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1. Témaválasztás, kutatási kérdések 

Értekezésem témája azoknak a lágy számításokon alapuló szakértői rendszereknek a 

vizsgálata, melyeket a műszaki és orvosi területeken már évtizedek óta használnak, ám a 

társadalomtudományokba, azon belül is a közgazdaságtanba csak elszigetelten sikerült 

beszivárogniuk. Hazánkban a társadalomtudományok területén egyáltalán nem használt 

módszerekről van szó, annak ellenére, hogy műszaki területeken itthon is használt módszerek, 

olyannyira, hogy számos hazai kutató szerzett nemzetközi hírnevet e módszerek 

fejlesztésével. A fuzzy technika számos gyakorlati alkalmazási területen mára varázsszóvá 

vált. Visszatér a pontatlansággal és bizonytalansággal szembeni nagyfokú toleranciát mutató 

köznapi emberi gondolkodáshoz, szigorú matematikai keretek közé szorítva azt. A neurális 

hálózatok az agysejtek működéséi analógiájára létrehozott mesterséges neuronok erőteljesen 

összetett, párhuzamos felépítésű hálózata, mely képes tanulni és általánosítani. E módszerek 

jól tolerálják a hibát, robusztusak, gyors számításokat eredményeznek. Kombinációjuk 

kihasználja előnyeiket: a fuzzy rendszerek tudnak gondolkodni, de nem tudnak tanulni, a 

neurális rendszerek tudnak tanulni, de nem tudnak gondolkodni. Ám a kettő egyesítésével 

kialakított neurofuzzy rendszer már tud gondolkodni is és tanulni is. 

Felmerülhet a kérdés, ha ezek a módszerek valóban ilyen jól használhatóak a műszaki 

területeken, és még sok más területen, akkor miért nem terjedtek el a közgazdaságtani (vagy 

akár a társadalomtudományi) kutatás-módszertani eszközök között. Vajon az lehet ennek az 

oka, hogy a mi speciális területeinken nem alkalmazhatóak ezek a módszerek? A 

társadalomtudományokban, illetve a közgazdaságtanban rendelkezésre álló adatok természete 

nem áll összhangban a módszerek elvárásaival?  Vagy egyszerűen csak a két tudományterület 

közötti erős határvonal nem engedi át ide ezeket a módszereket? Vajon lehetne-e használni 

őket a menedzsment gyakorlatban? Ha igen, akkor milyen feltételekkel, milyen 

megkötésekkel, milyen struktúrában, és nem utolsó sorban a kutatói szabadság mely elemeit 

kell feladnunk azért, hogy ilyen módszereket használjunk? Ezek a kérdések merültek fel 

bennem a kutatás elején, mikor belevetettem magam a műszaki tudományoknak e bevett 

modellezési módszerének elképesztően szerteágazó szakirodalmába. 

2. Vizsgálat menete és módszerek, a dolgozat szerkezete 

A vizsgálat menetének kialakításakor figyelembe vettem Kovács (2009)
1
 ajánlását a 

tudományos szimuláció alkalmazásának lépéseit illetően. Első lépésként meg kell határoznom 

a modellalkotás célját, a megfogalmazni kívánt vagy várt eredmények figyelembevételével. 

Ezt követően pontosan le kell írni a vizsgálandó rendszert a rendszer elemeinek és a köztük 

lévő kapcsolatok alapján. Azonosítani kell a bementi és kimeneti változókat, azok főbb 

jellemzőit. Ezt követi az adott modellstruktúrák meghatározása és (matematikai) modell 

kialakítása. A modellkalibráció során a megfigyelt adatokat kell a modellbe illeszteni, 

szükség esetén átalakítani, újrakódolni, majd ellenőrizni a validáció során, hogy a modell az 

elvárt tűréshatáron belül alkalmas-e arra, hogy megfelelően leképezze a valós rendszert (ezt 

részben a teljesítményparaméterek vizsgálatakor hajtom végre).  

Ebben a szakaszban két irányt vesz munkám menete. Az egyik ágon történik a modellek 

megalkotása, ami három típust foglal magában. Ezek az adott struktúrákra vonatkozóan egy 

neuralizált fuzzy rendszeren alapuló hibrid becslő modell, a második egy előrecsatolt 

                                                 
1
 A BME MVT által szervezett "Innováció az egyetemi képzésben és kutatásban" Jubileumi Tudományos 

Konferencián elhangzott előadás lejegyzetelése alapján 
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többréteges neurális háló, a harmadik pedig (az eredmények objektív összemérhetőségének 

okából) egy többváltozós lineáris regressziós modell. A modellek működésének tapasztalatai 

alapján gyűjtésre kerülnek a szimulációs futtatások során keletkezett adatok, úgymint 

hibaparaméterek, teljesítményindexek, melyek leírják a modell működésének hatékonyságát. 

 

1. ábra:  Vizsgálat struktúrája 
Forrás: saját szerkesztés 

A neurális rendszerek ezeken kívül lehetővé tesznek egyéb vizsgálatok lefolytatását is, mint a 

pseudo valószínűségek elemzése, vagy a szeparációs statisztikák ROC-görbéken alapuló 

AUROC-elemzését. Ezek alapján kerül sor a modelltípusok kiértékelésére, jellemző 

mutatószámok számítására, elemzésére és értelmezésére. A másik ágon végrehajtandó a 

verifikáció. Itt történik a modell működésének vizsgálata, aminek célja annak ellenőrzése, 

hogy a modell következtetései relevánsak-e a megfigyelt valóság leírásának szempontjából. 

Ennek két módját végzem el. Egyrészről a keletkezett modellek páros összehasonlításával, 

megfigyelve a modellek magyarázó erőit, hibaparamétereit, másrészt pedig véletlen zaj 
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generálásával. Ez a modell robusztusságának tesztelését jelenti, hogyan reagálnak az erősen 

zajos mintákra a különböző struktúrák. Itt kibővítem a páros összehasonlítást a zajos 

modellekre is, illetve bevezetek egy új elemzési módszert, a MEC-DEC analízist.  

A dolgozat felépítése ezt a struktúrát követi. Az első rész a problémafelvetéssel foglalkozik, 

majd ezt követően részletezem a dolgozat céljait. A harmadik rész elméleti áttekintést nyújt az 

intelligens rendszerek működéséről: neurális rendszerekről, fuzzy rendszerekről, és ezek 

kombinációiról, a hibrid alkalmazásokról. Ez utóbbinak kissé bővebb teret enged a negyedik 

fejezet. Ezután kerül sor empirikus megfigyeléseim és modelljeim közlésére. Itt rövid 

áttekintést nyújtok a megfigyelés körülményiről, majd a változók kialakításának részleteiről. 

A hatodik részben verifikálom a kialakított modelleket, majd ismertetem következtetéseimet, 

összefoglalom eredményeimet.  
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1. Innovációs potenciál mérése 

A gazdasági pozíciószerzés és versenyképesség meghatározói és differenciáló ismérvei a 

XXI. századra eltolódtak az egyszerűbb hozzáadott érték mutatóktól a komplexebb, piacra 

jutási mutatók és a termékekbe/szolgáltatásokba beépülő új, piacosítható ötletek 

számszerűsítése felé. A nemzetközi gyakorlat azt igazolja, hogy csak azok a gazdasági 

szereplők lehetnek sikeresek, melyek hálózatba szervezetten, tudatosan és állandóan az új 

elérésére törekednek. 

Az innovációs teljesítmény mérésére alkalmas módszereket kétféle szempont alapján 

csoportosíthatjuk. Ezek a dimenziók vonatkoznak egyrészt a következtetési folyamatban 

használt változók összetettségére, mérésüknek és kifejezhetőségük komplexitására. A másik 

dimenzió pedig a következtetést végző modell bonyolultságát jelöli, azt, hogy a folyamat 

mennyire írható le egyszerű (lineáris) függvényszerű kapcsolatokkal, illetve bonyolultabb, 

nemlineáris leképzésekkel. Ezek alapján a következő módszereket különböztetem meg: 

 egyszerű mutatószámok elemzése 

 viszonyszámokon (lánc/bázis) alapuló (horizontális/vertikális) elemzések 

 korrelációs számításokon alapuló módszerek (regressziós modellek), szóráselemzés 

 összetettebb regresszión alapuló módszerek (útmodellek), kanonikus korreláció, látens 

változós modellek (főkomponens módszer, MDS, korrespondencia modell) 

 mesterséges intelligencián alapuló modellek (neurális hálók, fuzzy rendszerek). 

 

2. ábra:  Az innováció mérésének módszerei 
Forrás: Saját szerkesztés 

A módszerek közötti választásnak, a módszertan determináltságának számos kritériuma van, 

ezeket foglaltam össze a 3. ábrában. A kutatási alaphelyzet, a mérés alapkörülményei az 

alkalmazott módszert illetően indifferens. A mérni kívánt innovációs potenciál alapulhat új, 

gyakorlatban alkalmazható tudás megszerzésének folyamatán, vagy lehet az innovációs 

folyamatok javítása szempontjából életszerű problémák megoldása és valódi innovációk 

létrehozásának lehetősége, esetleg korábban nem létező eljárások tesztelése, vagy valamely 

kísérleti eljárás bevezetésének vizsgálata innovációs szempontból, módszertani megkötések 

nincsenek. Az sem differenciáló tényező, hogy milyen típusú innovációk elérésére kerül sor a 
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folyamatban: bármely értelemben vett innovációk
2
 mérhetőek – megfelelő változószett 

kialakítása esetén ugyan, de függetlenül a módszertantól. Az első differenciáló ismérv az 

innovációs folyamat komplexitása. Ezt részben befolyásolja az előző két tényező, nem 

hozhatunk egyértelmű ítéletet azok alapján. Az első típusba azok a folyamatok tartoznak, 

melyekhez egyszerűen tudunk mutatószámokat rendelni, egyszerűen kifejezhetők numerikus 

adatokkal.  

 

3. ábra:  Az innováció mérésének módszertani gyakorlatai 
Forrás: Saját szerkesztés 

A másik típus, amikor nehezebben mérhető a folyamat egyedi mutatószámokon keresztül, 

vagy a folyamat nagyfokú komplexitása miatt, vagy az adatok természetéből adódóan 

nehézkes (gyakran esetlen) a változók numerikus transzformációja.
3
 

Mérlegelni kell azt is, hogy milyen szinten kívánjuk mérni az innovációs potenciált: 

vállalatok szintjén (mikor szinten), esetleg valamely földrajzi/gazdasági tagolódás alapján 

makro (meso) szinten. Befolyásoló tényező a mérni kívánt innováció viszonya tágabb 

értelemben vett innovációkkal: izolálhatóak-e attól érdemben, vagy sem, mennyire jellemző 

közöttük kölcsönös függőségi viszony. A vizsgálatba bevonni kívánt változók lehetséges 

absztrakciós szintje is differenciáló ismérv a módszerválasztás során. Itt négyféle absztrakciós 

szintet különítek el: az egyszerű, alacsony absztrakciós szinttel rendelkező tényezőktől kezdve 

- melyek leginkább az egyszerűbb módszereket determinálják -, a magas absztrakciós szinttel 

rendelkező kompozit paraméterekig.  

                                                 
2
 Pl Schumpeter (1934) szerinti tagolás (új termék/szolgáltatás, meglévők minőségi fejlesztése, új beszerzési 

forrás, új piacok szerzése, hatékonyabban működő szervezet kialakítása. 
3
 Számos példa van olyan mérésekre, ahol a módszer megkívánja a numerikus adatokat (pl. regressziós modell), 

és ehhez a követelményhez igazodva a kutató a minőségi ismérveket mennyiségiekké konvertálja. Ezt gyakran a 

módszer nem is tolerálja, és a kényszerű átalakítás kiütközik a magas hibaparaméterekben. 
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A tényezők értékelése után láthatjuk az alkalmazott módszereket. Ezek azok a módszerek, 

melyeket a klasszikus kutatói gyakorlat során innovációs potenciál mérésére használnak.  

a) Egyszerű mutatószámokon alapuló mérés 

A mérés legegyszerűbb és a kutatói gyakorlatban legelterjedtebb módszere az egyszerű 

mutatószámok generálása és ezek elemzése. Ezt a módszertant további négy csoportba 

foglalhatjuk, aminek egyúttal időbeni dimenziót is adhatunk. Ezzel megfigyelhető a mérés 

egyre komplexebb természete és struktúrája. A mérés első generációja még csupán input 

indikátorokra támaszkodik, az innováció lineáris koncepciójára való fókuszálás tűnik ki a 

mérési paraméterekből: leginkább a K+F kiadásra és állományra valamint a T+T állományra 

koncentrál. Az innovációs potenciál mérésének nemzetközi fejlődése. 

