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1. ELŐZMÉNYEK, CÉLKITŰZÉSEK, MÓDSZEREK 
 
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, azért egyik oldalról innovációval, új termék kifejlesztésével, másik 
oldalról csak 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 teremthetők. 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 világpiacon átrendezési folyamatok indultak 

be. 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  „külpiaci betörési” döntés születhet.  

 
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 külpiaci változásokat vagy legalábbis 
előre jelezzék azokat.  
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A vállalati vezetés nagyon óvatos a külpiaci döntésekben, ha nincs 
megfelelően ellátva piaci információkkal. A megfelelő külpiaci információ 
viszont utat mutat a külpiacon a vállalati sikerekhez. 

 
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 
között az erőforrásokért (input piaci információ), és a versenyben maradás 
döntő kritériuma a termék külpiaci versenyképessége, amelynek kialakítása a 
vállalat egyik stratégiai kérdése. A külpiackutatásnak fel kell tárnia az ezzel 
kapcsolatos kockázat forrásait és kísérletet kell tenni 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.  
 
1.2. A kutatás előzményei 
 

A témával még diplomamunkám keretében kezdtem el foglalkozni. Egyes 
cégek későbbi kudarcai a külpiacon megerősitették bennem az érzést, hogy az 
egyre erősödő versenykörülmények között alaposan meg kell változtatni a 
piaci szemléletet a külpiac vonatkozásában. 

 
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. 

 
Az egyik közmondás: ”Практика без теории слепа, теория без 

практики хромает” értelméből kiindulva, amely a tudomány és a gyakorlat 
szoros kölcsönhatásáról szól, nem akartam foglalkozni olyan témával, amely a 
későbbiek során haszontalan lenne a külpiac-kutatási gyakorlatnak. 

 
Kutatómunkám során egy külpiac-kutató szakértői rendszer modelljét 

alakítottam ki, továbbfejlesztett változatát mutatom be dolgozatomban. A 
modellnek ez a többször átalakított változata képes a külpiaci hatások 
figyelembevételére, és egyes neves magyar és külföldi vállalatoknál is 
adaptálták. 

 
Az ilyen irányú tapasztalataimat felhasználva jelentkeztem Ph.D. képzésre 

és vállalkoztam az értekezés elkészítésére. 
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1.3. Célkitűzések 
 

A fent említettek, valamint a doktori kutatás kereteinek – lehetőségeinek 
és korlátainak – figyelembevételével alakítottam ki célkitűzéseimet, amelyek a 
következő pontokban foglalhatók össze: 
 
1. 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. 

 
2. 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. 

 
3. 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.   

 
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 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 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-kutatás tervezése, a vállalati 
erőforrások tervezése és hozzárendelése az adott terv megvalósításához - 
vizsgáljuk a részeket és megkíséreljük ezek működését hatékonyabbá tenni, 
majd a részek közötti kölcsönös kapcsolatok és függőségek 
figyelembevételével ismét összeállítjuk a rendszert, optimális működésének 
meghatározása érdekében. 
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 Az egyes alrendszerek operációkutatási modelljeiben lefektetett elveket 
minden esetben konkrét esettanulmányok készítésével igyekeztem 
alátámasztani, gyakorlatilag is kipróbálni. 

 
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 
módszerek 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 többi külpiac-kutatási rendszerben alkalmazott 
módszereket az irodalomban ismertetett eljárásokra  alapoztam: 

 
- Lineáris programozás a termékszerkezet optimalizálási feladatainak 

megoldására, 
- 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 termék külpiaci helyzetének meghatározására és a 

célpiaci alapstratégia kialakítására, 
- Joker módszer alkalmazása a termékek árának és forgalmának 

prognosztizálására, 
- Termék-teszt sorozat a külkereskedelemi stratégia igazítása és hatékony 

marketing mix kialakítására. 
 

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 ÉRTEKEZÉS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI, EREDMÉNYEK 
 
2.1. A külpiac-kutatási terv modellezése 
 

A külkereskedelem, ezen belül a külpiac-kutatás a vállalat termékeinek 
bevezetése szempontjából nagyon bonyolult és összetett folyamat. A folyamat 
irányításával, a külpiac-kutatással és a termék külpiaci bevezetésével 
kapcsolatban felmerülő problémák kezelésére kidolgoztam egy olyan 
problémamegoldó algoritmust, amelynek alapja a hálótervezési módszer és 
annak Microsoft Project számítógépes változata. 
 

