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1. BEVEZETÉS, A VIZSGÁLAT CÉLJA, KÖRE 
 
«ПРАКТИКА БЕЗ ТЕОРИИ СЛЕПА, ТЕОРИЯ БЕЗ ПРАКТИКА ХРОМАЕТ!» 
 (A gyakorlat elmélet nélkül vak, az elmélet gyakorlat nélkül sánta) 
  
1.1. A választott témakör jelentősége 
 

Napjainkban erős versenykörnyezetben gyakran előfordul, hogy egy vállalat 
profitja egyre inkább ingadozik, működési tere pedig egyre kevésbé stabil. Minél 
erősebb és szélesebb a verseny, annál nagyobb a hatása. Ilyen gazdasági 
környezetben a vállalatok nem tudják áremeléssel növelni profitjukat, és így nem 
csak innovációval, vagy költséges beruházás réven új termék kifejlesztésével, hanem 
új piacok kutatásával és megszerzésével tudják növelni azt.  

Ahol a piaci verseny erős, ott a résztvevők igyekeznek megtartani a piaci 
helyzetüket és emellett új piacokat szerezni, arra a külpiacra áttérni, amelyen a piaci 
verseny gyengébb, vagy esetleg valamilyen piaci előnyök teremhetők. A piacra 
újonnan belépők feltehetően innovatív terméket vagy szolgáltatást ajánlanak, és a 
szélesebb piaci részesedés megszerzése érdekében új módszereket alkalmaznak. Ez 
minden céget arra ösztönöz, hogy új piacok megszerzésébe ruházzon be. 

A vállalatok saját maguk döntik el, milyen módon vesznek részt az új piacokért 
folyó versenyben. E döntéseket nagymértékben a vállalat története és stratégiája 
határozza meg. Így a hatékonyabb vállalatok a kevésbé hatékonyak rovására nőnek, 
mivel a vevők a hatékonyabb, ezért rendszerint versenyelőnyt kínáló eladókhoz 
pártolnak. 

A kilencvenes évek elején a keleteurópai piacokon átrendezési folyamatok 
indultak be. Magyarországon sok vállalat nem reagált időben a hagyományos piacok 
elvesztésére, az új piacok nyitása reményében, de az utóbbi folyamat elhúzódott és a 
vállalatok kénytelenek a hagyományos piacok felé fordulni. Azonban a 
hagyományos piacokon is lényeges változások történtek, új termékek jelentek meg, 
új belépők, új piaci szereplők, új piaci szabályok, amelyekről be kell szerezni a piaci 
információkat, mielőtt komoly „külpiac belépési” döntés születhet.  

A magyar-orosz külkereskedelem struktúrájából adódóan a magyar kivitel 
drasztikusan, mig a behozatal gyakorlatilag 18%-kal nőtt az 1998 orosz válság 
hatásaira. Amíg a tavalyi magyar export nem érte el az 1997. évi kivitel felét sem, 
addig a behozatal meghaladta az akkori importvolument. 

Magyar-orosz külkereskedelmi forgalom (1997, 2001, M USD) 
 Magyar export Magyar import 
 

1997 
 

961,8 
 

2.019,5 
 

2001 
 

472,3 
 

2.369,3 
Forrás: Magyar vámstatisztika. 

 Ezzel szemben kell megjegyeznem, hogy bár az oroszországi magyar export a 
tavalyi év folyamán szerény mértékben növekedett, ez az orosz külkereskedelmi 
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statisztikák ismeretében elmarad a kívánt szinttől. 2001-ben Oroszország közel 
20%-kal növelte importját, míg a magyar kivitel csupán 3%-kal bővült. 

  Oroszország külkereskedelmi forgalma 
2001 
Mrd USD 

2001/2000 
% 

 

  
Export 
 

94,9 99,5 

Import 47,8 119,5 
   Forrás: Goszkomsztat Rosszii 
 
Ebből az a következtetés vonható le, hogy magyar vállalatok nem szerezték 

vissza  piaci pozícióikat az orosz piacon, hanem más külföldi vállalatok szerezték 
meg azokat.  

A vállalati vezetés nagyon óvatos a piaci döntésekben, ha nincs megfelelően 
ellátva piaci információkkal. A megfelelően szervezett külpiaci-kutatás viszont utat 
mutat a külpiacon a vállalati sikerekhez. 

A vállalatgazdasági elmélet fejlődésének fontos állomása volt az a felismerés, 
miszerint a szervezetek közötti versenynek meghatározó szerepe van a vállalati 
teljesítményekben. E szerint, ha egy vállalat versenykörnyezetben működik, akkor a 
piaci mechanizmuson keresztül különböző visszajelzéseket fog észlelni, amelyek 
cselekvésre, piaci alkalmazkodásra fogják ösztönözni. Ennek hatására a termelési 
szervezetnek úgy kellene kialakítania a versenyben való részvételt, hogy a piaci és 
ezen belül a külpiaci információk beszerzése rendszeres legyen és a piaci 
információk megelőzzék a kellemetlen piaci változásokat vagy legalábbis előre 
jelezzék azokat.  

A külpiac-kutatás új igényeket, új nehézségeket, valamint magas szintű 
követelményeket támaszt a sikeres vállalattal szemben, amelynek a döntéseit 
bizonytalan gazdasági környezetben kell meghoznia. Ugyanakkor a piac által 
alapvetően meghatározott mértékben verseny van az egyes tevékenységek, 
termékek, szolgáltatások között, és a versenyben maradás döntő kritériuma a termék 
piaci versenyképessége, amelynek kialakítása a vállalat egyik stratégiai kérdése. A 
külpiac-kutatásnak fel kell tárnia az ezzel kapcsolatos kockázat forrásait és kísérletet 
kell tennie ezek számszerűsítésére, valamint figyelembe kell azokat venni a 
gazdasági döntések során.  

Az állandó változások és a bizonytalan jövő világában csak megfelelő külpiac-
kutatási eljárásokkal lehet hatékony piaci döntéseket hozni. 
lpiac-kutatási eljárásokkal lehet hatékony piaci döntéseket hoz. 
1.2. A kutatás előzményei 
 

A témával még diplomamunkám keretében kezdtem el foglalkozni. Egyes cégek 
későbbi kudarcai a külpiacon megerősítették bennem az érzést, hogy az egyre 
erősödő versenykörülmények között alaposan meg kell változtatni a piaci 
szemléletet a külpiac vonatkozásában. 
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A marketing szakirodalom rendkívül széleskörűen tárgyalja a külkereskedelem 
fontosságát, de a külpiac kutatását és annak módszereit, a figyelembe veendő 
szempontokat, az információszerzés lépeseit és sorrendjét kevésbé ismerteti. 

A korábban említett közmondás értelméből kiindulva, amely a tudomány és a 
gyakorlat szoros kölcsönhatásáról szól, nem akartam foglalkozni olyan témával, 
amely a későbbiek során haszontalan lenne a külpiackutatási gyakorlatnak. 
 
1.3. Célkitűzések 
      

A fent említettek, valamint a doktori kutatás kereteinek – lehetőségeinek és 
korlátainak – figyelembevételével alakítottam ki célkitűzéseimet, amelyek a 
következő pontokban foglalhatók össze: 

alakítottam ki célkitűzéseimet, amelyek a következő pontokban foglalhatók öss 
1. Fő célom volt egy olyan modell kifejlesztése, amely egyes ismert módszereket 

szintetizálva több oldalról, több módszer segítségével képes szervezni és 
értékelni egy termék bevezetését a külpiacra. Egy olyan modell kialakítására 
törekedtem, amely képes a külkereskedelemben felmerülő sorrendiségi 
problémákat kezelni, a külpiac-kutatási rendszerben, valamint az alrendszereiben 
lezajló információfeldolgozási, információáramlási és döntési folyamatokat 
hatékonyabbá tenni. További kiemelt szempontként kell kezelni a gyakorlati 
alkalmazást, olyan módszerek adaptálása szükséges a külpiac-kutatási 
folyamatban és olyan információk felhasználását kell előtérbe helyezni, amelyek 
nem csak az elméleti, de a gyakorlati szakemberek számára is könnyen érthetők.   

 
2. Értékelni a gazdasági külpiac-kutatásban alkalmazható módszereket, egyben 

megvizsgálni, hogy ezek a módszerek hogyan használhatók a magyar vállalatok 
külpiaci gyakorlatában, valamint a külföldi vállalatoknak a magyar piac 
megszerzésére irányuló törekvéseiben. Ehhez kapcsolódva a magyar és 
nemzetközi szakirodalom széleskörű feldolgozásával igyekszem ismertetni az 
egyes módszerek sajátosságait, előnyeit, illetve hátrányait, összekapcsolási 
lehetőségeit, bemutatni és értékelni a szakirodalomban fellelhető külpiac-
kutatási modelleket és gazdaságmatematikai módszereket. 

 
3. Elemezni azt, hogy a gazdasági, illetve az egyéb tényezők mennyiben és hogyan 

játszhatnak szerepet a termékek vagy szolgáltatások külpiaci bevezetése során. 
Kiemelt szempontként kell kezelni azt, hogy a modellt a gyakorlatban felmerült 
problémák kezelésére lehessen felhasználni, ezért fontosnak tartom a külpiac-
kutatási problémák körének áttekintését, részletes megismerését. 

 
4. A kifejlesztett modell segítségével megvizsgálni a külpiac-kutatásban azt, hogy 

az egyes termékek paraméterei milyen mértékben befolyásolják a fogyasztók 
vásárlási döntéseit, számszerűsíteni az olyan hatásokat, amelyeket bár már 
korábban is ismertünk, de amelyek mérésére nem volt lehetőség. Másrészt akár 
korábban nem ismert összefüggéseket is feltárhatunk, amelyek fontos szerepet 
játszhatnak a vállalati döntések előkészítésében és a kockázatok csökkentésében. 
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5. A bevezetendő termékpalettának a külföldi fogyasztói igények és sajátosságok 

figyelembevételével történő összeállítása, a termékszerkezet optimalizálása a 
vállalati nyereség maximalizálása céljából, a termék külpiaci árának 
prognosztizálása, a termékforgalom előrejelzése. 

 
1.4. A kutatás köre, módszerei és főbb forrásai 
 

A téma összetettsége megköveteli, hogy a vizsgálatokban széleskörű – 
kvantitatív gazdaságmatematikai módszerek, statisztika, játékelmélet, marketing, 
piackutatás, külkereskedelem elméleti és módszertani ismereteire támaszkodva – 
többirányú vizsgálati és kutatási módszerek kerüljenek alkalmazásra. Ennek 
megfelelően a kutatás főbb forrásai és módszerei: 
- a külföldi és hazai szakirodalom feldolgozása, 
- a külpiac-kutatásban alkalmazható kvantitatív módszerek elvi alapkérdéseinek, 

sajátosságainak áttekintése, 
- a magyar és nemzetközi külkereskedelmi, ezen belül külpiac-kutatási gyakorlat 

vizsgálata, elemzése, 
- konkrét külpiac-kutatási és termék bevezetési tervek készítése, 
- modellépítés és fejlesztés a terméksajátosságok figyelembevételével, 
- belső összefügések feltárása és számszerűsítése számítógépes modellek 

segítségével, 
- kritikai és összehasolító elemzések elvégzése, általánosítható következtetések 

levonása. 
A modell felépítését a hálótervezési módszerre alapoztam, mert az adott 

problémakör és a kutatási célok által meghatározott feladatok valamennyire is 
eredményesnek tekinthető megoldása csak olyan kutatási módszer esetén remélhető, 
amely képes a vizsgálandó jelenségek bonyolult kölcsönhatásainak megfelelő szintű 
leírására, visszatükrözésére. 

Igaz, hogy a módszer igen széleskörűen ismert, de külpiac-kutatási feladatok 
megoldásában még nem került alkalmazásra.  

Az eddig elmondottak alátámasztják a kutatási probléma rendszerelméleti 
oldalról történő megközelítését. A rendszerszemléletű megközelítés jellemző vonása 
az analízis és a szintézis egysége. Az analízis során a rendszert részekre, 
alrendszerekre bontva – a külpiac-kutatási tervezése, a vállalati erőforrások 
tervezése és hozzárendelése az adott terv megvalósításához - vizsgáljuk a részeket és 
megkíséreljük ezek működését hatékonyabbá tenni, majd a részék közötti kölcsönös 
kapcsolatok és függőségek figyelembevételével ismét összeállítjuk a rendszert, 
optimális működésének meghatározása érdekében. 

Az egyes alrendszerek operációkutatási modelljeiben lefektetett elveket minden 
esetben konkrét esettanulmányok készítésével igyekezem alátámasztani, 
gyakorlatilag is kipróbálni. 

A külpiac-kutatási rendszerben alkalmazott módszereket a szakirodalomban 
ismertetett eljárásokra  alapoztam: 
- lineáris programozás a termékszerkezet optimalizálási feladatainak megoldására, 
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- Wilson képlet (MSIS számítógépes változat) a raktározási és logisztikai 
feladatok megoldására,  

- SWOT elemzés a piaci lehetőségek és fenyegetések (kockázatok) feltárására és 
számszerűsítésére, 

- Mátrix módszer a termékelőnyök és a hatékony marketing mix kialakítására, 
- Termék-teszt sorozat a külkereskedelemi stratégia kidolgozására. 
- Kombinált prognózis készités, magyar döntéstámogató Joker módszerrel 

kiegészítve. 
A külpiaci stratégia vonatkozásában a prognóziskészítés során az irodalomban 

ismertett eljárásokból indultam ki. Úgy találtam, hogy ezek nem minden esetben 
hatékonyak. Az eredmények validizációjához szükséges új módszerkombináció 
kialakítása is. Így jött létre a későbbiekben ismertetendő kombinált eljárás, amely 
kiegészült szakértői véleményen alapuló prognózissal, exponenciális kiegyenlítéssel 
és egy magyar döntéstámogató rendszerrel, a Joker módszerrel. 

A modellek megoldása során a Microsoft Project számítógépes program került 
felhasználásra. Ezen kívül alkalmaztam az LP-88, MSIS, JOKER, SPSS 
számítógépes programokat is. 
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2. AZ IRODALOM ÁTTEKINTÉSE 
 
 A szakirodalom feldolgozásánál és értékelésénél nehézséget okozott a 
diszertáció témájának széleskörű jellege. A témához kapcsolódó diszciplinák 
irodalmának a dolgozatban történő teljes körű feldolgozása jelentősen nagyobb 
terjedelmüvé tette volna az irodalmi részt, azért a célkitűzések értelméből kiindulva 
a magyar és külföldi irodalomi hivatkozások közül csak azokat vettem figyelembe a 
külpiaci terv elkészítésénel, amelyek:  
a) áttekintik magát a külpiac-kutatási probléma rendszerét, 
b) a gazdaságmatematikai módszerek alkalmazásával foglalkoznak, 
c) a külpiac vonatkozásában a figyelembe veendő szempontokat ismertetik, 
d) az alkalmazott módszer és probléma viszonyát, a szükséges információigényt 

elemzik. 
 
Gyöngyösi (1999) a piackutatási feladatokkal foglalkozott és azt állítja, hogy 
mindenek előtt azt kell feltárni, hogy valójában mit is vásárol a fogyasztó. A 
fogyasztó számára fontos, tehát megfizetett értékeket legjobb tőle megtudni. A 
szolgáltatások megtervezését egy előzetes célpiaci orientációval, a vevő által 
elfogadható értékeket követve kell elkezdeni.  

A külpiac-kutatást én is úgy tervezem, hogy a külföldi fogyasztó számára  
kelendő értékeket gondosan fel kell tárni, rendszerezni, preferenciáit megérteni. A 
külpiac-kutatási munkákat az alábbi ábra alapján célszerű megszervezni. 

Mivel mindezt egy olyan erőtérben kell megvalósítani, ahol még nagyon sok 
hozzánk hasonló termelő verseng a vevőért, a személyes vásárló elismeréséért, ezért 
megfelelő erőfeszítéséket kell tenni a mellékletben láthátó 1. ábra szerinti 
összefüggések figyelembevételével a külpiac-kutatási modell szerkesztése során. 

A termék és szolgáltatástervezés számos lehetőséget nyújt az igazi kreatív 
megoldások kivitelezésére. Gyakori hiba azonban, hogy egy-egy kreatív 
marketingötlet nem jut el a termék vagy szolgáltatás megtervezőihez. Az is 
előfordulhat, hogy a tervező kreativitása nem érvényesülhet hatékonyan a 
kommunikációért felelős vezetés tájékozatlansága következtében. Számos 
kihasználható üzleti lehetőségtől eshetünk el a kínálkozó szinergikus hatások 
elemzése és figyelembe nem vétele miatt. Ezért ajánlható mindezek együttes, 
összefüggéseikben való átgondolása, megtervezése a vállalaton belül táblaterv 
kitöltése és megvitatása, majd a megfelelő döntések meghozatala ez a tevékenység. 

Bizton állítható, hogy nagyban hozzájárul a kívánatos külpiaci érvényesülés 
hatékonyságának növeléséhez és a ráfordítások ésszerű - szükséges és elégséges - 
mértéken tartásához, összességében a vállalkozás versenyképessége javításához. 
 
Strecker és Janssen (1994) a terméklánc-szervezet fejlesztésének lehetőségeiről 
számoltak be a OECD, FM, GATE VTI által rendezett a "A magyar 
élelmiszergazdaság intézményi keretei létrehozásának stratégiája" című nemzetközi 
konferencián. A konferencián elhangzott: 
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1. A piaci csatorna különböző szakaszain keresztülhaladva a szolgáltatások és a 
feldolgozás értéke hozzáadódik a nyersanyag értékéhez. Ez megnöveli a termék 
értékét, ezt nevezzük hozzáadott értéknek vagy értékteremtésnek. Piacgazdaságban 
az értékteremtésnek két fontos feltételnek kell megfelelnie, hogy biztosítva legyen a 
termék és a vállalat nemzetközi és belföldi versenyképessége: 
- A termelési és marketing tevékenységnek a fogyasztói igényeket kell szolgálnia, 
különben semmi esély rá, hogy a terméket el lehessen adni a túltelített modern 
élelmiszerpiacon. 
- Az értéket a piaci csatorna minden szintjén a versenytársakkal való összehasonlítás 
alapján a leghatékonyabban kell a termékhez adni. 

A piackutatások során kiderült, hogy az EU élelmiszer csatornában általában 
a következő árrések léteznek: (fogyasztói ár 100 %), ebből: 
- kiskereskedői árrés 20%, 
- nagykereskedői árrés 8%, 
- feldolgozói árrés 18%, 
- farmer árrése 54%. 

A működő piacgazdaságokban erős ellenhatások működnek, amelyek 
kontrollálják az árrést és az árakat. Az ellenhatások hatékonysága a mezőgazdasági 
termelők, valamint az egész gazdaság érdeke:  
- A megfelelő verseny a szinteken belül és a szintek között megakadályozza a túl 
nagy árrést. 
- A termék áramlását a piaci csatornában mennyiség, minőség és időzítés 
szempontjából hozzá kell igazítani a felhasználók igényeihez. Ez azért szükséges, 
hogy a többletköltséget okozó súrlódásos veszteséget elkerüljék. A koordinációt a 
megfelelő felhasználó által fizetett ár teremti meg (az illető szint eladási ára + a szint 
árrése). 
 Ideális körülmények között az ármechanizmus képes ezt a koordináló 
szerepet betölteni a piaci csatornán belül. További intézkedések, mint például 
szerződések, és koordináló funkciójú szakmai szervezetek létrehozása szükségtelen. 
Ebben a helyzetben mindenki tökéletesen informált és biztos alapokon tudja 
meghozni döntéseit. 
 A valóságban ideális körülmények nem léteznek és a döntéseket bizonytalan 
helyzetben kell meghozni a kellő információ hiánya miatt. Így a döntések 
kockázatosak. Ebben a helyzetben a kialakult ár is bizonytalan. Ennek 
eredményeképpen nem alakult ki hatékony koordináció a piaci csatorna szintjei 
között.  
 Az árrendszer létrehozható a piaci csatorna szintjei között a 
tevékenységükről való megegyezéseken keresztül. Ilyen módon lehetséges, hogy a 
koordinációt alapvetően megjavítsuk. Direkt eladások esetében (amikor nincsenek 
közvetítők a farmer és a vásárló között) ez az említett megegyezés szükségtelen.   
2. A termék áramlása a koordináció koncentráción és kooperáción keresztül valósul 
meg. 
- azok a tevékenységek, amelyeket korábban több szervezet végzett, ma egy-egy 
vállalatba koncentrálódnak és így koordinálódnak. Két lehetséges módja van a 
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koncentrációnak: önálló cégek összeolvadása, vagy egy cég nagyarányú 
megnövekedése (a versenytársakhoz képest). 
- a vállalkozások koordinálják tevékenységük egy részét, de gazdaságilag és jogilag 
függetlenek maradnak, a kooperációkban a független partnerek koordinálják néhány 
tevékenységüket, hogy bizonyos előre meghatározott célokat érjenek el a 
beszerzések, a szállítás vagy a marketing területén. Két forma lehetséges: 
horizontális és vertikális. Az állam szerepe a két fajta integráció szervezésében 
nélkülözhetetlen.  

Ezeket a szempontokat én nagyon fontosnak tartam és a hálótervezés során 
figyelembe veszem úgy, hogy a külpiacra belépő vállalatnak milyen lehetőségei 
vannak a belföldi cégekkel kooperációban és milyen árrésekkel dolgoznak egyes 
piaci csatornák és szereplők. Ez azért fontos, mert a külpiacon a fogyasztói ár 
kialakításánál figyelembe kell venni az árnövelő tényezőket.    

 
Bercsényi (1999) cikkében az Agrármarketing Centrum (AMC) feladatainak 
ismertetésekor felsorolta azokat a célkitűzéseket, amelyekkel azokat a termelőket 
kívánták segíteni, akik nem rendelkeztek elegendő anyagi forrással és szakismerettel 
a külpiacon termékeik szakszerű piaci menedzseléséhez, és ezek között kiemelte az 
AMC szerepét, mint a piacra jutási támogatás eszközét. Ide sorolják a kiállítások, 
vásárok, értékesítési akciók, üzletember találkozók, kiadványok, reklám anyagok, 
PR tevékenység a médiákban, oktatás, információs adatbázis létesítését.   
 Szerintem a vállalati marketing tevékenységet össze kell hangolni az AMC 
marketing tevékenységével és így jelentősen növelhető a külpiaci munka 
hatékonysága. 

Az új piacok kutatásában az AMC a középtávú marketing stratégia szerint 
azokra a piacokra koncentrál, ahol potenciális lehetőséget lát az élelmiszerexport 
növelésére, és erre a célra olyan rendezvényeket  szervez, amelyek a helyi 
kereskedelemre és kereskedőkre vonatkozó információk összegyűjtését teszik 
lehetővé. Ennek hatékony eszköze általa javasolt külpiac-kutatási modell kialakítása 
és adaptálása.  
 
Kelemen (1983) azt vizsgálta, hogy a fogyasztói döntéseknél milyen 
preferenciaszinteket lehet felállítani. Eljárást közöl arra, hogyan lehet ezeket 
rangsorolni, miként kell az egyes szinteket számszerűsíteni. Konkrét példán 
illusztrálja a hasznossági együtthatók kiszámítását. A hasznossági együtthatók 
alkalmazásával kialakítható a szegmentációs stratégia. Az eljárás lépesei: 
- adatgyűjtés előkészítése (tényezők és tényezőszintek), 
- adatgyűjtés (preferenciák feltárása), 
- számítástechnikai műveletek (hasznossági együtthatók kiszámítása és ellenőrző 
műveletek). 

A külpiac-kutatási modell nem szükségszerűen jelenti a rendszer valamilyen 
tükörképét. A marketingben a modell: a rendszer elemei közötti kapcsolat 
meghatározása verbális vagy matematikai úton, és olyan egyértelmű módon, hogy a 
rendszer elemeinek jövőbeli alakulását is előre vetíti.  
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A modellbe be kell építeni olyan tevékenységeket, amelyek réven a külföldi 
fogyasztók preferenciaszintjeit meg lehet állapítani és számszerűsíteni, mert ez 
fontos a cég stratégiájának kialakítása során.  
 
Szabó (1979)  NESTLÉ cég piackutatási tapasztalatairól azt írta, hogy a cég a 
piackutatását a NESTLÉ svájci központjának metodikai kutatásai alapján végezte. A 
Nyugat-Európát önálló nemzeti vállalatokkal behálózó NESTLÉ - Nederland svájci 
központja ugyanis minden ország számára egységes kötelező érvényű piackutató 
metodikát dolgozott ki. A vállalat piackutató osztálya évente 60-70 vizsgálatot 
végez. Ezeknek túlnyomó többsége termékvizsgálat (product test) és 
reklámhatékonysági elő- és utóvizsgálat (advertising test). Így kiváló lehetőség 
nyílik a NESTLÉ- termékek piackutatásának nemzetközi összehasonlítására. Elvük 
az, szemben más, hasonló jellegű vállalatokéval, hogy minden vonatkozásban saját 
maguk végezzék a piackutató vizsgálatokat; évente csak néhány megbízást adnak 
piackutató intézményeknek olyan kutatásokra, amelyeket maguk nem tudnak 
végrehajtani, pl. az áruforgalom márkánkénti megoszlásának vizsgálata a 
kiskereskedelemben, reprezentatív vizsgálat alapján.  
 Az új termékek bevezetésével kapcsolatos vizsgálatok során igen gyakran 
alkalmazzák a szegmentációs vizsgálati eljárásokat. Ezeknek fő célja a 
faktorskálákon való új termékek elhelyezkedésének pontos meghatározása, továbbá 
annak megállapítása, hogy a tervezett új termék a faktorelemzés szempontjából 
teljesen újnak vagy csak helyettesítő terméknek számít-e. A 13-faktoros vizsgálat 
csoportjai a következők: egészségi faktorok, ízlés faktorok, tartalmi faktorok 
(vélemények a termék összetételéről), zamatfaktorok, külső megjelenési faktorok, 
emóciós faktorok, felhasználási célfaktorok, csomagolási faktorok, ár-(gazdasági) 
faktorok, fő fogyasztói rétégek mint faktorok, társadalmi-gazdasági faktorok, 
reklámérzékenységi faktorok. 
 A cég a kiskereskedelem körében speciális kísérleti panelt szervezett. Ebben 
35 különböző nagyságú szupermarket vesz részt. A kísérleti vizsgálatok 
túlnyomórészt új termékekkel kapcsolatosak. A szupermarketekkel szerződést 
kötöttek. A vizsgálat céljaira az üzleteket két szektorra bontják, és vagy mind a két 
szektorban más-más vizsgálatot végeznek, vagy csupán az egyikben hajtják végre a 
vizsgálatot, míg a másikban - hogy megfelelő összehasonlításuk legyen - a kínálat 
azonos a korábbival. Így nagy lehetőségeik vannak az összehasonlító forgalmi 
elemzéshez. 
 Egy-egy terméket ugyanabban a szupermarketben hat hétig vizsgálnak, 
tesztelnek. Az időszak letelte után azonnal megkezdik a következő termék teszt-
árusítását. Azonos üzletekben az egymást követő új cikkek piaci vonatkozásban - 
felhasználásukat, fogyasztói árukat, és egyéb jellemzőiket tekintve - 
összehasonlíthatók egymással. Ilyen módszerekkel a NESTLÉ bizonyos piaci 
sikereket ért el. 

A másik cég neve, amelynek a tapasztalataira hivatkozik a szerző - „VAN 
DEN BERGHEN JÜRGENS”. A cég piackutatási osztályának munkatársai 250 
kutatást végeznek évenként. Általában hétezer háziasszonyt kérdeznek meg.  
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Vizsgálataik költségstruktúrája a következőképpen oszlik meg: 
- Termék célvizsgálatok    25% 
- Reklám és reklámhatékonysági vizsgálatok      20% 
- Imázs-vizsgálatok     10% 
- Vásárlási és fogyasztási szokások vizsgálata   15% 
- Marketing modellek kidolgozása   10% 
- Nielson és Attword vizsgálatok   20% 
       100% 

Ebből látható, hogy a cég nagy hangsúlyt helyez a termék célvizsgálataira, 
mert azok nagy hatékonyságú módszerek, azért én is a külpiac-kutatási modell 
kialakításánál különös figyelmet fordítottam a teszt-sorozat alkalmazási lehetőségére 
és nagyon hasznosnak láttam ebben a fent említett tapasztalatokat. 
 
Szabó (1998) Direkt Marketing modern eszközeivel foglalkozott. Ezen belül első 
fontos terület: a marketing vagy piackutatási adatbázisok, listaszegmentálás. A 
direkt marketing adatbázis célja a marketing tevékenység koordinálása, integrálása.  
A szoftvermegoldás legyen relációs adatbázis alapú, tartsa nyilván több szinten a 
potenciális és meglevő ügyfeleket, rögzítse az ajánlati, vásárlási, kommunikációs és 
promóciós történetet, szabad formájú értékelő dokumentum file legyen kapcsolható 
az egyes eseményekhez. A Marketing adatbázis a fenti feltételek esetén lehetővé 
teszi a Relationship Marketing megvalósítását, a folyamatos kapcsolattartást a 
vevővel és egyben biztosítja az adatbázis szegmentálási lehetőségét, a differenciált 
és ezért hatékonyabb kommunikációt és promóciót.  
 A következő eszközök az adatbázisokban rejlő piaci érték „kibányászását” 
szolgálják és a „Data Mining” megoldások közé sorolhatjuk őket. A megoldások 
sokrétűek, matematikai statisztikai megoldásokból a klaszteranalízis, a fa struktúrájú 
CHAID elemzés, többváltozós regresszió számítás a leggyakrabban alkalmazott 
megoldás. Bár egyre több a felhasználó-barát adatelemző program, a 
legbarátságosabb és a változók egymásra hatását figyelembe vevő megoldást a 
neurális programok szolgáltatják. A szoftverek az emberi tanulás idegrendszeri 
működését modellezik, és a jól kialakított adatbázisokból megalapozott, predektív 
elemzéseket lehet velük végezni.  
 Mennyi lesz a várható válaszarány a következő kampányban? Kik lesznek a 
hűséges törzsvásárlóink? Kik vannak jó véleménnyel a termékünkről, kik azok, 
akiknek sikerrel ajánlhatjuk? Kiknek érdemes a vevőink közül kapcsolódó ajánlatot 
adni? Ilyen és hasonló kérdésekre adhat választ a neurális szoftverek használata az 
adatbázisokon.  
 A második terület az un. „Geomarketing”. A kifejezés a GIS (Geographical 
Information System) alapú rendszerek marketing célú alkalmazását jelenti. A 
területileg definiált objektumok mellet a lakosság lakóhely szerinti adatai is 
kezelhetők a térképi rendszerekkel. A lakósági adatokon kívül a területileg definiált 
egyéb, marketing szempontból releváns objektumok is elhelyezhetők a térképen, így 
a fiókhálózatok, a konkurens vállalkozások telepei, vállalkozók az adott régióban 
stb. 
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 Jellemezhetjük és feldolgozhatjuk saját Direkt Marketing kampányunk 
válaszait, és területi mintákon keresztül értékelhetjük azokat az adatbázisban már 
meglevő adatokkal összevetve: 
- a térkép és hozzá kapcsolt statisztikai és demográfiai adatbázis lehetőséget ad a 

fogyasztói piac elemzésére. 
- hol helyezkednek el a vásárlóink, milyen lakóhelyi, demográfiai ellátottsági 

mutatók jellemzik a lakóhelyüket? 
- hol érdemes új fiókot nyitni, mekkora a boltunk, vagy fiókunk vonzáskörzete? 
- mely területi jellemzők szerint válasszuk ki célcsoportunkat új termékünkhöz, 

vagy szolgáltatásunkhoz? 
- milyen „életstílus-kategóriákat” különböztethetünk meg a geodemográfiai 

adatok alapján, amelyek DM kampányok célcsoportjai lehetnek. 
- a célterületen mennyi a cégek száma és tőkeereje vagy a foglalkoztattak száma, 

milyen a különféle jogi státuszú cégek megoszlása. 
A geomarketing eredményeit felhasználhatjuk a jelenlegi külpiaci marketing 

adatbázis gazdagítására is. A lakóhely mikrokörnyezete jellegzetességeinek 
meghatározása, az ügyfeleink vásárlási szokásainak tanulmányozása csak megfelelő 
külpiac-kutatással szerezhető meg, amely jelezheti a potenciális vásárlóerőt, és így 
annak felhasználása az adatbázis marketingben javíthatja a szegmentáció 
eredményét. 
 
Constantinovits (1999) foglalkozott a személyes eladás stratégiai és taktikai 
kérdéseivel a nemzetközi kereskedelemben és bebizonyította, hogy a személyes 
tárgyalásnak a nemzetközi ügylet minden fajtájánál és minden fázisában fontos 
szerepe van, az ügylet előkészítésétől a szerződéskötésen keresztül az üzlet 
realizálásáig, a "vevő-gondozásig" bezárólag. Nagy értékű termékeknél, 
termelőeszközök és szolgáltatások kereskedelemében, az ún. "bizalmi" cikkek (pl. 
gyógyszer), tartós fogyasztási cikkek (pl. autó) értékesítése során kiemelt 
jelentősége van a személyes meggyőzésnek. A személyes tárgyalás a 
külpiackutatásnak egyik fontos és hatékony módja. A személyes tárgyalás 
technikába be kell épiteni a piackutatás alapkérdéseit mind a partnerkapcsalat 
megteremtésében, mind a szakértő kérdezés során.    
 A tárgyalási stratégia és taktika kialakításához a felkészülés során a 
következőket szükséges tisztázni: 
- milyen célokat kell elérni? 
- ki a tárgyaló partner? Mit akar ő elérni és miért? 
- mi a tárgyalási pozícióm? 
- milyen hatalommal, befolyással, támogatással rendelkezem és milyennel a partner? 
- ki az "erősebb", kinek fontosabb a tárgyalás és eredménye: a megállapodás? 
- mennyi idő áll rendelkezésre a tárgyaláshoz és mennyi időre lenne szükség? 
- hol és milyen körülmények között tárgyalunk? 
- kik vesznek, (vehetnek) részt és milyen szereppel a tárgyaláson? 
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 A személyes tárgyaláshoz nélkülözhetetlen a megfelelő külpiaci 
információkból való felkészülés, azért a külpiac-kutatási modellnek tartalmaznia kell 
a személyes tárgyaláshoz szükséges alapinformációkkal kapcsolatos törekvéseiket.  

A személyes tárgyalás folyamatát hat szakaszra szokás osztani: 
- nyitás,  
- felderítés,  
- ajánlattétel,  
- alku, 
- megállapodás, 
- ratifikálás. 

Eladási pozícióban a leggyakoribb tárgyalási (meggyőzési) technika az ún. 
AIDA - modell alkalmazása (elemei tulajdonképpen mindenféle tárgyalási módnál 
megfigyelhetők).  
Elemei:  
A - ATTENTION: a vevő figyelmének felkeltése, 
I -  INTEREST: a vevő érdeklődésének fenntartása, 
D - DESIRE: a vevő vásárlási óhajának felkeltése, 
A - ACTION: a vevőt cselekvésre, vételre, szerződés - aláírásra késztetni. 

Hatékonyabb, de nehezebb módszer a szükségletkielégítő tárgyalási 
technika, valamint a "mélyeladás". Az első módszernek a lényege, hogy az eladó 
figyelmesen meghallgatja a vevő igényeit, problémáit és ennek alapján megoldást 
javasol, amely kielégíti a feltárt szükségleteket. A mélyeladás elsősorban az eladó - 
vevő kommunikációs kapcsolatának pszichológiájára épít, de felhasználja a többi 
technikák egyes elemeit is.  
 A nemzetközi kereskedelemben a személyes eladás folyamatában ezért az 
üzletember kulturális felkészültsége (kommunikációs készsége mellett) döntő 
sikertényező és másik oldalról a piackutatásnak egyik módja. A későbbiekben 
bemutatott piackutatási modell során a személyes tárgylásokat az AIDA tárgyalási 
technikára alapoztam.  
 
Békési  (1983)  a mezőgazdasági termékek imázskialakításának modelljéről számol 
be. Egy olasz cég savanyúság kínálatának bővítésekor alkalmazott imázs 
kialakításának fázisait ismerteti. Megállapítják a sikeres termékek legfontosabb 
imázsalkotó elemeit (ropogós hatás, tetszetős üveg, gondos kisipari feldolgozás). A 
cikk a modelltervezés fázisait tartalmazó folyamatábrát közöl az imázs 
kialakításáról. 

A külpiacra történő belépes esetében mindenképen figyelembe kell venni a 
termék- és a vállalatimázs kialakitásának lehetőségeit. Az ismeretlen termék magas 
forgalma a külpiacon, az éles versenykörnyezetben , csakis megfelelően szervezett 
imázs kialakitásával lehetséges. Ennek több módja van: kiállitás, prezentáció, 
referencia lista. A külpiac-kutatási modellnek meg kell oldani a vállalati imázs 
kialakításának lehetséges problémáit, és kész kell lennie a konkurencia lehetséges 
támadásainak kivédésére. 
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Szirtes (1999) javasolja a versenytárs követési feladatok megoldását az Internet 
segítségével. A versenytárskövetés Prescott és Gibbons definíciója szerint egy olyan 
formalizált, de mégis mindig megújuló folyamat, amelyben egy vezetői csoport 
értékel egy adott iparágat, illetve értékeli a jelenlegi és potenciális versenytársai 
viselkedését, abból a célból, hogy versenyelőnyt alakítson ki és újítson meg. 
 A definícióból látható, hogy a versenytárskövetés a stratégiai marketing 
egyik alapvető feladata, olyan típusú kérdésekre ad választ, amelyek meghatározzák, 
hogyan reagál egy cég az őt érintő piaci kihívásokra: pl. a verseny erősödésére, a 
piaci részesedés csökkenésére, helyettesítő termékek megjelenésére, nyomásra a 
vevők vagy a szállítók részéről. 
 A versenytárskövetés tehát a döntés-előkészítési folyamat részévé válik és 
ehhez a folyamathoz szükséges információkat kétféle szempontból: az információk 
időbelisége (aktuális ill. múltbeli), és az információk forrása (külső és belső) 
szempontjából különböztetjük meg. A versenytárskövetés minden vállalkozás 
munkájának fontos eszköze: minden vállalkozás érdekelt abban,  hogy minél több 
információt szerezzen, de természetesen abban is, hogy saját magáról versenytársai 
minél kevesebb információt tudjanak megszerezni. Manapság a cégek programokat 
dolgoznak ki arra, hogy a versenytárs követő programjait meghiusítsák. Ebben a 
munkában fantom interjúkat adnak, álláskereséseket jelentetnek meg, néha a 
megvesztegetések eszközeihez is fordulnak. 
 A versenytárskövetésre az Internet három alapvető kommunikációs 
csatornája (levelezési listák, hírcsoportok, hálólapok) közvetlenül is felhasználható. 
 A marketingben régóta ismert úgynevezett push technológia analógiájára az 
Interneten is terjednek az ún. hírszóró rendszerek. Az első és máig is leghíresebb 
hírszóró rendszer a Pointcast (www. pointcast. com), melynek felhasználói egy 
személyes hírprofilon keresztül saját igényüknek megfelelően tudják befolyásolni a 
hozzájuk érkező hírfolyamot. 
 Az INFORMER (www. informer. com) cégszolgáltatást dolgozott ki 
versenytárs követési feladatok megoldására is. A rendszer alkalmas kiválasztott 
hálószemek követésére (pl. annak követésére, hogy az tartalmilag változott-e), az 
ügyfelek tevékenységének követésére levelezési listákban és hírcsoportokban, üzleti 
trendek, várható piaci események követésére, szállítói ajánlatok követésére 
(legújabb üzletkötések, új szállítók, új termékek megjelenése), szerzett jogok, 
áruvédjegyek megsértésének vizsgálatára, jogi precendesek követésére. 
 Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az Interneten sosem találunk 
kész versenytárskövető rendszert (elemző anyagot), az Internetet médiumnak, 
keresési lehetőségnek kell tekintenünk. Mégis az Internet mindig csak egy 
kommunikációs eszköz a versenytárs-követés sok eszköze közül. 
 Az Internet, az informatikai szolgáltatók, a terepi munka, a piackutatás, az 
interjúk és másodlagos kutatás aránya egy versenytárs követési projektben ill. 
rendszer kiépítésében a konkrét marketing probléma a megbízó (vagy saját) cég 
piaci pozíciójának függvénye. 
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 A cégek eredeti szolgáltatásaik súlypontja figyelembevételével más-más 
szolgáltatásokat emelnek ki választékukból, de munkájuk célját illetően általában 
megegyeznek abban, hogy versenyhelyzetben a következő céloknak kell megfelelni: 
- meglepetések elkerülése, 
- veszélyek és lehetőségek kutatása, 
- mind a veszélyekre, mind a lehetőségekre való reakció idejének csökkentése, 
- a saját cég jobb megismerése,  
- versenytársak megelőzése. 
 A versenytárs-követési szolgáltatásokban kialakultak a tipikus szolgáltatás 
csoportok is, ilyenek pl. az 
- iparágelemzés,  
- cégprofil - kialakítás, 
- termék / szolgáltatás-értékelés, 
- versenyképesség-elemzés, 
- piaci trendek vizsgálata stb. 

Az Internetet a külpiac-kutatási modellben hatékonyan fel lehet használni a 
SWOT elemzés előkészítése során is. 
 Léteznek természetesen olyan feladatok is, melyek elsősorban az Internet 
szolgáltatásaira és kommunikációs csatornáira építve oldhatók meg bárki 
mindennapi munkájában. 
 Az ipari marketing területén három feladat megoldása során például a 
következő típusú információk megszerzésével kezdhetjük munkánkat: 
- Tárgyalások előkészítése: üzleti partnerünkre vonatkozó hírek, szakirodalmi 
hivatkozások, mennyire van jelen a közéletben (mekkora a hangja?), partnerünk 
versenytársai, marketingstratégiájuk, milyen tapasztalatot célszerű átvenni tőlük? 
- Új termékek megjelenésének követése: versenytermékek, piackutatási jelentések, 
milyen információ vásárolható meg gyorsan (elektronikus adatbázisokból), műszaki 
specifikációk, biztonsági adatlapok stb. 
 Technológiák állapotának követése: új eljárások megjelenésének kimutatása, 
verseny technológiák piaci pozíciójának figyelése.  
 A mellékletben az 1. táblázaton a versenytárskövető rendszereket kialakítók 
tipikus vállalkozási területeit, a feladatok rövid leírását, egy-egy projekt tipikus 
átfutási idejét, valamint a megrendelő és vállalkozó közti kapcsolattartás 
szorosságának jellemzőit láthatjuk néhány projekt tapasztalata alapján. 

Az Internet alkalmazása a külpiac-kutatás során gyorsítja magát az eljárást és 
gazdasági előnyekkel jár, mert mindig olcsóbb és gyorsabb, mint egy külföldi 
kiutazás a partnerek és a konkurencia látogatás a céljából.  
 
Kamann (1994) (OECD Konferencia), holland tudós javasolta a hatékony piaci 
információs hálózat szektoronkénti létrehozását a magyar mezőgazdaságban a 
„tripla plusz módszerrel”, amely a következő lépéseken alapul: 
1.  A szereplők közötti nyilvánvaló folyamatok hálózatának felrajzolása. 
2.  Az összekapcsoló rendszerek analízise. 
3.  A sokk analízis elvégzése. 
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A hálózati kultúra, a szereplők szellemi térképének és gondolkodási 
összetevőinek megjelenítése. 

Az első lépés - a kapcsolatrendszer - az, hogy felsoroljuk az érintett szereplőket. 
Farmerek, bankárok, szállító vállalatok, mezőgazdasági ellátó vállalatok, 
nagykereskedők, nagykereskedelmi piacok és más intézmények, ahol 
mezőgazdasági termékeket gyűjtenek össze és adnak el. Ide tartoznak még a 
nagykereskedők és a kiskereskedők, kutató intézetek, oktatási intézmények, 
kormányzati ügynökségek, importőrök és exportőrök. Mindezek alapján ábrázolható 
a kapcsolatrendszer. A kapcsolatrendszer azt mutatja meg, hogy a szereplők között 
merre áramlanak az árucikkek, a szolgáltatások, a tőke és a személyek.  

A második lépés - a kapcsolatrendszer analízis és a lobby mechanizmusok 
vizsgálata. Úgy kaphatunk képet a kapcsolatrendszerről, hogy leltárt készítünk arról, 
hogy ki kicsoda a magyar mezőgazdaságban és a kapcsolódó ágazatokban, a 
politikai pártokban és kockázatot viselő felekben. További analízis ad képet arról, 
hogy milyen az egyes csoportok szerepe és helyzete a lobby erő és a centralizáltság 
példáján. 

A harmadik lépés tartalmaza az un. „sokk analízist”, mely egy hosszú távú 
vizsgalatot takar, ami azt mutatja meg, hogy a rendszer a múltban hogyan reagált a 
külső fenyegetésekre és a belső gyengeségekre. Ebből a vizsgálatból alkothatunk 
képet a vezető és koordinációs mechanizmusokról, melyek működnek, vagy 
hiányoznak.  

Végső lépésként eljutunk a módszer előnyéhez, ami a résztvevők szellemi 
térképeit, a „hálózati kultúrát” tanulmányozza. A hálózat „okos 
gyakorlatiasságának” (savoirfaire) felfedezése érdekében van szükség erre a további 
lépésre az analízis során.  Hogyan érzékelik a szereplők helyzetüket? Milyen 
megoldásokat keresnek és alkalmaznak? Hogyan gondolkodnak? Melyek a 
prioritásaik, céljaik és működési elképzeléseik? Az analízis negyedik szintjének 
ismerete különösen szükséges ahhoz, hogy jobb képet kapjunk a szereplők 
gondolkodásáról és információs igényeiről és ez a lehető legjobb a leghatékonyabb 
módszer arra, hogy kapcsolatba kerüljünk velük. 

A szerző által javasolt „tripla plusz módszer” alapelvei közül, én kettőt találtam 
alkalmasnak a külpiac-kutatási tervbe való beépítésre: 
- A szereplők közötti nyilvánvaló folyamatok hálózatának felrajzolása. 
- Az összekapcsoló rendszerek analizise. 

A harmadik alapelv: „a sokk analizis elvégzése” is alkalmas a külpiac-
kutatásban, csak nem a piacra belépési stadiumban, hanem a későbbiek során. 
 
Boros (1999) cikkében az ügyfél-elégedettség svájci modelljét jellemezte. Az 
ügyfélbarométer az ügyfél elégedettségének és egyéb sikertényezőknek (minőség, 
ügyfélkötődés, panaszkezelés, ügyfelekkel folytatott párbeszéd), időszakos 
felmérések alapján történő, semleges intézmény általi meghatározására szolgál.  
 A Svájci ügyfélbarométer - modell (Swiss index of customer satisfaction 
SWICS) célja az ügyfélorientáció elősegítése nemcsak a vállalatoknál, hanem az 
ország non-profit szervezeteinél és hivatalos intézményeinél is.  
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 A modellt 1997-ben két piackutató intézet vizsgálatnak vetette alá. A 
költségekre való tekintettel a modellelemeket négyre:  
- az ügyfél-elégedettségre,  
- az elégedettségi húzó tényezőkre, 
- az ügyféldialógusokra és  
- az ügyfélkötődésre redukálták. 

Az ügyfél-elégedettségi index három mutatóból: 
- a teljes (összesített) elégedettség, 
- az elvárással és 
- az ideálissal való (szubjektív) összehasonlítás indikátorából tevődik össze, 

amelyek ágazatonként különböző súllyal folynak bele a teljes indexbe. 
 Az elért eredmények igen érdekesek, az összes ágazatra számított országos 
elégedettségi index igen magas érték: 81,8% (összehasonlításul : amerikai 
megfelelője 1997 második negyedében 71,1 volt). A svájci ügyfelek körében is 
nagyok voltak azonban a különbségek: 100 és 93,1 közötti, középértékben 98,0%-os 
elégedettség, 93,1- 76,9 (középérték: 84,6%) és harmadik csoport 76,9 - 0 (62,0%). 
 Az ügyfél - elégedettség, az ügyféldialógus, az ügyfélkötődés és más 
sikertényezők mérési eredményeinek nemzetközi összehasonlítása várhatóan 
növekvő jelentőségre fog szert tenni a következő években. De ennek nem szabad 
háttérbe szorítania az ilyen természetű vizsgálódás eredendő célját: a nemzeti 
ügyfélbarométerek felhasználását a saját létesítmények fokozására annak érdekében, 
hogy az „ügyfél - orientáltság” sehol se maradjon üres szólam, illetve ne váljék azzá. 
 Az ügyfél - elégedettségi index modelljének alkalmazási lehetőségét abban 
látom, hogy a képviselt vállalat termékeinek vásárlása és a konkurencia által eladott 
termékek között a fogyasztó elégedettségi indexek milyen mértéket mutatnak és 
miért. A válasz megértése utat mutat a vállalatnak termékfejlesztési stratégiája 
kialakításában.  
 
