I. – saját számítás 

Új csomagolású alkohol Bass paraméterei különbözı idıléptékő idısorra 

  OLE NLLS 

  havi negyedéves éves havi negyedéves éves 
m   412 497        383 273       297 138      423 588         412 546       447 997    
p 0,003416 0,009223 0,046302 0,002999 0,005805 0,008121 
q 0,071574 0,237592 1,267566 0,070812 0,226382 0,895341 

RY
2 0,662191 0,726573 0,266154 0,670000 0,858320 0,982330 

RN
2 0,997649 0,990294 0,75293 0,998392 0,998513 0,999491 

 
A két illesztési módszer összehasonlítására az NLLS és az OLE módszerekkel 
kapott eredmények arányát a 20. táblázat tartalmazza: 

20. táblázat Kétfajat illesztés I. – saját számítás 

  NLLS/OLE 

  havi negyedéves éves 

p 0,88 0,63 0,18 
q 0,99 0,95 0,71 
m 1,03 1,08 1,51 

R2 1,01 1,18 3,69 
 

A kétféle illesztési módszert összehasonlítva az NLLS illesztés átlagosan csak az 
56%-át adta az OLE illesztés innovációs paraméterének, és 88%-át az imitációs 
paraméternek. Az NLLS illesztés jobb korrelációt mutat az illesztett és az 
eredeti elfogadási mérték között a determinisztikus együttható alapján: 
átlagosan R2=0,84, míg az OLE illesztésnél R2=0,55 csak. Minél kevesebb 
adatból állt az idısor, annál jobb volt az illeszkedés az NLLS módszerrel, míg 
az OLE esetén a negyedéves adatokra lett a legjobb az illeszkedés. 
A Bass paraméterek alkalmazásával kapott kumulatív függvény (az eladott 
összes mennyiség az idı függvényében: N(t)) nagyon jó korrelációt mutat a 
tapasztalati idısor adataival mindkét illesztési módszernél (jobbat, mint Y), de 
természetesen NLLS minden esetben jobb OLE-nál. 
Az éves adatsor nagyon rövid volt, s az OLE illesztés az elfogadásokra nagyon 
rossz korrelációt mutat (R2=0.27), ezért az éves eredményeket figyelembe 
vétele nélkül megállapítható, hogy az innovációs paraméter átlagosan 25%-kal 
alacsonyabb, a várható potenciális piac mértéke 3-8%-kal magasabb NLLS 
esetén, mint OLE-nél és az imitációs paraméter közel egyenlı a két illesztési 
módszernél.  
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A szezonális hatást is mutató, havi értékesítési adatokat tartalmazó eredeti havi 
idısor és az illesztett Bass elfogadási függvény görbéje (OLE) a 38. ábrán 
látható. 
 

Új csomagolású alkohol 
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38. ábra Az új csomagolású alkohol értékesítése – saját számítás  

(2004. 01. – 2008. 03.) és az illesztett (OLE) Bass görbe p=0.0034, q=0.0715, m=412497 l  

A kétfajta új alkohol vizsgálatai alapján megállapítható, hogy az NLLS illesztés 
az innovációs paraméterre kevesebb, az imitációsra közel azonos, a potenciális 
piac várható értékére néhány százalékkal magasabb értéket ad, mint az OLE. 
Az illesztési módtól függetlenül a nagyobb léptékő idısor magasabb Bass 
paramétereket (p, q) eredményezett, mely a modell jellegébıl következik. 

4.1.4.1 Idısor léptéke - paraméterértékek 
Különbözı léptékő idısorok eredményeit összehasonlítva nyilvánvaló eltérés 
mutatkozik a Bass paramétereket (p és q) illetıen az illesztési módoktól 
függetlenül. Korrelációs analízist végeztem az idıintervallum, az innovációs és 
imitációs paraméterek, a potenciális piac mérete, valamint az illeszkedés 
szorosságát jelzı determinisztikus együttható között arra a két termékre, 
amelyeknek idısoraira sikerült az illesztés mindkét módszerrel. 

Új ízesítéső alkohol 
OLE regressziónál 99%-os konfidencia szinten (kétoldali) korreláció mutatható 
ki az innovációs és az imitációs paraméter között, valamint 95%-ös konfidencia 
szinten az innovációs és imitációs paraméterek és az idıköz között. A két Bass 
paraméter közti kapcsolat: q=14,072p-0,0064 (R2=1) 
NLLS regressziónál csak a potenciális piac és az idıköz között volt – 95%-ös 
konfidencia szinten - korreláció. 
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Új csomagolású alkohol 
Az új csomagolású alkohol idısorának vizsgálata számos paraméter között 
szignifikáns korrelációt mutatott: a p és a q paraméterek között 99%-os 
konfidencia szinten (2 oldali), míg 95%-ös konfidencia szinten az m - t, p - t és 
a q - t között OLE regressziónál. 
A két Bass paraméter közti lineáris kapcsolat: q=27,848p-0,0216 (R2=1).  
Az NLLS illesztésnél q – t között a korreláció szignifikancia 0,01 szintő és 
0,05-ıs R2 – t között. 
A szignifikáns korrelációt mutató jellemzıket a 21. táblázatban foglaltam össze. 