1. táblázat:  Innovációs indikátorok generációs fejlődése  

1. generáció 2. generáció 3. generáció 4. generáció 

input indikátorok output indikátorok innováció indikátorok folyamat indikátorok 

1950-70 1970-90 1990-2000 2000-től 

 K+F kiadások 

 Oktatási/képzési 

kiadások 

 Tőkekiadások 

 Technológiaintenzitás 

 T+T állomány 

 Szabadalmak 

 Publikációk 

 T+T tevékenység 

 Termék innovációk 

 High-tech részesedés 

 Innováció 

benchmarking 

 Innovációs kutatások 

 Primer kutatások 

 Tudás 

 Immateriális javak 

 Hálózatok 

 Keresletelemzés 

 Klaszterek 

 Menedzsment 

technikák 

 Kockázat/megtérülés 

 Rendszer személet  

Forrás: Milbergs és Vonortas (2006) alapján 

A második generációban a T+T állomány monitorozása már kibővül a teljes T+T aktivitás 

mérésével, szabadalmakkal, publikációkkal és egyéb output mutatókkal. A harmadik 

generációs mérések már sokkal szélesebb körűek. A nyilvánosan hozzáférhető adatok 

kiegészülnek felméréseken és kutatásokon alapuló primer eredményekkel. A súlypont 

áthelyeződik a benchmarkingra és a nemzetközi innovációs rangsorokra és bevonják a 

kutatásokba a szolgáltató vállalatokat is. A negyedik generáció ezeken felül vizsgálat tárgyává 

tesz olyan összetett és nehezen mérhető mutatókat is, mint felhalmozott tudástőke, 

immateriális erőforrások, klaszterek és hálózatok, menedzsment módszerek – kialakítva ezzel 

a mérésbe bevont indikátorok teljes spektrumát. Kutatásaim során próbálok olyan mérési 

rendszert kidolgozni, mely a később feltárt modellezési nehézségek kiiktatása mellett 

figyelembe veszi az innovációs potenciál negyedik generációs mutatóit is.  

Az ilyen típusú módszerekre jellemző, hogy a felmért, esetenként nagyszámú mutatók közül 

kiragadnak egyet, esetleg mutatók egy csoportját, melyet a legmeghatározóbbnak tekintenek 

az innovációs teljesítmény mérésére. Ezeket gyűjtöttem össze a 7. táblázatban, feltüntetve a 

szerzőket is, akik kritikus fontosságúnak ítélték a kiemelt mutatókat a mérés során. 

 

2. táblázat:  Egyszerű mutatószámok alapján történő potenciál 

meghatározás, a legfontosabb tényezők kiemelésével  

Kategória Alkategória Változó Szerzők 

általános vállalati jellemzők 

méret Bertschek, Entorf (1996); Greve (2003) 
kor Jung et al. (2003); Sørensen, Stuart (2000) 
tulajdonosi szerkezet Bishop, Wiseman (1999); Love et al. (1996) 
múltbeli teljesítmény Tsai (2001); Zahra (1993) 
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a vállalat 
globális 
stratégiája 

stratégia definiálása Souitaris (2002) 

vállalati 
stratégia 

stratégia diverzifikáció Ahuja (2000), Ahuja, Katila (2001), Hitt et al.(1997) 
export/nemzetköziesedés Landry et al. (2002); Romijn, Albaladejo (2002) 
külső vs. belső növekedés Belderbos (2001); Hitt et al. (1996, 1997) 

üzleti stratégia 
differenciáló stratégia Beneito (2003); Galende, De la Fuente (2003) 
költségcsökkentő stratégia Motwani et al. (1999); Zahra (1993) 
védelmi mechanizmusok François et al. (2002); Veugelers, Cassiman (1999) 

szervezeti 
struktúra 

formalizáció 
formális struktúra Koberg et al. (1996) 
rugalmas struktúra Darroch, McNaughton (2002); Wu et al. (2002) 

centralizáció 
döntési centralizáció François et al. (2002); Koberg et al. (1996) 
hatalmi decentralizáció Gudmundson et al. (2003); Wu et al. (2002) 

interakció belső interakció Lukas, Ferrell (2000); Parthasarthy, Hammond (2002) 

kontrol pénzügyi vs. Stratégiai François et al. (2002) and Hitt et al. (1996) 

szervezeti kultúra 

változással szembeni 
ellenállás 

Veugelers, Cassiman (1999) 

TQM/folyamatos fejlesztés 
Baldwin, Johnson (1996); François et al. (2002); Motwani et 
al. (1999) 

innovációs kultúra Jung et al. (2003) 

menedzsment 

vezetői 
variációk 

projektvezetés Chandy, Tellis (1998); Souitaris (2002) 
CEO jellemzői Papadakis, Bourantas (1998) 
CEO változás Sørensen, Stuart (2000) 

menedzser 
tulajdonságai 

tapasztalatok Baldwin, Johnson (1996); Romijn, Albaladejo (2002) 
ktg/kockázat vs. innováció  François et al. (2002); Veugelers, Cassiman (1999) 
innovációs bevételek Coombs, Tomlinson (1998); Keizer et al. (2002) 

működés és 
stratégia 

K+F K+F stratégia 
Hall, Bagchi-Sen (2002); Parthasarthy, Hammond (2002); 
Szalai, Opitz (2007) 

HR 
dolgozói tapasztalatok Guangzhou Hu (2003); Romijn, Albaladejo (2002) 
HR stratégiák Michie, Sheehan (2003); Rhyne et al. (2002) 

működés és 
termelés 

fejlett technológiák Kam et al. (2003); Landry et al. (2002) 
kapacitáskihasználás Smolny (2003) 

marketing 
marketing stratégiák Koschatzky et al. (2001); Souitaris (2001) 
versenytársak vizsgálata François et al. (2002); Lukas, Ferrell (2000) 

pénzügy 
pénzügyi autonómia Beneito (2003); Hitt et al. (1997) 
forgótőke/profit Love, Roper (1999); MacPherson (1994) 
tőkeszerkezet Greiger, Cashen (2002); Souitaris (2002) 

Forrás: Saját szerkesztés 

b) Viszonyszámokon alapuló elemzések 

Az egy szinttel komplexebb módszertanok azok, ahol a felmért mutatószámokat nem csak 

önmagukban, elszigetelten a többitől elemzik, hanem valamilyen módon ezekből arányokat, 

viszonyszámokat képeznek. Ez a módszer lehetővé teszi az idősörös adatok elemzését, 

horizontális és vertikális elemzéseket, kiszélesítve a módszer nyújtotta következtetések 

tárházát. E szerzők közé tartoznak Hitt et al.(1997), François et al. (2002), Koberg et al. 

(1996), Sørensen, Stuart (2000), Romijn, Albaladejo (2002), Lukas, Ferrell (2000), Souitaris 

(2002).  

c) Korrelációs számításokon alapuló módszerek 

A korrelációszámításokon alapuló innovációs potenciál számítások leginkább a regressziós 

modellre, mint klasszikus statisztikai módszertanra támaszkodnak. Ezekkel a módszerekkel 

számos változó aggregálható, egyszerű, szoftveresen jól támogatható (Excel, SPSS), ám 

feltételrendszere nehezen teljesíthető. Az ilyen számítások meglehetősen elterjedtek a 

társadalomtudományban, ám innovációs potenciál meghatározására kevés a szakirodalomban 

publikált modell. 
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d) Összetett, regresszión alapuló módszerek 

Az összetett regressziós modellek két csoportja különíthető el. Az egyik lehetőség az 

útmodell (Kása, 2007), mely kauzális, sokregressziós módszer: számos egymásra épülő 

regressziós modellből áll. A független és függő változók közötti Pearson-féle nulladrendű 

lineáris korrelációt bontja két additív részre. Az egyik rész az a hatás, amelyet a független 

változó közvetlenül fejt ki a végső függő változóra, a másik rész pedig az a hatás, melyet a 

független változó más, közbülső változókon keresztül gyakorol erre a változóra. A másik 

lehetőséget a sokváltozós statisztikák nyújtják: kanonikus korreláció, diszkriminanciaelemzés 

és látens változós modellek, mint exploratív és konfirmatív faktorelemzés, MDS-modell, 

korrespondencia modell (Molnár 2008). Ezek a módszerek nagyobb szakértelmet és 

elmélyültebb statisztikai ismereteket igényelnek, használtuk nem túl elterjedt az innovációs 

potenciál mérésére – habár alkalmas módszertanok lennének.  

Fentiek áttekintést nyújtanak az innovációs potenciál mérésének jelenlegi helyzetére, 

rávilágítva, hogy leginkább az egyszerűbb, alacsony absztrakciós szintű, mutatószám 

meghatározáson és összehasonlításon alapuló módszerek terjedtek el, melyek alkalmazásai 

korántsem problémamentesek.  

2. Módszertani problémák a klasszikus társadalomtudományi 

modellezésben 

A társadalomtudományok, mint pozitivista tudományok a társadalmi/gazdasági jelenségekre 

vonatkozó feltételesen elfogadott általánosításokat tartalmaznak, melyek segítségével a 

feltételrendszerben bekövetkező változások hatásai előre jelezhetőek. Az általánosítás 

kiterjesztését, az approximációk pontosságát, megbízhatóságuk szintjüket és a predikciók 

pontosítását nemcsak a kutató képességeinek mindenkori korlátai, de olyan körülmények is 

gátolják, melyek különösen erőteljesen jelentkeznek a társadalomtudományokban, és ezen 

belül specifikusan a közgazdaságtudományban – habár ez nem kizárólagos sajátosságuk 

(Friedman 1953). Ám a közgazdaságtanban szükségszerűen inkább nem kontrollált 

tapasztalatokra, mint kontrollált kísérletekre és szimulációkra kell (lehet) támaszkodni,
4
 így 

rendkívül nehéz a hipotézisek korrekt igazolására nyilvánvaló és egyértelmű bizonyítékkal 

szolgálni. Egy hipotézis helyességét csupán következtetései, predikciói valósághűségén 

keresztül tesztelhetjük, és mivel nem csak nem kontrolált tapasztalatokra (megfigyelésekre) 

támaszkodunk, ez igencsak megnehezíti a hipotézisek tesztelését, igazolását, zavarokat idézve 

elő a módszertani elvek körül. A társadalomtudósnak tehát minden más terület művelőjénél 

jobban tisztában kell lennie módszertani elveivel, sokkal szigorúbban kötődni kell azok 

korlátozó feltételrendszeréhez – nem megengedve közülük egy vagy több elvetését –, és 

alkalmazkodni a levonható következtetések kevéssé tág köréhez.  

Fentiek figyelembe vételével alapvető fontosságú a modellalkotási folyamat során a korlátozó 

feltételek pontos és alapos ismerete, nélkülözhetetlen azok tesztelésére vonatkozó módszerek 

széles körű ismerete, ismerni kell a társadalomtudományi modellek támasztotta kívánalmak és 

követelmények rendszerét. 

