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RAFFAI MÁRIA 
 
A gazdaságban végbemenő dinamikus változások, 
az informatikai szakemberekkel szemben támasztott 
fokozott elvárások, az egyre növekvő munka-
erő-piaci követelmények szükségessé teszik, hogy a 
szakmai képzés folyamatosan illeszkedjen a meg-
változott feltételekhez, az ICT-szakmával szemben 
támasztott hazai és nemzetközi követelményekhez.  

A Neumann János Számítógép-tudományi Társa-
ság Gazdaságinformatikai Kutatási és Oktatási 
Fóruma (NJSzT GIKOF) a kutatásban, az okta-
tásban valamint az üzleti szférában tevékenykedő 
szakemberek közössége, amely a fórumain a 
szakma aktuális kérdéseivel foglalkozik, konkrét 
megoldásokat, esettanulmányokat mutat be, meg-
oldásra váró kérdéseket vet fel. Alapvető célja 
kettős: egyrészt a gazdaságinformatikai kutatások 
és az üzleti alkalmazások terén elért eredmények 
és tapasztalatok megvitatása, másrészt, hogy a 
szakképzésért felelős oktatókat összehozza a 
technológiai fejlesztésekkel foglalkozókkal valamint 
az IT-szakembereket alkalmazó cégekkel.  

A 2000-ben alapított NJSZT GIKOF szakmai szer-
vezet idén immár 11. alkalommal rendezi meg kon- 
konferenciáját, amelyet nemcsak a hazai szakem-  

berek fórumaként szervez meg, de meghívja és 
fogadja a szakma nemzetközileg is elismert külföldi 
képviselőit is. Az elmúlt évtized tapasztalatai azt 
mutatták, hogy a rendezvény programja, a külön-
böző témák nagy érdeklődésre tartanak számot, a 
személyes találkozás és eszmecsere, az érdekeltek 
baráti beszélgetései elősegítik az együttműködést 
és a hatékonyabb szakmai munkát. 

Érdemes azonban megállnunk, visszatekinteni az 
elmúlt évekre, áttekinteni a programjainkat, értékelni 
eredményeinket, összegezni a tapasztalatokat és 
nem utolsósorban előretekinteni. A jelen konferencia 
egyben mérföldkő is, amennyiben stratégiát váltunk, 
úgy gondoljuk, hogy vándor-jelleggel meghatározva 
a helyszíneket talán érdekesebbé, színesebbé te-
hetjük a rendezvényünket, de egyben egyfajta át-
gondolásra, talán a programunk megújítására is 
késztet bennünket. Áttekintve a konferenciáinkat 
(lásd alábbi táblázat) láthatjuk, hogy már az első 
konferencia is felkeltette a szakemberek érdeklő-
dését, és bár változó intenzitással, de mind az elő-
adások számában, mind pedig a résztvevőket ille-
tően egy stabil, megrendezésre érdemes program-
sorozatot tudhatunk magunk mögött. 

 

 Résztvevők 
száma 

Előadások 
száma 

Szekciók +kerekasztal vitaindító előadások száma 

2003 43 18 3+4 
2004 57 25 4+1 
2005 ISBIS 51 27 5 
2006 49 22 6+1 
2007 54 38 6 
2009  
OGIK + Confenis 

100 
22 kül.orsz. 

78 3 párhuzamos sávban  
13 különböző szekció 

2010 Pécs 58 45 8+2 
2011 50 33 5 
2012 56 29 5 
2013 55 30 plenáris + 4 szekció +kerekasztal 
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A számok nemcsak sikeres rendezvénysorozatról, 
a konferencia eredményességét árulkodnak, de 
tükrözik a folyamatos, stabil igényt is. Figyelembe 
véve, hogy a szervezők és a programbizottság 
részéről mind a konferencia megrendezése, mind 
pedig az előadások bírálata, a szakmai program, a 
szekciók összeállítása valamint maga a lebonyolí-
tás is valójában elhivatottságból végzett munka volt, 
szerénytelenség nélkül lehetünk büszkék a telje-
sítményre. 

Érdemes néhány konferenciát kiemelni! 

Két sikeres rendezvény után a GIKOF elnöksége és 
az OGIK Programbizottsága úgy döntött, hogy 
2005-ben nemzetközi méretekben hirdeti meg a 
gazdaságinformatikai konferenciát (ISBIS’2005), és 
csak angol nyelvű előadásokat fogad. Az elegáns 
környezetben (Hotel Konferencia) elhangzott elő-
adások nagy érdeklődésre tartottak számot, de a 
Programbizottság úgy érzékelte, hogy több, a 
gazdaságinformatikai témákban érdekelt hazai 
kolléga azért maradt el, mert nem tudta vállalni, 
hogy az előadását angol nyelven tartsa meg. Ez 
egy komoly tanulság volt számunkra, amely arra 
késztetett bennünket, hogy stratégiát váltsunk. Bár 
konferenciáinkat továbbra is nemzetközinek tekin-
tettük, az angol nyelvű szekciók mellett magyar 
nyelvűeket is a programba iktattunk. 

2008-ban pályázatot nyújtottunk be az IFIP1 Enter-
prise Information System szakbizottságához a 
CONFENIS 2  nemzetközi konferencia megrende-
zésére, amelyet szervezetünk nyert el. Ez nagy 
megtiszteltetés volt számunkra! Tekintettel arra, 
hogy egy ilyen rendezvény megszervezése lénye-
gesen nagyobb munkát, odafigyelést és felelősséget 
jelent, úgy döntöttünk, hogy 2008-ban nem szerve-
zünk OGIK konferenciát, hanem meglévő korlátozott 
kapacitásainkat inkább a nemzetközi rendezvény 
sikeres lebonyolítására fordítjuk. Döntésünk he-
lyességét igazolja, hogy a 22 különböző országból 
érkezett vendég érzékelte, hogy hazánkban komoly 
és eredményes szakmai munka folyik, amelyről el-

                                                      
1 IFIP: International Federation on Information Processing 
(www.ifip.org) 
2 CONFENIS: International Conference on Research and 
Practical Issues of Enterprise Information Systems  

ismerően nyilatkozott. A konferenciasorozatra visz-
szatekintve rendkívüli döntés volt, hogy a hagyo-
mányosan Győrben rendezett konferenciát 2010--
ben áthelyeztük Pécsre, az akkor Európa Kulturális 
Fővárosa címet elnyert dél-magyarországi városba. 

Konferenciáinkon nemcsak a szakma jeles képvi-
selői kapnak lehetőséget eredményeik megismer-
tetésére és megvitatására. Rendezvényeink otthont 
adnak a doktoranduszok bemutatkozására is, és - 
támogatva a tehetséges hallgatókat - rendszeresen 
megszervezzük a tudományos munkát is végző 
fiatalok fórumát is. Ösztönözésül a legjobb mun-
kákat elismerésben és díjakban részesítjük. 

Ezúton mondunk köszönetet mindazon intézmé-
nyeknek, szakmai szervezeteknek és az együtt-
működő munkatársaknak, akik nagymértékben 
járultak és járulnak hozzá jelenleg is ahhoz, hogy 
sikeres szakmai program részesei lehessünk: 
− Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, 
− NJSZT GIKOF szakmai és Győr-Moson Sopron 

m.-i területi szervezete, 
− a Széchenyi István Egyetem, a Budapesti 

Corvinus Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem 
gazdaságinformatikai szakokat gondozó tan-
székei, 

− a PTE Közgazdaság-tudományi Kar Cultura 
Oeconomia Alapítványa 

− a Corvinno Technológia Transzfer Központ 
Nonprofit Közhasznú Kft. valamint  

− az Alexander Alapítvány a jövő értelmiségéért. 

Meggyőződésünk, hogy az NJSZT GIKOF szakmai 
szervezet által szervezett konferenciák a további-
akban is szükségesek ahhoz, hogy a folyamatosan 
és dinamikusan fejlődő gazdaságinformatika méltó 
helyet és elismertséget kapjon az informatika-
szakmában, elsősorban az üzleti területen végzett 
fejlesztések és alkalmazások körében, és hogy a 
tudomány művelői, a szakterületen oktató kollégák 
mindannyiunk hasznára szolgáló lehetőséget kap-
janak kutatási és fejlesztési eredményeik ismertté 
tételére. 
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Konferenciabeszámoló 
Beszámoló a 10. OGIK Konferenciáról 

 
Beszámoló a 10., jubileumi OGIK Konferenciáról 

(Győr, 2013 november 8-9.) 
 

DOBAY PÉTER 
 
 
A GIKOF 10. szakmai konferenciája célkitűzéseiben 
és formájában a Szakosztály hagyományait követte, 
de ugyanakkor teret engedett új megoldásoknak is. 
A korábbi években a Konferencia több kisebb pró-
bálkozással igyekezett megújulni: volt teljesen an-
gol nyelvű rendezés (ISBIS’2005; ez némi csök-
kenést eredményezett a részvételben), volt sikeres 
társ-rendezvény (IFIP – CONFENIS’2009, széles 
nemzetközi együttműködéssel), próbáltunk „vidék-
re” menni, több kerekasztalt, workshop-ot beiktatni 
(például a pécsi konferencián 2010-ben, ahol közel 
80 résztvevőt üdvözölhettünk). Hagyományosan a 
konferencia-felhívás tudományos eredmények és 
alkalmazási-gyakorlati problémák bemutatását kéri 
a szerzőktől. 2013-ban felhívásunkban lehetőséget 
adtunk arra, hogy az országban több helyen folyó 
TÁMOP-projektek résztvevői bemutassák elért 
eredményeiket: így sikerült három egyetemi bázis, 
a Pannon Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és 
a Budapesti Corvinus Egyetem futó projektjeinek 
résztvevőit programba illeszteni. A Programbizott-
ság anonim módon lektorálta a beérkezett elő-
adás-tervezeteket, majd a módosított változatok 
alapján került sor a program összeállítására. Az 
elfogadott előadások nagy száma (30 elfogadott 
közlemény) miatt végül csak korlátozott időtar-
tamban került sor kerekasztal-beszélgetésekre – 
ezt némileg pótolta az első nap estéjén a hagyo-
mányos, közös vacsora és az ott kialakult kötetlen 
beszélgetés.   
 

Az OGIK’2013 Konferenciát így november 8-án 
Raffai Mária, a Programbizottság elnöke mintegy 
40 résztvevő előtt nyithatta meg. Bevezető elő-
adásában (amit jelen számunkban teljes szövegé-
ben olvashatunk) sorra vette a szakosztály és a 
konferenciák történetének főbb eredményeit, és 
méltatta a szerzők, az önkéntesek munkáját abban, 
hogy ez az új tudomány-művelési terület polgárjo-
got nyert a felsőoktatásban és a doktori iskolák 
témái között.  

Ezután a vendéglátó Széchenyi Egyetem és az Infor-
matika Tanszék képviseletében Erdős Ferenc do-
cens köszöntötte a résztvevőket. Alföldi István az 
NJSZTügyvezető igazgatója a Társaság elnökségé-
nek nevében üdvözölte a tíz éves konferenciasoro-
zatot és jó munkát kívánt a szakembereknek.  

Mivel a magyar nyelvű előadások egy része a jelen 
GIKOF Journal-ban, az angol nyelvűek a hamaro-
san megjelenő SEFBIS Journalban angolul hoz-
záférhetőek lesznek, így csak röviden tekintjük át a 
Konferencia programját.  

Külföldi vendégeink programjai miatt két napra 
osztottuk el a plenáris előadásokat. A sort ismert, 
kedves japán vendégünk, Uchiki Tetsuya nyitotta 
„The Features of Information Systems as Word-of--
Mouth Activities at the E-commerce Sites in Japan” 
címmel. Előadásában a japán és kínai elit éttermek 
web-es megjelenésének szociológiai hátterét és 
annak marketing hatásait vizsgálta, a megjelenő 
üzenetek, fórum-bejegyzések szöveg- elemzésével. 
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Szabó Zoltán és Fehér Péter (BCE) angol nyelvű 
előadásukban (A Hope – Analysing Enterprise IT 
Practices in Hungary) egy széleskörű felmérés 
eredményeit mutatták be a hazai vállalatok ICT- 
alkalmazásainak helyzetéről. A levont következte-
tések (beruházási kedv, megújítási lehetőségek, stb.) 
nem túlságosan reménytkeltőek: 39% nem növelte 
az ICT kiadásokat, a költségek 50-60% -a megy el 
működtetésre, amit veszélyes lenne csökkenteni. 
Szinte teljesen visszaszorult a kiszervezés (költsé-
gek, biztonság?), s a vállalkozások 44%-a nem ter-
vezi új ICT szakemberek felvételét. A válság legin-
kább fenyegető adata: a vállalatok 16%-a egyelőre 
elhalaszt bármiféle ICT beruházást. 

A GIKOF központi témáját érintő Üzleti megoldások 
I. és II. szekciókban először az angol nyelvű sorozat 
előadásai hangzottak el:  

− Farhad Kia, Jeney Gábor és Levendovszky 
János: “Minimum  Probability of Loss Trading 
Strategy for Mean Reverting Portfolios”  

− Duma László, Nemeslaki András: “ICT Driven 
Urban Mining: Technology Innovation and Social 
Construction of Aluminium Recycling” 

− Horváth Attila: “Unclouded Security – Security 
Aspects of Cloud Service Providers”  

− Hartung Katalin: “Carbon Dynamics 
Simulation. Ever Going to Stop Increasing?” 

Ezután a Pearson Editing Ltd. kiadó képviselője, 
Csibi Erzsébet köszöntötte a konferenciát, felhívta a 
figyelmet a felsőoktatási szakkönyv-kiadást segítő 
programjukra, majd jutalom-könyveket ajánlott fel a 
Konferencia fiatal kutatóinak számára.  

A délutáni szekcióban folytatódtak az üzleti jellegű 
előadások:  

− Kiss F. – Caplinskas A.– Dzemyda G. – 
Lupeikiene A.: „Új irány a szimuláció alapú 
termelési döntéstámogatásban: a PEN modell”  

− Kristóf Péter : „A működési stratégia és a 
technológiai innováció kapcsolata –  
IT startup-ok esete” 

− Fehér Péter: „IT-kontrolling gyakorlata hazai 
vállalatoknál” 

− Nagy Viktor: „A minőségirányítási rendszer és 
az ERP kapcsolata” 

− Eretnek Krisztián – Bertók Botond: „E-pénz 
kibocsátó banki tranzakcióinak optimalizálása 
P-gráf megoldóval” 

− Kusper Gábor: „A digitális tulajdonjog és az 
aktív adatbank” 

− Horváth Ádám - Hartung Katalin: „Különböző 
kihívások együttes hatása az európai kritikus 
infrastruktúrára” 

A Pannon Egyetem és a Széchenyi Egyetem ku-
tatóinak köszönhetően erőteljes „Ipari alkalma-
zások” szekció jelentkezett:  

− Frits Márton - Bertók Botond: „Időkorlátos 
folyamatszintézis ütemezési feladatokra” 

− Kosztyán T. Zsolt : „Mátrix-alapú költség- és 
időcsökkentési eljárások; project-tervezés, 
karbantartás” 

− Németh Anikó–Kosztyán T. Zsolt: 
„Berendezéskarbantartás  „karcsú” projektter-
vezése”  

− Erdős Ferenc: „TAM-modell alkalmazása egyes 
IT-beruházások gazdasági elemzése során” 

− Spilák Viktor – Kosztyán Zsolt: „A szervezeti 
kultúra és vezetési stílusok hatása az informá-
cióbiztonsági kiválóságra” 

A Gazdaság-informatika szekció vegyes kutatá-
si-alkalmazási témákat hozott:  

− Nemeslaki András: „Közigazgatási informatika 
képzés megújítása a megújuló igazgatásszer-
vezési szakokon”  

− Molnár Bálint: „Big Data és NoSQL” 
− Medve Anna–Magyar Attila–Tömördi Katalin: 

„Üzleti folyamatok célorientált modellezése”  
− Török Marianna: „Kihívások és trendek a tu-

dásmenedzsment informatikai támogatásában”  
− Schmuck Roland: „Online üzleti modellek” 

A nap zsúfolt programját a Kiss Ferenc tájékoztatója 
zárta a PRAXIS szakmai gyakorlati portál és e-piactér 
kifejlesztéséről és egyetemi-ipari hasznosításáról.  