21. táblázat Korreláció - saját számítás 

  OLE NLLS 
m-t  *   
p-t *   

q-t * q-t ** 
p-q **   

új ízesítéső  
alkohol 

  R2-p * 
m-t  ** m-t  * 
p-t *   

új 
csomagolású  

alkohol p-q **   
* 0,05-ös  **0,01-es szignifikancia szinten   

Szimulált adatsorok vizsgálata 
Korrelációs vizsgálataimat kiterjesztettem szimulált adatsorra, hogy kiderítsem, 
az elıbbiekben kapott korreláció csak a két vizsgált adatsorra igaz-e. 
Tapasztalati Bass paraméterek (Mahajan at al. (2000) átlagos paraméterei, 
hosszú, ill. rövid adatsorra, Talukdar (2002) fejlett országokra) alapján 
elıállított idısorokra (éves, két éves és négy éves idıintervallumú sorokra) 
illesztettem Bass modellt OLE és NLS regresszióval. Minden esetben azt 
találtam, hogy a p és q paraméterek lineárisan függnek az idıköztıl (R2 
≥0,976). Az NLS illesztés jobb illeszkedést eredményezett. (A két éves, négy 
éves idısorokat az eredeti idısorból 2-2db, ill. 4-4db egymás utáni adat 
összeadásával alkottam.) Mahajan paraméterein alapuló vizsgálat eredményét a 
39. és a 40, ábrák szemléltetik. 
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Mahajan hosszú adatsorra OLE
p=0,037; q=0,327

q = 0,2461t + 0,1013

R2 = 0,994

p = 0,0395t - 0,0014

R2 = 0,9997
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39. ábra Bass paraméterek korrelációs vizsgálata I. – saját számítás 

Mahajan hosszú adatsorra  NLLS
p=0,037; q=0,327

q = 0,3227t + 0,0077

R2 = 0,9999

p = 0,0192t + 0,0207

R2 = 0,9835
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40. ábra Bass paraméterek korrelációs vizsgálata II. – saját számítás 

Féléves idıköző idısor paramétereit a felfedett lineáris kapcsolat alapján 
becsültem az NLLS-sel kapott paraméterértékek felhasználásával. Az eredeti és 
a becsült adatsor illeszkedésére R2= 0,877083 adódott, mely azt mutatja, hogy 
az extrapolációval nyert paraméterek gyakorlati alkalmazásra alkalmasak. 



 

Orova_2010 107/137 PhD 

 

4.1.4.2 Eredményeim és a nemzetközi tapasztalat 
A primer adatokat egyetemi hallgatók, ill. az Internet-használók körében 
győjtöttem, a Bass modell illeszthetı volt a begyőjtött adatokra, a modell 
paramétereket meghatároztam, de ezek az értékek nem reprezentatív mintán 
alapulnak.  
Szekunder adatforrások KSH, NHH, MÁSZT, valamint vállalati kibocsátási, ill. 
a teljes Magyarország nagykereskedelmi értékesítéseire vonatkozó 
reprezentatív idısorok. A mőszaki cikkek idısorain végzett modellezés 
eredményeit a 22. táblázatban, az élelmiszerekét a 23. táblázatban foglaltam 
össze. 

22. Táblázat Bass paraméterek mőszaki cikkekre – saját számítás 

OLE NLLS 
termék adatforrás 

vizsgált 
idıszak 

éves idısora p q Ry
2 p q Ry

2 

személygépkocsi KSH 1994-2007 0,0049 0,3775 0,0720 0,0039 0,5233 0,1107 

videokamera KSH 1993-2007 0,0134 0,4199 0,0464  -   -   -  

személyi 
számítógép 

KSH 1994-2007** -0,0236 0,0652  - 0,0010 0,1658 0,4954 

mikrohullámú sütı KSH 1992-2007* 0,0428 0,0466 0,0730 0,0390 0,0499 0,0755 

mobiltelefon KSH 1995-2007 0,0133 0,7773 0,0152 0,0007 0,8683 0,6536 

CD lejátszó KSH 1995-2007* 0,0160 0,1585 0,2353  -   -   -  

Mobil elıfizetés 
NHH 
gyorsj. 

1998-2008* 0,0742 0,2389 0,1710 0,0570 0,2610 0,1890 

    átlag 0,0274 0,3365 0,1021 0,0251 0,4256 0,2572 

 

23. Táblázat Bass paraméterek élelmiszerekre – saját számítás 

OLE NLLS 
termék adatforrás 

vizsgált idıszak 
éves idısora p q Ry

2 p q Ry
2 

ásványvíz MÁSZT 1989-2004 0,0051 0,3386 0,6007 0,0039 0,3504 0,6177 

új íző alkohol 
gyári 
kiszállítás 

1995-2003 0,0578 0,6220 0,0816 0,0203 0,6563 0,7997 

új csom. alk. értékesítés 2004-2008 0,0463 1,2676 0,2662 0,0081 0,8953 0,9823 

    átlag 0,0364 0,7427 0,3162 0,0108 0,6340 0,7999 

 
Blute (2002) „más országok”-ra jellemzı, 90 %-os konfidenciaszintre 
vonatkozó paramétertartományokat figyelembe véve:  
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(0,00378 <=p<= 0,042168, és 0,152295<=q<= 0,535527)   
megállapítható, hogy a jelen vizsgálat eredményei e tartományokba esnek. 
Több KSH adatsorra sikerült az OLE illesztés, mint az NLLS, tehát nem 
egyezik teljesen Srinivasan és Mason (1986) tapasztalataival, mely szerint 
bizonyos esetekben csak a nemlineáris regresszió alkalmazható, ez az illesztési 
mód eredményesebb. Vizsgáltam azonban olyan adatsorokat is, melyekre a fenti 
észrevétel volt igaz: NHH mobil-elıfizetések több idısora volt illeszthetı 
NLLS-sel, mint OLE-val. 
Amennyiben mindkét módszerrel illeszthetı a modell, akkor NLLS ad jobb 
illeszkedést R2 alapján – egyezik a nemzetközi tapasztalattal. Az Y(t) 
rosszabbul illeszkedik, mint az N(t) mindkét illesztésnél. Az innovációs 
paraméter NLLS esetén kisebbre, az imitációs paraméter egy kicsit nagyobbra 
adódott, mint OLE esetén. – egyezik a nemzetközi tapasztalattal. 
Tapasztalatom szerint az idısor idıközeitıl is függ a modell illeszthetısége, 
általában NLLS több idısorra illeszthetı, mely az eljárás algoritmusának 
következménye. Minél kevesebb adatból állt az idısor, annál jobb volt az 
illeszkedés az NLLS módszerrel, míg az OLE esetén a negyedéves adatokra a 
legjobb az illeszkedés (a két vizsgált adatsornál). 
A Bass paraméterek meghatározására általában éves idısorokat alkalmaznak, de 
javasolták a jobb elırejelzés miatt a kisebb idıközöket (Putsis, 1996). Az 
egyetlen, általam ismert irodalomban, mely különbözı léptékő idısorokat 
vizsgált (Wright, Upritchard, Lewis 1997) nem találtak kapcsolatot az idısor 
léptéke és a Bass paraméterértékek között. Vizsgálataimnál az illesztési módtól 
függetlenül a nagyobb léptékő idısor magasabb Bass paramétereket (p, q) 
eredményezett, mely a modell jellegébıl következik. 
Két termékre sikerült a havi, negyedéves, éves adatsorokra az OLE és NLLS 
illesztés különbözı lépésköző idısorokra. A korrelációs vizsgálatok 
eredményeképpen megállapítható, hogy az OLE regressziós eljárás 
determinisztikus hatást mutat, mivel mindkét termékre szignifikáns kapcsolatot 
eredményezett az imitációs paraméter és az idıköz, valamint az innovációs és 
az imitációs paraméter között. Az NLLS regresszió eredményezett korrelációt, 
de nem ugyanazon változópárok között. Ezért megállapítható, hogy az NLLS 
regresszió eredménye jobban tartalmazza az idısor jellegzetességét, mint az 
OLE eredményei. A vizsgálatokat kiterjesztettem olyan szimulált adatsorokra, 
melyek Bass paraméterértékei gyakorlati tartományba esnek, s lineáris 
kapcsolatot találtam a paraméterek és az idıköz, valamint az innovációs és 
imitációs paraméterek között is. E vizsgálathoz hasonlóval nem találkoztam a 
nemzetközi szakirodalomban. 



