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1 Bevezetés
1.1 Motiváció
Szakdolgozatom témájának kiválasztásakor fontosnak tartottam, hogy olyan
gyakorlati problémát járjak körül, melynek megoldása matematikai alapokon
nyugszik, mégis más területeken alkalmazzák a kialakított modelleket.
Régóta foglalkoztatnak a kérdések, vajon hogyan fordulhat elő, hogy a retúr
repülőjegyek mindig olcsóbbra jönnek ki, mint az egyirányúak? Hogy sokszor sokkal
olcsóbb átszállással repülni két adott város között! De akár azt is kérdezhettem volna,
hogy milyen okból kifolyólag láthatunk néha táblákat a reptéren, melyeken bizonyos
járatok utasai közül keresnek olyanokat, akik hajlandóak bizonyos juttatásokért
cserébe egy későbbi járattal indulni?! (Hasonlóképp kérdezhettem volna azt is,
hogyan fordulhat elő, hogy az autókölcsönzőben már korábban lefoglaltam egy smartot, annak az árát fizettem ki, és mégis egy BMW-t kaptam bérautónak?)

1.2 A hozammenedzsment története
A fenti kérdésekre a rövid és tömör válasz a yield management, magyarul
hozammenedzsment, melynek múltja Amerikába nyúlik vissza, egészen a 80-as évek
közepéig. Ha egészen pontosak szeretnénk lenni, az American Airlines légitársaság
értékesítési osztályát kell megemlíteni. Talán a legfontosabb tényező, ami miatt ekkor
nyílt lehetőség a bevételek/hozamok maximalizálására, hogy a 80-as közepén a
technikai fejlődés lehetővé tette az értékesítési osztályok számára, hogy valós időben
kövessék nyomon az eladások adatait, ezáltal minden időpillanatban aktuális képük
legyen a még rendelkezésre álló jegyek számáról, az aktuális fogyasztói igényekről.
Ezek az adatok mindenképpen nagyon komoly értéket képviselnek a légitársaságok
számára, hiszen egyrészt minden esetben aktuális adatokat használhatnak a maradék
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helyek értékesítési árainak meghatározására, másrészt hosszú távú becsléseket
készíthetnek a pontos, és komoly mennyiségű tapasztalati adatból. A yield
management célja, ahogy azt a neve is mondja, nem más, mint a hozamok
maximalizálása. Az ezt a célt szem előtt tartva kialakított elméletet, a 90-es években
revenue management néven más iparágak is alkalmazni kezdték hozamuk
maximalizálására: hotelek, autókölcsönző cégek, tömeges személyszállító cégek
(buszok, vasutak), mára pedig már az internetes kereskedelem szinte minden
szegmensében megtalálható egyik, másik eleme.

1.3 Definíció
A yield management egyik legtöbbet emlegetett definíciója: „a megfelelő
termék, megfelelő vásárlónak, megfelelő időben és megfelelő áron történő
értékesítése” (Glenn Withiam – Cornell University, Dr. V. Kumar – Georgia State
University). Egy másik definíció szerint „az a folyamat, ami megérti, előrejelzi és
befolyásolja a vásárlói magatartást, hogy maximalizálja a bevételt vagy a profitot egy
meghatározott mennyiségű, ’romlandó’ áru értékesítésekor” (Yue Dai, Xiuli Thao,
Shu-Cherng Fang, Henry L.W. Nuttle – Pricing in revenue management for multiple
firms competing for customers). Azt gondolom, ebből a definícióból már sokkal
jobban lehet érezni, miről is szól valójában a yield management. Talán a
legkönnyebben érthető meghatározást mégiscsak egy amerikai hotel (MGM Grand)
magas rangú vezetőjétől (Rebecca Hoag – National Sales Manager) hallottam egy
interjúban: „a yield management egyszerűen annyit jelent, minél hamarabb, minél
több kedvezményes kategóriába sorolt szobát a lehető legalacsonyabb áron kiadni,
hogy a később értékesített, már nem kedvezményes kategóriában megmaradt
szobákért a lehető legtöbb pénzt tudjuk kifacsarni a kuncsaftokból”.

4

1.4 Az elmélet alapgondolata
Ha a légitársaságoknál maradunk, a fenti definíció gyakorlatba ültetve azt
jelenti, a repülőgép ugyanazon helyrére több különféle árkategóriában értékesítünk
jegyeket. Ekkor a vásárlóknak megvan a lehetőségük, hogy válogassanak a rugalmas,
de drágább, vagy kötöttebb, de olcsóbb jegyek közül. Kettőnél több kategória esetén
természetesen finomabb különbségek vannak az értékesítési osztályok között. Az
gondolat, hogy rugalmasság alapján jól szegmentálhatunk, azon az elméleten alapul,
hogy a nyaralni utazók valószínűleg jó előre tudják, hogy mikor és hova akarnak
menni, ott legalább egy hétvégét eltöltenek, és fontos számukra, hogy minél
olcsóbban jussanak repülőjegyhez. A nyaraló családokkal szemben az üzletemberek
nemritkán az utolsó pillanatban döntenek az utazás mellett. Egy-egy lemondott
tárgyalás miatt hamarabb tudnak hazautazni hétvégére, fontos konferenciára kapnak
meghívást jövő hétre, és hasonló helyzetek, melyek során sokkal fontosabb számukra
a menetrend, mint a jegyek ára. Ugyanakkor a légitársaságok számára nagyon fontos a
biztonság, épp ezért a nyaraló utasok korai foglalásai mindig egyfajta stabilitást adnak
a cégnek, hiszen általában hónapokkal előre megveszik és ki is fizetik a jegyüket,
aminek a dátumait a rugalmatlan (de olcsó) konstrukció miatt nem is tudják később
megváltoztatni. Ezzel szemben az üzleti utas kiszámíthatatlan, hajlamos akár az
utolsó pillanatban is az időpontok, és útvonalak megváltoztatására, ez a légitársaság
számára kellemetlen, hiszen az előrejelzéseket nagyban bonyolítja, épp ezért
borsosabb áron értékesít feléjük. Ami talán a legfontosabb a yield management
kapcsán megérteni, hogy a légitársaságok (és egyéb cégek) a hozammenedzsment
rendszereket az utasok elkülönítésére használják. Tehát mindent megpróbálnak
megtenni, hogy a tehetősebb üzleti utazók ne tudják kihasználni a kedvezményes,
olcsóbb árkategóriában értékesített jegyek előnyeit, azok olyan feltételek mellett
kerüljenek piacra, melyek az üzletembereknek nem felelnek meg, míg a turistáknak
kielégítő szolgáltatást jelentenek. Az elmélet alapgondolatából következik, hogy aki az
utolsó pillanatban vesz jegyet, annak muszáj utaznia, ezért ki fogja fizetni a magasabb
árkategóriájú jegyet is. Az American Airlines egyik közleményében nyilvánosságra is
hozta, hogy a cég a profitját az üzleti utasoknak köszönheti, a nyaralók csak
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veszteségek minimalizálására alkalmasak, éppen ezért a cég sikeressége azon múlik,
mennyire hatékonyan tudják elkülöníteni a piac különböző szegmenseit.

1.5 A hozammenedzsment rendszerek, azok céljai
Azon módszerek összességét, melyek segítik a bevétel (és ezzel a nyereség)
optimalizálását, hozammenedzsment rendszernek nevezzük. Ezek a rendszerek
segítik a vállalatot előrejelzéseket készíteni a várható igényekről, meghatározzák,
hogy a különböző vásárlócsoportoknak milyen áron értékesítsék portékájukat,
megosztják a vállalat rendelkezésre álló kapacitását az elkülönített vásárlócsoportok
között, és nem utolsó sorban meghatározzák, hogy az aktuális igények alapján éppen
mekkora túlfoglalás engedhető meg. A hozammenedzsment rendszerek (röviden
RMS, vagyis Revenues Management System) célja segíteni a vállaltokat céljuk
elérésében. Természetesen ahány különböző cég, annyi különböző cél, de az RMS
rendszerek

egyaránt

képesek

a

különböző

csoportokba

tartozó

vásárlók

elkülönítésére, a hozamok optimalizálására, a kihasználtság maximalizálására, az
elvesztett

vásárlók minimalizálására,

vagy akár a

maximalizálására.
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fogyasztónkénti

bevétel

2 Az RSM alkalmazása
A rendszert olyan termékek értékesítésénél használják leginkább, melyeket
fent a definícióban „romlandónak” neveztem. Ez azokra az árukra értendő, amelyek
értéke csak egy adott időperiódusra értelmezhető, csak ott találunk rá keresletet, az
adott időszak elmúltával az értéke 0-ra csökken. Abban az esetbe, ha a vállalat által
értékesített termék illetve szolgáltatás konkrét időpontban válik megvásárolhatóvá,
és az is jól meghatározható, hogy mikor válik elavulttá, értéktelenné, szintén jól
használható a rendszer. A feljebb említett példák nyomán ilyen egy repülőgép - egy
konkrét járat - bármely ülőhelye, hiszen a járat indulása után (normális esetben)
senki sem szeretne jegyet váltani rá, de akár említhetünk egy hotelszobát is az adott
éjszakára. Abban az esetben is szükséges lehet hozammenedzsment rendszerre, ha az
adott termék nem, vagy csak komoly többlet költséggel, a termék értékvesztésével
raktározható.