 

                                                 
4
 Bár a közgazdaságtanban a kísérletezés szerepe egyre nő (Dankó, 2004, Scapens, 1994, Williamson, 1996), 

kontroláltságuk kérdéses lehet (Heckman, Smith, 1995, Kieser, 1995): nem csupán a kísérleti alanyok észlelési 

torzulásaival kell számolni, hanem a kutatókéval is. A kísérletezés mellett egyre inkább előtérbe kerül a 

szimuláció. Kovács Zoltán (2009) a mennyiségi problémák megoldási módjait négy csoportba sorolja: analitikus, 

numerikus, szimuláció, játékelmélet. Illés Mária (2007) három fő kvantitatív módszert különböztet meg: modell 

módszer, kísérlet és szimuláció. 
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e) Modellalkotási kívánalmak 

A modellekkel szembeni legalapvetőbb kívánalmak a társadalomtudományokban – csakúgy, 

mint a matematikában – a pontosság, a bizonyosság és a szigorúság. E következetesség 

visszavezethető a matematika tudományfilozófiai történetének arra a XIX. századi  

időszakára, melyet „A szigorúság forradalmának‖ nevezünk.
5
 Innen datálódik a matematika 

szóhasználatában és módszereiben a rá jellemző nagyon precíz és egzakt formalizáltság, 

melyet átvett a társadalomtudományi klasszikus (kemény) modellezés is. Ezzel megkezdődött 

a modellezés aritmetizálása és formalizálása. Az aritmetizálás során az analízis és a valós 

számok elméletének bizonytalan fogalmait megpróbálták visszavezetni a természetes számok 

biztosnak tekinthető elméletére. A formalizálás a szigorú bizonyításelemzés módszerét 

jelentette. 

A kívánalmak második csoportját a Berkeley matematika professzora, Lotfi Zadeh fogalmazta 

meg összeférhetetlenségi elvében.
6
 Az első paradoxon arra vonatkozik, hogy egy modell 

(rendszer) bonyolultságának növekedésével egyre csökken a képességünk arra, hogy 

működéséről precíz és szignifikáns kijelentéseket tegyünk. Sőt, egy határ után eljutunk oda, 

hogy a precizitás (aritmetikai formalizmus) és a szignifikánsság a rendszer egymást 

kölcsönösen kizáró ismérveivé vállnak.  

Ilyen problémát jelent a stabilitás-plaszticitás dilemma is: hogyan lehet olyan modellt 

létrehozni, mely elég plasztikus ahhoz, hogy képes legyen – valamelyest – alkalmazkodni a 

gyorsan változó környezetéhez, ugyanakkor elég stabil is marad, hogy a korábban 

megszerzett tudást (összefüggéseket) megőrizze.  

Hasonló ellentmondás adódik az interpretálhatóság – precizitás, illetve az interpretálhatóság 

szignifikánsság párok esetében is.  

f) Korlátozó feltételek 

A feljebb említett elvárások mellett a kutatónak számos korlátozó feltétellel is szembesülnie 

kell a modellalkotási folyamatban. A klasszikus modellezési technikák ugyanis gyakran 

nincsenek felkészülve olyan problémákra, melyek például a célfüggvények extrém 

bonyolultságából adódnak: mi a teendő akkor, ha nem tudjuk felírni azt a függvényt, melynek 

az optimumát (vagy bármely kitüntetett pontját) keressük. Esetleg ha a magas statisztikai hiba 

alacsony megbízhatósággal párosul, vagy ha csak közelítő következtetéseket tudunk levonni.  

Szubjektív rendszerinformációk 

Gyakori feltétele a klasszikus rendszermodellezési technikáknak a mennyiségi ismérvek 

alkalmazása. Ám a társadalomtudományok területéről gyakran nem állnak a kutató 

rendelkezésére ennyire objektív, mennyiségi ismérvek.  Az ilyen esetekben bevett szokás a 

minőségi ismérvek „transzformálása‖ mennyiségivé, de vajon ez mennyire biztosítja az 

objektivitást? Mennyire célravezető az efféle transzformálás? Széles körben elfogadott tény, 

hogy a társadalomtudomány – különösen jelen munka tárgyát képező közgazdaságtan – 

rendszerinformációi szubjektívek, hiszen minden tapasztalatunk elkerülhetetlenül szubjektív. 

Ez alól nincs kivétel (Babbie 2001).
7
 Márpedig ha rendszerinformációink szubjektívek, az 

alkalmazott módszerek pedig objektivitást igényelnek – csakúgy, mint a pozitivizmus iránt 

érzett leküzdhetetlennek tűnő vágy – akkor kénytelenek vagyunk a szubjektív információkat 

                                                 
5
 Az elnevezés a magyar matematika- és tudományfilozófustól, Lakatos Imrétől származik (pozitív heurisztika, 

naiv falszifikacionizmus kritikája) 
6
 Ezekre utal Retter Gyula is könyvében (2006). 

7
 Ezek alapján kétségbe vonható az is, hogy lehet a tudós olyan objektív, ahogyan azt a pozitivista eszmény 

feltételezi. 
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precízzé kényszeríteni – vagy olyan módszertant választani, amely kezelni tudja a szubjektív 

értékítéleten alapuló rendszerinformációkat.   

Linearitás 

A linearitási feltételnek való megfelelési kényszer igen erős, tekintve, hogy a legtöbb esetben 

a társadalomtudósok a olyan módszereket használnak, melyek ezt megkövetelik.   

A közgazdasági összefüggések nagy része változóiban, vagy paramétereiben nemlineáris 

összefüggések. Az ilyen nemlineáris modellek paramétereinek becslései során a 

feltételrendszer már-már kielégíthetetlen, ezért a kutató kénytelen a nemlineáris modellt – 

gyakran torzító engedményekkel – lineárissá tenni, leggyakrabban a változók 

újradefiniálásával.  

Homoszkedaszticitás 

Regressziós modell valószínűségi változóira igaznak kell lennie a homoszkedaszticitásnak, 

azaz minden változónak a sorozatban vagy vektorban ugyanazzal a véges σ
2
 varianciával kell 

rendelkeznie. Tehát minden egyes valószínűségi eloszlásnak az eredményváltozóra ugyanaz 

a szórása függetlenül a magyarázóváltozóktól. Ezáltal az eltérésváltozók kovarianciamátrixa 

egy olyan skalármátrix, amelynek főátlójában ugyanazok a σ
2
 értékek szerepelnek. A 

homoszkedaszticitás tesztelésére alkalmas a  Goldfeld-Quandt-, Breusch-Pagan- és White-

próba.  

Függetlenség 

A modell magyarázó változóinak függetlennek kell lenniük egymástól: egyik magyarázó 

változó sem állítható elő a többi lineáris kombinációjaként. Belátható, milyen nehéz példát 

találni ilyen rendszerre a sztochasztikus elvek szerint szerveződő valóságban, ahol az egyik 

ismérvhez való tartozás nem dönti el egyértelműen a másikhoz való tartozást, hatással van rá, 

rajta kívül más tényezők is befolyásolást gyakorolnak a hovatartozásra.  

A fentieken kívül természetesen még rengeteg korlátozó feltétellel kell szembenéznie a 

kutatónak, melyeket mélyrehatóan részletez a legtöbb statisztika témájú könyv.  

g) Szakértői rendszerek tervezési nehézségei 

A szakértői rendszerek olyan tudás alapú rendszerek, melyek szakértői tudást tartalmaznak 

(Kasabov 1998). Ezek a rendszerek képesek a meglévő tudás strukturált reprezentálására, 

meglévő adatbázisok befogadására, új ismeretek megtanulására és tárolására működésük 

során, képesek logikus következtetéseket tenni, döntéseket hozni és javaslatokat tenni, 

felhasználóbarát módon kommunikálni a felhasználóval, megmagyarázni viselkedésüket és 

döntéseiket. Az ilyen rendszerek nagy sikerrel használatosak az emberi tevékenység szinte 

minden területén: mérnöki, orvosi, termelési, fizikai, vegyészeti- és agrártudomány területein, 

oktatásban, üzleti döntésekben és tervezésben. Az ilyen rendszerek komplex és bonyolult 

feladatok ellátására képesek, gyorsan felépíthető, olcsón működtethető, széles területen 

használható, könnyen fejleszthető (Kasabov 1998).  

Ám ezeknek a rendszereknek is megvannak a hátrányai, melyeket a klasszikus modellezés 

nem tud megoldani. Kasabov (1998) négy ilyen problémát nevesít:  

 szakértői tudás megszerzésének nehézsége 

 hogyan szűrhető ki a szakértői tudás egy óriási adathalmazból 

 hogyan lehet reprezentálni hiányos, sérült, kétértelmű, egymásnak ellentmondó tudást 

 hogyan valósítható meg velük a közelítő következtetés   
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A klasszikus rendszerek (az automatikus, következtetés-alapú szakértői rendszer és a 

klasszikus zárthurkú irányítás), melyek e problémákra nem tudnak hatékony megoldásokat 

nyújtani, tervezési stratégiája Kóczy és Tikk (2001) szerint az alábbi két lényeges 

feltételezésen alapszik: 

 Az irányított rendszer ismert. A rendszert valamely modellje segítségével 

reprezentáljuk (identifikáljuk), amelynek létrehozásához szükség van a rendszerről 

rendelkezésre álló összes lényeges információra. Ekkor a rendszer kimeneti válasza a 

modell alapján tetszőleges bemenet esetén kiszámolható. Az identifikációs fázis a 

rendszer későbbi helyes működése szempontjából alapvető fontosságú. 

 Az irányítás függvénye tömör matematikai formulák formájában adott, melyek 

tartalmazzák a rendszer változó paramétereit. (Ezt az információt nevezzük a rendszer 

teljesítményindexének.) 

Ha ezek a feltételek teljesülnek, akkor az adott szakértői rendszer modellje a klasszikus 

irányításelmélet módszereivel megoldható és meghatározható a működését irányító optimális 

rendszer, illetve kiszámíthatók ez utóbbi paraméterei (Kóczy, Tikk, 2001). Ekkor a kialakított 

rendszermodellel végezzük az optimalizálást, azaz a rendszer outputja és a célfüggvény által 

generált elméleti optimum közötti eltérés minimalizálását.  

Ha viszont a modellezett rendszer túl bonyolult, erősen nemlineáris, vagy modellje eleve 

ismeretlen, az irányításelmélet klasszikus módszerei és matematikai háttere nem használható, 

az irányítás alkalmazásának feltételei megvalósíthatatlanná válnak. Az ilyenen esetekben, 

amikor a rendszer nemlineáris, jellege nem stacionárius, vagy a működését leíró adatok 

hiányosak, akkor modellje általában nem alkotható meg pontosan. Ekkor a 

rendszeridentifikáció rendelkezésre álló algoritmusai (statisztikai módszereken, tapasztalati 

megfigyeléseken és többváltozós függvényoptimalizáción alapuló módszerek) nem vagy csak 

erős megszorításokkal alkalmazhatók. 

Az ilyen összetett modellek esetén az is előfordulhat, hogy a létrehozott modell túl specifikus, 

túlságosan pontos, a modellt leíró egyenletek bonyolultsága és a bennük szerepelő 

paraméterek száma kezelhetetlenül naggyá válik. Ezt nevezzük a túlmodellezés hibájának 

(Schweppe 1973). Ezzel együtt megfigyelhető a szakértői rendszerek matematizálódása, erre 

mutatott rá Zadeh már 1972-ben: bonyolult rendszereknél egyre nehezebb optimalizálási 

stratégiát találni, mely szerint működtetni lehet az irányítást.   
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Doktori kutatásom célja többrétű. Egyrészről szeretnék válaszokat találni a bevezetésben 

feltett kérdésekre. Másrészt egy olyan modellt szeretnék adaptálni a menedzsment 

gyakorlatba, mely már ugyan létezik más területeken, de alkalmas lehet arra, hogy a 

problémafelvetésben taglalt modellezési problémákat megoldja. Harmadrészt szeretném 

meghatározni e hibrid modell olyan optimális struktúráját, mely azon túl, hogy feloldja a 

kemény modellezési korlátokat, túlteljesíti a klasszikus modelleket, és ellenáll a környezet 

zajának. Kutatásom során igyekszem olyan mintát venni a valóságból, mely alkalmas a fenti 

céloknak megfelelő modell kialakításra, a modellek objektív összehasonlítására.  

A terjedelmi korlátok miatt nem célom a felvett minta hagyományos értelemben vett 

elemzése, és abból következtetések leszűrése. Disszertációm módszertani jellegű, ahol 

elsősorban elemzési és vizsgálati módszereket hasonlítok össze valamely 

teljesítményparaméterek alapján. 