 

Orova_2010 109/137 PhD 

 

4.2 ARIMA modell alkalmazása 
Sztochasztikus idısorelemzést végeztem azokon a szekunder idısorokon, 
melyek megfelelı számú adatot tartalmaztak. 

4.2.1.1 Mőszaki cikkek 

NHH mobil havi adatokon 
Az NHH 1999. decembertıl elérhetı havi gyorsjelentéseinek adatait dolgoztam 
fel, mely a 100 lakosra jutó mobil elıfizetések számát tartalmazza. A mobil 
elıfizetések havi változása trendet és szezonális hatást is mutat (41. ábra). 
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41. ábra 100 lakosra jutó mobil elıfizetések havi változása – saját 
számítás 

 
 
A trendhatást differenciaképzéssel szőrtem ki, majd szezonális differenciálást is 
alkalmaztam, hogy stacioner idısort kapjak (42. ábra). 
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Transforms: difference (1), seasonal difference (1, period 12)
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42. ábra 100 lakosra jutó mobil elıfizetések stacioner idısora – saját 
számítás 

Az ACF PACF alapján megállapítottam, hogy az ARIMA(3,1,1)(0,12,0) 
modellel illeszkedhet a legjobban. Az illesztett modell helyességére jellemzı 
értékek: AIC=122, SBC=135, de az eltérés idısorának ACF és PACF 
grafikonja nem mutatott fehér zaj folyamatot. Az elsı lag nagyon nagy volt 
mindkét függvénynél, s szezonális eltérések is észlelhetıek voltak, ezért 
feltételeztem a szezonális hatásban is AR és MA folyamatot. 
A legjobban illeszkedı modell az AIC=112 és SBC=122 és a hiba ACF és 
PACF-je alapján (43. ábra) a SARIMA(0,1,1)(1,12,1) volt. A kapott 
paraméterek: MA=0,71334336; SAR1=0,29350874; SMA1=0,83845321; 
konstans=-0,002 
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43. ábra SARIMA(0,1,1)(1,12,1) modell hibasorának ACF és PACF-
je: fehér zaj – saját számítás 

A modell alapján elırejelzést végeztem 2010 januárig, mely a 44. ábrán látható. 

Transforms: difference (1), seasonal difference (1, period 12)
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44. ábra 100 lakosra jutó mobil elıfizetések változásának elırejelzése 
2010 januárig – saját számítás 
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A mobil-elıfizetések változásának tényleges alakulása az elırejelzést követı 
egy évben (2009 februártól 2010 januárig) a 24. táblázat tartalmazza, mely 
alapján megállapítható hogy a modell optimistán becsült. 

24. táblázat  Mobil elıfizetések változásának elırejelzése – saját számítás 

 egy éves elırejelzés két éves elırejelzés 
 2009. januárig 2010. januárig 
 tényleges becsült tényleges becsült 
január 0,8 0,663   

február 0,6 0,846 0,0 0,23 

március 0,7 1,028 -0,6 0,37 

április 2,1 0,760 -1,2 0,93 

május 0,2 1,219 -0,7 0,11 

június 0,8 1,070 -0,3 0,41 

július 0,6 0,900 0,0 0,30 

augusztus 0,9 1,009 -0,5 0,48 

szeptember 0,8 0,996 -0,5 0,42 

október 0,6 0,731 -0,9 0,24 

november 1,3 1,057 0,0 0,72 

december 2,7 2,903 1,0 2,28 

január -0,4 0,616 0,5 -0,30 

átlag 0,9 1,061 -0,3 0,5 

szórás 0,75 0,5585 0,58 0,61 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a modell optimista elırejelzést 
nyújtott, a második évre lényeges nagyobb különbség tapasztalható az 
átlagérték elırejelzésben, mint az elsı évre, amit a 45. ábra is szemléltet. 
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45. ábra 100 lakosra jutó mobil elıfizetések változásának elırejelzése 
– saját számítás A: alapadatok, B: illesztés értékei, C és D: elırejelzés 
egy, ill. két évre 
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4.2.1.2 Élelmiszerek 
 

Új ízesítéső alkohol 
1995. október - 2003. októberi havi adatokra a legjobbnak talált sztochasztikus 
modell a másodrendő autoregresszív és másodrendő mozgóátlag modell: 
SARIMA(2,0,2)(0,12,0), melynél 12 hónapos szezonális hatás kiszőrésével 
sikerült a modellezés érdekében stacionáriussá tenni az adatsort. Mivel 1997. 
12. hó és 2001, 12. hó között magasabb volt a kibocsátások átlaga, mint az 
idısor elején és végén, ezért e trendhatást egy „dummy” változó képviselte, így 
a trendfüggvény egy három szakaszból álló konstansfüggvény lett, amire jó 
illeszkedés adódott. Az eredeti adatsor és az elırejelzés a 46. ábrán látható 
(Eviews szoftverrel készült) (Orova-Komáromi 2005). 
 