Olyan termékeknél is jól alkalmazható a rendszer, ahol az

értékesítendő termékek vagy szolgáltatások mennyisége, kapacitása adott, egyáltalán
nem, vagy csak lassan, nagy költségek árán tud alkalmazkodni a piaci igényekhez.
Nagyon szembetűnő jel egy vállalat számára, hogy hozammenedzsment rendszerre
van szüksége, ha a terméke más-más csoportoknak különböző értékeket képvisel, és
persze ennek megfelelően csoportokra szabott árakon tudna a vállalat értékesíteni.
Minél többféle fogyasztói igény mutatkozik, minél nagyobb a piaci bizonytalanság,
annál nehezebb racionális, jó döntéseket hozni egy vállalat irányítása során, és annál
nagyobb szükség van egy átfogó döntéstámogató, és elemzéseket segítő rendszerre,
egy hozammenedzsment rendszerre. Természetesen a rendszer működéséhez
elengedhetetlen feltétel, hogy a vállalatnak már legyen egy adatbázisa a vásárlók
korábbi igényeiről, tranzakciókról, minden esetben figyelemmel követhetők legyenek
a korábbi, és az aktuális értékesítési folyamatok. A vállalatok profitmaximalizálásához
kulcs fontosságú kérdés a konkurencia, épp ezért mindannyian arra törekednek, hogy
terméküket minél hatékonyabban megkülönböztessék a piac további szereplőinek
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hasonló

területen

értékesített

termékeitől.

Nyilvánvalóan

minél

nagyobb

monopolisztikus előnyre tesz szert egy vállalat, annál kevesebb figyelem terelődik a
konkurencia ajánlataira, és annál könnyebben élhet az árdiszkrimináció előnyeivel.
Ennek során értékesítési osztályokat hoz létre a különböző célcsoportok alapján.
Esetünkben egy repülőgép társaságról lévén szó, különböző kategóriákban különböző
kondíciókkal, és természetesen különböző árakon kínálják a helyeket a járatokra. A
cél pedig természetesen a turista és az üzleti utazók minél hatékonyabb elkülönítése.
A hozammenedzsment rendszerek alkalmazása során a legfontosabb kérdések,
melyre a válaszokat várjuk, hogy a vállalat rendelkezésre álló kapacitásának mekkora
része legyen az értékesítés kezdetén elérhető, illetve hogy az egyes értékesítési
osztályokhoz rendelt kapacitások mikor váljanak elérhetővé. A különböző vásárlói
csoportoknak milyen árakat alkalmazzunk (ezek legyenek-e egységesek, vagy inkább
differenciáltak),

túlfoglalás

esetén

melyik

csoportot/csoportokat

részesítsük

előnyben?! Az RMS rendszer feladataként meghatározott célok megvalósítása
természetesen heurisztikusan értendő, azokat nyilván befolyásolják különböző
működési korlátok, a stratégiai célok, azok korlátai, valamint a marketing
szempontokat sem szabad figyelmen kívül hagyni. Például működési korlátként
értelmezzük az ülőhelyek számát egy repülőgépen, vagy a kiadó szobák számát egy
szállodában. Stratégiai korlátok alatt azokat az irányvonalakat kell érteni, ami a cég
hosszú távú tervei között szerepelnek. A marketing célokból származó korlátra pedig
jó példa lehet, hogy nem tesz jót a vállalat arculatának, ha üres gépekkel repül, tehát
egy minimális utas számot ez is generálhat.

2.1 Hozammenedzsment rendszerek testreszabása
2.1.1 Stratégiai, taktikai döntések

Stratégiai szempontokból az RMS célja a repülőjegyek értékesítésekor a
vásárlókat csoportokba kényszeríteni. Ennek érdekében úgy határozzák meg a
különböző értékesítési osztályok árusításának időtartamát, árát, utazási feltételeit,
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hogy a vásárlókat erősen eltérő csoportokba sorolják vele. Ez által érhetik el, hogy a
tehetősebb, és rugalmasabb feltételeket kedvelő ügyfeleknek magasabb áron
értékesítsenek. Az ilyen döntések következtében a vásárlóknak választania kell a
különböző kategóriákban kínált szolgáltatások közül. Gyakorlatban természetesen
„ugyanolyan” ülésekről beszélünk a repülőgépen, különböző köntösökbe bújtatva. A
cégek szempontjából például egy hasznos taktikai döntés lehet az alacsonyabb
kategóriájú helyek értékesítésének bezárása egy olyan időszakban, amikor a
szokásosnál magasabb kereslet mutatkozik a jegyek iránt.

2.1.2 Strukturális döntés

Ekkor határozzuk meg, hogy milyen formában történjen az értékesítés. Itt is
több különböző lehetőségből választhatnak a cégek. A döntést nyilván befolyásolja a
termék vagy szolgáltatás jellege, a marketing célok, és sok minden más. Néhány példa
a lehetőségek közül: meghatározott áron történő értékesítés, tárgyalás alapját
képezze, esetleg egy árverés keretein belül dőljön el az értékesített termék ára.

2.1.3 Mennyiségi döntés

A rendelkezésre álló kapacitás megosztása a különböző értékesítési
kategóriák között. Ekkor dől el, melyik időpontban kezdjük el egy termék vagy
szolgáltatás árusítását és meddig tartsuk piacon, meddig kínáljuk eladásra az adott
terméktípust.
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2.2 Az RSM feladatai
Előrejelzés
Ennek során a rendszer előrejelzést készít a várható vásárlói igényekről,
ehhez használja az előző évek adatait, és természetesen figyelembe veszi a trendeket,
szezonalitásokat is. Olyan becslésre kell gondolni, mely a számítások közben figyel
arra, hogy karácsonykor többen szeretnének jegyet váltani valamelyik járatra, vagy
például, hogy nyáron valószínűleg több utasra számíthatunk, mint tavasszal vagy
ősszel.
Árazás
Az értékesítési árak meghatározására is két lehetőség van, az egyik a PSM
vagyis Price Setting Method, ez esetben meghatározzák az optimális árakat, majd a
következő hasonló számítások elvégzéséig ezeken az árszinteken értékesítenek.
Később, a friss adatok, és aktualitások tudatában újraszámolják, majd a következő
periódusban már ezeken az árakon értékesítenek, és így tovább. A másik lehetőség a
BPM vagyis Bid Price Method, ekkor azt a jövőbeni bevételt próbáljuk megbecsülni,
amelytől elesünk, ha egy termékegységgel kevesebbet kínálunk a piacon. Mindkét
esetben fontos tudni, hogy az RMS működése során a kalkulációkhoz két különböző
féle költséggel számol. Az egyik a termék vagy szolgáltatás előállításának tényleges
„anyagköltsége”, valamint egy másik költséggel, melyet akkor használ a rendszer, ha a
szolgáltatást megtagadja a cég. Erre leginkább a vásárlók elégedettségének
megőrzése érdekében van szükség. Csak hogy a fenti példánál maradjunk, a
légitársaságok esetében jól ismert tevékenység az úgynevezett túlfoglalás, ami azt
jelenti, hogy több jegyet adnak el egy járatra, mint ahány ülés van rajta. Ez általában
nem okoz komoly problémát, mindig vannak, akik nem jelennek meg vagy lekésik a
járatot, de ha mindenki föl szeretne szállni a gépre, a társaságnak biztosítania kell egy
későbbi járaton helyet a fel nem férő utasoknak, esetleg addig egy szállodai szobát.
Ezeket a költségeket számolja a rendszer a szolgáltatás megtagadásával.
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Allokáció
A rendelkezésre álló kapacitások elosztására több lehetőség is van. Az egyik
ilyen ötlet, hogy mennyiségi korlátokat helyezünk a különböző kategóriákban
(különböző csoportoknak) értékesített termékekre. Például, egy repülő járatra
jegyeket kezdünk értékesíteni az indulása előtt négy hónappal, három különböző
árkategóriában, összesen 100 darabot. Ekkor meg kell határoznunk, hogy melyik
kategóriában hány jegyet szeretnénk, vagy hányat vagyunk hajlandóak értékesíteni.
Általában az alsóbb kategóriás jegyek számát minden cég rugalmasan csökkenti, ha a
felsőbb kategóriás jegyekre nagyobb keresletet észlel. Tehát a feladatunk inkább az
alsó kategóriák értékesítésénél a maximális mennyiség meghatározása. Esetünkben
például a három árkategóriát jelölje A, B és C, ahol A a legalacsonyabb, B a
középkategória, a C pedig a legmagasabb ketegóriájú jegyeket jelentse. Ekkor a
rendelkezésre álló kapacitás felosztása azt jelenti, hogy meghatározzuk, hogy A típusú
jegyből összesen legfeljebb 40 darabot szeretnénk eladni, B-ből legfeljebb 75-öt, azt
pedig természetesen semelyik légitársaság nem bánná, ha az összes eladó jegyet a C
kategóriában értékesítené. A különböző fogyasztói osztályok vagy csoportok
létrehozásához leggyakrabban használt módszer a termék vagy szolgáltatás
megvásárlásának időpontját veszi alapul. Pontosabban a tényleges „használatig” hátra
lévő idő alapján osztják a vásárlókat különböző csoportokba. Alapvető általánosítás,
melyet ez a modell használ, hogy az árra érzékenyebb fogyasztó hajlandó a
rugalmasabb konstrukciókról lemondani az olcsóbb árak érdekében, míg azoknak a
vásárlóknak, akiknek nem a termék ára a legfontosabb szempont a vásárlás során,
inkább

a

gyorsabb,

szolgáltatásokat

kényelmesebb,

keresik.