A célok három részre tagolhatók. Szeretnék kialakítani egy olyan adatbázist, melynek 

struktúrája és változói lehetővé teszik azt, hogy azokból különböző módszerek segítségével 

azonos, objektíven összemérhető teljesítményparaméterek nyerhetők. Ilyen adatbázis nincs, 

ezért primerkutatás során kell azt létrehoznom. Felkészültségemből és előképzettségemből 

adódóan a disszertáció célja nem lehet a mesterséges intelligencián alapuló módszertanok 

irodalmának vagy módszertanának fejlesztése, ezek a matematikára tartoznak. Viszont célja a 

dolgozatnak egy olyan módszertan keresése, mely kiküszöböli a klasszikus módszerek 

korlátait. Ehhez a más tudományterületeken már meglévő és használt módszereket használom, 

azok belső struktúráját és szabad paramétereit némileg megváltoztatva, hozzáigazítva a 

társadalomtudományi elvárásokhoz és kutatási normákhoz. A célok harmadik csoportja pedig 

az innovációs potenciál méréséhez nyújt módszertani támogatást. A potenciál mérése a 

szakirodalom alapján megragadt az egyszerű mutatószámok generálásánál, és az egyszerű 

(egyváltozós) módszereknél. Ezt az űrt is ki szeretném tölteni.  

 

4. ábra:  Az értekezés célrendszere 

 

A klasszikus és mesterséges intelligencián, lágy számításokon alapuló módszerek 

szakirodalmának áttekintése után a következő hipotéziseket állítottam fel. 

H1: A klasszikus módszerek és a mesterséges intelligencián, lágy számításokon alapuló 

módszerek elméleti összefüggéseinek szakirodalmi áttekintése során az a benyomásom, hogy  

a) ezeknek az új módszereknek nemcsak a műszaki/orvosi területeken van 

létjogosultságuk, de alkalmazhatóak a társadalomtudományokban is, sőt 

b) teljesítményük eléri, esetleg meg is haladja a klasszikus módszerek teljesítményét, 

c) kevesebb és lazább korlátozó feltétellel működnek, mint a klasszikus módszerek. 

H2: A neuralizált fuzzy rendszerek (hibrid eszközök) alkalmazásairól szóló szakirodalom 

áttekintése után úgy tűnik számomra, hogy: 

a) Számos természettudományi területen sikeresen alkalmazzák a neurofuzzy hibrid 

rendszereket, ám a társadalomtudományokban, azon belül is a gazdálkodás- és 

szervezéstudományokban nem, vagy csak nagyon elszigetelten, annak ellenére, hogy 

sikeresen és széleskörűen alkalmazhatóak lennének. 

Adatbázis Módszertan Innovációs potenciál
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b) A kombinált neurofuzzy módszerrel megoldható problémák széleskörűek a 

gazdálkodás- és szervezéstudományok területén
8
. 

c) A kombinált neurofuzzy modellek meghaladják a klasszikus módszerek 

teljesítményét. 

Empirikus kutatásom során a megalkotott hibrid modellek működése alapján a következő 

hipotéziseket állítom fel: 

H3: Az általam megvalósítandó neuralizált fuzzy rendszer – a sokaságból vett minta adataival 

és a mért változókkal – alkalmas magas szintű társadalomtudományi vizsgálatokra, 

mutatószámok becslésére az innováció menedzsment területén.  

H4: Kutatásomban megvalósított modellről úgy vélem, hogy 

a) a modell a felállított struktúrában a megfigyelt adatokból képes összefüggéseket 

megtanulni, 

b) képes reagálni a zajokra, kiszűri azt és nem tanulja meg, 

c) egyes struktúrák hatékonyabbak a becslésben. 

H5: Feltételezem, hogy a neuralizált fuzzy rendszerek hatékonyabban becslik az innovációs 

potenciált, mint más, közgazdaságtanban elterjedt módszerek. A zajos adatoknak is jobban 

ellen tudnak állni, mint a klasszikus módszerek.  

A felállított hipotézisek igazolására a következő módszereket használom. 

H1 hipotézis ellenőrzése a téma elismert szaktekintélyeinek mérvadó publikációi alapján 

ellenőrizhetők. Ilyen szakértők – a korábban elvégzett irodalomkutatásom alapján Futó Iván 

(1999), Retter Gyula (2006, 2007), Smith és Gupta (2002), Kasabov (1998), Lui és Li (2004), 

Chen, Wang és Kou (1998), Russel és Norvig (2010), Kosko (1992). 

H2 hipotézis ellenőrzése meglehetősen széleskörű és mélyreható irodalomkutatást igényel a 

neurális rendszerek, a fuzzy rendszerek és ezek összevont módszereinek gazdasági 

alkalmazásait illetően. Itt elengedhetetlen fontosságú a világ legnagyobb specifikus 

tudományos publikációs adatbázisaiban található témához kapcsolódó alkalmazásokat 

bemutató releváns publikációk felkutatása és ezek strukturálása. Ilyen adatbázisok a IEEE 

Association, ScienceDirect, Elsevier, Springerlink, CiteSeer, Taylor & Francis, Routledge, 

InformaWorld, Emerald, valamint ezek mellett a témával foglalkozó nemzetközi konferenciák 

kiadványai (IEEE Symposium of Intelligent Systems, International Symposium on Intelligent 

Manufacturing Systems, International Conference on Cognitive Systems, Conference of 

Decision and Control, International Engineering Management Conference), és a mérvadó 

nemzetközi szaklapok (Expert Systems with Applications, European Journal of Operational 

Research, Computers and Industrial Engineering, Fuzzy Sets and Systems, Journal of 

Decision Science, European Journal of Operational Research, Applied Artificial 

Intelligence). 

H3 hipotézis tesztelésére meg kell vizsgálni reprezentativitás szempontjából a sokaságból 

vett mintát. Ezt Mann-Whitney próbával lehet ellenőrizni, mivel a demográfiai ismérvek 

diszkrét eloszlásúak. A mért változók igazolása a szakirodalommal való összevetéssel 

történik. 

 

 

                                                 
8
 A menedzsmenttudomány kifejezés használatában igazodom Dankó (2004) definíciójához, mely szerint a 

vezetésről és az irányításról alkotott gondolatok, illetve azon erőfeszítések gyűjtőfogalma a 

menedzsmenttudomány, melyek e gondolatok tudományos, oktatási és üzleti gyakorlatba való átültetését 

célozzák. 
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H4 hipotézis tesztelésére az alábbiak szerint kerül sor 

a) a felállított struktúra jóságának tesztelése a különböző struktúrák teljesítményének 

összevetésével történik, így tiszta neurális hálók és regressziós modellek 

teljesítményével is 

b) a hipotézis második részének igazolása zajjal szennyezett mintával történik: 

ugyanazon struktúrák és modelltípusok megvalósítása, mint fent, majd összevetem a 

tisztán megfigyelésen alapuló modellek teljesítményét a zajos modellek 

teljesítményével 

c) a különböző struktúrák összevetése a teljesítményparaméterek alapján. 

H5 hipotézis tesztelésére a teljesítményparaméterek rangsorolásával kerül sor a megfigyelt 

adatokkal és külön a zajos adatokkal. Mérendő a teljesítményparaméterek csökkenése zaj 

hatására.   
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1. Neurális rendszerek gazdasági alkalmazásai 

Az utóbbi évek gyakorlata szerint gazdasági területen a neurális rendszerek, mint közelítő 

módszerek, modellbecslő eszközök, illetve mint sokparaméteres döntések támogató eszköze 

terjedt el.  

 

5. ábra:  Neurális hálózatok gazdasági alkalmazása 
Forrás: részben Borgulya (1998), részben Zimmerman (1994) 

Sok esetben hatékonyabban használható a klasszikus módszereknél többértékű függvények 

közelítésére, vagy olyan optimalizációs problémák megoldására, ahol az analízis vagy a 

lineáris programozás eszközei nehezen alkalmazhatók, vagy azért, mert nagyon erős a 

probléma nemlinearitásának foka, vagy pedig túl sok paramétert tartalmaz. 

A neurális rendszerek gazdasági alkalmazásával foglalkozó irodalmat csoportosíthatjuk a 

modellezés típusai szerint. Ily módon a releváns szerzők gazdasági alkalmazásokban 

bevezettek 

a) többrétegű előrevezetéses rendszereket (MFNN) előrejelzésekre, 

b) többrétegű előrevezetéses rendszereket (MFNN) osztályozásra, illetve 

c) önszervező térképeket (SOM) klaszterezésre. 

A mértékadó irodalom áttekintését tématerületenként célszerű végezni, taxonómikus jelleggel. 

Így öt területet különböztethetünk meg, melyek a marketing, kockázatmenedzsment, pénzügy, 

menedzsment és azon belül is különösen a termelésmenedzsment. Ezekről a területekről nyújt 

részletes áttekintést a használt neurális háló típusok alapján a disszertációban elhelyezett 

táblázat.
9
 

Ez a táblázat három modelltípus alapján csoportosítja a modellfelhasználásokat, melyek a 

többrétegű előrevezetéses rendszerek előrejelzésekre, többrétegű előrevezetéses rendszer 

osztályozásra (Rumelhart – McClelland, 1986), önszervező térképek klaszterezésre (Kohonen, 

1982, 1988, 1990, 1993). A felhasználási területek kiterjednek a marketingre és értékesítésre, 

(fogyasztói magatartás előrejelzés, piacrészesedés előrejelzés, értékesítés előrejelzés, 

árrugalmasság modellezés, célpiaci marketing, fogyasztói elégedettség értékelés, lojalitás és 

megtartás, fogyasztók szegmenshez rendelése, piacszegmentálás, márkaelemzés, fogyasztói 

                                                 
9
 A táblázat mérete miatt nem került be a tézisfüzetbe 
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kosár elemzés, storage layout). A kockázatmenedzsmentre (pénzügyi teljesítés előrejelzés, 

hitel scoring, fizetésképtelenség előrejelzése, kártalanítás-értékelés, csődosztályozás, 

csalásfelderítés, aláírás hitelesítés, kockázatértékelés), pénzügyre (mint pl. határidős ügyletek 

előrejelzése,  kötvény-kalibráció, kamatráta szerkezeti elemzése, fizetőképtelenség, 

hitelképesség megítélése, részvénypiaci trendosztályozás, stb.). Ezen túlmenően a 

menedzsmentre (stratégia-értékelés, döntéstámogatás, stratégia hatása a teljesítményre, 

menedzsment gyakorlatok hatása a teljesítményre, stratégia hatása a teljesítményre, 

döntéstámogatás), illetve a termelésmenedzsmentre (műszaki tervezés, folyamat-modellezés 

és folyamatvezérlés, minőség menedzsment, monitoring és diagnosztika, folyamatvezérlés, 

átfutási idő minimalizálása, gépkihasználás, szállítási problémák, ülőhelykiosztás, 

műszakbeosztás, folyamat-szelekció).
10

 

2. Fuzzy rendszer alkalmazási területei 

A fuzzy rendszerek gazdasági alkalmazási területei jelentősen szűkebbek, mint a neurális 

hálók alkalmazása. A felhasználás legfontosabb területei a döntéstámogatás illetve a 

projektértékelés területén az opciók rangsorolása és komplex értékelése. Érdekes megfigyelni, 

hogy a felhasználási terület releváns publikációi leginkább a kilencvenes és kétezres évek 

elejéből származik, ám Bellman és Zadeh már 1970-ben is publikálták az e területben rejlő 

lehetőségeket. A szállítási feladatok fuzzy programozását a hetvenes évek végén és a 

nyolcvanas évek elején fejlesztette ki Zimmerman, ám azóta mérvadó publikáció nem 

született a témában.  

Napjainkban a legnépszerűbb felhasználási területek az indexszámítás (például szervezeti 

kultúra és innovációsmenedzsment mutatók), és a hatékonyságszámítás. A gazdasági 

felhasználás területei a mintázatfelismerés (Bezdek, Pal, 1992), indexszámítás (Lazim, Osman 

2009 és mások
11

), többtényezős döntés (Li, Yang 2004 és mások), csoportos döntés (Wang, 

Parkan 2005 és mások), termeléstervezés (Koltay, Tatay, 2009), fuzzy programozás, szállítási 

feladatok (Zimmerman 1978 és mások), határhatékonyság elemzés (Guo, Tanaka 2001 és 

mások), projekt rangsorolás (Teng, Tzeng 1998 és mások).  