Kotler (1991) szerint a reklámozás és személyes eladás relatív költséghatékonysága 
a marketing-kommunikációs feladatok végrehajtása során a vásárlói folyamat 
fokozatától függ. Minél messzebb jut el a vevő a vásárlási folyamatban, annál 
hatékonyabbá válik a személyes eladás. A marketing-kommunikáció egyik módja, 
egy WEB-oldal kihelyezése az Interneten, mert sokkal olcsóbb a másik reklámnál és 
egyes ágazatokban igen hatékony.  

A honlapot a marketing-kommunikációs mixben lehet alkalmazni: 
- Terméktulajdonságok - és jellemzők részletezése. 
- Korábban ismeretlen vagy elérhetetlen vásárlói vélemények megismerése. 
- Kedvező vállalati imázs kialakítása. 
- A fogyasztó megismertetése a termékválasztékkal, ennek elősegítése és bátorítása. 
- Közvetlen kapcsolattartás kialakítása, termékminták kínálása és fogyasztói 
adatbázis kiépítése. 
- Vásárlói panaszok, kérdések és javaslatok kezelése. 
- Termékelosztás. 
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Tehát a honlapok keresztülvezethetik a jelenlegi és jövőbeni vásárlókat a 
vásárlási folyamat egymást követő fázisain. Ennek folyamata a következő: 
szörfözők honlapra vonzása, kapcsolatteremtés az érdeklődőkkel, egy részük 
interaktív vásárlóvá tétele és az interaktivitás fenntartása. Különböző taktikai 
változóknak - amelyek mind a honlaphoz, mind pedig a marketing-kommunikációs 
mix egyéb elemeihez közvetlenül kapcsolódnak - különleges hatásuk van az 
interaktívvá alakítás folyamatának különböző fázisaiban. A szörfözők megnyerése 
után azonban az oldalon levő kapcsolattartás biztosításának szintje válik kardinális 
tényezővé. 

A világhálón használható marketing-kommunikáció egy modellje a 
mellékletek között a 2. ábrán látható. A modellt matematikai oldalról közelíti meg 
(Berthon, Pitt és Watson 1996-os) tanulmányában. 

A külpiac-kutatásban egyre fontosabb szerepet játszik az Internet használata, 
a legolcsóbb és leghatékonyabb kommunikációs eszköz, amelynek használata a 
külpiac-kutatási modellben idő- és költségmegtakarítással jár.  
 
Kennet (1994) USA Departament of Agricultural Marketing Service az OECD 
nemzetközi konferencián beszámolt a Marketing sajátosságairól az Egyesült 
Államok agráripari komplexumában. 

Manapság széleskörűen elismerik, hogy az USA marketing rendszere fogyasztó-
központú vagy "fogyasztó-barát". A fogyasztók irányítják a termelői döntéseket 
vásárlóerejűk révén vagy másképpen dollárszavazataikkal. Ez a rendszer egészen 
más, mint a parancsuralmi vagy tervgazdaság, ahol a fogyasztó alapvetően a 
központi döntéshozó hatóság eredményeihez igazodik a termelés vonatkozásában. 
Az amerikai modern marketing termékfejlesztést, árstratégiákat, hatékony 
disztribúciókat és termékpromóciót foglal magában. A marketing stratégia ezeket a 
tényezőket egy átfogó tervbe integrálja. A termelők új termékeket fejlesztenek ki 
olyan kívánatos jellemzőkkel, amelyeket a fogyasztás kutatásával tártak fel. A 
marketing menedzserek a termék optimális áralakulására összpontosítanak, továbbá 
a termékdisztribúció olyan hatékony rendszereire, amelyek biztosítják, hogy a 
termékek rendelkezésre álljanak ott, ahol és amikor a fogyasztók akarják őket. Az 
agresszív cégek egy lépéssel tovább mennek, megpróbálják befolyásolni a reklám és 
a promóció útján a fogyasztói ízléseket és preferenciákat. USA-ban az üzleti 
vállalkozások évente több mint 10 milliárd dollárt költenek arra, hogy kipuhatolják a 
fogyasztók kívánságait és hogy reklámozzák termékeiket. Ilyen drága intézkedések 
azért szükségesek, mert először az üzleti vállalkozások versenyeznek egymással, és 
ha a termelő ignorálja a fogyasztókat, hamarosan kikerül az üzleti szférából. A többi 
termelő örömmel próbálja kielégíteni az ügyfelet és növelni a piaci részesedést. 
Másodszor: a marketing-rendszer nagyon dinamikus, állandóan változik, mert a 
fogyasztói preferenciák időben változhatnak és változnak. Az üzleti vállalkozás nem 
engedheti meg, hogy ne tartson lépést, hogy ne figyelje a piacot és hogy ne 
anticipálja, mit akarnak a fogyasztók legközelebb. Az amerikai fogyasztók 
termékpreferenciái tovább változnak. A jobb minőség, az élelmiszerbiztonság és a 
tápanyagtartalom olyan termékjellemzők, amelyek ismeretére az amerikai 
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fogyasztók egyre nagyobb mértékben igényt tartanak és amelyeket készek 
megfizetni. 

Ha az üzleti vállalkozások mindig arra törekszenek, hogy sikeresen elégítsék ki a 
fogyasztók igényeit, marad-e konstruktív szerep a kormányzat számára a marketing-
rendszerben?  Miként a legtöbb kompetitív gazdaságban, az USA-ban is az állami 
(közületi) marketingintézmények szerepe két forrásból táplálkozik. Először: a 
legjobb marketing-rendszer olyan, amelyben sok cég versenyez egymással, ez a 
körülmény biztosítja, hogy e cégek a lehető leghatékonyabbak legyenek, ami 
alacsonyabb termelési költségeket jelent és végső soron alacsonyabb 
élelmiszerkiadásokat a fogyasztók számára. Így a kormányzat egyik elsődleges 
szerepe annak biztosítása, hogy a marketing-rendszer nyitva álljon a lehető legtöbb 
szereplő számára. 

A kormányzat második szerepe azoknak a tevékenységeknek az ellátása, 
amelyekről a piac nem gondoskodik.  

Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának ügynökségei, beleértve a 
Mezőgazdasági Marketing Szolgálatot (AMS) is, betöltik mindkét szerepkört. A 
Minisztérium és az AMS először biztosítja azt, hogy a piac nyitva legyen bárkinek, 
aki részt akar venni. Ez egy olyan elsődleges fontosságú tevékenység, ami "a piaccal 
való lépéstartásnak" nevezethető. Számos olyan ügynökség van az USA 
Mezőgazdasági Minisztériumában, amelyeknek mind a fogyasztók, mind az 
agrárágazat vonatkozásában az a felelősségük, hogy kövessék a belföldi és 
nemzetközi piaci irányzatokat, figyeljék a változó demográfiai viszonyokat és 
életmódot, valamint az élelmiszergazdaság technológiai fejleményeit. Ez az jelenti, 
hogy figyelik a belföldi és globális gazdasági helyzetet és kilátásokat rövid és 
hosszú távon, megpróbálják előre jelezni a gazdaság fejlődését a következő 
évtizedre.   

A egyre erősödő versenypiaci viszonyok hatást gyakorolnak a marketing 
szemléletre külpiaci vonatkozásban. Azért a külpiac-kutatási modell kialakítása 
során a versenyképes marketing rendszer kialakítására törekszem.  
 

Részletes modellt ismertet Gyalókai (1985) arról, miként lehet a determinisztikus 
hálótervezés eszközével hatékonyan támogatni egy piaci bevezetést megalapozó 
kombinált attitűd- és tesztvizsgálatot. 

Az esettanulmány a Philip Morris Multifilter KS magyarországi gyártása és 
forgalmazása előtt három hónap alatt kidolgozott és elvégzett piackutatási és 
bevezetési tevékenységek koordinálását és kontrollálását egy Gantt diagramm 
elkészítésével támogatta. Ennek eseményeit és tevékenységeit ismerteti részletesen a 
cikk, az indító megbeszélésektől a jelentés átadásáig. A szoros - három hónapos - 
ütemtervet a hálótervezés segítségével is sikerült végig kézben tartani és határidőre 
korrekten befejezni.  

A vállalkozástervezés (project management) számára is igen hasznos eljárás a 
hálótervezés PERT és CPM módszere. Russel D. et al. (1971)  rámutatnak arra, hogy 
megfelelő átgondolással jól lehet alkalmazni a hálótervezés és a szimulációs játékok 
kombinációjával létrehozott modelleket. A hálótervezési eljárások tulajdonképpen 
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speciális szimulációs játékoknak tekinthetők. A szimulációt valamely modellen 
végrehajtott gyakorlatnak definiálják, amelyben a modell minden művelete és 
manipulációja bármiféle emberi beavatkozás nélkül teljesül. A szerző a játékot olyan 
modellel végrehatott gyakorlatnak tekinti, amikor is egy vagy több ember dinamikus 
adatokkal lát el egy modellt, és attól adatokat kap.  
 
Keszeg (1999)  az „észlelési stratégiákról” szól. Adam Smith (1776) mondása 
szerint: „A termelés egyedüli értelme és célja a fogyasztás” ma is aktuális. A 
marketingnek mindig szem előtt kell tartania ezt az összefüggést a vállalat vevő- és 
piacportfoliójának gondozása során. A marketing költségvetését - ha a marketing 
elve a fogyasztók észleléseinek célzott „megszólítása” - a következő észlelési 
stratégiákba kell befektetni: 
- árstratégia: árak csökkentése, 
- minőségi stratégia: információ a kínálat hasznairól, járulékos teljesítmények 

biztosítása, főleg a kínálat szinergiahatásait kihasználva,  
- piacihűség-stratégia: egy közös („mi”-) élmény, imázs nyerés (presztízs-

fogyasztás esetében) felkínálása. 
Az árak összeomlásának feltartóztatásához meg kell változtatni az árnak - mint 

eladási érvnek - a fogyasztók általi észlelését. Általában valamely kínálat nem csak a 
kedvező ár miatt keletkezik (érvényesül), hanem a vásárlási döntésre járulékosan 
olyan értékeknek (tényezőknek) is nagy befolyása van, mint a minőségtudatosság és 
márkahűség, illetve az imázs tudatosság. 

A fenti elv abból a feltételezésből indul ki, miszerint a fogyasztók észlelési tűrési 
határai azt jelzik, hogy az illetők milyen erősen kívánják, hogy a kínálat ellenértéket 
is tartalmazzon. A fogyasztók ezen igényei alapján kap prioritást az említett 
stratégiák valamelyike. A vállalati marketingnek nemcsak prédikálnia kell a 
minőséget, hanem meg is kell valósítania azt. Ezzel kapcsolatosan a következő 
kérdések merülnek fel: 
- A kínálat eléggé a nagyközönség igényeinek felel-e meg? 
- Figyelembe vették-e az időszak legújabb jelzéseit (követelményeit, irányzatait). 

A kialakítás, a formatervezés, az ökológia területen? 
- Számoltak-e a termék idegen teljesítményekkel való piaci kiegészítésének 

lehetőségével? 
- Vevőközeliek-e az elosztási csatornák? 

E kérdésekre csak a piackutatás és a vevők megkérdezése adhat megbízható 
válaszokat. 

Ahhoz, hogy az említett három észlelési (bemutatási) stratégiahatásos legyen 
a piacra jellemző vevőkörnek (portfoliónak) érzékenynek kell lennie a kiválasztott 
stratégia (ár, minőség) iránt. A vevői és piaci adatokból szerzett információk mindig 
változékonyságnak vannak alávetve, ezt azonban nem szabad bizonytalanságnak 
tekinteni, hanem inkább egy az adatokhoz tartozó jellegzetességként kell kezelni. A 
vevői portfolión belüli észlelés világosan megfigyelhető változékonysága a 
fogyasztók kifejezett, egyéni észlelési módjaira utal. 
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 A marketing célja e stratégiák olyan kombinálása, amelynek esetében a 
fogyasztók általi észlelés a szándékolt formában, lehetőleg hatásosan, hatékonyan és 
megismételhetően következik be. Ehhez a tolerancia rátája, ill. a variabilitás számára 
egy konstruktív kezelési módot kell találni.  
 Az árak, a minőségek és márkahűség varianciái (v 2) közötti viszony (v2

p : 
v2

q : v2
t , ahol p - ár, q - minőség, t - hűség) döntő jelentőségű a vevők kötődésének 

fejlődése szempontjából, ezért mindig figyelembe veendők a marketingintézkedések 
tervezésékor. A fogyasztói észlelések megismételt megfigyelései azt mutatják, hogy 
a hozott intézkedések együttese akkor távolít el az árak lebomlásától (zuhanásától), 
ha a v2

p aránya, és így végeredményben az árrés, növekedik. Az eddigi felismerések 
és tapasztalatok arra engednek következtetni, hogy sem az elméletben, sem a 
gyakorlatban nincsenek globálisan érvényes észlelési stratégiák. 
  A külpiaci marketing stratégia vonatkozásában, a szerző által prezentált 
szempontokat figyelembe fogom venni a vállalati stratégia kialakításakor, ami 
megfelelő információszintet igényel a külpiaci fogyasztóról. 
 
Darvas (1999) az árfolyamsávok empirikus modellezésével és a devizaárfolyam 
sávon belüli előrejelezhetetlenségével foglalkozott.  
 A sávosan rögzített devizaárfolyamok elméleti és gyakorlati vizsgálatai a 
nemzetközi közgazdaságtan egyik legnépszerűbb témaköre volt a kilencvenes évek 
elején. A gyakorlati módszerek közül az alkalmazások és hivatkozások száma 
tekintetében az úgynevezett eltolódással igazítás módszere emelkedett ki. A 
módszert alkalmazó szerzők szerint, amíg a lebegő árfolyamú devizák előrejelzése 
céltalan feladatnak tűnik, addig sávos árfolyam esetén az árfolyam sávon belüli 
helyzetének előrejelzése sikeresen elvégezhető. E tanulmány bemutatja, hogy az 
Európai Monetáris Rendszer (EMS) és észak-európai államok sávos 
árfolyamrendszereinél e módszer alkalmazásával adódott eredmények a lebegő 
árfolyamú amerikai dollárra  érvényesek. A tanulmány feltárta e látszólagos 
ellentmondás okait, és bemutatott egy olyan, a sávos árfolyamrendszerek főbb 
megfigyelt jellemzőire épülő modellt, amelynek keretei között a sávon belüli 
árfolyam előrejelzése nem feltétlenül lehetséges, mert a leértékelés előtti időszakban 
a sávon belüli árfolyam alakulása kaotikus lehet.    
 A tanulmányban a szerző egy modellt vázolt fel az időként leértékelt 
devizákra, amelyben az árfolyam sávon belüli helyzetét változó adatgeneráló 
folyamat jellemzi. Egy alacsony leértékelési valószínűségű szakaszban az árfolyam 
sávon belüli helyzete stacionárius, a leértékelési valószínűség egy bizonyos 
szintjénél azonban a folyamat úgynevezett várakozási szakaszba vált át. A 
várakozási szakaszra megfogalmazott modell következtései egybeesnek három, a 
tapasztalatok alapján felállított megfigyeléssel. A leértékelés visszaváltja a 
folyamatot az első, stacionárius szakaszba. Elméletileg az eltolódással igazítás 
módszerét alkalmazva, az első szakaszra félrevezető eredmények adódhatnak, a 
második szakaszban pedig bizonyos paraméterértékek mellett a folyamat kaotikus - 
így értelmetlen olyan módszereket alkalmazni, amelyek célja előrejelzés. 
Mindazonáltal az eltolódással igazítás módszerét olyan generált idősorokra 
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alkalmazva, amely trendstacionárius és kaotikus szakaszok között váltogatnak, 
pusztán a korábbi szerzők által használt kritériumokat tekintve, az EMS 
alkalmazásokhoz hasonló eredmények adódtak. 
 A tanulmányban a szerző alkalmazta „Az eltolódással igazításos módszert” 
és a „Monte- Carlo szimulációs módszert”. 
 A gazdaságmatematikai módszerek alkalmazásának ilyen érdekés területe az 
árfolyamok prognosztizálása, illetve a prognózis hatásának vizsgálata a termék 
külföldi árának alakulására. 
 
Kotler (1999) szerint a marketingszakember lényegében a nyereség tervezője. Ezért 
Kotler professzor a hallgatóit arra ösztönzi, hogy egyetemi tanulmányaik idején 
figyelmüket fele-fele arányban osszák meg a marketing és a pénzügyi kérdések 
között. Ezen kívül Kotler professzor 10 marketing modellt említ. Mindegyik más 
feltevéseken alapszik és személyi modellt jelent, amely azonban nem feltétlenül 
fordul elő tiszta alakban. 

Kotler professzor szerint minden vállalatnak tudatosan kell döntenie arról, 
hogy melyik marketingmodellt vagy azok milyen kombinációját alkalmazza a 
külpiacra történő belépés során. 
 
Koty (1997) a magyar dohányipar gazdasági hatékonyság számítását DEA lineáris 
programmal oldotta meg.  A Data Envelopment Analysis (DEA) olyan 
operációkutatási eszköz, amely segítségével azonosíthatjuk a több vállalat között a 
viszonylag leghatékonyabb gazdasági egységet. A DEA-val nem egy bizonyos 
termelőegység abszolút hatékonysági pontszámát kapjuk meg, hanem egy olyan 
viszonyszámot, amely az összes vizsgálatban levő vállalat adatainak függvénye. A 
DEA lefedi a teljes adathalmazt, és ezen belül valamiféle viszonyrendszert állapít 
meg. Ezáltal egy-egy gazdasági egység minden mérhető elemét összehasonlítja egy 
másik hozza hasonló gazdasági egységével. Ily módon kimutatja, melyik a 
leghatékonyabb gazdasági egység a többihez viszonyítva.  
 A DEA modell az operációkutatásban ismert lineáris programozásra épül. A 
modellben használatos célfüggvény egy output-input, vagyis tulajdonképpen 
hatékonysági hányados. A modell felhasználható a teljesítmények 
maximalizálásával vagy az erőforrások minimalizásával kapcsolatos feladatok 
megoldására. 
 A DEA - modell lehetővé tette az iparág jellemzőinek az idő függvényében 
történő értékelését. Ez a módszer képet ad a magyar dohányipar fejlődéstörténetéről 
a gazdaság-politikai változások tükrében. Mindebből lemérhette a piac 
liberalizálásának hatását a vizsgált iparágra.    
 A vállalati önállóság és a gazdasági hatékonyság közötti pozitív előjelű 
korrelációt valószínűsítő feltevés viszont nem igazolódott be lineárisan a 
költségminimalizációs számításokkal.   
 
Szelényi (1979) kandidátusi értekezésében beszámolt az operációkutatási módszerek 
sikeres alkalmazásairól a meliorációs tevékenységek tervezésében, amely a talaj 
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termékenységének fokozására irányult. Meghatározta a meliorációs rendszer 
fogalmát, a meliorációs rendszer struktúráját. A rendszer hatékony müködését 
operációkutatási modellekkel írta le. Definiálta az úgynevezett „hálórugalmassági 
együtthatót”: 

T
TVRm −= 1  

Ahol, 
T- kritikus út hossza, 
TV- kritikus úton fekvő „várakozási tevékenységek”. 

Egyhez közeli érték a háló rugalmasságát, a nullához közeli érték a háló 
rugalmatlanságát jelenti. Kidolgozásra került a melioráció optimális hasznosításának 
tervezésére alkalmas paraméteres lineáris programozási modell változóinak és 
korlátozó feltételeinek rendszere is. 

A szerző javasolta a nagyvolumenű komplex meliorációs beruházások 
ütemezésére a hálótechnika széleskörü gyakorlati alkalmazásának bevezetését.  

A hálós programozás alkalmazásnak tanulságai igen fontosak lehetnek a külpiac-
kutatási hálós programozási modell kialakításában. 

 
Komáromi (1997) doktori értekezésében szegmentációs módszerek alkalmazásával 
foglalkozott a marketing menedzsmentben, ahol a marketing célú szegmentáció 
módszertani kérdeseit tekintette át. A dolgozat tárgya két, terméktávoli és 
termékközeli szegmentáció közötti kapcsolat rendszerének vizsgálata volt. Az 
értékezésben visszatérő módon hangsúlyozta a marketingkutató módszertani 
felelősségét. A jelenlegi technikai háttér áldásos fejlettsége gyakorlatilag bárkinek 
lehetővé teszi az algoritmusok alkalmazását. A kutatónak azonban gyakran fontos, 
az eredményekre is hatással levő döntéseket kell hoznia.  

Értékezése új tudományos eredményei a következők voltak: 
1. A marketingkutatási célból kialakított adatbázisok szegmentációjára a 

nemhierarchikus klaszterezési eljárások k-közép technikája a legalkalmasabb. A 
szegmensek érvényességének ellenőrzése a hierarchikus eljárások közül a 
WARD módszerrel végezhető el. 

2. A fogyasztói szegmensek számának meghatározásához jól értelmezhető 
kereszttábla-sorozat használható. 

3. A conjoint analízis a hasznossági értékek számítása révén jól alkalmazható a 
termékközeli szegmentáció adatbázisának kialakításához. Ennek során a 
tulajdonságok természetes súlyozása alakul ki, ezért a szegmentáció előtt nem 
szükséges a változókat normálni. A termékközeli és terméktávoli szegmentáció 
között szoros kapcsolat mutatott ki. 

4. Marketing adatbázisok szegmentációja során célszerű a kialakítandó 
marketingprogramok változóinak figyelembevétele. Ilyen esetben az eltérő 
változószintek miatt az adatbázis kiegyensúlyozása szükséges, ami a GOWER-
index számításával oldható meg. Szükség esetén a változók súlyozása iterációval 
határozható meg.  
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5. A fogyasztói szegmensek érvényességének ellenőrzésére az irodalomból ismert 
félminta-módszer (split half) korlátozottan alkalmazható, mert nagy adatbázist 
igényel és az eredmények stabilitásának ellenőrzése sem tisztázott.  
A fenti eredmények egyaránt jól hasznosíthatók a külpiac-kutatási területen és a 

nemzetközi marketing gyakorlatában is. A korábban alkalmazott eljárásokhoz képest 
lehetővé teszik a kialakított szegmensek érvényességének ellenőrzését, a 
szegmensek határozottabb és a marketingprogramhoz jól alkalmazkodó jellemzését. 
A módszer igen hasznos lehet a külpiaci szegmentációs eljárásban, ami bizonyos 
külpiac-kutatási munkákat igényel. 
 
Nagy (1997) a SWOT analízist a magyar gombaágazat fejlődési ütemének 
vizsgálatában és az ágazati stratégiaalkotásban alkalmazta. A SWOT analízis során 
vizsgálta a belső és a külső környezet paramétereit. Az ágazat erősségeit és 
gyengeségeit jelentőségük alapján rendezte, így a jellemzők négyféle kategóriába, 
követendő elvhez kerültek. Ezek a kategóriák segítettek a belső környezeti jellemzők 
rangsorolásában. Az ágazatra ható külső körülmények, lehetőségek és veszélyek 
alapján megállapította a cselekvési programot, amely kihasználja a külső tényezők 
lehetőségeit és ellensúlyozza a veszélyeit. A külső környezeti tényezők és a belső 
ágazati adottságok elemzésével és összehasonlításával kidolgozta az ágazat 
előrehaladását szolgáló fő irányvonalakat és meghatározta a stratégiát.  

A módszer alkalmas a küpiac-kutatási feladatok megoldásában, ezért 
beépíttem a külpiac-kutatási modellbe. 

A szimuláció és a PERT hálótervezés kapcsolatáról Werneck és Ulmann 
(1975),  valamint Meier, Robert C. et. al. (1973) ír. Csernátony (1976) is a PERT 
modell szimulációs aspektusairól közöl leírást. 
 

Az áttekintett irodalomból kitűnik, hogy a marketing területén a matematikai 
modelleket és gazdaságmatematikai módszereket sikeresen alkalmazzák. A fent 
ismertetett módszerek és eljárások sokaságából azokat emelem ki és foglalkozom 
velük a továbbiakban részletesebben a külpiac-kutatási modell kialakításában, 
amelyeket alkalmasnak tartok a külpiac-kutatási és nemzetközi marketing feladatok 
megoldására. 
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3. A VIZSGÁLATOK MÓDSZEREI 
 

A piacgazdálkodó körülmények között kelet Európában technológia - 
intenzív fejlődési szakasz körülményei mellett kialakult éles verseny a piacok 
megszerzéséért nem nélkülözhette és így létrehozta a megújulást és szükségessé tette 
a változó feltételekhez való folyamatos alkalmazkodást és a piacépítési, piackutatási 
tevékenységet összehangoló és előtérbe állító döntési folyamatok eljárási módjait, 
módszertanát, a piackutatás tervezésének, a piaci tényezők mérlegelésének, a piac 
fejlődésének, minősítésének különféle hasznos módszereit. A jelen disszertációban, 
a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott sokféle eljárás közül néhányat kívánok 
bemutatni. A módszerek kiválasztásánál és a kutatási terv összeállításánál az 
alábbiak szerint jártam el. 

A szelektálás kritériumaként azt választottam, hogy az adott módszer a 
magyar feltételek mellett - egy-egy vállalat sajtosságaira adaptálva - alkalmazható 
legyen. A termék bevezetés rendszerezését szolgálja a hálótervezési módszer, 
amelynek főbb moduljai a piaci információk szerzése, feldolgazása, számszerűsítése, 
operatív döntések meghozatálának módja, amelyek logikai és kronologikus 
sorrendben és kölcsönhatásban vannak. A külpiaci kockázatot együttesen mérik fel 
és értékelik a vállalat kiinduló helyzetét, lehetőségeit a termékei vonatkozásában.  

Az ismertetett módszereket áthatja az a meggyőződés, hogy a piachódítás, 
maradás és különösen a kiterjesztés feltétele: folyamatosan összehasonlítani 
lehetőségeinket, termékeink piaci vonzását a versenytársakéval és helyettesítő 
termékekkel állandóan figyelemmel kísérni a versenytársak magatartását és akcióit.     

Ha célunk egy termék bevezetése, más szóval eladása, akkor ennek 
másodlagos célja a versenytermék és helyettesítő termék hátrányainak és előnyeinek 
vizsgálata, és termékünk olyan kialakítása, amellynek tulajdonságaival a többi 
termékek nem rendelkeznek, és amely a vevő vásárlási döntés kritérimuainak 
legjobban megfelel. Ezt az előnyt reklám és egyéb piaci tevékenységek során elkell 
a vevőig jutatni, mert enélkül piaci sikert nem nagyon lehet elérni.  

A módszerekben kifejeződik, hogy tudni kell: ne a versenytársak fejlesztésbe 
kezdenek, milyen piacokat akarnak meghódítani, elemezni kell a potenciális 
vásárlók és versenytársak magatartását, és nagy súllyal számbavenni a 
veszteségforrásokat képező kritikus makró és mikró tényezők felderítését és az 
elhárításukra vonatkozó stratégia kialakítását. Ennek elérését segítheti a marketing 
kutatás piacorientált döntési módszereinek alkalmazása.  
 
3.1. Hálótervezés 
 

A modern technika és technológia, a termelés sokrétűsége, a gyorsan változó 
külső feltételekhez való alkalmazkodás a gazdaságban is megnehezítette a vezetés 
munkáját. Az adottságok és a lehetőségek maximális kihasználása főképp az 
irányítás és a tervezés területén kíván jobb összhangot, amelynek legfőbb eszköze a 
magas színvonalú szervező tevékenység. 
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 Napjaink gazdaságában már egyre jobban érezhető a korszerű technika és az 
alacsony színvonalú szervezettség közötti ellentmondás, és az ebből fakadó 
veszteségek nagysága. 
 A hálótervezési módszerek éppen a szervezési feladatok megoldásában, az 
operatív tervezésben és szervezésben, a termelési feladatok éves ütemezésében, 
valamint az erőforrások tervezésében és felhasználásában használhatók a legjobb 
eredménnyel. A hálótervezési módszerek lehetőségei, a nagy fokú rugalmasság 
révén, kibontakozhatnak a makrocélú felhasználásban is főképp a kutatástervezés 
területén. 
 A megoldandó feladatok munkafolyamatainak komplex és vizuális 
szemléltetése mellett a hálódiagramos eljárások lényege, hogy lehetővé teszik a 
munkafolyamatokra vonatkozó számszerűsíthető adatok, azaz az idő, a költség és a 
kapacitásigény egzakt elemzését és optimalizálását a vezetői döntések 
megalapozása, ellenőrzése érdekében. E feladatokhoz kapcsolódik a hálótervezés 
négy, viszonylag különálló lépése: 
- a logikai tervezés, 
- az időtervezés,  
- a költségtervezés,  
- az erőforrás-allokáló eljárások.  
 
3.1.1. A logikai tervezés fogalma, a hálószerkesztés szabályai 
 

A logikai tervezés lényege a komplex munkafolyamatoknak olyan jól 
áttekinthető és ellenőrizhető formában való diagramszerű ábrázolása, amely 
áttekintést nyújt a folyamatok logikai és technológiai összefüggéseiről és 
sorrendjéről. Az eredmény, az ábrázolás formája hálóhoz hasonló alakzat, innen 
nyerte az elnevezést. Ez az ábrázolás lényegében a folyamatok és ennek egyes 
részmunkái közötti logikai összefüggésekre szorítkozik, ezért a tervezésnek ezt a 
fázisát logikai vagy folyamattervezésnek nevezzük. 

A logikai vagy folyamattervezés tehát kizárólag arra korlátozódik, hogy a 
munka lefolyását diagramszerűen, világosan és élethűen ábrázolja. Ennek érdekében 
pontosan definiálni kell a feladatot, és fel kell mérni az elvégezendő munkákat. 

A munkafolyamatok elemekre való bontása után kerülhet sor a logikai háló 
felépítésére, amelynek során biztosítani kell a technológia összefüggéseinek 
megfelelő helyes sorrendet, és meg kell alapozni a további számítások elvégzését. 

A feladat meghatározása, pontos rögzítése a munka kiinduló és egyben 
nagyon fontos része. Mivel a háló az időben lefolyó munkálatok logikai 
összefüggéseinek láncolta, a hálószerkesztés elegedhetetlen feltétele, hogy meg 
tudjuk határozni a folyamat kezdő és befejező elemeit. Ezután kerülhet sor az ún. 
kezdő és célesemény közötti feladatok szisztematikus felmérésére. Ügyelni kell arra, 
hogy a cél eléréséhez szükséges feladatok mindegyike felmérésre kerüljön, mert 
ellenkező esetben a hálótervezésre épülő idő- és költségtervezést is veszélyeztetjük. 
A munkák számbavételét is a cél határozza meg. Az elvégezendő feladatok elemekre 
bontása után kezdhetünk hozzá a háló felépítéséhez. 
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A) A háló elemei. 

Bármely hálónak két fő eleme van: a tevékenység és az esemény. A háló 
egymással meghatározott kapcsolatban álló tevékenységek és események 
(eredmények) sajátos rendszere. Tevékenységnek nevezhetők a kitűzött cél elérésére 
irányuló egész folyamat egyes időbelileg és munkavégzés tartalma szempontjából 
egymástól jól elhatárolható részfolyamatai. Az események az egyes tevékenységek 
eredményei, illetőleg kiindulási pontjai. 

A háló általában igen sok eseményből áll, ezért minden egyes eseményt és 
tevékenységet valamilyen módon jelölni kell. Ez a feladat legcélszerűbben az 
események sorszámozásával oldható meg. A sorszámozásnál három szabályt kell 
szem előtt tartani: 
1. Minden tevékenységet úgy kell sorszámmal ellátni, hogy a tevékenységet jelző 
nyíl a kisebb sorszámról a nagyobb felé mutasson. 
2. A háló sorszámozásánál is biztosítani kell az i < j feltétel érvényesülését. Ez azt 
jelenti, hogy a hálóban a kapcsolódó nyilaknak is a kisebb sorszámról a nagyobb 
felé kell mutatnia. 
3. A háló kezdő eseményének általában a nulla sorszámot, míg a befejező 
eseménynek a háló legnagyobb sorszámát adjuk. 

A megoldandó feladat minden egyes tevékenysége különböző módon 
kapcsolódik egymáshoz. E kapcsolódási módokat függőségi viszonyoknak 
nevezzük. A logikai sorrend szempontjából a tevékenységek egymástól független és 
függő tevékenységek lehetnek, ez utóbbiak pedig egyidejű, megelőző és rákövetkező 
tevékenységek. 
 
B) A hálótervezés szabályai. 

A logikai háló tervezése, illetve szerkesztése egyszerű, viszonylag kevés 
kötött szabályra kell tekintettel lenni. Közöttük a legfontosabbak az úgynevezett 
geometriai szabályok, amelyek ismerete okvetlenül szükséges a háló 
megszerkesztéséhez. Ezek a következők: 
1. A háló összefüggő rendszert alkot.  
2. A háló véges kiterjedésű: tehát véges számú pontból (pont = esemény) és élből (él 
= tevékenység) áll. 
3. A háló időben lefolyó, dinamikus, irányított, mert egy tevékenység a nyíl 
irányában valamely korábbi időpontból, a munka befejezése felé való haladást 
jelenti. 
4. A háló hurokmentes, mert a sorrendiséget mindig egyértelműen meg kell 
határozni. 
5. A hálóban a tevékenységet ábrázoló nyilak metszhetik egymást. 
6. A háló alakja tetszőleges, csak a tevékenységek sorrendje a fontos. 
 
C) A hálószerkesztés módszerei.  
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A hálószerkesztés során minden tevékenységgel kapcsolatban három kérdést 
kell felvetni, hogy a tevékenységek közötti kapcsolatokat egyértelműen 
megállapíthassuk:  
- Milyen tevékenységeket kell feltétlenül befejezni a vizsgált tevékenység 
megkezdése előtt? 
- Milyen tevékenységeket lehet egyidejűleg, egymással párhuzamosan végezni? 
- Milyen tevékenységeket lehet vizsgálni illetve elkezdeni a vizsgált tevékenység 
befejezése után? 

A hálókészítés többféle módszere ismert, a legismertebb eljárások az elölről 
hátrafelé haladó (progresszív), a hátulról visszafelé (retrográd), illetve ezek 
kombinációi. A progresszív tervezésnél az induló eseménytől haladunk a 
célesemény felé, míg a retrográd tervezésnél a céleseményből kiindulva visszafelé 
haladva építjük fel a vizsgált folyamat diagramját.  
 
3.1.2. Az időtervezés alapjai  
 

Az időtervezés célja, hogy meghatározzuk az egyes tevékenységek és az 
egész feladat végrehajtásának időtartamát, befejezési határidejét, a kritikus utat és a 
kritikus tevékenységeket, valamint az időtartalékokat. 

Az egyes tevékenységek időtartamainak számítására két alapvető módszert 
ismerünk, a sztochasztikus (PERT) időtartamú tervezéseket, amelyek elsősorban az 
időbecslés módszerében térnek el egymástól, és a határozott időtartalmú 
tervezéseket (CPM, MPM, FORD algoritmus). 
 
A) Az időbecslés módszerei:  

A hálódiagramban minden egyes feladatot egy-egy tevékenység szimbolizál, 
tehát minden tevékenységhez egy tetszőleges időegységben meghatározott 
időtartamot kell rendelni, amely idő alatt az adott tevékenység befejezhető. Ezt az 
időtartamot y(i,j)-vel jelöljük. A látszattevékenységnél értelemszerűen y(i,j)=0. (A 
határozott, egyszeri becslés olyan feladatoknál alkalmazhatjuk, ahol az egyes 
tevékenységek időtartama előre meghatározható). 

A hármas időbecslés módszere abban különbözik a határozott időtartamú 
tervezéstől, hogy az egyes tevékenységek időtartamát bizonyos valószínűséggel 
becsüljük, emiatt a tevékenységek időtartama sztochasztikusnak tekinthető. A 
tevékenység várható időtartamának alapjául három becslés szolgál: a legvalószínűbb 
idő (jelölése: m), a legkedvezőbb idő (jelölése: a) és a legkedvezőtlenebb idő 
(jelölése: b). 

A legvalószínűbb időnek nevezzük azt az időtartamot, amely alatt a 
tevékenységek feltételezhetően normális körülmények között valósulnak meg. 
Figyelembe kell tehát venni a leggyakrabban előforduló, szokásos veszteségidőket, 
állásidőket. 

A legkedvezőbb vagy optimista időbecslés során azt a lehető legrövidebb 
időtartamot állapítjuk meg, amely alatt egy tevékenység optimális feltételek esetén 
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befejezhető. Ezt az adott tevékenységre nézve minimális időtartamot csak különösen 
kedvező körülmények között lehet elérni. 

A legkedvezőtlenebb vagy más néven pesszimista időbecslés során azt a 
maximális időtartamot határozzuk meg, amely különösen kedvezőtlen körülmények 
között szükséges a tevékenység elvégzésére. 

A három időérték alapján előállított időértéket te-vel jelöljük és a 
tevékenység várható értékének nevezünk. Az a, b, és m becslések alapján kapott 
értékeket egy valószínűségi eloszlás megfelelő értékeinek tekinthetjük, amelyet 
legjobban a béta-eloszlás ír le. 
 

6
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A te értéke tehát az időbecslésektől függ, amelyek, mint látjuk, valószínűségi 

változók, így a te is valószínűségi változó. A várható érték bizonytalanságát a 
variancia és a szórás mérőszáma adja meg, amelyeket szintén a béta-eloszlásból 
számíthatunk: 
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A két alapváltozat, a határozott időtartamú (CPM) és a bizonytalan időtartalú 

tervezés (PERT) tehát a tevékenységek időtartamának a meghatározásában tér el 
egymástól, de a további számítások elvei azonosak, ezért az egész hálóra 
vonatkozólag az időtervezést részletesen csak a CPM-nél mutatom be. 
 
B) A kritikus út meghatározása: 
A kritikus út meghatározásához először a következő fogalmakat kell definiálni: 
1. (i,j): tevékenység, amely i időpontban kezdődik, és j időpontban végződik. 
A hálóban i-től j-ig terjedő útszakaszt jelent. 
2. y(i,j): időtartam, az (i,j) tevékenység végrehajtásának tartamát jelöli. 
3. tf(i): a legkorábbi bekövetkezés időpont, amikor az összes i pontban végződő 
tevékenységet be lehet fejezni. A hálóban ez a kezdőponttól i-ig számított utak közül 
a maximális hosszúságú utat jelöli. 
4. ts(i): legkésőbbi bekövetkezési (vagy más néven legkésőbb kezdési) időpont, 
amikor legalább egy, az i pontból kiinduló tevékenységnek el kell kezdődnie. A 
hálóban két út különbsége: a kritikus út hossza mínusz az i ponttól a végpontig 
terjedő leghosszabb út. 
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A tf(i)-re és ts(i)-re adott definíciók alapján azon tevékenységek alkotják a 
kritikus tevékenységeket, amelyeknél a legkorábbi bekövetkezési időpontok és 
légkésőbbi kezdési időpontok egybeesnek. 

A kritikus út a leghosszabb utat jelöli, a többi út ennel rövidebb időtartamot 
határoz meg. Ezért a hálóban levő más útnak a kritikus úthoz viszonyítva 
tartalékideje van, amelynek nagysága egyenlő a két út különbségével. Az ezen nyert 
tartalékidők nagysága az utat alkotó tevékenységek között szétosztható. 

A következő tartalékidőkről beszélhetünk: 
1. Maximális tartalékidő (P max): 
    Pmax=ts(j)-tf(i)-y(i,j) 
2. Szabad tartalékidő (Psz): 
A tevékenység elvégzésére szánt időtartam, a kezdő és befejező események 
legkorábbi bekövetkezése közötti időkülönbség. 
 
    Psz=tf(j)-tf(i)-y(i,j) 
3. Független tartalékidő (Pf): 
 
    Pf=ts(j)-ts(i)-y(i,j) 
4. Minimális tartalékidő (P min): 
 
    Pmin=tf(j)-ts(i)-y(i,j) 
 
3.1.3. Költségtervezés a hálóterv alapján 
 

A költségtervezésnek két alapfeladata van: 
1. Adott határidő mellett hogyan lehet az egész folyamatot a legkisebb költséggel 
elvégezni? 
2. Adott költségszinten hogyan lehet a folyamatot a legrövidebb idő alatt befejezni? 

A hálós költségtervezés lényege arra az alapgondolatra vezethető vissza, 
hogy bizonyos összefüggés van a költségek és az egyes tevékenységek időtartama 
között. Az idő és a költség közötti összefüggések költségfüggvényekkel fejezhetők 
ki. 

A költségfüggvények meghatározása igen gondos elemzést igényel, amely 
során minden egyes tevékenységre külön-külön kell a költségeket megállapítani. (A 
hálós költségtervezés csak a logikai hálóba felvett tevékenységekre, műveletekre 
vonatkozik,  és a művelet vagy feladatmegoldás költségeit tartalmazza. Ezért a hálós 
költségtervezés sem tartalmában, sem formájában nem helyettesítheti a 
hagyományos költségtervezési módszereket.) Ez a korábbi tapasztalatok, különféle 
normák és becslések alapján történhet. Ezután a költségadatok birtokában minden 
tevékenységre meghatározzuk az idő-költség függvényt, amely lineáris és nem 
lineáris lehet. A nem lineáris kapcsolat legtöbbször az exponenciális, parabolikus és 
logaritmikus függvényekkel közelíthető meg. A tevékenységeket költségadatokkal 
ellátva egyrészt meghatározható a feladat kivitelezésének összes költsége, másrészt 
konkrét válasz kapható arra a kérdésre is, hogy a feladat befejezési időtartamának 
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csökkentése milyen költségnövekedéssel oldható meg, és mely tevékenységek 
időtartamát kell e célból csökkenteni. Ezt az alábbi összefüggés mutatja meg: 
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ahol: 
 Cij= a tevékenység legkisebb idejéhez kapcsolódó költség (K max); 
 cij = a tevékenység legnagyobb időtartamához kapcsolódó költség (K min); 
 Dij= a tevékenység maximális időtartama (t max); 
 dij = a tevékenység minimális időtartama (t min); 
 K = a költség. 
 

Az aij tehát azt mutatja, hogy mekkora a tevékenység időtartamának egységni 
csökkentéséhez tartozó költségnövekedés. Ez alapján egy adott tevékenység 
tényleges költségét a következő összefüggés alapján számíthatjuk ki: 
    

aij  tij + bij , 
ahol: 

aij = az egységnyi időtartam-csökkenéshez tartozó költségnövekedés; 
 tij = a tevékenység tényleges végrehajtási ideje; 
 bij = konstans (linearitást feltételezve az egyenes egyenletében a konstans, 
vagyis azt a pontot mutatja, ahol az egyenes metszi az ordinátatengelyt). 
 

A drágább erőforrás bevonásával természetesen a költségek is emelkednek. 
Tehát minél rövidebb időtartamot adunk meg, annál több magasabb műveleti 
költségű eszközt kell bevonni, tehát a költséggörbe annál jobban emelkedik. 

A számításokat célszerű számítógépek segítségével végezni, mert egy 
időtartamra vonatkozóan is annyi műveletet, tevékenységet kell figyelembe venni, 
hogy a manuális számítás nagyon nehézkes lenne, több időszakra pedig meg sem 
oldható. A hálótervezési módszerek alkalmazásának előnye éppen az, hogy szinte 
minden rutinmunka elvégezhető számítógéppel, és nagyon kevés időt igényel. 
Valamennyi eddigi eljárás komoly hátránya, hogy a kapacitáskorlátokat csupán az 
egyes tevékenységekre vonatkozóan tudjuk figyelembe venni, az egész tervre 
vonatkozóan már nem. Ezért a megoldás után az egyes tevékenységekre, illetve a 
feladatokra ütemezett erőforrásokat összegezni kell, és így csak közetve kapunk 
információkat a termelési tényezők nagyságáról.  
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3.1.4. A számítások eredményeinek felhasználása 
 

A hálós időtervezés módszerének előnyeit a hagyományos szervezéssel és 
tervezési rendszerekkel szemben a szakirodalmi utalások és a gyakorlati 
tapasztalatok alapján a következőkben foglalhatjuk össze: 
1. Lehetséges a külpiac-kutatási feladat végrehajtás legrövidebb időtartamának 
meghatározása. 
2. A vizsgált külpiac-kutatási folyamat minden döntő pontjára megbízható 
határidőket tudunk megállapítani, azáltal hatékony ellenőrzési formához jutunk. Ez 
lehetővé teszi a kivételek alapján való vezetést. 
3. A tartalékidők az erőforrások átcsoportosítását illetően bizonyos variációs 
lehetőségeket nyújtanak. Lehetővé válik egyes erőforrások elvonása és átirányítása a 
döntő pontokra anélkül, hogy ez befolyásolná a teljesítés időtartamát. 
4. A hálótervezés lehetőséget nyújt a számítástechnika igénybevételére. A feladat 
például a WINPROJECT segítségével oldható meg. Ha az alapadatok rendelkezésre 
állnak, akkor az összes további időértékek és számítások igen rövid időn belül, 
manuális munka nélkül is kiszámíthatók. 
5. Kiválaszthatók azok a tevékenységek, amelyek a cél elérése szempontjából a 
legfontosabbak, az úgynevezett kritikus tevékenységek. Ez nemcsak lehetővé teszi, 
de szinte arra is kényszeríti a vezetőt, hogy a valóban sürgős megoldást igénylő 
feladatokra (kritikus vagy könnyen kritikussá válható tevékenységekre) irányítása a 
figyelmet. 
6. Lehetővé teszi az egységes, a hálóhoz kapcsolódó információs rendszer 
megvalósítását. A hálóterv készítése hasznos lehet a bonyolult külpiac-kutatási 
folyamatok tevékenységeinek és eseményeinek ábrázolására, szemléltetésére 
(logikai háló). Ha a logikai hálót időadatokkal is ellátjuk, akkor egyúttal ütemtervet 
is kapunk. A kritikus út kimutatása, valamint a tartalékidők elemzése az erőforrások 
felhasználására is hasznos útmutatást ad. A megfelelő költség- és kapacitásadatok 
kiegészítésével azonban a költségfelhasználásra és a termelési tényezőkre 
vonatkozólag is további fontos információ kapható. 
Forrás: Csáki – Mészáros, (1981).  
 
3.2. Szakértői véleményezésen alapuló prognózisok, az exponenciális 
kiegyenlítés módszere  
 

A tapasztalatok szerint a legbonyolultabb matematikai-statisztikai módszerek 
sem helyettesíthetik a "piaci megérzést", azt a sokéves munka eredményeként 
felhalmozódott szakmai tapasztalatot, amely képes a jövő reális megsejtésére. 
Gyakori felfogás, hogy egzakt az a tudomány, amely számszerű kvantitatív 
módszereket használ. E felfogás figyelem kívül hagyja a nem számszerűsíthető, ám 
mindennapi életünket nagyon is befolyásoló - csupán verbálisan megfogalmazható - 
tényezőket. A marketingben ki nem használt lehetőség az üzletemberek és más 
szakemberek piaci tapasztalatainak a prognózisok készítésében való felhasználása. 
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 A szakértői véleményekre épülő előrejelzéseknél számtalan problémával, 
nehézséggel találkozhatunk, ezek közül a legfontosabb a szakértők helyes 
megválasztása. A szakértőkkel szemben támasztott követelmények: a témával 
kapcsolatos szakmai tapasztalat, kreativitás, problémalátás, intuitív képesség, 
előrejelző képesség, elfogulatlanság, tárgyilagosság. 
 A szakértők kompetenciájának megítélésére több módszert dolgoztak ki, 
ezek közül egyik a Grigorov módszer. Grigorov a szakértők kompetenciájának 
mérésére két mutató bevezetését tartja helyesnek: a kompetencia "objektív" és a 
kompetencia "szubjektív" mutatóját. 
 Az előbbit egy - a szakértők által megválaszolt - kérdőívvel kaphatjuk meg, 
amelyben a kérdések a szakértők tudományos minősítésére, szakmai tapasztalataikra 
vonatkoznak. A kompetencia szubjektív mutatója a szakértők önértékelését jelzi. A 
válaszokat mennyiségileg értékelik (többnyire 0- tól 10-ig terjedő skálán), majd 
kiszámítják ezek átlagát. A két mutató szorzata adja meg a kiválasztásra érdemes 
szakértők kompetenciáját. A szubjektív mutató valójában a szakértők 
személyiségjegyeit jelzi, amelyek akaratlanul is befolyásolják a jövőről kialakítandó 
véleményt. 
 A Delphi módszer több fázisos, visszacsatolásos, személytelen szakértői 
megkérdezés. Az eljárás lényege: az adott témában jártas szakembereket több 
fordulóban kérdezik meg a témával kapcsolatosan az egyes fordulók során kapott 
eredmények visszacsatolására, illetve helyesbítésére. A Delphi módszer menete: 
- a megkérdezési program kidolgozása, 
- a szakértők kiválasztása, 
- az első kérdőív kiküldése, amely általában kevés, nagyvonalúan megfogalmazott 

kérdésből áll, 
- a második kérdőív összeállítása, az első kérdőívre kapott válaszok szintetizálása, 
- a második kérdőív megválaszolása, illetve értékelése, 
- a második kérdőív beérkezése után, azok válaszaiból újabb, harmadik kérdőív 

összeállítása, majd kiküldése, 
- a harmadik kérdőívre adott válaszok szintetizálása, értékelése. 
 A módszert közép-, illetve hosszú távú előrejelzéseknél alkalmazzák, 
tekintettel az idő- és költségigényességére. Többnyire három menet elegendő ahhoz, 
hogy értékelhető, egymáshoz közelítő válaszokat kapjunk, azonban alkalmaztak már 
többmenetes Delphi módszert is. A prognózist akkor célszerű alkalmazni, ha a 
rendelkezésre álló információk túlzottan sokrétűek, mennyiségileg nehezen 
kifejezhetők, valamint ha alig vagy egyáltalán nem juthatunk más információhoz a 
vizsgált témában. 