 

Újfajta tea 
Az újfajta tea 2003-2007 idıszak havi adataira legjobban az ARIMA(1,0,2) 
modell illeszkedett az SPSS kimenet alapján (AIC=421,8 és SBC=430,2). 
Az elfogadás mértéke egy adott t idıpontban – jelenleg hónapban – a következı 
egyenlet írja le a modell alapján: 

345926.21414880.0304830.0Y760943.0Y 2t1t1t1tt +υ+υ+υ+= −−−  

A modell jóságának ellenırzéseképpen megvizsgáltam, hogy a modellértékek 
és az eredeti értékek eltérése fehér zaj folyamatnak tekinthetı-e. Az eltérésre 
készített ACF és PACF fehér zaj jelleget mutatott, tehát az ARIMA(1,0,2) jól 
jellemzi az újfajta tea terjedési folyamatát. Hagyományos ellenırzési móddal is 
jó az illeszkedés: R2= 0.709815 az eredeti és a modellértékeket figyelembe 
véve. 
Az eladási mennyiség egy éves elırejelzését a 47. ábra szemlélteti. 
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46. ábra Az új ízesítéső alkohol eredeti idısora és az illesztett 
SARIMA(2,0,2)(0,12,0) modell - saját számítás 
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47. ábra Az újfajta tea terjedésének elırejelzése ARIMA(1,0,2) 
modellel – saját számítás 
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Új csomagolású alkohol  
A 2004. márciustól 2008. márciusig terjedı idıszak havi adatait tartalmazó 
idısort elıször stacionáriussá tettem, mert növekvı trendet mutatott. Majd az 
identifikáció és az ellenırzı vizsgálatok alapján a legjobban az ARIMA(2,1,2) 
modell illeszkedett, melyet az alábbi egyenlet ír le: 
 

16025266.0

73149.0)YY(30766.0)YY(61072.0YY

2t

1tt3t2t2t1t1tt

+υ−

υ−υ+−−−=−

−

−−−−−−  

 
A modell illeszkedésére jellemzı paraméterek: AIC=860,03, SBC=869,49. Az 
eltérés fehér zaj folyamat volt. 
 
Az eredeti idısor a növekvı trenden kívül szezonális hatást is mutatott, ezt is 
figyelembe véve a legjobb modellnek a SARIMA(2,1,2)(0,12,0) bizonyult 
(AIC=655,21, SBC=663,26, az eltérés fehér zaj folyamat volt) 
A terjedési folyamatot az alábbi egyenlet írja le: 
 

[ ]
[ ] 83291664.0895715.0)YY()YY(499707.0

)YY()YY(521218.0)YY()YY(

2t1tt15t3t14t2t

14t2t13t1t13t1t12tt

−υ−υ+υ+−−−

−−−−=−−−

−−−−−−

−−−−−−−  

 
Az (ARIMA(2,1,2) és a SARIMA(2,1,2)(0,12,0) modellek eredeti és illesztett 
értékeinek Pearson-féle korrelációs együttható segítségével történı 
összehasonlítása szerint a SARIMA modell illeszkedése jobbnak bizonyult. Az 
ARIMA modellnél az R2=0.762499 , míg a SARIMA modellnél R2= 0.85577, 
azaz a modell megmagyarázza a mért értékek összvarianciájának 85,6%-át. 
 

Az új csomagolású alkoholos ital eladási mennyiségének egy éves elırejelzését ARIMA(2,1,2) 
modellel a 48. ábra, a SARIMA(2,1,2)(0,12,0) modell alapján az eladási mennyiség egy éves 

elırejelzését a  

49 ábra mutatja (Orova, 2009). 
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48. ábra Az újfajta csomagolású alkohol terjedésének elırejelzése 
ARIMA(2,1,2) modellel – saját számítás 
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49. ábra Az újfajta csomagolású alkohol terjedésének elırejelzése 
SARIMA(2,1,2)(0,12,0) modellel – saját számítás 
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4.2.1.3 Eredményeim és a nemzetközi tapasztalat 
A termékvonal bıvítésnek tekinthetı újfajta tea idısorára a Bass modell nem 
volt illeszthetı. A havi értékesített mennyiség görbéje nem mutatta a Rogers-
féle „S” görbét (a terjesztésbe bizonyára jelentıs marketing tevékenységet 
vontak be), valószínőleg ez lehet az oka, hogy a Rogers-féle elméletre épülı 
Bass modellt nem lehetett eredményesen alkalmazni. Az ARIMA 
sztochasztikus idısor-modell illeszthetı volt, mert ez a fajta idısor-modell 
tapasztalati, rugalmas és nem alapul a folyamat jellegére vonatkozó elızetes 
feltevéseken (Hassan, Nassar 2007). Az ARIMA(1,0,2) modellnél az illesztett 
modell megmagyarázza a megfigyelések 71%-át. (R2=0.71). A modelleredmény 
szerint egy adott hónapban az elfogadások száma nagymértékben függ az elızı 
hónap elfogadásainak számától, 76,01 =α , és az elızı két hónap véletlen 
hatásaitól.  
Az új csomagolású alkohol új termékkategóriának számított, mivel új volt mind 
a gyártó cég, min a magyar piac számára, de külföldön már ismert termék volt. 
Az ARIMA(2,1,2) modellnél jobb illeszkedést nyújtott a szezonális hatást is 
figyelembe vevı SARIMA(2,1,2)(0,12,0) modell. Érdekes tapasztalat, hogy a 
modellparaméterek alapján a havi elfogadást nagymértékben és pozitívan 
befolyásolja az elızı havi elfogadás, de a két hónappal elıbbi elfogadás 
mértékének ellentétes hatása van, mivel 1α >0 és 2α <0 mindkét modell 
esetében. 
Az ARIMA modell lényegesen jobb közelítést adott minden adatsorra, mint a 
Bass modell (Pl.: R2=0,66, ill. 0,67 OLE és NLLS esetén, míg csak az 
ARIMA(2,1,2) alapján is R2=0.856 az új csomagolású alkohol esetében). 
Az új termék terjedésében tapasztalt ARIMA modellek összefoglaló táblázata 
alapján megállapítható, hogy Magyarországon az alkoholos italok terjedésében 
hasonlóság mutatkozott. Mindkét vizsgált esetben 2 elızı havi elfogadási 
mennyiség és 2 elızı havi véletlen hatás határozza meg a jelen havi elfogadást 
(AR(2), MA(2)). 
A modellek alapján nagyon sikeres terméknek a mobil elıfizetést és az új 
csomagolású alkoholt lehet tekinteni Magyarországon az erıs trendhatások 
miatt. 
A külföldi tapasztalatokkal összevetve (25. táblázat), Magyarországon nagy a 
véletlen hatás (MA(1-2)), mely a paraméterértékekben is megmutatkozik: 