A Konferencia második napján újabb két plenáris 
előadás hangzott el: Bob Travica professzor (Uni-
versity of Manitoba, Canada) lendületes előadásá-
ban („From Diamonds to Skyfall: Reframing Tech-
nology to Augment Mind and Organization”) az 
információs rendszerek szervezeti hatásainak új 
aspektusairól adta elő kutatásainak eredményeit.  
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Ezután  A. Min Tjoa (Technische Universität Wien) 
tartott hasonlóan érdekes előadást arról az általuk 
kifejlesztett kísérleti rendszerről, amely a nyilvános 
(közhasznú) városi-állami adatbázisok („open 
government data”) információinak egységes por-
tálba szervezését teszi lehetővé, majd innen az 
állampolgár igen kis erőfeszítéssel értékes, komp-
lex információkat nyerhet ki.  

A délelőtti programban a két egyetemi kutatási 
projekt résztvevőinek előadás-sorozata került sorra:  

a/ A Pécsi Tudományegyetem TÁMOP-4.2.2.C-11/ 
1/KONV-2012-0005 “Jól-lét az információs társa-
dalomban”  projektjének egyik alprogramja komplex 
szövegbányászati technikákat fejleszt, és ezek 
alkalmazásait kutatja. Képviseletükben az alábbiak 
hangzottak el: 

− Kovács Balázs: Egyedi események árfo-
lyam-hatásának becslése hírszövegek elem-
zése alapján” 

− Abaligeti Gallusz: „Cash-flow Matching feladat 
megoldása open-source eszközzel” 

− Kruzslicz Ferenc: „Duo-mining szövegbányá-
szat – képzési követelmények elemzése”  

− Hornyák Miklós:  „Új típusú innovációs para-
digma: a MeeGo eset” 

 
b/ A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságinfor-
matikai Doktori Iskolája kutatási programjainak 
képviseletében pedig az alábbi előadások kerültek 
bemutatásra:  

− Őri Dóra: „Analysing Enterprise Architecture 
Models to Detect Misalignment Symptoms” 

− Gábor András – Kő Andrea – Ternai Katalin:  
„Semantic Business Process Management – 
Challenges and Opportunities in Compliance 
Checking” 

− Baksa-Haskó Gabriella: „Informatika-oktatás 
és törzsanyag vizsgálata a gazdasági felsőok-
tatásban”   

− Halmi László: „Adat alapú döntések az 
egészségügyben, preventív aktivitások haté-
konyság-optimalizálása” 

− Forgács Attila – Mohácsi László:  „Gazdasági 
számítások párhuzamos számítógépeken” 

A Konferencia zárásaként Dobay Péter és Gábor 
András beszámoltak a TÁMOP 4.1.3 program ke-
retében folyó elemző-fejlesztő vizsgálatokról, ame-
lyeknek célja a „kompetencia-alapú képzési köve-
telmények (KKK) megújítása”. A magyar kormány 
2012 decemberében elfogadta az EU ezirányú 
kezdeményezését, s a munkálatok kimenete a je-
lenlegi MAB-akkreditációk körében (és lényegében 
a FOKSZ-alapképzés-mesterképzés- doktori kép-
zés teljes vertikumában) a képzési követelmények 
megfogalmazásának, ellenőrzésének és végrehaj-
tásának teljes átalakítása lesz, még 2014-ben. A 
prezentáció után kialakult élénk vita arra utal, hogy 
az informatikus közösség érintettnek érzi magát 
ezekben az átalakításokban, és kész véleményt 
nyílvánítani az átfogó és a részletkérdésekben 
egyaránt. A munka egyes anyagai hozzáférhetőek a 
http://413.hu portálon. 

 



 

� Gazdasági számítások párhuzamos architektúrákon 
 

 

6 GIKOF Journal Vol.2014 No.10. 

 

Kutatási eredmények 
Gazdasági számítások párhuzamos architektúrákon 

1. Gazdasági számítások párhuzamos architektúrákon 
 

1FORGÁCS ATTILA – 2MOHÁCSI LÁSZLÓ 
1Emarsys, vezető szoftverfejlesztő,  2Budapesti Corvinus Egyetem, tanársegéd, doktorandusz  

eMail: laszlo.mohacsi@uni-corvinus.hu 
 

ÖSSZEFOGLALÓ 
Az utóbbi években az egyes számítóegységek műveleti sebességében nem tapasztalható gyors fejlődés. Az 
egy processzorra tervezett programok és algoritmusok futási idejének nagyságrendnyi javulása nem várható a 
hardvereszközök fejlődésétől, mert ezek nem tudják kihasználni a rendelkezésre álló további számítóegy-
ségeket. Nagyságrendi sebességnövekedés csak a megoldandó feladat részfeladatokra történő bontásával 
érhető el, melyek megoldása külön számítóegységeken időben párhuzamosan végezhető. Attól függően, hogy 
a részfeladatok hogyan kapcsolódnak egymáshoz, más-más párhuzamos hardver architektúra nyújt optimális 
teljesítményt. A több számítási egységből álló architektúrákra történő szoftverfejlesztés egészen más megkö-
zelítést igényel, mint a hagyományos, egyprocesszoros architektúrákra történő algoritmustervezés illetve 
programírás. A cikk a legelterjedtebb párhuzamos architektúrák bemutatása után nagy számításigényű gaz-
dasági problémákon keresztül szemlélteti az architektúrák közti különbségeket. Ez a munka a szerzők több éves 
fejlesztői és kutatási tapasztalatát összegzi annak eldöntése érdekében, hogy egy adott gazdasági számítás 
elvégzéséhez melyik lehet a megfelelő párhuzamosítási megközelítés 

  

Párhuzamos megközelítések 
A számítások több számítóegységen történő pár-
huzamos futtatása nem új találmány. Richard 
Feynman az atomfegyver kifejlesztését szolgáló 
Manhattan terv kapcsán már 1944-ben, még a mai 
értelemben vett számítógépek megjelenése előtt 
foglalkozott számítások párhuzamosításával. A fela-
dat a különböző elrendezésű berobbantó bombák 
energia-felszabadulásának kiszámítása volt IBM 
gyártmányú program-vezérelt számológépen. Gene 
Amdahl már 1960-ban foglalkozott azzal a prob-
lémával, hogy hiába növeljük a párhuzamosan 
működő adatfeldolgozó egységek számát, a prog-
ram egy része - melyet az egymásra épülő ered-
mények miatt nem lehet párhuzamosítani - gátat 
szab a sebességnövekedésnek. 

A piaci nyomás arra ösztönzi a hardvergyártókat, 
hogy több számítóegységgel rendelkező architek-
túrákkal jelenjenek meg a piacon, míg az egyes 
számítóegységek sebességében nem tapasztal-
ható jelentős előrelépés. A különböző architektú-
ráknál a hardverelemek közti kapcsolat jelentősen 

eltér, így minden architektúra más-más feladattí-
pusoknál nyújt jó teljesítményt. Az algoritmusokat 
úgy kell fel- illetve átépíteni, hogy illeszkedjenek a 
futtató architektúrához. A konkrét esetben ideális 
megoldás megtalálása hardverválasztási és szoft-
vertervezési kérdéseket vet fel.  

Többprocesszoros gépek 

Egy darab többmagos processzorból álló “klasz-
szikus” architektúra sok feladatra alkalmazható. 
Minden processzor külön memóriablokkal rendel-
kezik, de egymás memóriaterületeit is elérhetik - 
igaz lassabban. (lásd 1-1 ábra). A programok több, 
egymás mellett futó programszálat (thread) indít-
hatnak, melyeket az operációs rendszer oszt szét a 
rendelkezésre álló magok között. A szálak száma 
meghaladhatja a rendelkezésre álló processzor-
magok számát, ilyenkor az egyes szálak futtatása 
időosztásos rendszerben történik. (Túl sok szál 
futtatása a szálak közti váltogatás időköltsége miatt 
nem feltétlenül hatékony.) A szálak egymástól tel-
jesen független utasításokat hajthatnak végre, és 
használhatnak közös változókat is. 
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A szálak futási sebessége nem determinisztikus, a 
programozó nem tudhatja, hogy a programban hol, 
illetve mikor kerül át a vezérlés egy másik szálra. A 
nehézségek akkor kezdődnek, amikor több szálnak 
kell hozzáférnie ugyanahhoz a változóhoz. Annak 
megakadályozására, hogy egy szál olyan változó-
hoz férjen hozzá, amelyet egy másik szál éppen 
használ, a változók zárolhatók (lock). Az a szál, 
mely egy zárolt változóhoz szeretne fordulni, vá-
rakozó állapotba kerül, amíg a zárolást kérő szál a 
zárat fel nem szabadítja. Ebből kialakulhat egy 
körbetartozáshoz hasonló helyzet, amikor minden 
szál egy másikra vár, hogy az felszabadítson egy 
zárolt változót. A rendszer holtpontra juthat (dead-
lock), melyből beavatkozás nélkül nem tud elmoz-
dulni [1]. Védelmi elemek beépítésével biztonsá-
gosabbá tehető a több szálú program, de az árat 
teljesítmény oldalon meg kell fizetni. Súlyosabb 
esetben a zárolások túlzott alkalmazása miatt a 
futásidő meghaladhatja az egyszálú változat futás-
idejét. Zárolásokat használó többszálú algoritmu-
sok helyességének igazolására nincs használható 
algoritmus1. 
 

 
1-1. ábra Többmagos processzorokból álló archi-

tektúra 
 

Számítási klaszterek 

Ha a megoldandó feladat felbontható olyan rész-
feladatokra, melyek között nem szükséges gyakori 
illetve nagymennyiségű adatcsere, a számítás há-
lózatba kötött számítógépekből álló klaszteren is 

                                                      
1 A Microsoft támogat egy kutatást a témában: 
http://research.microsoft.com/en-us/projects/CHESS/ 

végezhető. A klaszter tagjai tipikusan egy teremben 
vannak, és nagysebességű hálózaton keresztül 
kapcsolódnak egymáshoz. (lásd: 1-2. ábra) Akár az 
egyetemi géptermek is használhatók klaszterként – 
a Corvinus Egyetemen is építettünk klasztert az 
egyik 35 gépes terem gépeiből, így összesen 140 
processzormag áll rendelkezésünkre. A klaszteren 
most is folynak kísérletek a demográfiai előrevetítés 
és a „photon-rendering” képalkotó eljárás párhu-
zamosítására. A „photon-rendering” egyesével 
követi a térben elhelyezkedő tárgyakon visszave-
rődő illetve elnyelődő fotonok útját a fényforrástól 
tárgylemezig. A módszerrel valósághű kép alkot-
ható, viszont a számításigény hatalmas.  

A klaszter kezelésére az egyik legcélszerűbb meg-
oldás az MPI (Message Passing Interface) szab-
vány alkalmazása. Megoldja a program több pél-
dányban történő futtatását a klaszter tagjain, vala-
mint az üzenetváltást az egyes példányok között. 
Az MPI klaszter minden gépén ugyanaz a program 
fut. A program tetszőleges példányszámban indít-
ható. Minden példánynak van egy sorszáma, ez 
határozza meg a szerepét. Tipikusan az első pél-
dány osztja ki a feladatot a többieknek, és össze-
gyűjti, majd összesíti a részeredményeket. A többi 
példány várja a részfeladatokat az első példánytól, 
és neki küldi vissza az eredményeket összesítésre.  
 

 
1-2. ábra: Hálózatba kötött gépekből álló klaszter. 

 

A klaszterek kezelésének kapcsán mindenképpen 
meg kell említeni a Scala nyelvet és az aktor mo-
dellt, melyben a programot egymást hívó állapot 
nélküli függvényekből kell felépíteni. Az Akka 
aktorjai a függvények futtatását automatikusan 
osztják szét a hálózat tagjai között a pillanatnyi 
terhelés függvényében. 
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Heterogén architektúrák 

A kutatók körében mostanában nagyon divatosak a 
grafikus processzorok (GPU). A GPU piacért három 
nagy gyártó versenyez (nVidia, AMD, Intel) némi-
képp eltérő architektúrákkal. Fontos megjegyezni, 
hogy a hosszabb termékéletciklusban gondolkodó 
fejlesztők a verseny és a gyors fejlődés miatt 
gyakran bizalmatlanok. Ezzel szemben a 8086-os 
processzorral utasítás szinten kompatibilis eszköz 
35 éve folyamatosan kapható. A kutatók körében 
talán legnépszerűbb az nVidia CUDA architektúrája. 
Az nVidia felismerte a grafikától eltérő számítá-
sokban rejlő üzleti potenciált, és piacra dobta a 
kifejezetten általános feladatmegoldásra tervezett 
Tesla termékcsaládját, mely már nem is rendelkezik 
videó-kimenettel.  

A GPU-k csak olyan problémák megoldásában 
nyújtanak jó teljesítményt, ahol lépésről lépésre 
ugyanazt a műveletsorozatot kell elvégezni külön-
böző adatokon. A GPU sematikus felépítését a 1-3. 
ábra szemlélteti. A grafikus processzorok sok 
aritmetikai egységgel (SP: Streaming Processor) 
rendelkeznek. A cikk írásának pillanatában csúcs-
kategóriás Tesla K20-ban 2 496 aritmetikai egység 
van. Ez azt jelenti, hogy a grafikus processzor akár 
több száz vagy ezer aritmetikai műveletet párhu-
zamosan tud végezni, egy művelet elvégzése vi-
szont tipikusan háromszor annyi időt vesz igénybe, 
mint egy azonos kategóriájú CPU mag esetében.  

A GPU mégsem tekinthető úgy, mint több száz közös 
tokba épített processzor, melyek mind külön-külön 
feladatot végeznek. Tipikusan 16 vagy 32 darab SP 
rendelkezik egy közös vezérlővel, és alkot egy mul-
tiprocesszort (MP). A közös MP-n futó szálak ugyan-
azokat az utasításokat hajtják végre párhuzamosan, 
csak más-más adatokkal. A programban természe-
tesen szerepelhetnek ciklusok és feltételes elága-
zások, de ha egyetlen szál is belefut egy feltétel 
valamely ágába, ahol további számításokat kell vé-
geznie, az MP többi szála addig várakozik, amíg az 
ág le nem fut. Ugyanez igaz az eltérő lépésszámú 
ciklusokra is. A professzionális grafikus kártyák a 
CPU-tól független memóriával rendelkeznek, me-
lyet a fenti ábrán “GPU memória” felirat jelöl. A GPU 
a memóriát a CPU-jénál ötször szélesebb, akár 320 
bites buszon éri el. A CPU és a GPU memóriája 

között a PCI buszon történik az adatmozgatás, mely 
a számítási időhöz képest jelentős lehet. 

 
1-3. ábra: A GPU felépítése. 

 
A GPU önmagában működésképtelen, mindenképp 
szükség van egy CPU-ra, mely a GPU-t vezérli. A 
számítás lépései a következők: 

1. Az első lépésben a kiinduló adatokat fel kell má-
solni a CPU memóriából a GPU memóriájába.  

2. Ezután kerül sor a számítások elvégzéséhez 
szükséges kód futtatása a GPU-n. A GPU-n futó 
kód a „kernel”. A kernelek hasonlítanak a függ-
vényekhez: lehetnek argumentumaik, de szá-
mításaik eredményét valahol a GPU memóriá-
jában tárolják. A GPU-n a kernel kód tetszőle-
ges számú példányban indítható el - a feldol-
gozandó adat mennyiségének illetve struktúrá-
jának megfelelően. A kernel kód egy-egy elindí-
tott példányát nevezzük szálnak (thread). Min-
den szál, azaz kernel-példány egy-egy külön 
Streaming Processoron (SP) fut. A szálak száma 
messze meghaladhatja a SP-k számát, a GPU 
automatikusan gondoskodik a szálak sor-
baállításáról és futtatásuk ütemezéséről. A szá-
lak futtatási sorrendje nem determinisztikus. Mi-
vel az összes szálon ugyanaz a kód fut meg-
egyező argumentumokkal, az egyes szálaknak 
valahogy el kell dönteniük, hogy a GPU memó-
riába másolt adatok mely részének feldolgozá-
sával foglalkozzanak, illetve az eredményt hol 
tárolják. Ez a szál sorszáma alapján dönthető el, 
melyet a kód le tud kérdezni.  
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Egy tipikus kernel-kód a következő lépéseket 
végzi el [2]:  
− Kiolvassa a szál sorszámát.  
− A szál sorszámának megfelelően kiszámolja, 

hogy a GPU memóriájában mely adatokkal 
végez majd számításokat.  

− Elvégzi a számításokat.  
− Az eredményt visszaírja a szál sorszáma 

alapján meghatározott GPU memóriaterületre.  
3. Végül a számítások eredményeit vissza kell má-

solni a GPU memóriájából a CPU memóriájába 
további feldolgozás illetve megjelenítés végett.  