3. Hibrid módszer gazdasági alkalmazások 

A neurális hálók és a fuzzy rendszerek kombinálása a modellek elképesztő gazdagságát hozza 

létre a műszaki tudományok területén (Gobi, Pedrycz, 2006, Lodwick, Jamison, 2007) a 

rendszermodellezésben (Chung, Duan, 2000, Horikawa et al, 1992), a mintázat felismerésben 

(Sankar, Sushmita, 1992, Kwan, Cai, 1994) és egyre inkább a közgazdaságtudományokban is, 

melyről e rész ad rövid áttekintést.  

Tekintsük a társadalomtudományi problémákat a rendelkezésre álló adatmennyiség és a 

problémáról rendelkezésünkre álló apriori, elméleti ismeretanyag mennyiségét. Kevés adat és 

kevés összefüggés ismerete esetén használhatjuk a genetikus algoritmusokat. Több 

ismeretanyag esetén használhatóak a fuzzy rendszerek, még több esetén pedig a szimbolikus 

rendszerek módszerei. Ha azonban több adat áll rendelkezésünkre, még kevés ismeret esetén 

is használhatjuk a neurális hálókat, ám ha egyáltalán nem, vagy csak nagyon kevés 

összefüggést ismerünk a problémáról, akkor csak a klasszikus módszerek eszközei maradnak. 

Az összetett rendszerek kombinált eszközei ezzel szemben bármely esetben alkalmazhatóak, a 

rendszerek tervezése oly mértékű szabadságot ad a kutatónak, mellyel a rendszer 

optimalizálható bármilyen problémára. 

                                                 
10

 A szerzők részletesen a disszertációban. 
11

 Részletesen megtalálható a disszertációban. 
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6. ábra:  Neurofuzzy rendszer alkalmazási területei 
Forrás: Kasabov (1998) alapján  saját szerkesztés 

A marketingben a neuralizált fuzzy rendszerek leggyakoribb alkalmazási területe az 

értékesítés előrejelzés idősoros adatokkal. Gyakran előfordulnak még a döntéstámogatási és 

közelítő osztályozási alkalmazások, a legfontosabb szerzőket és használt alkalmazásokat 

bemutatom a disszertációban, itt csak rövid leírásra van lehetőség. Marketing területén 

alkalmazzák a módszert a következő területeken: ellátási lánc – kereslet előrejelzés (Tugba, 

Semih, Cengiz, 2009), értékesítés előrejelzés (Kuo, Xue, 1998 és mások), értékesítés 

előrejelzés, költség meghatározás, ármeghatározás (LeVee, 1992), értékesítés előrejelzés, 

legalacsonyabb ár meghatározás (Chakraborty, Mehrotra, Mohan, 1992), fogyasztó 

magatartás előrejelzése (Ansuj et al. 1996), kereslet előrejelzés (Bigus, 1996), piacrészesedés 

meghatározása (Agrawal, Schorling, 1997), döntéstámogatás (Wong, Zeng, Au, 2009), 

közelítő osztályozás – több szempontú csoportosítás (Ishibuchi, Tanaka 1993 és mások), 

problémaosztályozás (Östermark, 1997 és mások), konjunktúraciklus elemzése (Wu, Tseng, 

2002). 

A menedzsment területen már sokkal kevesebb a publikált alkalmazás. Leginkább 

logisztikában, készlettervezésben és rendelés-nyilvántartásban használnak ilyen módszereket, 

ám igen elszigetelten. Csupán hat publikációt találtam: készlettervezés és ütemezés, leltár, 

minőség-ellenőrzés (Du, Wolfe, 1997), szükséglet kielégítés optimalizálása, JIT rendszer 

(Escoda, Ortega, Sanz, Herms, 1997), rendelés összeállítás (Kuo, Chen, 2004), sürgős 

rendelési rendszer (Wang, Chen, 2008), karbantartás menedzsment (Kothamasu, Huang, 

2007), teljesítményértékelés (Azadeh et al, 2007). 

Pénzügyi területen sem túlságosan elterjedt a módszer, erről árulkodik irodalomkutatásom. A 

leginkább lefedett területek a részvénypiaci és tőzsdei döntéstámogatás (Kuo, 1998 és 

mások), illetve a csődelőrejelzés (Yoon, Kwon, 2010 és mások). Használják még 

vagyongazdálkodási előrejelzésekre (Chen, Linkens, 2001) és költségvetés tervezésre is 

(Tang, 2009).  

4. Következtetések 

A neurális rendszerek, fuzzy rendszerek, valamint ezek kombinálásából kialakult rendszerek 

releváns szakirodalmának áttanulmányozása során megvizsgáltam azt, hogy a mesterséges 

intelligencián alapuló egyes módszerek közül melyiket, milyen mértékben és mely területeken 

használják a közgazdaságtanban.  
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A legtöbb alkalmazást – összesen 88-at – a neurális hálók területén találtam. Itt 1988-tól 

publikáltak pénzügyben használt modelleket (főleg függvényközelítésre és előrejelzésre), 

1989-től kockázatbecslésre vonatkozó alkalmazásokat, 1990-től termelésmenedzsmentben 

használt, eszközöket, 1992-től marketingben használt modelleket (főleg előrejelzésre), majd 

legújabban, 1994-től menedzsmentalkalmazásokat, ám ebből mindössze 9-et találtam, míg 

marketing területen 27-et, kockázatmenedzsment területen 18-at, termelésmenedzsment 

területen szintén 18-at, pénzügyi területen 16-ot.  

A fuzzy rendszereket illetően mindösszesen 30 olyan publikációt találtam, melyekben egy 

gazdasági alkalmazás kifejlesztését mutatják be. Ezek fele döntéstámogatási módszer, melyek 

első (elvi) kifejlesztése még 1970-re nyúlik vissza. Ám többtényezős döntésekre először csak 

1982-ben, csoportos döntésekre (szakértői vélemények rangsorolására) csak 1992-től 

használják. A legújabb kutatások irányai az online direkt marketingalkalmazások, a 

határhatékonyság vizsgálatok és indexszámítások.  

A neuralizált fuzzy rendszerek gazdasági alkalmazásai már sokkal szűkebb körűek, 

menedzsment területen csupán hat publikált modellt találtam, pénzügy területén kilencet, 

marketing területen összesen 19-et.  

A modellek a korlátozó feltételeket illetően meglehetősen lazák, a társadalomtudományokban 

bevett módszerek kemény feltételeit nem kötik ki. Szubjektív rendszerinformációkat is a 

modellezés tárgyává lehet tenni, elfogadja a nemlinaritást, nincs kikötés a változók 

varianciájára, megengedi a változók közötti interdependenciát, egyszerűen és közvetlenül 

beépíthető ezekbe a modellekbe a szakértői tudás. Ezek a modellek egyszerre stabilak és 

plasztikusak, precízek és szignifikánsak, ami nem zárja ki az interpretálhatóságot sem.  

A szakirodalmi kutatásaim során tehát megerősítést nyert a mesterséges intelligencián alapuló 

szakértői rendszerekre vonatkozó H1 hipotézisem.  

T1 tézis: A mesterséges intelligencián és lágy számításokon alapuló szakértői rendszerek, 

mint a neurális hálók és fuzzy rendszerek a műszaki területeken már régóta 

sikeresen és széleskörűen használt módszerek, ám a társadalomtudományokban és 

azon belül is a gazdálkodás- és szervezéstudományokban használatuk szűk körű, 

habár 

 a) alkalmazásuk lehetséges, 

 b) teljesítményük meghaladhatja a klasszikus modellekét: egyedüli olyan modellezési 

technikák a társadalomtudomány – azon belül is a menedzsment eszköztárában, 

melyek egyszerre stabilak és plasztikusak, precízek, szignifikánsak és 

interpretálhatóak, 

 c) kevesebb és lazább korlátozó feltétellel rendelkeznek, mint a klasszikus módszerek. 

 

A hibrid rendszerekre vonatkozóan a szakirodalom mélyreható áttanulmányozása után 

bebizonyosodott, hogy bár számos területen sikerrel alkalmazzák, a menedzsment 

gyakorlatban, de szélesebb körben, a közgazdaságtanban illetve a társadalomtudományokban 

is igen elszigetelt használatuk. Ezt bizonyítja a témával foglalkozó szakfolyóiratokban és 

specifikus adatbázisokban, könyvtárakban található csekély mennyiségű publikált alkalmazás. 

Mindazonáltal a módszerrel megoldható problémák köre meglehetősen tág: használható 

minden olyan esetben, ahol a neurális rendszerek, a fuzzy logika (mintázat felismerés, 

szállítási feladatok, indexszámítás, határhatékonyság számítás, műszaki tervezés, 

kockázatértékelés, stb.), vagy a klasszikus módszerek (regressziós modellek, útmodellek, 

klaszteranalízis, többdimenziós skálázás, stb.).  
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Teljesítményüket illetően a közgazdaságtanban használt hibrid rendszerek nemcsak a 

klasszikus modelleket, de a tiszta neurális hálókat és fuzzy rendszereket is felülmúlják a 

szinergiahatás révén, kombinálásuk éppen ezt a célt szolgálja.  

T2 tézis: A neuralizált fuzzy rendszerekre (a neurális hálóval javított fuzzy hibrid 

alkalmazások) vonatkozóan rendelkezésre álló működő modellekről szóló 

publikációk alapján kijelenthető, hogy  

 a) bár számos természettudományi és műszaki területen sikeresen alkalmazzák e 

módszereket, a társadalomtudományokban, de főleg azon belül is a gazdálkodás- és 

szervezéstudományokban elszigetelten használják, habár 

 b) a módszerrel megoldható problémák széleskörűek, 

 c) meghaladják a klasszikus módszerek teljesítményét és kiküszöbölik azok korlátait. 
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1. Mintavétel 

A kutatási célokat szem előtt tartva és személyes lehetőségeimet, erőforrásaimat figyelembe 

véve keresztmetszeti vizsgálatot hajtottam végre. A megkérdezésre 2010 február-márciusban 

került sor. A mintavételhez használt kérdőív a válaszadóra vonatkozó és a demográfiai 

kérdéseken kívül 63 állítást tartalmaz, melyeket a válaszadóknak egytől hatig terjedő skálán 

kellett értékelniük, aszerint, hogy mennyire értenek egyet vele, illetve mennyire tartják 

igaznak vállalatukra vonatkozóan.  

A kutatás keretén belül az alapkutatási folyamat szerves részeként határoztam meg a sokaság 

és a minta viszonyát a matematikai elemezhetőséget és általánosító képességet is biztosító 

kívánt reprezentativitás előtérbe helyezésével. Mivel a sokaság létszáma szerencsés esetben 

lehetővé teszi a cenzust is, először megfontolás tárgyává tettem, majd célul tűztem ki a teljes 

megkérdezést. A megfigyelt sokaság a magyarországi székhelyen innovációs/K+F 

tevékenységet folytató, legalább 250 főt foglalkoztató nagyvállalatok.
12

 A teljes sokaság 219 

elemű, ezek mindegyikét megkerestem. Összesen 101 vállalat felsővezetője vagy K+F 

vezetője töltötte ki a kérdőívet az on-line rendszeren, melyet erre a célra hoztam létre.
13

 A 

kitöltött 101 kérdőív között négy olyan volt, melyek adatai részben hiányosak (a pénzügyi 

helyzetre vonatkozó mennyiségi ismérvek), így a becslő rendszerek működtetéséhez 97 elemű 

minta állt rendelkezésre.  

2. Reprezentativitás - a becslés érvényessége 

A teljes sokaságot figyelembe véve a megkérdezés így 46,11%-os volt. Ez azt jelenti, hogy 

majdnem minden második vállalat válaszolt a sokaságból. A minta megoszlása jól 

reprezentálja a sokaságot, Mann-Whitney U teszt alapján a két minta nem tér el egymástól 

szignifikánsan.
14

 Tehát a minta jól reprezentálja a sokaságot: a minta ötöde budapesti 

székhellyel rendelkező vállalat. A legkevesebb – a sokasághoz igazodva Dél-Dunántúlról 

került a mintába. 