5,01 ≥β  egy esettıl eltekintve). A szakirodalomban talált két külföldi példában 
vagy nincs, vagy csak egy idıintervallumú a véletlen hatása.  
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25. táblázat ARIMA modellek összefoglalása – saját számítás 

Új termék Ország Modell Vizsgált 
idıszak 

Idıköz 

Vezeték nélküli 
telefon elıfizetés* 

USA AR(3) 1950-1993 éves 

Zenei album** USA ARIMA(1,0,1) 
1993-95  
13 idısor 

heti 

Mobil elıfizetés 
Magyar-
ország 

SARIMA(0,1,1)(1,12,1) 1999-2008 havi 

Új íző alkohol 
Magyar-
ország 

SARIMA(2,0,2)(0,12,0) 1995-2003 havi 

Újfajta tea 
Magyar-
ország 

ARIMA(1,0,2) 2003-2007 havi 

Új csomagolású 
alkohol 

Magyar-
ország 

SARIMA(2,1,2)(0,12,0) 2004-2008 havi 

* Hassan, Nassan (2007); ** Montgomery, Moe (2002); magyar: Orova 

 
Az amerikai vizsgálatban szereplı zenei album életgörbéjében eleinte egy nagy 
ugrás van és utána exponenciálisan csökkenı jelleget mutat – divatcikk, nem 
hasonlítható a vizsgált magyar termékekhez. Az Amerikában vizsgált vezeték 
nélküli telefon nem az új, a mobiltelefonokra jellemzı technikán alapult, lassan 
is terjedt, így a diffúziós folyamatban tapasztalható különbséget nem a területi 
különbözıség okozza. 
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5 Következtetések, javaslatok 
A Magyarországon terjedı 13 új termék idısorára illesztettem a Bass modellt. 
Az idısorok – a személygépkocsitól eltekintve – körülbelül az elmúlt húsz évre 
nyúltak vissza. A Bass modell paraméterértékei alapján összehasonlítottam a 
magyar terjedési folyamatokat a nemzetközi tapasztalatokkal, mivel e modell 
paraméterei több országra ismertek. Magyar adatokat a szakirodalomban egy 
termékre találtam csak – ásványvíz (Sipos, 2009). A H1 hipotézist igazoltam, 
és kiegészítem azzal a megjegyzéssel, hogy a modell nyújtotta hosszú távú 
elırejelzés gyorsan változó korunkban körültekintéssel kezelendı. 
A Bass modellt kétféle eljárással illesztettem: a diszkrét modellt a legkisebb 
négyzetek módszerével (OLE), a folytonos modellt a nemlineáris legkisebb 
négyzetek módszerével (NLLS). A Bass paraméterek eltérést mutatnak azonos 
idısoron: a) az innovációs paraméter NLLS esetén kisebb, az imitációs 
paraméter általában néhány százalékkal nagyobb, mint OLE esetén b) NLLS ad 
jobb illeszkedést R2 alapján, ami egyezik a nemzetközi tapasztalattal. Az 
elfogadási függvény, Y(t) rosszabbul illeszkedik, mint a kumulált elfogadási 
függvény, N(t) mindkét illesztésnél. A különbözı léptékő tapasztalati, valamint 
szimulált idısorok Bass paraméterei korrelációt mutatnak. A tapasztalt 
kapcsolat alapján lehetıség nyílik különbözı léptékő idısorok 
paraméterértékeinek összehasonlítására, melyre a gyakorlatban szükség van, 
mivel a szakirodalom nem éves, hanem rövidebb lépésköző idısorok 
alkalmazását javasolja (Putsis, 1996). A dolgozatomban javasolok egy 
átszámítási módot erre vonatkozóan. Az OLE illesztésnél az idısor késıbbi 
szakaszának vizsgálatával az innovációs paraméter értéke nı, az imitációsé 
tapasztalatom szerint csökken. H2 hipotézist igazoltam, s levonom azt a 
következtetést, hogy a Bass paraméterértékek csak akkor lehetnek 
összehasonlítási alapok, ha az illesztési mód, a lépésköz azonos, így ezen adatok 
feltüntetését javaslom minden szakirodalomban, illetve kiegészítem a H2 
hipotézist azzal, hogy a különbözı léptékő idısorok paraméterei között 
korreláció van és az innovációs paraméter érzékenyebb az illesztési módra. 
Szezonális hatást tartalmazó idısor szezononkénti idısoraira alkalmaztam a 
Bass modellt, s a szezonális paraméterek alapján az egyes idıszakokra sikerült 
elırejelzést nyújtanom, így a H3-as hipotézist igazoltam és kiegészítem azzal, 
hogy szezononként az innovációs paraméterben van nagyobb eltérés. A Bass 
modell szezonális hatást mutató idısorokra való alkalmazási módját 
kidolgoztam. 
Az ARIMA sztochasztikus modellt 4 idısorra illesztettem, melyek közt 
szezonális hatást mutató idısor, illetve a Rogers-féle diffúziós görbe 
jellegzetességét nem mutató idısor is szerepelt. A modell segítségével 
készíthetı rövidtávú elırejelzés gyakorlati jelentıséggel bír, a H4 hipotézist 
igazoltam. 
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Gyakorlati alkalmazásban használható javaslataim:  
- Javaslom a szakirodalomban az idısor lépésközének és az illesztési 

módnak a feltüntetését a Bass paraméterekre való hivatkozásoknál. 
- Javaslom a Bass modell alkalmazását szezonális hatást mutató idısorokra 

az ismertetett eljárásom szerint.  
- Rövidtávú elırejelzésre javaslom az ARIMA modell és más elırejelzı 

technikák alkalmazást, összehasonlító elemzését különös tekintettel a 
felgyorsult korunkra. 