Egy algoritmus akkor futtatható jó hatásfokkal a 
GPU-n, ha egyszerre szálak ezrein lehet ugyanazt 
a műveletsort végezni. A GPU-val elérhető sebes-
ségnövekedést nehéz becsülni. A kísérletek biztató 
eredményei után, ahogy az algoritmusba egyre 
több feltételes elágazás kerül, a kezdeti előny el-
veszhet. A jövőben várhatóan az algoritmusok 
egyre nagyobb részét tervezik CPU-ból és GPU-ból 
álló úgynevezett heterogén architektúrákra [3]. 

GPU-t kiaknázó programcsomagok  

A GPU adta lehetőséget több szoftvergyártó is 
igyekezett beépíteni termékeibe. A hagyományosan 
megírt Matlab programon nem gyorsít a GPU, vi-
szont a 2010b változat óta rendelkezésre áll néhány 
olyan beépített függvény, amely kihasználja a gra-
fikus kártyát. Ezek tipikusan mátrix műveletekkel 
kapcsolatos függvények. Bizonyos műveletek 
meggyorsítására a Wolfram Mathematica is képes 
kihasználni a GPU-t. Az adatbázis szerverek fej-
lesztői is tesznek lépéseket GPU-k irányába a jól 
párhuzamosítható keresési műveletek felgyorsítá-
sára.[4] Az Amazon számítási felhő szolgáltatásá-
ban (Amazon Web Services) GPU számítókapaci-
tást is lehet bérelni2. Ez jól mutatja a trendet, mely 
szerint a jövőben a szoftverek egyre nagyobb ré-
szét tervezik CPU-ból és GPU-ból álló heterogén 
architektúrára. 

                                                      
2 http://aws.amazon.com/hpc-applications/ 

Szoftver fordítása hardverbe – FPGA 

Az FPGA (Field Programmable Gate Array) nagy 
számú logikai blokkot3 tartalmazó integrált áramkör, 
felépítését a 1-4. ábra szemlélteti. A blokkok száma 
százezres nagyságrendű is lehet, ezekben a kapuk 
kimenetei és bemenetei közötti logikai függvény 
szoftveresen állítható be. Minden logikai blokknál 
beállítható, hogy a kimenetei és bemenetei közt 
milyen logikai függvényt valósítson meg. A logikai 
blokkok ki- és bemenetei buszrendszeren keresztül 
kapcsolhatók össze. Az FPGA-ba feltöltött kód bitjei 
egy-egy lehetséges kapcsolat meglétét vagy hiá-
nyát jelentik. FPGA-n gyakorlatilag bármi felépít-
hető, akár általános célú processzor is. Több gyártó 
kínál PCI buszra csatlakoztatható kártyára integrált 
FPGA-t. Az FPGA-kkal kapcsolatos munka inkább 
mérnöki, mint programozói megközelítést igényel, a 
terv és a prototípus megszületése közti idővel 
számolni kell.  
 
Léteznek olyan eszközök, amelyek a C nyelven 
megírt függvényeket logikai kapukból álló kapcso-
lássá alakítják. Az egyes logikai kapuk egyszerre 
működnek, ezért gyorsabb eredmény érhető el, mint 
az utasításokat sorban végrehajtó általános célú 
processzorok esetén. Folynak kutatások FPGA-n 
felépített neurális hálózatokkal is. Az FPGA-n szi-
mulált neuronok párhuzamosan működhetnek, akár-
csak az agy nagyszámú, de aránylag lassú neuron-
ja4.  

Az FPGA-k megjelenésével érdekes spirál rajzo-
lódott a technológia fejlődésébe. Az FPGA vissza-
lépés a logikai kapcsolásként felépített bonyolult 
függvényekhez, melyek kiváltására született az 
általános célú program-vezérelt számítógép. A lo-
gikai kapcsolások az FPGA-ban már programati-
kusan épülnek fel. 

                                                      
3 Az elnevezések gyártónként eltérnek. 
4 http://sethdepot.org/papers/src/neural_networks.pdf  
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1-4. ábra:FPGA 

 

Gyakorlati alkalmazások 

Optimalizáció 

A gazdasági számításoknál felmerülő optimalizá-
ciós feladatok általában egy sokváltozós függvény 
minimum vagy maximumhelyének megkeresését 
jelentik a változók rögzített intervallumán belül. A 
megoldást a függvényértékek kiszámolása jelenti a 
változók különböző értékei mellett, ezek közül kell 
kiválasztani a legnagyobbat, illetve a legkisebbet. 
Annak eldöntésére, hogy a változók mely értékei 
mellett vegyünk mintát a függvényből, több meg-
közelítés létezik. A nyers-erő (brute force grid 
search) módszer egy szabályos rács pontjai men-
tén számolja ki a függvényértékeket, de ez túl sok 
kombinációhoz vezethet, melyek kiszámítása egy 
szuperszámítógépen is túl lassú. A keresési tér 
szűkítésére különféle módszerek léteznek. A gene-
tikus keresési algoritmusok jelentős teret nyertek az 
elmúlt években, a biológiában észlelt természetes 
szelekció jól alkalmazható az optimális paramé-
tervektor tenyésztésére, azonban a módszer nem 
véd a lokális minimum/maximum problémával 
szemben. A vezérlőalgoritmus paraméterkombiná-
ciókat tenyészt szelekció, kereszteződés és mutá-
ció segítségével. GPU csak akkor használható jó 
hatásfokkal az egyes függvényértékek kiszámítá-
sára, ha nincs sok feltételes elágazás.  

A másik megközelítés az optimum meghatározá-
sára a sok számítás helyett matematikai oldalról, 
egyenletrendszerek megoldásán keresztül vezet. A 
tapasztalataink azt mutatják, hogy a mátrixműve-
leteken alapuló lineáris egyenletrendszer-megoldó 
módszerek, mint az ABS nagyon jól teljesítenek 

GPU-n. Mátrix-szorzásnál például az eredmény-
mátrix elemei számolhatók párhuzamosan. A mátrix 
műveletek nagy mennyiségű adatot mozgatnak, 
amiben a GPU szélesebb adatbusza előnyt jelent. 

Az ABS módszer implementációját elkészítettük 
CUDA architektúrára. A 480 számítási egységet tar-
talmazó, „középkategóriás” GeForce GTX 570 gra-
fikus kártyán egy 4096 ismeretlenes sűrű együttha-
tó-mátrixos lineáris egyenletrendszer megoldása 
105 másodpercet vett igénybe. Próbaképp egy 8192 
ismeretlenes egyenletrendszert is megoldottunk, ez 
már 23 percet vett igénybe. A két eredmény nem 
mérhető össze, mert az utóbbi együttható mátrix már 
nem fért be a GPU memóriájába, az adatmozgatás 
jelentősen lerontotta a hatásfokot.  

Nyugdíj mikroszimuláció 

A Budapesti Corvinus Egyetemen folyó nyugdíj 
mikroszimuláció a nyugdíjasok számának alakulá-
sát modellezi Monte-Carlo módszerrel. Arra a kér-
désre keressük a választ, hogy az elkövetkezendő 
években hány gyermek, munkaképes állampolgár 
illetve nyugdíjas él majd az országban. A nyugdíj-
modellezésnek nagy jelentősége van a nyugdíj-
rendszer finanszírozhatóságának számításánál. A 
szimuláció a teljes lakosság adataiból indul ki, majd 
éves körökben születési és halálozási valószínű-
ségi táblákra alapozva egyénenként modellezi a 
lakosság életpályáját. (A korábbi évek statisztikai 
adatai alapján összeállított táblázatból kiolvasható, 
hogy egy férfi vagy egy nő hány éves korában mi-
lyen valószínűséggel hal meg. Érdekes, hogy a 
táblázat a javuló egészségügyi ellátás és a változó 
életmód miatt évről évre más eloszlást mutat, ezért 
a múlt adatait a jövőre extrapolálni kell. Hasonló 
módszerrel összeállítható táblázat az elkövetkező 
években várható születésszámokról és a munka-
képtelenné válás valószínűségeiről is.) Ezek fontos 
kérdések például a biztosítási díjak kalkulációjánál 
is. A szimuláció egymás után többször kerül futta-
tásra, az egyes futtatások eredményei alapján va-
lószínűségi eloszlás rajzolható a várható élettar-
tamról és a nyugdíjasok várható számáról.  

Az egyszerű modellben az egyedek között nincs 
kapcsolat. A bonyolultabb modell családokban 
gondolkodik, és figyelembe veszi azt is, hogy a 
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házas emberek életkilátásai jobbak, mint az egye-
dülállóké. A házastársak várható élettartama között 
is összefüggés mutatkozik. A jelenséget a szak-
irodalom “összetört szív” szindrómaként említi. Itt 
az egyedek közt már van kapcsolat, így a szimulá-
ció használ közös memóriát.  

A mikroszimulációs módszertan jellegéből adódóan 
a népesség minden egyedének sorsát külön követi 
– tipikusan valós népszámlálási adatokból kiindulva. 
Az egyedek sorsát éves körökben minden egyeden 
végrehajtott szimulációs lépések alakítják. A szi-
mulációs lépések kezelik a születést, házasodást, 
válást, elhalálozást stb. A módszer nagy számítás-
igénye abból fakad, hogy a szimulációs lépést 
minden egyedre évenként végre kell hajtani. A 
Corvinus Egyetemen mikorszimulációs keretrend-
szert fejlesztettünk annak érdekében, hogy a de-
mográfiai továbbvetítés mellett kialakítható legyen a 
karrier, a nyugdíjbavonulás, és a meglévő nyugdíjak 
továbbvezetése is. A keretrendszer segítségével a 
teljes magyar lakosság 50 évre történő demográfiai 
előrevetítéséhez szükséges futásidőt négy magos 
processzoron sikerült két perc alá szorítani. Az 
eredmény eléréséhez a párhuzamos programozási 
technikák alkalmazása mellett figyelembe kellett 
venni a C# nyelv és a fordító sajátosságait. A szi-
mulációs keretrendszer használata nem igényel 
mély programozás technikai ismereteket. A mikro-
szimulációs kutatás eredményeit külön cikkben 
tervezzük közzétenni. A szimuláció futtatására a 
GPU volt nem alkalmas, mivel az algoritmusban 
nagyon sok a feltételes elágazás. A modellben az 
egyedek illetve a családok sorsa független, így a 
feladat futtatható a fent említett MPI klaszteren úgy, 
hogy a klaszter minden tagja a lakosság egy ré-
szének sorsát követi. 

Teljesítménykiértékelés 

Gazdasági modellek és kereskedési stratégiák 
teljesítményének múltbéli adatokon történő kiérté-
kelésének algoritmusai eredendően jól párhuza-
mosíthatóak, akár több processzoros gépeken, 
akár klasztereken. Az egyes szimulációk egymástól 
függetlenek és egy futtatás az idő mentén is több 
részfeladatra bontható [5].  

Egyszerű példa az EURUSD deviza-keresztárfo-
lyamon végzett mozgóátlag kereszteződésen ala-
puló MA-crossover strategy kereskedési stratégia. 
Amennyiben a gyors mozgóátlag értéke nagyobb a 
lassú mozgóátlagénál, venni akarjuk a párt, ellen-
kező esetben pedig eladni. (A mozgóátlag sebes-
ségét az átlag tagjainak száma határozza meg, a 
kevesebb elemből álló átlag gyorsabban reagál az 
új változásokra mint a nagyobb időtávon számított 
[6],[7].) 

Az algoritmus teljesítménye a múltbéli adatokon 
hozott kereskedési döntések és azok hozamai 
alapján mérhető. A párhuzamos feldolgozás érde-
kében a múltbéli adatok évekre tagolhatók, ameny-
nyiben minden év utolsó napján minden felvett piaci 
pozíció lezárásra kerül. Erre azért van szükség, 
hogy az egyes részfeladatok között ne legyen 
semmiféle áthatás, azaz egymástól függetlenül 
futtathatóak legyenek. A probléma így ugyanazon 
algoritmus futtatása több éves idősoron, párhuza-
mosan, majd az egyes részeredmények (teljesít-
mény mutatók, mint hozam, kitettség, Sharpe ráta, 
összes felvett pozíciók száma) összegzése. Ter-
mészetesen a végeredményhez minden részfeladat 
eredményére szükség van, mégis hasznos az 
egyes évek teljesítményének riportálása abban a 
pillanatban, ahogy rendelkezésre állnak. A 
“Backtest” futtatói dönthetnek ugyanis úgy, hogy a 
szimulációt leállítják, ha észlelnek egy katasztrofá-
lisan teljesítő évet (például 2008), ami szükségte-
lenné teszi a többi számítás elvégzését, mivel ilyen 
magas tapasztalt kockázati kitettség mellett nem áll 
szándékukban további energiát fektetni az adott 
modellbe. 

A backtesting-feladatok általában egy optimalizá-
ciós probléma részei, amikor is az adott algoritmus 
különböző paraméterbeállításai mellett vizsgáljuk a 
teljesítményt, azt remélve, hogy találunk olyan 
faktorokat a modellben, melyek jelentősen befo-
lyásolják az eredményt. N paraméterből álló pa-
raméter-mátrix egyes dimenziói mentén tetszőleges 
értéket vehet fel, így kifeszít egy nagyobb keresési 
teret, amely kombinációinak tesztelése ugyancsak 
jól párhuzamosítható. Ezek a kombinációk mind 
egy-egy teljes backtestnek felelnek meg az adott 
időintervallumon. 
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Hatásvizsgálat – Stress testing 

A Bázel II. és III. rendelkezések hatására napja-
inkban aktívan zajlik a stress testing különböző 
pénzintézetekben. A felvetett kérdés az, hogy adott 
piaci volatilitás változására, egy nem várt kataszt-
rófa bekövetkezésére, vagy bizonyos faktorok ha-
tásai mellett az intézet portfóliói, befektetései mi-
lyen potenciális kockázatnak (lehetséges veszte-
ségnek) vannak kitéve. Ennek függvényében ha-
tározható meg a minimális tőkefedezet, melyet az 
intézetnek állandóan biztosítania kell [8]. A stress 
testing általában több faktor mentén zajlik és az 
egyes faktorokat is finom skála mellett értékelik ki. A 
két dimenzió mentén számtalan kombináció adódik, 
melyek azonban egymástól függetlenül számolha-
tók, így a különböző párhuzamos architektúrák a 
nagyobb pénzintézetekben gyorsan elterjedtek. 

Összefoglalás 
A legegyszerűbbek az olyan feladatok, mint a nyers 
erő keresés vagy backtesting, ahol egy függvény 
értékeit kell kiszámolni sokféle paraméter mentén. 
Ezekben az esetekben az egyes számítások 
eredményei nem függenek egymástól, így akár 
többprocesszoros gépen, akár több gépből álló 
klaszteren jól párhuzamosíthatók. A GPU-k olcsó 
alternatívát jelentenek a kutatóknak, de sok vállalat 
idegenkedik tőlük a technológia gyors fejlődése és 
az eltérő megoldásokkal versengő nagy gyártók 
miatt. Csak olyan feladatok megoldásában jelen-
tenek alternatívát, ahol lépésről lépésre ugyanazt a 
műveletsorozatot kell elvégezni különböző adato-
kon. Ilyenek például a mátrix műveletek.  

Ha az egyes részfeladatok közös változókat hasz-
nálnak, a többszálú megközelítés alkalmazható. Itt 
a változóíráskor bekövetkező időbeni ütközések 
jelentik a problémát, mely feloldására nem létezik 
általános megoldás. Ebből adódóan ritkán jelent-
kező és nehezen javítható hibák léphetnek fel, 
melyek kockázatot jelentenek a fejlesztési idő ter-
vezésénél.  

Egyszerre több párhuzamosítási módszer is al-
kalmazható lehet. A mikroszimulációs keretrend-
szerünk továbbfejlesztése a több gépből álló klasz-
terek irányába tart, ahol a klaszter tagjain többszálú 

program fut. Célunk az, hogy rövid idő alatt több-
százszor futtathassuk a szimulációt, annak érde-
kében, hogy a futási eredmények eloszlásából kö-
vetkeztethessünk a bekövetkezési valószínűségre.  

A párhuzamosítás nem csupán programozástech-
nikai szakmunka, így elképzelhető, hogy a kívánt 
eredmény érdekében a bevált algoritmus működési 
elvét is meg kell változtatni. Az elérhető teljesít-
ménynövekedés és a fejlesztési idő becslése nehéz 
feladat. 
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ÖSSZEFOGLALÓ 
Az informatika közmű. Ahogy víz és áram nélkül, úgy informatika nélkül egyetlen szervezet sem tud verseny-
képesen működni. Az informatika ugyanakkor képessé tesz („enabler”) – de csak akkor, ha tervezése, mérése 
és irányítása megfelelő. Az informatika tervezését, mérését és irányítását akkor nevezhetjük megfelelőnek, ha 
az informatika ki tudja szolgálni az üzletet, hozzásegítve a vállalkozást céljai eléréséhez, stratégiájának telje-
sítéséhez. Ehhez azonban nem elegendő az informatikai döntéseket ad-hoc módon meghozni. A vállalati stra-
tégiából levezetett informatikai stratégia végrehajtásához széles körben állnak rendelkezésre iparági legjobb 
gyakorlatok, nyílt „forráskódú” ajánlásgyűjtemények és a témával foglalkozó kutatások. Az informati-
ka-kormányzás és az informatika-controlling eszköztárának felhasználásával megtervezhető és működtethető a 
vállalati informatika irányítási rendszere. Kutatásom célja egy IT-controlling keretrendszer kiépítése – dolgo-
zatomban ezen kutatás első szakaszának, elsősorban elméleti megközelítésű eredményeit foglalom össze. 
 