A másik hatékony módszer - a SEER - módszer, amelyet a Delfi módszerből 
fejlesztették. A SEER - módszer (System for Event Evaluation and Review), az 
„Események értékelési és felülvizsgálati rendszere”. Az eljárás a szakértők írásos és 
szóbeli megkérdezésének egyfajta módozata.  
 Az eljárást az USA - ban technológiai előrejelzések tanulmányozására 
dolgozták ki. A SEER - módszer igyekszik megszüntetni mindazon 
fogyatékosságokat, amelyek a Delphi módszernél felmerültek. 
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 A SEER - módszer technikája egyszerű, lebonyolítása két fő fázisból áll:  
Az első fázisban elkészítenek egy minta-előrejelzést, azaz egy eseménylistát. Az 
előre elkészített eseménylistához az adatokat a szakirodalomból, vállalati és más 
szakemberekkel történő megbeszélésekből állítják össze. 
 Az elkészült listát a legjobb szakembereknek küldik meg, akiknek az a 
feladatuk, hogy ezt egészítsék ki közvetlen szakterületüket érintő kérdésekkel, 
illetve a megadott szempontok szerint végezzék el a kérdések értékelését, az 
alábbiak szerint, majd a kapott válaszokból adatbankot állítanak fel, amelyben az 
adatokat már meghatározott szempontok szerint rendezik.  
 A gyakorlatban az összes beküldött kérdőívből számítják ki a várható 
időpontokat.  
A második fázisban megkérdezett szakemberek összetétele heterogén, különböző 
szakterületek képviselői megtalálhatók közöttük. (A gyakorlatban a második 
fázisban más szakembereket kérdeznek meg, mint az elsőben, de nem feltétlenül 
szükségszerű.) A második fázisban a szakemberek normatív megközelítéssel 
dolgoznak. A feladat az adatlap újraértékelése, az előre jelzett események közötti 
kölcsönhatások felvázolása, választ adni a célokra, részcélokra, valamint a célok 
megvalósításához kívánatos és szükséges előfeltételül szolgáló eseményekre. Az 
értékelés során az így kapott válaszokból felépíthető egy SEER - fa, vagy 
másképpen egy útmodell, feltüntetve az ehhez kívánatos és szükséges feltételt. 
  A SEER - fából leolvasható, hogy a főcél eléréséhez milyen részcélok 
megvalósítása szükséges hosszú, közép- és rövidtávon, illetve ezek elérését milyen 
feltételek biztosítják. A munka befejezése után a szakértőkkel személyesen 
megbeszélik a kapott eredményeket és elvégzik az esetleges kiegészítéseket, 
javításokat. 
 A módszer előnyei: gyors, egyszerű az értékelése, az előre megadott minta 
előrejelzése sokat segít az asszociációk és ötletek megindításában, tisztázza a 
megvalósulási lehetőségeket, az eredmények közötti kölcsönhatást; valamint a 
célkitűzéshez szükséges és kívánatos feltételeket. 
 A módszer hátrányai: a minta előrejelzése, az útmodell elkészítése eléggé 
munkaigényes, nehézséget jelent a szakemberek kiválasztása, mivel a két különböző 
szakaszban másokat kérdeznek meg, és ez nem ad lehetőséget a vélemények 
korrekciójára. 
Forrás: Besenyei - Gidai – Nováky, (1977).  
  
 Az exponenciális kiegyenlítés (simítás) a rendelkezésre álló idősor adatait 
exponenciálisan csökkenő súlyokkal látja el. Az eljárás logikai alapja: a jövőt a 
közvetlen múlt eseményei erőtejesebben befolyásolják, mint a régmúlt történései. A 
módszer negatívuma, hogy az utolsó időszak kiugróan alacsony adata jelentősen 
torzítja a prognózis eredményét. Az exponenciális kiegyenlítés egyenlete: 
   

St(y) = S t-1(y) + α[yt-St-1(y)], 
Ahol: 
St(y)  =  a t-edik időszak ún. kiegyenlített értéke, 
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yt = a t-edik időszak tényadata, 
St-1(y)  =  a t-1-edik időszak kiegyenlített értéke,   
α =  az úgynevezett kiegyenlítő konstans, a módszerben jelentős szerepet 
játszik. 
 

A prognózis megbízhatósága az α helyes megválasztásától függ. Eltérő 
nézetek alakultak ki nagyságával kapcsolatban, általában az a követelmény 
rögzíthető, hogy magas α értéket kell választani  akkor, ha a vizsgált idősor 
változékony, mert ezáltal a legfrissebb adat súlya növelhető a prognózisban. 
Alacsony α érték szükséges, ha az idősor adatai alacsony intenzitással változnak. 
Tekintettel arra, hogy az α 1-nél kisebb érték, hatványának emelkedésével 
biztosíthatjuk a régebbi időszak értékeinek kisebb súlyát. Az előrejelzés 
szempontjából fontos előnye, hogy időben visszafelé haladva egyre kisebb súlyt 
kapnak a régmúlt eseményei. 
 A rövidtávú prognózis az utolsó kiegyenlített érték korrigálásával történik, 
éspedig: 
 

St+1(y) = St(y) + α [St(y) - St-1(y)] 
 

Tehát a legutolsó időszak kiegyenlített értékét korrigáljuk az St(y) és St-1(y) 
értékek különbségének α−szorosával.  

A gyakorlatban ezt a módszert elsősorban rövid, indokolt esetben középtávú 
előrejelzéseknél alkalmazhatjuk. A módszer a tényleges értékek igen jó prognózisát 
adja, mert az összes korábbi megfigyelések lineáris kombinációjaként állítja elő, 
legnagyobb súllyal szerepeltetve azokat az információkat, amelyek a jövő 
szempontjából a legértékesebbek.  
Forrás: Hoffmann, (2000). 
 
Megjegzyzések: 
1. Az eljáráshoz a simitótényezőt tapasztalati úton tudjuk megválasztani. A 

módszert úgy is tekinthetjük, mint egy statisztikai szűrőt, ami a folyamat értékeit 
simítva szolgáltatja. Ha α-t kicsire választjuk, akkor a becslésünk sima lesz, de 
lassan reagál a folyamat változásaira. Ha α nagy, akkor a reakció gyors, de nagy 
a szórás. 

2. Az eljárás rekruzív, igy kezdőértéket is kell választanunk. Az irodalomban 
többféle megoldás javasolt, a legegyszerűbb:  St+1(y) = St(y). 

3. Az eljárásnak sokféle általánosítása ismert. Ezek a változatok megengedik a 
trend fellépését  (Holt-féle) exponenciális módszer a lineáris trend simítására 
szolgál, (Winters-féle a trend és szezonális hatás fellépését). Holt-féle a módszer 
lehetővé teszi a véletlenek hatásának csillapítását mind a trendhatás, mind pedig 
a lineáris trend meredekségének vonatkozásában. Szemben egyéb módszerekkel 
(pl. Brown) nem csak az egyik, hanem mindkét hatás korrigálására bevezet egy-
egy koefficienst (α valamint β), és ezáltal a véletlen hatások hatékonyabb 
csillapítása válik lehetővé. Forrás: Lehota – Komáromi, (2001).  
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Holt-féle exponenciális módszer: 
 
1. Az exponenciálisan simított értékek sorozata: 
 

At = αYt + (1 – α)(At-1 + Tt-1) 
 
2. A trend becslése: 
 

Tt = β (At – At-1 ) + (1 – β)Tt-1  
 
3. A P periódussal való előre történő becslés: 
 

            Ŷt+p = At + pTt 

 
4. Az előrejelzési hiba meghatározása: 

 
               et = Yt – Ŷt 

Ahol, 
  At = az új simított érték, 
  α   = az adatok simítási együthatója ( 0 ≤ α ≤ 1), 
  Yt  = a t- edik időpontbeli aktuális érték, 
  β   = a trend becslésének simítási együtthatója, 
  Tt  = a trendre vonatkozó becslés, 
  p   = az előrejelzési periódusok száma, 
  Ŷt+p = a p periódussal való előrebecslés értéke. 
Forrás: Makridakis, (1990).    
 
3.3.  SWOT - analízis 
 
 A SWOT - analízis eljárást használjuk a vállalati stratégiai tervezéskor a 
külpiac-foglalásnál negyedik lépésként, amikor sor kerül az első lépésekben 
elvégzett vizsgálatok egyfajta rendszerezése. Ezzel a módszerrel a siker 
kulcsfontosságú tényezőit kell vizsgálni, az erősségeket, a lehetőségeket, valamint a 
gyengeségeket és az akadályokat. A mindenre kiterjedő helyzetelemzés segítségével 
adható meg a válasz a hol vagyunk, a hova akarunk eljutni kérdésekre. A kérdések 
egy része összvállalati szintű (vállalatpolitikai) választ kíván, más részük a stratégiai 
üzleti mezők (termék - piac, tevékenység - piackombinációk) növekedési, pénzügyi 
és kockázati szempontok szerinti folyamatos elemzését feltételezi. 
 Magyarul a SWOT – analizist GYELV – elemzésnek nevezzük, SWOT 
mozaikszó: a gyengeségek (weaknesses), erősségek (strengths), lehetőségek 
(opportunities), veszélyek (threats) szavak kezdőbetűiből állitható össze. Egyszerű, 
könnyen felállitható modell, amely kiválóan alkalmazható a marketingtervek 
készitésének folyamatában. Megjelenik benne a jelen, vagyis a jelenleg már 
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alkalmazott megoldások sora, azok jósága éppúgy, mint a vállalkozás érdekében, 
illetve ellenében ható tényezők, vagyis a lehetőségek és a fenyegetések. 
 A SWOT-elemzés első előnye az egyszerűség. A rövid felkészités miatt 
elkészitése olcsó, igy a stratégiakészités is költségkimélőbb lesz. Előnye még a 
rugalmasság.  A SWOT-elemzés lehetőséget ad a kvantitativ és a kvalitativ tipusú 
legkülönbözőbb információk integrált összefoglalására is.  A 2. táblázat  a SWOT-
elemzés előnyeit foglalja össze. 

  2. táblázat. SWOT-elemzés előnyei: 
1. Egyszerűség 
2. Alacsony költségek 
3. Rugalmasság 
4. Információforrások integráltsága 
5. Együttműködés 

  Forrás: Józsa, (2000). 
 

A SWOT-elemzés pontos végrehajtása a tervezési folyamat sikerének egyik 
záloga. Nem megfelelő alkalmazás esetén komoly anyagi és időveszteséget okoz. 
Sikere a következő alapelvek betartásától függ: 
- koncentrálás, 
- versenytársak nyomon követése, 
- együttműködés más felhasználási területekkel, 
- a vevő nézőpontjának, megközelítésmódjának alkalmazása, 
- a belső és a külső elemek elválasztása.  

A SWOT-elemzést csak megfelelő információkra lehet alapozni, további 
fontos pozitívuma a tudás vagy ismereti előny. Lényege, hogy jó információs 
rendszer birtokában a versenytársak tulajdonságai megismerhetők. 

A versenytársak tevékenységének nyomon követése minden SWOT-elemzés 
fontos feladata. Célszerűen nem akármelyikre, hanem a kulcsversenytársak 
meghatározására kell koncentrálni, a középpontba a márkák egymás közötti harcát 
kell helyezni. A veszélyek kategóriájában ezen túl a termékek, az általános piaci 
versenytársak, illetve a költségvetési keretekért harcoló ellenfelek hatását is 
vizsgáljuk. A SWOT-elemzéssel olyan információk sorához juthatunk, amelyek a 
szervezet minden funkcionális területével megoszthatók. Az egyes funkcionális 
területekkel való együttműködéssel közös projektek alakithatók ki, különösen a 
termékbevezetések területén. 
 A SWOT-elemzés következő kulcseleme a vevői megközelitésmód. Nagyon 
fontos a vevők véleménye rólunk. Választ várhatunk azokra a kérdésekre, hogy: 
- Mi a vásárlóink véleménye a vállalatról? 
- Mi a minket nem választók véleménye a vállalatról? 
- Mennyire elégedettek a vásárlók termékeinkkel, árainkkal, szolgáltatásainkkal, 

és az általunk sugallt üzenetekkel? 
 A 3. táblázatból (mellekletben) látható, hogy az egyik feladat annak feltárása, 
hogy a piac igényeihez és a versenytársak jellegzetességeihez viszonyítva melyek 
azok a területek, ahol a vállalkozás jól dolgozik, és mely területeken vannak 
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hiányosságai. Csak olyan pozitiv tulajdonságok elfogadására van lehetőség, amelyek 
a vevő szemében is annak tűnnek. 
 A marketingmenedzserek fő célja olyan marketingstratégia kialakítása, 
amely az erősségeket és lehetőségeket felismerve új képességeket alakít ki, képes a 
gyengeségek minimalizálására, esetleg megszüntetésére. Sokszor a menedzser a 
külső környezetet elhanyagolva az erősségeket és képességeket öncélúan formálja 
meg. Bármilyen környezeti változás hatására a szervezet képtelen lesz feladatainak 
ellátására, kitűzött céljainak elérésére. A külső változások a versenytényezőkben, a 
gazdasági, a társadalmi, a technológiai és a politikai-jogi tényezőkben fejeződnek ki.  
 Az elemzési módszerrel felismerhető a különbség az önértekelés és mások 
értékelése között. Alkalmazása során a következőt kell figyelembe venni: 
- A vevői problémákra koncentrálva értékeljük az eredményeket, és ne adott 
temékeket helyezzünk csupán a középpontba. 
- A vállalati célok sikeres felállitása erőteljesen függ attól, hogy mely erősségeket 
tud a vállalat képességekké formálni a marketingkörnyezetben meglévő lehetőségek 
kihasználásával. Akkor lehet előnyös helyzetben a vállalkozás, ha képességeit a 
versenytársaknál magasabbra értékeli a fogyasztó. 
- A vállalkozások gyengeségeiket képesek ugyan erősséggé alakítani, ám ehhez 
jelentős beruházásokat kell létrehozni a kulcsterületek, mint például a K + F, a 
piacbefolyásolás, a vásárlói hűség kialakítása terén. 
- A gyengeségek nem minden korlát nélkül alakíthatók át erősségé. Ennek oka 
elsősorban a vevőkben rejlik, akik például egy roszhirű márkát csak nagyon erőteljes 
kampányok és hosszú idő után hajlandók elfogadni pozitív érzésekkel. 

Az új piacra való belépése előtt a cégnek az a feladata, hogy az egyes cellák 
tartalmának részletes vizsgálatával az erősségek és a lehetőségek összkapcsolása 
útján, a gyengeségek erősségekké változzanak a veszélyeket pedig célszerű 
minimalizálni, illetve elkerülni. 
 A SWOT – mátrix számszerűsithető az egyes elemek intenzitásának, illetve 
fontosságának meghatározásával. Mind az intenzitás, mind a fontosság a vevői 
vélemények és a marketinggel foglalkozó szakemberek állitásain alapul. A vevők 
megkérdezése a tipikus marketingkutatási technológiákkal, többek között 
fókuszcsoport – vizsgálatokkal történhet. Ha nincs lehetőség a vevői érzések, 
vélemények összegyűjtésére, akkor az intuíció, illetve a gyakorlat játszik szerepet a 
rangsorok felállításában.  
 A SWOT – mátrix elemeire felállított értékek meghatározása után 
elkezdődhet az erősségek lehetőségekké formálása, a gyengeségek és veszélyek 
felszámolása, illetve kikerülése. Előbbi sikeres megvalósítása esetén a vevő 
elégedettebbé válik, versenyelőny alakul ki. A versenyelőny fő forrásait foglalja 
össze a 4. táblázat. 
  A SWOT - eljárás a piackutatási tervben az ötös pontban a "Gazdasági 
számítások" között alkalmazható. 



 43

3.4. Termék teszt-sorozat 
 

A termék teszt-sorozat olyan piackutatási módszer, amikor az előzetes 
piackutatási munkákból kiderül, hogy a konkrét termék esetén szükséges-e 
próbaszállítást végezni, vagy ha teljesen új termékről van szó, akkor el kell készíteni 
egy un. null-szériát, a további piaci vizsgálatokhoz szükséges mennyiséget. 

A termék teszt-sorozat során hat-fázisos szűrőelemzést végeznek. 
Figyelembe véve a más irányú külföldi és hazai tapasztalatokat is, az egyes 
vizsgálati fázisok célját és módszereit a következőkben foglalhatjuk össze: 

 
   A hat fázisos szűrővizsgálat. 

1.Koncepció teszt 2.Termék teszt    3.Elnevezés teszt 4.Csomagolás teszt  
 
5.Teszt-piac  6. Reklám teszt.  
 
1. Koncepció-teszt: 

A teszt-sorozat első fázisaként a koncepció-tesztet végzik el. A fogyasztókkal 
folytatott egyéni és csoportos interjúkkal megismerkednek a vizsgált termékek 
keresleti értékelésével. Élelmiszerek esetében, például, a következő kérdésekre 
adhatnak választ a koncepció-teszt eredményei: figyelembe veszi-e a termék 
előállítója az étkezési szokásokat (alkalmas-e az adott termék vendéglátásra, ünnepi 
étkezésre), csökkenti-e és milyen mértékben a háziasszony munkáját, hány 
személynek elegendő, milyen volumenű lenne a vásárlási készség, a termék külseje, 
íze, szaga milyen hatást vált ki, az utóbbiak azonosak-e a piacon szereplő hasonló 
termék tulajdonságaival. 
2. Termék-teszt: 

Ebben a vizsgálati fázisban a termék már rendelkezésre áll kis 
mennyiségben. A termék-teszt végrehajtása kétfelé módszerrel történik: háztartási 
próbavizsgálattal és kollektív bemutatókkal. 

A háztartási próbavizsgálattal elsősorban azt akarják megtudni, hogy a 
háziasszony mennyiben honorálja az idő- és munkamegtakarítást, vagy meg akarják 
ismerni esetleg a családtagok véleményét. A kérdezők előzetes megbeszélés alapján 
keresik fel a háziasszonyokat, a tapasztalatok azt mutatják, hogy egy-egy 
alkalommal legfeljebb két terméket szabad így bemutatni, és a háziasszonyoknak 
feltett kérdések számának nem szabad meghaladnia a huszonötöt. 

A kollektív bemutatókat jól felszerelt mintatermekben rendezik. A 
részvételre a leendő piaci szereplőket hívják be, ahol a terméktulajdonságokat 
tudatják velük. A külkereskedelemben ilyen fajta rendezvényeket a külkereskedelmi 
kirendeltségeken szokták rendezni (pl. Magyar Napok Szófiában”). A rendezvényen 
több cég vesz részt, azért a termékbemutatókat rendezhetik szekcióként vagy 
egymás után. A gyakorlatban, ha a cég büdzséje megengedi, akkor cégnapokat 
szerveznek egy adott országban, ahol a kirendeltség szervezi a témában érdekelt 
látogatókat.  
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3. Elnevezés-teszt:    
Gyakran hallani azt a mondást, hogy a jó név már fél siker. A legjobb 

fantázianevet azonban meg is kell találni, és hatékonyságát sokszorosan ki kell 
próbálni. A siker sokszor a márkanévtől, a védjegyektől függ, vagyis attól az 
elképzeléstől, amelyet a fogyasztó valamilyen termékkel vagy termékcsoporttal 
kapcsolatosan kialakít, és attól, hogy mennyire fejezi ki ezt a márkanév, a védjegy. 

A védjegy megnevezésében valóban nincs helye a rögtönzésnek: a legapróbb 
részleteket is tanulmányozni kell. A névnek természetesen döntő a szerepe: legyen 
olvasható és könnyen kiejthető. De ezen a területen nem lehet semmiféle szabályt 
előírni. 

A jó névjavaslatok összegyűjtésére legcélszerűbb a brain-storming módszert 
alkalmazni, és ennek eredményeként kiválasztani a legszerencsésebbnek tűnő 4-5 
elnevezést. Ezekkel végzik a további vizsgálatokat. 

A különböző eljárásokkal kiválasztott névjavaslatokat a fogyasztókból 
összeállított kis létszámú, jól strukturált rétegmintákkal, un. mélyinterjúk 
módszerével bírálják el. Elsősorban a következő kérdésekre keresik a választ. 
  Mire emlékeztet az elnevezés? 

Milyen termék rejtőzhet mögötte? 
Egyszerű-e a kiejtése? 

  Színvonalas, semleges, közönséges-e hangzása? 
Körülményes, hosszú, rövid, jól hangzó-e a márkanév? 

Ezeket a kérdéseket az élelmiszerek esetében kóstolással egybekötve, az 
iparcikkek esetében pedig használat közben teszik fel. Így a válaszok a név és a 
termék szintetizálására irányíthatók. 
4.  Csomagolás-teszt: 

Erős termékverseny esetén a csomagolásnak rendkívül fontos szerepe van, ezzel 
lehet elsősorban a vásárló figyelmét az árura felhívni, így lehet a versenytárs 
termékével szemben előnyt szerezni a piacon. A csomagolás az egyik 
leghatékonyabb kínáló eszköz, amely képes - megfelelő feltételek esetén - az 
átlagosnál jóval nagyobb hatást elérni, és vásárlásra késztetni a vevőket. 

A csomagolás-teszt elvégzésének igen sok módszere van. Szemléltetésül a 
legegyszerűbbet, egy általánosan használt vizsgálatot mutatok be. 

A legegyszerűbb vizsgálatot a kísérleti üzletekben hajtják végre. A cél többféle 
lehet: 

-megállapítani a legcélszerűbb csomagolási egységet, 
 -meghatározni a legkedvezőbb csomagolási megoldást, grafikát, 
színösszetételt. 

A módszer abban áll, hogy a különböző elővizsgálatok, szűrések után 
fennmaradó javaslatok szerint mindegyik csomagolásból gyártanak annyit, amennyi 
a kísérletekhez szükséges. Ezután valamennyi fajtát elhelyezik az önkiszolgáló 
üzlettérben, és folyamatosan gondoskodnak utánpótlásukról. A tényleges forgalom 
megoszlása jelenti a vizsgálati eredményt.  
 A különböző technikai segédeszközökkel végrehajtott kvalitativ kutatásokkal 
általában a következő kérdésekre keresik a választ: 
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Mi tűnik fel a csomagon első pillanatra? 
  Figyelemfelkeltő és hű-e az ábrázolás? 
  Egyértelmű-e a tartalom megjelölése?       
  Hogyan fogja meg a terméket a vásárló? 
  Elolvassa-e a használati utasítást? 
  Mi hiányzik a csomagolásról? 
5.  Teszt-piac vizsgálatok: 

A teszt-piac vizsgálat célja az, hogy segítségével elkerüljék a költséges 
fejlesztési tévedéseket, és minimumra csökkentsék azt a kockázatot, amely a modern 
gazdaságban az újdonságok bevezetésével jár együtt - akár termékekről, 
szolgáltatásokról, reklámintézkedésekről vagy újszerű, szokatlan értékesítési 
módokról, csatornákról van szó. Az előzőleg bemutatott vizsgálatok - bár 
sokrétűségükkel alaposan megszűrik a javaslatokat - nem adnak teljes biztonságot az 
optimális döntéshez. Erre csak a teszt-piac eredménye adhat végső választ. A teszt-
piacnak három egymástól jelentősen eltérő fajtája ismeretes: a teszt-vásár, a modell-
piac és a piac-laboratórium. 

A háromfajta teszt-piac közös jellemzője az, hogy mindhárom esetben 
hamisítatlan piacról van szó, ahol a kísérletet a kereslet és a kínálat normális 
viszonyának megfelelően hajtják végre. A teszt-piaci eljárás a vizsgált részterületen 
a piac egészét elemzi és azt kutatja, hogy a kísérlet tárgya hogyan válik be ebben a 
keretben. 

A legkorábbi teszt-piac a piac-laboratórium. Itt valódi alternatívák között 
lehet választani. A teszt-piac eredményének meg kell könnyíteni a különböző 
alternatívák között a döntést. Abban a stádiumban, amikor a modell-piacot 
vizsgálják, a döntés már megtörtént. A vizsgálat célja az, hogy a döntés a valóságos 
piaci helyzetben a kívánt módon és mértékben válik-e be - vagyis a kísérlet tárgya 
piacérett-e, vagy még változtatni kell rajta. 

A teszt-piacon már ez a döntés is megtörtént. Az új terméket bemutatják a 
nyilvánosság előtt. A reagálás alapján véglegesítik a termelés mennyiségét, ütemét 
és a piacra hozással kapcsolatos intézkedéseket. 

A teszt-piac céljára - és ez igen fontos - nem egyes üzleteket, hanem 
településeket, általában közepes nagyságú városokat választanak ki. A cég irányelve 
a kiválasztással kapcsolatban a következő: 
- a kiválasztott városok jellemzői - amennyire ez lehetséges - álljanak közel az 
átlagos városokéhoz gazdasági és társadalmi téren egyaránt; 
- kereskedelmi hálózatuk legyen korszerű (szupermarketek); 
- legyen napilapjuk, amellyel az országos reklámhadjáratot bizonyos fokig utánozni 
tudják;       
- a kísérletet végrehajtó vállalat termékei az üzletekben megtalálhatók, a fogyasztók 
előtt ismertek legyenek. 

A gyakorlatban alkalmazható teszt-piaci módszerek három nagy csoportra 
oszthatók. 
1. A kísérleti piac megnyitása után kb. 6-8 héttel és a kísérleti piac megszüntetésékor 
(minimum 7-8 hónapos időtartam után), tehát két hullámban, egyenként 
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meghatározott mintát kérdeznek meg, aki részt vett a kísérleti piacban. A feladat 
annak megállapítása, hogy a résztvevők hány %-a ismeri a terméket, hány % 
vásárolta, és hány % veszi újra. 
2. Az ehhez szükséges szervek és címek összegyűjtése folyamatosan a teszt-piac 
során történik. Az így összegyűjtött címekre a katalógus vagy egyéb ismertető 
anyaggal együtt kérdőíveket is eljuttatnak, kérdéseket tesznek fel a termékek 
tulajdonságairól és a vásárlás gyakoriságáról. 
3. A cég gyakorlatában a marketing osztály munkatársai személyesen kérdezik meg 
a kereskedőket két hónappal a kísérleti piac megnyitása után. Mintegy 60-70 
üzletvezető és szakeladó véleményének, benyomásainak, jövőt illető várakozásainak 
megismerésére kerül sor.  
Ezen túlmenően az egész kísérleti idő alatt, minden városban 3-4 üzletben, panel-
módszerrel figyelik az eladást. Ezt igen fontos feladatnak tekintik, hiszen az 
országos bevezetéskor az utazóknak adatokat kell rendelkezésükre bocsátani az 
üzlettípusok szerint változó heti, havi eladási mennyiségről. Ha a kísérleti piac 
eredményei nem érik el a várt mennyiséget, minden korábbi költség ellenére sem 
célszerű a szóban forgó termékkel megjelenni a piacon. 
6. Reklám-teszt: 

A reklámhatékonyság előzetes vizsgálata lehetővé teszi a legkedvezőbb hatás 
elérését és megóv a felesleges kiadásoktól. Ezért az új termékkel kapcsolatos 
minden reklámakciót tesztelni kell a kidolgozást követően választani kell : tv, rádió, 
újság, plakátreklámok, folyóiratreklámok között. Forrás: Szabó, (1979). 
 
3.5. Termékszerkezet optimalizálása lineáris programozással  
 

A külkereskedelmi vállalat gyakorlatában naponta olyan problémákkal kell 
szembenézni, hogy a raktárkészlet fogy és nem minden termékből azonos ütemben, 
az elfogyott terméket pedig  pótolni kell. A másik oldalról az érkező megrendelések 
mindig olyan termék mennyiséget tartalmaznak, amely nem egyezik az egy kamion 
(konténer, vagon) szállítandó mennyiséggel. Akkor a szállítandó termékszerkezetet 
mennyiségileg optimalizálni kell úgy, hogy a megrendelt állománynak legjobban 
megfeleljen és az egy egységre jutó szállítási költség minimális legyen. Ezt a 
feladatot két gazdaságmatematikai módszerrel lehet megoldani: 
„Készletgazdálkodási modellek optimalizálásával” vagy „Lineáris programozással”. 

A feladat megoldására a lineáris programozási módszert alkalmaztam, 
amelynek egyik számítógépes váltazatát LP-88-nak nevezik. 
      
LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI MODELL. 
A lineáris programozási modell összetevői: 

1.  A = (aij) - a feladat technikai-technológiai együttható mátrixa. 
2.  Az egyes erőforrásokból rendelkezésre álló mennyiségek  b  

oszlopvektora  
 (itt bi az i-edik erőforrásból rendelkezésre álló mennyiség). 
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3.  A c sorvektor (ahol cj az egyes termékekkel realizálható fajlagos 
jövedelem mennyisége). 

A modell változói negatívok nem lehetnek, vagyis: 
 

xj ≥ 0    ,     (j = 1, 2, ... , n) 
 
A feltételek  az i - edik erőforrásra: 
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Ha a modellezésnél nem követünk el hibát, végtelen sok nemnegatív 

megoldása van az ilyen feltételrendszernek. Az optimális megoldást a célfüggvény 
segítségével lehet elérni, amelynek maximumát vagy minimumát keressük. 

A lineáris programozási modell általános alakja: 
 

       xj ≥ 0    ,     (j = 1, 2, ... , n) 
 

( )mibxa i

n

j
jij ,,2,1,

1
K=≤∑

=

  

 

==∑
=

n

j
jj xcZ

1
extrémum (minimum vagy maximum), 

ahol, 
 jx  a j-edik tevékenység terjedelme, n egy gazdasági szervezet tevékenységeinek 
száma, m a tevékenységekhez igénybe vett gazdasági erőforrások száma, aij a j-edik 
tevékenység fajlagos szükséglete az i-edik erőforrásból (technológiai-technikai 
együtthatók), bi  az i-edik erőforrásból rendelkezésre álló mennyiség, cj a j-edik 
tevékenység fajlagos gazdasági eredménye, célfüggvény-együttható.  
Forrás: Felleg, (1993). 
 
3.6. Mátrix - módszer 

 
A mátrix - módszer a termék piaci helyzetének és a vállalat erősségéinek 

összehasonlítására szolgál. Ezzel a módszerrel meg lehet ítélni, hogy az egyes 
termékeik mennyivel járulnak hozzá a vállalati nyereséghez az adott évben és 
jövőben a külpiacon. Minden termék piaci helyzetében állandóan kételkedni kell, és 
rendszeresen újra meg újra felül kell vizsgálni, hogy ne következhessen be váratlan 
visszaesés, annak minden kellemetlen következményével. A piaci helyzet 
meghatározásához a rendelkezésre álló piaci információ alapján a következő 
módszer ajánlható, amelynek lényege a kilencmezős mátrix. Ez lehetővé teszi, hogy 
minden egyes termékcsoportnak vagy terméknek meghatározzuk a piaci helyzetét. 
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A mátrix függőleges tengelyén a „piacminőség” mutatója szerepel 0-100%-
os értékkel. A vízszintes tengelyen - hasonlóképpen 0-100%-os értékkel - a vállalat 
„erőssége” van feltüntetve.  

A termékek helyzetének megítélésével kapcsolatban két kérdés vethető fel:  
1.  Hogyan lehet a termékek jelenlegi helyzetét a mátrixban meghatározni? 
2.  Hogyan lehet a termékek helyzetének várható változását felmérni? 

A két kérdés megválaszolásához a következő 15 fokozatos eljárást kell 
lefolytatni: 
1.  Vizsgáljuk meg a piacminőség kritériumait abból a szempontból, hogy a felsorolt 

kritériumok mind alkalmazhatók-e az adott termékre (Az értelemszerűen nem 
alkalmazható kritériumokat húzzuk ki a jegyzékből.) 

2.  Vizsgáljuk meg, hogy vannak-e más kritériumok az adott termék piacára. 
Egészítsük ki ezekkel a kritériumjegyzéket. 

3.  Az így kapott kritériumok mindegyikét értékeljük a 0-100%-os skálán (0% - 
nagyon rossz, 100% - nagyon jó). 

4.  Adjuk össze a kapott értékeket és osszuk el a kritériumok számával, ha a 
kritériumok azonos súlyúaknak tekinthetők. 

5.  Ha a kritériumok nem azonos súlyúaknak, állapítsuk meg a relatív súlyozási 
tényezőket, és ezekkel képezzük a kritériumok szerinti értékelés súlyozott átlagát.  

6.  A kapott átlagértéket jelöljük be a mátrix függőleges tengelyén. 
7.  Hasonlóképpen járjunk el a vállalat erőssége tekintetében a következő 

táblázatban felsorolt kritériumok alapján. A kapott eredményt jelöljük be a mátrix 
vízszintes tengelyén. 

8.  A két jelölésnek megfelelő rendezővonalak metszéspontja a mátrix 9 mezője 
közül egy mezőt jelöl ki. 

9.  Ha a kritériumok nem azonos súlyúaknak, állapítsuk meg a relatív súlyozási 
tényezőket, és ezekkel képezzük a kritériumok szerinti értékelés súlyozott átlagát.  

10. A kapott átlagértéket jelöljük be a mátrix függőleges tengelyén. 
11. Hasonlóképpen járjunk el a vállalat erőssége tekintetében a következő 

táblázatban felsorolt kritériumok alapján. A kapott eredményt jelöljük be a mátrix 
vízszintes tengelyén. 

12. A két jelölésnek megfelelő rendezővonalak metszéspontja a mátrix 9 mezője 
közül egy mezőt jelöl ki. 

13. Ezt az értékelési eljárást több személlyel önállóan és befolyásmentesen 
végeztessük el. Üljünk össze ezekkel a személyekkel, és megbeszélés keretében 
igyekezzünk tisztázni az eltérés okát, hogy egységes értékelést kapjunk. Így 
megvan az adott termék jelenlegi piaci helyzetét jelentő mátrixmező, amely a 
középtávú termék és piactervezés kiindulópontja lehet. 

14. Próbáljuk meg értékelni a piacminőséget prognosztikusan, pl. öt évre előre. A  
jövőbeni helyzet vonatkozásában az 1-6. lépéseket kell megismételni. 

Ezt követően a 7. lépést kell megismételnünk, figyelembe véve azonban azokat az 
intézkedéseket, amelyeket a vállalat erősségének javítására előirányoznak. 
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Mátrix  a piaci helyzet meghatározásához 
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          100%  
    a vállalat erőssége   
 
15. Ismételjük meg a 8. lépést, amely megadja az ötéves távlatban kialakuló piaci 

helyzetet az adott termékre vonatkozóan. Ezt az eljárást végeztessük el több 
személlyel önállóan és befolyásmentesen, majd a kapott eltéréseket 
megbeszéléseken kell tisztázni. 

 
A követendő termékstratégiát a mellékletben látható 5. táblázat megfelelő sora 
mutatja meg. Forrás: Szabó, (1981). 
 
3.7. Raktározási szint optimálizálása MSIS segítségével 
 

A termeléshez szükséges anyagok, áruk szállítása, tárolása, a piac 
szükségleteinek kielégítésére szükséges áruk készletezése bizonyos problémát jelent. 
A készletprobléma tulajdonképpen egy speciális sorbanállási jelenségként vetődik 
fel, amelyben a beérkezés és kiszolgálás ugyanazon egységre vonatkozik. Adott 
készletmodellben három tényezőt vizsgálunk: 
- bizonyos termék iránti szükségletet, amely véletlenszerű, (lehet meghatározott 

is) és az idő függvénye, 
- a szükséglet kielégítésére szolgáló készlet, amelyet fel kell tölteni, vagy pótolni 

kell.  Ez a készletpótlás lehet folyamatos, periodikus, vagy tetszés szerinti 
időközönkénti, 

- a műveletekkel járó költségek (beszerzési, értékcsökkenési, biztosítási, 
kockázati, raktározási, vagy a készlet hiányából adódó jövedelemkiesés).  
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A raktárkészlet alakulása: 

A raktárkészlet időbeli alakulásának leírására az  Y(t) függvényt használjuk. A 
szükséglet általában az előre kitervezett értékesítési terv alapján meghatározott vagy 
véletlenszerű, értékét szakaszos (lépcsős) függvény ábrázolja. Az Y(t) raktárkészlet - 
függvényt a következő tényezők befolyásolják: 
- kivitelezés a raktárból, igény kielégítés, 
- bevételezés a raktárba, beszállítás, készletpótlás, 
- költségtényezők (beszerzési, raktározási, hiány), 
- megvalósítandó gazdasági célkitűzések. 
Készletpótlás: 

A megrendelés feladása és az áru beérkezése között zérus idő telik el, ebben az 
esetben a készletgazdálkodásnak két fő módszerét különböztetjük meg: 
- periodikus módszer, vagy I. típusú  készletgazdálkodás. Előre megállapítunk egy 

T időszakaszt, melynek végén rendszeresen elvégezzük a készletpótlást. Előnye, 
hogy automatikus, hátránya, hogy a készletgazdálkodási költséget növeli, 
továbbá a készlet kifogyásának kockázatával jár és a külkereskedelemben nem 
ajánlatos a nagy szállítási távolság miatt. 

- csillapítás módszere, vagy II. típusú készletgazdálkodás. A készletpótlási 
mennyiség konstans, de a Ti időközök nem egyenlők. Előnye, hogy nem 
kockáztatja a készlet kifogyását, kevésbé költséges, hátránya viszont, hogy 
nehezen lehet rendszeressé tenni. 

A készletgazdálkodás költségei: 
A készlettartás, a készlet pótlása, a beszerzési lehetőségek mérlegelése idő- 

és költségigényes, de ugyanúgy gazdasági konzekvenciái vannak az igények ki nem 
elégítésének is. A készletgazdálkodással kapcsolatos költségek jelentős szerepet 
játszanak a készletmodellekben. 
Három alapvető csoportba oszthatók: 
- az utánpótlással, a raktárfeltöltéssel kapcsolatos költségek, ezek az un. 

beszerzési, illetve előállítási költségek (k1). 
- a raktár fenntartásának a költsége, a raktárkészletben lekötött eszközök költsége, 

kamat, eszközlekötési járulék, a készlet elévülésével, romlásával együtt járó 
veszteségek, amelyeket gyűjtőnéven raktározási költségeknek nevezünk (k2). 

- a raktárhiány okozta termeléskiesés, a pótlólagos beszerzéssel együtt járó 
többletköltség, vagy hiány miatti nyereségkiesés,  gyűjtőnevén hiányköltség (k3). 

A költségek nagyságának, függvényalakjának meghatározása nem egyszerű 
feladat. A figyelembe veendő költségeket az is meghatározza, hogy milyen 
gazdasági célt, gazdasági eredményt kívánunk megvalósítani a készletezéssel, a 
szükségletek 100%-os kielégítését vagy egyéb költségek csökkentését.  

A beszerzési költségek két egyszerű típusa a tétel nagyságától független és a tétel 
nagyságával egyenes arányban lévő költség. Az előbbire példa a tétel átvizsgálási 
költsége, sorozatgyártásnál a sorozat beindításának költsége. Az utóbbi lehet egy 
termék anyagköltsége, vagy az árú egy egységének beszerzési ára. A raktározási 
költséget többnyire a készlet raktáron eltöltött idejével arányos költségként 
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definiáljuk, mégpedig a készlet egységnyi mennyisége vagy egységnyi értéke 
időegységre eső költségét adjuk meg. Ekkor egy (O, T) időintervallum raktározási 
költségét úgy számítjuk ki, hogy a raktárkészlet időbeli alakulását reprezentáló Y(t) 
raktárkészlet függvénynek és az időtengelynek T időpontig bezárt területét 
kiszámítjuk és megszorozzuk az idő- és áruegységre jutó raktározási költséggel. A 
vizsgált (O, T) időtartam alatti raktározási időt megkapjuk, ha a készlet, illetve 
értéke minden mennyiségéről megállapítjuk, mennyi ideig tartózkodott a raktárban, 
azaz megállapítjuk, hogy mennyi idő telt el a raktárba érkezés időpontjától a T 
időpontig, illetve a kivét időpontjáig. Ezeket az időtartamokat összegezve 
megkapjuk az összes raktározási időt. 
Készletgazdálkodási modelltípusok: 

A raktározás tárgyát képező anyag, cikk iránti kereslet (tehát az output 
folyamata), valamint az elérendő cél (tehát az input folyamata) együttesen 
határozzák meg a készlet lehetséges alakulásait. A készletáramlás szóba jövő, 
lehetséges alakulásait a készletezési modellek írják le. A készletezési modellek 
alapján - a kitűzött cél szem előtt tartásával - meghozzuk azokat a döntéseket, 
amelyek a lehetséges készletezési politikák, készletezési eljárások közül azt a 
készletezési eljárást, politikát alakítják ki, amely a tekintetbe vett körülmények 
között a célt legjobban megvalósítja. Ezt az eljárást optimális készletezési eljárásnak 
nevezzük.  
 A készletgazdálkodási modell a sokrétű valóságnak csak néhány jellegzetes 
tulajdonságát ragadja meg, hogy aztán matematikai módszerek és logikai 
következtetések utján olyan mennyiségi összefüggéseket tárjon fel, amelyek 
elemzése, értékelése során a döntésre sor kerül. Adott esetben (az új termék 
bevezetése külpiacra)a következő modelleket lehetséges alkalmazni: 
A) Optimális tételnagyság modelljét teljes igény kielégítéssel (hiány nem 
megengedett, determinisztikus modell). Amelynek célja olyan készletezési politika 
kialakítása, amely biztosítja a folyamatos igény kielégítést és a beszerzéssel, 
valamint raktározással járó költségeket minimalizálja. 

Matematikailag az optimális készletpótlási eljárás az, ha szabályos időközönként, 
mégpedig mindig abban az időpontban, amikor a raktárkészlet éppen kifogy, 
ugyanarra a szintre töltjük fel a raktárunkat, ami a külkereskedelemben nagyon 
nehezen megvalósítható egyéb okok miatt. Azért ajánlatos a külkereskedelmi cégek 
részére olyan raktárkészlet figyelési rendszert alkalmazni, amely a készlet kritikus 
szintjének elérésekor jelzi a készlet utánpótlásának szükségét. Ez a minimális 
készletszint nem más, mint az a termékmennyiség, amely elfogyhat a készlet 
feltöltődésig eltelő idő alatt. 

Az optimális készletpótlási szintet, az egy alkalommal beszerzendő 
tételnagyságot írja le a Wilson képlet: 

2

1
0 2

k
k

T
Rr =  

ahol 
ro - optimális raktárfeltöltési szint, 
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1k - egy tétel beszerzésére (a tétel nagyságától független) jutó állandó költség, 

2k - raktározási költség: a raktáron tartott anyag egy egységének időegységre jutó 
költsége, 
R - raktárkészlet nagysága, 
T - raktározási idő. 

A készletgazdálkodási modell célfüggvénye ott veszi fel minimális értékét, 
ahol a megrendelés összköltsége egyenlő a raktározás összköltségével. 
 
A készletpótlás gyakorisága: 
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A minimális költség: 

210 2 kRTkK =  
 

B) Optimális tételnagyság modelljét, részleges igény kielégítéssel (hiány 
megengedett). 

Ha megengedjük a raktárhiány előfordulását, vagyis a készlet teljes 
kifogyását, ami a külkereskedelemben nem ajánlatos és a kiskereskedők ideiglenes 
elvesztéséhez vezet, akkor a készletgazdálkodás matematikai modellje is 
megváltozik a teljes igény kielégítés modelljéhez képest. 

Minden τ időszakban τ1 időn keresztül a készlet elegendő az igény 
kielégítésére, azután τ időn át raktárhiány lép fel. Az elmaradt mennyiséget akkor 
szállítjuk, amikor a következő tétel beszerzésre kerül. Ha 
s - a készlet maximális szintje, 

1k - beszerzési költség, 

2k - fajlagos készletezési költség,         

3k  - a hiányköltség egy egységének időegységre eső költsége, akkor  
a készletezési költség 

2
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Az optimális készletpótlási szint: 
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A készletpótlás gyakorisága: 
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A minimális költség: 
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A hiány (kiesés) rátája: 
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Ez az érték fontos szerepet játszik a hiányt megengedő készletmodellekben. 
Forrás: Felleg, (1993). 
 
3.8. Előrejelzés és prognóziskészítés Joker módszerrel 
 

A külpiac-kutatás során, amikor a vállalat nem rendelkezik semmilyen 
tapasztalattal és forgalmi adatokkal ezen a piacon, akkor a prognóziskészítésnél nem 
hagyományos módszereket célszerű alkalmazni, mert egyszerűen nem áll 
rendelkezésre a problema megoldásához szükséges információ. Adott körülmények 
között, az új termék bevezetésének előrejelzésére legalkalmasabb a JOKER 
előrejelzési módszer, mert ez a módszer működik több objektum tulajdonságainak 
összehasonlítása alapján. Ehhez az összehasonlításhoz legalább két objektum (két 
termék) műszaki és forgalmi adatai szükségesek.  

A JOKER a döntések előkészítését, az adatok információvá történő alakítását 
támogatja azzal, hogy: 
1. A vizsgálandó cégek termékei (összefoglaló néven objektumok) 

tulajdonságaikkal (objektív vagy szubjektív tulajdonságaikkal) történő leírása 
esetén kialakuló mátrix adataiból számítással meghatározza a vállalatok, bankok 
vagy egyéb termékek rangsorát. (Az egyes objektumok minden tulajdonságát 
számszerű értékekkel kell leírni.). 

2. Az objektum - tulajdonság összefüggéseket tartalmazó mátrixban választ lehet 
kapni arra, hogy milyen tulajdonságokat és milyen mértékben kell 
megváltoztatni ahhoz, hogy egy kiválasztott objektum a rangsorban előrébb vagy 
hátrébb kerüljön. 

3. Elvégzi ismert és szándékosan elhagyott adatok, illetve ismeretlen adatok 
becslését objektum - tulajdonság mátrix esetén. 

4. Szakértői vélemények - szakértők által adott rangsorok - alapján 
kompromisszumos sorrendet számol. 

A rendszer által alkalmazott modell független az objektumok és 
tulajdonságaik jellegétől, ezért a rendszer széles körben, nagy területen 
felhasználható. Alkalmazása elősegíti az úgynevezett rosszul definiált problémák 
kezelését és megoldását. Ilyen eset akkor áll elő, amikor egy problémát bonyolult és 
összetett jellege miatt nem tudunk minden szempontra kiterjedő „egzakt” modellel 
és „explicit” algoritmussal megoldani. 

A JOKER rendszer olyan számítógépre adaptált eljárás és modellrendszer, 
amely a felhasználó, szakértő, szaktanácsadó tudását, ismeretét és intuícióját 
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alkalmasan kombinálja a feladatkör adatbázisának tartalmával, és az előállt ember-
gép kommunikálási kölcsönhatás eredményeként kapott információk szolgálhatnak a 
későbbi kompromisszumos döntések alapjául. A JOKER alkalmazásával eddig 
nehezen, vagy alig megoldható feladatok válnak elfogadhatóan megoldhatóvá. 
 A JOKER program számítási eljárásának elvi menete: 
Az n tulajdonság (T) és m objektum (O) összetartozó adatait az X = {xij} Objektum-
tulajdonság mátrixban kell rögzíteni, ahol i = 1,2,.....n és j = 1,2,.....m. A 
tulajdonságok jelentőségét, fontosságát az si súlyérték jelölje (si > 0, i = 1,2,.....n ). 
Tulajdonság 
 

Súlyok Objektumok. 
 
O1      O2                      Om 

Cél Generált objektum 
     µι 

T1 s1 x11      x12                     x1m M  
T2 s2 x21 +m  
. 
. 
. 
 

. 

. 

. 

. 

.                     xij 

. 
 

 
0 

 

Tn sn xn1                                          
xnm 

m  

Forrás: Infoker Szövetkezet, (1990). 
 
A kiértékeléshez felhasználói célt (kiértékelési irányt) rendelünk és ez alapján 
hozzuk létre az objektumok adataiból az ún. generált objektumot. 
 