A piaci információk gyűjtése, feldolgozása, ellenőrzése és értékelése egy 
olyan folyamat, amely időben és tennivalónként jól értelmezhető, rögzíthető. A 
folyamatot a kutatási cél elérésé érdekében megfelelően meg kell szervezni. 
 

A külpiac-kutatási terv első lépése a kitűzött célnak megfelelően a 
külpiac-kutatási cél meghatározása, az információk körének meghatározása és 
a következő információk gyűjtése, értékelése volt: 
 
A) Információk a piacról: 
- piacpotenciál, piackapacitás, 
- versenytársak (sorrend, erősség), 
- a piac szabályozása (rendeletek, előírások, szabályok). 
 
B) Információk a konkurensekről: 
- miben tudnak mások lenni? 
- termékeik, szolgáltatásaik színvonala, 
- reklámjaik, kommunikációs munkájuk, 
- áraik, garanciáik, 
- tárgyalási stílusok, ügyintézésük, ügyfélkezelésük, 
- előnyeik-hátrányaik kutatása (technológia, költségek, termék, feltételek). 
 
C) Információk a lehetséges partnereinkről (hogyan nyerhetjük meg, milyen 

feltételekkel tudunk velük együtt dolgozni?). 
 
D) Információk a vevőinkről és a vásárlási kritériumok preferenciáiról, hogy 

lehet őket megnyerni? Fogyasztási kultúra, tradiciók, hagyományok. 
 
E)  Információk a cég fontosabb elképzeléseiről: 
- igényli-e a piac a termékeket, szolgáltatásokat, 
- nagyságrendek, a választék megoszlása (paraméterek akceptálása a piac 

részéről), 
- költségek (reális felmérés az előkalkulációhoz, nyereségtervhez, az árak 

kialakításához), 
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- munkatársak, kollégák körének kialakítása, 
- értékesítési csatorna eltervezése,  
- a kommunikációs politika kialakítása előtt reklám- és 

kommunikációkutatás. 
 

Kutatási munkám során a második lépésben a külpiac-kutatási problémák 
áttekintő hálóterve került kidolgozásra, amelynek során az adatgyűjtési és 
feldolgozási feladatok megoldása után kezdődhet a statisztikai, matematikai, 
logikai összefüggések feltárása. Előre látható, hogy mely tényezők között 
keresünk ok- okozati összefüggéseket, és ezek a törvényszerűségek milyen 
modellel írhatók le, továbbá hogy a felmerült probléma vagy egyéb feladat 
milyen módszerrel oldható meg vagy optimalizálható. 

 
A hálóterv szerkesztése során első lépesként elkészitettem a külpiac-

kutatási folyamat logikai tervét, az egymással logikai sorrendben és egymással 
összeköttetésben levő tevékenységek felbontásával és elrendezésével. A 
következő lépesem volt a tevékenységek időtartamának meghatározása, a 
tevékenységek költségeinek tervezése és az erőforrások hozzárendelése. A 
külpiac-kutatás hálótervét az elérendő célok függvényében hét fő alprogramra 
bontattam fel, ezek: 

 
1. A külpiaci makrokörnyezet kutatása és elemzése. 
2. A fogyasztás és várható kereslet vizsgálata. 
3. Értékesítési csatornák vizsgálata. 
4. Kínálat vizsgálat és konkurenciakutatás. 
5. Gazdasági számítások, prognóziskészítés. 
6. Piaci döntés. Stratégia előkészítés. 
7. A termék külpiacra történő bevezetése. 
 
Tehát a fő stratégiai célt, az új piac megszerzésére irányuló törekvést 

felbontottam a hét alcélra, un. operatív jellegű célokra. 
 