- Munkám során azt tapasztaltam, hogy a vállalatok üzleti titokra 
hivatkozva nem hajlandók adatokat szolgáltatni egyetemen folyó 
kutatómunkához. A tudásalapú társadalomban és gazdaságban fontos 
szereppel bíró egyetem és ipar kapcsolatára hivatkozva javaslom olyan 
fórum megteremtését, ahol a kölcsönös elınyök szem elıtt tartásával ipari 
adatok kutatási célra elérhetıvé válnak egyetemi kutatók számára. 

 



 

Orova_2010 121/137 PhD 

6 Új és újszerő kutatási eredmények 
összefoglalása 

1. A Bass modell alkalmazható a Magyarországon terjedı új termékekre, 
amennyiben az idısor a Rogers-féle elfogadási görbe jellegzetességeit mutatja. 
A vizsgálatot 14 új termék 1965-2009-ig tartó idısorai alapján végeztem. A 
tartós fogyasztási cikkeken kívül élelmiszerre és szolgáltatásra is sikeresen 
alkalmaztam a modellt a „belsı hatás” értelmezésének kiterjesztésével a piaci 
növekedés szakaszában. Szezonális hatást mutató idısorokra újfajta Bass-
modell illesztési módot javasoltam és eredményesen alkalmaztam 
szezononkénti elırejelzésre. 
2. Nemzetközi szakirodalom adatai alapján megállapítom, hogy az innovációs 
paraméter értéke egy nagyságrenddel kisebb, mint az imitációs paraméteré, 
valamint érzékeny a termékfajtára és az ország gazdasági helyzetére. A saját 
számítások Bass paraméterei alapján megállapítom, hogy a magyar fogyasztók 
nemzetközi viszonylatban mérsékelten innovatívak, de a jónak tapasztalt 
termékeket szívesen elfogadják – az imitatív paraméter nem marad el a 
nemzetközi átlagtól, az italok terén lényegesen magasabb.  
3. A Bass modellre vonatkozó érzékenységi vizsgálatot három szemszögbıl 
végeztem: illesztési módok, paraméterértékek és az idısor léptékének 
kapcsolata, a vizsgált adatsor kezdetének megválasztása. 
Illesztési mód: Srinivasan és Mason (1986) állítását, mely szerint bizonyos 
esetekben csak a folytonos modellre illesztett nemlineáris legkisebb négyzetek 
módszere, NLLS alkalmazható, s ez az illesztési mód eredményesebb, 
kiegészítem azzal, hogy vannak olyan esetek, amikor csak a diszkrét modellen 
alapuló OLE módszer alkalmazható, így az NLLS sikertelenség esetén meg kell 
mindenképpen kísérelni az OLE illesztést. Megállapítottam, hogy az elfogadási 
függvény, Y(t) rosszabbul illeszkedik, mint a kumulált elfogadási függvény, N(t) 
mindkét illesztésnél. Az olyan termékeknél, ahol mindkét illesztési mód 
eredményre vezetett az innovációs paraméter NLLS esetén kisebbre, az 
imitációs paraméter nagyobbra adódott, mint OLE esetén. – egyezik a 
nemzetközi tapasztalattal, megjegyezve, hogy a kétféle illesztési módnál nem 
tapasztaltam egy nagyságrendnyi eltérést az innovációs paraméter értékében, 
ellentétben a különbözı nemzetközi szakirodalomban megjelent 
eredményekkel. 
Idısor léptéke: Szimulált adatsoron korreláció mutatható ki a Bass-féle 
paraméterek és az idısor léptéke között. Ezt az összefüggést tapasztalati 
idısoron is kimutattam. Paraméterátszámítási módszert javasolok a különbözı 
idıköző idısorok esetére, mely a felezett idıközre a gyakorlatban elfogadható 
pontosságot eredményez. 
Idısor kezdete: OLE illesztésnél az adatsor elején rövidített adatsorra illesztett 
modell paraméterei közelebb állnak a tényleges értékhez a kezdetben lassan 
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növekvı idısor esetén szimulált adatsor vizsgálatakor. Az eleinte gyorsan 
növekvı értékő idısor kezdeti értékeinek elhagyása lényeges eltérést 
eredményez a modellparaméterekben. A modell illeszthetısége érdekében az 
idısor hosszan elnyúló kezdeti szakaszának minimális átlagos növekményére 
adtam becslést. 
4. Megállapítottam, hogy a más területen elterjedten alkalmazott ARIMA 
modell eredményesen használható mind a szezonális hatást mutató idısorokra, 
mind a Rogers-féle elfogadási görbe jellegzetességeit mutató, valamint e 
jellegzetességeket nem mutató idısorok esetében is az új termék elfogadásának 
elırejelzésre. 
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7 Összefoglalás 
 