Legyen a cél az, hogy a tulajdonság értéke: 
a)   Minél nagyobb legyen, ekkor a célfüggvény maximalizálandó (jele: M) 
A generált objektum vonatkozó komponense, a mátrixban ezen tulajdonsághoz 
tartozó  i-edik sorban található értékek maximuma ( jele: x3 ) lesz. 
 
        x3 = max {xij }  , j=1, …, m 
 
b) Minél kisebb legyen, akkor a célfüggvény  minimalizálandó (jele: M)  
A generált objektum vonatkozó komponense, a mátrixban ezen tulajdonsághoz 
tartozó i-edik sorban található értékek minimuma (jele: x1 ) lesz. 
Ha x1 ≤ 0, akkor  pozitív minimalizálást (jele: m) kell alkalmazni, azaz a program (a 
hasonlóság számításakor) még egy  
 
    G = (1 - p) x1 + px2 
 
értéket vesz figyelembe, ahol p = 0,5 és x2 az adott tulajdonsághoz tartozó sorban, a 
második legkisebb érték. 
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c) Egy konkrét érték légyen optimalizálandó (jele: 0) 
Az optimumként megadandó x > 0 számot a felhasználó adja meg. 
A hasonlósági függvény értelmezési tartománya a nem negatív valós számokra 
terjed ki. Ennek megfelelően, ha bármely sorban x1 < 0, akkor minden ilyen sorban, 
a sorhoz tartozó x1, lineáris eltolást hajtunk végre, a sorban lévő minden elemen. 
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ahol xij az i-edik sor j-edik eleme (j=1,2,...m). 
 
Az X mátrix a lineáris eltolás révén egy Y = {yij} mátrixba ment át, ahol yij ≥ 0, 
minden i-re és j-re. 
Az objektumokat a µi  ≥ 0 komponensekkel jellemzett generált objektumhoz fogjuk 
hasonlítani. A hasonlósági transzformáció M, m, és 0 esetekre. 
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A hasonlósági transzformációval az Y mátrixot a Q = { qik } mátrixra képeztük le, 
ahol     0 ≤ q  ≤ 1. 
Az objektumok közötti rangsort, a hasonlóságok hasonlóságának monoton csökkenő 
sora állítja elő. 
A k-adik objektumra nézve a hasonlóságok hasonlósága: 

A q értéke gyakran közel esik 1- hez és a tizedespont után több, gyakran 3-6 db „9”-
es követi egymást.  
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A rangsor megállapításához ezért „szét kell húzni” a skálát. Ezt a célt szolgálja a 
bázishasonlóság és a γ - szinten normált hasonlóság fogalmának a bevezetése. 
Bázishasonlósági skála: 

(k=1,2,...n). 
A γ − szinten normált hasonlósági skála (γ = 1,4 és β≈155,5): 
 

NHk = 100 Hκ 4β 
 
(A különböző skálák alkalmazása a végeredményt, a rangsort nem befolyásolja. A 
különböző skálák alkalmazására jó példa a földrengések amplitúdójának mérése, 
amely történhet Richter magnitudó illetve Mercalli-Sieberg-felé skálán is.) 
Forrás: Infoker Szövetkezet, (1990).  
 
3.9. A piaci lehetőségek becslésének módszerei 
  
 Egy vállalat külpiaci marketingtevékenységében különösen fontosak az áruk 
vagy szolgáltatások értékesítésének kilátásai. Az eladásokkal kapcsolatos kockázat 
csökkentése minden külpiac-kutatás egyik legelső feladata. 
 A piaci becslés jellemző alkalmazási területe a termékek és szolgáltatások 
értékesitési céljai és kilátásai közötti eltérések felderitése, a tervezett stratégiák 
összehasonlitó értékelése, és annak elemzése, hogy a piac várható alakulása milyen 
visszahatásokkal és következményekkel jár olyan vállalati területekre, mint a 
termelés, a raktározás, a készletezés és a beszerzés. 
 A piaci lehetőség azt a termék- vagy szolgáltatás-értékesítési mennyiséget 
jelenti, amelyet egy adott gazdaságban maximálisan el lehetne érni akkor, ha 
mindenki vásárolna, aki egyáltalán vásárolhat. A piaci lehetőség számszerűsítésére 
az időegység alatti összértékesítés szolgálhat. A piaci lehetőség kifejezi az adott 
termék iránti kereslet határait. Az eltérés nagysága a termék újdonsági fokától (hogy 
volt-e elegendő idő a piacot kifejleszteni) és a piacfejlesztés gazdaságosságától függ. 
Elképzelhető ugyanis, hogy az eladások növeléséhez szükséges marketing-
ráfordítások további növelése nem nyereséges vállalkozás (csökkenő hozadék). 
 Mint minden korrekt értékelés, ez is a pontos feladatmeghatározással 
kezdődik. El kell dönteni a következő feladatjellemzőket: 
1. Mértékegység. A vizsgált mennyiség mérhető természetes mértékegységben (db, 

tonna, liter), pénzmennyiségben (Ft, USD),  és használható relativ viszonyszám 
mértékegység nélkül, ez utóbbit gyakran százalékban fejezhetjük ki (pl. piaci 
részesedés). 

2. Időpont, időszak. Pontosan el kell dönteni, hogy mely időpontra vonatkozik a 
becslés (nap, hét, év). 

3. Termék, terület, fogyasztók. Meg kell határozni, hogy melyik termékkel, milyen 
földrajzi területre és fogyasztói csoportra vonatkozóan készül előrejelzés. 
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4. Környezet. A külpiac-kutatásban a legnehezebb körülírható jellemző, mert 
sokféle tényező befolyásolhatja (makrokörnyezet: demográfiai, gazdasági, 
technológiai, politikai, kulturális környezet, mikrokörnyezet: a vállalat közvetlen 
marketingkörnyezete). 
Itt fel kell hívni a figyelmet egy fontos tényre: minden becslés a környezeti 

tényezők zárt körét veszi figyelembe és feltételezi a környezet viszonylagos 
állandóságát. Különösen nyilvánvaló ez a kvantitativ előrejelzés esetén, hiszen a 
vizsgált jelenség modellje a függő és a független változókat egyértelműen 
tartalmazza, és leirja a változók közötti hatásmechanizmust is (többnyire éppen 
ennek feltárása a becslés célja). Ebből következik, hogy gyorsan változó külpiac, 
ingadozó környezet esetén nem várható a modell stabilitása.   

A külpiaci lehetőségek mérésére alkalmazható: 
 
1. Aránylánc módszer. A módszer a feladat szempontjából figyelembe vehető 

teljes fogyasztói körből mint potenciális vásárlóból indul ki, és fokozatosan, 
százalékos szorzószámokat alkalmazva szűkíti a becslésbe bevontak körét: 

 
MISPFK ⋅⋅⋅⋅=  

ahol,    
K – várható kereslet a termék iránt, 
F – adott országban felhasználó egységek száma, 
P – fentin belül a termék alkalmazhatóságának megfelelő egységek aránya (%), 
S – az eszközőkkel rendelkezők aránya (%), 
I – az innovátorok aránya (%), 
M- a megfelelő pénzügyi feltételekkel rendelkezők aránya (%).(A százalékos 
szorzószámokat 0 és 1 közötti számmal adjuk meg, például 0,8 = 80 %). 

A jelen helyzet azt az időtávot jelöli, ami mellett a vizsgált jelenség 
körülményei nem változnak meg számottevően. 
 
2. Piacfelépítési módszer.  Ez a módszer feltételezi, hogy a piac jól azonosítható 
szegmensekre bontható, és minden szegmens igénye külön-külön becsülhető. A 
teljes kereslet összesítéssel áll elő. A kereslet meghatározásához a következő 
táblázatot töltjük ki: 
 
Megnevezés Szám (A) A típust igénylők 

százaléka (B) 
Elérhető 
százalék (C)

Szegmens  
Piacpotenciál 
( )CBA ⋅⋅  

     
Összesen:     
Forrás : Lehmann, (1985). 
 

Nyilvánvaló, hogy mindkét módszer sikere, pontossága azon múlik, hogy az 
egyes tényezők hogyan, milyen pontossággal becsülhetők. Szerencsés, ha szekunder 
forrásból (statisztikai kiadványok, szakmai szervezetek tájékoztatói, publikált 
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piackutatási tanulmányok) meg tudjuk szerezni az adatokat.  Fejlett piacgazdasággal 
rendelkező országokban gyakran megvásárolhatók ezek az információk. 
Keleteuropában gyakran nem az a helyzet. Ilyenkor vagy szakértői  becslésekre kell 
hagyatkoznunk, vagy a klasszikus, általában meglehetősen költséges piackutatási 
módszereket alkalmazzuk: a vevők szándékainak felmérése, az eladószemélyzet 
véleményének megkérdezése, a piaci teszt módszer (Kotler, 1998). Mindkét eljárás 
fő előnye abban rejlik, hogy az egyszerű találgatás helyett rendszeres gondolkodásra 
kényszerít. 

Célszerű durván megbecsülni az eljárások várható pontosságát. Ha az 
aránylánc módszerben alkalmazott tényezőnként az elkövetett relatív hiba legfeljebb 
5% és ha minden tényezőt éppen a legkisebbre, vagy a legnagyobbra becsülünk, 
akkor az eredmény relatív hibája bizony elég nagy. Szerencsére a bizonytalanságot 
csökkenti, ha több szakértő véleményét kérjük ki. (A hibaanalízis statisztikailag 
korrekt elvégzése – tekintve, hogy szubjektív valószínűségi változók szorzatának 
eloszlásáról van szó – meglehetősen bonyolult, így ettől eltekintünk.) Forrás: 
Lehota, (2001).  
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4. A KÜLPIACKUTATÁS FOLYAMATÁNAK FŐ SZERVEZÉSI ELVEI 
 
 Ahogy a marketingdöntések a külkereskedelem terén egyre bonyolultabbá 
váltak, úgy lett egyre nehezebb feladat a marketingdöntésekhez szükséges 
információk meghatározása, specifikálása, megszervezése és értékelése is. A 
marketingszakembernek képesnek kell lennie hatékony módszerek alkalmazására 
annak eldöntésében,  hogy mikor van szükség kutatásra, és meg kell tudnia tervezni 
azokat a kutatási lépeseket, amelyek hasznos információkkal látják el a 
döntéshozókat. Szüksége van gyakorlati módszerek ismeretére, hogy irányítani tudja 
a kutatást, hogy az valóban a megkívánt, pontos adatokat eredményezze. A 
piackutatás sikere azon múlik, hogy mennyire hozzáértő az, aki készíti. A 
külpiackutatás előkészítését célszerű a következő öt lépésre osztani:  

1. A probléma meghatározása. 
2. A kutatási terv kialakítása: 
- az informaciós szükséglet pontosítása, 
- döntés az adatfelvétel módjáról, 
- a szükséges kutatási segédeszközök, kérdőív kialakítása. 
3. Az adatgyűjtés lebonyolítása. 
4. Az adatok feldolgozása és elemzése.  

  5.   A kutatási eredmények közlése. 
 Amikor külpiackutatást végzünk, végig kell gondolnunk, hogy az öt fő 
munkaszakasz hogyan végezhető el legjobban. Ezért az egyes lépcsőfokokat tartalmi 
szempontból részletesebben is megnézzük.  
  
4.1. A probléma meghatározása 
 
 A külpiac-kutatás során először is arra kell összpontosítani a figyelmet, hogy 
meghatározzuk a termék külpiacra bevezetésével kapcsolatos probléma természetét 
és határait. A probléma általában a normális vagy elvárt működéstől való 
eltérésekben, a célok elérésének meghiúsulásában jelentkezik és azt jelzi, hogy a 
szervezeten belül vagy kívül valami megakadályozza a kívánt cél elérését. A 
csökkenő forgalom, vagy a növekvő ráfordítások szintén ilyen tünetek lehetnek. 
 Ahhoz, hogy a probléma specifikus okait feltárhassa egy kutatás, meg kell 
határozni a probléma terjedelmét, és azokat a feladatokat, amelyek már túlmennek 
az egyszerű felszíni tüneteken. A kutatási célnak meg kell jelölnie a széles, 
cseppfolyós probléma megoldásához szükséges adatok körét. A problémát pontosan 
meghatározott és kutatható állításokká kell átfogalmazni. A külpiac-kutatás  
alapproblémája egy terméknek a külpiacra való bevezetése. 
   Alproblémák: 
- a bevezetendő termék külpiaci versenyképességével járó problémák, 
- a belépő vállalat versenyképességével járó problémák a külpiacon, 
- a bevezetendő termék külpiaci helyzetének megallapításával járó problémák, 
- a bevezetendő termék ár-forgalom előrejelzésével járó problémák a külpiacon, 
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- a külföldi fogyasztó szemével optimális-e a bevezetendő termékskála 
(termékszerkezet) problémai,   
- a bevezetendő termék szállításával és raktározásával járó problémák. 

A kutatástervezés következő lépcsőfoka: az alapproblémát legjobban 
megoldó kutatási terv  kialakítása. 
 
4.2. A kutatási terv kialakítása 
  
 A vizsgálat előkészítésének második lépésében ki kell alakítani a külpiac-
kutatási tervet. „A kutatási terv a vizsgálat egyes lépéseit meghatározó olyan 
műveletrendszert jelent, amely előzetesen kitűzi, hogy milyen információk 
gyűjtendők, mely forrásokból és milyen eljárásokkal” (Green-Tull, 1982). 
 A külpiac-kutatási tervnek meg kell fogalmaznia a hipotézist. Ennek alapját a 
korábbi kutatások, a várható eredményekre vonatkozó tapasztalatok és elvárások 
képezik. A hipotézis tulajdonképpen a problémára, illetve a helyzetre vonatkozó 
feltételezés, amely éppúgy lehet hamis, mint igaz.  
 A külpiac-kutatás alapdilemmája teljesen logikus: minél jobban adaptáljuk a 
kutatási módszertant a lokális környezet adottságaihoz, annál jobb, mélyebb 
eredményekre számíthatunk. A termékbevezetés szempontjából fontos a gondos 
előkészítés, hiszen a hibás módszertanú nemzetközi  piackutatás lényegesen 
nagyobb pénzügyi veszteséget okozhat, mint egy belföldi.  
 A külpiac-kutatási terv alapján szervezhetjük a munkát, ez tehát a konkrét 
vizsgálat kiindulópontja. A kutatási terven belül alakítjuk ki az elvégzendő 
feladatokat idő- és költség vonzattal együtt. Azért fontos az információs szükséglet 
pontosítása.  

A külpiac foglalási döntések különböző jellegűek:  
- közvetett export, 
- közvetlen export, 
- licenc vétel, 
- közös vállalkozás, 
- közvetlen beruházás. 

Az egymást követő stratégiák növekvő elkötelezettséget, kockázatot, 
ellenőrzést és 

profitpotenciált jelentenek. Ezekben az esetekben ennek megfelelő az 
információszükséglet is: 
1. A külpiac makrokörnyezetével kapcsolatos információk között a legfontosabbak: 
- demográfiai környezet, 
- gazdasági környezet, 
- természeti környezet, 
- technológiai környezet, 
- a politikai/jogi környezet, 
- a társadalmi/kulturális környezet, 
- a fogyasztói magatartás modellje. 
2. A fogyasztói magatartást befolyásoló főbb tényezők: 
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- társadalmi tényezők, 
- személyes jellemzők, 
- pszihológiai tényezők, 
- vásárlási döntési folyamat és szakaszai, 
- vásárlási szerepek, 
- vásárlási magatartás. 
3. A külpiaci versenyelemzés: 
- a versenytársak indentifikálása, 
- a verseny piaci koncepciója, 
- a versenytársak stratégiájának felismerése, 
- a versenytársak céljainak meghatározása, 
- a versenytársak erős és gyenge pontjainak feltérképezése, 
- a versenytársak reakcióinak előrejelzése. 
4. A külpiaci értékesítési csatorna vizsgálata: 
- szállítási lehetőségek és költségei, 
- kiskereskedők kutatása, 
- nagykereskedők felkutatása. (Kotler, 1998). 

A célpiac kutatása azt a célt szolgálja, hogy megalapozza a piacválasztást és 
szelektálja a marketingdöntéshez szükséges információkat. A szelekciós 
folyamatban a megfelelő információk birtokában végzett többlépcsős szűrést a 6. 
számú táblázat (mellékletben) mutatja meg. 
 A döntés az adatfelvétel módjáról a külpiac-kutatásban  olyan helyzettel jár, 
amellyel ritkán vagy korábban egyáltalán nem találkoztunk, ugyanakkor a 
vállalkozás szepontjából nagy jelentőségű.  Ezek stratégiai jellegű döntések, és 
olyan információszükségletet támaszthatnak, amelyet a rendelkezésre álló 
információs bázis nem, vagy csak részben tartalmaz. Ez esetben speciális 
adatfelvételre van szükségünk, amelyet a primer piackutatás nyújthat. A szekunder 
jellegű információk súlya a primer jellegűekhez képest elsősorban a döntési 
problémától függ.  

A külpiac-kutatásban érdemes több módszer kombinációt használni, mert 
külpiac-kutatást végzünk, figyelembe véve: 
- az információ szükségletét, fontosságát, 
- az információ elérhetőségét,  
- az információ szerzésének költségét, 
- az információszerzési időt. 

A fent felsorolt elvekre alapoztam a külpiac-kutatási hálós terv kialakítását. 
 A külpiac-kutatás komoly szervezési nehézségekkel járhat. A kutatási 
funkció szerveti alapmodellje kétféle lehet: 
- makropiramid, 
- ernyő típusú. 

Mindkét megoldásnak vannak előnyei és hátrányai a 7 sz. táblázat 
(mellékletben) részletezése szerint. 
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A megkérdezéses primer külpiac-kutatás esetében a legfontosabb és 
elengedhetetlen segédeszköz a kérdőív, amelynek terjedelme és bonyolultsága attól 
függ, hogy milyen módon szeretnénk kommunikálni. 

A megkérdezéses külpiac-kutatás javasolt lépései a következők: 
1. A projekt kidolgozása a megbízó bevonásával. 
2. A helyi ügyökségek kiválasztása. 
3. A kérdőív kidolgozása a központban. 
4. A kérdőív fordítása a kutatási célországban és a fordítás ellenőrzése a 

központban. 
5. Helyi próbakérdezés. 
6. A kérdőív központi véglegesítése. 
7. A helyi kérdezőapparátus felkészítése a központ kiküldöttjei vezetésével. 
8. A megkérdezés végrehajtása. 
9. Kódolási és adatszerkesztési terv rendelkezésre bocsátása a helyi 

ügynökségeknek. 
10. A szerkesztett és kódolt kérdőívek beküldése a központba. 
11. Központi adatbázis-ellenőrzés. 
12. Központi adatfeldolgozás. 

A megfigyelést és a kísérlet alkalmazásának körülményeit is javasolt előre 
megtervezni, a segédeszközöket kialakítani. 

A külpiac-kutatási probléma megoldásához nem elegendő a szekunder 
adatok összegyűjtése, feldolgozása, értékelése, hanem szükség van primer kutatásra 
is. Az eredeti adatfelvétel módja lehet megkérdezés, megfigyelés és kísérlet, vagy 
annak kombinációi, attól függően, hogy „minőségi” vagy „mennyiségi” jellegű 
adatokra van-e szükségünk, mert az alkalmazandó eljárások kiválasztásánál e 
szempontra is tekintettel kell lenni. 

A kvalitatív külpiackutatás problémája, hogy a koordináló ország 
képviselőjének meg kell jelennie a helyszínen, és ez rengeteg utazással jár, ami 
energia, idő és költség szempontjából nagyon kevéssé hatékony. 

A külpiac-kutatási terv kialakítása során rendkívül fontos feladat, hogy az 
adatgyűjtési módszer és az adatfeldolgozási módszerek összhangban legyenek 
egymással és megfeleljenek a kutatási téma sajátosságainak is. 

Az információk összegyűjtése után a kutató osztály ellenőrizni tudja a 
hipotéziseket. A hipotézisek elvetése vagy igazolása a kutatás végső eredménye. 
 
4.3. Az adatgyűjtés lebonyolítása 
 
 A külpiac-kutató számára az adatok két típusa érhető el. Az elsődleges 
adatok, amelyek megfigyelések eredményei, vagy közvetlenül a válaszadóktól 
gyűjtötték be őket. A másodlagos adatok a szervezeten belülről vagy kívülről 
származnak, és nem az adott vizsgálat számára készültek. A másodlagos adatokra jó 
példával szolgálnak a különböző statisztikai kiadványok. Az  ábra azt mutatja be, 
hogy mi a különbség az elsődleges és a másodlagos adatok között. A másodlagos 
adatok már "készen vannak", az elsődleges adatokat a vállalatnak magának kell 
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megszereznie és feldolgoznia. Az ellenőrizendő hipotézis természete és típusa 
határozza meg a kutatás általános módját. Eszerint a kutatás lehet: feltáró, leíró és 
kauzális. 

A külpiac-kutatáskor felhasználható szekunder információért a célországbeli 
kereskedelmi képviseletekhez lehet fordulni, információs központokba, a 
magyarországi kereskedelmi kirendeltségekbe, egyéb piackutatási cégekhez. 

 
Felhasználható szekunder információforrások: 
 

- OF Kereskedelmi Képviselet, 
- ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelmi Kht. Viszonylati és FÁK - csoport 

(Bp. V. ker. Dorottya u. 4). 
 Adatbankok: 
- BI Forecasts, Dialog IP-Sharp (35 ország gazdasági fejlődésének előrejelzése), 
- BI Time Series, DIALOG IP Sharp (130 ország gazdasági mutatói), 
- COMEXT-EUROSTAT CISI (az EU országok export-import statisztikáinak 

idősorai), 
- Industry Data Sources, Dialog Data Star (piaci tanulmányok, gazdasági 

kiadványok), 
- ITIS, DRI Europe (az OECD országok import-export statisztikái), 
- PROGNOS, PROGNOS AG (előrejelzések 36 országról), 
- SCAN-A-BID, Data Star (információk a fejlődő országok projektjeiről). 
A piac nagyságáról: 
- European Marketing Data and Statistics, 
- European Marketing Pocket Book, 
- International Marketing Data and Statistics, 
- Business Monitor (sorozat különböző iparágakról). 
A versenytársakról: 
- Dun’s Europe, 
- Europe’s 15000 Largest Companies, 
- Extel’s European Companies Services, 
- Principial International Business, 
- Kompass (országonkénti kiadások), 
- Companies’ Annual Reports Collection, 
- Fame CD-ROM, 
- Asia’s 7.500 Largest Companies. 
Üzleti trendekről: 
- The Book of European Forecasts, 
- Marketing in Europe, 
- European Trends, 
- Economic Trends, 
- Family Expenditure Survey, 
Az Európai Unió statisztikáiról és információs forrásairól: 
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- Eurostat kiadványsorozat, témái: általános statisztika, gazdasági élet, pénzügy, 
lakosság, szociális helyzet, 

- European Access, European Research: Kelet- és Nyugat-Európa gazdasági és 
társadalmi kapcsolatait vizsgáló folyóirat, 

- European Report (kéthetente megjelenő kiadvány ipari, gazdasági és politikai 
témákban). 

Kivonatok és indexek: 
- Business Periodicals Index, 
- ANBAR Marketing and Distribution Abstracts, 
- Research Index. 
Publikált információk forrásai: 
- Guide to European Marketing Information, 
- Compendium of Marketing Information Sources, 
- Croner’s A-Z of Business Information Sources, 
- McCarthy Cards, 
- UK and Europe Market Information: Basic Sources. 
Internet: 
 A szekunder információk forrása lehet az Internet is.  
 Az Internetet alapvetően két formában tudjuk bevonni a piackutatásba: 
- a mindennapi piackutatásban vagy 
- piackutatás az interneten keresztül. 
- A piackutatási szakma honlapja az Interneten: 
- http://www.yahoo.com 
- Az Európai Unió on-line információs rendszere: 
- http://europa.eu.int/business 
- -Nemzetközi kiállitások katalógusa:  
- "Messedatenbank" www. expobase. com 
- -Nemzetközi cég katalógusa:  
- "Cégjegyzék" www. europages. com 
Forrás: Hoffman - Kozák, (2000). 
 

Ha az adott problémáról több információ szükséges, és a hipotézis egészen 
speciális, akkor a marketingszakember feltáró országtanulmányt készít. Sok esetben 
már a szervezet marketing adatbankjában lévő adatok áttekintése és néhány 
nyilvánosságra hozott másodlagos adat begyűjtése és elemzése is kielégítő 
eredményt hozhat. A vállalaton belüli és külső szakemberek megkérdezése is 
hozzájárulhat a szükséges többletinformációhoz. A feltáró jellegű irányultságnak az 
előnye, hogy lehetővé teszi a marketingszakember számára, hogy már nagyon 
korlátozott adatbázis alapján is rövid elemzéseket készíthessen. 
 Leíró kutatásra kell vállalkozni, ha a marketingszakember felismeri, hogy 
bizonyos jelenségek jellemzőit meg kell értenie ahhoz, hogy az adott problémát meg 
tudja oldani. Kutatást végezhet például a fogyasztók iskolázottsági, foglalkozásbeli 
vagy kor szerinti megoszlására, megállapíthatja, hogy hányan vásároltak tápetát az 
elmúlt hónapban. Mivel célja a leírás, a jelenségek csoportosítása, hogy ezek 
elemezhetők legyenek, elengedhetetlen a statisztikai adatok feltárása. 
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 A leíró tanulmányokat előrejelzésre is használják. A kutató például 
megpróbálja megbecsülni, hogy hányan fognak venni egy adott terméket. Ennek 
során használhat például kérdőíves vizsgálatot, számítógépes feldolgozást, és 
kiszámíthatja becslése hibahatárait is. A leíró tanulmány általában jelentős előzetes 
tudást feltételez, és pontos probléma meghatározást követel meg. A kutatásunk 
feladata az adatgyűjtéshez és az adatok kiértékeléséhez legjobb módszerek 
megtalálása. 
 Az oksági kapcsolatokra vonatkozó hipotézisek tesztelése egy leíró 
tanulmánynál is összetettebb megközelítést kíván meg. A vizsgálat alapfeltevése, 
hogy egy adott X változó az oka Y változónak. A marketingszakemberek ebben az 
esetben úgy kell megterveznie a kutatást, hogy az összegyűjtött adatok bizonyítsák 
be vagy cáfolják meg a feltételezett oksági kapcsolatot. Ennek során meg kell 
próbálnia az összes többi szóba jöhető változót változatlanul tartani. 
 
4.4.  Az adatok feldolgozása és elemzése 
 
 A hipotézis teszteléséhez szükséges adatok begyűjtése után elkezdhető a 
kutatási eredmények értelmezése. Az értelmezés összetett feladat, amely az adatok 
elemzését igényli a lejjebb felsorolt módszerekkel és azoknak kombinációjával. A 
modell alkalmazásával már az adatgyűjtési szakaszban elkezdhetjük azok 
folyamatos elemzését. Értékes bepillantásokat nyerhetjük azokra a területekre, 
amelyeket a formális elemzés során kell alaposan vizsgálni. Az elemzés során 
kialakítható a külpiaci belépési stratégia, ha megfelelő módszereket alkalmazunk az 
elemzés során. Ezek között: 

1. SWOT-elemzés. 
2. Mátrix-módszer. 
3. Termék-teszt sorozat módszerei. 
4. Előrejelzés módszerei. 

 A következtetések levonásának első lépése általában az adatok táblázatos 
formába való rendezése. A táblakészítés után következik az elemzés. A statisztikai 
elemzés arra összpontosít, hogy mi a tipikus, vagy hogy mi tér el az átlagtól. Ez azt 
mutatja, hogy milyen mértékben különböznek a válaszadók, illetve milyen az 
eloszlásuk a mért változók mentén. 
 
4.5. A kutatási eredmények közlése 
 
 A kutatás befejező lépése a kapott eredmények bemutatása. Az írásos 
jelentés elkészítése előtt nekünk már tisztában kell lennünk azzal, hogy az 
összegyűjtött adatok hogyan válaszolnak a kutatás elején feltett kérdésre. Az 
esetünkben nagyon valószínűtlen, hogy a kutatás mindent begyűjtött, ami a felvetett 
kérdés megválaszolásához szükséges. A teljesség ezen hiányát, valamint ennek okait 
is be kell mutatni a tanulmányban. 
 Az adatok elemzése a hipotézis elvetéséhez vagy elfogadásához vezet el. Az 
eredményeket kutatási jelentés formájában, írásban foglaljuk össze, hiszen a feladat 
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az, hogy a kutatás eredményeit közöljük a döntéshozókkal, akiknek ezt használniuk 
kell. A kutatási jelentés  az eredmények és a következtetések összefoglalásával 
kezdődik, különösen akkor, ha a döntéshozóknak nincs idejük elmélyülni abban, 
hogy az eredmények miből származnak. Mindennek ellenére a kutatási jelentésnek 
tartalmaznia kell az adatok elemzését és a következtetések levonásának módját, le 
kell írnia az alkalmazott kutatási módszereket és eljárásokat, és közölnie kell a 
kiinduló adatokat is. 
 A döntéshozóval meg kell ismertetni és értetni a kutatásban alkalmazott 
módszereket és eljárásokat. Ekkor lesz képes a kutatási eredményeket személyes 
tapasztalatába beépíteni, ha azonban nem érti, hajlamos lesz a kutatási eredményeit 
félreértelmezni. Ezért fontos az, hogy a kutató tekintetbe vegye azt, hogy kinek a 
számára készíti a kutatási jelentést. Csupán így tud megfelelő magyarázatokat és 
érthető nyelvet használni, ami viszont előfeltétele annak, hogy eredményeit 
felhasználják. Jó módszer erre a potenciális felhasználóval való személyes 
beszélgetés az írásbeli beszámoló elkészítése előtt. 
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5. A VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI 
 

A külpiackutatással kapcsolatos tevékenységek igen bonyolult 
kölcsönhatásban állanak egymással. A kutatási célok által meghatározott feladatok 
valamennyire eredményesnek itélhető megoldása csak olyan kutatási módszer esetén 
remélhető, amely logikailag összeköti a vizsgálandó jelenségek bonyolult rendszerét 
és képes megfelelő szintű kölcsönhatásainak leirására és értélmezésére. 
 
5.1. A piackutatás folyamatának ütemezése, logikai tervezése  
 

Az exportpiac kutatásainak tervezését és ütemezését a hálótervezési módszer 
segítségével oldottam meg, figyelembe véve azt a tényt, hogy külpiackutatást a 
termék bevezetése (első megjelenés) szempontjából végzünk.     

 A hálóterv a tevékenységekből és az eseményekből tevődik össze. A 
tevékenységek alatt a piackutatási lépések értendők, az események alatt azok 
értékelése. Az eddig elhangzott információk alapján a következő tevékenységekből 
álló piackutatási tervet építettem fel. Véleményem szerint a lenti terv optimális 
számú tevékenységből áll. Az idő szempontjából a piackutatási tervet három és hat 
hónap alatt célszerű végrehajtani. A kutatás végén általában a piackutatási részleg az 
országtanulmányt készíti el.  

 
A logikai hálótervet hét fő szakaszból állítottam össze: 

 
1.  A KÜLPIACI MAKROKÖRNYEZET KUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE. 
2.  KERESLETKUTATÁS ÉS FOGYASZTÁS VIZSGÁLATA. 
3.  ÉRTÉKESITÉSI CSATORNA VIZSGÁLATA. 
4.  KÍNÁLAT VIZSGÁLAT ÉS KONKURENCIAKUTATÁS. 
5.  GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK, PROGNÓZIS KÉSZÍTÉS. 
6.  PIACRA BELÉPÉSI DÖNTÉS. STRATÉGIA ELŐKÉSZÍTÉS. 
7.  A TERMÉKBEVEZETÉS.  
 

A piackutatási terv a külpiackutatás sajátosságainak figyelembevételével 
készült el, mert a marketing makroökonómiai kérdéseit legjobban a nemzetközi 
marketing tükrözi. A legegyszerűbb értelmezésben a nemzetközi marketing "a 
nemzeti határokon túl kifejtett marketing", ahol az egyes aktivitások (termék-, ár-, 
döntések) a külföldi piacokon jelennek meg. Azonban érdemes a nemzetközi 
marketing néhány olyan sajátosságát külön is kiemelni, amelyek az exportpiacok 
nemzeti jellegéből, azok különbözőségéből fakadnak és a külpiac-kutatási 
folyamatra hatást gyakorolnak: 
- az egyes piacokon eltérőek a fogyasztói igények, a fogyasztók szokásai, 
különbözőek a vásárlási motivációik, 
- más elvek, más kritériumrendszer alapján szerveződhetnek a piaci szegmentumok, 
- a földrajzi, a kulturális távolság befolyásolja az alkalmazható 

marketingmódszereket és eszközöket, 
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- az egyes piacok követelményszintje a minőség, a korszerűség, a megkívánt 
üzleti kondíciók tekintetében erősen eltérő lehet, 

- a marketingmunka összetettsége az egyes piacokon különböző,  
- eltérőek a disztribúciós rendszerek, különbözik a kereskedői mentalitás, 
- eltérőek az egyes piacokon alkalmazandó "játékszabályok", a jogi, a pénzügyi 

szabályozás, 
- jelentősek a különbségek a piaci kockázatok mértékét illetően,  
- eltérőek a különböző piacokon a marketingköltségek. 

Ezek azok a fő kritériumok, amelyeket a külpiacra lépés előtt érdemes 
megvizsgálni a bevezetendő termékekkel összefüggésben, mert stratégialag a 
külpiackutatás eredményei adják az alapját a külpiaci magatartás és alternatív 
stratégia kialakítása céljának és fejlesztésének. (Meyer, 1995).    
 A vállalatok külpiaci belépése a marketing tervezése nélkül elképzelhetetlen. 
Azért a külpiac-kutatási tervben helyet adunk a marketingtervezésnek is. Az üzleti 
tevékenység tervezése négy fejlődési fokozaton megy keresztül, míg eljut a valóban 
hatékony stratégiai tervezéshez: 
 1. Tervezés nélküli állapot: a vállalat úgy érzi, hogy könnyen kézben tudja 
tartani a piacot, "nincs ideje" marketingtervezésre, napi cselekedeteit a túlélés 
vezérli. 
 2. Költségvetés-alapú gazdálkodás: a vezetés a vállalat növekedéséhez 
szükséges anyagi eszközöket határozza meg, aminek alapja az éves várható 
értékesítés és ennek költségigénye. A tervezés e típusa pénzügyi megközelítésű, 
rugalmatlan, nem tekinthető hatékony vállalati tervezési módszernek. 
 3. Éves tervezési rendszer: három alaptípusa terjedt el a gyakorlatban: a) a 
"lefelé" tervezés, amikor is a vállalat vezetése megállapítja a következő évben 
elérendő célokat és a vállalat részlegei ehhez igazítják, eszerint tervezik 
marketingtevékenységüket; b) az "alulról felfelé" tervezés, amikor a vállalat egyes 
részlegei dolgozzák ki saját célkitűzéseiket és az ehhez szükséges feladatok 
rendszerét, majd a vállalat vezetése ezeket a résztevékenységeket összegezi; c) a 
"vállalati célok lefelé, tervezés felfelé" módszere, a vállalat részlegei, erre alapozva, 
dolgozzák ki saját terveiket; 
 4. Stratégiai tervezés: lényege a hosszú távú gondolkodás, a vállalat 
termékeinek piaci élete szerinti tervezés. Hatékonyan alkalmazható az úgynevezett 
"gördülő tervezés" a stratégiai tervek készítésekor : a vállalat minden évben elkészíti 
a következő három vagy öt év tervét és csak ennek ismeretében alakítja ki az éves 
tervét. A hosszú távú terveknek - a környezet változásaihoz alkalmazkodó - 
évenkénti átdolgozása pontos illeszkedést tesz lehetővé a piac változásaihoz. A 
külpiacra belépés hosszútávú stratégiai célok elérését szolgálja, mert rövid távon a 
kutatási költségek lehet, hogy nem is térülnek meg, vagy a piackutatás költségeinek 
nagy hányada  miatt a termék összköltségében rontja a termék versenyképességét a 
külpiacon.     

A marketingtervet a következő alkotóelemekből állítjuk össze:  
- Helyzetelemzés: a vállalati és piaci környezet bemutatása, ennek összetevői: a múlt 
vizsgálata, reális előrejelzés, a lehetőségek és kedvezőtlen események feltüntetése, a 
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vállalat erős és gyenge oldalainak bemutatása SWOT-elemzési módszer 
segítségével. 
- Feladatok és célok: a vállalati és külpiaci környezet lehetőségeinek ismeretében 
meghatározzák az elérni kívánt nyereséget és döntenek arról, hogy milyen úton 
érhető el (értékesítés növelése, költségek csökkentése) lineáris programozás 
alkalmazásával. 
  - Akcióprogram: taktikai döntéseik felsorolása, amelyeket többnyire naptári évre, 
azon belül hónapokra, sőt hetekre bontva ismertetnek. A taktikai lépések segítik a 
vállalatot a piaci illeszkedés, a rugalmas alkalmazkodás képességének növelésében. 
- Költségvetés: azokat az összegeket tartalmazza, amelyek befektetése feltétlenül 
szükséges a kitűzött célok eléréséhez. A gyakorlatban a "vagylagos választású" 
gazdálkodás terjedt el (magasabb és alacsonyabb értékesítéshez szükséges költségek, 
azaz alternatívák szerinti bontásban). A költségvetés a termelés, az elosztás és a 
marketing költségeit tartalmazza, szembeállítva a várható bevétellel és a 
nyereséggel. 
- Ellenőrzés: a terv végrehajtásának ellenőrzése tulajdonképpen a visszacsatolás. 
Többnyire havonként vagy negyedéves bontásban vizsgálják a terv teljesítésének 
menetét, és ha szükséges, módosításokat hajtanak végre. 
- A nem várt események terve: a külpiaci marketingterv szerves része, amely 
felvázolja azokat a vállalat számára kellemetlen eseményeket, amelyek 
bekövetkezése kisebb-nagyobb mértékben valószínűsíthető. A vállalatvezetés 
számára így lehetőség kínálkozik arra, hogy előre megtervezze a rosszabb piaci 
körülmények megkívánta lépéseket. (Szabó, 1979). 
 A fent felsoroltakat meg lehet oldani Microsoft Projekt programmal, 
amelynek használata segítségével megoldhatók a piackutatással kapcsolatos 
tervezési feladatok. 

Az adott esetben ajánlom a piackutatás főbb fázisait, amelyeket figyelembe 
kell venni az olyan vállalatnak, amely külkereskedelmi tevékenységet folytat és 
szeretné eddig ismeretlen piacra kivinni a termékeit vagy szolgáltatásait.  

A külkereskedelmi piackutatást megnehezíti, hogy a külföldi piactól való 
távolság nemcsak földrajzi. Esetenként ennél jelentősebbek a felfogásbeli 
különbségek az egyes országok kereskedői, illetve fogyasztói között. A külföldi 
üzletfél vagy a fogyasztó nemcsak más nyelvet beszél, de mások a szín, ízlés igényei 
is, nem kismértékben kulturális örökségen alapuló különbségekből adódóan másként 
reagál. Jóllehet az integrációk korszakában egy sor ország fogyasztóinak szokásai, 
viselkedése közeledik egymáshoz, a külkereskedelmi kapcsolatok már-már 
„belkereskedelemnek” tekinthetők ebben a vonatkozásban is, az exportőr egymástól 
távol eső piacain a fogyasztók gondolkodásmódja, motivációi mégis igen eltérőek 
lehetnek. 
 A már megismert tényezők mellett ezért a piackutatónak, a piacot a reklám 
eszközeivel, külföldi utazásokkal, intenzív ajánlati tevékenységgel „megdolgozó” 
exportőrnek arra is gondolnia kell, hogy minden egyes exportpiacnak megvan a 
maga kulturális szintje, kereskedői mentalitása, hagyományai, preferenciarendszere.  
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5.1.1. Célpiac makrogazdasági környezetének kutatása, az állami üzleti 
szabályozás vizsgálata 
 
 Az egyes számú lépést azért javaslom, mert a piacra jutás előtt szükségszerű 
az állami szabályozás vizsgálata és a makróökonómiai kérdések tanulmányozása a 
külpiacra belépési kockázatok csökkentése szempontjából. Az eredmény értékelése 
és a következtetések alapján hozható döntés a piacra jutás feltételeinek és 
stratégiájának kidolgozásához. E témakör a termék, a szolgáltatás szempontjából 
szóba jövő országok politikai, gazdasági, pénzügyi helyzetének részletes 
elemzésével és előrejelzésével foglalkozik. A kutatás felöleli az országok általános 
konjunkturális helyzetének, a gazdasági növekedést meghatározó tényezőknek 
(munkaerő, beruházások, műszaki-tudományos ismeretek felhasználása), a termelés 
iparági szerkezetének, a külgazdasági kapcsolatoknak és a kereskedelmi, a fizetési 
mérleg alakulásának vizsgálatát. A makroszintű elemzésekben a gazdasági, 
pénzügyi, statisztikai adatok dominálnak. 
 A kiválasztott piac makrokörnyezete közvetlenül befolyásolja a vállalat 
stratégiai elképzeléseit, a piac "megdolgozásába" fektetett tőke csak akkor térül 
meg, ha a makrokörnyezeti tényezők nem befolyásolják kedvezőtlenül a piac 
működését és a vállalati elképzeléseket. A vizsgálat alapját a konjunktúrakutatások 
képezik. (Szabó, 1987.). 

A marketing gazdasági környezetét vizsgálva külön hangsúlyozni kell a 
hazai gazdasági környezetnek az exportőr külpiaci magatartását alapjaiban 
meghatározó jelentőségét. A hazai piacon kialakult versenyhelyzet, egy-egy vállalat 
belső piaci monopolhelyzete, a gazdaságpolitika szabályozórendszere, annak 
exportösztönző és esetleges importfékező hatásai, a szabályozórendszer egyes 
eszközeinek vagy egészének változtatási gyakorisága mind olyan elemek, amelyek a 
vállalat koncepciózus gondolkodását külpiaci értékesítésénél belföldi gazdasági - 
gazdálkodási oldalról alapvetően meghatározzák. 
 A nemzetközi marketing gazdasági környezetét markánsan alakítják a 
különböző nemzetközi szervezetek, a bilaterális és a multinacionális államközi 
szerződések is. A GATT keretében létrejött vámmegállapodások meghatározzák az 
egyes piacok preferenciaküszöbét, az OPEC, a nemzetközi áruegyezmények az 
egyes exportőrök ár- és mennyiségi elképzeléseit korlátozzák, de további példaként 
említhetők a különféle környezetvédelmi, a beruházás védelmi vagy az árucsere-
forgalmi megállapodások is. 
 Számolni kell azzal is, hogy a 80-as évek világgazdasági krízisei a világ 
számos országában felerősítették a protekcionizmust. Egyes országok 
importkontingenseket vezettek be (általában vagy csak meghatározott országok 
termékeire), az exportőrökkel önkorlátozó megállapodásokat kötöttek, 
dömpingellenes intézkedéseket hoztak. E protekcionista intézkedések ismét csak 
átrendezik a marketing nemzetközi gazdasági környezetét, egyes exportőröket egyes 
piacokról kizárnak, vagy rosszabb versenyfeltételekkel engednek be. Ezért a 
nemzetközi marketingstratégia központi kérdésévé válhat az is, hogy miként lehet - 
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vegyes vállalatok, saját termelővállalatok révén - a protekcionista intézkedésekkel 
körülvett külföldi piacokon „belföldivé” válni. 
 Az egyes exportpiacokon uralkodó politikai erőviszonyok az üzleti sikerek 
szempontjából ugyancsak meghatározóak. Egyes országokban az uralkodó politikai 
rendszer nagy kockázatai a külföldi marketingszakembert távol tartják, még ha ezek 
a piacok más szempontból oly ígéretesek is. A politikai rendszer stabilitása, a 
külföldi tulajdon államosításának veszélye, a nyereség- és a tőkerepatriálás 
lehetősége, az üzletember személyes biztonsága mind olyan kérdések, amelyek a 
politikai kockázatok mértékét befolyásolják. 
 Célszerű külön hangsúlyozni a nacionalizmus és nemzetközi marketing 
kapcsolatát is. Ez enyhébb esetekben csak a hazai termékek iránti fogyasztói 
preferenciákban nyilvánul meg. Súlyosabb esetekben viszont a nacionalizmus 
egyenesen sikertelenné teszi a külföldiek marketingaktivitását.  
 A politikai környezet azonban nemcsak akadályozhat: a kedvező politikai 
változások, az enyhülés korszakai megnövelik a nemzetközi marketingszakember 
lehetőségeit. Jó példa erre Oroszország elzárt piacának megnyitása a nyugati 
üzletemberek számára csakúgy, mint a kelet-európai országokban lezajló politikai-
társadalmi átalakulások. 
 A jogi környezet rendkívül nehezen feltárható, megismerhető területe a 
nemzetközi marketingkörnyezetnek. Igen sok buktatóval is terhes, ezért 
nélkülözhetetlen, hogy a marketingszakember támaszkodjék jogász segítségére a 
jogi környezet kutatásában. 
 A marketing-mix egyes elemeit érintő rendelkezések a világ különböző 
országaiban igen sokrétűek és sokfélék. Számos ország szabályozza a termékkel 
(csomagolás, adjusztálás, jótállás, termékfelelősség, védjegy, licencia), az 
értékesítési utakkal kapcsolatos kérdéseket (képviselő kötelező igénybevétele, 
külföldiek vállalatalapítása, joint venture szabályok, termékekre előírt 
kényszerpályák), árkérdések (piaczavarás, dömpingár, tisztességtelen verseny, 
árkartell tilalom, ármegkötések), a reklámtevékenységgel kapcsolatos kérdéseket 
(médiahasználat, reklámozási tilalom). 
 Lehetnek jogi szabályozások külön egyes termékekre, az árut kísérő 
okmányokra, az igénybe vehető fuvareszközökre, a lehetséges fizetési módra 
vonatkozóan is. 
 A nemzetközi marketing stratégia sikere szempontjából a különféle 
versenyjogi előírások alapvető jelentőségűek. A külföldiek kezelése iparűzési és más 
kérdésekben a döntőbíráskodás, az adózási előírások, a kettős adózást kizáró 
államközi megállapodások, a beruházás védelmi megállapodások, a lobbyzás, a 
megvesztegetések kezelése stb. mind olyan helyi, nemzeti sajátosságok, amelyeket a 
külföldi marketingszakembernek ismernie kell.  
 A nemzetközi marketing jogi környezete számos exportőr számára az EU 
jogrendszere által meghatározott környezetet jelenti. Az EU folyamatos 
kibővítésével ez a jogrendszer az európai térségben kifejtett marketingtevékenység 
meghatározó pillérévé válik. Az EU szerződés az integrált belső piacon egységesen 
szabályozza a gazdasági és pénzügyi kérdéseken (külső vámok, adók, közösségi 
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valuta, agrárrendtartás, tőkeforgalom) túl a szociálpolitikát, a szakképzést, a 
fogyasztói védelmet, az egészségügyet, a kutatást-fejlesztést, a környezetvédelmet - 
azaz a 370 milliós fogyasztói kört felölelő egységes piac teljes marketing - 
makrokörnyezetét. A magyar vállalat piaci magatartása, versenyhelyzete 
szempontjából a térségben meghatározó szerepe van az EU és Magyarország, illetve 
az EU és más kelet-európai országok között megkötött Európa - megállapodásnak is.       
 A piaci bejutást közvetlenül befolyásoló tényezők kutatása a kiválasztott 
országok termékpiacán tapasztalható: 

- külpiac nagysága, 
- egy főre jutó GDP, 
- nettó-bruttó exportőr / importőr,  

 - mennyiségi importkorlátozások,  
 - vámok, illetékek, belföldi adók,  
 - egyéb korlátozások és szabályok (nem vámjellegű akadályok), 
 - egészségügyi szabályok, szabványelőírások (élelmiszer és gyógyszer 
esetében), 
 - a piacon kialakult kereskedelmi játékszabályok,  
 - a tradicionális kereskedelmi kapcsolatok, 
 - üzleti kultúra, 
 - társadalmi normák és értékek (az egyes országok normái és értékrendje 
szoros összefüggésben áll az országok kultúrájával, bár e kapcsolat szorossága 
természetesen nem egyforma).  
 - üzleti etika (országonként, sőt olykor országon belül is eltérők az etika 
normái), 
 - üzleti módszerek (általában kultúrafüggő az exportpiacokon megszokott 
üzleti tárgyalások menete, a partner megajándékozásának módja), 
  - jogi alapok (export-import szabályozás), 
 - banki rendszer (nemzeti valuta árfolyama, konvertibilitásának feltételei, 
banki hitel kamatláb), 
 - üzletbiztosítási szabályok. 
Forrás: Kotler, (1998). 
 Minden külpiacfoglalás kockázatot rejt magában. Kockázatot azonban csak a 
jövőben megvalósítandó eseménnyel, helyzettel kapcsolatban lehet vállalni. A 
kockázatvállalás tudatos tevékenységet tételez fel, amikor is mérlegelve a jövő 
várható alakulását, döntünk magatartásunk irányáról és milyenségéről. Minden 
döntés kockázatot hordoz. Kockázat nélkül nincs döntés, éppen ezért a döntés során 
azt is vizsgálni és mérlegelni kell, hogy milyen mértékű kockázattal jár a tervezett 
lépés.  
 A kockázat két elemből áll: az érték nagysága és a valószínűség nagysága. 
Mindkettő külön-külön kalkulálható a nyereségre és a veszteségre egyaránt. Ha a 
kockázatvállalás következtében nagy valószínűséggel nagy összegű veszteség 
várható, akkor a jó vezető gondossága a kockázat elkerülését célozza meg. Ha nagy 
valószínűséggel nagy összegű nyereség várható, akkor ugyanez a gondosság a 
kockázat vállalását követeli meg. Ez utóbbi esetben ugyanis a kockázat előli kitérés 
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jelenti a veszteség forrását, vagyis ellentétben áll a "jó vezetői gondossággal" 
(elmaradt haszon). 
 A kockázat két eleme közül az egyik: a veszteség vagy a nyereség 
nagyságrendje viszonylag egyszerű módszerekkel becsülhető. A másik tényező: 
ezek valószínűsége jó ideig csak bizonytalansággal volt becsülhető. A külpiac-
kutatás és a külmarketing fejlődése azonban a bizonytalansági faktort csökkentette. 