A külpiac-kutatási terv hét alprogramja 58 kutatási tevékenységet 

tartalmaz, amelyekből a teljes külpiac-kutatási terv felépül. Az első négy 
alprogram az időtakarékosság érdekében párhuzamosan is végezhető. Az ötös, 
hatos, hetes szakaszok csak egymást követően végezhetőek el.  
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Egy cég illetve  termék belső és külső erősségének és gyengességének, 
illetve a lehetőségeknek és a veszélyeknek a vizsgálatát SWOT elemzés 
segítségével végeztem el. A módszer végrehajtása a tervezési folyamat 
sikerének egyik záloga. Nem megfelelő alkalmazás esetén komoly anyagi és 
időveszteséget okoz. A következő alapelveket kell betartani az alkalmazás 
során: 
 
- koncentrálás, 
- versenytársak állandó nyomon követése, 
- együttműködés más felhasználási területekkel, 
- a vevő nézőpontjának, megközelítési módjának alkalmazása, 
- a külső és belső elemek elválasztása. 

 
A módszer alkalmazásának fő célja olyan marketing stratégia 

kialakításának elősegítése, amely az erősségeket és a lehetőségeket felismerve 
új képességeket alakit ki, a gyengeségeket minimalizálja. A módszer nem csak 
tudományos célú információosztályozási módszer, hanem katalizátor, amellyel 
könnyebben készíthető el a kívánt eredményhez vezető marketing stratégia. 

 
A negyedik lépésben, a fent felsorolt információk feldolgozása után a 

hálótervbe beépítettem és adaptáltam a termék forgalom-ár prognóziskészítési 
módszert. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a prognózis elkészítésére nincs 
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adatbázis, amely alapján készíthető a prognózis, a probléma kezelésére a Joker 
módszerrel és exponenciális kiegyenlítéssel kiegészített kombinált eljárást 
alkalmaztam. A módszer célja a termékforgalom előrejelzése meghatározott 
belépési ár mellett, és fordítva, meghatározott termékmennyiséget milyen áron 
lehet értékesíteni a külpiacon. Az eljárás során a Joker módszer segítségével 
összehasonlítjuk a szakértői véleményen alapuló prognózis adatait a 
külpiackutatás során szerzett versenytárs termék forgalom – ár adataival, 
amely a hasonlóság elvén működik, és így prognosztizálni lehet, hogy a 
fogyasztó által preferált terméktulajdonságok milyen mértékben térnek el a mi 
termékünktől és ez az eltérés milyen hatással van a termék áralakulására és a 
termékforgalomra az adott külpiacon. Más szóval, a technológiánk által 
meghatározott terméktulajdonságok mellett a versenytárs termékkel szemben 
milyen forgalomra számíthatunk az adott ár mellett. A módszer másik előnye 
az, hogy információkat szolgáltat nem csak a döntéselőkészítés során, hanem a 
hatékony marketing mix kialakítása során is. 

 
A jövőbeni döntések előkészítésénél célszerű a fő árbevételi terv mellett 

elkészíteni ennek pesszimista (-10%-ig) és optimista (+10%-ig) változatát. 
Ezzel meg lehet oldani a terv megválósitásához szükséges erőforrások 
hozzárendelését és a pénzügyi terv elkészítését. 

 
Az ötödik lépés volt a döntés és a külpiaci stratégia kialakítása. A 

prognózis eredményeinek figyelembevételével az információk feldolgozása és 
a gazdasági számítások alapján döntés hozható, hogy a feltárt kockázatok 
mellett érdemes-e kivinni a külpiacra a termékeket vagy szolgáltatásokat, és 
milyen formában célszerű alakítani a kapcsolatokat a leendő partnerekkel. 

 
Érdemes megjegyezni, hogy nem létezik egyetlen univerzális, 

legmegfelelőbb külpiaci belépési stratégia. Minden vállalatnak fontolóra kell 
vennie minden egyes külpiaci belépéshez a különböző lehetséges stratégiáit. A 
legmegfelelőbb stratégia mindig az, amely az adott helyzetben a legjobbnak 
bizonyul, amely optimális olyan szempontból, hogy a külpiaci belépés 
különböző formáihoz számításba veszi a piaci versenyhelyzetet, a lehetséges 
kockázatokat, illetve a követendő vállalati célokat: a vevő vásárlási 
preferenciáit, a termék tulajdonságait és a termékszerkezetet. 