Az informatika (beleértve az információs technoló-
giákat és az információs rendszereket) önmagában 
ma már nem cél. Az informatika sokkal inkább egy 
képesség. Egy alapvető erőforrás, ami képessé 
teszi a szervezetet az üzleti stratégiában lefektetett 
célok elérésére. 

Egészen pontosan mire és arra hogyan teszi ké-
pessé az informatika a szervezetet? Milyen ha-
tásmechanizmusok léteznek informatika és üzlet 
között? Hogyan mérjük ezek kölcsönhatását és 
milyen modelleket dolgozzunk ki, milyen módsze-
reket vezessünk be ezek működtetésére? Be kell 
látnunk, hogy az informatika segítségével elsősor-
ban a döntéshozatal támogatása helyezhető szé-
lesebb és biztosabb alapokra. Információs rend-
szerek alkalmazásával ma már minden adat on-line 
keletkezik, ezek különböző tranzakciók során ke-
rülnek adatbázisokba, -tárakba és -piacokba. A 
nagyméretű adathalmazokból (big data) automati-
zált alkalmazások „varázsolnak” információt, ami 
megfelelő közegbe kerülve tudássá válik – ez épül 
be aztán a vezetők gondolataiba, amikor egy dön-
tést meghoznak. 

A tanulmány néhány jellemzőjét ragadja meg annak, 
hogy hogyan kell a tudás- és értékteremtést tá-
mogató informatikát megtervezni, megmérni és 
irányítani, segítségül hívja a határterületek mód-
szereit és ajánlásait, és egy szemléletmódot köz-
vetít az informatikai vezetők és controllerek felé. 

IT-stratégia tervezése  
Az informatika akkor működik jól, ha láthatatlan. 
Láthatóvá pedig általában akkor szokott válni, ha 
valami gond van vele – hiszen a teljes vállalati 
működést átható hálózatként (idegrendszerként) a 
legfontosabb erőforrás is egyben. Ebben az érte-
lemben a stratégiai szemlélet nem az operatív 
szemlélet „hogyan vezessünk be informatikai 
rendszereket” kérdésre választ adó terület párja, 
hanem annak megválaszolója, hogy az informatika 
által hogyan optimalizálható az értékteremtés. Így a 
stratégiai informatika-menedzsment egyet jelent a 
vállalat értékteremtő képességének javításával, 
valamint az informatikai rendszerek által támogatott 
üzleti folyamatok javításával. Azaz nem más, mint 
egy olyan eszköz, ami az informatikát – a működés 
mérhetővé és a mérhetőség által irányíthatóvá té-
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telén keresztül – üzleti (és tulajdonosi) értékké 
konvertálja. Alkalmazására két kiemelt területen 
kerülhet sor: 

1. Értékteremtés: legitimitását az informatikai 
terület a vállalati stratégia támogatása által 
érheti el legkönnyebben. Ebben elsőszámú 
feladata, hogy a vállalati stratégiából levezesse 
funkcionális stratégiáját, és kialakítson egy 
olyan mechanizmust, ami ezt az összhangot 
úgy rövid, mint hosszú távon folyamatosan 
fenntartsa, olyan eredményeket érve el ezáltal, 
mint az üzleti folyamatok költségeinek csök-
kentése és a belső működési hatékonyság 
növelése. 

2. Mérés és irányítás: e téren a teendő az informa-
tika-kormányzási keretrendszer kiépítése. Eb-
ben egyaránt helyet kell kapnia a mérésre és az 
irányításra vonatkozó eljárásoknak. A keret- 
rendszer meghatározza az informatika mű-
köd(tet)ési módját, az informatikai tervezés (a 
vállalati stratégiai tervezés részeként) pedig ki-
jelöli azokat a területeket (folyamat-pontokat), 
ahol teljesítménynövelés és költségcsökkentés 
érhető el. Az IT-teljesítménymenedzsment pedig  
általánosan bevethető menedzsment és control-
ling eszközként számszerűsíti (méri) és irányítja 
az informatikai területet, összehangolva műkö-
dését a vállalati igényekkel és lehetőségekkel. 

Az informatikai beruházásoknak mérhetőeknek kell 
lenniük – hasonlóan bármilyen más beruházáshoz – 
azaz meg kell tudni mérni, és ki kell tudni számolni az 
üzleti működésre gyakorolt hatását. Ha összevetjük, 
hogy az informatika milyen mértékben képes az 
üzleti folyamatok hatékonyságának vagy az értéke-
sítési volumen növeléséhez hozzájárulni azzal, hogy 
milyen megtakarítások érhetőek el az informatikai 
költségvetés megnyirbálása által, akkor nagy arány-
talanságokat találunk. Általában véve, ugyanakkor 
iparágtól függően a vállalatok informatikai kiadásai az 
értékesítés összegének 1-7%-ára rúgnak. Egy 
20%-os költségcsökkentés összességében az érté-
kesítés 0,2-1,4%-át teszi ki. Ennél sokkalta nagyobb 
lehet az az összeg, ami informatikai beruházással 
(tehát többletköltéssel) az értékesítés növelésén ke-
resztül elérhető [Buchta–Eul–Schulte- Crooneberg, 
2007]. Erre mutat egy példát a 2-1. ábra. 

  
2-1. ábra  Az informatikai hozzáadott érték [Buchta – Eul 

– Schulte-Croonenberg, 2007] 

A tervezés célja az informatika hatékonyságának 
növelése (amelynek egyik indikátora a költségarány 
csökkenése), a működési gazdaságosság fokozása 
(csak annyit költsünk, amennyit kell), valamint az 
értékesítés volumenének növelése (hatásosság). 

Tervezés, mérés és irányítás 
Egy vállalat a legkülönfélébb folyamatok és erőfor-
rások összessége. Tevékenységei apró mozzana-
tokra (láncszemekre) bonthatók fel – amelyek a 
működés során láncolatokká állnak össze. Ilyen 
megközelítésben sokféle lánc(olat) jöhet létre, pél-
dául értéklánc, információs lánc, ellátási lánc. Ezen 
láncolatok komplex hálózatából jön létre a szervezet, 
a hálózat tulajdonsága pedig meghatározza a szer-
vezet felépítését, működését, hatékonyságát, hatá-
sosságát (eredményességét), értékteremtő- és 
versenyképességét. A működés javításához a há-
lózat optimalizálására van szükségünk – ehhez pe-
dig rendelkezésünkre állnak azok az eszközök, 
módszerek és alkalmazások, amelyek lehetővé te-
szik a folyamatok mérését és irányítását: a vállalati 
kormányzás (corporate governance) és a controlling. 

A dolgozat súlyponti fejezete áttekintést ad az in-
formatika magas szintű megragadásának módjáról, 
majd elemzi az informatikai folyamatokat és azok 
építőköveit (a láncszemeket), továbbá bemutatja az 
IT-governance és az IT-controlling e területen tör-
ténő alkalmazhatóságát, úgy a stratégiai, mint az 
operatív szinteken. 

Informatika-kormányzás 
Az informatika-kormányzás (IT-governance) elsőd-
leges feladata a vállalati stratégia és az (abból 
származtatott) informatikai stratégia integrálása, az 
értékelési (mérési) rendszerek kereteinek kijelölése, 
továbbá az informatikai terület irányítási alapelvei-
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nek lefektetése. A vállalati kormányzás alrendsze-
reként átfogja azokat a vezetéssel, a szervezeti 
felépítéssel és a folyamatokkal kapcsolatos terüle-
teket, amelyek biztosítják a vállalati stratégia 
megvalósulásának, valamint a célok elérésének az 
üzleti informatika által történő támogatottságát 
[Meyer – Zarenkow, 2003], továbbá összehangolja 
az informatika által érintett vagy kiszolgált területek 
működését [Weill, 2004]. 

Az informatika-kormányzás fókuszában az infor-
matikai terület áll. Ezt veszi körül az általános üzleti 
környezet, amely folyamatos kölcsönhatásban van 
mind az informatikával, mind pedig a külső ható 
tényezőkkel. 

 
2-2. ábra Az informatika-kormányzás keretrendszere 

[Jüter – Schröder – Göldner, 2006] 

A válság sújtotta vállalatok célhierarchiájának élén 
jelenleg a konszolidáció, a fő tevékenységi területre 
való koncentrálás és a működési kiválóság elérése 
állnak. Ezek a területek a vállalati folyamatok olyan 
alkotóelemei, amelyek kiszolgálásában és működ-
tetésében az informatika kiemelt szerepet játszik. A 
mindenkori cél a rendelkezésre álló és elérhető 
technológiában rejlő potenciál magas hatékony-
ságú és a kockázatokat is figyelembe vevő ki-
használása. 

Hogyan találjuk meg a számunkra leginkább 
szükséges technológiát? Hogyan döntsünk egy 
informatikai beruházás elindításáról? Stratégiai 
szinten az informatika-kormányzás az, amelynek 
eszközei segítik a vállalat céljainak leginkább 
megfelelő információs technológiák és informatikai 
megoldások megtalálását, értékelését és kiválasz-
tását. Az informatika kormányzás nem engedi, hogy 
az informatika öncélúvá váljon, hanem azt min-
denkor az üzleti stratégia alá rendeli. Az informatika 

célja, hogy biztosítsa a vállalat működéséhez 
szükséges információs erőforrásokat, kezelje az 
információs rendszerek jelentette kockázatokat és 
biztosítsa az informatika törvényi, gazdasági és 
pénzügyi megfelelőségét. A mindennapi működés 
során az informatika-controlling módszertana képes 
a jelenlegi és az elérendő helyzet megismeréséhez, 
feltérképezéséhe, számszerűsítéséhez szükséges 
támogatást megadni. 

Informatika-controlling 

A vállalati informatikai részlegek költségszerkezetei 
nehezen átláthatóak. Az is ritkán fordul elő, hogy az 
informatikai költségeket üzleti folyamatokhoz ren-
delnék. Egy esetleges költségcsökkentés tervezé-
sénél viszont így képtelenség megtalálni azokat a 
területeket, ahol érdemi javulás érhető el – ezért 
legtöbbször a fűnyíró elv kerül alkalmazásra, ami 
pedig súlyos fennakadásokat idézhet elő az üzleti-
leg kritikus területeken. Ezen megfontolásokat fi-
gyelembe véve célszerű külön informatikai control-
lingot bevezetni, ami képes a költségek operatív 
szintű optimalizálására, és az informatikai terület 
stratégiai irányítására. Segítségével eldönthetővé 
válik, hogy mely projektekbe érdemes beruházni. A 
projekt nyomon követésével folyamatosan méri az 
előrehaladást és beavatkozik, ha szükséges, to-
vábbá biztosítja, hogy a sikeres projektzárás egy-
ben a várt hatásokat is kiváltsa. 

Az informatika-controllingnak (legalább) az 
alábbi öt területre kell kiterjednie [Brun, 2008]: 

− Portfólió menedzsment: az informatikai beru-
házási és fejlesztési projektek vállalati straté-
gia-alapú értékelése és kiválasztása. 

− Projektcontrolling: minőség-alapú, a határidőket 
és a költségvetést figyelembe vevő projekt-
megvalósítás. 

− Termék/infrastruktúra controlling: szolgáltatá-
si-szint megállapodások nyomon követése, 
szolgáltatási szint menedzsment, igényfelmé-
rés, erőforrás-tervezés, belső teljesítmény - el-
számolás. 

− Kockázatmenedzsment és megfelelőség 
(compliance): informatikai projekt- és működé-
si-kockázat menedzsment, IT-biztonság, a tör-
vényi és szabályozási előírások betar(tat)ása. 
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− Informatikai kiegyensúlyozott mutatószám- 
rendszer (IT Balanced Scorecard): az 
IT-menedzsment irányítási eszköze, benne 
mutatószámokkal, hatástérképekkel. 

Amikor megjelenik egy igény egy informatikai ter-
mékre/szolgáltatásra, akkor készül egy azzal kap-
csolatos, egyszerű megvalósítási terv. Az így jóvá-
hagyott terv aztán bekerül az informatikai projekt-
portfólióba, ahol a hasznossága alapján döntés 
születik a megvalósításáról vagy elvetéséről. A jó-
váhagyott projektek során előállnak az új termé-
kek/szolgáltatások, a velük kapcsolatban felmerült 
költségek pedig – teljesítmény alapon – szétosztásra 
kerülnek. Az IT-BSC és a kockázatmenedzsment 
tevékenységek ebben a folyamatban végigkísérik a 
fejlesztés minden mozzanatát. Az ábra azt is meg-
mutatja, hogy milyen területek és tevékenységek 
tartoznak az informatika-controlling alá: 
 

 
2-3. ábra: Az informatika-controlling helye az informati-

kai folyamatokban [Brun, 2008] 

Informatikai terv jóváhagyása 

A piacról, valamint a szervezeten belülről érkező 
igények kielégítése a legtöbb esetben valamilyen 
szintű és mértékű informatikai erőforrás felhaszná-
lását is megköveteli. Éppen ezért kézenfekvő, ha az 
informatika-controllingot már az ezen igények kielé-
gítésének tervezési folyamatába is bevonjuk. Így a 
controlling elsőként a portfólió összeállítása során – 
mint az adott beruházási vagy fejlesztési terv érté-
kelését, és a kiválasztási döntést támogató funkció – 
jelenik meg. A vállalati stratégiában foglaltak szem 
előtt tartása mellett segítséget nyújt a várható 
hasznosság és a tervezett költségek meghatározá-
sában, valamint a projekt kockázatainak becslésé-
ben. Mivel a rendelkezésre bocsátott adatok és 
mutatószámok köre minden értékelt projekt eseté-

ben azonos, így lehetségessé válik azok összeve-
tése, és időbeli alakulásának követése. 

A tervek értékelése nemcsak azok megindítása 
előtt lényeges, hanem a megvalósulást követően is 
– az informatika-controlling ebben is a döntéshozók 
segítségére van. A létrehozott érték megállapítá-
sakor figyelembe kell venni a különféle döntések 
egymásra gyakorolt hatását, valamint a körülmé-
nyek és az üzleti környezet időközben történt 
megváltozását. 

IT-projektek irányítása 

Informatikai projektek sikeres irányításának esz-
köze a projektcontrolling, melynek célja a beruhá-
zás jelenértékének meghatározása és alakulásá-
nak folyamatos nyomon követése. Ha például egy 
projektben csúszás történik, akkor a várt haszon 
később realizálódik, ami a jelenérték csökkenését 
eredményezi – mindez különféle előrejelzési me-
chanizmusok felépítését teszi lehetővé. 

Az informatikai beruházások értéke 

Az informatika értékteremtő képességének szám-
szerűsítéséhez a termék/infrastruktúra - controlling 
biztosítja az igényelt adatokat. Célja, hogy az in-
formatikai termékek/szolgáltatások előállítási fo-
lyamatát – amely ideális esetben valamilyen aján-
lásgyűjtemény (például ITIL vagy COBIT) szerint 
szervezett – pénzügyileg mérhetővé tegye, és a 
mért adatok segítségével annak árazását támo-
gassa. További cél olyan értékelési mechanizmus 
létrehozása, amely igény szerint pótlólagos ada-
tokkal (például célköltség-számítás, tevékenység- 
alapú költségszámítás, fedezeti pont meghatározás) 
tud az adott folyamatról szolgálni. 

Az átláthatóvá tett informatikai költségek, valamint 
az erőforrás alapú elszámolás magasabb szintű 
költségtudatossághoz vezetnek: megrendelve és 
megfizetve csak az lesz (a belső elszámolási 
rendszerben), ami értéket teremt. Az átláthatóság 
megteremtéséhez előállított adatok az informatikai 
terület irányításához is felhasználhatóak. Jó példa 
lehet erre, hogy míg pontos költségkalkuláció hiá-
nyában a költségek valamilyen átlagos kulcs szerint 
kerülnek az egyes költségviselőkre felosztásra, 
addig a tevékenységalapú költségszámítás segít-
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ségével minden egyes termék és tevékenység ára 
pontosan meghatározható. 