Gyakorlatban a kockázat okai a következők lehetnek: 
1. Az IDŐ - höz kapcsolódó kockázat mindenegyes, jövőben megvalósítandó 
program velejárója. A kereslet és kínálat iránya és mértéke egyik napról a másikra 
kellő időben fel nem ismert ok következtében jelentősen megváltozhat, ezért a múlt 
és a jelen gazdasági tendenciái csak nagy óvatossággal extrapolálhatók. 
2. A HELY - hez kapcsolódó kockázat főleg a távolabbi jövőben gyökeresen 
megváltoztathatja a kereslet-kínálat arányát, egy adott helyen, körzetben vagy 
régióban. Közismert példa a közlekedés, az utazások megváltozása döntően 
befolyásolja a kiskereskedelmi forgalom alakulását.  
3. A TERMÉSZETI OKOK - hoz is számos kockázati elem kapcsolódik. Ezek 
között első helyen az időjárás bizonytalanságát kell említeni, ami döntően 
befolyásolhatja a mezőgazdasági termelés, a szezoncikkek, a turistaforgalom, a 
hétvégi szórakozás és sportlehetőségek alakulását. Számolni kell a természeti 
katasztrófákkal, mint kockázati okokkal, mint a földrengés és az árvíz.  
4. A VERSENYTÁRSAK ÉS KERESKEDELMI PARTNEREK - hez kapcsolódó 
kockázat abból származik, hogy nem lehet megbízhatóan kiszámítani sem a 
versenytársak, sem az üzleti partnerek jövőbeni gazdasági lépéseit, sok esetben már 
csak azért sem, mert esetleg ők maguk sem tudják még pontosan az elkövetkező 
időben lépéseik irányát. A kiskereskedelem áruellátását a nagykereskedelem és 
termelők, a nagykereskedelem áruellátását a termelők és az importőrök, a termelők 
ellátását az alapanyag ellátók és az importőrök kapcsolatai teszik bizonytalanná. 
Nem véletlen, hogy ezen a területen, a külmarketing kapcsolatok terén jelentős 
változások mentek végbe, amelyekről itt csak annyit jegyzek meg, hogy a különböző 
integrációk létrejöttében van ennek a legnagyobb szerepe. 
5. A POLITIKAI ÉS ÁLLAMI JOGSZOBÁLYOZÁS - hoz kapcsolódó kockázat 
között meg kell említeni az árszabályozást, az adózást, az engedélyezést, a 
vámeljárásokat, amelyekben bekövetkező változások meghatározhatják az üzleti, 
termelési programok megvalósításának mikéntjét. A vállalkozás éppen ezért igényli 
a stabil politikai és szabályozási környezetet, mert a gyors változások miatt a tervek 
bizonytalanná válnak, növekszik a kockázat, és ez elveszi a kedvet a vállalkozástól. 

A kockázat csökkentésének nem sok lehetősége van. Törekedni kell arra, 
hogy a vállalkozások kockázata minimális legyen, hogy a külpiac-politika tervei 
minél szilárdabb alapokon készüljenek. Ennek érdekében külmarketing-kutatással is 
fel kell tárni a gazdasági életben ható tényezőket, vagy más szóval a külgazdasági 
helyzetet, a folyamatokat, összefüggéseket "átvilágíthatóvá" kell tenni. 
 Minthogy a kockázat csak a jövőben bekövetkező eseménnyel, helyzettel 
kapcsolatban merül fel, ezért az elemzés után a kiszámítható, a kivédhető 
lehetőségekre kell koncepciókat kialakítani. Ugyanabból a helyzetből többféle 
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távlati kép alakulhat ki attól függően, hogy a már meghatározó, kialakító tényezők 
hogyan fognak a jövőben működni. Így például egy adott termék keresletében 
telítődés, műszakilag új termék megjelenése miatt hirtelen fordulat állhat be. 

Viszont az sem mindegy, hogy a jelenlegi helyzet fokozatosan, lassan alakul-
e át, vagy robbanásszerűen következik be a változás. Ennek ismerete a 
kockázatvállalás szempontjából igen fontos, mert ismerni kell a kockázatvállalás 
időtartamát. Robbanásszerű változások a tudományok terén, a társadalmi, a politikai 
életben egyaránt gyakran előfordulnak. Egy-egy forradalmi-technikai találmány 
időszerűtlenné és emiatt gazdaságtalanná tehet egy már jól bevezetett iparágat is.  
 A kockázatát az a vállalkozó csökkenti leginkább, aki eléje megy a 
változásoknak, és pionírszerepre vállalkozik. 
 A kockázatot elsősorban azzal lehet csökkenteni, hogy a várható külpiaci 
helyzetet piackutatással a lehető legalaposabban és realitással vázoljuk fel, és 
megfelelő időben jelezzük előre. 
 A kockázatcsökkentés formája a várható változások megelőzése vagy 
kezdeményezése, ami mindenekelőtt a pioníroknak kecsegtet sikerrel. A piacok mai 
telítettsége mellett a kockázat növekszik, számtalan váratlan irányból következhet be 
változás, amihez csak azok tudnak alkalmazkodni, akik rendelkeznek azzal az 
információrendszerrel, aminek segítségével gyorsan tudnak alternatívákat 
kidolgozni, mert a külpiac gyors változásai még azokat is próbára teszi, akik a 
korábbi időszakokban felkészülteknek vélték magukat. (Bognár, 1995). 
 Az eddig elhangzottak alapján az első számú piackutatási blokkot a 
következő tevékenységekből állítottam össze: 
  
Az állami szabályozás és üzleti szabályozás vizsgálatának PERT módszerrel történő 
tevékenységjegyzéke: 
1. Politikai és gazdasági helyzet, piac nagysága, GDP vizsgálata. 
2. Valami gazdasági és politikai blokkhoz vagy egyezményhez tartozás, esetleges 
tagság (pl. EU, CEFTA) felmérése. 
3. Vámok, illetékek, belföldi adórendszer, vámpreferenciák. 
4. Kontingensek, importengedélyezési rendszer, mennyiségi importkorlátozások. 
5. Banki szféra (nemzeti valuta árfolyama, konvertibilitásának feltételei, DEM/USD 
árfolyama, illetve EURO/USD árfolyama). 
6. Egyéb korlátozások és szabályok (nem vámjellegű). 
7. Jogi környezet kutatása, állami árszabályozás, dömpingellenes törvények, a 
formai előírások az importtal kapcsolatban. 
8. A tradicionális kereskedelmi kapcsolatok elemzése. 
9. Üzleti kultúra, üzleti módszerek (általában kultúrafüggő az exportpiacokon az 
üzleti tárgyalások menete), üzletbiztosítási szabályok (export-import). 
10. Társadalmi és kulturális környezet kutatása, a lakosság megoszlása, az 
életszínvonal és az életminőség, a szociális és gazdasági körülmények. 
11. Az ország technológiai, műszaki szintjének alakulása, nyersanyag ellátottsága, 
munkabér szintje.    
12. Kockázatok tanulmányozása.  
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13. Országtanulmány készítés. 
A makrogazdasági és külpiaci adottságok feltárt és rejtett 

törvényszerűségeiről célszerű a külpiac-kutatónak beszámolni az adott térségről 
elkészített országtanulmányban. Végülis az országtanulmányban az adott ország 
gazdasági, műszaki előnyeiről vagy hátrányairól, társadalmi és kulturális 
eltéréseiről, különbségeiről, sajátosságairól, a politikai rendszer stabilitásáról, 
kedvező vagy kedvezőtlen változásairól kell beszámolni.   
 
5.1.2. Keresletkutatás és fogyasztás vizsgálata 
 

A második pontban összfoglaltam a külpiaci kereslet makroökonomiai 
átakulására és a fogyasztói kultúrára vonatkozó kérdéseket. A keresletkutatás 
metodikáját a termék felhasználásának területe határozza meg, vázlatos bemutatása 
előtt azonban tisztáznunk kell a kereslet és a szükséglet fogalmát és összefüggéseit. 
A szükséglet gazdaságilag indokolt igény, tehát az adott ország fejlettsége határozza 
meg elsősorban a termék szükségletét, azért a kutatási tervben szerepelnek 
tevékenységek, amelyek választ adnak erre a kérdésre (foglalkoztatás, 
munkanélküliség, lakossági megtakarítások). A kereslet olyan szükséglet,  amelynek 
kielégítésére pénzfedezet áll rendelkezésre. A kettő közötti - a vállalat 
szempontjából döntő - különbség tehát a fizetőképesség. 
 A szükséglet mennyiségileg tágabb, mint a kereslet, kutatása a jövő 
szempontjából fontos. A gazdasági fejlettségi szint növekedésével a szükséglet 
keresletté változik, így a jövő piacát a jelen szükséglete determinálja (vagy 
determinálhatja). 
 A fogyasztói külpiacon a szükséglet felmérésében a demográfiai adatok, 
valamint a termék, a szolgáltatás felhasználását befolyásoló (infrastrukturális) 
adottságok ismerete a legfontosabb. A külpiaci keresletkutatás a kereslet nagyságát, 
a fogyasztási szokásokat, a vételt befolyásoló tényezőket, a vásárlás folyamatát veszi 
nagyító alá. Fontos terület a motivációkutatás, amely általában közvetett eljárásokat 
alkalmaz, főként a tudat alatti tényezők (averziók, preferenciák) lehetséges 
megismerése érdekében.  
 A kutatás kiterjed a kereslet kielégítésének az adott piacon kialakult 
rendszerére is, nevezetesen a versenytársak piaci erejének, részesedésének, 
marketing stratégiáinak vizsgálatára. A fentiek összevetéséből állapítható meg, van-
e a vállalat szempontjából lefedetlen piaci szegmentum, illetve milyen eszközökkel, 
kommunikációs jelrendszerrel kell meggyőznie a piac szereplőit, mekkora piaci 
részesedést képes elérni termékével, szolgáltatásaival. 
 Az ipari felhasználók piacán a hagyományos partnerkapcsolatok behatárolják 
a vállalat külpiaci mozgását. Az ipari piac szükségletének megállapítása a 
technológiai szint, az összetétel, továbbá az ipari felhasználók gyártáskultúrájának 
jellegétől függ. A keresletkutatás - túl a műszaki jellemzők ismeretén - a fizetési 
készség és képesség pontos ismeretére terjed ki. A mennyiségi elemzéseket 
kiegészíti a vételben szerepet játszó kulcsemberek felkutatása és a döntéseket 
befolyásoló szerepük vizsgálata. A személyes kapcsolatok e piacon meghatározók, a 
piacba fektetett tőke egyik legfontosabb megnyilvánulása e kapcsolatok folyamatos 
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figyelése és ápolása. A kutatás a továbbiakban kiterjed az ipari felhasználók 
szempontjából fontos információk meghatározására, amely a termékismertetők, a 
gyártmányleírások összeállítását segíti elő. (Hegyi et. Al., 1989). 
 A Business Europe évente publikált " Market Indicators" tanulmánya például 
hasznos tudnivalókat tartalmaz a kiválasztott országok piacméretéről, fejlődési 
tendenciáiról. A piacot befolyásolja a népesség száma, az egy főre jutó GNP kellő 
összehasonlítást ad az országok fejlettségéről (ennek függvényében milyen szinten 
elégíti ki a népesség a szükségleteit, a szükségletek preferenciája alapján), míg az 
egy főre jutó energiafogyasztás a gazdasági fejlettség egyik fő mutatószáma. A 
közvetítő kereskedői lánc eleve meghatározza az elérhető fogyasztói 
szegmentumokat, így vizsgálatuk - különösen megbízhatóságuk ismerete - az 
exportmarketing egészét meghatározhatja.  
 A közületi piac vizsgálatánál (tekintettel arra, hogy e piacon a tenderkiírás a 
versenyeztetés jellegzetes módja) a tenderfigyelés a legfontosabb feladat. A tenderek 
beadási határideje általában rövid (két-három hét), így az a cég, amelyik főpiacának 
a közületi piacot tekinti, naprakész információkkal rendelkezzék nem csupán a kiírt, 
hanem a közeli jövőben esedékes tenderkiírásokról is annak érdekében, hogy 
némiképp meghosszabbíthassa a felkészülési időt. (Az EU-országokban kiírt és a 
jövőben várható tenderekről például naprakész információkat nyújt az Európai Unió 
- Magyarországon is elérhető - hivatalos közlönye). 
  A külpiaci kereslet meghatározása a gyakorlatban - főként a rendelkezésre 
álló adatok hiányosságai miatt - komoly nehézségekbe ütközik. A keresletbecslés 
azonban többnyire járható útnak bizonyul, így megközelítő értékeket kapunk az 
értékesítés alakulásáról. A becslés különösen új termék piaci bevezetésénél mérsékli 
a kockázatot és a külpiackutatás adott fázisában az általam korábban ismertett 
„aránylánc” módszer alkalmazható erre legjobban.  
 A teljes piac nagyságából kiindulva a vállalat meghatározhatja potenciális 
vásárlóinak számát, amely értelemszerűen jóval kisebb, mint a teljes piac mérete. A 
kereslet prognosztizálásától függ a sorozatnagyság időbeli tervezése, a 
marketingstratégia felépítése. A keresletelemzés főbb információtípusai a statisztikai 
jellegű információk, továbbá a primer kutatással megismerhető fogyasztói 
szokásokra vonatkozó, többnyire kvalitatív jellegű adatok. 
 A vásárlás folyamatában meghatározó a vevő mindenkori anyagi helyzete, 
azon belül a szabadon elkölthető jövedelemhányad nagysága és jövőbeli változása. E 
jövedelemhányad változásától függ a nem létfontosságú termékek általános 
kereslete. (Bár ismeretes, hogy a szűkös anyagi helyzetben levő családok olykor 
presztízsokból vásárolnak meg olyan termékeket, amelyek tulajdonlása a külső 
szemlélő számára "nem racionális".) 
 A fogyasztói attitűd és a tudatosság szintén vételt befolyásoló tényezők. E 
két szempont szerint a fogyasztói piac szegmentumokra tagolható (az arányok 
országonként, de azon belül régióként, társadalmi rétegenként jelentősen 
eltérhetnek). 
 Fogyasztói attitűd szerint a fogyasztó lehet: 
- a megszokotthoz ragaszkodó (márkahű fogyasztó), 
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- tudatos fogyasztó, aki csak bizonyos feltételek mellett márkahű, 
- árérzékeny: ár- és gazdaságossági összehasonlítások alapján vásárol (korántsem a 
"szegények" tartoznak e csoportba), 
- emocionális fogyasztó: erősen befolyásolja az image, 
- új fogyasztó, aki egyik kategóriába sem sorolható. 

Tudatosság szerint megkülönböztethető: 
- takarékos fogyasztó: felelősségtudata van háztartási beszerzéseivel szemben, 
rendkívül érzékeny az árra, a minőségre és a termékválasztékra, 
- személyhez kötődő fogyasztó: "ott vásárol, ahol ismerik a nevét", hajlandó az 
olcsóbb ártól is eltekinteni, 
- erkölcsös fogyasztó: a vásárlás számára terhes feladat, "azért vásárol, mert 
vásárolnia kell" (a férfiak és egyes marketingszakemberek aránya a meghatározó).  

A kereslet tulajdonképpen vásárlást jelent. A vásárlás pedig a terméktől 
függően egy összetett döntési folyamat, amely öt fő lépésből áll és a külpiac-kutatási 
tervnek egyik fontos eleme:  
1.  Szükséglet felismerése / a probléma tudatosulása. 

Ebben a stádiumban inkább érzelmi vagy lélektani szükségletek kezdeményezik a 
fogyasztói vásárlást. Két dologtól függ, hogy a fogyasztónak mennyire áll 
szándékában a problémamegoldás: hogy mekkora az eltérés a kívánt és a valós 
szituáció között, valamint hogy mekkora számára a probléma relatív fontossága. Ha 
a probléma ugyan észlelhető, de a kívánt és a valós szituáció között csak kicsi a 
különbség, akkor a fogyasztó nem eléggé motivált ahhoz, hogy megtegye a 
következő lépést a döntéshozó folyamatban. A szükséglet felismerés fázisa számos 
marketinghatással jár. A marketing menedzsereknek ismerniük kell a fogyasztók 
szükségleteit és azokat a problémákat, amelyekkel szembekerülnek és amelyekre 
hatást tudnak gyakorolni a saját termék eladása érdekében. Az adott külpiac kutatási 
fázis végen ki kell dolgozni a szükségletek mesterséges felmerülésére és a vásárlás 
ösztönzésére hatékony reklámkampányt, ami a hatékony marketing mix egyik pillére 
és támaszkodik a vásárló döntési kritériumaira, amik egyben a termék előnyei is. 
(Kotler,1998.) 
2.  Információkeresés. 

Ha elég erős a problémafelismerés, akkor kezdődik a fogyasztói döntéshozó 
folyamat második fázisa. Az információkeresésbe tartozik a problémamegoldás 
alternatív módjainak azonosítása. A keresés lehet belső vagy külső. A belső keresés 
magában foglalja az ember memóriájában elraktározott vonatkozó információk 
áttekintését. Ha nem születik kielégítő megoldás, elkezdődik a külső keresés. Ide 
tartoznak a személyes források, kereskedelmi források, a reklámok és eladó 
személyzet, internet.  
3. Az alternatívák értékelése.  

Az értékelés első lépése, hogy a megismert márkákból álló készletet le kell 
szűkíteni azokra a márkákra, amelyek komoly megfontolás tárgyát képezik. A 
vásárlási döntési folyamatnak ez a legérdekesebb része a piackutatás szempontjából, 
mert a választás kritériumairól ad választ.        
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4. Vásárlás. 
A vásárlás során a vevő megveszi a terméket a választási kritérium alapján 

vagy újra megveszi a terméket, ha az előző vásárlás után a vevő meg volt elégedve 
vele. A vásárlásnál és újravásárlásnál döntő szerepet játszanak a választási 
kritériumok, amik nem mások, mint a termék jellemzői (és előnyei), amelyeket a 
vevő a termékek és szolgáltatások értékelésekor használ. A választási kritériumok 
idővel a családi életciklus során változhatnak a jövedelem megváltozása miatt. A 8. 
táblázat felsorolja a választási kritérium négy fajtáját. 

A 8. táblázatban felsorolt választási kritériumokra kell irányítani  a 
külpiackutatást, hogy kiderítsük a vevők azon szempontjait, amelyeket a termékek 
és szolgáltatások értékelése során alkalmaznak. Ez az ismeret befolyásolja a 
termékbevezetést érintő prioritásokat, valamint a reklámban és a személyes eladás 
során alkalmazott vonzerőt. 
5. Vásárlás utáni értékelés. 

A hatékony marketing művészete a vevői elégedettség megteremtésében 
rejlik. Arra kell törekedni, hogy a termék vagy szolgáltatás megvásárlása után 
pozitív élmények keletkezzenek. Mindazonáltal gyakori jelenség, hogy a vevő a 
vásárlás után aggodalmakat él át, amit úgy hívunk: kognitív disszonancia. Ez abból a 
bizonytalanságból fakad, hogy talán mégsem a helyes döntést hozta meg. Ennek az 
az oka, hogy az egyik termék kiválasztása gyakran együtt jár az alternatív termékek 
vonzó tulajdonságainak visszautasításával. A disszonanciát általában négy dolog 
erősíti: ha a vásárlás költséges, ha nehéz volt a döntés (sok lehetőség, sok választási 
kritérium és valamennyi alternatíva olyan előnyt kínál, ami a többiből hiányzik), ha 
a döntés megmásíthatatlan, illetve ha a vevő szorongásra hajlamos. (Jobber,1998). 

A vásárlás utáni értékelés kimenete azonban a fenti megerősítésen kívül más 
tényezőktől is függ. A termékek vagy szolgáltatások minősége nyilvánvalóan az 
egyik alapvetően meghatározó tényező, ezen kívül pedig, ha az eladó nem pusztán a 
legnagyobb haszonkulccsal forgalmazott terméket erőlteti, hanem a vevő 
problémájára igyekszik megoldást találni, nagyban elősegítheti a vevői 
megelégedettséget és csökkentheti a kognitív disszonanciát. 

A kereslet-kutatás és fogyasztás vizsgálatának PERT tevékenységjegyzéke a 
következő: 
 
14. A népesség számának és ezzel arányosan a vállalat potenciális vevőinek 
megállapítása, a lakosság nemzeti igényeinek sajátosságai.  
15. Foglalkoztatás, munkanélküliségi ráta, támogatások mértéke. 
16. Népesség fizetőképessége, lakossági megtakarítások. 
17. Piaci befogadóképesség, a piac szegmentálása, az egyes felhasználó csoportok 
jelenlegi és várható anyagi helyzete.  
18. Szakértői véleményen alapuló prognózis.  
19. Teszt előkészítés (fogyasztási szokások: a termék felhasználója, a vásárlás helye 
és gyakorisága).  
20. Koncepcióteszt előkészítés. 
21. Termékteszt előkészítés. 
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22. Címke - és csomagolásteszt előkészítés. 
23. Termék elnevezés teszt előkészítés. 
24. Vásárlási döntés folyamatainak kutatása, a vásárlási motivációk, választási 
kritériumok kutatása.  
 
5.1.3. Értékesítési csatorna vizsgálata 
   

A külpiac-kutatás hálótervének harmadik moduljában összefoglaltam az 
értékesítési csatorna és logisztika főbb kérdéseit. Tehát a marketinglogisztikai, az 
áru fizikai útjára vonatkozó kutatások jelentőségét külön hangsúlyozni kell. A 
fuvarozás útja, módja, a megfelelő szállítmányozó kiválasztása például jelentősen 
csökkentheti a költségeket. Azért a vizsgált ország földrajzi helyzetét figyelembe 
véve a szállítási lehetőségeket (közúti, vasúti, vízi, légi) és a szállítási költségeket 
optimalizálni kell az egyéb tényezőkkel súlyozva (idő, környező országok vasúti és 
közúti hálózata szempontjából). A kutatáshoz ismerni kell a rendelkezésre álló 
alternatívák költségvonzatait is. Az elemzések alapinformációja a költség-haszon 
elemzés eredménye, továbbá a fuvarozók megbízhatóságáról, az általuk nyújtott 
szolgáltatások komplexitásáról beszerzett információk. 
 A kiválasztott értékesítési csatornák pedig hosszú távon befolyásolják a 
vállalat külpiaci mozgásterét. Meg kell tehát vizsgálni a termék piacain kialakult, a 
vállalat számára lehetséges, illetve kötelező csatornavariációkat ahhoz, hogy a 
termék az optimális úton és a legkisebb költséggel jusson el a kiválasztott fogyasztói 
körhöz. (Meyer, 1995). 
 A főbb kutatási területek e témakörökön belül: 
- a vállalat saját értékesítő apparátusát vegye-e igénybe az exportban, vagy 
exportkereskedőhöz forduljon. 
- a külföldi képviselő személyének megválasztását segítő információk beszerzése (a 
partner megbízhatóságának és helybéli piaci kapcsolatainak ismeretére 
vonatkozóan), 
- a nagykereskedő vevők kapcsolatrendszerének kutatása, amely a potenciális 
partnerek pénzügyi helyzetének folyamatos figyelésével és a nagykereskedő 
vásárlásait befolyásoló tényezőkkel egészül ki, 
- a külpiaci kiskereskedelmi hálózatra vonatkozó információk beszerzése, 
- az értékesítési út hosszúsága, a vertikum hány láncszemét ölelje fel, 
- az értékesítési út szélessége, hány azonos típusú kereskedő kapcsolódjék be, 
milyen   típusú disztribúciós rendszert lehet kiépíteni (szelektív, exkluzív, intenzív) 
és milyenek azok a szempontok, amelyek szerint  szelektáljanak, 
- adott exportpiacon hány értékesítési út vezessen a fogyasztókhoz, egy csatornás 
vagy többcsatornás legyen-e az értékesítés.  
 Az értékesítési csatornakutatás információi heterogén csoportot alkotnak: a 
gazdasági számítások (a csatornavariációk költség-haszon elemzése), az 
előrejelzések (melyik csatornavariáció szükséges az adott, illetve prognosztizált 
értékesítéshez), a külföldi adatbankban fellelhető céginformációk (amelyek a 
partnerek üzleti megbízhatóságáról, likviditásáról adnak igen hasznos támpontokat), 
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a kereskedői vélemények (milyen pozitív, illetve negatív vélemény alakult ki a 
potenciális közvetítő kereskedőről). 
 A külpiacon a vállalat termékeinek, értékesítési csatornáinak kiépítését úgy 
kell szervezni, hogy biztosítsák:   
- a maximális forgalmat, 
- a költségminimumot, 
- a maximális együttműködést, 
- a maximális ellenőrizhetőséget.   
 Az értékesítési út szervezése és irányítása lehetetlen, ha nem tudjuk a 
közvetítő kereskedők haszonkulcsáit. Annak megismerése, az exporttermék árára 
rárakodó összes kereskedelmi árrés mértékének meghatározása a kutatás egyik 
feladata. Új utak kialakítása nagyon bonyolult folyamat. Napjainkban az értékesítési 
csatornák ritkán teremtődnek a semmiből, az egyes külföldi piacokon a kialakult 
disztribúciós rendszerek többé-kevésbe adottságok. Amennyiben új értékesítési utat 
kell kialakítani, a döntés nagyon alapos mérlegelést igényel, mivel az adott piacon 
kiválasztott csatornát rövidtávon alig, vagy csak rendkívül nagy költségráfordítással 
lehet elhagyni, és helyette másikat találni. De az új csatorna kialakítása feltételezi, 
hogy a vállalat jól ismeri a célpiacot, piac szegmentációt végzett és pontosan 
meghatározta, melyik piaci szegmentumot kívánja termékeivel elérni.  
 Új értékesítési utat akkor kell kialakítani, ha a konkrét exportpiacon a 
hagyományos értékesítési utak résztvevői szakértelmüknél, érdektelenségüknél 
fogva nem alkalmasak egy új termék bevezetésére. Általában az a helyzet, hogy a 
termék bevezetésére alkalmas értékesítési utat a versenytársak már lefoglalták. Új 
értékesítési utak versenyelőnyt is biztosíthatnak, a szokásos megoldástól való 
eltérés, az eredeti gondolkodás e téren is sikeres lehet. 
 Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a külkereskedelemben rendkívül 
nagy szerepe van a tartós partnerkapcsolatoknak, de az adott marketing csatorna, 
amelyet egy-egy vállalat éppen használ, nem tekinthető megváltoztathatatlannak. Az 
átalakítás jelentheti a csatorna lerövidítését, a felesleges közvetítő láncszemek 
kiiktatását, a párhuzamos csatornák megszüntetését vagy éppen kiépítését, a 
kompetitív csatornáról a kooperatív csatornára való áttérést, a csatorna vertikális 
marketingrendszerré alakítását, a vezető pozíció megszerzését és annak gyakorlását. 
 Az értékesítési út ki- vagy átalakítására vonatkozó kutatásoknál szem előtt 
kell tartani azonban azok nehézségeit és veszélyeit is. Számolni kell azzal, hogy az 
elméleti úton megtervezett optimális csatornáról kiderülhet: szükséges láncszemei az 
adott piacon nem állnak rendelkezésre, legalábbis az exportőr által elképzelt 
kondíciókkal nem. A résztvevők közötti összehangolt cselekvés is ritka eset a 
gyakorlatban. Előfordulhat a bekapcsolt közvetítőkkel is, hogy jobban képviselik 
vevőik, mint szállítóik érdekeit. 
 Igen fontos, hogy az exportőr az értékesítési csatornák között ne csak azok 
rentabilitása alapján válogasson, hanem azt is szem előtt tartsa, milyen lehetőségei 
vannak az adott értékesítési út ellenőrzésére és milyen a résztvevők adaptációs 
készsége. Esetenként célszerű lehet olyan megoldást választani, amelyet könnyen, 
kis költségkihatással fel lehet számolni, ha annál jobbat találunk. 
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 A külpiaci értékesítési utak kiválasztását és kialakítását befolyásoló tényezők 
szintén fontos szerepet játszanak a külpiackutatásban. Nem szabad figyelem kívül 
hagyni: 
1.  A termékspecifikus tényezőket.  

Ide tartoznak azok a tényezők, amelyeket az exporttermék jellege határoz 
meg: súlya, terjedelme, értéke mellett törékenysége, romlandósága, műszaki 
bonyolultsága, javításigényessége, divatérzékenysége, márkás vagy tömegáru volta, 
szortiment igényessége.          
2. A piac specifikus meghatározóit.  

Ide tartoznak a célpiac természeti adottságai, klimatikus viszonyai és 
infrastruktúrája mellett a piac fölrajzi nagysága, a lakosság száma, területi 
elhelyezkedése. A piac földrajzi nagysága például, meghosszabbítja az értékesítési 
utakat, megnöveli a disztribúciós költségeket. Ezért magasabb lehet az exportár 
azokon a kis területű exportpiacokon, ahol a fogyasztó rövid értékesítési úton 
elérhető és alacsonyabb exportárral kell számolni minden területileg nagy célpiacon. 
Az export piacok gazdasági fejlettsége és az értékesítési utak hossza között is jól 
érzékelhető kapcsolat van. A gazdasági fejlettség alacsonyabb fokán álló országokra 
a hosszabb, esetenként az igen hosszú értékesítési utak a jellemzőek, a legfejlettebb 
országokban viszont a hosszú értékesítési utak lerövidülnek, a felesleges közvetítő 
láncokat kiiktatják. 
3. Az exportőr adottságai.    

Amennyiben az exportőrnek az a célja, hogy termékeiről pozitív kép 
alakuljon ki, csak olyan viszonteladókat választhat, akik vállalatnagyság, 
felszereltség, szervíztevékenység, goodwill szempontjából a követelményeknek 
megfelelnek.  
4.  A konkurencia értékesítési útjai. 

A kép ezen a téren nem egységes és a konkurencia piaci mozgásait 
figyelemmel kell kísérni, egyes termékcsoportok eladói éppen arra törekednek, hogy 
termékeiket ugyanazokon az értékesítési utakon indítsák el, amelyeken a konkurens 
termék is megjelenik, és ezzel könnyebben követni tudják a konkurencia mozgásait, 
vagy ha az adott piacon erre mód van, különbözzék a versenytársétól, hiszen az új 
disztribúciós megoldások versenyelőnyt biztosítsanak. 
5. Hatósági előírások.  

Az értékesítési csatornákra vonatkozó döntéseket az importáló ország 
hatósági előírásai korlátozzák. Ide sorolhatók a kötött devizagazdálkodásból adódó 
vállalati devizahiány következményeként az egyes fejlődő országokban létrejövő 
csereügyletek is. 
6.  Az értékesítési út költségei, viszonteladók árrései. 

A bemutatott kritériumoknak megfelelő alternatívák közötti választást 
elsősorban az egyes értékesítési utak költségeinek és nyereségességének 
egybevetése dönti el. Nem titok, hogy egy értékesítési út annál költségesebb, minél 
rövidebb. A kikapcsolt közvetítő kereskedők funkcióit ugyanis rendszerint magának 
az exportőrnek kell ellátnia. Megnő azonban az árbevétel is: a kikapcsolt 
viszonteladók árrése megtakarítható. (Bognár, 1995). 
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A disztribúciós rendszer két alrendszerének megfelelően a disztribúciós 
költségek is feloszthatók: a) a fizikai elosztás költségeire, b) a marketing költségeire. 
E költségek egy része még a termelőnél, más részük már a viszonteladóknál merül 
fel. Utóbbiak esetében a költségek fedezetét a kereskedői árrés (haszonkulcs) 
biztosítja, ami a viszonteladó eladási és vételárának a különbsége. A közreműködő 
kereskedők árrésének összessége alkotja az értékesítési úton kialakuló kereskedelmi 
árrést, amely a termelő eladási ára és a termék fogyasztói ára közötti különbség. A 
kereskedői árrés költség- és nyereségfedezeti részre bontható fel. Nagyságát 
alapvetően a viszonteladó költségei határozzák meg, a költségeket pedig a 
viszonteladó által ellátott kereskedői funkciók.  

A kereskedelmi árrés összetevői:  
A kiskereskedői árrés % 
 
A nagykereskedői árrés % 
 
Az importőr árrése % 
 
Import vám % 
 
Az exportkereskedő 
árrése % 
A termelő árbevétele % 
 

 
A külkereskedelmi árrés problematikája nem egyszerűsíthető le azonban puszta 

kivonásra vagy osztásra. Szükség van arra is, hogy a közvetítő kereskedők 
valamennyi funkcióját számbavegyük, közreműködésük indokoltságát értékeljük. 
Ennek során kiderülhet, hogy a hagyományos közvetítői láncolat egyes résztvevői 
nem feltétlenül látnak el hasznos és szükséges feladatokat, közreműködésüket az 
exporttermék nem is igényli. Haszonkulcsuk ezért szükségtelenül növeli az 
exportáru fogyasztói árát, illetve adott fogyasztói árnál a realizálható árréstömegből 
indokolatlanul magas hányadot szakítanak ki maguknak más, hasznos funkciókat 
betöltő viszonteladók és az exportőr rovására. Mélyreható külpiac-ismeretet kíván 
ezért annak eldöntése, mikor válik „élősködővé” az exportáru értékesítésében 
közreműködő egyik-másik közvetítő kereskedő. Az árréselemzés a gyakorlatban az 
alábbi kérdések megválaszolását igényelheti: 
- mekkora az összes kereskedelmi árrés, amely az exportáru árára rárakódik? 
- mekkora a kereskedelmi árrésnek az a nyereséghányada, amely „hazahozható”, 

az exportáron belül nyereségként realizálható? 
- miként oszlik meg a kereskedelmi árrés „hazahozott” nyereséghányada a termelő 

és az exportkereskedő között? 
 
Az értékesítési csatorna vizsgálatának PERT tevékenységjegyzéke: 
 
25. Szállítási lehetőségek a földrajzi helyzet függvényében (közúti, vasúti, vízi), 
fuvarköltség, kikötői illetékek, a raktározási lehetőségek, a kikötői vámszabad 
raktárak. 
26. Nagykereskedők felkutatása. 
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27. Kiskereskedők beszerzési forrásai, fizetési feltételek megismerése. 
28. Termék teszt. 
29. Címke és csomagolás teszt. 
30. Termék elnevezés teszt. 
31. Koncepció teszt. 
 
5.1.4. Kínálat vizsgálat  és versenytárs kutatás 
 

Ebben a fejezetben összefoglaltam a piackutatási tervnek azt a részét, amely 
a konkurenciáról a leglényegesebb kérdésekre adja a válaszokat. A vizsgálat a 
kiválasztott külpiacon levő tényleges és potenciális versenytársak 
marketingstratégiáinak, taktikáinak elemzésével és előrejelzésével foglalkozik. 
Végül is a vállalatnak öt dolgot kell tudnia vetélytársairól: 
- Kik a versenytársak? 
- Mi a stratégiájuk?  
- Mik a céljaik? 
- Melyek az erős és a gyenge pontjaik? 
- Hogyan reagálnak az őket ért hatásokra? 
 (Kotler, 1998.) 

Ennek első lépése a versenytársak azonosítása, stratégiai csoportba 
besorolása annak függvényében, hogy az adott vállalat mely stratégiai csoportba 
tartozik. A cégek időnként újrafogalmazzák stratégiájukat, mert a vállalatok állandó 
készenléte kell a fogyasztói igények változásaihoz és a versenytársak ehhez 
alkalmazkodó stratégiai módosításaihoz való gyors reagáláshoz. 
 Ha meghatároztuk a fő versenytársainkat és azok stratégiáit, a következő 
kérdéseket kell feltennünk: Mire törekszenek az egyes versenytársak? Mi határozza 
meg magatartásukat? 
 Első közelítő hipotézisként elegendő az, hogy minden versenytárs a profit 
maximalizálására törekszik. A vállalatok azonban különbözhetnek abban, hogy 
inkább a rövid vagy a hosszabb távú profitra helyezik-e a fő hangsúlyt. Másrészt 
vannak cégek, amelyek inkább a kielégítő profit elérésére, mintsem a 
maximalizálására törekszenek: ha a kitűzött nyereséget elérték, elégedettek akkor is, 
ha más stratégiával, vagy nagyobb erőfeszítésekkel esetleg többet is elérhettek 
volna. 
 Másik közelítés az lehet, hogy minden versenytárs több célt tűz ki maga elé. 
Így az általános jövedelmezőséget, a piacrészesedés növelését, a készpénzforgalom 
javítását, a technológiai és szolgáltatásbeli vezető szerep elérését. Ha tudjuk, hogyan 
rangsorolják versenytársaink a célokat, könnyebben következtethetünk arra, vajon 
elégedettek-e jelenlegi piaci eredményeikkel és hogyan reagálhatnak a különböző 
támadásokra. Így például az alacsony költséggel vezetővé vált cég erélyesebben 
reagál a hasonló eszközt alkalmazó versenytárs kihívására, mint ha ugyanaz a rivális 
reklámköltségvetés-növelést hajt végre. 
 A versenytársak céljait számtalan tényező alkotja, mint például: a cég 
mérete, története, tapasztalatai, jelenlegi menedzsmentje, pénzügyi helyzete és a 
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tágabb környezetben elfoglalt helye. Ha a versenytárs egy nagyobb cég része, fontos 
tudni, vajon az anyavállalat a cég felfuttatására vagy éppen kihasználására törekszik. 
Ha a versenytárs cég nem túl fontos az anyavállalatnak, könnyebben megtámadható. 
Rothschild szerint a legrosszabban megtámadható versenytárs az, amely egy 
világméretű cég egyetlen üzletága. 
 A vetélytársak erőforrásai és adottságai határozzák meg azt, hogy mennyire 
tudják kivitelezni stratégiájukat és elérni céljaikat. A versenytársak erős és gyenge 
pontjainak feltérképezésében az első lépés az adatgyűjtés. Ezért információkat kell 
gyűjteni a versenytársak erős és gyenge oldalairól a következő tényezők 
vonatkozásában: 
- eladások, 
- piaci részesedés, 
- költség- és profitszint változása, 
- cash flow, 
- beruházások megtérülése, 
- beruházások módszerei, 
- termelési folyamatok, 
- a kapacitás kihasználtsága, 
- szervezeti kultúra, 
- termékek és termékportfolió, 
- termékminőség, 
- márkaelfogadás szintje, 
- értékesítési csatornák, 
- marketing- és értékesítési képesség, 
- marketinglogisztika, 
- reklámprogramok, 
- pénzügyi képesség, 
- a menedzsment jellege, kockázatvállalási képessége, 
- humán erőforrások, az alkalmazottak szaktudása, rugalmassága, 
- tulajdonosi szerkezet. 
 Nem könnyű - különösen az ipari felhasználói piacon - ezeket az 
információkat megszerezni, többnyire nem publikus adatokról van szó. A fogyasztói 
piacra exportáló vállalat relatíve könnyebb helyzetben van, e piac információs 
anyagai könnyebben megközelíthetők. Nincs általános recept az információforrások 
fellelésére, iparáganként változik a források lelőhelye. A versenytársak erejének és 
gyenge pontjainak becslése elsősorban vevői megközelítésű, nevezetesen, meg kell 
keresni azokat a vételt befolyásoló tényezőket, amelyek alapján a vevőkör dönt egy 
szállító mellett (avagy éppen törli beszerzési listájáról). Minden esetben adaptálni 
kell a konkrét termék, szolgáltatás jellege szerint az úgynevezett versenytársak 
komparatív elemzését, amely tizenhét tényező alapján összehasonlítja a saját 
terméket a versenytárséival és a  9.táblázat (mellékletben) szerint következőképpen 
néz ki. 
 A fejlett országok adatbankjainak céginformációs rendszere elsőként a cégek 
pénzügyi helyzetének, beruházási tevékenységének alakulásáról nyújt korrekt 
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információt. A publikációk, a vásárok, a kiállítások információforrás jellege, a 
vevőkkel folytatott tárgyalások azok az információforrások, amelyekre e helyütt 
ismét érdemes a figyelmet felhívni. 

Ide tartozik a termék piackutatása is. A kutatás arra keresi a választ, milyen 
termékkel, termékválasztékkal, illetve szolgáltatással jelenjék meg a vállalat a 
kiválasztott piacokon, továbbá a konkrét piac fogadja-e és miként a vállalat 
elképzeléseit. Így az első feladat a piacok -a termék, szolgáltatás jellegéből kiinduló 
- szegmentálása, amely kiindulópontot ad a tevékenység végső formájának 
megtervezéséhez. 
 A piacon is új tevékenység exportjánál (tehát ha a vállalat innovátorként lép 
fel az adott piacon) rendkívül nagy a kockázat mértéke, bár a remélt haszon is 
jelentős. A K+F tevékenységgel egy időben meg kell kezdeni a piac vizsgálatát, 
amely feltételezi a marketingkutató, illetve a külpiaccal közvetlen kapcsolatban levő 
munkatársak és a fejlesztők szoros együttműködését. Fontos teendő a termékötletek 
folyamatos gyűjtése és elemzése, amely több forrásból táplálkozhat.   
 Az új ötletek gyakori forrása maga a fogyasztó, a felhasználó; a 
terméktervezés előtti fogyasztói megkérdezés - könnyen belátható - végül is a 
"legolcsóbb" eljárás. A közvetítő kereskedőknek a felhasználók, a fogyasztók 
igényeire vonatkozó információi is kiindulópontot nyújthatnak, de itt figyelembe 
kell venni, hogy a közvetítő kereskedő elsősorban saját érdekeit képviseli, így az 
általa nyújtott információ folyamatos kontrollt igényel. 
  A külpiaci megjelenés forrása gyakran a külföldi licencia vásárlása. A 
lincenciavétel és a majdani termékeladás együttes műszaki és piaci elemzése 
(továbbá a gazdaságossági számítások) elsősorban az előrejelzési módszerekre 
támaszkodnak. A licenciavétel, és annak eredményeként a termék sorozatgyártása 
közötti honosítási idő hazánkban átlagosan 2 - 3,5 év. Külpiaci megjelenésüket 
évekig korlátozhatják a licenciaeladó piaci érdekei, így a műszaki elemzéseken túl 
elsősorban a nemzetközi termékéletgörbe vizsgálata szükséges. Segítségével 
prognosztizálható a megvásárolt licencia alapján gyártott termék majdani külpiaci 
értékesítése. 
 A többnyire versenytárgyalások keretében megvalósuló komplex 
berendezések exportjának előkészítése is folyamatos kutatómunkát igényel. Főként 
az ipari felhasználó várhatóan felmerülő problémáinak megértése és megoldása a 
legfontosabb feladat, amely számos kutatási területtel egészül ki (például a 
határidőcsúszás, illetve a pontatlan teljesítés elkerülése érdekében korrekt 
információk szükségesek a potenciális beszállítók, alvállalkozók köréről, 
megbízhatóságukról). 
 A termék külpiacának kutatása fontos információt nyújt a vállalat beruházási, 
termelési stratégiájának megtervezéséhez, illetve a termékválaszték módosításához, 
továbbfejlesztéséhez. A piaci prognózisok, az adott piacokon a mindenkori 
versenytársak fejlesztési elképzeléseiről beszerezhető információk meghatározzák, 
sokszor kényszerpályára terelik a vállalatot. A mozgástér korlátainak ismerete - a 
magyar vállalatok technológiakövető jellegéből adódóan - a stratégia kialakításának 
alapja. 
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 A vevőközpontú vállalati tevékenység szervezésében fontos szerepet kap a 
vevőszolgálat. Az exportpiacokon dolgozó szervizszakemberek információi révén a 
termék vagy a berendezés üzembe helyezése után felmerülő problémák, illetve a 
felhasználó igényei, elvárásai feltárhatók. Ennek feltétele azonban a vevőszolgálati 
szakemberek folyamatos visszajelzése, az információk központi nyilvántartása. 
 Az alapanyag beszerzési lehetőségek kutatása is fontos feladat a piackutató 
részére. Az import majdnem teljes körű liberalizációja révén kibővültek a magyar 
exportőr beszerzési lehetőségei. A vevői pozíció elméletileg előnyős, ám az egyes 
exportpiacok eltérő szabványai, a minőségi szintek különbözősége (EU, ISO, MSZ, 
GOSZT) nehéz feladat elé állítja a vállalatokat. Más szóval: az exportpiacok, a 
vevők minőségi és szabványokra vonatkozó előírásai korlátozzák a beszerzési 
forrásokat. Ezek kemény korlátok, amelyek igen aprólékos előkészítő munkát 
igényelnek a szállító cégek kiválasztásánál. A szállítói lista prioritásai termék- és 
piacfüggőek tehát, az export megkezdése előtt meg kell határozni a külföldi szállítók 
rangsorolási szempontjait annak érdekében, hogy biztosítható legyen az export 
folyamatossága (a vevő ugyanis nem vagy nem feltétlenül fogadja el a szállító 
késedelme miatti árukésest, a szállító hiányos teljesítéséből fakadó 
következményeket rendszerint az exportőrnek kell viselnie). 
 A beszerzési csatorna elemzése felhívhatja a figyelmet a felesleges közvetítő 
kereskedő-eladókra, így kiiktatásukkal mérsékelhető a beszerzési ár. Ez a potenciális 
szállítók folyamatos figyelését (amely természetesen termékfejlesztésre is kiterjed) 
feltételezi. 
 A beszerzési árakat a kínált termék, a szolgáltatás műszaki, minőségi 
jellemzőivel összevetve célszerű vizsgálni. Ez az eladási feltételek (fuvarparitás, 
fizetési feltételek) összehasonlításával egészül ki. Gépek, berendezések 
beszerzésénél azonban nem az ár az elsőrendű vételt befolyásoló tényező. A szállító 
megbízhatósága a termelési folyamat egészét befolyásolja (a szállítási késedelem 
vagy a minőségi problémák okozta állásidő költséges), a vállalat jó hírnevét rontja a 
szállítói pontatlanságból fakadó késedelmes, illetve minőségi problémákkal terhes 
exportteljesítés. 
 A vételt megelőző információgyűjtés és elemzés során figyelembe kell 
venni, hogy a szállító által adott információ névleges, valójában csak a felhasználás 
során kapjuk, kaphatjuk meg a megvásárolt termék tényleges értékét mutató 
adatokat. Ez különösen a tartós fogyasztási cikkek, valamint az anyagok, a gépek, a 
berendezések és szellemi termékek vételénél fontos szempont. (Célszerű ezért, ha a 
vállalat a végleges döntés előtt a referencia üzemet is meglátogatja, a termelési 
folyamatot megismeri, továbbá a termék korábbi felhasználóit megkérdezi.) 