Ezen

több

módszertan

lehetőséget
alapján

kínáló

termékeket,

könnyedén

osztályokba

sorolhatjuk a termékeket a rugalmasságok mentén. Nyilván a rugalmasabb termékek
nagyobb értéket képviselnek majd, míg a kevésbé rugalmas ajánlatok alacsonyabb
áron kerülnek a piacra. Nagyon fontos figyelembe venni, hogy vannak olyan vásárlók,
akik számára az esetleg rugalmasabb feltételek nem jelentenek olyan előnyt, ami
miatt hajlandóak lennének magasabb árat fizetni. Ezért az alacsonyabb kategóriájú
termékek, vagy szolgáltatások árusításának befagyasztásakor vásárlókat veszíthet az
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adott cég. Az allokáció egy másik módja, hogy megbecsüljük, mekkora „költséggel”,
vagy talán inkább veszteséggel járna a cégnek az adott helyzetben, ha egy
termékegységet (esetükben egy ülőhelyet a gépen) elhagynánk az eladásra kínált
mennyiségből az adott időszakra (járatra). Ez után nincs is más dolgunk, mint ezt az
egy szempontot szem előtt tartva, egészen addig várni a termékegység, esetleg
szolgáltatás értékesítésével, amíg az általunk korábban megjelölt lehetséges
haszonnál magasabb áron tudjuk értékesíteni az adott egységet.
Túlfoglalás
A túlfoglalás gyakorlatilag azt jelenti, ha egy légitársaság egyik járatán 100
ülőhely van, a jegyek eladásakor ő mégis ezen felül értékesít, például 110 jegyet ad el.
Ez a jelenség a gyakorlatban sokszor előfordul, ennek hátterében az áll, hogy szinte
minden járaton vannak, akik lekésik az indulást, és vannak, akik csak meggondolják
magukat, de a jegyüket az olcsóbb, rugalmatlanabb kategóriából választották, ezért
nincs lehetőség módosításra, és persze olyanok is mindig akadnak, akik az utolsó
pillanatban megváltoztatják a járat indulásának időpontját. Az ilyen, és ehhez hasonló
jelenségek korábbi tapasztalatai alapján, ma már a legtöbb légitársaság engedélyezi a
túlfoglalásokat. Annak mértékét a korábbi lemondások alapján határozzák meg.
Amennyiben a túlfoglalások számával megegyező számú utas, (vagy annál több)
lemondja a foglalását, nem jelenik meg, esetleg átírja az indulás időpontját, nem
történik fennakadás az utasok szállításban. Abban az esetben viszont, ha a mégsem
történik annyi lemondás, mint amire a vállalat számított, nem tudnak minden igényt
kielégíteni. A problémát általában a következőképpen oldják meg: önkéntes alapon
választanak megfelelő számú utast a turista osztályról, akiket egy későbbi időpontban
szállítanak el, természetesen az utazás időpontjáig szállást és költőpénzt biztosítva az
utasoknak. A vállalatnak ez még így is kisebb költségeket generál, mintha egy felsőbb
kategóriás jegyet nem, vagy olcsóbban értékesítettek volna.
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2.3 Hozammenedzsment rendszerek működése:
A hozammenedzsment rendszerek működésének alapvető feltétele egy
adatbázis a korábbi értékesítésekről. Ez több szempontból is nagyon fontos a
számítások során. Szükséges ismerni évekre visszamenőleg a fogyasztói keresletet, az
eladási árakat, a vásárlói igények időbeni eloszlását. Ezekből a tanítóadatokból
nyerhetjük ki a különböző szezonalitásokat, a korábbi igények mindenképpen
szükségesek az előrejelzés készítésekor. Ezen kívül természetesen a rövid távú
számításokhoz is minden esetben szükség van az aktuális eladásokra. Ezek pillanatnyi
állása alapján változtathatunk a különböző csoportoknak kínált termékek és
szolgáltatások árán, illetve mennyiségén.
Ha a megfelelő, szükséges adatok már rendelkezésre állnak, az RMS a következő
lépésben

becsléseket és

előrejelzéseket

készít

várható

fogyasztói

igények

alakulásáról, a visszamondások várható mértékéről. Ezen becslések kiszámításához
figyelembe vesszük a szezonalitásokat, a korábbi hasonló időszakokra történt
foglalásokat, és természetesen az aktuális fogyasztói igényeket is.
Amikor a keresletre, és visszamondásokra készített becslések készen vannak, ezek
segítségével elkezdődik az optimalizálás folyamata. Ekkor a hozammenedzsment
rendszer kiszámítja az optimális árakat a különböző fogyasztói rétegeknek. A
kapacitások különböző szegmensek közötti megosztását, annak arányát, és
természetesen a túlfoglalási limitek is meghatározásra kerülnek. Ezek kiszámítását
követően az ekkor meghatározott árakon, allokációval, és túlfoglalásokkal dolgozik a
légi társaság a következő optimalizálásig, amikor is az addig beérkező, aktuális
igényeket is figyelembe véve újraszámolja az RMS az optimális arányokat.
A folyamatnak szintén nagyon fontos része az állandó ellenőrzés. Ennek során újra és
újra felülvizsgálja a hozammenedzsment rendszer a korábbi számításait és becsléseit
az újabb beérkező adatok alapján, majd az aktuális igényekhez igazítva árusítja a
vállalat a továbbiakban a termékeit, szolgáltatásait.
Lényegében a fenti folyamatok egymásutánjával irható le a hozammenedzsment
rendszerek működése. Az említett lépéseken halad végig az RMS meghatározott
időperiódusonként, melyet minden egyes vállalatnál személyre szabottan határoznak
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meg. Befolyásolhatja az iparág természete, a gazdasági környezet alakulása, a
szabályozói környezet, és még sok más egyéb tényező.
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3 Becslések számítása
Ahogy azt a korábbiakban már említettem, a hozammenedzsment rendszerek
egyik nagy feladata, hogy megbecsüljék a fogyasztói igényeket egy-egy későbbi
időpontra. Fontos mindig tudni, vagy legalább egy közelítés segítségével sejteni, hogy
egy repülőgép indulásáig még hány utazni vágyó vásárlóra számítunk. Az ilyen
becslésekhez szükséges adatokat a cégeknek minél pontosabban el kell tárolniuk egy
adatbázisban, hogy később visszafejthetőek legyenek bizonyos kampányok hatásai, a
szezonalitások nyomon követhetőek legyenek, és egyéb ok-okozati összefüggéseket
találhassunk a kereslet és az azt befolyásoló tényezők között. Az ilyen előrejelzések az
árazást és az allokációt is nagyban befolyásolják, ezért komoly hangsúlyt kell fektetni
a megfelelő módszer kiválasztására.
Becslési módszerek
A hozammenedzsment rendszer kialakításánál nagyon fontos kérdés, hogy
milyen módszert válasszunk az előrejelzések elkészítéséhez. Ezt elsősorban azért
fontos körültekintően megválasztani, mivel a hozammenedzsment rendszereknek
működésük során általában nagy mennyiségű adattal kell dolgozniuk, és viszonylag
rövid határidőn belül eredményre kell jutniuk. Ilyen feltételek mellett előnyösebb egy
gyorsabb módszert választani, még ha nem is mindig olyan pontos, mint amilyet a
rendelkezésre álló adatokból akár számíthatnánk, mégsem okoz fennakadást a
rendszer működésében a napokig tartó számítás. Ahhoz, hogy a kialakított módszer
gyors és könnyen megvalósítható legyen, de mégis megbízható maradjon, három
fontos szempontot kell figyelembe venni mindenképpen:


az átlagos szint meghatározása



trend



és a szezonalitások felismerése
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Ha ezen tényezők segítségével készítünk becslést, az számunkra megfelelő
megbízhatósággal és kellően gyorsan fog működni. A fentiek figyelembevételével
bemutatok három különböző, de egymásra épülő módszert, melyekkel gyorsan jól
használható becsléseket kaphatunk.

3.1 Exponenciális simítás
A legegyszerűbb módszer az exponenciális simítás, melynél a számítások
során figyelmen kívül hagyjuk, illetve nem feltételezzük a trendek és a szezonalitások
létezését. A módszer során a következő időperiódusra becsült érték az összes
korábbról ismert tényadatra építkezve készül, így elmondható hogy minden egyes
becslés magában foglalja az eddig ismert korábbi adatok összességét. Nyilvánvalóan,
ahogy az időben visszafelé haladunk, egyre kisebb súllyal vesszük figyelembe az
értékeket. Lényegébe az exponenciális simítás során egy súlyozott átlagot számítunk,
ahol az időben visszafele haladva exponenciálisan csökkennek a súlyok. Lássuk
konkrétan a módszer működését: minden egyes következő periódusra történő
becslés készítése során két adatot használunk fel, az előző periódus tényadatát, ezt
jelöljük 𝑧𝑡 -vel, és az előző periódusra korábban becsült értéket, azt pedig jelöljük 𝑍𝑡 vel. E két tag súlyozott átlagából számítjuk a következő periódus becslését. A
számításkor használt simítási együtthatót jelöljük 𝛼-val, melyre minden esetben igaz,
hogy:

0 < 𝛼 < 1.