A gazdasági életben egyre gyorsabbak a változások, ezért egyre fontosabb, 
hogy az üzleti folyamatok tervezését megalapozott, objektív módszerekkel 
támasszuk alá, ami nem jelenti azt, hogy figyelmen kívül hagyhatjuk a 
környezet gyors változását. 
A marketingkutatások tudományos megalapozottságának egyik eszköze a 
matematikai modellezés. Kutatási területemen a modellalkotást az innováció 
terjedésének tanulmányozása elızi meg, melyet Rogers diffúziós folyamatként 
vizsgál, s az innováció egyik fajtájának az új terméket tekinti. Erre az elméletre 
épülnek a diffúziós matematikai modellek, melyek közül Bass(1969) modelljét 
a nemzetközi szakirodalom széles körben használja, s paraméterértékei alapján 
mára már nemcsak az egyes országokon belüli új termék terjedési folyamatokat, 
hanem a különbözı országokban terjedı új termékek diffúzióját is jellemzik. 
Magyarországon terjedı új termékre Bass paramétereket - egyetlen esettıl 
eltekintve - a hazai és a nemzetközi tudományos irodalom ismereteim szerint 
nem publikál, ezért tőztem munkám céljául e paraméterek meghatározását 
néhány magyar termékre. Megállapítottam, hogy a magyarországi diffúzióra 
jellemzı Bass paraméterek (innovációs és imitációs) a nemzetközi vizsgálatok 
eredményei alapján más országokra meghatározott tartományba esnek. 
Szezonális hatást mutató idısorra Bass modell alkalmazási javaslatot tettem az 
elırejelzés minıségi javítása érdekében. 
A pontosabb elırejelzés és a termék-élettartamok csökkenı tendenciája miatt 
javasolt a nem éves, hanem kisebb léptékő idısorok alkalmazása. Vizsgálataim 
során korrelációt fedeztem fel mind tapasztalati, mind elméleti idısorok 
esetében a Bass paraméterek között, illetve a paraméterértékek és az idısor 
idıköze között, mely összehasonlítási alapul szolgál különbözı léptékő 
idısorok paramétereinek összevetésében. 
Érzékenységi vizsgálatokat folytattam a Bass paraméterértékekre az illesztési 
mód, az idısor hossza szempontjából is. Megállapítottam, hogy az NLLS 
illesztés jobb illeszkedést mutat az eredeti adatsorra, de az innovációs 
paraméterre kisebb értéket ad, mint az OLE, s ezzel magyarázható, hogy a 
kezdetben lassan növekvı idısorra jobban illeszthetı ilyen módszerrel a 
modell, valamint azt, hogy az idısor késıbbi szakaszának vizsgálatával az 
innovációs paraméter értéke nı, az imitációsé csökken OLE regressziónál. 
Sztochasztikus idısor elemzést végeztem ARIMA modellel, ami jobb 
illeszkedést mutatott, mint a Bass modell többfajta idısorra, s ez alapján a 
rövidtávú elırejelzése megbízhatóbb. A rövidtávú elırejelzés jelentısége a 
termék-élettartamok rövidülése miatt fokozott szükség van. 
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8 Summary 
 
The changes in the economical world are increasingly fast therefore it is more 
and more important that the design of the business processes be based on 
objective models, which does not mean that one can ignore the changes of the 
environment. 
Marketing research takes effort on scientific support, one of the possible tools is 
mathematical modeling. The study of the spread of the innovation preceded the 
model building on my research field. Rogers analyses it as a diffusion process 
and he deems new product as an innovation. This theory is the base of the 
mathematical diffusion models. Bass (1969) diffusion model is widely 
influential in marketing science, its parameters characterize the diffusion 
process not only inside a country in our days, but serves as a basis for 
international comparison as well. 
Hungarian and international sources do not deal with the Bass parameters of 
new products spreading in Hungary – except for one case to my knowledge –it 
is for this reason that I aim to determine the Bass parameters of some 
Hungarian new product. I found that the values of the Bass parameters 
(innovation and imitation) characterizing the Hungarian diffusion process are in 
the same interval as the parameters of international researches for other 
countries. 
I suggest an application method of the Bass model for seasonal time series to 
increase the forecast quality. 
The application of time series based on monthly, quarterly or weekly data are 
advised one part because of the descending tendency of the product life time 
other part for the better forecast. I investigated market and simulated data series 
and I found correlation: a) between the Bass parameters, b) between the Bass 
parameters and the time interval. Those can be the base for the comparison of 
the time series with different intervals. 
I carried out a sensitivity test on the Bass parameters by the regression method 
and also by the length of the time series. I found, that the NLLS regression 
results better fit on the original dataset and it gives smaller value for the 
innovation parameter then the OLE regression. This can explain the better fit of 
NLLS on the time series with slow increase at the beginning and it can cause 
the increase of the innovation parameter and decrease of imitation parameter in 
case the latter part of the time series is tested with the OLE regression. 
I applied stochastic ARIMA models on different time series and these gave 
reliable short term forecasts. (These models resulted better fit then the Bass 
model.) The significance of the short term forecast is increasing with the 
decrease of the product life time. 
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M4. Feldolgozott adatsorok 
KSH adatok: A tartós fogyasztási cikkek száz háztartásra jutó éves átlagos 
állománya 
 

Év 
Mikro- 
hullámú 
sütı 

CD- 
lejátszó 

Video- 
kamera 

Személyi 
számító- 
gép 

Mobil- 
telefon 

Személy- 
gépkocsi 

1991    6  39 
1993 15  1 6  35 
1994 18  1 6  36 
1995 20  1 6 1 35 
1996 26 6 2 8 3 37 
1997 31 7 2 9 4 36 
1998 38 8 3 10 8 39 
1999 45 10 3 11 13 41 
2000 49 9 3 14 27 39 
2001 53 11 4 18 52 44 
2002 58 14 5 21 84 46 
2003 67 18 8 30 124 52 
2004 72 23 8 35 125 50 
2005 75 27 8 37 140 53 
2006 80 33 8 45 158 54 
2007 82 35 8 53 166 56 

Forrás: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/stadat/load1_02_01_06.html   
2006. február 
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl2_02_03ib.html   
2009. április, 2010. február 
 
 
 