 
A hatodik lépés a „Mátrix módszer alkalmazása”. Ez a módszer a külpiac-

kutatás során a termék piaci helyzetének meghatározására és a vállalat 
erősségeinek összehasonlítására szolgál. A módszer lehetőséget teremt az 
egyes termékek vállalati nyereséghez való hozzájárulásának megállapítására az 
adott időszakban. A piaci helyzet meghatározása a rendelkezésre álló piaci 
információk alapján a kilencmezős mátrixban a helyzet megállapítása alapján 
történik meg. A vállalatnak a mátrixban rögzített helyzetét a vállalat 
piacminőségi és vállalati erősségi kombinációival kapcsolatos stratégiai 
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teendők jellemzik, annak függvényében, hogy milyen piaci helyzetet foglal el 
a cég. 

 
A hetedik lépes a „termék teszt – sorozat” módszer alkalmazása. A 

módszer külpiac-kutatási alkalmazásának lényege, hogy fényt derítsünk a 
termék megfelelésére az adott piacon uralkodó fogyasztói hagyományoknak és 
követelményeknek, és ennek alapján a cég piaccal kapcsolatos elképzeléseinek 
és terveinek összehangolása a lehetőségekkel. A módszerrel 
szűrőelemzésszerűen vizsgáltam meg a cég koncepciót: a terméket, a termék 
elnevezését, a termék csomagolását, a termék piacát, a termék reklámját. 

 
A módszer hatékonynak bizonyult új termék bevezetése során. Sajnos nem 

a legolcsóbb, de hosszú távon megtérülnek a költségei és megtakaríthatók a 
hibás döntések következményeiként fellépő költségek. 

 
A nyolcadik lépés a lineáris programozás alkalmazása, a termékszerkezet 

optimalizálása és a nyereség maximalizálása céljából. A feladatot LP-88 
számítógépes programmal szerkesztettem és oldottam meg. A modellt 
tartalmazó technikai-technológiai együtthatómátrix olyan feltételrendszert 
alkot, amely figyelembe veszi a termék gyártásával, értékesítésével, 
szállításával kapcsolatos korlátozásokat a külpiacon. A célfüggvény pedig az 
egyes termékek típus szerinti nyereségességét tartalmazza és a maximumát 
keressük. A modell szerkesztése során valóságos feltételrendszer kialakítására 
törekedtem a hibás megoldás elkerülése érdekében. A módszerrel 
megállapítottam az optimális termékszerkezetet a szállítandó mennyiség 
függvényében. 

 
A kilencedik lépés a raktározási feladatok optimalizálása a Wilson képlet 

módszerrel és annak számítógépes változatával, az MSIS alkalmazásával. Ez 
egy a kilencvenes évek elején az USA-ban kidolgozott összetett módszer, 
amely tizenhárom gazdaságmatematikai módszert tartalmaz. A külpiac-
kutatási modellben csak a készletezési modell került adaptálásra. A modell a 
Wilson képlet szerint működik, melynek segítségével  a külpiac-kutatás során 
négy raktározási és megrendelési feladatot optimalizáltam: 

 
- gazdaságos rendelési mennyiség, nem megengedett hiány mellett, 
- gazdaságos tétel méret, 
- gazdaságos rendelési mennyiség, megengedett hiány mellett, 
- diszkont modell. 
 

A fent felsorolt módszerek alkalmazásával a külpiac-kutatási modellben 
hatékonyabbá tettük a külpiaccal kapcsolatos döntési eljárást.  
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2.2. Modell használatának jelentősége 
 

A fenti külpiac-kutatási modell gyakorlati alkalmazásai néhány neves 
vállalatnál bebizonyították a modell szakszerű alkalmazási lehetőségét, 
szükségszerűségét. A külpiaci belépési módok megválasztásánál a modell 
figyeli a vállalat legfontosabb kiindulási pontjait és stratégiáját, illetve a 
stratégiai célokat, valamint a vállalat erőforrásait. Ennek megfelelően a modell 
segíti a külpiaci stratégia megválasztását és megvalósítását. A modell a 
stratégia megválasztásakor a következő szempontokat veszi figyelembe: 

 
1. Az időtényezőt, a tőke megtérülésének megtervezését. 
2. A ráfordítások nagyságát, a tőkeszükségletet, valamint a nyereség-

célkitűzéseket, az exportügylet legfontosabb költségtényezőit. 
3. A vállalati rugalmassági tényezőket. 
4. A kockázati tényezőket és azok számszerűsítését. 
 