Ekkor a 𝑡 + 1 -ik periódus becslése a következőképpen néz ki:
𝑍𝑡+1 = 𝛼 · 𝑧𝑡 + 1 − 𝛼 · 𝑍𝑡
𝑍𝑡+1 = 𝛼 · 𝑧𝑡 + 1 − 𝛼 ∙ 𝛼 ∙ 𝑧𝑡−1 + 1 − 𝛼 ∙ 𝑍𝑡−1
𝑍𝑡+1 = 𝛼 ∙ 𝑧𝑡 + 𝛼 ∙ 1 − 𝛼 ∙ 𝑧𝑡−1 + 1 − 𝛼

2

∙ 𝑍𝑡−1

𝑡

𝑍𝑡+1 = 𝛼 ∙

1−𝛼

𝑛

∙ 𝑧𝑡−𝑛 + 1 − 𝛼

𝑡+1

∙ 𝑍0

𝑛=0

Mielőtt a hozammenedzsment rendszer nekilátna a számítások elvégzésének, meg
kell határoznunk az 𝛼 simítási együtthatót. Ennek megválasztását nagyrészt az adott
cég stratégiai döntése határozza meg. Amennyiben kisebb, 0-hoz közeli 𝛼-t
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választunk, a becslés simább lesz, kevésbé kitett az adatok zajosságának, míg nagyobb
𝛼 választásával a becslést ugyan jobban befolyásolják a zajos adatok, de a piaci
változásokra gyorsabban reagálva hozza létre az előrejelzést.
Ezzel a módszerrel későbbi periódusok becslésére is a (𝑡 + 1)-ik periódusra
vonatkozó becslést használjuk, tehát:
𝑍𝑡+𝑘 = 𝑍𝑡+1

𝑘 = 2,3, … , 𝐾

3.2 Lineáris trend figyelembe vétele, avagy a Holt-módszer
A lineáris trend figyelembe vétele olyan esetekben javíthat a becslésen, ha
megfigyelhető egy stabilnak látszó növekedés (vagy épp csökkenés) az igények
beérkezésénél. A módszer akkor használható jól, ha a növekedés, vagy csökkenés
üteme hónapról hónapra stabilnak mondható, csak kisebb ingadozásokat mutat, mely
valószínűleg a külső, véletlen események következménye. A Holt-módszer a már
feljebb ismertetett exponenciális simítással megegyező alapgondolat szerint
működik. Ebben az esetben azonban ketté kell választani a feladatot, és a fenti
módszer alapján egy átlagos szint becslésére kerül sor (ez azért fontos, mert ha
valamilyen külső tényező miatt megszűnne a trendhatás, ehhez a szinthez
közelítenének az igények), majd ezen felül megbecsüljük a várható növekedést,
csökkenést is, végül ezek összegével közelítjük a következő periódusban beérkező
igények számát. Nyilvánvalóan az igények megfigyelésekor felfedezett trend nem
lineáris, egyenletesen növő, csökkenő lesz, ezért ennek közelítéséhez be kell
vezetnünk egy újabb simítási együtthatót, legyen ez 𝛽. Természetesen itt is igaz a
0 < 𝛽 < 1 feltétel. A fentiek alapján tehát a szint és a trend figyelembevételével a
következőképpen néz ki a becslésünk:
𝑍𝑡+1 = 𝐴𝑡 + 𝑇𝑡
Ahol 𝐴𝑡 az átlagos szint becslését jelöli, 𝑇𝑡 pedig a változás trendjének becslése, a már
feljebb említett exponenciális simítással.
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𝐴𝑡 = 𝛼 ∙ 𝑧𝑡 + 1 − 𝛼 ∙ (𝑍𝑡 + 𝑇𝑡 )
𝑇𝑡 = 𝛽 ∙ 𝑍𝑡 − 𝑍𝑡−1 + (1 − 𝛽) ∙ 𝑇𝑡−1
Tehát a Holt-módszer az átlagos szintek, és a trendek figyelembe vételével készít
becslést a következő periódusra, melynél fontos megjegyezni, hogy az eljárás során
azt várjuk a trend simított adataitól, hogy legalább olyan stabil legyen, mint az első
simítás, mely az átlagos igény becslésére szolgál. Tehát ebből következik, hogy a
számítások során, a simítási együtthatók megválasztásakor szem előtt kell tartani
célként a β≤α egyenlőtlenséget. Az előző módszerhez hasonlóan a Holt-módszerrel is
készíthetünk becslést több hónappal előre is.
𝑍𝑡+𝑘 = 𝐴𝑡 + 𝑘 ∙ 𝑇𝑡

𝑘 = 2, 3, … , 𝐾

Ekkor a szintet a sima exponenciális simításhoz hasonlóan egyszer határozzuk meg az
átlagos szintet, és ezt használjuk végig, míg a trendet nyilvánvalóan minden egyes
újabb hónapnál újra és újra hozzá kell adnunk a becsléshez, így tehát a fenti formula
határozza meg a többhavi előrejelzést.

3.3 Az átlagos szint, a trend és a szezonalitás
figyelembe vétele
A harmadik megközelítés, mely a két fentebb említett módszernél még
összetettebb, és pontosabb becslésre képes, hogy az átlagos szint meghatározása
mellett figyelünk az aktuális trendek alakulására is, és ezekkel párhuzamosan
megvizsgáljuk a szezonalitások jelentőségét is. Ez a tényező nagyon fontos mind a
légitársaságoknál, mind a hotelek üzemeltetésekor. Mindenki számára ismerős lehet a
helyzet, amikor hotelszobát szeretnénk foglalni, gyakran előfordul, hogy hétvégén
magasabb árat kell fizetnünk egyes szállodákban, vagy esetleg a karácsonyi,
szilveszteri időszakban nehezebben és persze drágábban tudunk akár szobát, akár
repülőjegyet foglalni, vásárolni. Amennyiben mindhárom (szint, trend, szezonalitás)
tényezőt figyelembe szeretnénk venni, több módszer közül is válogathatunk
kedvünkre.
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3.3.1 Additív Holt-Winters módszer

Számításainkhoz akkor választjuk ezt a módszert, ha az igények alakulásán
azt látjuk, hogy a szezonalitás hatásait nem befolyásolja az aktuális kereslet alakulása.
Egy légitársaság esetében például akkor lenne okunk ezt a módszert választani, ha a
decemberi jegyeladások minden évben 1 millió dollárral ugranának ki az átlagos
szinttől, függetlenül attól, hogy az adott évben milyen volt a kereslet, mit veszünk
átlagos szintnek. Itt a Holt-módszerhez hasonlóan kiszámítjuk a trend és
szezonalitásoktól mentes szintet, majd becslést adunk a trend és a szezonalitás
alakulására, végül ezeket összegezve kapjuk meg a végleges előrejelzést. A
szezonalitás szintén ingadozhat periódusról periódusra, ezért ezen faktor becslésére
be kell vezetnünk egy harmadik simítási együttható, legyen ez 𝛾.
Ekkor 𝛼, 𝛽, 𝛾 együtthatókra a következő feltételek teljesülnek:
0<𝛼<1
0<𝛽<1
0<𝛾<1
Az előzőleg említett módszerekből már jól ismert egyenletek a lejjebb látható módon
alakulnak. Ha a szezonalitás periódusát 𝐿-lel jelöljük, a külön-külön számított
exponenciális simítások a következőképpen építik fel a 𝑘 hónapra előre mutató
végleges becslést:
𝑍𝑡+𝑘 = 𝐴𝑡 + 𝑘 ∙ 𝑇𝑡 + 𝑆𝑡+𝑘−𝐿

𝑘 = 1,2, … , 𝐾

Ahol 𝐴𝑡 az átlagos szint becslését jelöli, 𝑇𝑡 a trend alakulását, 𝑆𝑡 pedig a szezonalitás
ingadozásának becslése.
𝐴𝑡 = 𝛼 ∙ 𝑧𝑡 − 𝑆𝑡−𝐿 + 1 − 𝛼 ∙ (𝑍𝑡 + 𝑇𝑡 )
𝑇𝑡 = 𝛽 ∙ 𝑍𝑡 − 𝑍𝑡−1 + (1 − 𝛽) ∙ 𝑇𝑡−1
𝑆𝑡 = 𝛾 ∙ 𝑧𝑡 − 𝐴𝑡 + (1 − 𝛾) ∙ 𝑆𝑡−𝐿
Ennél a módszernél az átlagos szint becslésénél megpróbáljuk a rendelkezésre álló
adatokat menetesíteni mindenféle szezonális hatásoktól, és így kiszámítani 𝐴𝑡 -t. Az 𝑆𝑡
változó becslésénél pedig épp fordítva, a konkrét értékeknél, igényeknél
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megpróbáljuk az átlagos szinten elvenni alóluk, és csak a szezonalitás hatását
vizsgálni.

3.3.2 Multiplikatív Holt-Winters módszer

Hasonló a fenti módszerhez a multiplikatív Holt-Winters módszer, melynek
során a különböző hatásokból számolt változókat nem összeadjuk, hanem szorozzuk.
Ezen módszer választása akkor indokolt, ha szezonalitást ugyan felfedezünk a
rendelkezésre álló adatsorban, de azt látjuk, hogy a szezonalitás abszolút mértékét
nagyban befolyásolja az adott periódus átlagos alakulása. Például egy rosszabb
(kevesebb értékesítést magában foglaló) periódusban is látszanak szezonális hatások,
de értékét tekintve sokkal kisebb mértékben, mint egy jobb, erősebb periódusban.
Ekkor jó választás a multiplikatív Holt-Winters módszer, mely a periodikus konstans
becslések helyett az adott hónapra egy szorzót becsül, így meglátszik a szezonalitás
ereje, mégis figyelembe veszi a gazdasági környezet alakulását, a vásárlói igényeket,
és az összes többi tényezőt, ami a keresletet befolyásolja.
Ez esetben is igazak a következő feltételek:
0<𝛼<1
0<𝛽<1
0<𝛾<1
Az egyenlet, ami alapján az adott hónap igényeit becsülhetjük, a következőképpen
alakul:
𝑍𝑡+𝑘 = 𝐴𝑡 + 𝑘 ∙ 𝑇𝑡 ∙ 𝑆𝑡+𝑘−𝐿

𝑘 = 1,2, … , 𝐾

Ismét 𝑍𝑡+𝑘 -val jelölve a k periódussal későbbre készített becslést, 𝐴𝑡 az átlagos szint
becslése, 𝑇𝑡 a trend alakulásának előrejelzése, 𝑆𝑡 pedig a szezonalitást jelezze 𝐿
periódussal.
𝐴𝑡 = 𝛼 ∙