 

7. ábra:  A minta elemeinek székhely szerinti megoszlása 
Forrás: saját adatok, saját szerkesztés 

                                                 
12

 A sokaság elemeinek listáját, címét és egyéb adatait a KSH 2008-as kiadású K+F regiszteréből nyertem. 
13

 A címlista alapján történő telefonos egyeztetés során a vállalatok az on-line rendszeren keresztül real time 

töltötték ki a kérdőíveket. Ehhez először regisztrálniuk kellett a rendszerben, így egyedi azonosítójukkal 

megtehették, hogy felfüggesztik a kitöltést majd egy későbbi időpontban folytatják ugyanott.  
14

 Mann-Whitnex U teszt szignifikanciaszintje 0,197 
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A tevékenység szerinti eloszlás is reprezentatív: Mann-Whitney U teszt alapján a két minta 

nem tér el egymástól szignifikánsan (sig.=0,329), tehát a minta jól reprezentálja a sokaságot.  

 

8. ábra:  Megkérdezett vállalatok tevékenység szerinti megoszlása 
Forrás: saját adatok, saját szerkesztés 

A minta létszám kategóriánkénti megoszlása szignifikánsan eltér a sokasági szerkezettől, a 

Mann-Whitney U teszt szignifikancia szintje 0,020, tehát nem reprezentálja jól a sokaságot. 

Ennek oka a vállalatok válaszadási hajlandóságának méret szerinti eltérésében keresendő: a 

mintában kissé túlsúllyal szerepelnek az 500 fő alatti nagyvállalatok, és valamivel kisebb 

arányban a 2000 főnél többet foglalkoztató vállalatok. Ennek megfelelően 300 fő feletti 

vállalatok kissé felülreprezentáltak a mintában (19-23%), a 300-500 fős kategóriák közel 

azonos eloszlásúak (28-29%), az 500-1000 fős kategória meglehetősen alulreprezentált a 

mintában (34-20%). Az 1000 foglalkoztatott feletti két kategóriában viszont már megfelelőek 

a megoszlások (19-20%, illetve 10-9%).  

A reprezentativitási vizsgálatok alapján a mintát megfelelőnek ítélem a vizsgálatok 

lefolytatásához. A mintavételből adódóan a rendelkezésre álló minta a fenti vizsgálatok 

alapján reprezentatívnak tekinthető, a minta minden valószínűség szerint jól leírja a 

sokaságot: az innovációs és K+F tevékenységet folytató Magyarországon működő 

nagyvállalatokat.  

a) Következtetések 

A változók kialakításakor nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy azok összhangban legyenek a 

nemzetközi és hazai innovációs felmérésekről szóló szakirodalmak ajánlásával. Ezek olyan 

delphi módszeren alapuló szakértői ajánlások, melyek tartalma megkérdőjelezhetetlen, ezért 

úgy gondolom – tartva magam ezek, és más, széles körben publikált nemzetközi felmérések 

struktúrájához – változószettem alkalmas az innovációs aktivitás, innovációs teljesítmény 

objektív mérésére. Ezen kívül a mintavétel is reprezentatívnak tekinthető – a vállalatok 

székhelye és tevékenysége alapján. Ezért igazoltnak látom H3 számú hipotézisemet. 

T3 tézis: A kutatásom során megvalósítani kívánt modellhez a rendelkezésre álló 

adatok mind struktúrájukban, mind reprezentativitásukban megfelelőek, 

alkalmasak a hibrid modell kivitelezésére és azon keresztül további 

vizsgálatokra az innovációs teljesítményt illetően. Mindezek mellett az adatok 

alkalmassá teszik a belőlük épülő különböző módszereket objektív 

összehasonlításra, lehetővé téve – adott teljesítményparaméterek alapján – a 

módszerek közötti objektív rangsor felállítását. 
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3. Modellépítés 

A modellek teljesítményének objektív mérése érdekében munkám során összehasonlításokat 

végzek a különféle modellek „jóságának‖ vizsgálatára. Ebben a tekintetben a disszertáció 

tárgyát képező neuralizált fuzzy rendszer teljesítményét összevetem a tisztán neurális rendszer 

teljesítményével, majd a verifikáció során e két rendszer működését és eredményeit vetem 

össze a többváltozós regressziós modell működésével.  

Mindezeken túl, a fenti modelleket megvalósítom zajos környezetben is, szolgálva ezzel a 

verifikációt, valamint a robusztusság tesztelését: megvizsgálom, hogy a vizsgált rendszerek 

közül melyik az, amelyik jobban ellenáll a véletlen zajoknak.  

a) Adatelőkészítés és feldolgozás 

A neuralizált fuzzy rendszer működtetéséhez az alábbi adatelőkészítést hajtottam végre. 

Olyan adatbázist kellett építenem, melyben szerepelnek a modell input (független) és output 

(függő) változói. Mivel a legtöbb változó faktoranalízis eredményeképpen született 

(faktorsúlyok), ezeket már nem kellett további újrakódolás alá vetni.  

A függő változó eloszlása és száma szerint hat modellt hoztam létre, melyek az alábbiak 

szerint alakultak ki. 
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9. ábra:  A kivitelezett modellek függő változóinak típusai 
Forrás: saját szerkesztés 

A diszkrét eloszlású magyarázó változóval rendelkező modellek esetében az Y megoszlásait 

az alábbiak szerint alakítottam ki: 

 Az (a) esetben a felvehető négy érték kialakítása az akció (F3) változó két 

faktorértékeinek kiigazított normalizálásával történt,
15

 majd az így kapott pontokat a 

két faktor függvényében ábrázoltam, és a síknegyedeknek, illetve a tengelyeknek 

megfelelően kialakított négy értéket vehetik fel, az alábbi bontásban: 

1: nagyfokú innovativitással jellemezhető megfigyelési egységek, 

2: külső (piaci) tényezők hajtotta innovációk végrehajtása jellemző, 

3: csak belső (jellemzően költségcsökkentő vagy hatékonyságnövelő) innovációk 

végrehajtása, 

4: alacsony innovációs aktivitást mutató vállalatok. 

                                                 
15

 Az értékek így [-1;1] intervallumba estek a 
           

         
   képlet szerint 
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 A (b) és (c) esetben Y particionálásra került sor (a fent említett faktoranalízis során 

alkalmazott kettébontás szerint) kialakítva Y1 és Y2 változókat. Ezek saját 

kategóriájukban három értéket vehetnek fel: 

1: alacsony szintű, 

2: közepes szintű, 

3: magas szintű. 

A kategóriák szétválasztása eloszlásuk percentilisei alapján történtek 

Fentiekkel összhangban a megvalósítandó modellek száma összesen 36 darab, az alábbi 

bontásban: a modellek típusa alapján létrehozok neurofuzzy rendszert, tiszta neurális 

rendszert, és ellenőrzésképpen regressziós modellt. A függő változó eloszlása szerint diszkrét 

és folytonos modellt, a függő változók száma szerint egy (Y: innovációs potenciál) és két (Y1: 

belső nyomású innovációs potenciál, Y2: piaci húzó innovációs potenciál) függő változós 

modellt, az adatok forrása alapján pedig tisztán megfigyelésen alapulót és zajos 

megfigyelésen alapulót.  

Az adatok feldolgozásához és az iterációk végrehajtásához több szoftvert használtam. A 

faktorok meghatározását és faktorsúlyok kialakítását az IBM Company SPSS Inc. PASW 

Statistics Neural Networks 18 szoftverrel hajtottam végre. A rendszerek bemeneti vektorainak 

generálását a The MathWorks, Inc. Matlab R2009b szoftverével végeztem. A fuzzy 

rendszerek kialakítására a The MathWorks, Inc. Fuzzy Logic Toolbox 2.2.11 programjának 

segítségével került sor, egyidejűleg az Intelligensys Ltd. FormRules 3.0 szabályozási célú 

adatbányászati szoftverének alkalmazásával. A neurális hálók képzéséhez az IBM Company 

SPSS Inc. PASW Statistics 18 szoftvert illetve a The MathWorks, Inc. Neural Network 

Toolbox 6.0.4 szoftvert használtam. A verifikáló regressziós modellek létrehozására szintén 

az IBM Company SPSS Inc. PASW Statistics 18 szoftvert használtam. 
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A modellek teljesítményének objektív megállapításához és egymással történő 

összehasonlításához indokolt tesztelési eljárás lefolytatása, mely során a modellek 

paramétereit össze kell vetni egymással, és valamely – ugyanolyan célt szolgáló – klasszikus 

modell teljesítményparamétereivel. Klasszikus módszerek közül a többváltozós regressziós 

modellt választottam.  

1. Tesztelés regressziós modellel – közvetlen összehasonlítás 

A neurofuzzy rendszerek illetve a neurális hálók becslését összehasonlítottam a többváltozós 

lineáris regresszió becslési eredményeivel, mintegy ellenőrizve a modellek 

teljesítményparamétereit.
16

 A modellek összehasonlító eredményeit mutatja az alábbi táblázat. 

Sötétebb színnel jelöltem az adott paraméter szerint legjobban teljesítő, adott struktúrájú 

(diszkrét
15

/folytonos, illetve a/b/c) modellt, míg világosabbal a legrosszabbul teljesítőt. 

Neurofuzzy modell esetében a diszkrét a) teljesített a legjobban, míg a folytonos a) a 

legrosszabbul, az R
2
 mutató alapján. Ugyanez a struktúra a legrosszabb a reziduális 

eltérésnégyzetösszeg illetve az átlagos eltérésnégyzetösszeg alapján is. E két mutató alapján a 

legjobb neurofuzzy modell az a) illetve a c) jelű. 

3. táblázat:  Megfigyelésen alapuló modellek teljesítményparaméterei  

  

Neurofuzzy rendszer Neurális háló Regressziós modell 

R2 SSE MSE R2 SSE 
Inc. (%) *  Relatív hiba 

R2 SSE MSE 
training holdout training holdout 

D
is

zk
ré

t 

m
od

el
l17

 a 95,952 5,109 0,196 41,56 22,222 47,9 38,1     53 59,318 0,751 

b 81,169 11,862 0,237 18,27 19,555 37,3 40,9     21,3 40,78 0,516 

c 85,855 9,053 0,159 66,5 0,019 0,0 40     52,5 25,064 0,317 

F
ol

yt
on

os
 

m
od

el
l a 79,661 39,052 0,63 71,17 0,001     0,03 0,94 55,6 70,213 0,889 

b 72,299 26,593 0,451 18,02 0,034     0,001 3,493 13 68,709 0,87 

c 88,264 11,267 0,179 53,21 0,128     0,004 1,375 53,9 36,446 0,461 

* helytelen becslések aránya 

Forrás: saját adatok, saját számítás 

A neurális hálók közül három esetben is (R
2
, SSE, REh) a folytonos a) jelű struktúra bizonyult 

a legjobbnak. A regressziós modellek láthatóan nem hoztak jó eredményeket, determinációs 

együtthatóik alig haladják meg az 50%-ot, hibaparamétereik pedig meglehetősen magasak.  

Minden modelltípus esetében a legnagyobb R
2
 mutatót a neurofuzzy modell hozza. Ezek 

közül is a legjobb az eredmény abban az esetben, amikor diszkrét eloszlású függő változót 

becsül a modell. A legtöbb esetben ezeknél lényegesen rosszabb eredményt produkálnak a 

tisztán neurális modellek, még rosszabbat a lineáris regressziós modellek, ahol esetenként az 

R
2
 mutató alig éri el a 20%-ot.  

                                                 
16

 A lineáris regressziós modelleket SPSS 16 programmal alakítottam ki, ehhez Enter módszert (bevitel 0,05; 

törlés 0,1 F valószínűség esetén) használtam. A részletes számításokat a melléklet tartalmazza. Lineáris 

regresszió esetén a modellek összehasonlítására alkalmas korrigált R
2
 mutatót (Adjusted R-sq) használtam. 

17
 Bár a lineáris regresszió megköveteli, hogy a függő változó eloszlása folytonos legyen, sok esetben előforduló, 

bevett gyakorlat diszkrét vagy limitált függő változós modellek használata (Frone 1997).  
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10. ábra:  R
2
 mutatók alakulása a különböző modelleknél 

Forrás: Saját szerkesztés 

A lenti ábrából jól látható a modellek négyzetes hibaösszegeinek alakulása: diszkrét becslések 

esetében a hibrid rendszer teljesít jobban, míg folytonos függő változó esetében jelentősen 

alacsonyabb a négyzetes hibaösszeg a tisztán neurális hálókban. Jól látható, hogy jelentősen 

magasabb a regressziós modellek hibája, miden esetben, legjelentősebben a folytonos 

struktúrákban.  