A termék külpiaci bevezetésénél különösen fontos a termelői kapacitás és a 
szállítói tevékenység pontos ismerete (valamint előrejelzése), a külpiaci túlkínálat 
nem tűri az egyébként keresett termék hiányát, s a konkurencia sem figyeli 
feltétlenül az értékesítési lehetőségeket. 
 Az árkutatás az aktuális és a várható árváltozások ismerete, illetve 
előrejelzése nemcsak stratégiai szempontból, hanem az operatív piaci munka 
számára is nélkülözhetetlen. A reális exportár kialakításához ismerni kell az adott 
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piacon kialakult árakat, árviszonyokat és az árakat befolyásoló tényezőket. (Veres, 
1995). 
 Az árkialakításnál figyelembe kell venni a versenytársak árait, a verseny és a 
helyettesítő termékek műszaki paramétereit. Ebből következően az árvizsgálat és a 
műszakiparaméter-vizsgálat (összevetve a konkurencia áraival és műszaki 
paramétereivel, szállítási távolság előnyeivel vagy hátrányaival, az üzleti 
feltételekkel) szerves egészet alkot. 
 Az árkutatás fontos területe az adott piacon kialakult árverseny elemzése, 
amely gyakran a kedvezőbb fizetési feltételekben vagy minőségi versenyként 
jelentkezik. A kifejezetten árverseny elsősorban a közepes, illetve alacsony 
minőségű termékek piacain jellemző. 
 E terület vizsgálata az információk rendszerére támaszkodik. Az 
árinformációk megbízhatósága szerint megkülönböztethetünk: 
- elsőrendű információkat (a konkurens eladó számlája, a tőzsdei árjegyzések, az 
aukcióárak), 
- másodrendű árinformációkat (a tenderárak, az ajánlati árak), 
- harmadrendű árinformációkat (nagykereskedelmi, kirakati, katalógus árak, 
vámkatalógus árak). 
 Speciális kutatást igényel a kifejezetten új termék árvizsgálata. Ha nincs 
hasonló jellegű vagy más típusú, de azonos igényeket kielégítő termék a külpiacon, 
nincs mihez viszonyítani az új termék árát. Ebben az esetben az úgynevezett 
tesztpiaci vizsgálatokból prognosztizálható a termék iránti fogyasztói érdeklődés, 
valamint a vevő számára még elfogadható legmagasabb ár. Az egyik piacon 
megismert tesztpiaci igények azonban természetesen nem, vagy nem feltétlenül 
azonosak más piacok fogyasztóinak elvárásaival. A hasonlóságok és 
különbözőségek megállapítása után azonban lehetőség nyílik a termék piaci élete 
szerinti árstratégia és taktika előkészítésére.  
 Az árkutatás folyamatában az árak feltárása az első teendő. A külpiaci árak 
feltárása az exportáru jellegétől függ, eszerint az alábbi kategóriák alakultak ki: 
- egyértelmű világpiaci áruk van, az ár könnyen és gyorsan beszerezhető, 
- adott piacon szabott áruk van, az ár beszerezhető, 
- adott piacon meghirdetett áruk van, az beszerezhető, az ebből adott engedmény 

azonban csak becsülhető, 
- az adott áru kiskereskedői ára egyértelmű, beszerezhető, az importár csak 

becsülhető (visszaszámítható), 
- az ár (a végső vevőnél is) csak bizonyos határok között becsülhető, de az egyedi 

árak beszerezhetők, 
- az adott árunak meghatározott ára nincs, azonos, de más kivitelű termékek ára 

viszont beszerezhető, 
- az adott árunak meghatározott ára nincs, a hasonlítható termékek ára 

beszerezhető, 
- hasonlítható termék csak a hasonlíthatóságot legszélesebben értelmezve létezik. 
 A második lépés az árelemzés és az előrejelzés. Az árelemzés a kialakult 
árakat befolyásoló tényezők kutatásával foglalkozik, az ármozgások mögött rejlő 
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törvényszerűségek feltárása már az árprognózist készíti elő. Itt a konjuktúrakutatás 
jelentőségét emeljük ki, a konjuktúramozgások ugyanis közvetlen hatást 
gyakorolnak az adott külpiac áraira. A ciklusok, a szezonális ingadozások 
ismertében az árkockázat jelentősen csökkenthető.   
 A külpiacok információs jelrendszere értelemszerűen eltér a belföldön 
megszokottól. Az egyes országok kultúrája, történelme, hagyományai és 
természetesen a versenytársak kommunikációs módszerei közvetlenül befolyásolják 
a fogyasztók vásárlásait. Így a kutatás mindig a konkrét célpiac jelrendszerének 
megismerésével, megértésével kezdődik. 
 A kommunikációs program összeállítását és esetleges korrekcióját 
vizsgálatok előzik meg: a motivációkutatás, az image-vizsgálat, a médiaanalízis és a 
reklám hatásosságának vizsgálata. 
 A motivációkutatás a külpiaci szegmentumok vásárlási döntéseinek 
indítékait tárja fel, azokat a közvetlenül és közvetetten ható tényezőket, amelyek a 
vállalat partnereit vételre ösztönzik. A vételt befolyásoló motivációk szokásos 
felbontása szerint beszélünk racionális és emocionális motivációkról. Az ipari 
felhasználók piacán és a viszonteladói piacon a racionális szempontok (műszaki 
paraméterek, fizetési feltételek, ár, megbízhatóság) a vétel elsőrendű motivációi, míg 
a fogyasztói piacon az emocionális tényezők hatása a nagyobb (pl. tetszetősség, 
divatosság, szín, szag vagy illat). Exportban az ipari felhasználói, a viszonteladói 
kapcsolatok dominálnak, ezért itt a motivációkutatás arra keresi a választ, milyen 
összetételű információhalmaz és milyen kommunikációs eszközrendszer szükséges a 
partnerek racionális motivációinak kielégítéséhez. E piacokon is számolni kell 
azonban a szubjektív tényezőkkel, a vételben szerepet játszó döntéshozók 
véleménye, benyomásai, tapasztalatai jelentősen befolyásolhatják a racionális 
szempontokat. 
 Az image-vizsgálat a vállalatról, illetve a termékeiről, a szolgáltatásairól 
kialakult piaci kép, vélemény megismerését teszi lehetővé. Az exportmarketingben 
az image-vizsgálat kevésbé költséges módszerei a külpiaci sajtóban a vállalatról 
megjelenő híranyag figyelése, a partnerek és saját munkatársak szóbeli és írásbeli 
megkérdezése. Költségesebb, de nélkülözhetetlen (és hosszabb távon megtérülő) a 
tényleges és a potenciális vevőkör megkérdezése az exportőrnek - a vevőkben 
kialakult - megítélésére vonatkozóan. E megkérdezés hasznos információkat ad a 
vállalati arculat formálásához, javításához, az egyediség kialakításához. 
 A médiaanalízis mindenekelőtt a meddőszórás mérséklését biztosítja, további 
célja a külpiacok médiahasználati szokásainak megismerése, az egyes médiumok 
hatásának elemzése. A kutatást nagymértékben segítik a fejlett országokban 
rendszeresen megjelenő médiatulajdonosi publikációk a médiumok olvasó-, néző-, 
hallgatótáborának összetételéről. 
 A marketingkommunikáció hatás- és eredményvizsgálata a visszacsatolás 
eszköze. A hatásvizsgálatok általában a pszihológiából átvett módszereket 
alkalmazzák (pl. vásárlói értékelés, rangsorolás, tesztelés), az eredmény-vizsgálatok 
a statisztikai eljárásokat veszik igénybe (pl. piaci részesedés tendenciavizsgálata 
reklámkampány előtt és után; a kiállítás vagy a vásár utáni forgalomemelkedés). 
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 "A termék legfontosabb marketingkomponense a csomagolás megtervezése" 
- hívja fel a figyelmet a Dillon-Madden-Firtle (1987) szerzőhármas, amelynek 
elengedhetetlen tartozéka a fogyasztók tesztelése. Nemkülönben fontos a márka 
kialakítása során a márkatesztelés (ugyanis a fogyasztói piac jelentős része nem 
terméket, hanem márkát vásárol, a márka a vevő számára a termék minőségét jelző 
garanciát jelenti.) 
 A márka, a csomagolás és a formatervezés elsősorban a fogyasztói piacon 
kínált termékek, tevékenységek kialakításában tölt be fontos szerepet, azonban az 
ipari felhasználói piacra exportáló cégeknek is figyelmet kell fordítaniuk e 
marketingtényezőkre. Információkat kell gyűjteni az egyes piacok csomagolási 
előírásairól (többnyire institucionális információk formájában), továbbá a 
versenytársak csomagolási, formatervezési módszereiről, főként az erre vonatkozó 
jövőbeli elképzeléseikről, terveikről. A márka - mint említettem - a minőséget, az 
egyediséget jelzi, így meg kell ismerni a piacon "futó" márkákat, továbbá a 
célpiacok jelrendszerét, színvilágát, szimbólumait.  
 Az összegyújtott információk alapján sor kerül a megtámadható és az 
elkerülendő versenytársak kiválasztására, mert a vállalatnak a riválisokhoz 
viszonyított erős és gyenge pontjait legjobban a vevői értékelemzés tárja föl az egyik 
oldalon, és a másik segít a vállalatnak megtartani a vevőkörét. 
 Ennek célja meghatározni a fogyasztói célszegmentum elvárásait és azt, 
hogyan ítélik meg a fogyasztók a versengő cégek kínálatát. A fogyasztói 
értékelemzés fő lépései a következők: 
1.  Határozzuk meg, mit értékelnek a vevők. A vevőket megkérdezik arról, milyen 

funkciók és teljesítményjellemzők alapján választják ki a terméket és a szállítót. 
Az egyes vevők eltérő termékjellemzőket és előnyöket fognak említeni. 

2.  Az egyes jellemzőket fejezzük ki számszerű értékkel. A vevőket arra kérjük, 
osztályozzák és rangsorolják az egyes jellemzők fontosságát. Ha túl nagy 
szóródás mutatkozik az értékítéletben, a vevőket szegmentumonként kell 
csoportosítani. 

3.  A vállalat és a versenytársak teljesítményét az egyes termékjellemzők terén 
szembesítsük azok fontosságával. A vevőket megkérjük, rangsorolják a vállalatot 
és versenytársait egy bizonyos termékjellemző szempontjából. Ideális esetben a 
vállalatot a vevő által fontosnak tartott jellemzők terén fogják magasabbra és a 
kevésbé fontos jellemzők terén alacsonyabbra rangsorolni. 

4.  Vizsgáljuk meg, hogyan értékelik egy bizonyos szegmentum vevői a vállalat 
teljesítményét, termékjellemzőnként összevetve valamely nagy versenytárssal. A 
versenyelőny megszerzésének kulcsa, hogy sorra vegyük a vevői 
szegmentumokat és megvizsgáljuk, hogyan felel meg a vállalat kínálata a fő 
versenytársakénak. Ha a vállalat minden fontos termékjellemző terén felülmúlja 
riválisait, ártöbbletet is érvényesíthet, és így magasabb profithoz juthat, vagy 
azonos ár mellett nagyobb piacrészesedésre tehet szert. 

5.  Kövessük nyomon a vevők értékítéletének változását. Az idő múlásával a 
rövidtávon stabilnak tűnő vevők értékítélete is megváltozhat. Ezt többnyire a 
technológia, a termék, ill. a vevők általános közérzetének a változása okozza. 
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Ezért a vállalatnak - ha a versenyben helyt akar állni - időként meg kell 
ismételnie a vevői értékelemzést. 

Miután a vevői értékelemzést elvégezte, támadását a versenytársak 
valamelyikére tudja összpontosítani. A riválisok között megkülönböztetünk erős és 
gyenge, közeli és távoli, „jó” és „rossz” versenytársakat. 

Nem kell azonban elfelejteni, hogy akármennyire fontos napjaink 
világpiacán a versenyközpontúság, a vállalatnak nem szabad túlzottan a 
versenytársakhoz igazodnia. Egészséges egyensúlyt kell kialakítani a vevőkhöz és 
versenytársakhoz igazodás között.      

A fejezetben említett fő szempontok és körülmények alapján összeállítottam 
a kínálat makroökonómiai aspektusainak vizsgálataira vonatkozó PERT tevékenység 
jegyzéket: 
 
32. Piaci szereplők, konkurensek figyelése. 
33. Külpiac szegmentálás, a versenytársak száma,  név szerint a fontosabb 
versenytársak.  
34. A külpiaci gyártók vizsgálata (gyárak száma, kapacitása, tőkeereje, 
foglalkoztattak száma, forgalma).   
35. Konkurensek vizsgálata (száma, piaci pozíciói, reklámja, értékesítés szervezése, 
árak kereskedelmi lépcsőnként, üzleti fogások, vevőszolgálat, kínálat skálája). 
36. Alapanyag beszerzési lehetőségek elemzése. 
37. Az állami fevásárlások piacának elemzése. 
38. SWOT analízis előkészítése. 
39. Külpiac fogyasztói értékelemzés. 
 
5.1.5. Gazdasági számítások és prognóziskészítés 
 
Gazdasági számítások: 
 A gazdasági számításoknak az a lényege, hogy a termékbevezetéshez 
szükséges forrásokat be tudjuk kalkulálni, beleértve a humán erőforrásokat és a 
pénzügyi eszközöket is, a tervben összefoglalt módszerek segítségével bebizonyítani 
a meghatározott lépes szükségességet vagy szükségtelenségét. Más szóval a 
külpiackutatás folyamán célszerűen összeszedett információkat számszerűsíteni, 
ezen belül a piacon létező termék árát összehasonlítani a saját árral vagy 
költségszinttel, és pontoson megállapítani, hogy nyereséget vagy veszteséget rejt 
magában az adott vállalkozás. Meghatározni az intervenciós árat, a termék 
fogyasztói, nagykereskedelmi, kiskereskedelmi árait. Árkalkuláció során 
termékenként megállapítani az árrést és összehasonlítani a konkurensek áraival. A 
kiszámított ár mennyire különbözik a létező külpiaci ártól, van-e árelőny, mekkora 
ez az árelőny. Ha nincs, megvizsgálni az ár alakulását költségtényezőnként és a 
tartalékok vagy a költségek csökkentési lehetőségeinek megállapítása és ezzel 
kapcsolatos javaslat készítése. Ki kell dolgozni a termék bevezetésének 
költségvetését, a termék minimális és maximális volumenét fedezeti pont szerint. 
(Reichenbach, 1995). 
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A termék bevezetésére szolgáló megfelelő reklámkampány kiválasztása és 
vele felmerült költségek számítása és súlyozása, a különböző reklámköltségek 
függvényében és ennek hatékonyságvizsgálata. De ezzel tulajdonképpen már a 
termékkel való kereskedés során részletesebben és mélyebben lehet foglalkozni az 
úgynevezett reklám teszt során.  
  Az áralakítás az egyik alapvető szempont, amit a vállalatvezetőknek észben 
kell tartaniuk, mert az ár a marketingmix eleme és elvileg nem szabad különállóan 
meghatározni. A termékkel, a reklámmal, az értékesítési csatornával kell összhangba 
hozni, hogy olyan koherens mix alakuljon ki, amelyik magas fokú vevői értéket 
biztosít. Azért a külpiac foglaláskor célszerű vegyes árképzési módszert alkalmazni.  
 Az első elv teljes költségen alapuló árképzés. Ennek a célja olyan termékárat 
kialakítani, amely meghaladja a termék összköltségét. Mivel a módszer részletes 
árkalkulációra kényszeríti a vezetőket, a nyereséghez szükséges minimális árat is 
kimutatja. A direkt és fix költségek megállapítása után fedezetszámítást lehet 
alkalmazni, amely a különböző árszintek bevételeinek és kiadásainak egyensúlyban 
tartásához szükséges eladási volument határozza meg. Az összköltség kiszámítási 
eljárása tehát más árképzési módszerek alkalmazása mellett is hasznos, hiszen az 
összköltség akadályként is jelentkezhet. Ha a kiadást nem lehet fedezni, akkor 
esetleg nem is éri meg bevezetni a terméket. De a termék árazását csak erre a 
módszerre alapozni nem ajánlatos, mert állandó ár növelési és értékesítési volumen 
csökkentésével jár, ami katasztrofális következménnyel járhat. 
 Az árképzés második elve a versenytársakhoz igazadó árképzés, amikor a 
költségek mellett a versenytársakra koncentrálunk. Ennek lényege olyan árát 
megállapítani, amely nem magasabb a versenytársakénál. A megkülönböztető előny 
megteremtése a termékbevezetés egyik alapelve.     
 A harmadik elv a vevőorientált árképzés. Ez a két előző árképzésnél 
bonyolultabb, mert sokkal szélesebb azon szempontok köre, amelyeket figyelembe 
kell venni. Összességében tíz szempontot kell figyelembe venni. Ezek a következők: 
1.  Marketing stratégia. A termék árát a marketingstratégiával összhangban kell 

megállapítani.  
2.  Pozicionálási stratégia. A termék bevezetésekor a marketingvezetésnek 

kulcsfontosságú döntéssel kell számolnia, a pozicionálási stratégiával, amely 
alapvetően befolyásolja az árat. 

3.  A vevőnek nyújtott érték. Az ármeghatározás során egyik marketingszempont az, 
hogy az áru milyen értéket képvisel a vevő szerint.     

4.  Ár-minőség kapcsolat. Sokan az árat a minőség mutatójának tekintik. 
5.  Termékvonalak árképzése. A vevőorientált vállalatnál azokat a helyzeteket is 

figyelembe kell venni, amikor egy termék árát  a már létező termékvonalához kell 
igazítani. 

6.  Az ár indokoltsága. Az ár változtathatósága azon is múlhat, hogy az eladók, 
vevőik kérésére, mennyire tudják megindokolni egy termék magas árát. Nem 
lehet magas árakat meghatározni azokon a külpiacokon, ahol a vevők erre 
gazdasági magyarázatot követelnek, ám nem tudunk költségre vagy bevételre 
vonatkozó érveket felsorakoztatni. 
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7.  Piaci verseny. A verseny fontos ármeghatározó tényező. A versenytársak árait 
mindenképpen figyelembe kell venni. A valós kereskedelmi életben azonban sok 
vállalat nem tudja, hogy a versenytársak mennyit kérnek termékeikért. 

8.  Alkutartalék. Néhány külpiacon a vevők árcsökkentésre számítanak, azért 
érdemes előre az árba bekalkulálni az árengedmény értékét.    

9.  Politikai tényezők. A magas árak sokszor olyan problémává fajulhatnak, amely a 
kormány közbelépését idézheti elő.  

10. Költségek. A költség az utolsó szempont, amelyet az árkialakítás során 
figyelembe kell venni. A kifelé tekintő, vevőorientált szemléletmód értelmében 
ez ellentmondásnak tűnhet, de a valóságban a költség beletartozik az árképzési 
egyenletbe. Ennek titka, hogy a költséget nem önmagában, hanem a vevőorientált 
árképzések során tárgyalt szempontokkal együtt kell figyelembe venni. Ebben az 
esetben ugyanis a költségeknek korlátozó szerepük van: ha a piac nem bírja el a 
termék teljes gyártási és marketingköltségét, akkor azt nem szabad bevezetni. 
Ebben a fejezetben a SWOT analízis és az MSIS módszer ad megfelelő elemzési 

eredményeket. A működési elvükről már esett szó az előző fejezetben.   
Prognóziskészítés: 

Prognóziskészítés során az alábbi  korábban említett módszerek kombinációit 
használtam: 
1.  Szakértői véleményen alapuló prognózis, ennek az volt a lényege, hogy bizonyos 

népcsoport ízlésének megfelel-e a termék és körülbelül milyen forgalom  várható 
egy megadott irányár mellett, vagy mennyi lenne ennek az ára. A másik szempont 
a termék teszt. 

2.  A piacon meglévő versenytermékeknek az utolsó tíz éves forgalmi adatok 
alapján, a versenytárs terméknek exponenciális kiegyenlítés módszerrel rövid 
távú prognózis készítése. 

3.  A JOKER módszerrel a SWOT analízisből szerzett adatok alapján, és az 
exponenciális módszerrel készült prognózis alapján a mi termékünkre rövidtávú 
előrejelzés készítése. Ennek kissé bonyolult a menete, mert egyszerűen nem 
állnak rendelkezésünkre a prognóziskészítéshez szükséges adatok, mert a 
termékkel csak most tervezünk a külpiacra belépni. Az analógia elvén működő 
JOKER módszerrel meg lehet oldani ezt a problémát. 

A fent összefoglaltak alapján a PERT - tervbe a következő tevékenységek 
kerülnek: 
40. Szakértői véleményen alapuló prognózis eredményeinek összefoglalása. 
41. SWOT analízis készítés.    
42. TESZT eredmények elemzése: 
- koncepció teszt, 
- termékteszt, 
- elnevezés teszt, 
- csomagolási teszt, 
43. Matrix módszer alkalmazása. 
44. MSIS módszer készítése. 
45. Exponceális kiegyenlítés módszere. 
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46. JOKER módszer alkalmazása.  
47. A kutatási munkák összefoglalása és zárójelentés készítése. 
 
5.1.6. Döntés és piacfoglalási stratégia kidolgozása 
 

A külpiackutatási információgyűjtésnek az az igazi értéke, hogy alátámasztja 
és segíti a marketing - döntéshozatalt. A kutatás és az információrendszer fogyasztói 
visszajelzést jelent a vállalat számára.  A visszacsatolás nélkül nem érthető meg a 
külpiac dinamikája. A marketinginformációk szerepe a döntéshozatalban együtt 
növekszik felhasználásuk előnyeinek felismerésével. 
 A külpiaci stratégiai tervezés megköveteli a lehetőségek feltárását, a célok 
kialakítását és a stratégia meghatározását. Egy vállalat saját információigénye 
elsősorban egyedi helyzetétől és környezetétől függ. Bár természetesen nincs olyan 
döntéshozatali módszer, amelyik a bizonytalanságot teljesen ki tudná küszöbölni, de 
a kutatással objektívebb és szisztematikusabb megközelítés érhető el. (Kozma, 
1996). 

A külpiac-kutatás fejlődése az intuitívről a tudományos problémamegoldásra 
való átmenetet jelzi. A kizárólag intuíción alapuló marketingdöntés nem használ más 
információt, mint a döntéshozó személyes tudását és tapasztalatát. A tudományos 
döntéshozatalban a döntéshozó rendszeresen és módszeresen foglalkozik az 
összegyűjtött adatokkal, és nem a próbaszerencse és személyes tapasztalatok 
általánosításának módszerét alkalmazza. A kutatás nyilvánvaló előnyei ellenére, 
gyakran ezek nélkül hozzák meg a marketingdöntéseket. Igaz ugyan, hogy a 
viszonylag kis jelentőségű problémák, amelyek még gyors döntést is igényelnek, jól 
kezelhetők a személyes megítélés és a józan ész alapján. Mindenképpen hasznos a 
külpiac-kutatás abban az esetben, amikor nem szükséges az azonnali döntés. Még 
kis kutatást is érdemes elvégezni, ha a döntés meghozatalához nem szükségesek 
komplex adatok, és hasznosságukhoz képest egy teljesebb körű kutatás túl költséges 
lenne.  
 A külpiac-kutatást annál inkább kívánatos és érdemes elvégezni, minél 
nagyobb az adott problémával kapcsolatban elképzelhető alternatív válaszok száma, 
illetve minél nagyobb gazdasági kihatásai vannak a döntésnek. Természetesen ezzel 
nem azt kívánjuk mondani, hogy az intuíciónak nincs szerepe a döntéshozatalban. A 
sikeres döntés inkább a kutatás és az intuíció szerencsés keveréke nyomán jön létre. 
A statisztika, a matematika, a logika azok az eszközök, amelyek segítenek 
csökkenteni a korlátozott tapasztalatokra alapozott előrejelzések bizonytalanságát. 
De a marketingszakember tapasztalata és személyes ítélete is elengedhetetlen a 
legtöbb döntésben. A 10. számú táblázat (mellékletben) bemutatja az intuíció és a 
kutatás eltérő szerepét a marketingdöntésekben.   

A célpiaci döntési folyamat során, minden egyes üzletágon belüli 
termékszintnek céljai eléréséhez (termékcsoportnak, márkának) ki kell dolgoznia a 
termék bevezetési marketingtervét. A külpiaci bevezetésnek egyik legfontosabb 
eleme a marketingterv (piacfoglalási terv). Egy ilyen külmarketing-tervnek több 
része van: 
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1. Vezetői összegzés és tartalomjegyzék. Tömören tájékoztat a javasolt tervről. 
2. Pillanatnyi külpiaci helyzetkép. Bemutatja a piacot, a termékeket, a versenyt, az 

értékesítést és a makrokörnyezetet jellemző 
fontosabb tényeket. 

3. Lehetőségek és problémák elemzése, 
külpiackutatási eredmények 
tanulmányozása. 

Áttekinti a terv által vizsgálandó 
lehetőségeket/veszélyeket, 
erősségeket/gyengeségeket, valamint a termékre 
vonatkozó kérdéseket. 

4. Célok. Kijelöli az értékesítendő mennyiséget, a 
piacrészesedés és a nyereség tervcéljait. 

5. Marketingstratégia. Bemutatja a tervcélokat megvalósító átfogó 
marketingközelítést. 

6. Cselekvési programok. Ismerteti a speciális marketingprogramokat, 
amelyeket az üzletági célok elérésére terveznek. 

7. Várható pénzügyi helyzet (nyereség ill. 
veszteség). 

Előrejelzi a terv várható pénzügyi hatásait. 

8. Ellenőrzés. Tájékoztat a terv ellenőrzésének mikéntjéről. 
 
1. Vezetői összegzés és tartalomjegyzék. 

Ez nem más, mint egy tervdokumentum a benne felsorolt fő célok és 
ajánlások rövid összegzésével, amelyeket külpiackutatási eredményekkel 
támasztanak alá. A vezetői összegzés segítségével a felső vezetés a terv lényegét 
gyorsan áttekinti. A vezetői összegzést a terv tartalomjegyzékének kell követnie. 
2. Pillanatnyi marketing helyzetkép.  

A tervnek ez a része a piaccal, a termékkel, a versennyel, az értékesítéssel és 
a makrokörnyezettel kapcsolatos lényegi háttérinformációkat tartalmazza. Az 
adatokat a külpiackutatás során kaptuk meg és a termékteam által készített 
országtanulmányból vettük át.   

A külpiaci helyzet. Itt a célpiacot bemutató adatok találhatók. Ebből a részből 
derül ki, hogy az elmúlt néhány évben mekkora volt a piac (export/import dollárban 
vagy termékegységben számított) mérete és növekedése összesen és külön-külön az 
egyes piaci és földrajzi szegmentumokban. Ugyanitt találhatók információk a 
fogyasztói szükségletekről és értékítéletekről, valamint a vásárlási szokások 
tendenciáiról. 
A termék helyzete. A termék helyzetének bemutatásakor minden bevezető termékre 
ismertetik az elmúlt néhány év saját és lehetőség szerint a konkurencia értékesítési 
adatait, az árakat, a fedezeti hányadot és a nettó nyereséget. A 11. táblázat a festhető 
tapéta értékesítésének alakulását mutatja. 

A versenyhelyzet. A versenyhelyzet leírása a fő versenytársak identifikálása 
és jellemzése, bemutatja tehát azok nagyságát, piacrészesedését, termékminőségét, 
marketingfogásait és minden olyan sajátosságát, ami hozzásegít szándékaik és 
viselkedésük megismeréséhez.    

A „MOFA” márkanevű festhető tapétának a magyar piacon elég komoly 
versenytársai az  „ERFURT” nevű német cég tapétái. Az ERFURT sajátos stratégiát 
követ, és speciális piaci részeket foglal el. A termékei nem rossz minőségűek, de 
nagyon drágák. A termék skálája szélesebb a Fűrészporos fajtával. Vevőszolgálata 
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nagyon jó. Reklámja: jó, a termék minőségre teszi a hangsúlyt. Értékesítési csatornái 
közé tartoznak a multinacionális áruházláncok: Praktiker, TTL, Michelfeit, Obi, 
ezeken kívül vidéken területi képviselők járják a kiskereskedelmi egységeket.  A 
termék magas ára miatt a piaci részesedés nem nagy.  A reklámjaiból 
megállapítható, hogy az árrés az átlagosnál magasabb, mert plusz szolgáltatásokat 
ajánl a minimális mennyiségű vásárlás esetében (ingyen házhoz szállítás, két karton 
vásárlása esetében). 

Az elosztási helyzet. Ez a rész a döntéshozatal számára nélkülözhetetlen 
adatokat közöl az egyes elosztási csatornák mérete és fontossága alapján.    

A makrokörnyezeti helyzetkép. A termékcsoport jövőjét befolyásoló átfogó 
makrokörnyezeti - tehát demográfiai, gazdasági, műszaki, politikai/jogi, 
társadalmi/kulturális - tendenciák ismertetése.  
3. A lehetőségek és problémák elemzése. 

A marketing helyzetkép által nyújtott információk alapján a döntéshozónak 
el kell határolnia a fő lehetőségeket és veszélyeket, erősségeket és gyengeségeket, és 
mindazokat a kérdéseket, amelyekkel a vállalatnak adott termékcsalád esetében 
foglalkoznia kell.  
A lehetőségek és veszélyek elemzése. A lehetőségek és a veszélyek elemzése során a 
menedzser körülhatárolja azokat a fő lehetőségeket és veszélyeket, amelyekkel az 
üzletágnak szembe kell néznie. A „MOFA” termékcsaládját érintő főbb lehetőségek 
a következők: 
- a fogyasztók egyre érdeklődőbbek a festhető tapéta iránt (nem fűrészporos 

típusú), 
- két jelentős áruházlánc hajlandó a termék forgalmazására, de különböző 

feltételekkel, 
- egy tapéta nagykereskedő megrendelt bizonyos mennyiséget, de az éves 

mennyiséget nem tudja előre jelezni.    
A „MOFA” termékcsaládot elsősorban a következő veszélyek fenyegetik: 

- a festhető tapéta nagyobb részét festék nagykereskedők adják el a festőn és festő 
kiscégeken keresztül, és a festék nagykereskedőkkel eddig nem sikerült értelmes 
megállapodást kötni,  

- a termékimázs hiánya, ennek következtében imázsreklám tervezése (a 
reklámkeret növelése), 

- a termékár stagnálása a magas konkurenciaharc miatt, 
- a termékvám változása, 
- szállítási költség növekedése az állandóan növekvő benzinárak miatt.   

Az erősségek és a gyengeségek elemzése. A döntéshozónak a vállalat és a 
termékei erős és gyenge oldalait is fel kell tárnia a korábbon említett SWOT 
analizissel és a MATRIX módszerrel. A „MOFA” termékcsalád alapvető erősségei a 
következők: 
- jó minőség, vastag papírból készül, ez több átfestést bír, lefedi a fal repedéseit, 
- fehér papír nem igényel azonnali első festést, 
- árfekvés sokkal kedvezőbb, 
- széles minta választék (20).     
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- nem csak 10 méteres kiszerelésben, hanem 20 és 30 méteresben is 
megrendelhető, 

A „MOFA” termékcsaládjának főbb gyengeségei a következők: 
- orosz termék, ezért 8% vám terheli az árát, 
- hosszú szállítási távolság, 
- hosszú megrendelési idő, 
- új termék a magyar piacon, a fogyasztó nem ismeri, hiányzik a fogyasztási 

tradicíó. 
A fő kérdések elemzése. A fő kérdések elemzése során a döntéshozó felhasználja 

a lehetőségek, veszélyek, erősségek és gyengeségek elemzésekor nyert 
tapasztalatokat, és ezen keresztül kijelöli a tervben mindenképpen megjelenő főbb 
kérdéseket. A „MOFA - nak” a következő alapvető kérdéseket kell megfontolnia: 
- Célszerű-e terjeszteni az adott ország piacára a MOFA termékcsaládot? Ha 

célszerű, akkor milyen stratégiát kell követni? Képes-e a hatékony versenyre?  
- Ha MOFA-val új piacra lépünk, akkor milyen termékfajtával? Milyen árral? 

Milyen kondíciókkal? Milyen értékesítési csatornákon keresztül? 
- Áttérjen a MOFA aktívabb reklám- és vásárlásösztönző politikára, hogy ezzel 

utólérje a konkurenciát? Vagy inkább a költségmegtakarítási politika mellett 
maradjon? 

- Vagy talán költse pénzét kutatásra és fejlesztésre, aminek eredményeként igazán 
jó minőségű terméket alakítana ki?          

4. Célok.  
Amikor már ismerjük a termékcsaládot érintő fő kérdéseket, akkor 

elszánhatjuk magunkat arra, hogy alapvető döntéseket hozzunk a tervcélokról. A 
célok két fajtáját, a pénzügyi és marketingcélokat kell meghatározni. 

Pénzügyi célok.  A „MOFA” vállalat vezetése minden egyes üzletágból jó 
pénzügyi teljesítményt vár. A festhető tapéta termékcsalád termékmenedzsere a 
következő pénzügyi célokat határozta meg: 
- a termék külpiacra történő bevezetéséhez 100000 USD szükséges, 
- az első évi árbevétel érje el az 10000 USD-t,  
- az első évi próbaszállítás (termék és piac teszt) során ne keletkezzen veszteség,   

Marketing célok. A pénzügyi célokat marketingcélokká kell alakítani. A legalább 
5%-os piacrészesedés megszerzéséhez a vállalatnak bizonyos célokat kell kitűznie a 
fogyasztói megítélés alakítására, az értékesítés területi elhelyezkedésére és egyéb 
tényezőkre. Így a következő marketingcélok vehetők számításba. 
- az első évben ki kell alakítani a disztribúciós rendszert, 
- a termék-és tesztpiac végrehajtása, 
- a intervenciós fogyasztói ár 600 Ft, 
- a MOFA márkát ismerő fogyasztók számának a növelése. 
5. Marketingstratégia.  
Ebben körvonalazzuk az átfogó marketingstratégiát vagy „piacfoglalási tervet”, amit 
a terv céljainak kivitelezésére fogunk használni. A marketingstratégia röviden így 
fogalmazható meg: 
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Célpiac:    Háztartások, új építkezések. 
Fő termékjellemzők:  Jó minőségű és olcsó átfesthető tapéta. 
Termékcsoport:  Kiegészítve egy olcsó, jó márkanevű fajta fűrészporos 
tapétával.  
Ár:    Alacsonyobb a konkurens márkák áránál. 
Értékesítési csatorna: Tapéta nagyker, festék nagyker, tapéta kisker, festék 

kisker, festők, festő kivitelező cégek, tenderek, multi 
áruház láncok.  

Ügynökök: Egy budapesti és pest megyei területi képviselő, még 
legalább kettő alföldi és dunántúli területi képviselő. 

Szolgáltatás:        Házhoz szállítás, szaktanácsadás.     
Reklám:  Szakkiadványok, helyi reklám újságok, kiállítási 

prospektusok havi egyszer termékbemutató 
szervezése festők számára, vidéki szakkiállításokban 
részvétel.    

Vásárlásösztönzés: Termékelőny teremtése, 12 tekercs vásárlása esetén 
ingyen 125 gr 

    Metylan ragasztó. 
Kutatás és fejlesztés:  Új minta tervezése magyar ízlés szerint. 
Piackutatás: Fogyasztók vásárlási szokásainak megismerése, 

fogyasztói vásárlási kritériumok tanulmányozása. 
Versenytársak tevékenységeinek figyelése. 

6. Cselekvési program. 
A termék külpiaci bevezetési terve tartalmazza azokat  a fő 

marketingtörekvéseket, amelyeket az üzletági célok megvalósításához 
hasznosíthatunk. A marketing stratégia egyes elemeit most már részleteiben is ki 
kell alakítani, hogy ezáltal válaszolni tudjunk a következő kérdésekre: ki, mit, mikor 
készít, mennyi ennek költsége? 
Január: Próbaszállítás. Egy kamion 12000 tekercs négy fajtából. Termék vámolása, 
raktározása. Reklámkampány beindítása. Nagykereskedők látogatása 
Február: Polikolor 2000 szakkiállításon részvétel. Termékbemutató. Vidéki 
kiskereskedők látogatása. Minőségi bizonyítvány megszerzésének beindítása. 
Reklám. 
Március: Vidéki nagykereskedők látogatása. Első kiszállítások lebonyolítása. 
Áruház láncok felé ajánlás. Beszállítói tenderekben részvétel. Reklám. 
Április: Construma nemzetközi szakkiállításon részvétel. Kisker, nagyker, multi 
áruház láncok felé ajánlás. Reklám. Versenytársfigyelés. 
Május: Termékbemutató, kisker, nagyker, multi, minőségi bizonyítvány, reklám, 
versenytárs figyelés.  
Június: Tapétaszövetség termékbemutató, akcióprogramok egyeztetése stratégiai 
partnerekkel. Reklám, versenytársfigyelés. Kiszállítások optimalizálása.   
7.  Várható pénzügyi helyzet. 

A terv alapján összeállítjuk a cselekvések költségvetését a PROJECT 
segítségével. A bevételi oldalon az előre jelzett (JOKER) értékesítési mennyiség és 
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az intervenciós ár. A kiadási oldalon vannak a részletesen lebontott szállítási és 
marketingköltségek. A várható nyereség illetve veszteség a kettő különbsége. 
Miután a költségvetés elkészült, a felső vezetés megvizsgálja azt, és vagy rögtön 
jóváhagyja, vagy különféle módosításokat kér. Ha a költségvetést elfogadták, akkor 
a szükséges intézkedések végrehajtásához hozzá rendelik a szükséges erőforrásokat.   
8. Ellenőrzés.  

A döntéshozás legutolsó része az ellenőrzést körvonalazza, amellyel a terv 
megvalósítását követik nyomon. A célmegvalósítást és a költségvetést havi 
gyakorisággal ellenőrzik. A felső vezetés az eredményeket minden időszakra 
megvizsgálhatja és azonosíthatja a céljaikat nem teljesítőt. A terv elmaradásának 
okait fel kell tárniuk, magyarázatot kell adniuk az eseményekről, és ismertetetniük 
kell a tervteljesítés javítása érdekében teendő lépéseiket.        
A PERT háló vonatkozó tevékenységei: 
48. Döntés előkészítés. 
49. Döntés. 
50. Termékbevezetés előkészítés.  
 
5.1.7. Termékbevezetés és próbaszállítás (próbakereskedés) 
 

Sikerrel járt tesztvizsgálatok után sor kerül a forgalomba hozás tervének 
kidolgozására. Ehhez pontosan körül kell határolni a célpiacot. Meg kell határozni 
azt, hogy a fogyasztók mely rétegét kell célbavenni, előnyös-e felületesen lefölözni a 
piacot, vagy a lehetséges versenytársak visszaszorítására kell-e törekedni. A 
piacszegmentálás első lépését követően ki kell választani a bevezetési zónákat, el 
kell dönteni, hogy az egész ország piacára egyidejűleg törjön-e be a cég, vagy előbb 
csupán néhány megye, tartomány stb. piacára. Minden eset sajátos megoldást 
igényel. A termék bevezetését be lehet ütemezni a CPM módszer segítségével. A 
piacra hozás után állandóan ellenőrizni kell az eladások volumenét, a hirdetések 
hatékonyságát és azt, hogy miképpen alakul a termék hírneve. Azért adott 
piacfoglalási stádiumban indokolt a reklám-teszt és a piac-teszt folytatása.   

A termék bevezetése a vásárlóval történő elfogadtatással kezdődik. Ahhoz, hogy 
az egyedi fogyasztó végérvényesen elfogadja a terméket, az un. elfogadtatási eljárás 
során több fejlődési szakaszon kell végighaladni: 
1.  Tudomásulvétel: a fogyasztók megismerkednek a termékkel, de még nincsenek 

róla elégséges információik. 
2.  Érdeklődés: a fogyasztókat ösztönzik arra, hogy több információt szerezzenek a 

megjelent termékről. 
3.  Értékelés: a fogyasztók gondolkodni kezdenek azon, hogy nem kellene-e 

kipróbálniok az      új terméket. 
4.  Kísérlet: a fogyasztók kipróbálják a megjelent terméket, (tapéta estében kis 

mennyiséget vásárolnak), hogy ennek alapján pontosabb képet kapjanak 
hasznosságukról. 

5.  Elfogadás: a fogyasztók véglegesen döntenek arról, hogy rendszeresen használni 
fogják a megjelent terméket. 
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Ez után csak arra kell koncentrálnunk, hogy a termékkel elégedett fogyasztók 
száma folyamatosan gyarapodjon. Erre csak hatékony marketing mix kialakításával 
és betartásával lehet ügyelni.  

A hatékony marketing mix klasszikus 4P-ből áll (product, price, place, 
promotion), de ezenkívül ki van egészítve négy alapvető elvvel: 
1.  A markeingmix a vevői igényekhez igazodik.  
2.  A marketingmix versenyelőnyt teremt. 
3. A marketingmixet jól kell vegyíteni. Ez olyan tulajdonsága, hogy a négy 
alkotórészt - termék, ár, marketingkommunikáció és értékesítési csatorna - úgy kell 
vegyíteni, hogy szilárd egységet alkosson.  
4.  A marketingmixnek illeszkednie kell a vállalati erőforrásokhoz. Ide tartoznak a 

vállalat pénzügyi erőforrásai és humán erőforrásai. 
A hatékony marketing mix szabályok betartásával a sikeres külpiacfoglalás 

be van biztosítva.   
Az alprogram PERT tevékenység jegyzéke: 

51. Próba szállítás szervezése. 
52. TESZT: 
- reklám teszt, 
- piac teszt. 
53. LP módszer alkalmazása a termékösszetétel optimalizálására. 
54. MATRIX módszer. 
55. Hatékony marketing mix kialakítása. 
56. Első év tapasztalatainak összefoglalása, jelentés készítése. 
57. Jövő döntések elkészítése. 
58. Stratégiai döntések igazítása, összehangolása. 
 
5.2. Esettanulmány. (Az alkalmozott módszerekkel egyéb feladatok részletes 
megoldása). 
 
1. Hálótervezés. 

A hálótervezéssel egy konkrét piackutatási feladatot megoldottam is: egy 
tapéta termékcsalád bevezetését a külpiacra. Ennek legigényesebb művelete a 
logikai tervezés volt. A logikai tervezés során a végrehajtandó külpiackutatási 
műveletekből összeállítottam a külpiac-kutatási folyamat logikai modelljét. A 
logikai modell 58 tevékenységét tartalmaz. Ez olyan optimális tevékenységszám, 
amely melletttt meg lehet oldani a egy bevezetendő termék külpiac-kutatását.  

A logikai tervezés után került sor az időtervezésre. Az időtervezés során az 
egyes tevékenységekhez hozzárendeltem a szükséges időket. Ebből határazható meg 
az egész terv megvalósulási időtartama. Bizonyos tevékenység láncok mentén 
tartalékidők is keletkezhetnek. 

A időtervezés után az egyes tevékenységekhez hozzárendeltem a szükséges 
erőforrásokat és azok költségeit. Így adódott a terv megvalósításához szükséges idő, 
erőforrás és költség. Szükség esetén meghatározott erőforrások allokációja is  
végrehajtható. 
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A külpiac-kutatási feladatok munkafolyamatainak komplex és vizuális 
szemléltetése mellett a hálóterv lényege: a munkafolyamatokra vonatkozó adatok 
számszerűsitése, az idő, a költség és az erőforrásigény egzakt elemzése és 
optimalizálása a külpiaci döntések megalapozás, a végrehajtása és ellenőrzése 
érdekében. (12. táblázat). 
 
2. Kombinált prognózis készítés. 

A bevezetendő termék forgalom-ár prognózisát kezdtünk el a szakértői 
véleményen alapúló prognózissel, a második fázisban elkészítettem a konkurencia 
termék rövid távú előrejelzését az exponenciális kiegyenlítés módszerrével, ezen 
belül Holt-féle eljárással. Az utolsó fázisban a Joker módszer alkalmazásával 
elkészítettem a saját bevezetendő termék rövid távúprognózisát. 
 A leghatékonyabbnak rövidtávon ez a kombinált előrejelzési módszer 
bizonyult. A jövőbeli külpiaci helyzet, pontosabban egy meghatározott termék 
várható keresletének kialakulásában rendkívül sok tényező játszik szerepet. A 
befolyásoló, a figyelembe veendő tényezők száma, valamint az előrejelzés időszaka 
között fordított az arány. Minél rövidebb ugyanis az előrejelzés időszaka, annál több 
befolyásoló tényező figyelembevételére van szükség a reális prognosztizáláshoz. 
Ennek oka az, hogy közép, különösen hosszú távon tartós irányzatok érvényesülnek. 
  
 A rövid távú előrejelzés esetében nem csak többet, hanem más tényezőket 
kell figyelembe venni, mint közép- és hosszútávon. A rövidtávú előrejelzésnél 
sokváltozós prognózis - modellt alkalmaztunk. 
 Fontos következtetés az, hogy a főleg rövidtávú befolyásoló tényezők 
hatásértéke igen sokszor nem számszerűsíthető közvetlenül. Emiatt a rövid távú 
prognózis - modellek igen gyakran nem, vagy csak részben ökonometriai jellegűek, 
és az előrejelzés - a lehetséges számítások elvégzése mellett - valamennyi domináns 
tényező beható közgazdasági, de nem matematikai analízisét, és a belőlük levonható 
végső következtetést jelenti. Ilyen jellegű modell vázát a 13. táblázat szemlélteti. 

A 13. táblázatból látható, hogy a komplex előrejelzési módszer nagyon 
bonyolult, idő- és költségigényes. Azért a külpiac-kutatási tervben a kombinált 
eljárást alkalmaztuk, amély nem olyan munkaigényes és emellett hatékony és 
megbízható.  

A KOMPLEX előrejelzési módszert a magyar tapétapiac esetében az 
információ megszerzésével kezdtük el.  

A második lépés: a kollektív szakértői véleményezés és egy matematikai-
statisztikai eljárás kombinációja. A módszer lényege: a szakértői megkérdezésbe be 
van építve az idősor vizsgálat a következő módon:  
- az első fordulóban különféle mennyiségi és minőségi kérdésre kérünk 

válaszokat, miközben- a megkérdezéssel párhuzamosan - idősor vizsgálatot 
végzünk,  

- a második fordulóban a szakértők (1.FOGYASZTÓK, 2.KERESKEDŐK, 3. 
FELHASZNÁLÓK) átlagos véleménye mellett az idősorelemzéssel 
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(függvényszámítással, korrelációs vizsgálatokkal) kapott eredményeket is - a 
kérdések között szerepeltetve - felülvizsgáltatjuk a szakértőkkel.  

A vizsgálatot egyszeres visszacsatolással (két fordulóban) végeztük. A kombinált 
szakértői megkérdezés során 25 tapétapiaci - elsősorban vezető - szakembert 
kerestünk fel, mindkét alkalommal azonos személyeket. Az első fordulóban 14, a 
másodikban 10 kérdést tettünk fel. A kérdéseket úgy fogalmaztuk meg, hogy a 
rövid, tömör válaszra lehetőséget adjanak. 

A feltett kérdések típusai: 
- bizonyos mutatók konkrét számszerű becslése, 
- fejlődési arányok becslése, 
- egyes terméktípusok arányainak váltózása, 
- rangsorolás, 
- szöveges választ igénylő kérdések.    

A második megkérdezésnél - néhány kérdést elhagyva - az első forduló 
eredményeit adtuk vissza a szakértőknek, kiegészítve a számított mutatókkal is. A 
szakértői véleményén alapuló prognózissal kombinálva alkalmaztam a külpiaci 
gyakorlatban hatékonynak bizonyult exponenciális kiegyenlítés módszerét. A 
módszer használata egyszerű és a számításokhoz szükséges információk 
rendelkezésre állnak. Egy új termék vagy új piacra belépés esetében felhasználhatók 
a külpiacon levő konkurens termékek forgalmi adataik. Ennek alapján Joker 
módszerrel prognosztizálni lehet a saját termék forgalmi adatait a hasonlossági elv 
alapján.  
 
a) Szakértői véleményen alapuló prognózis: 

A szakértői véleményen alapuló prognózis módszereiről korrábban már 
beszámoltam a 3.2. fejezetben. Az ott felsorolt módszerekből a külpiackutatási 
tervbe komplex előrejelzési módszer került be a következő kritériumok alapján:    
- hatékonynak bizonyult, 
- nem túl bonyolult, 
- nem költséges, 
- a kikérdezés során szerzett adatok hasznosíthatóak a többi módszereknél 

(SWOT, Exponenciális kiegyenlítés.)   
 A nemzetközi és a magyar gyakorlat egyaránt igazolja, hogy a kereskedők 
megkérdezése is felhasználható a várható kereslet meghatározására. Az erre irányuló 
kérdések foglalkozhatnak: a kereslet (forgalom) tendenciájának alakulásával, a 
kereslet, illetve a forgalom várható volumenével, megoszlásával és az új cikkek 
várható keresletével. 
 A kereslet, illetve a forgalom tendenciájára vonatkozó válaszok vagy az adott 
vagy a várható helyzetet tárják fel. Mivel a cikkenkénti forgalmi nyilvántartás csak 
nagyon szűk körre   terjed ki, a boltvezetők véleményéből kaphatunk képet az egyes 
cikkek forgalmának, a forgalomváltozás mértékének, ütemének irányzatairól. 
Szezonális cikkek esetében milyen változás tapasztalható a forgalomban az előző év 
ugyanezen időszakához képest? 
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 Joggal el lehet várni a boltvezetőktől, hogy tapasztalataik, megítélésük 
alapján - és az időszakra jellemző körülmények változatlanságát feltételezve - 
véleményt alkossanak a forgalom tendenciájáról a következendő hónapokban. 
 Az így kapott eredmények felhasználásával azonban igen óvatosan kell 
bánni. Egyrészt azért, mert a kereskedőket a jövőre vonatkozó véleményükben 
számos, a megkérdezés időpontjában meglevő körülmény befolyásolja, másrészt a 
kereskedők egy része a szakképzettség hiánya vagy más ok miatt nem foglal állást. 
Végül figyelembe kell venni azt is, hogy a kereskedők nem közgazdászok, és nem 
lehet tőlük megkívánni, hogy véleményük objektív megalapozására kutatást is 
folytassanak.     

A módszert a magyar tapéta piacon úgy alkalmaztam, hogy: 
1. Irodalomból (Koping Datoring , KSH) elindult tapéta piacról információszerzés 

a Magyar tapéta piac nagyságáról (1999 év tapéta import 6130 ezer USD), tapéta 
piac szereplői Jász Iron KFT, Geta KFT, Korin KFT, Limex 2000, Graboplast 
Holding RT, Ezertap KFT Erfurt BT, TTL, Diegó, Baumaxx, OBI, Baumag 
KFT, Praktiker). A nagykereskedők kínálatának tanulmányozása, források 
megállapítása, tapéta típusként forgalom  megállapítása. 