Korábbi adatok személygépkocsira 

Személygépkocsi 
1960 1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1985 

0 7 18 20 22 25 27 30 33 36 38 43 
Forrás: a KSH-ban fénymásolt adatok (saját számítású adatokat is tartalmaz, 
mert korábban más osztályozásban voltak az adatok: munkásosztály, 
értelmiségi, stb.) 
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Mobil elıfizetések száma (1000 darab) 

negyedév 
év 

I. II. III. IV. 
1999 1121 1275 1393 1620 
2000 1912 2217 2555 3076 
2001 3502 3926 4245 4967 
2002 5399 5889 6312 6886 
2003 7079 7310 7571 7945 
2004 8050 8208 8380 8727 
2005 8823 8946 9074 9320 
2006 9406 9447 9604 9966 
2007 10058 10226 10499 11030 
2008 11232 11540  11771  12224 

Forrás: 
http://www.nhh.hu/index.php?id=dokumentumtar&mid=1053&lang=hu 
2009. március, kiemelt: 2010. február 
 
 
ISDN elıfizetések száma (1000 darab) 

negyedév 
év 

I. II. III. IV. 
1999 80 93 108 124 
2000 150 194 244 323 
2001 378 410 437 487 
2002 513 540 553 575 
2003 585 592 600 599 
2004 595 601 597 598 
2005 593 610 602 600 
2006 597 598 599 595 
2007 592 601 589 587 
2008 577 583 579 566 

Forrás: 
http://www.nhh.hu/index.php?id=dokumentumtar&mid=1053&lang=hu 
2009. március, kiemelt: 2010. február 
 
 
 



 

Orova_2010 136/137 PhD 

 
100 lakosra jutó mobil elıfizetések száma a hónap végén (db)  
 

év 
hónap 1999 2000 2001 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

I.   16,09 31,3 49,6 68,6 78,9 86,7 92,7 98,9 110,5 121,4 
II.   17,16 32,8 50,8 68,9 79,2 87,0 93,0 99,2 111,1 121,4 
III   18,11 34,3 52,6 69,6 79,6 87,4 93,3 99,9 111,8  120,8 
IV.   19,06 34,9 54,3 70,4 80,1 87,7 93,4 100,4 113,9  119,6 
V.   20,12 36,6 56,0 71,2 80,6 88,1 93,5 100,9 114,1  118,9 
VI.   21,24 37,9 57,6 72,1 81,2 88,6 93,7 101,7 114,9  118,6 
VII.   22,43 39,0 59,1 73,4 81,7 89,0 94,0 102,3 115,5  118,6 
VIII.   23,61 40,1 60,6 74,2 82,3 89,4 94,7 103,3 116,4 118,1 
IX.   24,67 41,1 61,8 74,8 83,0 90,0 95,4 104,4 117,2  117,6 
X.   25,7 42,3 63,0 75,2 83,7 90,3 95,8 105,2 117,8  116,7 
XI.   27,0 43,5 64,0 76,3 84,4 90,7 96,9 106,5 119,1  116,7 

XII. 15,16 30,0 48,3 67,6 78,5 86,4 92,4 99,0 109,7 121,8  117,7 

Forrás: Nemzeti Hírközlési Hatóság  
mobil gyorsjelentés  nhh.hu - (google keresés)  
2009. március, kiemelt: 2010, február 
 
 
 
 
Új ízesítéső alkohol gyári kiszállított mennyisége 

év 

h
ó
n
a
p
 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

I.   5 826 4 793 15 639 12 450 10 375 10 186 6 907 4 758 
II.   10 228 8 930 13 962 11 291 8 656 10 541 8 376 4 824 
III.   14 978 8 623 16 865 25 710 16 371 11 338 10 546 8 884 
IV.   8 204 6 532 20 496 13 847 11 433 15 761 5 731 8 491 
V.   8 427 8 879 12 423 13 724 13 563 13 687 9 681 4 298 
VI.   8 929 5 013 12 982 16 427 9 646 10 949 8 011 5 288 
VII.   7 400 4 418 17 519 13 710 12 939 13 109 9 435 7 146 
VIII.   10 272 4 885 12 906 20 051 10 522 13 619 8 169 5 783 
IX.   15 121 6 056 16 696 15 511 9 923 11 153 7 629 5 701 
X. 1 261 7 694 8 707 20 849 16 327 16 601 15 358 7 619   
XI. 5 256 7 088 4 859 20 649 18 425 16 304 12 184 8 321   
XII. 8 838 15 276 25276 35 862 26 380 32 133 17 428 13 253   

Forrás: (Nem publikálható) 
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Új csomagolású alkohol nagykereskedelemben értékesített mennyisége (100 l). 

év 
hónap 

2004 2005 2006 2007 2008 
I.   4179,728 3809,146 6819,6239 7115,140 
II. 0 3088,748 4193,234 5407,2932 4696,833 
III 3,4589 3166,385 3951,561 7283,1051 6221,775 
IV. 461,8627 3604,254 5571,748 6776,9378   
V. 2186,035 3879,242 6034,395 6896,5374   
VI. 3660,214 4723,484 6882,168 11962,8382   
VII. 3588,057 4977,198 8706,612 14968,2357   
VIII. 2519,837 5965,878 7508,703 9107,4271   
IX. 1668,911 4353,582 6894,817 6972,0012   
X. 1377,491 3310,228 5904,436 6965,4341   
XI. 2968,402 3219,858 6325,811 10627,7266   
XXII. 3716,255 3518,985 7809,872 8308,106   

Forrás: (Nem publikálható) 
 
Újfajta tea nagykereskedelemben értékesített mennyisége (100 kg) 

év 
hónap 2003 2004 2005 2006 2007 
I. 0 15,5 7,2 37,0 28,8 
II. 0,8 12,8 8,7 41,9 38,6 
III 13,0 9,4 6,9 38,9 25,9 
IV. 29,2 10,0 5,7 24,2 23,0 
V. 28,0 7,4 5,0 18,4 13,4 
VI. 24,1 6,9 3,6 15,7 13,0 
VII. 16,4 6,3 3,2 9,9 10,5 
VIII. 12,6 5,0 5,4 9,7 11,6 
IX. 13,1 6,3 6,6 18,8 32,9 
X. 15,1 8,1 34,8 20,5 33,9 
XI. 27,1 8,5 37,9 26,2 67,1 
XII. 20,9 8,7 42,8 29,7 69,9 
Forrás: (Nem publikálható) 
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