Ebből arra lehet következtetni, hogy – a reziduális négyzetösszegek alapján – diszkrét esetben 

a neurális hálóval javított fuzzy rendszer, míg folytonos esetben a tisztán neurális rendszer 

alkalmazása a legcélravezetőbb.   

 

11. ábra:  Reziduális eltérésnégyzet-összegek alakulása a különböző modelleknél 
Forrás: Saját szerkesztés 

Átlagos négyzetes hibát neurális hálóknál nem lehet számolni, ám jól látható, hogy a 

neurofuzzy rendszerek esetében jelentősen alacsonyabbak a hibaértékek, mint a regressziós 

modellek becsléseinél. Különösen így van ez a diszkrét struktúrák esetében.  
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12. ábra:  Átlagos reziduális eltérésnégyzet-összegek alakulása a különböző modelleknél 
Forrás: Saját szerkesztés 

A regressziós modellel történő verifikáció során, illetve a modellek objektív összehasonlítását 

lehetővé tevő teljesítményparaméterek összehasonlítása során megállapítható, hogy  

 a determinációs együtthatók vizsgálat alapján a legjobb becslési képességgel minden 

esetben a neurofuzzy hibrid rendszer bír. 

 a reziduális eltérésnégyzetösszegek vizsgálata alapján diszkrét esetekben a neurofuzzy 

hibrid rendszer, míg folytonos esetekben a neurális háló bizonyul a leghatékonyabb 

becslési módszernek 

 az átlagos négyzetes hibákat vizsgálva megállapítható, hogy minden esetben a 

neurofuzzy rendszer becslései a legjobbak.  

 

2. Tesztelés véletlen zajjal: modellreprodukció zajos megfigyeléssel 

A modellek eredményeinek verifikálását véletlen zajjal is elvégeztem, ennek kettős célja van: 

egyrészről indokolja a modell robusztusságának tesztelése, másrészt pedig a zajjal történő 

verifikációval bizonyítható a modell becslési következetessége.  

A véletlen zaj generálását MS Excel 2007 programmal hajtottam végre. Mivel a megfigyelt 

adatok sora nem igazodnak szignifikánsan egyetlen nevezetes eloszláshoz sem, így nem 

tartottam indokoltnak a véletlen zaj eloszlásjellemzőinek definiálást. Így a zaj sem igazodik 

egyetlen kitüntetett eloszláshoz sem. Értékei [0;1] intervallumban mozognak csakúgy, mint a 

megfigyelések normalizált értékei.  

A zajos verifikációs során a 97 elemű mintát 100 elemű zajos mintával szennyeztem. Így az új 

minta tartalmazza tehát a megkérdezett 97 vállalat válaszait, illetve száz olyan fiktív választ, 

melyeket véletlen eljárással generáltam, mintázatot nem mutatnak. Minden modellt, melyeket 

a mintából alkottam, most a zajjal szennyezett mintából is meghatározom, így az előző 

részben bemutatott 18 tiszta (megfigyelésen alapuló) modell mellett most újabb 18, zajjal 

szennyezett modellreprodukciót készítek el. Ám ezeknek már csupán teljesítmény-

paramétereinek összefoglaló táblázatát közlöm, mely az alábbiak szerint alakult.  

A teljesítményparaméterek a várakozásoknak megfelelően igen rossz modellekről árulkodnak, 

minden mutató tekintetében.  
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4. táblázat:  Véletlen zajjal kevert modellek teljesítményparaméterei  

zajos 
modellek 

Neurofuzzy rendszer Neurális háló Regressziós modell 

R2 SSE MSE R2 SSE 
Inc. (%) *  Relatív hiba 

R2 SSE MSE 
training holdout training holdout 

D
is

zk
ré

t 

m
od

el
l a 16,71 212,04 1,104 17,8 7,558 3 82,5 

  
12,2 204,11 1,14 

b 1,896 136,63 0,704 19,1 3,588 2 67 
  

1,2 125,64 0,702 

c 1,8323 90,334 0,466 5,6 8,213 7 62,9 
  

1,1 84,963 0,475 

F
ol

yt
on

os
 

m
od

el
l a 42,74 503,64 2,708 6,9 1,463     0,03 3,944 26,9 587,55 3,282 

b 6,2 275,68 1,421 1,5 1,43     0,029 5,095 9,7 242,49 1,355 

c 7,269 295,35 1,522 21,4 1,298     0,004 6,266 9,8 262,34 1,467 

* helytelen becslések aránya 

Forrás: Saját adatok, saját számítás 

A determinációs együtthatók minden esetben 50% alatt vannak. Egyetlen esetben ugranak ki 

kissé: a folytonos a) jelű neurofuzzy modell esetében 43%. Ez arra utalhat, hogy a rendszer a 

tanulás során nehezebben tudta kiválogatni a zajt a valódi megfigyeléstől, de ezt cáfolják a 

hibaparaméterek: itt a legmagasabb a reziduális négyzetösszeg és átlagos négyzetes hiba is, 

ami arról tanúskodik, hogy a modell nem tanulta meg a zajt. Ez elmondható az összes 

neurofuzzy rendszerről. A neurális hálók esetében a bizonyíték arra, hogy a modell nem 

tanulta meg zajt a holdout minták magas helytelen becslési aránya. A modellek ugyan 

próbálták megtanulni a zajt (erre utal a viszonylag alacsony, de egyik esetben sem nulla 

training helytelen becslési arány), de ebből általánosítani már nem tudtak. Hasonló a helyzet a 

folytonos struktúráknál is: a tréning halmazokban még viszonylag alacsonyak a relatív hibák, 

de a holdout mintában többszörösei a tisztán megfigyelt adatokat tartalmazó modellekhez 

képest. Az is látható a táblázatból, hogy a regressziós modellek is meglehetősen rosszul 

teljesítettek, de nem olyan jelentős mértékű a mutatók romlása, mint a két intelligens rendszer 

esetében. Ez azt jelenti, hogy a neurofuzzy és a neurális rendszerek jobban ellenállnak a 

véletlen zajnak, mint a regressziós modell.  

Ha összehasonlítjuk a determinációs együtthatókat, jól látszik, hogy minden esetben igen 

alacsony szinten maradnak, ami azt jelzi, hogy a modellek jobbára kiszűrték az adathalmazból 

a zajokat. Ám a messzemenő következtetések előtt meg kell vizsgálni a többi paramétert is.  

 

13. ábra:  R
2
 mutatók alakulása a zajjal szennyezett modellekben 

Forrás: Saját szerkesztés 

Ha összevetjük a tiszta modellek és a zajjal szennyezett struktúrák determinációs együtthatóit, 

akkor megvizsgálhatóvá válnak a mutatók változásai a zaj beiktatásának hatására. Az alábbi 
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diagram azt mutatja, hogy a zajos modellek determinációs együtthatói hány százalékai a tiszta 

modellek determinációs együtthatóinak. Egyetlen olyan eset van, amikor kicsit magasabb a 

zajos mutató, mint a mintabeli. Ennek oka az, hogy már a megfigyelés során is igen alacsony 

volt a determinációs együtthatója ennek a struktúrának, így valójában ez az alig 5%-os 

kiemelkedés (104,54%) a megfigyelt és a zajos adatok adott struktúrában történő kevesebb, 

mint 1% pontos eltérést jelent (18,27% és 19,1%). A többi esetben jól láthatóan radikálisan 

csökkentek a determinációs együtthatók. A folytonos a) jelű eset kivételével minden esetben a 

neurofuzzy rendszer esetében a legnagyobb a csökkenés aránya, ami jelzi, hogy a modell nem 

tanulta meg a zajt, így nem is hozott helyes következtetéseket. 

 

14. ábra:  Determinációs együtthatók változása zaj hatására 
Forrás: Saját szerkesztés 

A reziduális eltérésnégyzetösszegek növekedése esetenként többszázszoros nagyságú is volt a 

zajok hatására. Legérzékenyebben a neurális hálók hibamutatói reagáltak (a diszkrét c) jelű 

modell esetében 423-szoros, folytonos a), b) és c) esetekben rendre 1463, 42 és 10-szeresére 

nőtt, ami átlagosan 324-szeres növekedést jelent; neurofuzzy modellek esetében az átlagos 

növekedés ennél kisebb, 18-szoros; míg ezekhez képest a regressziós modellek esetében a 

növekedés 4,83-szoros).  

 

15. ábra:  Négyzetes hibaösszegek alakulása a zajjal szennyezett modellekben 
Forrás: Saját szerkesztés 
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Ez azt jelenti, hogy az SSE mutatók alapján leginkább a neurális hálók reagáltak a zajra, 

legkevésbé pedig a regressziós modellek. 

Az átlagos négyzetes hibaösszegek elemzésével megállapítható, hogy zaj hatására itt is 

jelentős növekedés történt a mutató értékeiben. A neurofuzzy rendszereknél átlagosan 4,6-

szeresére növekedett a mutató, míg regressziós modell esetében csupán átlagosan 2,1-

szeresére. (Neurális hálónál ez nem számolható, itt a relatív hibát van értelme elemezni, 

illetve diszkrét esetekben a holdout minta helytelen becsléseinek az arányát. Ezek növekedése 

a zaj hatására átlagosan 2,6-szeres volt). Fenti adatok arra engednek következtetni, hogy zaj 

hatására – az MSE mutató változásainak elemzése alapján – jelentősen jobban reagált a 

neurofuzzy rendszer, mint a regressziós modell. 

 

 

16. ábra:  Átlagos négyzetes hibák alakulása a zajjal szennyezett modellekben 
Forrás: Saját szerkesztés 

Ezek alapján megállapítható, hogy a neurofuzzy rendszerek igen hatásosan reagáltak a zajok 

bevezetésére, és becslési teljesítményük jelentős mértékben romlott. A determinációs 

együttható esetében a legnagyobb mértékben, 15%-ra a neurofuzzy háló, az SSE mutató 

tekintetében leggyengébben a regressziós modell reagált, csakúgy, mint az MSE mutató 

esetében. 

5. táblázat:  Mutatók változásának arányai zaj hatására  

Struktúra R2 SSE MSE 

Neurofuzzy rendszer 15% 1875% 458% 

Neurális háló 36% 32466% 260%* 

Regressziós modell 29% 483% 213% 

Inch illetve REh mutatók alapján 

Forrás: saját adatok, saját számítás 

a) MEC-DEC elemzés – MEC-DEC mátrix 

A diszkrét modellek teljesítményvizsgálata további lehetőségeket nyújt a verifikációra. Itt 

ugyanis beszélhetünk szeparációs teljesítményről és találati arányról is. Ezeket pedig 

megvizsgálhatjuk tisztán megfigyeléses adatokon alapuló modellek illetve zajjal szennyezett 

modellek esetében is. Tekintsük a diszkrét modellek találatait tartalmazó kategóriabecslés 
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átlagait. A diagram x  tengelyén vannak a megfigyelt kategóriák (az a esetben 4 értékű függő 

változót, míg a többi három értékűt tartalmaz), y tengelyén pedig az adott megfigyelési 

kategóriák becsléseinek átlagai vannak. Ezt a módszert MEC (Mean of Estimations by 

Categories)
18

 elemzésnek neveztem el.
19

 A MEC értékek kiszámítása a kategóriabecslések 

becsült értékeinek kategóriánkénti átlagát jelenti. Ebből kiválóan lehet következtetni a becslés 

hatékonyságára, és a mutató által összevethetővé válnak a különböző módszerekkel 

különböző struktúrákon végrehajtott becslések. A MEC értékek azoknál a struktúráknál 

jobbak, ahol jobban megközelítik az adott kategóriák megfigyelt diszkrét értékeit. Így tehát 

jól látható a MEC diagramon, hogy minden egyes esetben a neurofuzzy modellek MEC 

értékei közelítik meg a legjobban a megfigyelt értékeket (kivéve b2 esetet, ahol két századdal 

jobbnak bizonyul a neurális háló predikciója és néggyel a regressziós modellé). A diagramon 

pontozott vonalakkal jelöltem az egyes kategóriák célértékeit, melyek a MEC mutató által 

tökéletesnek ítélt becslést jelölik. 