2. Sorban előre egyeztetett időpontokban a kereskedelmi és ügyvezető igazgatókkal 
termék és ajánlási tárgyalások során feltettem néhány kérdést:      

- magyar tapéta minta ízlései és sajátosságairól? 
- felkínált tapéta minősége?  
- felkínált tapéta típus éves forgalma?    
- felkínált tapéta esélyei? 
- felkínált tapéta várható forgalma?   
- felkínált tapéta előnye?  
- felkínált tapéta hátrányai?  
- felkínált tapéta fő fogyasztói? 
- felkínált tapéta fő konkurensei? 
- a konkurens termékek fő jellemzői, előnyei, hátrányai?  
- a konkurens cégek kondíciói? 
- a konkurens termékek forgalmi adatainak alakulása az utolsó öt évben? 

 
A szerzett információ feldolgozásra kerül és a második körét úgy szerveztem 

meg, hogy a meglevő információkat megvitattam a tárgyalasok során, úgy hogy 
úgyan ez információkat mondtam bizonyos kérdéseknél a másik szakértő 
véleményére hivatkozva. És így tudtam a válaszok és a bizonyítékok alapján mérést 
végezni. 

A következő lépés volt a más jellegű szakemberek bevonása, akik nem voltak 
anyagilag érdekeltek - a festő mesterek. A festőmesterek megvizsgálták a tapéta 
minőségét, viselkedését a ragasztás során. Véleményezték volt:  
- a alkalmazható tapéta ragasztót,  
- tapétázási technológiát, 
- tapéta fajtaként felhasználási arányait,  
- a felkínált tapéta műszaki előnyei és hátrányait,  
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- a konkurens termékeinek előnyei és hátrányait, 
- tapéta ajánlat fogyasztói ára. (A csatorna közötti konfliktusok elkerülésére 

célszerű egységes fogyasztói árat kialakítani.) 
Az ilyen módon szerzett információk tanulmányozás és rendezés után kerültek a 

következő általam alkalmazott módszerbe, az exponenciális kiegyenlítés módszerbe.  
 
b) Exponenciális  kiegyenlítés módszere (Holt-féle eljárás): 

A módszer közvetlenül a bevezetendő tapétatípus rövidtávú előrejelzésére 
nem alkalmas, mert nulláról kezdődik a termék bevezetése, és nem állnak 
rendelkezésre semmilyen a prognóziskészítésre szükséges adatok. Azért 
hatékonynak bizonyult az exponenciális kiegyenlítés módszeréből és a joker 
módszerből álló kombináció. Az exponenciális kiegyenlítés módszere szolgál a 
verseny termék várható forgalmának megalapítására. Ennek következtében szerzett 
informáciokat a Joker módszerrel feldolgozva lehet prognózist elkészíteni a 
bevezetendő termék várható forgalma alakulására is.  

Az exponenciális kiegyenlítés módszerét az alábbi táblázat mutatja be a 
α=0,95 érték mellett. A példa kapcsán jól megfigyelhető a módszer - előnye, hogy 
időben visszafelé haladva egyre kisebb súlyt kapnak a régmúlt eseményei. 
 
14.táblázat. A fűrészporos tapéta keresletének alakulása Magyarországon 
(exponenciális simítás) 
Év Kereslet  

(ezer tekercs) (yt) 
A számítás módja = α egyenlő 0,95 értékkel St(y) 

1996 y1=700 S1(y)= αy1 =0,95⋅700 = 665 
1997 y2=830 S2(y)= αy2+α(1−α)y1= 0,95⋅830 + 0,05⋅700= 823,5 
1998 y3=920 S3(y)=S2(y)+α[y3-S2(y)]=823,5+0,95(920-823,5)= 915,1 
1999 y4=1000 S4(y)=S3(y)+α[y4-S3(y)]=915,1+0,95(1000-915,1)= 995,8 
2000 y5=1110 S5(y)=S4(y)+α[y5-S4(y)]=995,8+0,95(1110-995,8)= 1104,3 
 
A rövid távú prognózis az utolsó kiegyenlített érték korrigálásával történik, éspedig: 
 

St+1 (y) = St(y)+ α[St(y) -St-1(y)]   (2) 
 
Tehát a legutolsó időszak kiegyenlített értékét korrigáljuk az St(y) és St-1(y) értékek 
különbségének α- szorosával. Tehát a termék forgalmának várható alakulása 2001-
ben: 
  S6(y)=S5(y)+ α[S5(y)-S4(y)] 
  S6(y)=1104,3+0,95(1104,3-995,8)=1207,4 ezer tekercs, 
2002-ben: 
  S7(y)=1207,4+0,95(1207,4-1104,3)=1305,3 ezer tekercs. 

A módszer a tényleges értékek igen jó prognózisát adja, mert az St(y) 
értékeket az összes korábbi megfigyelések lineáris  kombinációjaként állítja elő, 
legnagyobb súllyal szerepeltetve azokat az információkat, amelyek a jövő 
szempontjából a legértékesebbek.  
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A Holt-féle eljárással elvégzett számításokat a következő táblazat mutatja(A 
számítás módja α egyenlő 0,1 és ß  0,1 értékkel):  
 
15.táblázat. A fűrészporos tapéta keresletének alakulása Magyarországon 
(Holt-féle eljárással). 

Év Kereslet  
(ezer tekercs) (yt) 

Előrejelzés hibája (et) Becsült érték St(y) 

1996 y1=700 - 51,25 751,25 
1997 y2=830 - 18,1 848,1 
1998 y3=920 - 28,1 948,1 
1999 y4=1000 - 46,8 1046,8 
2000 y5=1110 - 33,2 1143,2 
2001   1240,6 

 
A Holt-féle módszer alkalmazása lehetővé teszi a véletlenek hatásának 

hatékonyabb csillapítását mind a trendhatás, mind pedig a lineáris trend 
meredeségének vonatkozásában két koefficiens korrigálásával. 

Az általam alkalmazott két módszernek és a következő módszernek a 
lényege annak, hogy egyáltalán van-e értelme foglalkozni az adott termék 
bevezetésével és viselni az ezzel kapcsolatos óriási költséget és fölöslegesen 
pazarolni az időt. 
    
c) JOKER módszer alkalmazása a prognózis készítésben: 

Azért választottam ezt a módszert a többi létező módszerekből, mert 
véleményem szerint ez használható legjobban, a külpiac-kutatás során. A módszer 
magyar találmány, amely 1990-es BNV-en fő díjat nyert meg. A módszer működési 
elve speciális Cluszter Analízis. 

A módszerben feldolgozott paraméterek, a termékek műszaki jellemzői 
egyben a termék és piaci teszt során szerzett fontos fogyasztói vásárlási kritériumok. 
A módszer nem csak azokra a kérdésekre ad választ, hogy mennyi a termék reális 
ára, a hasonló kategóriájú termék árához és alapvető műszaki paramétereihez 
viszonyítva, és milyen mennyiséget lehet eladni az adott ár mellett, hanem ötleteket 
lehet produkálni az elemzés során: 
1. Van-e olyan jó termék, mint a piacon levő, az alapvető műszaki paraméterek 

alapján? 
2. Ha a piacon meglevő termék jobb, akkor melyik az a tulajdonság, amelyet 

valamennyire változtatni kell a termékelőny megteremtése érdekében. Persze 
ezekre a kérdésekre csak az emberi fantázia tud megfelelő megoldásokat találni.      

Az alkalmazott módszer menete: 
1.  A tulajdonság (T) és m objektum (O) összetartozó adatait az X = {xij} objektum-

tulajdonság mátrixban kell rögzíteni, ahol i=1,2,...n és j=1,2,...m. 
2.  Generált objektum létrehozása. 
3.  Hiányzó adat becslése. 
4.  Rangsorolás. 
5.  Léptetés. 
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Az adott módszert a tapéta fogyasztói árának prognosztizálása céljából 
alkalmaztuk kétfelé módon: 1) prognosztizált ár mellett milyen forgalmat lehet 
tervezni és fordítva, 2) tervezett forgalmat milyen ár mellett lehet elérni.  
 A modell szerkesztése a következőképen volt megoldva: 
1. A tulajdonság (T) és objektum (O) mátrixot a kétt versenytermék és saját termék 

müszaki és forgalmi adataibból állítattam össze, amelyek a vásárlási döntés 
súlyozási sorrendjében kerültek az OT mátrixba: 

- Termék egységára, 
- Egy tekercs hosszúsága, 
- Egy tekercs szélessége,  
- Megengedett átfestések száma, 
- Alappapír vastagsága, 
- Rétegek száma, 
- Garantált élettartama, 
- Csomagolás, 
- Márka imázsa, 
- Felület mintája, 
- Verseny termék forgalmi adatai. 
2. Második lépés volt egy generált egy objektum létrehozása. Adott esetben a 

generált objektum  
a termékek maximális müszaki paramétereiből adódott. 

3. Harmadik lépés - a hiányzó adatok becslése. A modellben két hiányzó adatot 
becsültem, egyik a termék árbecslése, a második a prognosztizált ár mellett a 
forgalom nagysága.  

4. Negyedik lépés - ragsorolás: A program rangsorolta a termékeket a generált 
objektumhoz viszonyítva.  

Az adott módszert a hálóterv ötös alprogramjában alkalmaztam. Ennek a 
számításnak menetét a 16. és 17. táblázatok mutatják. 
 
3. TESZT módszer alkalmazása. 

 
A TESZT módszer alkalmazási elveiről már beszámoltam a 3.4 pontban. A 

módszer külpiac-kutatási  alkalmazásának lényege, hogy fényt derítsen a termék 
megfelelésére az adott piacon uralkodó fogyasztói követelményeknek és a cég 
célpiaccal kapcsolatos elképzeléseinek és terveinek összehangolási elveire. A 
TESZT módszer hat-fázisos szűrőelemzést foglal magában: 
- Koncepció-teszt, 
- Termék-teszt, 
- Elnevezés teszt, 
- Csomagolási teszt, 
- Teszt-piac, 
- Reklám teszt.   

A teszt-módszer kezdődik egy minimális, a teszthez szükséges termék 
mennyiségnek az adott országba történő kiszállításaval. A tapéta esetében egy 
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bizonyos mennyiség lett kiszállítva és raktározva. Ezután lehetséges a tesztsorozat 
megkezdése. A teszt-módszert a fent felsorolt sorrendben célszerű lebonyolítani. 
 
Koncepció-teszt. 

Koncepció-teszt elemzése során elsősorban a termék kereskedésével 
kapcsolatos ötleteket vizsgáltuk. Ez a fázis kapcsolatban van a szakértői 
véleményezéssel. A koncepció tesztet úgy terveztük és szerveztük a tapéta 
bevezetése során, hogy először a koncepciónak három változata lett kidolgozva, 
amelyek bizonyos részekben eltérőek voltak. A három koncepció cégen belüli 
véleményezése és megvitatása után a vizsgálatban csak kettő maradt. A három 
koncepció tesztelése nem volt gazdaságilag indokolt. Vizsgálatra került maga a 
termék kereskedési koncepciója, hogy az adott piacon milyen kereskedelmi 
stratégiával lehet optimális szintet elérni. Ezt a kérdést a szakértői véleményezés 
során is megvitattam.    
 
Termék-teszt. 

A termék-tesztet a szakértői véleményezés során javasoljuk kezdeni, ami akkor a 
szakértők véleményt nyilvánítanak az adott termékkel kapcsolatban. Ekkor világossá 
válik a termék megfelelősége és lehetséges fejlesztési irányai. A termék-tesztet 
kétfelé módszerrel vizsgáltuk meg: 
- háztartási próbavizsgálattal. 
- kollektív bemutatóval. 

A háztartási próbavizsgálat a festhető tapéta esetében nem más, mint legalább öt 
alkalommal szervezett próbaragasztás és próbafestés. Ezzel megvizsgáljuk a termék 
minőségét és a festőket megismertetjük a ragasztási technológia sajátosságaival. 
Kollektív bemutatót többször szerveztem a szakemberek részére. Erre a 
szakkiállítások alkalmasak legjobban: a tapétázók által szervezett PROFICOLOR 
szakkiállítás és CONSTRUMA kiállítás. Ennek lényege a termék minőségének és 
sajátosságainak ismertetése a szakemberekkel és a piaci szereplőkkel 
(nagykereskedők, kiskereskedők, tervezők, festők) és a lehetséges termékkel 
kapcsolatos problémák feltárása, és a lehetséges megoldások véleményezése.     
 
Elnevezési teszt. 

Az elnevezési tesztnek az a lényege hogy az adott külpiacon milyen az, 
sikeres márkanév vagy fantázianév, amit a fogyasztó elfogad. A magyar piacon 
találkoztunk olyan jelenséggel, amikor a létező márkanévtől függetlenül a 
kereskedők saját bolthálózatunkban saját márkanévhez ragaszkodtak és saját 
emblémát és címkét biztosítottak. A szakértői véleményezés során szerveztük meg a 
márkanévvel kapcsolatos kutatásokat. Kiválasztottunk két fantázianevet, 
elkészítettünk két különböző címkét. Ugyanabba a bolthálózatba azonban, csak 
egységesen, egy fantázianéven került a termék. Így a forgalmi adatokból is lehetett 
következtetéseket levonni, de figyelembe kell venni a hálózatok között létező 
eltéréseket is. 

A fogyasztók között a következő tartalmú kérdőívet osztottuk szét: 



 107

- Mire emlékeztet az elnevezés? 
- Milyen termék rejtőzhet mögötte? 
- Egyszerű-e a kiejtés? 
- Körülményes, hosszú, rövid, jól hangzó-e a márkanév? 

Így a válaszok a név és a termék szintetizálására irányíthatók. A festhető 
tapéta esetében két fantázianév és két címke került kiválasztásra: ”REILEFS 
FANTAZIA” és „WHITE DUPLEX”. A vizsgálat során mind a két fantázianév 
pozitív eredményt mutatott, de végeredményben a „White Duplex” jobbnak 
minősült és ez a név végleges marad a magyar piacon.  
 
Csomagolási teszt 

A csomagolási teszt lényege, hogy a csomagolás, mint a termék reklámja milyen 
hatással van a fogyasztóra. A címke és csomagolás az egyik leghatékonyabb kínáló 
eszközök, amelyek képesek az átlagosnál jóval nagyobb hatást elérni, és vásárlásra 
késztetni a vevőket. A csomagolási teszt céljai (festhető tapéta esetében): 
- Megállapítani a tekercs optimális hosszúságát (10m, 15m, 20m, 30m), a termelés 

szempontjából gazdaságosabb 30 m tekercs, de a fogyasztó szempontjából 
nagyon magas az ára és így kedvezőtlen helyzetbe kerül a termék a 
fűrészporossal szembeni versenyben. 

- Megállapítani a legcélszerűbb csomagolási egységet (12 tekercs/doboz, 9 
tekercs/doboz), 

- Megállapítani a legkedvezőbb csomagolási, grafikai és színösszetételi 
megoldást. 
A módszer abban áll, hogy a különböző elővizsgálatok, szűrések után 

fennmaradó javaslatok szerint mindegyik csomagolásból gyártanak 
próbamennyiséget, amennyi a folyamatos kísérletekhez szükséges. A tényleges 
forgalom megoszlása jelenti a vizsgálati eredményt. A végrehajtott lélektani 
vizsgálatokkal a következő kérdésekre keressük a választ: 
- Milyen az esztétikai megjelenés? 
- Mi tűnik fel a csomagon első pillanatra? 
- Figyelemfelkeltő és hű-e az ábrázolás? 
- Egyértelmű-e a használati utasítás megjelölése? 
- Hogyan fogja meg a terméket a vásárló? 
- Elolvassa-e a használati utasítást? 
- Mi hiányzik a csomagolásról?  

A fogyasztókkal elkészített interjúval elég pontos kép kapható a fogyasztói 
tendenciáról. Az EU csatlakozás fényében a termékcímkén nagyon kemény 
előírásokat kell be tartani.      
 
Teszt-piac. 

A teszt-piacnak az a célja, hogy segítségével elkerüljék a költséges fejlesztési 
tévedéseket, és minimumra csökkentsék azt a kockázatot, amely a modern 
gazdaságban az újdonságok bevezetésével jár együtt - akár termékekről, 
szolgáltatásokról, reklámintézkedésekről vagy újszerű, szokatlan értékesítési 
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módokról, csatornákról van szó. A teszt-piacnak három egymástól jelentősen eltérő 
fajtája alkalmazható: 
- a teszt-vásár, 
- a modell-piac, 
- a piac-laboratórium.  

A háromfajta teszt-piac közös jellemzője az, hogy mindhárom esetben 
hamisítatlan piacról van szó. A teszt-piacot adott esetben úgy szerveztük, hogy a 
festhető tapéta öt fajtája volt legyártatva 10 és 20 méteres csomagolásban, 
szabványos magyar címkével, és két különböző fantázianéven lett ki szállítva a 
magyar piacra, egy éves tesztre. Ezzel meg tudtuk mérni a piaci reagálást, aminek 
alapján véglegesítettük a fantázianevet, a csomagolást, a címkét, az optimális 
tekercshosszúságot és a típusként eladható éves mennyiséget, valamint a piacra 
hozási ütemet és az ezzel kapcsolatos intézkedéseket. A teszt-piac során alkalmazott 
tesztelési stratégia irányelvei: 
- a kiválasztott és szerződött hálózatok legyenek korszerűek (szupermarketek), 
- legyen napilapjuk, amellyel az országos reklámhadjáratot bizonyos fokig 

utánozni tudják, 
- a kísérletet végrehajtó vállalat termékei az üzletekben megtalálhatók, a 

fogyasztók előtt ismertek legyenek, 
- a boltok vidékiek és fővárosiek legyenek. 

A cég marketingosztályáinak munkatársai személyesen kérdezik meg a 
kereskedőket két hónappal a kísérleti piac megnyítása után. A teszt-piacon az összes 
résztvett üzletvezető és szakeladó véleményének, benyomásainak, jövőt illető 
várakozásainak megismerésére kerül sor. Ezen túlmenően az egész kísérleti idő alatt, 
néhány üzletben, panel-módszerrel figyelik az eladást. Ez igen költséges eljárás.  
Ha a kísérleti piac eredményei nem érik el a várt mennyiséget akkor, minden 
korábbi költség ellenére sem célszerű a szóban forgó termékekkel megjelenni a 
piacon.  
 
Reklám-teszt. 

A termék jellégének függvényében kidolgozásra került a reklám programja, a 
reklámhatékonyság előzetes vizsgálatának eredményei alapján. A reklám mixbe, 
egyrészt a költség-hatékonysági vizsgálat alapján, másrészt a reklámra szánt büdzsé 
alapján bekerült: 
- a havi szakmagazinban megjelenő hirdetés (termékismertető, ár, vásárlási 

helyek, kondíciók), 
- kéthetente a megyei szakmai reklámlapokban hirdetés, a kiskereskedőt támogató 

reklám (termékismertető, akciós ár, hely), 
- az áruházláncok reklámlapjai  (termékismertető, ár), 
- a bolthálózatok éves katalógusai (termékismertető, termékimázs növelő).      

Így a komplex tesztmódszer a leghatékonyabb módszer a termékbevezetés során. 
Sajnos, nem a legolcsóbb, de hosszú távon megtérülnek a költségei és a módszerrel 
megtakaríthatók a hibás döntések következményeiként fellépő költségek.   
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4. SWOT-analízis. 
 

A SWOT - analízist azért célszerű alkalmazni a külpiac kutatása során, mert 
ezzel a módszerrel megvizsgálható a cég illetve a termék helyzete, és a versenytárs 
termék erősségei, illetve gyengeségei. A SWOT – analízis a „belső adottságok” és a 
„külső tényezők” folyamatos elemzését igényli. A módszer menetét a 18 és 19  
táblázatok szemléltetik. 

A logikai terv szerint Swot analízis alkalmazható a négyes és ötös 
tevékenységi blokkban. A módszer alkalmazási tanulsága: általános piaci ismeretek 
alapján logikai elemzési alapokat szolgáltat a termékbevezetési stratégia 
szerkesztéséhez.  Az operatív problémák okainak feltárására hatékonyan szolgál. A 
módszer piaci információkon alapszik, és információkat szolgáltat a Mátrix 
módszernek.  
 
5. Mátrix módszer. 

 
A Mátrix módszer olyan módszer, amely a külpiac-kutatásban a termék piaci 

helyzetének és a vállalat erősségéinek összehasonlítására szolgál. A módszer előnye 
a SWOT analizissel szemben: lehetőség az egyes termékek vállalati nyereséghez 
való hozzájárulásának megállapítására az adott időszakban. A piaci helyzet 
meghatározásához a rendelkezésre álló piaci információ alapján ez a módszer 
ajánlható, amelynek lényege egy kilencmezős mátrix. A mátrix mindegyik 
mezőjéhez tartozik egy stratégiai javaslat. Ez lehetővé teszi, hogy mindenegyes 
termékcsoportnak vagy terméknek meghatározzuk a piaci helyzetét, és a termék 
helyzetének függvényében választható a követendő termékstratégia. 

A módszer menete a következőképpen néz ki: 
A termék mátrixbeli helyzetének megállapítására 15 lépést kell tenni. 

1. Vizsgáljuk meg a piacminőség kritériumait abból a szempontból, hogy a felsorolt 
kritériumok mind alkalmazhatók-e az adott termékekre. Erre alkalmas a 20. és 21. 
táblázatok.  
 
2. Vizsgáljuk meg, hogy vannak-e más kritériumok az adott termék piacára 
vonatkozásában.  
Ezzel kiegészítésre kerül a kritériumjegyzék.  
Adott esetben a kritériumjegyzék optimális, legalább is az én véleményem szerint. 
3. Az így kapott kritériumok mindegyikét értékeljük a 0-100%-os skálán (0% - 
nagyon rossz, 100% - nagyon jó).  
4. Adjuk össze a kapott értékeket és osszuk el a kritériumok számával, adott esetben 
a kritériumok azonos súlyúaknak tekinthetők. 
5. Ha a kritériumok nem azonos súlyúaknak, állapítsunk meg relatív súlyozási 
tényezőket, és ezekkel képezzük a kritériumok szerinti értékelés súlyozott átlagát.  
6. A kapott átlagértéket jelöljük be a mátrix függőleges tengelyén. 
7. Hasonlóképpen járjunk el a vállalat erőssége tekintetében az alábbi táblázat 
alapján. A kapott eredményt jelöljük be a mátrix vízszintes tengelyén. 
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8. A két jelölésnek megfelelő rendezővonalak metszéspontja a kilenc mátrix mező 
közül egy mezőt jelöl ki.  
9. Ezt az eljárást szakértők bevonásával önállóan és befolyásmentesen végeztessük 
el. 
    Mátrix a piaci helyzet meghatározásához. 
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10. Ezekkel a személyekkel a megbeszélés keretében igyekezünk tisztázni az eltérés 
okát, hogy egységes értékelést kapjunk. Így meghatározható az adott termék 
jelenlegi piaci helyzetét jelentő mátrixmező, amely a középtávú termék és 
piactervezés kiindulópontja lehet.  
11. A piac minőségét értékeltük öt évre előre. A jövőbeni helyzet vonatkozásában az 
1-6 lépeseket meg kellett ismételni.   
12. Ezt követően a 7. számú lépést kell megismételnünk, figyelembevéve azonban 
azokat az intézkedéseket, amelyeket a vállalat erősségének javítására előirányoznak. 
13. Ismételtjük meg a 8. lépést, amely megadja az ötéves távlatban kialakuló piaci 
helyzetet az adott termékre vonatkozóan. 
14. Ezt az eljárást végeztessük el tíz személlyel önállóan és befolyásmentesen, majd 
a kapott eltéréseket megbeszéléseken kell tisztázni.  
15. A rövidtávon követendő termékstratégiát  az 5.számú táblázat ötös sora mutatja 
meg, amely szerint:  
„Rövid és középtávú intézkedések a vállalat erősségének javítására, különösen a 
piaci részarány növelésére, ha ez kilátástalan, hosszú távon a termék előállítását be 
kell szüntetni.”  

A mátrix módszer a hálótervben a szükséges információk megszerzése 
függvényében az ötös számú alprogramban talált helyet. 
 
6. Raktározási szint optimalizálása MSIS alkalmazásával.  
 

Az MSIS olyan programcsomag, amely tizenhárom gazdaságmatematikai 
módszert tartalmaz, ezek:  
- Lineáris programozás (Linear Programming),  
- Szállítási feladatok (Transportation), 
- Hozzárendelési feladat (Assigment), 
- Előrejelzés (Forecasting), 
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- Döntés előkészitő (Decisions), 
- Hálózatok (Network Models),  
- Hálótervezés (Critical Path Method), 
- Sztochasztikus Haló (Project Evaluation end Review Technuiue), 
- Készletezési (Inventory Models), 
- Sorbaállási modellek (Quening Models), 
- Markov láncok (Markov Analysis), 
- Játékelmélet (Game Theory), 
- Szimulació (Simulation). 

A programot a kilencvenes évek elején dolgozta ki Mohsen Attaran a 
kaliforniai egyetemen. A fent felsorolt modellekből minket a Készletezési Modell 
érdekelt. A program működési elve a Wilson képlet. A program lehetőséget ad a 
készletezési feladatok optimalizálására. A programmal négy raktározási és 
megrendelési feladatot lehet megoldani: 
1. Analysis for economic order quantity (EOQ) - gazdaságos rendelési mennyiség 
(hiány nem megengedett), 
2. Analysis for economic lot size (ELS) - gazdaságos tétel méret, 
3. Analysis for EOQ with backorders - gazdaságos rendelési mennyiség (hiány 
megengedett), 
4. Analysis for quantity discount - diszkont modell.  

Az új termék bevezetése a külpiacra nem lehetséges a raktározási költségek 
optimalizálása nélkül. A költségoptimalizálás hiányossága az egyéb versenyelőnyök 
elvesztését okozhatja. Az MSIS a logikai hálóban az ötös tevékenységi blokkban 
foglal helyet.   

A festhető tapéta raktározási és rendelési költségeinek optimalizálása 
esetében a modellt a következőképpen állítottuk össze a 22 - 25 táblázatok szerint. 
 
7. Lineáris programozás alkalmazása.   
 

A lineáris programozási modellt a termékszerkezet optimálizálása a nyereség 
maximalizálása céljából alkalmaztuk. A modell a hálóterv hetes alprogramjában 
helyezkedik el. A feladatot LP-88 számítógépes programmal oldottuk meg. A 
modell szerkesztése során Lineáris programozási a termék és termék gyártásával, 
szállításával, vámolásával, eladásával, nyereségével kapcsolatos korlátozásokat 
lineáris függvények formájában fogalmaznak meg.  

Az A technikai-technológiai együtthatómátrix az egyes tapétatípusokból a 
minimális szériagyártásához szükséges mennyiségeket tartalmazza („poli” tapéta 
típus esetében a minimális megrendelési mennyiség 600 tekercs, amit a 
gyártástechnológia határoz meg, a „mono” típusú tapéta technológiai korlátozása 
pedig 500 tekercs), amelyet mind egy-egy típus, mind vegyes szállítás esetében a b 
vektor korlátoz. Modellben szerepel a tárgonca korlátozott kapacítása is. A modell 
arra ad választ, hogy a tíz tapéta fajtából, fajtánként mennyit kell előre megrendelni, 
a maximális nyereség elérésé érdekében, az előre jelzett fogyás mellett, egy 
értékesítési periódus alatt. Az optimális megoldást a 26. és 27. táblázatok mutatják. 
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Itt az erőforrás oszlopvektor paramétereit a következőképpen alakítottuk ki: 
Y1 és Y12 között – a közúti szállítási mód esetében egy kamion maximális 
kapacitása (egy kamion befogadóképessége tapétatípusonként, amit a tapéta 
méretére és súlyára vonatkozó nemzetközi szállítási megállapodások korlátoznak): 
Y1 – poly1 tapéta típusból egy kamionon maximum 12000 tekercs szállítható, 
Y2 – poly2 tapéta típusból egy kamionon maximum 12000 tekercs szállítható, 
Y3 – poly3 tapéta típusból egy kamionon maximum 12000 tekercs szállítható, 
Y4 – poly4 tapéta típusból egy kamionon maximum 12000 tekercs szállítható, 
Y5 - poly5 tapéta típusból egy kamionon maximum 12000 tekercs szállítható, 
Y6 – mono1 tapéta típusból egy kamionon maximum 20000 tekercs szállítható, 
Y7 – mono2 tapéta típusból egy kamionon maximum 20000 tekercs szállítható, 
Y8 – mono3 tapéta típusból egy kamionon maximum 20000 tekercs szállítható, 
Y9 – mono4 tapéta típusból egy kamionon maximum 20000 tekercs szállítható, 
Y10 – mono5 tapéta típusból egy kamionon maximum 20000 tekercs szállítható, 
Y11 – mono 1, 2, 3, 4, 5 tapéta típusokból vegyesen a maximálisan szállítható 
mennyiség 20000 tekercs, 
Y12 – poly 1, 2, 3, 4, 5 tapéta típusokból vegyesen a maximálisan szállítható 
mennyiség 12000 tekercs. 
Y13 és Y14  között - vám korlátozás, amely szerint a közúti szállítás esetében (több 
tapéta fajtából)  a vámbefizetés nem haladhatja meg a 300000 Ft-ot:  
Y13 – a poly tapéta család kiszállítása esetében a vámköltség nem haladhatja meg a 
300000 FT/ szállítmány értéket, 
Y14 – a mono tapéta család kiszállítása esetében a vámköltség nem haladhatja meg a 
300000 FT/ szállítmány értéket. 
Y15 és Y16 között - a megrendelés csomagolási korlátozásai, 
Y15 – a poly tapéta családból egy euraklapra minimálisan vegyesen elhelyezett 
tekercsekszám,   
Y16 – a mono tapéta családból egy euraklapra minimálisan vegyesen elhelyezett 
tekercsekszám. 
Y17 és Y18 között - targonca kapacitása: 
Y17 – április hónapban rendelkezésre álló targonca kapacitás (a raktár 
befogadóképességének csúcsidőpontja a többi árú be és kiszállítása miatt, ennek 
következtében kamion  várakozása).  
Y18 – május hónapban rendelkezésre álló targonca kapacitása (a raktár 
befogadóképességének csúcsidőpontja a többi árú be és kiszállítása miatt, ennek 
következtében kamion  várakozása). 
Y19 és Y21 között -  egy kamionnyi vegyes korlátozások: 
Y19 – egy szállítmány poly és mono tapéta családból várható vegyes összetétel, 
Y20 – egy szállítmány poly és mono tapéta családból várható vegyes összetétel, 
Y21 – egy szállítmány poly és mono tapéta családból máximálisan elérhető vegyes 
összetétel. 
Y22 és Y31 között – egyes tapétafajta maximális forgalma egy értékesítési  periódus 
alatt: 
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Y22 – a poly1 tapétafajta várható maximális értékesítési mennyisége : 3000 
tekercs/periódus,  
Y23 – a mono2 tapétafajta várható maximális értékesítési mennyisége : 1500 
tekercs/periódus,  
Y24 – a poly2 tapétafajta várható maximális értékesítési mennyisége : 3000 
tekercs/periódus,  
Y25 – a poly3 tapétafajta várható maximális értékesítési mennyisége : 2000 
tekercs/periódus,  
Y26 – a poly4 tapétafajta várható maximális értékesítési mennyisége : 1500 
tekercs/periódus,  
Y27 – a poly5 tapétafajta várható maximális értékesítési mennyisége : 1000 
tekercs/periódus,   
Y28 – a mono1 tapétafajta várható maximális értékesítési mennyisége : 1500 
tekercs/periódus,  
Y29 – a mono3 tapétafajta várható maximális értékesítési mennyisége : 1000 
tekercs/periódus,  
Y30 – a mono4 tapétafajta várható maximális értékesítési mennyisége : 800 
tekercs/periódus,  
Y31 – a mono5 tapétafajta várható maximális értékesítési mennyisége : 500 
tekercs/periódus. 

Az így kapott feltételrendszer nem negatív megoldását kerestük, így ilyen 
feltételrendszernek végtelen sok nem negatív megoldása van. A választást a 
gazdasági célt megfogalmazó – a nettójövedelem-tartalmú célfüggvény határozza 
meg, amelynek maximumát kerestük:   
P (x)= 90 poli1 +  84 poli2 + 78 poli3 + 39 poli4 + 51 poli5 + 100 mono1 + 125 mono2 
+ 110 mono3 + 120 mono4 + 105 mono5 = MAX  

A célfüggvény a tapétatípusok egységére jutó realizálható nettó jövedelem 
tartalmú célfüggvényt jelenti (egy 20 tonnás befogadóképességű kamion esetében 
realizálható jövedelem mennyisége). A tapétatípus előtti együtható az egy tekercsen 
realizálható nyerességet jelenti. A „poli1„ tapétatípus esetében az egy tekercsre eső 
nyeresség 90 FT (90FT/tk).  
 Az LP-88 számítógépes program segítségével kiszámítható az optimális 
szállítmány termékszerkezete, amelyet az 27. táblázat mutat. 
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6. KÖVETKEZTETÉSEK, ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
 

Az értékezésben a külpiac-kutatás egyes problémáit igyekeztem áttekinteni. 
Az irodalmi feldolgozásból kitűnik, hogy a rendelkezésre álló publikációk nem 
tartalmazzák azt, hogy a külpiac-kutatás milyen eljárásokkal oldható meg, a külpiac 
stratégiai kérdéseiben milyen módszerekre alapozható a döntés, a termékprognózis 
készítése milyen módszerrel oldható meg. 

 
Az elért új tudományos eredmények a következők: 
 

- A külpiac-kutatás és termékbevezetés logikai hálótervének, optimális 
tevékenységeinek összeállítása. A hálóterv alkalmas a külpiaccal kapcsolatos 
marketing feladatok ellátására és irányítására. A külpiac-kutatási folyamat 
tervezése és a terv megvalósítása hálós programozással tehető hatékonyabbá. A 
külpiac marketing rendszerének belső alrendszerei közötti kapcsolatok feltárása 
és rendszerezése. A rendszer hatékony működése az alrendszerek 
információfeldolgozási és döntési folyamatainak operációkutatási modellekkel 
történő leírásán, valamint az alrendszerek közötti információáramlás irányának 
és tartalmának meghatározásán keresztül biztosítható. Annak leírása, hogy a 
gazdaságmatematikai módszerek - sajátosságaikat figyelembe véve - milyen 
körülmények között alkalmazhatók és a piackutatás milyen stádiumában 
hatékonyak leginkább. 

 
- Egy termék külpiaci bevezetésére vonatkozó prognózis készítéséhez olyan 

kombinált eljárás került kifejlesztésre, amely szakértői prognózisból, az 
exponenciális kiegyenlítés módszeréből és a Joker módszerből tevődik össze. A 
Joker módszer alkalmazása a bevezetendő termék forgalmi adatainak és 
„intervenciós árának” prognosztizálására. 

 
- Egy olyan modell és számítógépes programok szintézise került kifejlesztésre, 

amely adekvát módon képes egy termék külpiaci bevezetése gazdaságosságának 
megítélésére úgy, hogy figyelembe veszi a külpiacon létező termékek 
különbségeit és a fogyasztói igények sajátosságait is. A terméktulajdonságok 
súlyának számszerűsítése a külföldi fogyasztók döntési preferenciáinak 
függvényében. 

 
- A modell segítségével számszerűsíteni lehet a külpiaci stratégia 

megválasztásakor az egyes gazdasági tényezők (a külföldi fogyasztók 
vásárláskori választási kritériumainak súlya a vásárlás döntési folyamatában) 
olyan összefüggéseit, hatásait, amelyeket már a korábbi szakmai tapasztalatok 
alapján ismertünk, de mérésükre nem volt lehetőség. 

 
- A külpiac-kutatás olyan gyakorlati, alkalmazásorientált modellje került 

kifejlesztésre, amely annak a többéves külpiac-kutatási gyakorlati tapasztalatnak 
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(esettanulmányoknak) köszönhető, amit számos magyar és külföldi vállalat 
külkereskedelmi tevékenységében való aktív irányító részvétel során szereztem. 
A modell nem speciális termékre vagy termékcsaládra vonatkozik, hanem 
általánosnak tekinthető olyan értelemben, hogy különböző vállalatok által 
gyártott sokféle termékcsalád bevezetését képes megszervezni (elősegíteni) 
változó külpiaci körülmények között. A külpiac-kutatás költségének és 
időráfordításának optimalizálása. A termékszerkezet optimalizálása.  

Az így szerzett eredmények jól hasznosíthatók a külpiaci marketing 
gyakorlatában. 
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7. JAVASLATOK 
 
A gyakorlat számára a következő javaslatok fogalmazhatók meg: 
 
- A disszertációban bemutatott külpiac-kutatási modell és annak számítógépes 

megoldásai széleskörűen alkalmazhatók a szaktanácsadói munkák során a 
külpiac-bővítési döntések előkészítésekor. 

 
- A modell segítségével meg lehet határozni egy külpiac-kutatási tervet. 

Megállapíthatók azok a külpiac-kutatási tevékenységek, amelyek párhuzamosan 
is megtehetők az időtakarékosság érdekében, más teendők viszont csak egymást 
követően végezhetők el. 

 
- A dolgozatban alkalmazott módszerekkel meg lehet állapítani a termék külpiaci 

versenyképességét, feltárhatók a termékelőnyök, esetleg hátrányok, 
megfontolható a termék piacképessége és pozíciója a külpiacon meglévő 
termékek vagy szolgáltatások között. 

 
- A dolgozatban feltárt összefüggések hasznosak lehetnek a külpiac-kutatási 

tervek kidolgozásánál. 
 
- Az értékezésben feltárt összefüggések, eredmények felhasználhatók a külpiac-

kutatás, a külkereskedelmi feladatok megoldása témakör oktatása során. A 
kifejlesztett modell jól szemlélteti az egyes külpiac-kutatási lépesek 
összefüggéseit, ami hozzájárulhat a külpiac-kutatás aktuális kérdéseinek jobb 
megértéséhez. 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 
  

Értekezésemben a külpiac-kutatás tervezési, szervezési, irányítási 
problémáinak megoldására alkalmas rendszerszemléletű módszer kidolgozására 
törekedtem. Igyekeztem feltárni és adaptálni azokat az operációkutatási 
módszereket, amelyek egy termék exportjával kapcsolatban felmerülő problémák 
megoldására alkalmassá tehetők, és egy az ütemezési feladat megoldására alkalmas 
hálós programozási eljárást alakítottam ki. Másrészt törekedtem a módszerek 
kipróbálására és ezen keresztül mind az elmélet, mind pedig a gyakorlat számára 
hasznos következtetések megállapítására. 

Kutatásom fő célja egy olyan külpiac-kutatási modell kifejlesztése volt, 
amely egyes ismert módszereket szintetizálva több oldalról, több módszer 
segítségével képes szervezni és értékelni egy termék bevezetését a külpiacra. 
Ugyanígy törekedtem egy olyan modell kialakítására, amely képes a 
külkereskedelemben felmerülő sorrendiségi problémákat kezelni, a külpiac-kutatási 
rendszerben, valamint az alrendszereiben lezajló információfeldolgozási, 
információáramlási és döntési folyamatokat hatékonyabbá tenni. További kiemelt 
szempontként igyekeztem kezelni a gyakorlati alkalmazást, amelynek érdekében 
olyan módszerek adaptálása szükséges a külpiac-kutatási folyamatban és olyan 
információk felhasználását kell előtérbe helyezni, amelyek nem csak az elméleti, de 
a gyakorlati szakemberek számára is könnyen érthetők.   

A szakirodalomban található módszerek rendszerezése és értékelése után a 
külpiac-kutatási folyamat szervezésével összefüggésben az alábbi kérdéskörök 
elemzésére és megoldására törekedtem: 
- a külpiac-kutatás esetében milyen módszereket használjunk, 
- egy termék külpiaci bevezetésének elemzése során milyen algoritmus alkalmazása 
célszerű, 
- hogyan állapítsuk meg az elvégzendő tevékenységek számát,  
- a kialakított algoritmus (hálóterv) mennyire hatékonyan alkalmazható a külpiac-
kutatás során? 

Dolgozatomban sikerült egy olyan konkrét - saját fejlesztésű, külpiac-
kutatási rendszert kialakítani, amely a külkereskedelmi problémák döntő többségét 
megoldja, könnyen kezelhető, számítógépes környezetben lehetőséget biztosít a 
vállalatok külpiaci rugalmasságának, alkalmazkodóképességének növelésére. A 
rendszer olyan alrendszereket tartalmaz, amelyek magukban foglalják a külpiac 
tervezését és ellenőrzését a külpiaci információk feldolgozása érdekében, hogy a 
vezetők számára biztosítható legyen a külpiaci környezethez alkalmazkodó 
vállalatirányítás.  

Munkámat nehézzé, de ugyanakkor érdekessé tette az, hogy az 
operációkutatás külpiac-kutatási alkalmazása sem hazai, sem pedig külföldi 
vonatkozásban nem tekinthető széles körben elterjedtnek. 
 A külpiac-kutatás rendszerének működése az alrendszerek 
információfeldolgozási és döntési folyamatainak operációkutatási modellekkel 
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történő leírásával, valamint az alrendszerek közötti információáramlás irányának és 
tartalmának meghatározásán keresztül biztosítható.  
 A külpiac-kutatás során a tervezési munkák minden egyes egymásra épülő 
fázisa meghatározott információk megfelelő időben történő biztosítását igényli. 
Ennek érdekében az érintett részlegek, szervek és intézmények munkájának magas 
szintű, összehangolt irányítása válik szükségessé. Bebizonyosodott, hogy a probléma 
megoldásában a hálótervezési módszerek lehetnek segítségünkre.   
 Munkám során mindvégig alapvető feladatomnak tartottam, hogy a külpiac-
kutatási gyakorlatban felmerült problémákból kiindulva közvetlenül a gyakorlatnak 
átadható módszertani eljárásokat dolgozzak ki, amelyek hatékony  segítséget 
jelentettek: 
- a külpiac-kutatási folyamat szervezésében, koordinálásában, átfutási idejének 
lerövidítésében, 
- az exporttal kapcsolatos szervezési feladatok optimális költségek melletti 
végrehajtásában.   

Kutatómunkám során több vállalat számára készítettem külpiac-kutatási és 
termékbevezetési tervet. A hálóterv a látszattevékenységeket nem számítva 58 
résztevékenységből tevődött össze. Az időelemzés eredményei a kutatás 
előkészítésének időben túlságosan hosszú jelenlegi gyakorlatára hívták fel a 
figyelmet. 
 A külpiac-kutatás hosszú átfutási idejének okát és annak csökkentési 
lehetőségeit egyrészt az információfelmérési és tervezési tevékenységek 
időtartamának csökkentésében találhatjuk meg, másrészt a munkaszervezési 
eljárások javításában, a tevékenységek párhuzamosítási lehetőségeinek feltárásában 
és maximális kihasználásában.    
 A külpiac-kutatási folyamatban a legfontosabb gazdaságmatematikai 
módszerekkel és azok kombinációjával megoldandó feladatok a következők voltak: 
- a külpiac-kutatási terv logikai tervezése, rendszerbe foglalása a tevékenységek 
számának optimalizálása, időtervezés, költséggazdálkodás és költségoptimalizálás 
hálós programozással, 
- a termék bevezetésével kapcsolatban felmerülő ötletek összegyűjtésére és a várható 
kereslet becslésére alkalmas szakértői véleményezési módszer kialakítása, 
- a külpiaci termékbevezetés fogyasztói faktorainak (szempontjainak) feltárása, 
rendszerének kialakítása Mátrix módszerrel, 
- a vállalat külpiaci versenyképességének elemzése SWOT analízissel, 
- a várható termékforgalom előrejelzése és bevezető ár megállapítása kombinált 
prognózis módszerrel, amely a szakértői véleményezés, az exponenciális 
kiegyenlítés (Holt felé eljárás) és a Joker módszer kombinációjával oldható meg, 
- optimális termékpaletta összeállítása lineáris programozási módszerrel, 
- termékkiszállítási és raktározási problémák megoldása az MSIS módszer 
alkalmazásával, 
- a külpiaci stratégia igazítása a termékteszt-sorozat módszerrel. 
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CONCLUSIONS, NEW SCIENTIFIC RESULTS 
 
  In the dissertation I tried to cover separate problems of research of the 

external market. It results from the processing of the literature that the publications 
being at our disposal do not contain the information on which methods are used in 
researches of the external market, on which methods bases the decision on strategy 
in the external market, which method is decisive in preparation of the forecast on a 
product. 

 
The new achieved scientific results are as follows: 
 

- Drawing up of the network plan of research of the external market and 
introductions of a product, and its optimum activity. The network plan is 
suitable for maintenance and control of tasks of marketing connected to research 
of the external market. Network programming can make the planning of the 
process of research of the external market and accomplishment of the plan more 
effectively. Opening of connections between internal subsystems of system of 
marketing of the external market and its systematization. The effective work of 
system is provided through the description of the operations - research models 
of subsystems of data processing and taking of decisions, and also through 
definitions of the contents and direction of the volume of information between 
subsystems. The description of how the economic-mathematical methods ― 
considering their features ― can be used and under what circumstances and at 
what stages of research of the market they are more effective. 

 
- For the preparation of the forecast of the introduction of a product in the 

external market there is such combined process to be prepared, which consists 
of forecast of an expert, Holt's method and Joker method. The application of the 
Joker method is a forecasting of an introduced product data and “intervention 
prices”. 

 
- The synthesis of such model and computer programs, which by an adequate 

method is capable to estimate the profitability of the introductions of a product 
in the external market in such mode that it takes into consideration the 
differences between products being in the market and feature of requirements of 
the consumers, was developed. Taking into consideration the features of a 
product depending on preferences of the foreign consumers. 

 
- With the help of the model at the time of the choice of strategy of the external 

market it is possible to count such interrelations, influence of separate economic 
forces (value of criteria of a choice at a purchase by foreign consumers during 
the decision on a purchase), with which we are already familiar on the basis of 
the previous professional experience, but had no possibility to measure them. 
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- There was developed such practical, focused on application model, which I have 
received during active participation in foreign trade activity in a number of 
Hungarian and foreign enterprises in long-term practical experience on research 
of the external market. The pattern do not refers to a special product or family of 
products, and is common in the sense that can organize the introduction of 
diverse families of products in changing market conditions. Optimization of 
costs of research of the external market and optimization of its time. 
Optimization of structure of a product. 
The results received thus can be well used in practice marketing in the external 
market. 
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OFFERS 
 
I can formulate the following offers for practice: 
 

- The model of research of the market presented in the dissertation, and its 
computer decisions can be widely applied in operating time of the advisers in 
preparation of the decisions about expansion of the external market. 

 
- Through the model it is possible to define the plan of research of the external 

market. There can be established those market research activities, which to save 
time can go in parallel, other activities, however, can be executed only one after 
another. 

 
- By methods applied in scientific work, it is possible to establish competitiveness 

of a product in the external market, there can be revealed advantages and, 
probably, defects of the goods, the suitability of the goods for the market and 
their position among other goods and services in the external market can be 
appreciated. 

 
- The connections revealed in this scientific work can be useful at development of 

the plans of research of the external market. 
 
- The connection and results revealed in the dissertation can be used in research 

of the external market, at teaching the theme of the solving foreign trade 
problems. The developed pattern compares well connections of separate steps of 
research of the external market and by that can favor the best understanding of 
urgent questions of research of the external market.   
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SUMMARY 
 

In my dissertation I aspired to develop a method suitable for the decision 
making of problems of planning, organization and management of research of the 
market from the system ground. I tried to open and to adapt those operations  
research methods, which can become suitable for the decision of arising problems 
connected to export of a product, and has created a technique of network 
programming suitable for the decision of schedule problems. On the other hand I 
tried to test these techniques and through this to draw conclusions, which are 
important both for the theory and for practice. 
  The basic purpose of my research was the development of such pattern of 
research of the external market, which is capable — with the help of many 
techniques and by synthesizing separate known methods from many sides — to 
organize and to evaluate the bringing of a product in the external market. 
  I also tried to form such pattern, which is capable to serve sequences 
problems arising in foreign trade in the market research system and also to make 
more effective processes of inflow of information, processing, and taking decisions 
occurring in subsystems. I further tried — as the allocated point of view — to 
approach to the practical application, which made necessary the adaptation of such 
methods in the process of research of the external market and the placement in the 
foreground of such use of the information, which are easily accessible not only for 
the experts in the theory, but for practical men too. 
  After having systemized and estimated the methods from the special 
literature, connected with the organization of the process of research of the external 
market, I tried to analyze and solve the following group of questions: 
 
- What methods we should use in case of research of the market, 
- The application of what algorithm is expedient during the analysis of the 

bringing of a product in the external market, 
- How should we establish the volume of work to be done, 
- How effective can be the developed algorithm (network plan) in the process of 

market research? 
 

In my scientific article I managed to create such concrete method of market 
research developed by myself, which solves decisive amount of problems, it is easily 
applicable, and with the use of computers provides the possibility of greater 
flexibility and suitability for the enterprises. The system contains such subsystems, 
which comprise planning and control of the external market in interests of a data 
processing about the external market to ensure for the management the adapted to 
the environmental conditions ruling over their enterprises. 

 The fact that the marketing application of the operations research is not 
widely distributed neither in Hungarian, nor in foreign sources made my work more 
difficult, but at the same time more interesting too. 
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  The functioning of the system of research of the external market is provided 
through the description of the operations research patterns of a data processing and 
taking of decisions in subsystems, and also through the definition of the direction 
and contents of a volume of information between subsystems. 