𝑧𝑡
+ 1 − 𝛼 ∙ (𝑍𝑡 + 𝑇𝑡 )
𝑆𝑡−𝐿

𝑇𝑡 = 𝛽 ∙ 𝑍𝑡 − 𝑍𝑡−1 + (1 − 𝛽) ∙ 𝑇𝑡−1
𝑆𝑡 = 𝛾 ∙

𝑧𝑡
+ (1 − 𝛾) ∙ 𝑆𝑡−𝐿
𝑆𝑡
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Ahogy az a fenti egyenletekből is jól látszik, a módszer arra a gondolatra épül, hogy a
szezonalitás mértéke egy szorzóval határozható meg legjobban, itt ennek megfelelően
próbálunk szezonalitástól mentes átlagos szintet számolni, és „szint nélküli”
szezonalitást.
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4 Árazás
A hozammenedzsment alapvető célja a vállalatok profitmaximalizálása. Az,
hogy az adott cég milyen módszerrel szeretné elérni ezt, leginkább azon múlik, hogy
az ő esetében melyik módszerrel tud a leggyorsabban reagálni a piac változásaira,
igényeire (természetesen úgy, hogy a számításai stabilak, megbízhatóak maradjanak).
Ezt többféle módszerrel is megpróbálhatják elérni, ennek egyik módja a dinamikus
árazás. Ha egy cég az árak folytonos aktualizálásával szeretne a lehető legtöbb
profitra szert tenni, a hozammenedzsment rendszerének az árat kell elsődleges
változónak kezelnie, nem pedig a kapacitást. Bár a két módszer megközelítése
teljesen más, avatatlan szemeknek az eredmény hasonló lehet, hiszen ha az allokáció
felől közelítünk, és megnyitjuk/bezárjuk az alsó kategóriába tartozó jegyek
értékesítését, az természetesen az árak változásával jár, és talán vásárlóként ez a
legszembetűnőbb változás.
A hozammenedzsment rendszerek elterjedésekor még sokkal nagyobb arányban
használták a vállalatok a mennyiség alapú osztályozást. Ennek talán a legegyszerűbb
oka az, hogy a 80-as évek közepén még fontos volt előre rögzíteni az árakat, hiszen a
marketing kampányok, reklámok jó előre készültek. Nem lett volna célszerű a
dinamikus árazást használni fő változóként, hiszen mire egy kampány kiért volna a
célközönséghez, lehet, hogy az árak már rég magasabbak vagy épp alacsonyabbak
lettek

volna.

Ennek

megváltozásában

hatalmas

szerepe

van

az

internet

elterjedésének, hiszen ma már ha szeretnénk könnyedén megnézhetjük minden nap,
hogy éppen mennyiért kínálnak egy repülőjegyet Budapestről Londonba. Sőt, ami a
versenyt (és ezzel persze a hozammenedzsment rendszerek finomítását) nagyban
motiválja, hogy éppen ugyanilyen könnyedén összehasonlíthatjuk a konkurencia által
kínált repülőjegyekkel is. Tehát ma már igen elterjed módszer a dinamikus árazás is,
melyben nagyon sok lehetőség van, ezernyi válfaja az árak folyamatos
aktualizálásának.
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4.1 Légitársaságok árazása
A dinamikus árazásnak több különböző módja van, ezek közül, ami a
választott példánkhoz a legjobban illeszkedik, az a légitársaságok árazása, mely az idő
múlásával az árak emelésével igyekszik a cégek profitmaximumát elérni. A módszer
alapgondolata, hogy a hamarabb, (és persze olcsóbban) értékesített jegyek eladása
után a megmaradt jegyekért magasabb árat is kérhet a vállalat, hiszen akinek ekkor
jut eszébe, hogy utaznia kell, nyilván sürgős dolga van, valóban fontos neki, hogy
eljusson a céljához, tehát magasabb árat is elkérhetnek ezekért a jegyekért. Ez a
gondolat természetesen nem minden termékre alkalmazható, ezért alakultak ki
különböző módszerek, megközelítések a dinamikus árazás alkalmazásában.

4.2 Korlátolt információs értékesítések
A dinamikus árazás egy másik módja a korlátolt információs értékesítés.
Általában ha vásárolunk egy terméket, vagy szolgáltatást, mikor kifizetjük az árát,
tisztában vagyunk minden fontos tulajdonságával. A példánknál maradva, ha
vásárolunk egy repülőjegyet, tudjuk, hogy honnan hova repül majd a gép, hogy mikor
indul, mikor érkezik, hol kell átszállnunk, mennyi idő lesz az átszálláskor, hogy
mennyibe kerülnek a repülőjegyek, és mennyibe az illetékek, hogy milyen típusú
gépen fogunk utazni, és még sok más dolgot. Ezzel szemben a korlátolt információs
értékesítés egészen máshogy működik. Ekkor a vevő a vásárlás időpontjában csak
korlátolt mennyiségű információval rendelkezik. Ez azt jelenti egy repülőjegy
esetében, hogy tudja az utazás indulásának városát, a célállomást, az árat, amit az
utazásért kell fizetnie. Az ennél részletesebb információkat viszont csak a vásárlás
után kapunk az adott termékről, szolgáltatásról. Esetünkben például azt, hogy melyik
légitársaság melyik járatáról van éppen szó. Hány átszállással fogjuk elérni célunkat, a
járatok között mennyi idő áll rendelkezésünkre átszállni, és hasonló fontos
információkat. A korlátolt információs értékesítés elterjedése is nagyban köszönhető
a technikai fejlődéseknek, az internet térhódításának. A legnagyobb cégek, melyek így
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próbálnak meg repülőjegyeket, hotelszobákat értékesíteni, általában az interneten
keresztül árulják portékájukat. Csak hogy a legnagyobbakat megemlítsem, ilyen
alapokon nyugszik a hotwire.com vagy a cheaptickets.com vagy akár a Vacation
Packages, ahol repülőjegy-hotel, repülőjegy-hotel-autó, repülőjegy-autó vagy hotelautó kombinációkat is választhatunk nyaralásunkhoz. Ezen csomagokat ajánl az oldal,
különböző árakon, de természetesen a részleteket itt is csak fizetés után tudjuk meg.

4.3 Divatcikkek szezon végi leértékelése
A dinamikus árazásnak egy másik lehetősége a fentiektől teljesen különböző
módon működik. Az elméletet leginkább ruházati termékekre, divatcikkekre
alkalmazzák. Az alap ötlet nem más, mint hogy az aktuális szezon végéhez közeledve
egyre csökken a valószínűsége annak, hogy az adott terméket eladják, e miatt
csökkentik az árakat, hátha azzal növekszik a vásárlói kedv. Ez több szempontból is
fontos lehet. Gondoljunk egy divatcég tavaszi-nyári kollekciójára például. Ha a
termékeiket nem értékesítik adott év augusztusáig, esetleg szeptemberéig, később
már nem valószínű, hogy találnának rá vásárlót, következő nyáron pedig
nyilvánvalóan mindenki szívesebben vásárol az aktuális kollekcióból, mint a tavalyról
megmaradt darabok közül. És ebben az esetben még nem számoltunk azzal a
költséggel, ami a vállalatot terheli, ha egy évig tárolnia kell egy raktárban a termékeit.
A másik fontos szempont az ilyen cégeknél, hogy mielőtt elkezdik értékesíteni az
aktuális modelleket, nem igazán tudják megjósolni, hogy melyik termékek fognak
jobban fogyni, esetleg hogy melyik termékekből melyik méretek, ezért a szezon végén
megmaradt darabokat (amikre nyilván kisebb igény mutatkozott) csökkentett áron
értékesítik, hiszen így még mindig jobban járnak, mintha a nyakukon maradna.
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4.4 Promóciók
A promóciók olyan kampányokat jelentenek ahol az eladó a fogyasztóinak
bizonyos időtartamra csökkentett árakon, vagy valamilyen kedvezményekkel
értékesít.

Ennek

megkülönböztetni.

van
Az

két
egyik

különböző
esetben

fajtája,
a

gyártó

melyeket

nagyon

cég

kedvezményt

ad

fontos
a

kiskereskedőknek, a másik esetben pedig a kiskereskedő biztosítja a kedvezményt a
lakosság felé. Azért nagyon fontos a kettő közötti különbséget észrevenni, mert
teljesen más célokat szem előtt tartva értékesít a gyártó és a kiskereskedő. Míg a
gyártó cégnek kizárólag az ő általa készített termékek eladásából kell profitját
maximalizálni, addig egy kiskereskedőnek az összes általa tartott, ajánlott termék
értékesítéseiből kell a lehető legnagyobb profitra szert tennie. Fontos különbség még,
hogy gyártó promóciói nem minden esetben jutnak el a végső fogyasztókig, de
természetesen vannak lehetőségek arra is, hogy közvetlenül a fogyasztók számára
nyújtsanak