Informatikai folyamatok irányítása 

Az informatikai folyamatok méréséhez és irányítá-
sához mutatószámok széles körének rendelke-
zésre állása szükséges. A már említett ajánlás-
gyűjtemények nemcsak a folyamatokkal kapcso-
latban tartalmaznak leírásokat, hanem kijelölik a 
folyamatokban a mérési pontokat és a különféle 
mérőszámokra is tesznek javaslatot. Ezek által válik 
lehetővé az informatika működésének számszerű-
sítése. Az így előállított mutatószámok logikailag 
összekapcsolhatók – ezek alkotják az informatikai 
balanced scorecard-ot (IT-BSC), amely kapcsolatot 
teremt a vezetés stratégiai és a működés operatív 
szintje között. 
 

IT-BSC 
A balanced scorecard-ról (röviden BSC) megalko-
tása óta tengernyi szakirodalom keletkezett. Igazi 
sikerét azonban elsősorban az jelzi, hogy bizonyos 
felmérések szerint az amerikai nagyvállalatok több 
mint fele a gyakorlatban is bevezette. Ezen sikerek 
láttán némileg nehezen érthető, hogy informatikai 
területen történő alkalmazhatóságáról alig szólnak 
esettanulmányok. 

Hogyan fogjunk hozzá az informatikai BSC terve-
zéséhez és bevezetéséhez? Miként épülnek fel az 
IT-BSC perspektívái (nézőpontjai) és stratégiai 
területei? Milyen mutatószámokat érdemes képezni, 
alkalmazni és mérni? A BSC általános leírásának 
mellőzésével, ezekre a kérdésekre ad tömör választ 
ez az alfejezet. A BSC-ről annyit mindenképpen 
érdemes leírni, hogy központi célja a stratégia és a 
vállalati működés kapcsolatának és összhangjának 
megteremtése, valamint a pénzügyi és a nem 
pénzügyi mutatószámok ok-okozati hatásmecha-
nizmusok által történő összekapcsolása. A célok 
megfogalmazása nem merül ki a mutatószámok 
kívánt mértékének meghatározásában, hanem 
megköveteli azok tényleges és stratégiai szemlé-
letű összekapcsolását és függőségi viszonyainak 
meghatározását. 

Az IT-BSC mindenekelőtt az alábbi hat, kiemelt cél 
elérését támogatja [Schmid-Kleemann, 2003]: 

1. Egységes kommunikációs platform létrehozása 
minden érintett célcsoport számára. 

2. Konzisztens vezetési eszköz kidolgozása az 
informatikai stratégia tisztázása céljából. 

3. Kiegyensúlyozott és összefüggő mutatószám- 
rendszer megalkotása az informatikai stratégia 
megvalósításának érdekében. 

4. Stratégiai intézkedések meghozatala az in-
formatika terén. 

5. Az átlátható működés és a teljesítmény- köz-
pontúság elérése. 

6. Egy egységes informatikai tervezési és jelen-
tési rendszer bevezetése. 

Mindezek elérését azáltal is lehetővé teszi, hogy a 
stratégiát cselekvési tervvé fordítja le, ami az egyes 
teendők alkalmazotti szintű mélységig történő le-
bontását is magába foglalja. Ebben a folyamatban a 
különböző területek közötti kiegyensúlyozottságra 
törekszik, különös tekintettel az informatikai célokra, 
és az azokból származó mutatószámokra. Ezek 
közé stratégiai és operatív mérőszámok, továbbá 
belső és külső befolyásoló tényezők, úgymint telje-
sítményokozók (performance driver), és az infor-
matikai terület eredményességét jelző mutatók 
tartoznak. 

Az informatikai balanced scorecard prioritásának 
élén az informatikai stratégia megalkotása áll. A 
technológiai környezet, valamint a belső informati-
kai körülmények elemzése alapján megfogalma-
zásra kerül az informatikai szervezet víziója és 
küldetése. Az informatikai (stratégiai) célok meg-
fogalmazása során szükséges azok vállalati stra-
tégiával történő összehangolása és egyeztetése. 
Ezt követi a stratégia lebontása és gyakorlatba 
történő átültetése. A jelenlegi helyzet és az el-
érendő cél számszerűsítéséhez, valamint a megtett 
út méréséhez szükséges kritikus sikertényezők 
megfogalmazására és a legfontosabb mutató-
számok kiválasztására ezt követően kerül sor. Ezek 
alapján történik a stratégia megvalósításának irá-
nyába ható intézkedések bevezetése. [Zumstein, 
2005]. A piramis dimenziókra és szintekre osztható. 
Míg a hierarchia élén az informatikai stratégia áll, 
addig az alsóbb szintek - a balanced scorecard 
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nézőpontjai és stratégiai területei alapján - több 
részre bonthatók: 

− Informatikai stratégia: ezen a szinten a hangsúly 
az üzleti és az informatikai stratégia összehango-
lásán (strategic alignment) és integrálásán 
(strategic integration) van. Ennek tisztázásában és 
gyakorlati megvalósításában a BSC nézőpontjai 
és stratégiai területei nyújtanak segítséget. 

− A BSC öt nézőpontja és azok stratégiai területei: 
a nézőpontok az informatikai terület különböző 
szeleteit reprezentálják.  

− Stratégiai célok (Strategic Goals): a stratégia 
megvalósítása stratégiai célok elérése által válik 
lehetségessé. A célokat a BSC nézőpontjai és 
stratégiai területei jelölik ki, elérésüket pedig 
kritikus sikertényezők, mutatószámok jelzik. 

− Kritikus sikertényezők (CSF-ek, Critical Success 
Factors): kitűzésükkel válik a stratégiai célok 
elérése mérhetővé. Indikátorok segítségével 
történik a stratégiai cél-elérés előrejelzése és 
utólagos nyomon követése is. 

− Mutatószámok (KPIs, Key Performance 
Indicators – kulcs teljesítménymutatók): a stra-
tégiai célokat megvalósíthatóvá, a kritikus si-
kertényezőket mérhetővé teszik. A leírás mellett 
a matematikai képlet, a mértékegység, az 
adatforrás és a mérés gyakorisága is meg-
adásra kerül. Típusában megkülönböztetünk 
előre mutató és hátra mutató indikátorokat. 

− Célmeghatározás/célelőírás: az adott mutató-
szám meghatározott időpontban elérendő cél-
értékét tartalmazza. Leggyakrabban havi, ne-
gyedéves, féléves és éves célok kerülnek 
megadásra. 

− Intézkedések: akkor kerülnek meghozatalra, 
amikor a kitűzött cél(ok) elérése bizonytalan 
(előremutató intézkedések) vagy sikertelen 
(visszacsatoló intézkedések). 

Az informatikai balanced scorecard a vezetés olyan 
stratégiai és operatív alrendszerének tekinthető, 
amely segíti a szervezet hatékony és eredményes 
működését. Minden olyan eszközt magába foglal, 
amely alkalmazásával az informatika tervezése, 
mérése és irányítása lehetségessé válik. 

Egy jelentős, kezdeti kihívás az informatikai és az 
üzleti részstratégiák összehangolása, majd pedig 
az informatikai stratégiában megfogalmazottak 
megvalósítása. Ennek leküzdéséhez nyújt megfe-
lelő segítséget a BSC nézőpont-rendszere és a 
stratégiai területek kijelölése. Azon túl, hogy a BSC 
egy tervezési és döntéstámogatási eszköz, egy 
kommunikációs platform is – egy közös nyelv a 
vállalati és az informatikai vezetők számára. Általa 
a célok transzparenssé, a hozzájuk vezető út pedig 
mindenki számára ismertté válik, lehetővé téve 
egyúttal az informatikai szervezet és az informatikai 
controlling összehangolását 
 

 

 
2-4. ábra: Az informatikai Balanced Scorecard [Zumstein, 2005] 
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2-1. táblázat: Az IT-BSC nézőpontjai és stratégiai területei ([Zumstein, 2005] alapján, saját szerkesztés) 

Nézőpont Stratégiai terület 

Hozzáadott érték: az informatika vállalati 
folyamatokat támogat. Az értékteremtés 
az informatikai rendszerek használata 
által válik lehetségessé. 

Informatikai előnyök és költségek: az informatikai alkalmazá-
soknak a teljes vállalat szempontjából értelmezett hozzáadott 
értéke. 

Vevők: az informatikai szolgáltatások 
igénybevevői, külső vagy belső ügyfelek. 

Külső és belső ügyfelek (vevők): az informatikai szolgáltatások 
vállalaton belüli és azon kívüli igénybevevői. 

Teljesítmény: az informatikai szolgálta-
tások rendelkezésre állása. 

Megvalósítás, üzemeltetés, támogatás: mindhárom terület meg- 
határozó a stratégia szempontjából. 

Alkalmazás: az üzleti folyamatok támo-
gatására alkalmazható informatikai 
megoldások. 

Portfólió-, projekt- és infrastruktúra controlling: az infrastruktúra a 
projektek megvalósíthatósága szempontjából stratégiai fontos-
ságú, a portfólió pedig alapjaiban határozza meg a jövőbeli fej-
lesztési irányokat. 

Jövő: szorosan összefügg az alkalmazás 
nézőponttal – melyek azok a területek, 
amelyek a jövőben támogathatják az 
üzleti folyamatokat. 

Innováció menedzsment, kockázatkezelés, tudásmenedzsment, 
beszerzés: az innovációk jelentik az informatikai terület folya-
matos megújulásának forrását. A kockázatok kezelése elenged-
hetetlen. A megfelelő tudás pedig az informatika működtetésé-
hez, valamint a fejlesztések megvalósításához szükséges. 

 

.Összegzés 
Az informatikáról, annak vállalaton belül játszott 
szerepéről sokat és sokhelyütt beszélnek. Tág 
körben kerül említésre, mint egyszerű költségté-
nyező, mint a versenyképesség alapja, vagy mint 
általános innovációs hajtóerő. Van, ahol önmagáért 
művelik, van, ahol csodát várnak tőle, és akad, ahol 
észre sem veszik (illetve csak azt, ha valami gond 
van vele) – az egészséges megragadása és keze-
lése e szélsőértékek között található. 

Az üzleti stratégia és az informatikai stratégia közti, 
szoros kapcsolat kulcsfontosságú – ennek bizo-
nyításáról szólt a bevezető fejezet. E két terület 
akkor működik összehangoltan, integráltságuk ak-
kor érhet el magas szintet, ha rendszeres köl-
csönhatásban vannak egymással – az informatikai 
stratégia az üzleti stratégia része, de az informatika 
folyamatos visszacsatolást biztosít az üzleti straté-
gia alakítói számára, akik ezeket figyelembe veszik 
és beépítik a működési modellbe. 

Az informatikai stratégiai tervezés képes a felső-
vezetői kérdésekre a helyes válaszokat megadni. 

Az informatikai vezető az, akinek feladata – az in-
formatika-kormányzás és -controlling eszköztá- 
rának felhasználásával – a stratégiai és az operatív 
horizont egységes kezelése, az elképzelések 
megvalósítása, a folyamatos egyeztetés és a 
kommunikáció. Így válik lehetségessé az üzleti 
terület által támasztott elvárások informatikai meg-
oldások felhasználásával történő kielégítése, amin 
keresztül a vállalkozás képes lesz a kihívásoknak 
megfelelni és a kényszerítő erők révén keletkezett 
elvárásokat teljesíteni. 

Meggyőződésem, hogy egy ilyen irányú IT- control-
ling keretrendszer térképként szolgálhat mind a 
döntéshozók, mind a szakterületi vezetők, mind 
pedig az üzleti elemzők kezében. Dolgozatomban a 
mindennapi működésre (azaz az operatív területre) 
fókuszáltam, és lefektettem a keretrendszer alapjait. 
A további munka során az üzleti folyamatok és az 
informatikai infrastruktúra összehangolási lehető-
ségei kerülnek górcső alá, majd a várható ered-
mények jelentik a keretrendszer stratégiai szemlé-
letmódját. 
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3. Az IT és az üzlet viszonya az informatikai stratégia és  
az IT szolgáltatásmenedzsment gyakorlatának tükrében 

 
SZABÓ ZOLTÁN 
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ÖSSZEFOGLALÓ 
Bár az IT napi működésben játszott szerepe egyre inkább meghatározóvá válik, alig akad részletes felmérés az 
IT szolgáltatások menedzselésének vállalati gyakorlatával kapcsolatban. A Budapesti Corvinus Egyetem In-
formatikai Intézete által az itSMF Magyarországgal és a Vezető Informatikusok szövetségével együttműkö-
désben végzett felmérése szerint az informatikai szempontból tudatos magatartást tanúsító vállalatok informa-
tikai gyakorlata sok bíztató jelet mutat. A kutatás számos témát vizsgál, többek közt az informatika szerepét és 
megítélését, az informatikai stratégia tervezését, az informatikai szolgáltatások menedzselésének folyamatait 
Ez a tanulmány az IT és üzlet viszonyával, az informatikai stratégia tervezésével, és az ITIL folya- matok al-
kalmazásának gyakorlatával foglalkozik. Az eredmények azt jelzik, hogy jó alapokon áll a hazai gyakorlat, de 
időszerűnek látszik a stratégiai összehangolás problémájának hangsúlyosabb kezelése. 

 

Bevezetés 
Az informatika üzleti szerepe egyre inkább kulcs-
fontosságúvá válik a közép és nagyvállalatok mű-
ködésében, ennek ellenére kevés részletes felmé-
rés vizsgálja a hazai informatikai gyakorlatot, főleg 
az IT szolgáltatások menedzselésének fejlettségét 
(hasonló témákra koncentrál például Drótos et.al, 
2006). A Budapesti Corvinus Egyetem Informatikai 
Intézete által az itSMF Magyarországgal és a Ve-

zető Informatikusok szövetségével együttműkö-
désben végzett felmérése szerint az informatikai 
szempontból tudatos magatartást tanúsító vállala-
tok informatikai gyakorlata sok területen megfelel a 
nemzetközi trendeknek, sok bíztató jelet mutat. Az 
informatika szerepét vizsgálva azonban az elmúlt 
válságos évek alatt fokozatosan egy trendfordulót 
érzékelhetünk, az üzlet egyre inkább megvalósító, 
alárendelt szereplőnek tekinti az IT-t céljai eléré-
sében, ami persze sokszor logikus és védhető ál-
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láspont. A cikk célja az informatika megítélésének, 
az üzlettel való integrációjának vizsgálata stratégiai 
és taktikai-operatív szempontból. Ez a tanulmány 
tehát az IT és üzlet viszonyával, az informatikai 
stratégia tervezésével, és az ITIL folyamatok al-
kalmazásának gyakorlatával foglalkozik. 

Az IT stratégiai szerepe 
2013-ban stabilizálódott az IT költségvetés a min-
tában szereplő vállalatoknál: a vállalatok közel 
harmada növelte, míg közel harmada csökkentette 
informatikai kiadásait. A növekedés azoknál a vál-
lalatoknál tapasztalható, ahol az IT és az üzlet vi-
szonya jobb, az informatika a szolgáltatások / ter-
mékek alapvető részét képezi, és az IT megkü-
lönböztető szerepét jobban felismerik. Ahol növelni 
tudták az informatikai költségvetést, 63%-kal jobbra 
értékelték ezt a szerepet. 

A 2010-es évek elején az informatikai funkció stra-
tégiai jelentőségét jól mutatta, hogy az informatikai 
vezetők 56%-a közvetlenül a szervezet vezetőjéhez 
(vezérigazgató, ügyvezető igazgató, központvezető) 
tartozott. Ez a szervezeti megoldás jelzi az infor-
matika szervezeti fontosságát, egyenrangúságát a 
többi területtel. Az elmúlt években viszont tanúi 
lehettünk, hogy az informatikai funkció kiemelt stra-
tégiai helyzete visszaszorulóban: bár még megha-
tározó, egyre kevésbé jellemző, hogy az informa-
tikai vezető közvetlenül a szervezet első számú 

vezetőjéhez tartozik. Előtérbe került a pénzügyi 
szemlélet (az informatika költséghely, tehát a 
pénzügyi igazgató felügyeli), illetve egyre inkább az 
informatikai operatív jellege (az informatika mű-
ködtető funkció, tehát a működési igazgató alá 
tartozik (lásd 3-1. ábra). 