A modell használatának másik jelentősége a hagyományos külpiac-
kutatási intézkedéseken túl az, hogy átfogó és széleskörű információt közöl a 
külpiaci belépés gazdaságosságáról és kockázatáról azáltal, hogy a 
problémakört több módszer segítségével, több oldalról közelíti meg. A 
felhasználónak szemléletesen bemutatja, hogy a külpiac–kutatásból szerzett 
információk hogyan befolyásolják a külpiacon teendő lépések sorrendjét. 
 

A modell rendszerezi az export ügyletek egyes problémáinak megoldására 
alkalmas kezelési módokat és optimalizálja a gazdasági tényezőket. 

 
Az előzőkön túl a modell egyik legnagyobb előnye az, hogy a felhasználót 

ennek az összetett problémának a megoldásában strukturált gondolkodásra 
kényszeríti.  
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3. KÖVETKEZTETÉSEK, ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
 

Az értékezésben a külpiac-kutatás egyes problémáit igyekeztem 
áttekinteni. Az irodalmi feldolgozásból kitűnik, hogy jelenleg a publikációk 
sokszor nem tartalmazzák azt, hogy a külpiac stratégiai kérdéseiben milyen 
módszerekre alapozható a döntés, a termékprognózis készítése  milyen 
módszerrel oldható meg. 
 
Az elért új tudományos eredmények a következők: 
 
- 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 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-kutatás előkészítése során a tervezési munkák minden egyes 

egmásra épülő fázisa meghatározott információk megfelelő időben történő 
biztositását igényli. Ennek érdekében az érintett szervek munkájának 
magasszintű, összehangolt irányítását lehetővé tevő modell került 
kialakításra. 

 
- 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. 

 
- Egy termék külpiaci bevezetésére vonatkozó prognózis készítéséhez olyan 

új kombinált eljárás került kifejlesztésre, amely szakértői prognózisból, 
exponenciális kiegyenlítés módszeréből és a Joker módszerből áll össze. 

 
- A Joker módszer alkalmazása a bevezetendő termék forgalmi adatainak és 

„intervenciós árának” prognosztizálására. 
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- Annak leírása, hogy a gazdaságmatematikai módszerek - sajátosságaikat 
figyelembe véve - milyen körülmények között alkalmazhatók és a 
piackutatás milyen stádiumában hatékonyak leginkább. 

 
- A külpiac-kutatás költségének és időráfordításának optimalizálása. A 

termékszerkezet optimalizálása. A terméktulajdonságok súlyának 
számszerűsítése a külföldi fogyasztók döntési preferenciáinak 
függvényében.  

 
 
- A modell segitségével számszerűsiteni lehet a  külpiaci stratégia 

megválasztásakor az egyes gazdasági tényezők (a külföldi fogyasztók 
vásárláskori választási kritériumainak súlya a vásárlás döntési 
folyamatában) olyan összefüggéseit, hatásait, amelyeket bár 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 (esettanulmányoknak) köszönhető, amit számos magyar és 
külföldi vállalat külkereskedelmi tevékenységében való aktív irányító 
részvétel során szereztem. A modell nem speciális termékre vagy 
termékcsaládra vanatkozik, hanem általánosnak tekinthető olyan 
értelemben, hogy különböző vállalatok által gyártott sokféle termékcsalád 
bevezetését képes megszervezni (elősegíteni) változó külpiaci 
körülmények között. 
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4. 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 egy külpiac-kutatási tervet lehet meghatározni. 

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 pociziója 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 külpiackutatás aktuális 
kérdéseinek jobb megértéséhez. 
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5. AZ ÉRTÉKEZÉS TÉMAKÖRÉBEN KÉSZÜLT PUBLIKÁCIÓK 
 
Tudományos folyóiratban megjelent cikkek: 
 
Magyar nyelvű 
 
1. PUCSKOV A.  (2002): Gazdaságmatematikai módszerek alkalmazása a     

külpiac-kutatási feladatok megoldásában. Gazdálkodás (folyamatban van). 
(ISSN 0046-5518). 
 

Idegen nyelvű 
 

1. PUCSKOV A. (1998): Agrarnaja Politika srtan Evropejszkogo 
soobscestva. Országos tudományos folyóirat „Ekonomika 
selskohozajstvennih i pererabativajuscih predprijatij”. p. 54. Moskva 
1998.10 sz. 