kedvezményeket

akár

kuponokkal,

akár

ajánlott

fogyasztói

ár

megjelölésével, vagy hasonló módszerekkel. Az árcsökkentések leginkább a
mindennapi fogyasztási cikkekre jellemzőek, hiszen ezek azok a termékek, melyek
árát, árának alakulását bármely átlagos ember jól ismeri. Ha meglátjuk egy
kiskereskedő plakátján vagy újságja címlapján, hogy 1 kg kenyér 89 forint, azt
mondjuk „Hú, az olcsó!”, míg ha azt látjuk, hogy 1 méter CD60 gipszkarton profil 128
forint, nem repesünk az örömtől, hiszen fogalmunk sincs, hogy az épp olcsó vagy
drága, hiszen nincs mihez viszonyítanunk, nem veszünk minden nap 2 m profilt a
sarki kisboltban. Effajta promócióknál a hosszú távú árcsökkentés nem ajánlott, ez a
termék elértéktelenedéséhez vezethet.
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5 Kapacitáselosztás
Egyszerű kapacitáselosztás
A kapacitáselosztás problémája azon időszakokban kerül elő, amikor több
vásárlói igény érkezik egy vállalathoz, mint ahányat ki tud elégíteni. Ha egy 100
férőhelyes repülőgépre 150 utas szeretne jegyet váltani, el kell döntenünk, ki kaphat
jegyet, és kit kell visszautasítanunk. Ezt a döntést sok különböző tényező befolyásolja,
de természetesen a legfontosabb szempont, amit figyelembe kell venni, a
profitmaximum elérésének célja. Nyilván minden vállalat szeretné a 150 vásárlói
igényből a 100 legjobban fizető vevőt kiválogatni, de vannak tényezők, amiket nem
szabad figyelmen kívül hagyni. Nagyon fontos minden cég számára a stabilitás,
kiszámíthatóság, épp ezért egy biztos, rendszeresen, de kisebb áron vásárló ügyfelet
nem jövedelmező visszautasítani, még ha az adott járaton lenne még igény magasabb
kategóriájú jegyekre, akkor sem. Tehát a fentiek alapján a hozammenedzsment
rendszerek feladata ebben a szakaszban, hogy a rendelkezésre álló kapacitást elossza
a különböző fogyasztói osztályok között, meghatározza, a fogyasztók mely
szegmensének a kapacitás mekkora hányadát biztosítjuk. Ez többféleképpen
történhet, a módszereket a következőkben ismertetem.

5.1.1 Kiosztási költségek

Az első, és talán legegyszerűbb módszer az allokációra hogy minden egyes
beérkező igény esetén eldöntjük, hogy az ár amit a vevő kínált a termékért, nekünk
megfelelő e, ha igen eladjuk neki a kínált árut, szolgáltatást, ha pedig azt gondoljuk,
ennél magasabb áron szeretnénk értékesíteni az adott terméket vagy szolgáltatást,
visszautasítjuk az igényt. Ezzel a módszerrel a legnagyobb probléma az, hogy minden
egyes értékesítés után újra kell számítanunk azt az elvárt értéket, ami alatt nem
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szeretnénk értékesíteni a következő termékegységet. Ezt a küszöbszámot, értéket
általában az alapján határozzuk meg, hogy a cégünknek mennyit ér az a lehetőség,
hogy egy későbbi időpontban esetleg drágábban is értékesíthetné az adott terméket.
Ez alapján készítünk az adott vállalatra szabottan egy függvényt, mely megmutatja a
már értékesített termékmennyiség függvényében az optimálisan várható profitot,
hozamot.

Jelöljük ezt a függvényt 𝑃(𝑥)-szel. Ebben az esetben tehát az 𝑛-ik

termékegységet akkor értékesítjük, ha az érte kínált ár legalább 𝑉 𝑛 − 𝑉(𝑛 − 1). A
fentieket szem előtt tartva egy egyszerű, viszonylag könnyen használható szabályt
kapunk az értékesítési határokra, és ugyan csak egyetlen értéket kell tárolnunk a
folyamat során (a küszöbszámot), de az minden értékesítés után újraszámolandó.

5.1.2 Foglalási korlátok elhelyezése

Foglalási korlátok elhelyezésekor már az értékesítés megkezdése előtt
elvégzett számítások alapján meghatározzuk, hogy a különböző kategóriákban
történő értékesítések a rendelkezésre álló jegyek mekkora részét tegyék ki. Tehát
előre meghatározzunk, hogy mekkora kapacitásokat rendeljünk az egyes értékesítési
kategóriákhoz. Ezt a módszert kétféleképpen alkalmazhatjuk:


PBL

(Particioned

Booking

Limits):

A

partícionált

foglalási

határok

meghatározása annyit tesz, hogy meghatározzuk, melyik célcsoportnak milyen
áron mekkora részét szeretnénk értékesíteni a kapacitásainknak. Ez azt jelenti
a repülőjegyek esetében, meghatározzuk, hogy hány jegyet árusítunk a turista
osztályon, hányat az első osztályon és hányat a biznisz kategóriában.


NBL (Neasted Booking Limits): Ez az eset az egymásba illesztett foglalási
határokat jelenti. A fenti esettel ellentétben, itt meghatározzuk a különböző
kategóriákat, kiszámítjuk az különböző típusú jegyeken elkönyvelt profit
mértékét, majd ez alapján úgy határozzuk meg a foglalási limiteket, hogy
bármely magasabb kategóriájú osztály foglalhasson jegyet az alacsonyabb
kategóriáknak szánt kapacitásból, de fordítva ugyanez ne fordulhasson elő.
Tehát miden kategóriához egy maximális kapacitást rendelünk el, amelyek
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egymással átfedésben vannak, ezért rugalmasan alkalmazkodnak az aktuális
vásárlói igényekhez. Ezzel elkerülhetjük azt a helyzetet, hogy az alacsonyabb
kategóriákban megmaradnak esetleg üres helyek, míg a magasabb kategóriák
mind elkelnek, sőt kénytelenek vagyunk visszautasítani az oda érkező
igényeket.

5.1.3 Littlewood modell (kettő osztályra)

Ebben az esetben két értékesítési osztályt különböztetünk meg, jelöljük
ezeket 𝐶1 , 𝐶2 -vel. A két osztályhoz tartozó két különböző értékesítési árat jelöljük
𝑝1 , 𝑝2 -vel, melyekre igaz, hogy 𝑝2 < 𝑝1 . Korábbi adatokból készített becslések alapján
𝐶1 értékesítési osztályba 𝐷1 igény érkezik majd, 𝐹1 eloszlással. Hasonlóan ismerjük 𝐶2
kategória adatait is. A rendelkezésre álló összes kapacitásunkat jelöljük 𝐶-vel. A
modell alkalmazása során feltételezzük, hogy a két különböző kategória igényei
időben elkülöníthetőek, tehát először érkeznek a 𝐶2 -es igények, majd ezt követően a
𝐶1 -es kategóriába tartozó megrendelések. Ez esetben a hozammenedzsment rendszer
feladata, hogy meghatározza, a rendelkezésre álló kapacitás mekkora részét
értékesítjük a 𝐶2 -es osztályban, vagy másképp megfogalmazva melyik az az
utolsóként érkező 𝐶2 -es igény, melyet még elfogadunk, mielőtt bezárnánk a kategória
értékesítését. Képzeljük el azt a helyzetet, hogy 𝑡 időpillanatban még 𝑥 kapacitás áll
rendelkezésünkre, ekkor beérkezik egy 𝐶2 -es igény. Ez esetben két lehetőségünk van:
elfogadjuk, vagy elutasítjuk az adott igényt. Ha a kérést elfogadjuk, abból 𝑝2 bevétele
származik a cégnek, ha nem fogadjuk el, egyben azt is jelenti, hogy ebben a
pillanatban bezártuk a 𝐶2 -es kategória értékesítését. Ekkor abban az esetben
realizálunk 𝑝1 bevételt az adott termékegységen, ha 𝐷1 ≥ 𝑥. Ellentétes esetben a
megmaradt kapacitásainkat nem tudjuk teljes mértékben kihasználni. Ezek alapján az
𝑥-ik termékegység várható bevétele:
𝑝1 ∙ 𝑃(𝐷1 ) ≥ 𝑥)
Így már egyértelmű, hol kell meghatározni a foglalási határt. Egészen addig
értékesítünk másodosztályra szóló jegyeket, amíg az azokért beszedett ár legalább
28

akkora, mint a feljebb említett esetleges első osztályú jegyekből származó bevétel,
tehát:
𝑝2 ≥ 𝑝1 ∙ 𝑃(𝐷1 ≥ 𝑥).
Ekkor 𝑥 az idő múlásával nyilván csökken, de fontos megjegyezni, hogy ezzel együtt
nő annak a valószínűsége, hogy legalább ennyi igény érkezik majd a 𝐶1 -es
kategóriába, épp ezért biztosan ∃𝑦 ∗ amelyre:
𝑝2 ≥ 𝑝1 ∙ 𝑃(𝐷1 ≥ 𝑦 ∗ + 1), és 𝑝2 < 𝑝1 ∙ 𝑃(𝐷1 ≥ 𝑦 ∗ ).
Ezek alapján, az eloszlásfüggvény folytonosságát feltételezve néhány lépésben
megkaphatjuk a Littlewood szabályként ismert formulát a következőképpen:
𝑝2 = 𝑝1 ∙ 𝑃(𝐷1 > 𝑦 ∗ )
𝑝2
= 𝑃(𝐷1 > 𝑦 ∗ )
𝑝1
𝑝2
1 − = 𝑃 𝐷1 < 𝑦 ∗
𝑝1
𝑝2
𝐹 𝑦∗ = 1 −
𝑝1
𝐹 −1 1 −