Ez a jelenség beilleszkedik abba a trendbe, mely az 
informatikai terület és az informatikai területek vi-
szonyát jellemzi: a válság első éveiben az informa-
tikai vezetők még arról számoltak be, hogy a gaz-
dasági nehézségek, az informatikai költségvetés 
kényszerű csökkentése ellenére javul az üzleti és 
informatikai területek közötti viszony. A vállalatokra 
jellemző forráshiány miatt az üzleti és informatikai 
területek rákényszerültek a szorosabb együttmű-
ködésre, gyakoribb egyeztetésekre, hogy a meg-
lévő forrásaikat minél jobban tudják felhasználni. A 
kutatás eredményei szerint az informatika és az 
üzleti területek közötti javuló viszony 2011-ben 
megfordult, és 2013-ra már szignifikáns visszaesést 
tapasztalhatunk a két terület együttműködésében 
(lásd 3-2 ábra). Az informatika és az üzleti közti 
partneri viszony kialakításában a hosszú távú, 
stratégiai tervezés gyakorlata meghatározó szere-
pet játszik. Taktikai és operatív szinten viszont az 
informatikai szolgáltatások jó megszervezése, 
menedzselése kapcsán az IT funkció folyamatai és 
kontroll-mechanizmusai fontosak. A következőkben 
ezt a két területet vesszük górcső alá. 

 

 
3-1. ábra. A CIO helye a szervezetben (2010-2013) 
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3-2. ábra  Az informatika és üzleti területek közötti kapcsolat 

 

Informatikai stratégia 
Az informatika üzleti szerepének megítélése szem-
pontjából az informatika hosszú távú tervezése 
markánsan jellemzi a vállalati gyakorlatot, az üzlet 
és az IT kapcsolatát. A megkérdezett vállalati kör-
ben a formalizált informatikai stratégiák aránya és 
átlagos időtávja bíztató, enyhén növekvő tendenciát 
mutat. Bár a válság éveiben nem változott az in-
formatikai stratégiák átlagos időtávja, a formális 
informatikai stratégiát készítő szervezetek aránya a 
bizonytalan környezet hatása mellett is növekedett 
az elmúlt 5 évben. A kisvállalati körnél még indo-
kolható a formális tervezés hiánya, nagyobb cé-
geknél ennek komoly kockázatai vannak. Az in-
formatikát tervezési szempontból elhanyagoló 
szervezetek többségénél van ugyan vállalati stra-
tégia, de informatikai fejezet nélkül – a tervezésben 
szerzett kompetencia bíztató alap az informatikai 
területre való kiterjesztésre. 

A megkérdezettek közt az IT stratégiai tervezési 
aktivitás jelentősen felette van a nem informatikai 
tudatos vállalatok körében tapasztalható 25-30% 
aránynak [3-1. ábra]. A formális tervek léte a tuda-
tos fejlesztés és a jobb üzleti összehangolás 
szempontjából bíztató. A felmérés alapján megfi-
gyelhető, hogy az informatikai stratégiát nagyobb 
arányban integrálják a vállalati stratégiával, a vál-
lalatok 38%-nál készül önálló informatikai stratégia, 
míg 48%-ánál az informatikai stratégia a vállalati 
stratégia része. Nem meglepő, hogy a tudatos in-
formatikai tervezést folytató vállalatok az éves ár-

bevételük jelentős részét fordítják az informatikára. 
Azoknál a vállalatoknál, ahol az IT klasszikusan 
stratégiai szerepet tölt be (telekommunikáció, 
pénzügyi szektor), jellemző a tudatos IT szolgálta-
tásmenedzsment rendszer követése, és jellemzően 
ezek a cégek képesek voltak növelni az informati-
kára fordított forrásokat. 

Az informatikai stratégia átlagos időtávja enyhén 
nőtt, 3,1 évre, mely megfelel a korábbi saját és más 
felmérések eredményeinek. Ugyanakkor az is lát-
ható, hogy az informatikára több forrást fordító, ill. a 
költségvetést növelni képes vállalatok esetében az 
informatikai stratégia időtávja rövidebb, mint in-
formatikára kevesebbet fordító, az IT költségvetést 
csökkentő vállalatok esetében. 

Az informatikai stratégiák tartalmában az egyik vi-
lágos tendencia, hogy az alkalmazás portfólió tuda-
tos tervezése kevésbé kap hangsúlyt az utóbbi 
években. A hagyományos elemeken túl kisebb-na-
gyobb ingadozással egyre fontosabbá válnak a 
szabályozási megfelelési kérdések, ugyanakkor 
veszített szerepéből az IT kontrolling és a kocká-
zatmenedzsment (lásd 3-2 ábra).  

Az egyik legfontosabb kérdés, hogy mi jellemzi az 
informatikai stratégia és az üzleti stratégia kap-
csolatát [3-3. ábra]. A vizsgált szervezetek csaknem 
felében a kapcsolat szoros, az informatika a szer-
vezetek 47%-ban nagyobb szerepet kap az üzleti 
stratégia kialakítása során: 28% esetében az in-
formatika javaslatokat fogalmaz meg, míg további 
19% esetében az üzleti és informatikai stratégia 
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kialakítási folyamata szorosan integrált, a két stra-
tégiát együtt dolgozzák ki. A vállalatok 38%-ban a 
helyzet a klasszikus alárendelt szerepet tükrözi: az 
informatikai stratégia az üzleti stratégiából kerül 

levezetésre, az üzleti stratégia kialakítása után 
határozzák meg.  

. 

 
3-3. ábra  Az informatikai stratégia tervezést folytató vállalatok aránya 

 

 
3-4. ábra  Az IT stratégiák fő témái 

 
Az elmúlt évekhez képest a vizsgált szervezetek 
kiugróan magas, mintegy 16%-a jelezte, hogy a két 
stratégia között nincs kapcsolat. Az erőteljesen az 
üzleti stratégia által meghatározott stratégia to-
vábbra is egybecseng a nemzetközi felmérések 
eredményeivel (48%). Azon vállalatok aránya, ahol 
az informatikai és üzleti stratégia között nincs 
kapcsolat, nemzetközi szinten csak kevéssel több 
az idei felmérésünkben tapasztalthoz képest (19%) 

(Roberts-Sikes, 2009). Stratégiai szinten tehát el-
mondhatjuk, hogy létezik egy innovatív vállalati kör, 
ahol az üzlet és IT összehangolás jól működik, de a 
vállalatok egy részénél az IT mind az új ötletek 
elfogadtatásával, mind az üzleti célok integrálásá-
val kapcsolatban nehézségekkel küzd. 
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IT szolgáltatások menedzsmentje 
Az ITIL aktuális változata stratégiai, taktikai és 
operatív szinten is fontos eszköze az üzlet és az IT 
közti összhangteremtésnek, alkalmazásának okai 
azonban rendszerint jóval praktikusabbak: az üze-
meltetés költségei, hatékonysága, kockázatcsök-
kentés, jobb tervezhetőség, minőségjavítás. 

Az informatikai szolgáltatásmenedzsment olyan 
menedzsment megközelítés, mely az informatika 
tevékenységeinek kimenetelét szolgáltatásként 
fogja fel, és célja ezen szolgáltatások minőségének 
és fenntarthatóságának biztosítása. Az informatikai 
szolgáltatásmenedzsment filozófiát több módszer-

tan segítségével is meg lehet valósítani, a kutatás 
kiemelten az ITIL módszertan szemszögéből vizs-
gálta a válaszadók gyakorlatát. Az ITIL módszertan 
egy brit kormányzati kezdeményezésből nőtte ki 
magát napjainkra az egyik legnépszerűbb informa-
tikai szolgáltatásmenedzsment módszertanná, és 
ISO 20000 jelöléssel nemzetközi szabvánnyá. Az 
ITIL (IT Infrastructure Library) immáron 3. verzió-
jának átdolgozott kiadását (ITIL 2011) használhat-
ják a szervezetek. Nemzetközi szinten összegyűj-
tött bevált vállalati gyakorlatokra építve az ITIL 
módszertan életciklus szemléletben rendszerezve 
tartalmazza az IT terület irányításához szükséges 
folyamatokat és tevékenységeket (Taylor, 2007). 

 

 
3-5. ábra  Az informatikai stratégia és a vállalati stratégia kapcsolata 

 
A felmért vállalatok többsége számára (mérete, 
alkalmazásainak száma és jellege miatt) az IT üz-
letkritikus fontosságú. Feltételezhető tehát, hogy a 
tudatos informatikai szolgáltatásmenedzsmentet 
folytató szervezetek aránya magas. A tudatos ITSM 
megközelítést követő vállalatok aránya csökkent 
53%-ra, de a nagy- és középvállalatok zöme to-
vábbra sem engedheti meg magának a terület el-
hanyagolását. Az informatikai stratégiát készítő 
vállalatok 60%-a tudatos IT szolgáltatásmenedzs-
mentet folytat. Látványos jelenség, hogy a mód-
szertanokat követő szervezetek köre zömében 
növelni tudta az informatikai költségvetést. Az in-
formatikai szolgáltatások kezelésére szolgáló leg-

népszerűbb módszertan a mintában továbbra is az 
ITIL/ISO20000 (a mintában szereplő vállalatok 39% 
használja valamilyen szinten). 

A kutatás eredményei hasonlóak Broussard (2008) 
felméréséhez, ahol a válaszadók 21.1%-a jelezte 
az ITIL folyamatok egy részének megvalósult imp-
lementációját, és 21.8%-os volt azoknak az aránya, 
ahol folyamatban volt a bevezetés. A már megva-
lósított és a következő két évben bevezetni terve-
zett ITIL folyamatokat figyelembe véve több mint a 
válaszadók fele (56%) volt aktív ITIL alkalmazó. Az 
IT szolgáltatások színvonalának fejlesztésére szá 

mos eszköz és módszer használatos. Megvizsgálva 
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az IT területén indított folyamatfejlesztési mód-
szertanokon (BPM, LEAN, ITIL) alapuló kezdemé-
nyezések arányát, csökkenő tendenciát figyelhe-
tünk meg (lásd 3-6. ábra). Nehezen megítélhető, 
hogy ez a források hiányából, vagy a telítődésből 
fakad-e. Késleltetve, de a 2011-es csúcs után ha-
sonló jelenség figyelhető meg: az informatikai szol-
gáltatásmenedzsment (ITSM) projekt kezdemé-

nyezésének népszerűsége csökken (például ITIL, 
MOF). Az adatok alapján megfigyelhető, hogy ahol 
nem tudatos IT szolgáltatásmenedzsment gyakor-
latot követnek, ott nem melengetnek az IT terület 
folyamat és minőségelvű fejlesztésről szóló terve-
ket sem. 

 

 
3-6. ábra  Az informatikai szolgáltatásmenedzsment (ITSM) projektek népszerűsége 

 
Az informatikai szolgáltatásmenedzsment gyakorlat 
elemzését az ITIL v3 módszertan alapján végeztük. 
Az eredményekből arra következtethetünk, hogy a 
szervezetek az informatikai szolgáltatások kezelé-
sére szolgáló módszertanokat továbbra is inkább 
üzemeltetési területen látják fontosnak, habár az 
életciklus szemlélet már több módszertanban is 
jelen van (például ITIL v3, Mof v4, Cobit 5) (lásd 3-7. 
ábra). Az IT szolgáltatásmenedzsment-módszer-
tanokat használó vállalatok esetében ugyanakkor 
nem mutatkozott magasabbnak az üzemeltetési 
költségvetés aránya (átlag 62%). 

Az ITIL életciklus modell szerint képzett folyamat-
csoportok közül továbbra is a Szolgáltatásüzemel-
tetés használata a legelterjedtebb, átlagosan a 
szervezetek 77%-a használja, vagy tervezi rövid-
távon bevezetni ennek a területnek az ajánlásait, 
elsősorban az operatív üzemeltetési feladatokra 
koncentrálva. Örvendetes, hogy a többi folyamat-
csoport terén érdemi fejlődést tapasztalhatunk 
2012-höz képestA szolgáltatás tervezés folyamatai 
közül a fejlesztésekhez és a szolgáltatási szint me-
nedzsmenthez kapcsolódó folyamatok és a szolgál-
tatás folytonosság menedzsment a válaszadó válla-

latok több mint 80%-ánál megvalósult, vagy beveze-
tése folyik. Ezek a területek a szolgáltatások operatív 
kontrollja szempontjából is lényeges előfeltételeket 
biztosítanak.  

Az állandó szolgáltatásfejlesztés területe a 3. helyre 
lépett elő, a válaszadó szervezetek átlagosan 
62%-ban használják az ide kapcsolódó folyama-
tokat. A területre jutó nagyobb figyelem jelzi, hogy 
az IT szolgáltatói szemlélete, minőségorientáltsága, 
az üzlettel objektív méréseken alapuló kapcsolat-
tartás lehetősége a korábbi évek háttérszerepéből a 
szolgáltatás menedzsment hangsúlyos feladatköre 
és feltétele lett. Ennek várhatóan pozitív hatása lesz 
az üzlet és az informatika kapcsolatára is. 

A szolgáltatás stratégia folyamatok kiváló eszközei 
lehetnek az üzlet és az informatika közti eredmé-
nyes, stabil kapcsolat kialakításának. Biztosítják az 
informatikában az üzleti szemlélet megjelenését és 
az üzleti oldal számára is érthetővé, átláthatóvá 
teszik az üzletkritikus informatikai szolgáltatásokat. 
Ezek a folyamatok a 2012-es évhez képest előre-
léptek, ami a korábbi háttérszerephez képest a 
távlati gondolkodásra, a tervezésre helyezett na-
gyobb hangsúlyt mutatja.  
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3-7. ábra Az informatikai szolgáltatásmenedzsment (ITSM) projektek népszerűsége 

 
Érdekes kérdés, hogy az 57%-os elterjedtség a 
tudatos IT szolgáltatásmenedzsmentet folytató 
vállalatok körében hogyan segíti elő az érett kap-
csolat fejlesztését az informatika és az üzlet között. 
A tényleges folyamatok helyzetét tekintve inkább a 
szolgáltatási szint menedzsment vonatkozású te-
rületek (igény menedzsment és szolgáltatásport-

fólió menedzsment) terjedése figyelhető meg, a 
pénzügyi menedzsment és a stratégiatervezés még 
mindig a kevéssé gyakori folyamatok közt szerepel. 
Ez arra utal, hogy az előrelépés ellenére is a stra-
tégiai összehangolás eszközrendszere a vállalatok 
jelentős részénél hiányos. Bár a vállalatok nagy 
részénél – vélhetően üzleti indíttatásból – terveznek 
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informatikai stratégiát, tudatosan szolgáltatásport-
fólió alapú szemlélet csak a vállalatok kevesebb, 
mint felénél figyelhető meg. 

A korábbi évekhez képest háttérbe kerültek a Szol-
gáltatás bevezetés folyamatai a felmért vállala-
toknál, de a vizsgált szervezetek körében átlagosan 
55%-ban használják ezeket, a terület a 2013-as 
adatok alapján stagnál. A folyamat- csoportból ki-
emelkedik a konfigurációkezelés (csaknem 80%) és 
a változtatáskezelés (74%), melyekről a válaszadók 
nagy részénél a szolgáltatásmenedzsment gerincét 
képezik. Ezeknek a folyamatoknak a népszerűsége 
az operatív üzemeltetési tevékenységek alátá-
masztása, a szolgáltatások kontrollja és a stabilitás 
fenntartása szempontjából játszott központi sze-
repüknek tudható be. 

Az üzemeltetés dominanciája mindenesetre a kö-
vetkező részletesebb ábrán is felismerhető. To-
vábbra is a szolgáltatás-üzemeltetés folyamatai 
kerültek a legnagyobb arányban bevezetésre, ezen 
belül is kiemelendő az incidenskezelés, valamint a 
kapcsolódó ügyfélszolgálat funkció, a kérésteljesí-
tés, és a proaktivitást szolgáló problémame-
nedzsment folyamatok. Szintén jelentős arányban 
van jelen a szolgáltatás-bevezetés területéről a 
konfigurációmenedzsment és változáskezelés. 
Logikus, hogy a vállalatok ott fejlesztettek, ahol a 
leginkább égető szükség van rá, ahol közvetlenül 
megmutatkozik a folyamatok hatása. Így nem csoda, 
hogy a szolgáltatás tervezésből a szolgáltatási szint 
menedzsment, a szolgáltatás-folytonosság és az 
információbiztonság menedzsment szerepel elő-
kelő pozícióban. A mérés és értékelés terén elért 
előrelépés az állandó szolgáltatásfejlesztés folya-
matoknál egyfajta kiegyensúlyozási törekvésben 
gyökerezhet, hiszen a menedzselésnek ez is 
alapvető feltétele. A korábbi években bevezetésre 
tervezett ITIL folyamatok a tudatosabb szolgálta-
tás-portfolió menedzsment irányába mutattak, mind 
stratégia, mind operatív szintjén (szolgáltatáskata-
lógus menedzsment), most tetten érhető a fejlődés 
a szolgáltatások mérésére és továbbfejlesztésére 
irányuló törekvésekben is, mely elsősorban a CSI 
folyamatcsoportban valósul meg. 