 
Tudományos konferencia előadás kiadványban megjekentetve 
 
Magyar nyelvű 
 
1. PUCSKOV A.  (2002): Élelmiszer ipári vállalatok külpiac-kutatási  

tevékenységének számitógépes modellezése. „V. Nemzetközi 
élelmiszertudományi Konferencia.”  Szegedi Tudományegyetem. Szegedi 
Élelmiszeripari Főiskolai Kar. Szeged. 2002. Október.  (folyamatban van). 

 
2.   PUCSKOV A. (2002): Operaciókutatás alkalmazása nemzetközi      

marketingben. „XXIX. Ovári Tudományos Napok. AGRÁRTERMELÉS – 
ÉLETMINŐSÉG.” NYME mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar. 
Mosonmagyaróvár.  2002. Október. (folyamatban van). 

 
3.    PUCSKOV A. (2002): SWOT elemzés alkalmazása a FÁK piac  

visszaszerzésében. III. ALFÖLDI TUDOMÁNYOSTÁJGAZDÁLKODÁSI 
NAPOK.  A Tessedik Sámuel Főiskola. Mezőgazdasági Főiskolai Kara. 
Mezőtur. 2002. Október. (folyamatban van). 

 
5. PUCSKOV A. (2002): Kombinált előrejelzési módszer az agrár külpiacok.  

Agrárinformatika 2002. Informatikai kutatások, fejlesztések és 
alkalmazások az agrárgazdaságban és videkfejlesztésben. Konferencia. 
Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Táj és Videkfejlesztési 
Központ. Debrecen. 2002. (folyamatban van.) 
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Idegen nyelvű 
 
1. PUCSKOV A. (1998): Osnovniji principi funkcionirovánija rinka zerovih 

kultur v stranah EC. Naucsno-Prakticseskája konferencia. p. 371-376. 
VGSHA. Volgograd 1998. 

 
2. PUCSKOV A. (1998): Agrarnaja politika v stranah Evropejskogo 

Soobscestva. Naucsno-Prakticseskaja konferencija. p. 376-379. VGSHA. 
Volgograd 1998. 

 
3. PUCSKOV A. (1998): Istorija sozdánija EC. Naucsno-Prakticseskája 

konferencija. p. 379-382. VGSHA.Volgograd 1998. 
 
4. PUCSKOV A. (2001): Osnovniji uslovija perehoda k rinocsnim 

otnossenijam vosztocsnoi evropi i struktura agrarnogo rinka stran 
evropejskogo sojuza. Naucsno-Prakticseszkája konferencia VGSHA. 
Volgograd 2001. 

 
5. PUCSKOV A. – PUCSKOVA J. (2001): Problemi optimizacii organizacii 

truda v uslovijáh sovremennogo obscestva. Naucsno-Prakticseskaja 
konferencija VGSHA. Volgograd 2001. 

 
6. PUCSKOV A. – SZELÉNYI L. (2002): Anwendung von 

wirtshaftsmatematischen Methoden in der Optimierung der 
Ausenmarktforschung. International Scientific Days. p.792-797. Nitra 
2002. ISBN 80-8069-029-4. 

 
7. PUCSKOV A. (2002): Anwendung von Netzplanungsmethode in der 

Ausenmarktforschung. „2nd International Conference for Young 
Researchers” SZIU. Gödöllő. 2002. 

       (folyamatban van) 
 
 
Egyéb nyomtatásban vagy elektronikus formában megjelent publikáció 
 
 Poszter magyar nyelvű 
 
1. PUCSKOV A. – PUCSKOVA J. (2002): Külpiackutatás hálótervezési 

modellje. MTA-AMB 2002. Évi XXVI Kutatási és fejlesztési tanácskozás. 
 
2. PUCSKOV A.  (2002): A külpiac-kutatási tevékenységének számitógépes 

ütemezése. V. Nemzetközi élelmiszertudományi Konferencia. Szegedi 
Tudományegyetem. Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar. Szeged. 
Október 24-25.  (folyamatban van). 



 24

 
3. PUCSKOV A. (2002): Halótervezés alkalmazása a külpiackutatásban.      
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