 
  During research of the external market each its phase built one after another, 

requires supply of definite information coming in the necessary time. In the interests 
of this the coordinated high level managing becomes necessary for the work of the 
appropriate branches, bodies and institutes. It was borne out that to solve the 
problem the methods of network planning could be of help for us. 

  During my work and till its termination I considered that my basic task was  
- proceeding from problems arising in practice of research of the external market  
- to produce method, which can be transmitted for practice and mean the effective 
help in as follows: 

 
- In organization of process of study, coordination of the external market, 

reduction of a transitional period, 
- In fulfillment of the organizational problems connected to export on level with 

optimum costs. 
 

During my research work I have prepared for many enterprises the plan of 
research of the external market and introduction of a new product. The network plan 
consists of 58 kind of activities. My attention was attracted by the excessively long 
practice of result of the analysis of time during preliminary preparation of research. 

The reason of the long period of research of the external market and 
possibilities of its reduction on one hand we can find in reduction of the period of 
estimation of the information and planning activity, on the other hand in amending 
processes of organization of work, in disclosure of the possibility of parallelism of 
activities and maximum use it. 

The most important tasks, which should be solved by economic-
mathematical methods and their combination during research of the external market, 
were the following: 
- Logic planning of the plan of research of the external market, its transformation 

into system, optimization of amount of  activities, planning of time, tracing and 
optimization of costs by network programming, 

- Collection of  ideas appeared in connection with introduction of a product and 
development of an expert method suitable for an estimation of expected demand, 

- Disclosure of the consumer factors (points of view) of introduction of the goods 
in the external market, formation of system by the Matrix method, 

- Analysis of competitiveness of the enterprise by  SWOT analysis, 
- Preliminary determination of expected volume of sale of a product and 

establishment of the introduction price by the method of the combined 
forecasting, which is decided by the combination of expert opinion, Holt's 
method  and Joker method, 
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- Drawing up of optimum group of products by the method of linear 
programming, 

- Solving of problems of delivery of a product and its warehousing by the MSIS 
method, 

- Amending of strategy of the external market by a series of test - product 
methods. 
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1. ábra. A marketing szakmai körkapcsolatának rendszere.  
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Vásárlók

 
Forrás: Gyöngyösi, (1999). (1) p. 14-16. 
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1.táblázat. Tipikus versenytárs követési feladatok és az ezeket megoldó 
vállalkozások jellemzői. 
Vállalkozási 
terület 

Tipikus feladat Tipikus átfutási idő A 
kapcsolattartás 
szorossága 
megrendelő és 
vállalkozó 
között 

Segítség a 
mindennapi 
munkában 

Eseti adatgyűjtés és elemzés adott 
versenytárs illetve üzleti partner 
pillanatnyi (műszaki, gazdasági, 
minőségi, piaci) helyzetének 
áttekintéséhez. Segítség konkrét 
tárgyalások előkészítésében, 
marketingtervezésben, elsősorban 
szekunder források felhasználásával. 

Néhány naptól egy-két 
hétig. 

A feladat a 
megbízóval 
laza 
kapcsolatban 
(önállóan) is 
megoldható.  

Versenytárs 
elemzési projekt 

A cég versenytárs-környezetének 
felmérése iparági szinten, vagy 
versenytársak adott körére. 
Cégprofilok kialakítása, termék / 
szolgáltatás értékelése, 
versenyképesség elemzés. Vizsgálati 
súlypontok, eszközök kiválasztása. 
Szekunder kutatás, interjúk, 
fókuszcsoportok, közvélemény 
kutatási módszerek, informatikai 
szolgáltatók, Internet kommunikációs 
csatornák optimális arányának 
megválasztása. Adatelemzés, 
feldolgozás. Stratégiai tervezési 
információk előállítása.  

Néhány héttől egy-két 
hónapig. 

A feladat 
kitűzése a 
megbízóval 
szoros 
együttműködést 
igényel, a 
feladat 
megoldása 
során 
rendszeres 
konzultációra 
van szükség . 

Versenytárs 
követése a 
vállalati 
interneten 

Egy versenytárs elemzési projektet 
követően a kitűzött feladat 
megoldásához szükséges főbb 
információforrások összegyűjtése az 
internetről egy saját (belső) hálóra. 

Egy-két hónap. Egy projekt 
végén 
viszonylag 
önállóan 
elkészíthető. 

Versenytárs 
követő 
információs 
rendszer 
kiépítése 

Rendszeres versenytárselemző belső 
vállalati munka informatikai 
rendszerének kidolgozása. 
Adatforrások optimális rendszerének 
megtervezése idő-költség 
változatokra. Adatforrás-ellenőrző 
szolgálat létrehozása. Szükséges 
információ – feldolgozó eszközök 
meghatározása. Az információ-
elosztás rendszerének kialakítása. 
Átadás belső üzemeltetésre. Betanítás. 

Néhány hónaptól egy-
másfél évig. 

A feladat 
megoldása a 
megbízó 
informatikai 
rendszerére 
épülhet, ezért a 
megoldásban 
szoros 
együttműködés
re van szükség. 

 Forrás: Szirtes, (1999). 
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2. ábra 

Szörfözõk Tudatosítás
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Vásárlás

Átalakítás
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Megtartás
hatékonysága

Az interaktivitás folyamatának modellje a világhálón

  
Forrás: Kotler, (1991). 
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3.táblázat.  SWOT-elemzés lehetséges tartalmi elemei:  
    Belső adottságok 
Erősségek (strengths)  Gyengeségek (weaknesses) 
Kifejezett alkalmasság? Nincs világos stratégiai irány? 
Megfelelő pénzügyi források? Gyengülő piaci pozíciók? 
Jó versenyképesség? Sebezhetőség a konkurenciaharcban? 
A vevőkör jó véleménye? Verseny hátrányok? 
Elismert piaci vezető ?  Elavult berendezések? 
Jól megfogalmazott üzleti mező-stratégiák ? Kívánatosnál kisebb nyereség; miért? 
Út a méretgazdaságossághoz? 
Bizonyos mértékű elszigeteltség az erős 
konkurencia nyomástól? 

Vezetési adottságok hiánya? 
Kulcsfontosságú képességek és kompetencia 
hiánya? 

Technológia tulajdonos? 
Költségelőnyők? 
Versenyelőnyők? 
Termék innovációs képesség?  
Bevált management?  
Egyéb? 

Gyenge eredmény a stratégia alkalmazásában? 
Belső működési problémák? 
Gyenge K + F tevékenység?  
Túl szűk termékkínálat?  
Átlagon aluli marketingképességek? 
Változtatáshoz nincs anyagi eszköz?  
Egyéb? 

   
Külső tényezők 

Lehetőségek (opportunities) Fenyegetések (threats) 
Új vevőcsoportok kiszolgálása? Új versenytársak megjelenése? 
Új piacok, piaci szegmentumok? Helyettesítő termékek megjelenése? 
Termékszerkezet bővítése? Lassabb piaci növekedés? 
Diverzifikálás  Kedvezőtlen kormánypolitika? 
Kiegészítő termékek bevonása? Erősödő versenynyomás? 
Vertikális integráció?  A recesszióval és üzleti ciklusokkal 
Jobb stratégiai üzletmezőre való áttérés? szembeni sebezhetőség? 
Gyorsabb piaci növekedés? A vevők vagy a szállítók erősödő 
Egyéb?  alkupozíciója? 
 A vevőigények megváltozása?   

Negatív demográfiai változások? 
Egyéb? 

Forrás: Józsa, (2000).  
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4.táblázat. A versenyelőny forrásai 
A VERSENYELŐNY KÜLSŐ FORRÁSAI A VERSENYELŐNY BELSŐ FORRÁSAI 
- A vevőkkel kialakitott viszony: 
hosszú távú parnerkapcsolat, márkahű 
fogyasztók. 

- Termék alapú előnyök: kitűnő termékek, tökéletes 
tulajdonságok, kiváló minőség, jó kutatás, 
fejlesztés, jótállás és szavatosság. 

- Beszállítókkal kialakitott viszony: stratégiai 
szövetségbeli megegyezések, jó 
munkakapcsolat. 
 

- Áralapú előnyök alacsony termelési költségek, 
méretgazdagság, olcsón elérhető értékesítési 
rendszer  

- Törvényből, jogból eredő források, 
szabadalmak, védjegyek, adózási előnyök, 
kereskedelmi korlátok. 

- Értékesítés alapú előnyök: hatékony elosztási 
rendszer, kitűnő információs rendszer, színvonalas 
bolthálózat, jó elhelyezkedés. 
- Piacbefolyásolás alapú előnyök: vállalati imázs, 
nagy reklámkeret, kitűnő ügynökhálózat, jó 
képzelőerő, kreativitás. 

Forrás: Józsa, (2000). 
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5.táblázat. A termék helyzetmátrixának megfelelő stratégiák 
Mátrix-
mező 

Piacminőség Vállalat erősség Alapstratégia 

1. Gyenge gyenge A termék előállításának felszámolása. 
2. Közepes gyenge Intézkedések a termék szubjektív megítélésének 

javítására, ha ez kilátástalan, vagy eredménytelen, 
az előállítás felszámolása.  

3. Gyenge közepes Ha a termék szubjektív megítélésének javítása 
kilátástalan, középtávon a termelés leállítását kell 
előirányozni, addig költségcsökkentési program a 
jövedelmezőség fenntartására, vagy 
helyreállítására.  

4. Jó gyenge Rövid és középtávú intézkedések a vállalat 
erősségének javítására, különösen a piaci részarány 
növelésére, ha ez kilátástalan, hosszú távon a 
termék előállítását be kell szüntetni. 

5. Közepes közepes lásd 4. Mező. 
6. Gyenge jó Defenzív stratégia a vállalaterősség (különösen a 

piaci részarány fenntartására, költségcsökkentési 
programok a jövedelmezőség és a vállalati 
likvidítás javítására, hosszú távon a termék 
előállításának beszüntetését kell előirányozni.  

7. Jó közepes További befektetések a vállalat erősségének 
javítására, a piac megfelelő növekedése, a piaci 
részarány növelése. 

8. Közepes jó Defenzív stratégia a piaci részarány csökkenésével 
szemben. 

9. Jó jó Erőteljes beruházások a piac növelése érdekében, a 
piaci helyzet védelmezése. 

Forrás: Leppard, (1993). 
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6.táblázat. Többlépcsős szűrés (screening) festhető tapéta üzletágban 
Előzetes szűrés  
1. Népesség 10 millió fölött 
2. GNP/fő 2500 USD fölött 
3. Városlakók aránya a népességben 60% fölött 
 
Általános országjellemzők 

 

1. Politikai stabilitás Legalább 4 éve stabil 
2. Gazdasági stabilitás Legalább 4 éve stabil 
3.Előre jelzett infláció 
4.Gazdasági növekedés 
5.Jövedelemeloszlás 
 
6.Exportkockázat 
 
Termékpiaci jellemzők 
1.Importkorlátozások 
2.Kormegosztás 
3.Költés tapétára 
4.Piacméret 
5.Piacnövekedés 
 
Piaci infrastruktúra 
1.Tévé- és rádiókészülék 
2.Írott sajtó 
3.Értékesítési csatorna 
4.Verseny 

Középtávon 10% alatt 
2% fölött 
a háztartások felső ötöde realizálja a GNP 
kevesebb, mint felét 
közepesnél alacsonyabb 
 
 
nincs 
18-64 között 50% fölött 
….. USD/fő 
éves forgalom (tekercs/év) 
tapéta értékesítés (% elmúlt 5 év) 
 
 
tulajdon (%) 
forgalomban lévő írott sajtótermékek 
száma  
kiskereskedelmi helyek száma 
közvetlen versenytársak jelenléte 
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7.táblázat. A nemzetközi piackutatás szervezeti alaptípusai: 
Struktúra Fő jellemzők Hátrányok Előnyök 
Makropiramid 1.Központi 

piackutató osztály 
valamelyik stratégiai 
vezető irányítása 
alatt. 
2.A fenti osztály 
felelős bármely 
országban végzendő 
piackutatásért 
(költségvetés stb.) 
3.A főbb külpiaci 
egységek piackutatási 
vezetői a központi 
vezetőnek számolnak 
be. A helyi vezetéssel 
pusztán funkcionális 
a kapcsolatuk. 

Gyakori konfliktusok a 
központi piackutási 
vezetők és a helyi 
menedzsment között a 
felelősség 
megosztásában. 

A források tervezhető 
felhasználása.  
A prioritások szisztematikus 
kijelölése. 
Az eredmények jó 
kommunikációja. 
Tervezett és elérhető 
összehasonlítás. 
A stratégiai szint gyorsan és 
gyakran jut információhoz. 
Sztenderdizációs 
lehetőségek feltárásának 
lehetősége. 

 4.Gyakori utazás, 
magas költségszint. 
5.Külső piackutató 
ügynökségek 
kiterjedtalakalmazása
.  

  

Ernyő 1. A kisméretű 
központi 

piackutató osztály 
tanácsadó, oktató, 
szolgáltató szerepet 
tölt be. 
2. A piackutatást 

helyi szinten 
végzik és irányítják. 
A központi 
piackutató osztállyal 
a kapcsolat csak 
funkcionális. 
3. A nagyobb 
külföldi egységek 
saját piackutató 
szervezettel, a 
kisebbek helyi 
ügynökségekkel 
dolgoznak. A saját 
szervezet 
létrehozásáról 
költségszempontok 
alapján döntenek. 
4. Magas halmozódó 
költségek.    

Az információk és az 
eredmények elégtelen 
kommunikációja. 
Az adatok korlátozott 
összehasonlíthatósága. 
Magas összköltségszint. 

Adaptálhatóság a helyi 
igényekhez. 
A helyi piackutató szervezet 
tökételesen ismeri a piacot.  
Ösztönzi a kreativitást. 

Forrás: Majaro,(1998). 
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8.táblázat. Az alternatívák értékelésének választási kritériumai: 
 A kritérium típusa Példák 
1. Műszaki Megbízhatóság 

Tartósság 
Teljesítmény 
Stílus/külső 
Komfort 
Szállítás 
Kényelem 
Íz 

2. Gazdasági  Ár 
A pénzért kapott érték 
Működtetési költségek 
Maradványérték 
Életciklus költsége 

3. Társadalmi Státus 
Társadalmi hovatartozás 
Kovenciók 
Divat 

4. Személyes Én-kép 
Kockázat csökkentése 
Erkölcsök 
Érzelmek 

Forrás: Jobber, (1998).  
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9.táblázat. Versenytársak komparatív elemzése: 
          Versenytársak 
Befolyásoló tényezők    Saját cég  1  2 
 3 
I. Termék          
  
1. Termék-design   kiváló   jó elegendő rossz 
2. Termékminőség 
3. Termék teljesítménye 
4. Termékválaszték szélessége 
5. Termékvonal mélysége 
6. Termék megbízhatósága 
7. Változó költségek 
 
II. Eladásösztönzés és árképzés 
8. Reklám/eladásösztönzés 
9. Image és ismertség 
10. Termék ismertsége 
11. Ár 
 
III. Értékesítés és disztribúció 
12. Értékesítési apparátus rátermettsége 
13. Értékesítési apparátus tapasztalata / tudása 
14. Piac földrajzi lefedése 
15. Üzletemberek-fogyasztók közötti kapcsolatok 
 
IV. Szerviz  
16. Fogyasztói szerviz szintje 
17. Ígéretek teljesítése 
Forrás: Wilson - Gilligan - Pearson, (1992).  
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10.táblázat. Az intuíció és a kutatás eltérő szerepe a marketingdöntésben: 
 Kutatás Intuíció 
Természete Formális tervezés és előrejelzés, 

amely tudományos és személyes 
megérzéseken, közelítésen alapul. 

Beszűkült közvetlen 
választás. 

Módszerei Logikai, szisztematikus módszerek 
és statisztikai következtetések. 
 

Tapasztalat és 
szemléltetés. 

Felhasználási terület 
 
 

Általános hipotézisek felállítása a 
marketing előrejelzések számára.  
Fontosabb változók meghatározása. 
Rendszeres leírás  és osztályozás 
végrehajtása. 

Apróbb problémák 
gyors megoldása a 
tapasztalat és a 
gyakorlati 
következmények 
figyelembevételével. 

 
 
11.táblázat, a festhető tapéta értékesítésének alakulását mutatja. 
Változók Sorok 1996 1997 1998 
1.Iparági értékesítés 
 termékegységben 

 4000000  4010000 4160000 

2.Vállalati piacrészesedés  0,2% 0,24% 0,37% 
3. Átlagos egységár USD-ban  1,5 1,6 1,65 
4.Változó költség termékegységre, USD-
ban 

 0,35 0,3 0,3 

5.Bruttó fedezethányad termékegységre, 
USD-ban 

(3-4) 1,15 1,3 1,28 

6. Értékesítés, termékegységben (1x2) 8000 9624 15392 
7. Árbevétel, USD-ban (3x6) 12000 15398 25397 
8. Bruttó fedezet, USD-ban (5x6) 9200 12511 19702 
9. Állandó költségek, USD-ban     
10. Nettó fedezet, USD-ban (8-9)    
11. Reklám és promóció, USD-ban     
12. Ügynökök és elosztás, USD-ban     
13. Marketingkutatás, USD-ban     
14. Nettó nyereség USD-ban (10-11-

12-13) 
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 12.táblázat. Külpiac-kutatási modell tevékenység listája. (TASK DIAGRAM) 
ID Name Duration SheduledStart Sheduled Finish Predeces-sors 
1 Politikai és gazdasági 

helyzet elemzése 
3 nap 2/21/01 8:00am 2/23/01 5:00pm  

2 Geopolitikai helyzet 
elemzés 

2 nap 2/26/01 8:00am 2/27/01 5:00pm 1 

3 Vám jellegű állami 
szabályozás elemzés 

3 nap 2/26/01 8:00am 2/28/01 5:00pm 1 

4 Nem vám jellegű állami 
szabályozás elemzés 

2 nap 2/26/01 8:00am 2/27/01 5:00pm 1 

5 Banki szféra kutatása 7 nap 3/1/01 8:00am 3/9/01 5:00pm 2,3,4 
6 Egyéb korlátozások 

kutatása 
7 nap 3/12/01 8:00am 3/20/01 5:00pm 5 

7 Jogi környezet kutatása 7 nap 3/21/01 8:00am 3/29/01 5:00pm 6 
8 Tradicionális kereskedelmi 

kapcsolatok kutatása 
5 nap 3/21/01 8:00am 3/27/01 5:00pm 6 

9 Üzleti kultúra elemzés 3 nap 3/30/01 8:00am 4/3/01 5:00pm 7 
10 Társadalmi és kultúrális 

környezet kutatása 
7 nap 4/4/01 8:00am 4/12/01 5:00pm 9 

11 Az ország technológiai 
fejlettségének kutatása 

5 nap 3/21/01 8:00am 3/27/01 5:00pm 6 

12 Kockázatok felmérése 7 nap 4/13/01 8:00am 4/23/01 5:00pm 10 
 

13 Országtanulmány készítése 7 nap 4/24/01 8:00am 5/2/01 5:00pm 8,11,12 
14 Lakosság száma  3 nap 5/3/01 8:00am 5/7/01 5:00pm 13 
15 Foglalkoztatás, 

munkanélküliség 
1 nap 5/8/01 8:00am 5/8/01 5:00pm 14 

16 Népesség fizetőképessége 1 nap 5/8/01 8:00am 5/8/01 5:00pm 14 
17 Piac befogadóképessége 1 nap 5/8/01 8:00am 5/8/01 5:00pm 14 
18 Szakértői véleményezés 1 nap 5/9/01 8:00am 5/9/01 5:00pm 17 
19 Teszt módszer előkészítése 1 nap 5/10/01 8:00am 5/10/01 5:00pm 15,16,18 
20 Koncepció teszt 

előkészítése 
7 nap 5/11/01 8:00am 5/21/01 5:00am 19 

21 Termék teszt előkészítése 1 nap 5/11/01 8:00am 5/11/01 5:00pm 19 
22 Címke és csomagolási teszt 1 nap 5/11/01 8:00am 5/11/01 5:00pm 19 
23 Termék elnevezés teszt 

előkészítése 
1 nap 5/11/01 8:00am 5/11/01 5:00pm 19 

24 Vásárlási folyamat 
kritériumainak kutatása 

15 nap 5/22/01 8:00am 6/11/01 5:00pm 20,21,22,23 

25 Szállítási lehetőségek 
optimalizálása 

5 nap 6/12/01 8:00am 6/18/01 5:00pm 24 

26 Nagykereskedők kutatása 3 nap 6/19/01 8:00am 6/21/01 5:00pm 25 
27 Kiskereskedők kutatása 7 nap 6/19/01 8:00am 6/27/01 5:00pm 25 
28 Termék teszt 5 nap 6/28/01 8:00am 7/4/01 5:00pm 26,27 
29 Címke és csomagolási teszt 5 nap 7/5/01 8:00am 7/11/01 5:00pm 28 
30 Termék elnevezési teszt 3 nap 7/5/01 8:00am 7/9/01 5:00pm 28 
31 Koncepció teszt 7 nap 7/12/01 8:00am 7/20/01 5:00pm 29,30 
32 Konkurensek kutatása 5 nap 7/23/01 8:00am 7/27/01 5:00pm 31 
33 Piac szegmentálás 5 nap 7/30/01 8:00am 8/3/01 5:00pm 32 
34 Gyártók kutatása 3 nap 7/30/01 8:00am 8/1/01 5:00pm 32 
35 Versenytársak vizsgálata 5 nap 7/30/01 8:00am 8/3/01 5:00pm 32 
36 Alapanyag beszerzési 

lehetőségek kutatása 
7 nap 7/30/01 8:00am 8/7/01 5:00pm  32 

37 Állami felvásárlás 
piacának elemzése 

3 nap 8/8/01 8:00am 8/10/01 5:00pm 33,34,35,36 

38 SWOT-elemzés 
előkészítése 

7 nap 8/13/01 8:00am 8/21/01 5:00pm 37 

39 Fogyasztói értékelemzés 1 nap 8/22/01 8:00am  8/22/01 5:00pm 38 
40 Szakértői vélemény 

értékelése 
5 nap 8/23/01 8:00am 8/29/01 5:00pm 39 

41 SWOT-elemzés 
eredményének értékelése 

3 nap 8/30/01 8:00am 9/3/01 5:00pm 40 

42 Teszt-módszer 3 nap 9/4/01 8:00am 9/6/01 5:00pm 40,41 
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43 Mátrix módszer 
alkalmazása 

3 nap 9/7/01 8:00am 9/11/01 5:00pm 42 

44 MSIS módszer 
alkalmazása 

1 nap 9/12/01 8:00am 9/12/01 5:00pm 43 

45 Exponenciális kiegyenlítés 1 nap 9/7/01 8:00am 9/7/01 5:00pm 42 
46 Joker módszer alkalmazása 1 nap 9/10/01 8:00am 9/10/01 5:00pm 45 
47 Zárójelentés készítése 1 nap 9/13/01 8:00am 9/13/01 5:00pm 44,46 
48 Döntés előkészítése 7 nap 9/14/01 8:00am 9/24/01 5:00pm 47 
49 Döntés 3 nap 9/25/01 8:00am 9/27/01 5:00pm 48 
50 Termékbevezetési stratégia 5 nap 9/28/01 8:00am 10/4/01 5:00pm 49 
51 Próbaszállítás szervezése 90 nap 10/5/01 8:00am 2/7/02 5:00pm 50 
52 Teszt módszer folytatása 5 nap 2/8/02 8:00am 2/14/02 5:00pm 51 
53 L.P. módszer 1 nap 2/15/02 8:00am 2/15/02 5:00pm 52 
54 Mátrix módszer 

alkalmazása 
1 nap 2/15/02 8:00am 2/15/02 5:00pm 52 

55 Hatékony marketing mix 
igazítása 

1 nap 2/18/02 8:00am 2/18/02 5:00pm 54 

56 Első évi tapasztalatok 
előkészítése 

1 nap 2/22/02 8:00am 2/22/02 5:00pm 53,56 

57 Jövő évi döntések 
előkészítése 

1 nap 2/22/02 8:00am 2/22/02 5:00pm 53,56 

58 Stratégia igazítása 1 nap 2/25/02 8:00am 2/25/02 5:00pm 57 
 
 
13. táblázat.   Rövid távú komplex előrejelzési módszer modellje  
   Információs 

források 
   

Szekunder 
jellegű 
statisztikák 

Primer 
adatfelmérések 

Dokumentációs 
feldolgozások 

Szakértői teamek 
vizsgálata 

Megkérdezés a 
felhasználok 
körében 

Megkérdezés a 
kereskedők 
körében  

Megkérde
zés  más 
szakember
ek körében 

   Feldolgozási 
módszerek 

   

Ökonometriai 
számítások 

Tényezőbontás
os vizsgálat 

Tendencia 
vizsgálat 

Analóg 
vizsgálatok 

Tények és 
vélemények 
ütköztetése 

Állapot és 
fejlődés 
egybevetése 

Piackutató 
kísérletek 

   Előrejelzés-
szintézis 
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16.táblázat. Joker számítógépes előrejelzés, „Forgalom  prognózis” modellje 
Edit Adotszotár Blokk Goto Kereses File Parancsok Opciok 
Tapeta.MTX I I sor: 1      tipus: becsült     
OT- Matrix   I I oszlop: 4 értek: 28588.34     
  Suly EUGRANA ERFURT MOFA Stat.  Generált 
Ár  1 1500 800 400 872.8085 1500 
Hosszuság  1 30 10 10 16.66667 30 
Széllesség  0.3 53 53 53 53 53 
Átfestés  0.5 3 5 5 4.333333 5 
Vastagság  0.5 100 150 170 140 170 
Retegék  0.6 1 2 2 1.666667 2 
Elettartam  0.6 10 25 20 18.33333 25 
Csomágolás  0.3 6 9 3 6 9 
Imázs  0.9 10 8 5 7.666667 10 
Mintázat  0.8 1 8 5 4.666667 8 
Forgálom97  0.5 150000 10000 1 5333.67 150000 
Forgalom98  0.5 200000 12000 1 70667 200000 
Forgalom99  0.5 250000 14000 1 88000.33 250000 
Forgalom00  0.5 300000 16000 28588.3

4 
107666.7 300000 

Hasonloság  … 0.9977899 0.9863553 0.90084
08 

… … 

Sorrend  … 1 2 3 … … 
Bazis.h.  … 87.53843 71.72824 39.4554

6 
… … 

Norm.h.  … 70.8886 11.807788 0.86381
2 

… … 

Matrix edit  F1-help F2-megjegyzés F3-
titkosítá
s 

F10-menu  

 



 154

17.táblázat. Joker számítógépes előrejelzés, „Ár prognozis” modellje 
Edit Adatsz

otar 
Blokk Goto Kereses File Parancsok Opciok 

TAPETA. MTX    I   I  sor: 1      típus: becsult     
OT – matrix          I   I  oszlop: 4 értek: 312     
  Suly EUGRANA ERFURT MOFA Stat. Generalt 
Ár  1 1500 800 312 872.8085 1500 
Hosszuság  1 30 10 10 16.66667 30 
Széllesség  0.3 53 53 53 53 53 
Átfestés  0.5 3 5 5 4.333333 5 
Vastagság  0.5 100 150 170 140 170 
Retegek  0.6 1 2 2 1.666667 2 
Elettartam  0.6 10 25 20 18.33333 25 
Csamágolás  0.3 6 9 3 6 9 
Imázs  0.9 10 8 5 7.666667 10 
Mintázat  0.8 1 8 5 4.666667 8 
Forgalom 97  0.5 150000 10000 1 53333.67 150000 
Forgalom 98  0.5 200000 12000 1 70667 200000 
Forgalom 99  0.5 250000 14000 1 88000.33 250000 
Forgalom 01  0.5 300000 16000 28080 107666.7 300000 
Hasonlosság  . . . 0.9977899 0.9863553 0.9008408 . . . . . . 
Sorrend  . . . 1 2 3 . . . . . . 
Bazis.h.  . . . 87.53843 71.72824 39.45546 . . . . . . 
Norm.h.  . . . 70.8886 11.807788 .863812e-

6 
. . . . . . 

Matrix edit  F1 help F2 megjegyzés F3titkosít
ás 

F10 menü Num 

 
 
 



 155

18.táblázat. Belső adottságok elemzési táblázata 
Erősségek Gyengeségek 
Kifejezett alkalmasság? 
Alkalmas e a termék az adott piaci betörésre  

Nincs világos stratégiai irány? 
Hiányoznak a stratégiai célkitűzések.  

Megfelelő pénzügyi háttér? 
A szükséges forgalom eléréséhez rendelkezésre álló pénz 
összege. Hiány esetében a lehetséges biztonságos 
pénzügyi forrás. 

Gyengülő piaci pozíciók? 
Első piaci belépésnél teljesen hiányzanak a piaci pozíciók.   

Versenyképesség? 
Milyen paraméter (terméktulajdonság) teszi 
versenyképesebbé a terméket.  

Sebezhetőség a konkurenciaharcban? 
Milyen paraméterek (terméktulajdonságok) rontják a vállalati és 
termékképet.  

A vevőkör véleménye (termék imázs)?
A tapétapiaci szereplők kérdezése során szerzett átlagos 
vélemény. A piaci vélemény egész;ben nagyon pozitív. 
 

Verseny hátrányok? 
Ide tartozik: 
3. Piacvédelmi intézkedések, 
2.      Imázs hiánya, 
4. Termékkel kapcsolatos fogyasztói tradíciók hiánya, 
5. Minőségi problémák, 
6. Verseny termék előnyei. 
6.       Piacon uralkodó erős versenyhelyzet  

Elismert piaci vezető (cég imázs)? 
Elismert piaci vezető cég a magyar piacon nincs. De a cím 
megszerzésért több cég pályázik. Az első piaci lépéssel 
szükségeszrűek imázs növelő intézkedések.  

Elavult berendezések? 
Emiatt magasabbak a költségek és a régi megunt termék problémái  
rontják a termék versenyképességét.  

Technológia tulajdonos? 
Ebből óriási előnyök származhatnak, mert megvan a 
lehetőség a termék fejlesztésére és a piaci igényekhez 
történő igazítása. 

Kívánatosnál kisebb nyereség? Ennek okai? 
A nyereségkiesés okai között felsorolhatók: 
- hibás prognoziskészítés, 
- hibás fogyasztói modell kialakítása, 
- a termékminőség problémái, gyakori reklamációk. 

Költségelőnyök? 
A tapétapiac fő költségelőnyei:  
- Alacsonyobb munkabér költségek, 
- Alacsonyabb energiaköltség, 
- Alacsonyobb alapanyag költség, 

Vezetési adottságok hiánya? 
- a felső és középvezetők cseréje gyakori, 
- nem üzletág orientált vezetők megjelenése, 
- az idegen nyelvetudás hiánya. 

Versenyelőnyök? 
A fent felsorolt költségelőnyök mínusz szállítási távolság 
költség és mínusz a piacvédelmi intézkedés költsége 
megadja a termékelőnyt vagy esetleges hátrányt.    

Kulcsfontosságú képességek és kompetencia 
hiánya?  
Az exporthagyományok hiánya miatt  export tapasztalatok hiánya. 

A termék innovációs képesség? 
A termék innovációs képességgel rendelkezik. 

Gyenge eredmény a stratégia 
alkalmazásában? 
- hibás stratégia folytatása, 
- hibás stratégia célpontok változtatása, 
- ügyfélorientált stratégia kidolgozása. 

Bevált mamagement? 
Bevált management konkrét adott esetben hiányzik.   

Belső működési problémák? 
- export, marketing, backoffise, gyártási osztáylok 
együttműködésének fokozása.  

 
 

Gyenge K + F tevékenység? 
- K+F költségvetés növelési lehetőségeinekk elemzése. 

 
 

Átlagon aluli marketingképességek? 
- A marketingképességek a marketinmix összehangolásával 
növelhetők. 

 
 

Változtatáshoz nincs anyagi eszköz? 
- A technológiaváltoztatási beruházás magas és egy külpiac miatt 
nem érdemes ezzel foglalkozni, 
- növekvő banki kamatok, 
- tulajdonosok igényei a  növekvő. 
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19.táblázat. Külső tényezők elemzése 
Lehetősségek Fenyegetések 
Új vevőcsoportok kiszolgálása? 
- nem számíthatunk első évben 

Új versenytársak megjelenése? 
- európai cégek jelen vannak, 
- más regiókból  nem váloszínű. 

Új piacok, piaci szegmentumok? 
- dizainer  cégei bevonása 

Helyettesítő termékek megjelenése? 
- jelen vannak helyettesítő termékek (ezen belül fűrészporos 
tapéták, öntapadós tapétak, új falfelület kezelési módszerek, 
folyékony tapéta) 

Termékszerkezet bővítése? 
- tekercshoszúság növelése (20m, 30m), 
- a mintaválaszték növelése és optimálizálása (10-nél 
kevesebb), 
- előre lefestett tapéta forgalomba hozása. 

Lassabb piaci növekedés? 
- nem prognisztizálható, a magyar ingatlan piac hosszú távon 
várhatóan jelentős növekedést mutat. 

Diverzifikálás, kiegészítő termékek 
bevonása? 
- tapétafestésre alkalmas festékforgalmazó céggel szerződés 
kötése, 
- tapéta díszcsikok termékpalletába bevezetése, 
- tapétázó kiegészítő forgalmazása, 

Kedvezőtlen kormány politika? 
- a kormánypolitika kedvező hatást gyakorol piac növekedési 
ütemére, 

Vertikális integráció? 
- a legnagyobb külpiaci részesedéssel rendelkező importőr 
bevonása, 
- kivitelező cégekel kapcsolatok ápolása,  

Erősödő versennyomás?  
- erősödő versennyomás árréscsökennéshez és plusz 
szolgáltatáshoz vezeti. 

Jobb stratégiai üzletmezőre való áttérés?
- első év tapaszataltak után – helyzet elemzés és stratégiai 
igazítás,  

A recesszióval és üzleti ciklusokkal 
szembeni sebezhetőség? 
- kicsi a valószínűsége. 

Gyorsabb piaci növekedés? 
- akcióprogram révén, 
- intervenciós ár kialakítása (vegyes árazási modszerrel), 
- hatékony marketing mix kialakítása. 

A vevők vagy a szállítók erősödő 
alkupozíciója? 
- a versenyhelyzet következtében a piacbefolyásoló cégek 
alkupozíciója nö. 

 
 

A vevőigények megváltozása? 
- nem valószínű. 

 
 

Negatív demográfiai változások? 
- nem valószínű. 
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20.táblázat. A piacminőség tíz kritériuma 
Sorszám A kritérium megnevezése Kritérium a ranglistán 0-

100% 
1. A piac nagysága. 

A magyar  piac éves szinten  6000000 USD értékű tapéta 
importot tud produkálni 10 mil. lakosságú országban. Ezek 
szerint import tapétára minden magyar lakos 0,6 USD költ 
évente. 

70% 

2. A kereslet stabilitása és szerkezete. 
A magyar tapéta piac stagnál, a tapétapiacot a festhető, 
főleg „Fűrészpóros” tapéta növekedése jellemzi a többi 
tapétafajta szemben. A kereslet szerkezete: nagykerekedők,  
kiskereskedők,  közvetlenül raktárról árusítás,  tenderek és 
projektek figyelése,  hipermarket láncok.  

60% 

3.  A kapacitások leterhelésének állapota. 
A belföldi tapétagyártók alacsony kapacitáskihasználási 
mutatóval rendelkeznek (50% alatti), amivel szemben 
épviselt gyár 100% kapacitással működik.  

80% 

4.  Anyagellátási háttér. 
Alapanyag ellátási háttérrel foglalkoztunk a SWOT analízis 
során. Az anyagellátási biztonság magas és az alappapír 
gyártás számára a nyersfa hagyományoson olcsó és 
korlátlan mennyiségben rendelkezésre áll.      

80% 

5. A termelési költségek. 
A termelési költségek kedvezően alakulnak. Ide tartoznak 
az alapanyag költségek, munkabérek, energia költség. A 
10%-os kivonás a termékszállítási költség miatt került 
számításba. 

80% 

6. A gazdaság kormányzati szabályozása. 
A piacszabályozás hagyományoson diszkriminatív jellegű, 
6,5% vámot tartalmaz.  

50% 

7. A versenyhelyzet megítélése a piacon. 
A versenyhelyzet a szabadpiaci helyzetnek megfelel, nincs 
monopolhelyzet, belépés szabad, a versenytársak száma tíz 
körül van, különösebben diszkriminatív módszer nem 
tapasztaltható.   

50% 

8. Az import hatása. 
Az adott esetben import termékről van szó, azért az import 
hatása nagyon magas több ok miatt.   

60% 

9. A piacra belépés korlátai. 
A tapétapiac nyitott piac, belépési korlátok nincsenek. 
Orosz import esetében a termékbehozatalt 6,5% vám 
terheli.  

50% 

10. Az értékesítési hálózat működése. 
Az értékesítési hálózat a fő értékesítési csatornán keresztül 
jól működik, a hipermarketek szerepe egyre nagyobb nem 
belistázása esetében bizonyos forgalomkiesés várható.  

70% 
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21.táblázat. A vállalat erősségének tíz kritériuma 
Sorszám Kritérium megnevezése Kritérium a 0-100% 

ranglistán 
1. A piaci helyzet. 

A piaci helyzet tesztstádiumban van, azért első évben a szerzett 
piaci részesedés mutatója nem rossz.  

10% 
 

2.  Likviditás. 
A próbaszállítás során minimális, optimális mennyiséget 
készleteztek, egy negyedéven belül likviditálható.   

80% 

3. Jövedelmezőség. 
A termék jövedelmező képessége megfelelő. 

80% 

4. A termék tekintélye a piacon. 
A terméknek jó piaci helyzetet jósolnak.  

60% 

5. 
 

A vállalat tekintélye a piacon. 
A vállalati tekintély a piacon szoros kapcsolatban van a 
terméktekintéllyel.  

60% 

6. A vállalat tekintélye a közvélemény előtt. 
Teszt piac stádiumban hiányzik. 

60% 

7. A vállalatvezetőség tekintélye. 
Optimista – hosszú távon. 

60% 

8. Árhelyzet. 
Alacsonyobb árfekvésű, mint ay azonos típusú, de nem 
legolcsóbb.   

60% 

9. Kutatás és fejlesztés. 
Magas szinten van. Újabb termékminták kerülnek gyártásba.  

50% 

10. Szinergiai potenciál kihasználása. 
Az erőforrások együttműködésével elérhető eredmények 
kedvezően hatnak a vállalat erősségére, és hosszú távon erősítik a 
vállalat piaci pozíciót.   

50% 
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22.táblázat. Gazdasságos rendelési mennyiség modellje (EOQ), hiány nem 
megengedett 
                                                           INVENTORY CONTROL 
TITLE: INITIAL DATA SET 
DATE: SATURDAY 02-17-2001 
TIME: 2:30 PM 
 
 
                                        ANALYSIS FOR ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) 
  
 
DATA ENTERED: 
Product demand (annual)      = 100000 tk 
Carring cost as USD per unit = 0.15 
Unite price                            = 1.5 USD 
Lead time in days                  = 6 day 
Working days per year          = 312 day 
Cost of placing an order        = 50 USD 
 
 
RESULTS OF (EOQ) ANALYSIS 
                                                      SUMMARY OF ANNUAL COSTS 
CARRYING COST                    = USD 612.37 
ORDERING COST                    = USD 612.37 
TOTAL INVENTORY COSTS  = USD 1224.74 
 
COST OF GOODS                     = USD 115000.00 
TOTAL ANNUAL COSTS         = USD 116224.74 
 
 
THE OPTIMAL NUMBER OF UNITS PER ORDER (EOQ) = 8165 tk 
THE OPTIMAL NUMBER OF ORDERS PER YEAR = 12.24 
THE REORDER POINT = 1923.07 tk 
THE CYCLE TIME = 25.47 DAYS 
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23.táblázat. Gazdaságos tétel méret (ELS) modellje 
                                                                                
                                                  INVENTORY CONTROL 
TITLE: INITIAL DATA SET 
DATA: SATURDAY 02-17-2001 
TIME: 2:34 PM 
 
 
                                                                     ANALYSIS FOR ECONOMIC LOT SIZE (ELS) 
 
 
DATA ENTERED: 
Carrying cost  per unit     = 0.15 USD 
Unit price                         = 1.5 USD 
Lead time in days             = 6 day 
Working days per year      = 312 day 
Set-up cost                        = 50USD 
Daily Demand or Use rate = 200 tk 
Daily Production rate        = 220 tk 
 
 
RESULTS OF (ELS) ANALYSIS 
                                               SUMMARY OF ANNUAL COSTS: 
CARRYING COST                  = USD 145.85 
SET-UP COST                         = USD 145.85 
TOTAL INVENTORY COSTS = USD 291.70 
 
COST OF GOODS                    = USD 71760.00 
TOTAL ANNUAL COSTS       = USD 72051.70 
 
 
THE OPTIMAL PRODUCTION LOT SIZE           = 21391.58 tk 
MAXIMUM INVENTORY LEVEL                       = 1944.68 tk 
THE NUMBER OF PRODUCTION RUNS/YEAR = 2.91 
LENGTH OF PRODUCTION RUN                        = 97.23 DAYS 
LENGTH OF INVENTORY CYCLE                     = 106.95 DAYS 
THE REORDER POINT                                         = 1200 tk 
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24. táblázat. Gazdaságos rendelési mennyiség (EOQ BACKORDERS) 
 
                                                                   INVENTORY CONTROL  
TITLE: INTIAL DATA SET 
DATE: SATURDAY 02-17-2001 
TIME: 2:30 PM 
 
 
                                                                ANALYSIS FOR EOQ WITH BACKORDERS 
 
 
DATA ENTERED: 
Product demand (annual)        = 100000 tk 
Carrying cost as USD per unit = 0.15 
Lead time in days                    = 6 
Working days per year            = 312 
Cost of placing an order          = 50 USD 
Annual Backorder cost            = 100 USD 
 
 
RESULTS OF EOQ WITH BACKORDERS 
                                                                 SUMMARY OF ANNUAL COSTS: 
CARRYING COST                       = 611.03 USD 
ORDERING COST                       = 611.91 USD 
ANNUAL BACKORDER COSTS = 1223.82 USD 
 
COST OF GOODS                        = 115000.00 USD 
TOTAL ANNUAL COSTS           = 116223.82 USD 
 
 
THE OPTIMAL EOQ WITH BACKORDERS = 8171.08 tk 
MAXIMUM QUANTITY BACKORDERED   = 12 
MAXIMUM INVENTORY                           = 8159.08  
THE NUMBER OF ORDERS PER YEAR  = 12.23 
CYCLE TIME                                               = 25.49  
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25. táblázat. Diszkont modell 
 
                                                      INVENTORY CONTROL  
TITLE: INITIAL DATA SET 
DATA: SUNDAY 02-18-2001 
TIME : 8:46 PM 
  
 
                                            ANALYSIS FOR QUANTITY DISCOUNT 
 
 
DATA ENTERPED: 
Product demand (annual)         = 100000 tk 
Carrying cost as USD per unit  = 0.15  
Lead time in days                     = 6 
Working days per year             = 312 
Cost of placing an order           = 50 USD 
 
 
DISCOUNT PRICE  = 2.5 USD 
MINIMUM ORDER = 1000 TK 
 
 
Discounted categories = 1 
Unite price                =  2.5 USD 
Optimum quantity    =  8165 tk 
Carrying cost:          =  612.37 
Ordering cost           =  612.37 
Item cost                  =    250000 USD 
Total cost                 =    251224 USD 
  
 
Purchase 8165 units at  a price of  USD=2.5 
The reorder point                                 = 1923.07 
The optimal number of orders per year = 12.24 
The cycle time                                      = 25.47 Days 
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26.táblázat. A korlátozó feltételek rendszere az adott esetben a következőképpen 
néz ki: 
 Poly1 Poly2 Poly3 Poly4 Poly5 Mono

1 
Mono2 Mono3 Mono

4 
Mono5 Tar.

04 
Tar.05 RHS 

Return 90 84 78 39 51 100 125 110 120 105   0 
Y1 600            <=12000 
Y2  600           <=12000 
Y3   600          <=12000 
Y4    600         <=12000 
Y5     600        <=12000 
Y6      500       <=20000 
Y7       500      <=20000 
Y8        500     <=20000 
Y9         500    <=20000 
Y10          500   <=20000 
Y11      500 500 500 500 500   <=20000 
Y12 600 600 600 600 600        <=12000 
Y13 1 1 1 1 1        <=300000 
Y14      1 1 1 1 1   <=300000 
Y15 600 600 600 600 600        >=1200 
Y16      500 500 500 500 500   >=500 
April 0,6250 0,625 0,625 0,625 0,625 0,125 0,1250 0,1250 0,125 0,1250 -1  <=0,0 
Majusl 0,6250 0,625 0,625   0,125 0,1250     -1 <=0,0 
Y19 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 -0,80 -0,80 -0,8 -0,8 -0,80   <=0,0 
Y20 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50   >=0,0 
Y21 600 600 600 600 600 500 500 500 500 500   <=16500 
Y22 600            <=3000 
Y23       500      <=1500 
Y24  600           <=3000 
Y25   600          <=2000 
Y26    600         <=1500 
Y27     600        <=1000 
Y28      500       <=1500 
Y29        500     <=1000 
Y30         500    <=800 
Y31          500   <=500 
 Poly1 Poly2 Poly3 Poly4 Poly5 Mono

1 
Mono2 Mono3 Mono

4 
Mono5 Tar.

4 
Tar.5 RHS 
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27.táblázat. Optimális megoldás 
Date: 
04-14-2002 

Célfüggvény értéke maximum: 2504.500 FT 
Solution is maximum 
Primal problem solution 

Variable 
Megnevezés 

Status 
Státusz 

Value 
Mennyiség 

Return/Unit 
Célfüggvény 
együtthatók 

Value/Unit 
Technikai 
vektor 

Net Return 
Optim. 
Megoldás 

Poly1 Basis 5.00 90.00 90.00 .00 
Poly2 Basis 5.00 84.00 84.00 .00 
Poly3 Basis 3.33 78.00 78.00 .00 
Poly4 Basis 2.5 39.00 39.00 .00 
Poly5 Basis 1.66 51.00 51.00 .00 
Mono1 Basis 3.00 100.00 100.00 .00 
Mono2 Basis 3.00 125.00 125.00 .00 
Mono3 Basis 2.00 110.00 110.00 .00 
Mono4 Basis 1.60 120.00 120.00 .00 
Mono5 Basis 1.00 105.00 105.00 .00 
Tar.04 Basis 1.22 .00 .00 .00 
Tar.05 Basis 1.58 .00 .00 .00 
Y.1 Basis 9000.0 .00 .00 .00 
Y.2 Basis 9000.0 .00 .00 .00 
Y.3 Basis 10000.0 .00 .00 .00 
Y.4 Basis 10500.0 .00 .00 .00 
Y.5 Basis 11000.0 .00 .00 .00 
Y.6 Basis 18500.0 .00 .00 .00 
Y.7 Basis 18500.0 .00 .00 .00 
Y.8 Basis 19000.0 .00 .00 .00 
Y.9 Basis 19200.0 .00 .00 .00 
Y.10 Basis 19500.0 .00 .00 .00 
Y.11 Basis 14700.0 .00 .00 .00 
Y.12 Basis 1500.0 .00 .00 .00 
Y.13 Basis 29982.50 .00 .00 .00 
Y.14 Basis 29989.40 .00 .00 .00 
Y.15 Basis 9300.0 .00 .00 .00 
Y.16 Basis 4800.0 .00 .00 .00 
Y.17 Nonbasis .00 .00 .00 .00 
Y.18 Nonbasis .00 .00 .00 .00 
Y.19 Basis 4.980 .00 .00 .00 
Y.20 Basis 3.450 .00 .00 .00 
Y.21 Basis 700.0 .00 .00 .00 
Y.22 Nonbasis .00 .00 .1500 -.1500 
Y.23 Nonbasis .00 .00 .2500 -.2500 
Y.24 Nonbasis .00 .00 .1400 -.1400 
Y.25 Nonbasis .00 .00 .1300 -.1300 
Y.26 Nonbasis .00 .00 .0650 -.0650 
Y.27 Nonbasis .00 .00 .0850 -.0850 
Y.28 Basis .00 .00 .2000 -.2000 
Y.29 Basis .00 .00 .2200 -.2200 
Y.30 Basis .00 .00 .2400 -.2400 
Y.31 Basis .00 .00 .2100 -.2100 
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A KÜLPIACKUTATÁSI FOLYAMAT CPM HÁLÓTERVE: 



 166



 167



 168

 
 
Ahol: 
   

 
                          Tevékenység megnevezése 
 
 
Tevékenység sorszáma 
 

 
Tevékenység időtartama 

 
Tevékenység kezdetének 
időpontja 
 

 
Tevékenység befejezésének 
időpontja 

 
Piros szinű tevékenység - kritikus utón levő tevékenység, amelyek a kritikus utat 
alkotják. Fekete szinű tevékenység – nem kritikus tevékenység. 
 
 