Ha a legelterjedtebb (bevezetett vagy éppen fej-
lesztés alatti) folyamatokat vizsgáljuk, kisebb át-

rendeződés tapasztalható. Az incidensmenedzs-
ment, az ügyfélszolgálat és a problémamenedzs-
ment szilárdan tartja pozícióit, míg a kérésteljesítés, 
a változtatáskezelés kikerült az élmezőnyből, és 
felkapaszkodott a konfigurációkezelés, a szolgál-
tatási szint menedzsment.  

A kevéssé elterjedt folyamatok többsége komplex 
terület, a release folyamatok kivételével nincs ak-
kora közvetlen hatása a szolgáltatások minőségére. 
Az előrelépéshez ugyanakkor sok esetben nem 
lenne szükség drámai lépésekre: a stratégiaalkotás 
ITIL szerinti szolgáltatásorientált megközelítése jó 
kiegészítése lehetne a szokásos tervezési folya-
matoknak, a tudásmenedzsment is számos üze-
meltetési folyamat hátterében létezhet, és könnyen 
támogatható alkalmas eszközökkel. A kiadáskeze-
lés tevékenységeinél is biztosan jó alapok vannak a 
konfigurációkezelés és a változásmenedzsment 
rendszerek elterjedtsége miatt. Ha a tervezett fo-
lyamatokra vetünk egy pillantást, visszaköszönnek 
az előbb emlegetett kevésbé népszerű folyamatok 
– a szolgáltatásmenedzsmentben való előrelé-
pésnek ezek is fontos feltételei, így a megkérdezett 
szervezetek közül sokan érdemi lépéseket tervez-
nek e folyamatoknál, a szervezetek egy része tehát 
néhány éven belül kiegyensúlyozott, komplex in-
formatikaszolgáltatási rendszerrel fog rendelkezni. 

A legkevésbé tervezett folyamatoknál csaknem 
ugyanezek a folyamatok jelennek meg, ami vélhe-
tően azt jelzi, hogy ezek a tervezésre, komplex 
háttértámogatásra vonatkozó területek nem jelen-
tenek fájó szükségletet a szervezetek egy részénél 
– majdnem ugyanannyian tervezik a bevezetésüket, 
mint ahányan teljesen elvetik őket. Ugyanakkor 
bíztató, hogy ezeknek a folyamatoknak az elter-
jedtsége is elérheti a 70%-ot néhány éven belül. 

Fejlesztési tervek 
Összességében a kutatás tapasztalatai azt mutat-
ják, hogy az informatikai funkciók továbbra is erő-
sen a szolgáltatások megbízható nyújtására kon-
centrálnak, miközben kevesebb figyelem jut az 
üzleti igények jobb megértésére. A válság évei alatt 
az üzleti területeken megnőtt a nyitottság az in-
formatika szerepének megértése felé, ami lehető-
ség arra, hogy az üzlet-informatika viszony szoro-
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sabbá válják, és egy formalizált kapcsolaton ke-
resztül javítani lehessen az informatikai erőforrások 
felhasználását. Megalapozott üzlet-informatika vi-
szony mellett a prioritások, és ezáltal a tevékeny-
ségek is világosabbá válhatnak. 

A jövőbeli fejlesztési tervek területén az üzemelte-
tés-optimalizálási feladatok jelentik továbbra is a 
legvonzóbb területet, mely során a kínált szolgál-
tatásokat megvalósítására új üzemeltetési megol-
dások kerülnek kialakításra (lásd 3-8. ábra). Fej-
lesztések tekintetében ugyanakkor a listát vezető 
tételeken túlmutatóan csökkenő tendenciát ta-
pasztalunk, a korábban népszerű területek eseté-
ben is jelentős a visszaesés, mely két okkal ma-
gyarázható: egyrészről a szervezetek már elértek 

valamilyen érettségi szintet (például projektme-
nedzsment területén), és nem szükséges egyelőre 
a továbblépés, másrészről a fejlesztési források 
korlátozottak, és olyan területeken kívánnak to-
vábblépni, melyekre jelentős üzleti igény mutatkozik, 
illetve rövid távú megtérülés, eredmény várható. Így 
például a nyílt forráskódú megoldások alkalmazása 
az elmúlt években sem tudott átütő elterjedtséget 
elérni, valamint a tudatos informatikai kockázat-
menedzsment, mint megközelítés alkalmazása is 
alacsony szintű, hullámzó érdeklődést jelez. A fi-
gyelem tehát inkább a technológiai innovációk és a 
rövid távú problémamegoldás irányába fordult, az 
IT és az üzlet közti összhangteremtés eszközei 
kevésbé hangsúlyosa 

 

 
3-8. ábra. Előtérbe kerülnek az üzemeltetés más alapokra helyező megközelítések 
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ÖSSZEFOGLALÓ 
A gazdasági válság jelentős kihívások elé állította a szervezetek IT területeit: az elmúlt években folyamatos 
költségcsökkentést, a működés racionalizálását kellett végrehajtani. Kutatásunkban ezen folyamat rövid és 
hosszú távú megoldásainak elemzése mellett vizsgáltuk, hogy mennyire tekinthető megalapozottnak, tuda-
tosnak ez a folyamat, azaz a szervezeti IT kontrolling megoldások mennyire befolyásolják az informatikai költ-
ségvetések változását. 

 

Bevezetés 
Mind a hazai, mind a külföldi vállalatok számára 
jelentős kihívásokat jelentett a nemzetközi gazda-
sági válság hatásainak kezelése. A válság hatására 
a szervezetek több területen is a költségek csök-
kentése mellett döntöttek, így ebből a folya- matból 
az szervezetek informatikai területei sem marad-
hattak ki, sőt az első területek között került a dön-
tések középpontjába (Spang, 2009): a szolgálta-
tások nyújtása jellemzően magas üzemeltetési 
költségekkel jár együtt, miközben az informatikai 
szolgáltatások közvetlen haszna nehezen mutat-
ható ki, így az üzleti döntéshozók számára vonzó a 
drágának és haszontalannak tartott informatikai 
terület költségvetésének csökkentése. 

Az informatikára költött összeg átlagosan az árbe-
vétel 3-5%-a körül változik, de igen jelentős szórást 
mutat országonként, iparáganként és vállalatonként 
is (például a gyógyszeriparban ez az arány 3,61%, 
2008-ban az átlagos amerikai vállalat működési IT 
költségvetése az árbevétel 1,5%-a volt [3] [4]). 
Alapvetően a kiemelkedően innovatív vállalatok 
esetében ez az arány elérheti, sőt meghaladhatja 
az árbevétel 10%-át is, míg a konzervatívabb 
megközelítést követő vállalatok esetében ez az 
arány csupán 0,5-1%.  

Mindezek miatt a szervezetek informatikai költ-
ségvetése különösen érzékenynek tekinthető a 
gazdasági nehézségekkel szemben. Egy szervezet 

informatikai költségvetése magába foglalja az in-
formatikai szolgáltatások üzemeltetésére, valamint 
az informatikai szolgáltatások fejlesztésére szolgáló 
forrásokat. A Gartner [1] elemzése szerint az in-
formatikai költségvetésekre jellemző gyors bővü-
lése a 2000-es évek elejének ún. dotkom lufijának 
kipukkadása okozta válság éveiben a vállalatok 
informatikai költségvetésének növekedése megállt, 
majd csak 2005-től kezdődően indult el újra a lassú 
bővülése. 

Habár a 2008-ban indult nemzetközi válság első-
sorban pénzügyi eredetűnek tekinthető, a vállalatok 
piaci helyzetének megroppanása miatt mégis je-
lentős informatikai költségcsökkentésekkel kellett 
számolni. Az első költségcsökkentések már 2008 
második felében elkezdődtek (Worthen, 2008): a 
megkérdezett informatikai vezetők 59%-a újra-
tárgyalta a szállítókkal a szerződéseket. Hasonló 
arányban állították le a nem létfontosságú fejlesz-
téseket, illetve a válaszadók mintegy felénél felfüg-
gesztették a külső tanácsadói kifizetéseket is, mely 
szintén a fejlesztések befagyasztását jelzi. A vizs-
gált vállalatok mintegy negyedénél rendeltek el az 
új munkaerők felvételének befagyasztását, mellyel 
a jövőbeli költségek kordában tartását igyekeznek 
elérni. 2009-ben az informatikai költségvetések már 
több, mint 8%-kal csökkentek. Nemzetközi szinten 
ezt a visszaesést gyors stabilizálódás követte, de 
az informatikai költségvetések az elmúlt 4 évben 
gyakorlatilag változatlannak (+/- 1%) tekinthetőek, 
amint ezt a 4-1. ábra is szemlélteti. 
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4-1. ábra  Vállalatok informatikai költségvetésének változása a nemzetközi gyakorlatban (1998-2013, [1]) 

 

A különböző szervezetek eltérő stratégiákat alkal-
maznak a válság okozta kihívások kezelésére, illet-
ve a kényszerű költségcsökkentési kérdések meg-
oldására. A válság kitörésekor már többen felhívták 
a figyelmet arra, hogy a költségek egyszerű csök-
kentése nem hoz tartós eredményeket [5] [7], sőt 
negatívan befolyásolhatja a gazdasági növekedési 
kilátásokat. A válság tapasztalatai alapján ugyan-
akkor világossá vált, hogy a költségek visszavá-
gásán túl az IT szervezetek átalakítása hozhat 
tartós költségcsökkentést, illetve az IT lehetősége-
inek kihasználásával érhető el az üzleti bevételek 
növelése. Daugherty [2] az Accenture elemzésének 
felhasználásával arra hívja fel a figyelmet, hogy a 
költségek megvágása csak rövid távon használ-
ható, és ennek hatása 3-6 hónapos időtávon kiful-
lad, míg hosszabb távon szükséges, hogy fejlesz-
szük az IT üzemeltetési gyakorlatot, hozzányúljunk 
az IT architektúrához, illetve vizsgáljuk az IT ér-
tékteremtő szerepét is. 

Kutatási áttekintés 

A Budapesti Corvinus Egyetem Informatikai Inté-
zete 2009 óta, immáron 5. éve kutatják az informa-
tika tudatos szervezetek informatikához kapcsolódó 
gyakorlatát, illetve felkészültségét. Az 5 éves peri-
ódus lehetővé teszi trendek, illetve a vállalati gya-

korlatok változásának elemzését. A kutatáshoz a 
papír és online kérdőíves adatok begyűjtése rend-
szeresen a második negyedévben történik meg. A 
kérdőíves kutatási eredményének jobb megértését, 
illetve a jelenséges okainak feltárása érdekében a 
esettanulmány jelleggel egyes a kutatásban részt-
vevő egyes szervezetek gyakorlatát részletesebben 
is feltárjuk. A kérdőívek kitöltése anonim módon 
történik, míg az esettanulmányok felhasználása 
során is biztosítjuk a névtelenséget. 

A kutatásban az évek folyamán 80-100 hazai vál-
lalat, szervezet vett részt, melyek nagy része visz-
szatérő válaszadónk. A minta egésze összetételét 
tekintve stabilnak tekinthető, így a különböző évek 
adatai összehasonlíthatóak. A kutatási mintában 
egyaránt vizsgáljuk a nagyvállalatok (58%), vala-
mint a kis- és közepes vállalatok gyakorlatát (42%). 
A kérdőíves felmérésre válaszadók közel 90%-a 
vezetői pozícióban van, illetve ezen belül a vezető 
közel kétharmada informatikai vagy üzleti felsőve-
zető. A felmérésben részt vevő szervezetek között a 
hazai és külföldi tulajdonosak aránya az összes 
felmérési évet tekintve is 52-48%-ban kiegyensú-
lyozott. A kutatás a TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010- 
0023  projekt keretében készült. 
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Az IT-költségvetés változása 
A vizsgált vállalatok 2010 és 2012 évente 2-3% 
árbevétel csökkenésről számoltak be, mely csak 
2013-ra stabilizálódhatott. Ugyan voltak olyan vál-
lalatok, melyek a válság alatt is tudtak javítani a 
gazdasági teljesítményükön, összességében mégis 
az látható, hogy a vállalatok jelentősen visszafogták 
informatikai tevékenységeiket, illetve azok fejlesz-
tését. Az informatikai költségvetések átlagos vál-
tozása jól jelzi, hogyan alakul az informatika érték-
teremtő szerepének megítélése, illetve mennyire 

kiszolgáltatott az informatika területe a gazdasági 
környezet változásainak.  

Az elmúlt 4-5 év változásait mind Magyarországon, 
mind nemzetközi szinten befolyásolta a gazdasági 
válság, illetve az ebből történő kilábalás. A válság 
első teljes évében mind hazánkban, mind nem-
zetközi szinten jelentős visszaesést volt tapasztal-
ható: míg ez nemzetközi szinten is egyedülálló 
értéket jelentett (8%), hazánkban 3%-al több, 11% 
felett csökkentést hajtottak végre a szervezetek 
(lásd 4-2. ábra). 
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4-2. ábra  Informatikai költségvetések változása nemzetközi szinten és Magyarországon (forrás: [1]) 

 
Az informatikai költségvetések stabilizációja a vál-
ság évei után csak 2013-ban történt meg, mely a 
nemzetközi trendekhez képest 3 éves elmaradást 
tükröz, mely évek alatt a nemzetközi trendekhez 
képest kezdeti 3%-os különbség fennmaradt. Míg 
nemzetközi szinten már 2010 óta stagnálás (+/- 1% 
változás) tapasztalható az informatikai költségve-
tések területén, addig Magyarországon a válság 
kezdetét jelző erőteljes költségcsökkentés idősza-
kát követő 3 évben az informatikai költségvetések 
további átlagos csökkenéséről (2-4%) beszélhetünk, 
míg 2013-ban is csak éppen, hogy kimutatható 
növekedést sikerült elérni. 

Az vállalatok informatikai költségvetésének átlagos 
éves változása 2013-ban stabilizálódni látszódott. 
Az elmúlt években jelentős szórást figyelhettünk 

meg, és jelentős számban voltak nagy mértékben 
csökkenő és emelkedő informatikai költségvetést 
az egyes vállalatoknál. 

2013-ban ugyan a vállalatok közel harmada növelni 
tudta, míg hasonlóan közel harmada csökkenteni 
volt kénytelen informatikai költségvetését, igazán 
nagy változásokat nem lehetett megfigyelni: válla-
latok közel kétötödénél nem változott jelentősen az 
informatikai költségvetés mértéke, valamint a vál-
lalatok negyede-negyede esetében csak csekély 
mértékű csökkenés és emelkedés figyelhető meg, 
mely összességében ugyancsak a stabilizálódó 
informatikai költségvetésekre utal (lásd 4-3. ábra). 
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4-3. ábra Informatikai költségvetések változásának gyakorisági eloszlása (forrás: kutatási eredmények) 

 

 
Kutatásunk során vizsgáltuk, hogy milyen tényezők 
járulnak hozzá ahhoz, hogy egy vállalat lehetőséget 
biztosít-e az IT költségvetés növelésére, vagy ép-
pen a csökkentés mellett dönt. Az, hogy mely vál-
lalatok tudták növelni informatikai költségvetésüket 
kevésből függ attól, hogyan alakul a vállalat árbe-
vétele, sokkal inkább attól, hogy az informatika 
milyen szerepet játszik a vállalat életében, meny-
nyire kapcsolódik az értékteremtő funkciókhoz. 

A kutatás megállapításai szerint az informatika 
szervezetének megítélésben két olyan karakteres 
eltérés van, amely magyarázhatja, mely vállalatok 
tudták növelni költségvetésüket. A legnagyobb kü-
lönbség az informatika megkülönböztető szerepé-
ben volt: azon vállalatok esetében, ahol növelni tud-
ták informatikai költségvetésüket, 63%-kal jobbra 
értékelték ezt a szerepet. Hasonlóképpen több mint 
30% a különbség annak megítélésében, hogy az 
informatikai megoldások mennyire épülnek be a 
vállalat termékeibe és szolgáltatásaiba. (lásd 4-4 
ábra). Az informatikai szerepének hatása az infor-
matikai költségvetés változására hasonlóképpen 

alakult a korábbi években is: az értékteremtő szem-
pont határozza meg az informatika bővülési lehe-
tőségeit. 