 

 

17. ábra:  MEC értékek 
Forrás: Saját szerkesztés 

Az elemzés még pontosabbá tételéhez az átlagértékeken kívül szükségesnek tartom a szórások 

elemzését, melyet a DEC (Deviation of Estimations by Categories) mutatóval fejezek ki. A 

DEC diagramon jól látható, hogy – két kivételtől eltekintve (b3 és c2) – minden esetben a 

neurofuzzy rendszer bizonyul a leghatékonyabb becslési módszernek.  

                                                 
18

 Az MEC és DEC mutatók mögötti kifejezések a kategóriánkénti becslések átlagai, illetve kategóriánkénti 

becslések szórása 
19

 Az elemzés menete és elnevezése saját módszer, szakirodalomban erre vonatkozó publikációkat nem találtam. 
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18. ábra:  DEC értékek 
Forrás: Saját szerkesztés 

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a DEC mutató – mint a szórást mérő egyéb mutatók – 

önmagában nem alkalmas a becslés hatékonyságának jellemzésére, csak a MEC mutatóval 

együtt. A két mutató viszonyának személtetéséhez bevezetem a MEC-DEC mátrixot.
20

 A 

mátrix egyfajta rangtáblázatként definiálható, mely a MEC illetve a DEC mutatók egyes 

modellstruktúrákban elért rangszámait tartalmazza: az oszlopokban a MEC, a sorokban pedig 

a DEC mutatók rangszámait. Mivel a két mutató száma egy adott modellben megegyezőek – 

számuk n, így a mátrix n×n dimenziójú. Az nij-edik elem azt határozza meg, hogy hány olyan 

modellstruktúra van, melynek MEC mutatója az összes struktúrát figyelembe véve az i-edik 

helyen és DEC mutatója a j-edik helyen áll a rangsorban. Abban az esetben, ha a mátrix 

magas értékei a kis rangszámok felé torlódnak, és az alacsony értékek a magasabb 

rangszámok felé, akkor jó becslőmodellről beszélhetünk, hiszen sok olyan struktúra van, 

melyek esetében magas rangszámú MEC mutató szintén magas számú DEC mutatóval (és 

vice versa) párosul. Fordított esetben rossz modellről beszélünk. 

Fentiek szerint meghatároztam a három becslőmodell MEC-DEC mátrixát, melyek 

tartalmazzák a tízféle struktúrát (a diszkrét a jelű modell 1-4 kategóriabecsléseire, illetve a 

diszkrét b és c jelű modellek 1-3 kategóriabecsléseire vonatkozóan). A mátrixok alapján 

kijelenthető, hogy a neurofuzzy rendszer az egyetlen (a vizsgáltak közül), melynél a magas 

értékek az alacsony rangszámoknál torlódnak (összesen 6+2+1=9 a tízből). Ez azt jelenti, 

hogy sok (összesen 9 a 10-ből) olyan struktúra van, melyeknél hatékony becslésről 

beszélhetünk (azaz kis szórással, jól eltalálja a modell a becsülendő kategóriát). A többi 

esetben a magas értékek a magasabb rangszámoknál szóródnak, így ott nem beszélhetünk 

hatékony becslésről.  
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19. ábra:  MEC-DEC mátrixok 
Forrás: Saját szerkesztés 
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 A mátrixszal történő elemzés saját módszerem, szakirodalomban erre vonatkozó publikációkat nem találtam. 
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Ahhoz, hogy a verifikáció eredményiből objektív következtetéseket lehessen levonni, 

szükséges fenti MEC-DEC vizsgálatokat zajjal szennyezett modelleken is elvégezni.  

A MEC mutatók alakulását az alábbi diagram mutatja. Jól látható, hogy minden modelltípus 

minden struktúrája igen rosszul becsülte meg a kategóriákat. Ez jelzi, hogy a modellek 

nagyrészt kiszűrték a zajt, és nem tanulták azt meg.  

 

20. ábra:  Zajos MEC értékek  
Forrás: Saját szerkesztés 

Mindazonáltal van három olyan struktúra (a3, b2, c2), amikben a modellek viszonylag jó 

eredményeket értek el. Ám e három eset nem tekinthető relevánsnak, hiszen a struktúrák többi 

esetében még a közelében sincsenek a MEC értékek a pontos becsléseknek megfelelő 

értékeknek (ezeket jelzik a pontozott vonalak). A DEC értékek a zajos modelleknél is 

hasonlóan alakulnak, mint a tiszta megfigyeléseken alapuló modellek esetében. Különbség az 

a) jelű struktúra kimagasló értékeinél, illetve a neurális háló rendkívül magas értékeinél 

jelentkezik. Ez arra utal, hogy a leghatékonyabban a neurális hálós modellek szűrték ki a 

zajokat. 

 

21. ábra:  Zajos DEC értékek 
Forrás: Saját szerkesztés 
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A mutatók összevetéséhez tekintsük a MEC-DEC mátrixokat. Itt jól láthatóan egyértelműen 

rossz modellekről (kiszűrt zajról) beszélhetünk a neurofuzzy és a neurális háló esetében, mert 

a magas értékek a magas rangszámok körül torlódnak. A regressziós modell esetében már 

nem beszélhetünk ilyen egyértelműen rossz modellről – azaz a modell nem volt képes minden 

struktúrában jól kiszűrni a véletlen zajt, mert a struktúrák torlódása a MEC mutatóra 

szimmetrikus, a magasabb rangszámú DEC mutatók felé (középen torlódnak a struktúrák a 

mátrixban).  
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22. ábra:  Zajos modellek MEC-DEC mátrixai 
Forrás: Saját szerkesztés 

b) Következtetések 

A modellek teljesítményének elemzése három megállapítást tesz lehetővé. Bizonyítást nyert, 

hogy a sokaságból vett mintából a rendszer összefüggéseket tanult meg, szabályokat és 

tagsági függvényeket alakított ki, melyek összhangban állnak a vizsgált probléma 

sajátosságaival. Bebizonyosodott, hogy a modell reagál a zajokra, és kiszűri azokat. 

Igazolható az is, hogy nem minden struktúra egyformán hatékony.  

 

T4 tézis: Az innovációs potenciál mérési sajátosságaihoz igazodva általam módosított 

neurofuzzy modell az általam kidolgozott struktúrával rendelkező megfigyeléses 

adatokból képes összefüggéseket megtanulni, képes zajokra reagálni, azokat kiszűri és 

nem tanul meg belőlük összefüggéseket. Az általam létrehozott adatstruktúrával a 

kialakított neurofuzzy rendszer hatékonyabban becsüli az innovációs potenciált, mint 

az eddig ismert struktúrák és alkalmazott módszerek.  
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1. Következtetések 

A felállított modellek teljesítményadatai alapján meghatározható a modellek közötti objektív 

rangsor. Ezek szerint a determinációs együtthatók alapján a legjobban teljesítő modell minden 

struktúrában a neurofuzzy modell.  

A reziduális négyzetösszeg alapján a legjobban teljesítő modell diszkrét struktúrák esetekben 

a neurofuzzy modell, folytonos esetekben a neurális hálók. A regressziós modellek 

teljesítménye elmarad ezektől.  

Az átlagos négyzetes hibát figyelembe véve a neurofuzzy modell minden struktúra esetében 

jelentősen megelőzi a regressziós modelleket.  

A zajjal szennyezett modellek esetében megvizsgáltam a determinációs együtthatók 

változásának mértékét. A zajnak való ellenállás mértékét mutatja a mutató nagymértékű 

csökkenése. Ez legjobban a neurofuzzy rendszerek esetében figyelhető meg – kivételt képez 

ez alól a folytonos a) jelű eset, ahol a neurális háló túlteljesítette a neurofuzzy modellt.  

 

23. ábra:  Zaj hatására bekövetkezett változások a determinációs együttható értékeiben a 

különböző modell esetében 
Forrás: Saját szerkesztés 

Ezek alapján megfogalmazható a H5 hipotézisből a T5 tézis: 

T5 tézis: a) A megfigyelésen alapuló modellek közül a determinációs együtthatót és a 

reziduális eltérésnégyzetet, mint teljesítményparamétereket figyelembe 

véve, a legjobb becslő modell (az adott változókkal az adott mintán) a 

diszkrét eloszlású innovációs potenciált mérő (a jelű) neuralizált fuzzy 

modell, az átlagos négyzetes hibát figyelembe véve diszkrét eloszlású piaci 

húzó innovációs potenciált mérő (c jelű) neuralizált fuzzy modell. 

 b) A zajnak leginkább ellenálló modell (a vizsgáltak közül) a determinációs 

együtthatót, mint teljesítményparamétert figyelembe véve a diszkrét 

eloszlású piaci húzó innovációs potenciált mérő (c jelű) neuralizált fuzzy 

modell. 
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2. Összefoglalás 

Kutatásom során összefoglaltam a neurális hálók és a fuzzy rendszerek, valamint az ezek 

kombinálásával kialakított hibrid rendszerek szakirodalmát. Elemeztem a meglévő gazdasági 

alkalmazásokat, felkutattam a releváns publikációkat. Ezeket csoportosítottam a gazdasági 

felhasználási területek alapján, tapasztalataimat az első és a második tézisben fogalmaztam 

meg. A lágy számításokon alapuló módszerek felhasználási területei meglehetős 

változatosságot mutatnak, igen gazdag irodalom áll rendelkezésre főleg műszaki területről. 

Gazdasági felhasználásukat tekintve leggyakrabban használt módszer a neurális rendszerek, 

főleg marketing és pénzügyi területen. Számos gazdasági alkalmazás található a fuzzy 

rendszerek területén is, itt főleg többtényezős és többparaméteres döntéstámogató módszerek 

találhatók. Viszonylag szegényes azonban a kettő kombinálásának felhasználása, habár 

műszaki területeken igen elterjedtek ezek is.  

Dolgozatomban ilyen neurofuzzy modellt alakítottam ki, mely az innovációs potenciált becsli 

K+F, illetve innovációs tevékenységet folytató magyar nagyvállalatokból vett minta alapján. 

Jelen munkában – a mennyiségi korlátok miatt – nem került sor a minta klasszikus értelemben 

vett elemzésére és az elemzés következtetéseinek tézissé formálására. A munka módszertani 

jellegű, mely áttekintést nyújt e modellek alkalmazási lehetőségeiről, és összehasonlítja a 

tiszta neurális háló és a regressziós modell teljesítményével. Ehhez a statisztikában bevált 

teljesítmény- és hibamutatókat használok, illetve egy új, általam kifejlesztett módszert, a 

MEC-DEC elemzést, mely diszkrét becslések kategóriabecsléseinek teljesítményét méri a 

szeparáció jósága alapján, különböző modelltípusoknál, rangszámokat generálva, alkalmas 

ezáltal a vizsgált típusok objektív rangsorolására.  

A három típusú modellt összesen hat struktúrában vizsgáltam, megfigyeléses adatokból. 

Ehhez egy 101 elemű mintát vettem (melyből 97 volt használható ezekben a modellekben) 

egy 75 kérdéses kérdőív segítségével. A változókat faktoranalízis segítségével csoportokba 

rendeztem és komplex mutatószámokat generáltam, összhangban az irodalmi ajánlásokkal és 

nemzetközi gyakorlatokkal. A modelleket összehasonlítottam közvetlenül egymással, majd a 

verifikáció során véletlen zajjal szennyezet mintából felépített modellekkel is. Ehhez véletlen 

szám generálással „töltöttem ki‖ száz kérdőívet, majd hozzátettem a megfigyeléshez és újra 

megvalósítottam a háromféle modellt hat struktúrában.  

Ezen összehasonlítások eredményekképpen kijelenthetem, hogy a vizsgált struktúrákban, az 

alkalmazott változószettel a neurofuzzy rendszerek bizonyultak jobbnak mind a neurális 

hálóknál, mind pedig a regressziós modelleknél, mind a megfigyelt adatokból történő 

becslésekben, mind pedig a zajnak való ellenállás szempontjából.  
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