𝑝2
= 𝑦∗
𝑝1

A fentiek alapján könnyedén meghatározhatjuk a 2-es kategória értékesítésének
határát a ℎ∗ = 𝐶 − 𝑦 ∗ egyenlet alapján. Ez a modell kisebb változtatásokkal
átültethető több osztályos értékesítésre is. Ez esetben a foglalási korlátok kiszámítása
bonyolultabban történik, éppen ezért sokkal több időt vesz igénybe, így a
hozammenedzsment rendszerek általában nem alkalmazzák. Az RSM működése során
nagyon fontos a gyors és megbízható eredmény, ezért nem használnak lassú, de talán
egy kicsivel pontosabb módszereket. A számítási módszer megválasztásakor szem
előtt kell tartani, hogy könnyen programozható legyen a modell, ezért fontos a
heurisztikák gyakorlatba ültetése, hogy minél hamarabb megbízható eredményt
kapjunk. A következő módszer több osztályos árusításra használható, mégis az
általánosítások miatt gyors, és pontos eredményt ad.
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5.1.4 Expected Marginal Seat Revenue version a (EMSR-a)

Ez a módszer egyszerre ötvözi a fent leírt modell egyszerűségét, és a több
érékesítési osztály lehetőségét, ezért igen jó választás a hozammenedzsment rendszer
működésének megválasztásakor. Az alapötlet az, hogy egy több osztályos modell
esetén, az egymást követő értékesítési osztályoknál páronként számítsunk foglalási
korlátokat, majd az aktuális osztály után következők összességével becsüljük meg a
nekünk éppen szükséges határt. Ez gyakorlatban a következőképpen néz ki. Adott 𝑛
db különböző értékesítési osztály, jelöljük ezeket 𝐶𝑛 , 𝐶𝑛−1 , 𝐶𝑛−2 , … , 𝐶2 , 𝐶1 -gyel. Az első
igények a 𝐶𝑛 -es osztályból érkeznek. Az igények számát jelölje 𝐷𝑛 , 𝐷𝑛 −1 , … , 𝐷1 . Az
osztályok

értékesítési

árait

jelöljük

𝑝𝑛 , 𝑝𝑛−1 , … , 𝑝2 , 𝑝1 –gyel,

ahol

igaz

a

𝑝𝑛 < 𝑝𝑛−1 < ⋯ < 𝑝2 < 𝑝1 összefüggés. Akülönböző kategóriákba érkező igények
eloszlását pedig jelöljük 𝐹𝑛 , … , 𝐹1 -gyel. Ekkor a 𝑗 + 1 –ik osztály értékesítésekor 𝑦𝑗 -t
szeretnénk meghatározni, azaz a 𝑗, 𝑗 − 1, … , 2, 1 -es értékesítési osztályok foglalási
korlátainak összességét. Tekintsük az 𝑘-ik osztályt a még (fent említett) hátralévő
értékesítési osztályokból, majd azt hasonlítsuk össze a 𝑗 + 1 –ik osztállyal, és ebből
𝑗 +1

állapítsuk meg az 𝑦𝑘

foglalási korlátot. Ezt a Littlewood szabály alapján a

következőképpen tehetjük meg:
𝑗 +1

𝑝𝑘 ∙ 𝑃 𝐷𝑘 > 𝑦𝑘

= 𝑝𝑗 +1

𝑗 +1

𝑦𝑘

= 𝐹 −1 1 −

𝑝𝑗 +1
𝑝𝑘

Ezt a határt kiszámítjuk minden egyes (𝑗 + 1)-nél magasabb kategóriájú foglalási
osztályra, majd ezek összegével becsüljük 𝑦𝑗 -t.
𝑗
𝑗 +1

𝑦𝑗 =

𝑦𝑘
𝑘=1

Ezzel a módszerrel gyorsan, egyszerűen megkaphatjuk az egyes osztályokhoz tartozó
foglalási határokat.
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5.1.5 Expected Marginal Seat Revenue version b (EMSRb)

A következő módszer a fent említett a verzióhoz hasonlóan a Litlewood
módszer alapján működik, de szintén több osztályos modellek foglalási határainak
kiszámítására alkalmazható. A fenti módszertő kicsit eltérő módon működik, itt nem
az egymás után következő foglalási osztályokra számítjuk ki a határokat, hanem
minden egyes újabb osztály értékesítésekor az összes utána következő osztály
adataiból készítünk egy aggregált osztályt, és ezzel számolunk. Bonyolultságát
tekintve ez a módszer is jól alkalmazható, gyorsan készít eredményeket, és
legtöbbször az optimálistól csak kis eltérés mutatkozik az eredményekben. A
jelölések legyenek a feljebb leírt módszerrel azonosak.
A (𝑗 + 1) –ik foglalási osztály értékesítésekor itt is 𝑦𝑗 -t szeretnénk meghatározni,
melyhez a még hátralévő foglalási osztályok igényeit összegezzük:
𝑗

𝑆𝑗 =

𝐷𝑘
𝑘=1

Ezen kívül szükségünk lesz egy értékesítési árra, melyet szintén a még hátralévő
foglalási

osztályok

értékesítési
𝑝𝑗 =

árainak

súlyozott

átlagából

kapunk.

𝑗
𝑘=1 𝑝𝑘 ∙ 𝐷𝑘
𝑗
𝑘=1 𝐷𝑘

Ezek alapján a módszer a Littlewood szabály alkalmazásából következik, hogy 𝑦𝑗 -t a
következőképpen kell megválasztani bármely foglalási osztály számára:
𝑝𝑗 ∙ 𝑃 𝑆𝑗 > 𝑦𝑗 = 𝑝𝑗 +1
𝑦𝑗 = 𝐹 −1 1 −

𝑝𝑗 +1
𝑝𝑗

5.1.6 Vásárlói szokások figyelembevétele

Egy egészen más megközelítés alapján végiggondolhatjuk azt is, hogy minden
esetben vannak az árakra érzékeny és kevésbé érzékeny vásárlók. Ez utóbbiak
csoportja, amíg elérhető olcsóbb árkategóriájú jegy, nyilván azt választják, de ha ezen
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kategória értékesítését bezárták, akkor is hajlandóak vásárolni a magasabb árfekvésű
termékekből. Ezt a következőképpen vezetjük be a modellünkbe. Azt feltételezzük,
hogy bármely eredetileg 𝐶2 -es kategóriában vásárló ügyfél az osztály bezárása után 𝑞
valószínűséggel vásárol a 𝐶1 -es kategóriából, nyilvánvalóan 𝑝1 -es áron. Ezzel a
bővítéssel a modell nagyobb valószínűséggel utasít majd vissza egy 𝐶2 -es igényt,
hiszen az eredetihez képest nagyobb kereslet lesz a (habár nyilván kényszerből) a 𝐶1 es kategória iránt. A fent leírt kétosztályos modell alapegyenlete az értékesítések
meghatározására így nézett ki eddig:
𝑝2 ≥ 𝑝1 ∙ 𝑃(𝐷1 > 𝑥)
Ez az itt említett finomítással a következőre változik:
𝑝2 ≥ 1 − 𝑞 ∙ 𝑝1 ∙ 𝑃 𝐷1 > 𝑥 + 𝑞 ∙ 𝑝1
Tehát ha figyelünk a vásárlók rugalmasságára is, akkor magasabb áron
értékesíthetjük az adott terméket, szolgáltatást, csak a fenti egyenlőtlenségnek eleget
tevő árajánlatokat fogadjuk el. Ez a módszer segítséget nyújt a kétosztályos
értékesítés finomításához, de komoly problémája, hogy nem bővíthető a
többosztályos modellezéshez pontosan. Ennek fő oka, hogy a kétosztályos
értékesítésnél a vásárlónak azt a döntést kell csupán meghoznia, hogy x helyett y áron
is megvásárolná-e a terméket, ha nincs más választása. Ezzel ellentétben, a
többosztályos modellben ezt a döntést nagyon sok különböző árszintre kellene
meghoznia, ami a valóságtól elrugaszkodó eredményeket hozna. Természetesen el
lehet játszani a gondolattal, hogyan viselkedne például az EMSR modell, ha
figyelembe vennénk ezt a tényezőt is. Ekkor a következő egyenletet írhatjuk fel:
𝑝𝑗 +1 = 1 − 𝑞𝑗 +1 ∙ 𝑝𝑗 ∙ 𝑃 𝑆𝑗 > 𝑦𝑗 + 𝑞𝑗 +1 ∙ 𝑝𝑗 +1
A formulában 𝑞𝑗 +1 annak a valószínűségét jelöli, hogy egy 𝐶𝑗 +1 -es vásárló, az osztály
értékesítésének bezárása után is vásárol valamely magasabb árfekvésű osztályból.
𝑝𝑗 +1 pedig jelölje azt az árat amit az ilyen kényszerített értékesítésekből könyvel el a
cég. Ezt az egyszerűbb számítások érdekében általában 𝑝𝑗 -vel helyettesítjük, azt
feltételezve, hogyha egy vásárlót átkényszerítünk magasabb árfekvésbe, akkor a még
nyitott értékesítési osztályok közül a legolcsóbbat választja majd.
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6 Túlfoglalás
A túlfoglalásoknak nagyon fontos jelentősége van a légitársaságok, szállodák
működésében. A cégek szeretnék kihasználni a teljes kapacitásukat, hiszen így
tehetnek szert a legnagyobb profitra, de ez nem is olyan egyszerű feladat, mint
gondolnánk. Majd minden esetben (ha a légitársaságoknál maradunk, minden
járaton) előfordulnak lemondott utazások, és persze a no-show is befolyásolja a
kihasználtságot. Ez nem más, mint aki nem mondja le jegyét, egyszerűen nem jelenik
meg a járat indulásakor. Valójában a két cselekmény között az egyetlen különbség az
időbeli alakulásuk. Az eredmény mindkét esetben egy üres hely a járaton, a különbség
csak az hogy mikor szerzünk tudomást az üres helyről.

6.1 Statikus túlfoglalási modellek
A statikus modell az egyik legegyszerűbb módszer a túlfoglalások
mértékének meghatározására. Ebben az esetben nem vesszük figyelembe a
lemondások időbeli alakulását, tehát ebben a modellben nem különböztetjük meg a
lemondásokat, és a nem megjelenéseket. A modell alkalmazásakor tapasztalati alapon
készítünk egy becslést a lemondások arányára, tehát kapunk egy valószínűséget,
amely megmutatja, hogy mekkora eséllyel jelenik meg a vásárlónk a járat indulásakor.
Ez alapján megkapjuk a várható lemondások számát, ebből már egyértelmű, hogy
hány jeggyel kell többet értékesítenünk, ha a járat indulásakor nem szeretnénk üres
helyeket a gépen. Természetesen előfordulhat, hogy mégsem történik annyi
lemondás, mint amennyit a számításainkban vártunk. Erre az esetre minden
vállalatnak készítenie kell akciótervet, melyben előre rögzíti, hogy mi történik ilyen
esetben, kitől tagadja meg az utas szállítást, melynek meghatározásakor (és általában
a túlfoglalási korlátok meghatározásakor) nagyon fontos figyelembe venni a
reputációs kockázatot.
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6.1.1 Binomiális modell

Ezen modell alkalmazásakor a következő feltételezésekkel élünk:
Feltételezzük hogy a lemondások egymástól függetlenül történnek, vásárlók azonos
valószínűséggel mondják le az utazásukat, és hogy a lemondások valószínűsége csakis
az utazásig hátralevő idő függvénye, nem befolyásolja az, hogy milyen régen történt a
foglalás, tehát Markov folyamat. Jelöljük 𝑡-vel a gép indulásáig hátralevő időt, 𝐶-vel az
tényleges kapacitásunkat, 𝑞-val pedig azt a valószínűséget, hogy a foglalás teljesülni
fog. 𝑍(𝑦) legyen a teljesülő foglalások száma, ha 𝑦-nal jelöljük az aktív foglalások
számát.
𝑃𝑦 𝑧 = 𝑃 𝑍 𝑦 = 𝑧 =

𝑦
∙ 𝑞 𝑧 ∙ (1 − 𝑞)𝑦 −𝑧
𝑧

Itt 𝑧 = 0,1, … , 𝑦 értékeket vehet föl. Hasonlóképpen felírható
𝑧

𝐹𝑦 𝑧 = 𝑃 𝑍 𝑦 ≤ 𝑧 =
𝑘=0

𝑦
∙ 𝑞 𝑘 ∙ (1 − 𝑞)𝑦−𝑘
𝑧

Természetesen z itt is ugyanazon értékeket veheti fel. A feladat itt is adott, az ismert
adatok, vásárlói tulajdonságok alapján meghatározni azt a 𝐶 értéket, amivel a
kapacitásaink maximális kihasználtságát tudjuk biztosítani. Tehát egy olyan
túlfoglalási határt kell meghatározni, mellyel a teljesült foglalások becsült száma
éppen a kapacitásunkkal egyezik meg.

6.1.2 Visszautasítási arányok

Egy másik megközelítés a visszautasítások arányából kiindulva határozza
meg a túlfoglalások mértékét. Legyen a túlfoglalási határ 𝑥, a rendelkezésre álló
kapacitás ismét 𝐶, az aktív foglalások száma 𝑦. Jelöljük 𝑜1 𝑥 -szel azt a valószínűséget,
hogy lesz olyan elfogadott igény, melyet nem tudunk majd teljesíteni. Ez alapján
𝑜1 𝑥 = 𝑃 𝑍 𝑥 > 𝐶 = 𝐹𝑥 (𝐶).
Tehát az 𝑥 foglalási határ bevezetésével biztosíthatjuk, hogy a visszautasított
foglalások valószínűsége nem haladja meg 𝑜1 (𝑥) értékét. Hasonló megközelítéssel
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meghatározhatjuk 𝑥 túlfoglalási korlát mellet a visszautasított vásárlók arányát,
nyilván ez optimális esetben minimális:
𝑜2 𝑥 =

𝑥
𝑘=𝐶+1(𝑘

𝐸 𝑍 𝑥 −𝐶
=
𝐸𝑍 𝑥

− 𝐶) ∙ 𝑃𝑥 (𝑘)
𝑥 ∙ (1 − 𝑞)

Fontos megjegyezni, hogy mindkét esetben a foglalások alakulásának a lehető
legkedvezőtlenebb esetét mutatja a formula. Tehát az itt meghatározott valószínűség,
és arány maximális érték.

6.1.3 Határhaszon megállapításával

Az itt bemutatott modell alapötlete a túlfoglalási korlát meghatározására, a
határhaszon megállapítása minden egyes eladott repülőjegyre. Tehát a kérdés az,
hogy ha foglalási korlátunkat eggyel megemeljük, ez által még egy jegyet tudunk
értékesíteni, akkor az így szerzett bevétel meghaladja-e a visszautasítások költségét.
Vagyis hogy egy következő jegy értékesítéséből több bevételünk származik e, mint
amennyi veszteséget generálunk vele. Ezen érték kiszámításához szükségünk van
arra, tudjuk mekkora veszteségünk/költségünk van egy-egy visszautasított ügyfélen.
Ezt a költséget jelöljük 𝑐-vel. Ekkor a repülőgépék indulásakor megjelenő utasok
számát jelölje 𝑧. Így a visszautasítás költségét meghatározó függvény 𝑐 𝑧 . Erről
tegyük fel, hogy konvex. Ekkor az újabb jegyek értékesítésén elérhető határhaszon
függvényt a következőképpen írhatjuk fel:
𝑉 𝑦 =𝑝∙𝑦−𝐸 𝑐 𝑍 𝑦
A fenti egyenletben 𝑦 jelöli a foglalások számát, 𝑍 𝑦 a megjelenő ügyfelek számát, 𝑝
pedig az értékesítési árat. A fent állított feltételezés mellett, (hogy 𝑐 𝑧 konvex) 𝑉 𝑦
függvény konkáv, ez esetben pedig az értékesítést addig kell folytatni, míg
∆𝑉(𝑦) = 𝑉(𝑦) − 𝑉(𝑦 − 1) pozitív. Ebből következik, hogy az optimális foglalási határt
𝑥 ∗ -gal jelölve, az a következőképpen alakul:
𝑥 ∗ = 𝑚𝑎𝑥 𝑥|𝐸 𝑐 𝑍 𝑥

− 𝐸 𝑐(𝑍 𝑥 − 1 ) ≤ 𝑝
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6.2 Dinamikus túlfoglalási modellek
A dinamikus túlfoglalási modellek működésük során figyelembe veszik az idő
múlását. Ebben az esetben megfigyeljük a lemondások dinamikáját, hogy jellemzően a
foglalástól számítva melyik foglalási osztályban mikor jellemzőbbek a lemondások,
vagy esetleg a járat indulásáig hátralevő idő alapján határozzuk meg a lemondások
időbeliségét. A dinamikus számítási módszerekkel pontosabb eredményekre
juthatunk, több szempontot vehetünk figyelembe, de a modellek bonyolultsága miatt
ezek a módszerek nem jellemzőek a hozammenedzsment rendszerekben. Olyannyira
fontos az egyszerű és gyors módszerek választása, hogy még a fent említett statikus
modelleket is gyakran még tovább egyszerűsítik. Vannak dinamikus modellek, melyek
a lehetőségekhez képest gyorsan működnek, viszont ezek a módszerek általában
olyan feltételezésekkel élnek, melynek nagyon ritkán vagy sosem teljesülnek, éppen
ezért a megbízhatóságuk nem megfelelő. (Ilyen feltételezés például, hogy a
lemondások függetlenek minden vásárlóra, vagy, hogy azonos költségekkel tudunk
visszautasítani minden igényt. Ezek általában nem teljesülnek, hiszen gyakran
vásárolnak párok, családok, csoportok repülőjegyet, az ő lemondásaik nyilván nem
függetlenek.)
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7 Összefoglaló
A feljebb leírtak alapján a hozammenedzsment rendszerek működésük során
4 lépést végeznek: Készítenek egy becslést a várható igényekről, megpróbálják
kiszámítani, mekkora kereslet várható a termék, szolgáltatás esedékességéig, jelen
esetben a repülőgép indulásáig. Ennek kiszámításához fontos a megfelelő módszer
kiválasztása, hiszen a többi lépésben az itt megbecsült adatokkal dolgozunk tovább. A
következő feladata a hozammenedzsment rendszernek az árazás. Ekkor kiválasztjuk a
megfelelő árazási stratégiát, majd annak segítségével meghatározzuk az értékesítési
árakat. Ezután következik az allokáció, ekkor felosztjuk a rendelkezésre álló
kapacitást a foglalási osztályok között A negyedik lépés pedig a túlfoglalási határok
meghatározása. Ez azért nagyon lényeges, mert ennek segítségével lehet a teljes
kapacitást kihasználni minden esetben.
Ezen lépések elvégzésével, és a fenti módszerek alkalmazásával a vállalatok képesek
nagyobb hozamot elérni, a kiélezett piaci versenyben nagyobb részesedéshez jutni. Ez
manapság minden cég számára az egyik legfontosabb cél, ezért a hozammenedzsment
rendszerek használata ma már kikerülhetetlen szinte minden iparágban.
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8 Köszöntenyilvánítás
Elsősorban Fullér Róbertnek szeretném megköszönni a szakdolgozat elkészítése során
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jöhetett volna létre ez a dolgozat. Köszönöm.
Szeretnék még köszönetet mondani Chmelik Gábornak a sok-sok technikai segítségért, és
végtelen türelméért, Harangozó Ádámnak, szintén leginkább türelméért, támogatásáért.
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