Az IT költségvetések változtatására a szervezetek 
eltérő megoldásokat alkalmaztak. Rövid távon jel-
lemzően a direkt költségtételek korlátozása, illetve 
megvágása állt, melyet a gazdasági körülmények 
kényszerítettek ki (kikényszerített intézkedések). 
Ezek jellemzője, hogy a költségcsökkentés nem 
igényel előzetes beruházást, ugyanakkor a vállalat 
kockázatja az IT, vagy épp az üzleti teljesítmény 
visszaesését. Költségcsökkentés érhető el ugyan-
akkor az IT működési struktúráinak megváltozta-
tásával is: ez a megközelítés jellemzően kezdeti 
beruházást igényel, míg eredményei csak több 
hónap, esetleg év elmúltával jelentkeznek. A fej-
lesztések között a vállalatok számot adtak ugyan-
akkor olyan intézkedésekről is, melyektől a bevé-
telek javulását várják. 
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4-4. ábraKülönbség az informatikai költségvetést növelni tudok és csökkenteni kénytelen vállalatok jellemzői 

között (forrás: kutatási eredmények) 

 

Kikényszerített IT költségcsökkentés 

A válság évei alatt a kényszerű intézkedések meg-
hozatalának gyakorisága hullámzó aktivitást muta-
tott. A tudatosabb projektindítás, mely szigorúan az 
üzleti megvalósíthatóságra, megtérülési számítá-
sokra épít, tartósan az intézkedések élén található, 
hasonlóan a szállítói szerződések újratárgyalásá-
hoz, és az így megvalósítható árcsökkentéshez. 
Ezzel párhuzamosan még mindig a vállalatok 45% 
kényszerül arra, hogy áttekintse informatikai szol-
gáltatásait, és csökkentse, vagy átalakítsa szol-
gáltatási kínálatát. Ezen átalakítást támogathatja, 
amennyiben a vállalatok rendelkeznek olyan rész-
letes költségnyilvántartással, melynek elemzése 
kimutatja a nagy költsége, de alacsony hasznos-
ságú szolgáltatásokat, alkalmazásokat. (lásd 4-5. 
ábra) 

Az emberi erőforrások tekintetében is stabilizálódni 
látszik a vállalatok gyakorlata: Ugyan létszám-
stopról még mindig a vállalatok kétötöde számol be, 
kényszerű elbocsájtást már csak a vállalatok 
18%-nál történt (szemben a 2010. év 42%-os ará-
nyával), illetve a fizetések kényszerű csökkentését 
is csak a vállalatok 7% esetében valósult meg. A 
tervezett intézkedések mélypontját 2011 jelentette, 
amikor az általános közhangulat bizakodó vált. 
Ehhez képest a 2012-es évben a gazdasági bi-
zonytalanság miatt újra megnőtt a tervezett intéz-

kedések aránya, majd a 2013-ban további tervezett 
intézkedések területén a legtöbb területen vissza-
esést tapasztalható, mely egy visszafogott opti-
mista hangulatra enged következtetni (lásd 4-6. 
ábra). 

Az emberi erőforrások tekintetében számolhatunk 
be a legkevesebb tervezett intézkedésről: további 
létszámstopot csupán a vállalatok 8% tervez, míg 
kényszerű elbocsájtásról, vagy a fizetések csök-
kentéséről is 10% alatti vállalat számol be tervei 
között. A tervek között kiemelkedik a külső kiadások 
csökkentése de a megvalósult intézkedésekhez 
képest csökkenő arányban: a szállítói szerződések 
újratárgyalása, a fejlesztések további korlátozása, 
vagy a külső tanácsadó igénybevétele a vállalatok 
negyedénél merül továbbra is fel. 

Fejlesztési trendek 

A jövőbeli fejlesztési tervek területén az üzemelte-
tés-optimalizálási feladatok jelentik továbbra is a leg-
vonzóbb területet, mely során a kínált szolgáltatáso-
kat megvalósítására új üzemeltetési megoldások 
kerülnek kialakításra. Ennek legnépszerűbb területe 
most a virtualizáció, mely nem csak szerver, hanem 
desktop területen is elterjed már. Ilyen virtualizációs 
megoldásokat a mobil informatikai fejlesztések is 
igényelhetnek. A mobil informatika területén történő 
fejlesztéseket a vállalatok 45% jelölte (lásd 4-7. ábra). 
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4-5. ábra Kikényszerített intézkedések az IT költségek csökkentése érdekében (forrás: kutatási eredmények) 
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4-6. ábra  Tervezett IT költségcsökkentési intézkedések (forrás: kutatási eredmények 

 
Fejlesztések tekintetében ugyanakkor a listát vezető 
tételeken túlmutatóan csökkenő tendenciát tapasz-
talunk, a korábban népszerű területek esetében is 
jelentős a visszaesés, mely két okkal magyarázható: 
egyrészről a szervezetek már elértek valamilyen 

érettségi szintet (például projektmenedzsment terü-
letén), és nem szükséges egyelőre a továbblépés, 
másrészről a fejlesztési források korlátozottak, és 
olyan területeken kívánnak továbblépni, melyekre 
jelentős üzleti igény mutatkozik, illetve rövid távú 
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megtérülés, eredmény várható. Így például a nyílt 
forráskódú megoldások alkalmazása az elmúlt 
években sem tudott átütő elterjedséget elérni, vala-
mint a tudatos informatikai kockázatmenedzsment, 

mint megközelítés alkalmazása is alacsony szintű, 
hullámzó érdeklődésről tesz számot. 
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4-7. ábra  Fejlesztési tervek (forrás: kutatási eredmények) 

 

Tudatosabb kontroll  
A kutatás eredményei alapján, mind a kikényszerí-
tett, rövidtávú költségcsökkentési megoldások, 
mind a tartós fejlesztések alapján eltérő gyakorla-
tokat lehet azonosítani. A kutatás további kérdése 
volt, hogy mennyire tudatos, mennyire megalapo-
zott a szervezetek gyakorlata abban a tekintetben, 
hogy milyen területeken avatkoznak be az informa-

tikai szervezet működésébe. Ezen kérdések feltá-
rása során vizsgáltuk, hogy az IT területre vonat-
kozóan a szervezetek milyen szintű IT kontrolling 
gyakorlatot folytatnak, illetve hogy a tudatosabb 
kontroll folya- matok hozzájárulnak-e az informati-
kai költségek csökkentéséhez, vagy éppen lehe-
tőséget adnak-e a költségek növelésére? 
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4-8. ábra  IT kontrolling keretrendszer 
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A válság okozta kihívások között fontos, hogy a 
szervezetek hogyan tudják kontrollálni, irányítani IT 
tevékenységüket, mind a költségek, mind a minő-
ség tekintetében, figyelembe véve mind a fejlesz-
téseket és meglévő IT szolgáltatások üzemeltetését 
is. A kutatás során a Budapesti Corvinus Egyetem 
Informatikai Intézetében 2011-ben kidolgozott IT 
kontrolling keretrendszert (lásd 4-8. ábra) hasz-
náltuk fel, mely lefed minden olyan területet, 
melynek felhasználása nem csak abban segíti a 
vállalatokat, hogy az informatikai szolgáltatásokat 
összhangba hozzák a szervezeti igényekkel, ha-
nem abban is, hogy a szolgáltatásokhoz szükséges 
erőforrásokat, és a biztosított eredményt is ele-
mezni legyenek képesek. 

A vállalatok IT kontrolling gyakorlata átlagosan 
közepesnek (1-5 skálán: 2,97) tekinthető, annak 
ellenére, hogy a vizsgált vállalatok az egyes rész- 
területeket külön-külön jobbnak értékelték. A válla-
latok esettanulmány alapú vizsgálata megmutatta, 
hogy habár bizonyos területekkel elégedettek a 
válaszadók, sokszor nem sikerül integrálni az egyes 
területek eredményeit a teljes IT gyakorlat szintjén. 
Magasabb fokú tudatosság figyelhető meg a külföldi 
tulajdonú vállalatok esetében (3,2), illetve alacso-
nyabb a magyar tulajdonú (2,8) különösen az állami, 
önkormányzati tulajdonú vállalatok, szervezetek 
esetében (2,71). A vállalatok összesített IT kont-
rolling gyakorlatának értékelése, valamint az IT 
költségvetés változása között alacsony, de szigni-
fikáns korrelációt sikerült kimutatni (+0,286), ala-
csony IT kontrolling érettség mellett átlagosan az IT 
költségvetés csökkenéséről, míg magasabb érett-
ség mellett annak növelési lehetőségéről számoltak 
be a szervezetek. 

Az IT kontrolling feladatok értékelése során rész- 
letesebben láthatjuk, hogy mely elemek járultak 
hozzá az IT költségvetés változásához: 

− A stratégiai illeszkedés vizsgálatának célja, 
hogy mind a meglévő, mind az újonnan kialakí-
tandó informatikai szolgáltatások összhangban 
legyenek a vállalati célokkal, a vállalat stratégi-
ájával, azaz értéket teremtő szolgáltatásokat 
vegyünk igénybe. Amennyiben bizonyos infor-
matikai szolgáltatások nem illeszkednek, úgy 
azok átalakítása, vagy kivezetése szükséges. 

Az  informatikai szolgáltatások fenntartása so-
rán fontos vizsgálandó tényező a szolgáltatások 
költségvonzata is, azaz, hogy bizonyos területek 
támogatása megéri-e az adott szervezetnek. Az 
informatikai költségvetések változása, és a 
stratégiai illeszkedés között gyenge, de szigni-
fikáns korreláció észlelhet (fejlesztési illeszke-
dés: 0,290; meglévő szolgáltatások: 0,373). 

− A fejlesztési kontrolling során a szervezetek-
nek pénzügyi és végrehajtási feladataik is van-
nak. Minden új fejlesztés esetében vizsgálandó 
az költsége, illetve összemérendő a várható 
hasznokkal, majd a fejlesztések folyamán 
szükséges mérni a tervezett erőforrások fel-
használását (projektkontrolling). Összességé-
ben egy adott szervezet szempontjából fontos, 
hogy a fejlesztés költségei mellett milyen 
eredményt tud biztosítani. A kutatás eredményei 
szerint az IT költségvetéssel összefüggésben a 
fejlesztési költségek kontrollja (korreláció: ter-
vezés 0,185 és visszamérés 0,307) szignifikáns 
tényező, mely ugyan igen gyengének tekinthető, 
de mutatja, hogy a vállalati gyakorlatban még 
mindig a az IT költség alapú szemlélete a 
meghatározó). 

− Az üzemeltetési kontrolling feladata az üze-
meltetésre fordított erőforrások kontrollálása, 
számbavétele, másrészt a szolgáltatások mi-
nőségének vizsgálata. Összeségében egy adott 
szervezet szempontjából fontos, hogy a szol-
gáltatások költségei mellett milyen minőséget 
lehet biztosítani. Az üzemeltetési kontrolling te-
rületén az IT költségvetés és a szolgáltatás 
minőségének kontrollja között észlelhető gyen-
ge, szignifikáns korreláció (0,331). 

− A szolgáltatások felhasználásának elemzése 
során szükséges vizsgálni a felhasználói szo-
kásokat, hiszen lehet bármennyire is stratégiai 
egy eszköz, bármilyen jól kivitelezve, ha az a 
felhasználói elvárásokhoz nem illeszkedik, vagy 
a felhasználói szokásokat nem szolgálja ki 
megfelelős, úgy a szervezet hatékonysága sé-
rül. Habár a felhasználói elégedettség és az IT 
költségvetés változása között mutatható ki 
szinte a legnagyobb korreláció (0,342), még ez 
az érték is gyengének tekinthető. 
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Összességében a kutatás azt mutatja, hogy a tu-
datos IT kontrolling ha gyengén is, de befolyásolja a 
szervezetek IT költségvetésének változását: tuda-
tosabb IT kontrolling tevékenység kimutathatóvá és 
az üzlet által is érthetővé teszi a források felhasz-
nálását, ezért bátrabban lehet a költségek növelése 
mellett dönteni. Ennek látványos példája az IT 
kontrolling tevékenység szervezeti keretekben való 

megnyilvánulása is. A legjobb IT kontrolling gya-
korlat az IT kontrolling osztállyal rendelkező válla-
latok esetében figyelhető meg. A tudatos IT kont-
rolling tevékenység ugyanakkor jellemzően a ma-
gas IT költségvetéssel rendelkező vállalatok ese-
tében figyelhető meg, ráadásul tudatos IT kontroll-
ing mellett az IT költségvetés jelentős növelése is 
megfigyelhető (lásd 4-9. ábra). 
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Összefoglalás 
A nemzetközi és hazai gazdaság stabilizálódásával 
a kutatásban vizsgált szervezetek IT költségvetése, 
és ezáltal az IT területre nehezedő költségcsökken-
tési nyomás is stabilizálódni látszik: az elmúlt évek 
változó mértékű költségcsökkentési megoldásainak 
alkalmazása visszaesik, a hangsúly inkább a hosz-
szabbtávú építkezésre helyeződik át.  

Az informatikai költségvetések stabilizációja során 
meghatározó szerepe van annak, hogy egy szer-
vezet mennyire tudatosan foglalkozik informatikai 
teljesítményével, mennyire kontrollálja ezen fo-
lyamatait, illetve mennyire van az informatikának 
üzletkritikus szerepe. A kutatás tapasztalatai szerint 
azon szervezetek esetében, ahol az informatikának 
kiemelt üzleti szerepe van, a területtel való tudatos 
foglalkozás is magasabb szintű, és a válság elle-
nére lehetőség van az informatikai költségvetések 
jellemzően kisebb mértékű bővítésére is. 
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ÖSSZEFOGLALÓ 
A hatékony piacok hipotézisét több szempontból is kritizálják az empíria oldaláról. A piac számára releváns 
információk eseményekhez kapcsolódnak, melyekről hírek formájában értesülnek a piaci szereplők. Az 1990-es 
évek vége óta léteznek olyan rendszerek, amelyek a folyamatosan beérkező hírek alapján befektetési javas-
latokat is szolgáltatnak. A cikk második szakaszában áttekintettem és röviden ismertettem a jelentős kutatási 
törekvéseket a tőzsdei hírbányászatban 1997-től 2012-ig. A cikk harmadik szakaszában bemutattam a szak-
irodalomban található modellek alapján készített általános hírbányászati tőzsdei előrejelző modellt. A teljes 
rendszer áttekintése mellett arra is kitértem, hogy a modell egyes részeit hogyan valósították meg az egyes 
kutatók, illetve milyen összefüggések vannak a részrendszerek között. A negyedik szakaszban bemutattam, 
miként választottam ki a saját rendszerem részeinél alkalmazott megoldásokat, és milyen vizsgálatok elvég-
zését tervezem a kutatásom keretében. Feltételezésem szerint a bemutatott szövegbányászati modellezés 
segítségével az egyes hírek hatása elkülöníthetővé válik. Az elemzés célja a napon belüli árfolyamok normális 
hozamszámításának pontosítása. Megvizsgálom, hogy ennek segítségével lehetővé válik-e a szignifikáns ab-
normális hozamot generáló hírek azonosítása, és ezen keresztül a mögöttes eseményeké is.  Jelen tanulmány a 
,,TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0005, Jól-lét az információs társadalomban" pályázati projekt támogatásá-
val készült.  
 

Bevezetés 
A gazdasági hírekben rejlő információk mindig is 
nagy érdeklődésre tartottak számot a tőzsdei ke-
reskedést folytatók körében. A Fama által definiált 
hatékony piacok [1] tulajdonsága, hogy az árfolyam 
mindig tükrözi az összes elérhető információt. Ha 
piac tökéletesen hatékony, akkor azt is jelenti, hogy 
nem lehet előre jelezni az árfolyamot, hiszen min-
den piaci szereplő azonnal, időveszteség nélkül 
reagál a hírekre. Ebben az esetben, aki nem tájé-
kozódik úgy, mint bárki más, az hátrányba kerül a 
többiekkel szemben, és előbb-utóbb kénytelen el-
hagyni a piacot. 

Mi a helyzet azonban akkor, ha az árfolyam nem 
mindig tükrözi az elérhető információkat, csak a leg-
több esetben? Vagy esetleg nem az összes informá-
ciót tükrözi, csak nagyon sokat? Ekkor előre jelezhe-
tők az árfolyamok? Ha létezik olyan információ, amely 
más időben jut el különböző piaci szereplőkhöz, és 
ismert az információ értékelésének hatása a külön-
böző helyzetben lévő tőzsdei kereskedők döntéseire, 
akkor van lehetőség az árfolyam előrejelzésére. 

A piac számára értékes információ valamilyen ese-
ményhez kapcsolódik, és az információszerzés 
leggyorsabb módja az esemény megfigyelése. A 
közvetlen megfigyelés révén történő információ-
szerzésnek fizikai korlátai vannak. Ha egy szereplő 
olyan helyen van, ahol meg tudja figyelni az ese-
ményt, akkor általában nem tud azon a helyen lenni, 
ahol kereskedni tud a piac résztvevőivel, oda el kell 
jutnia. E probléma jelentősége jelentősen csök-
kenthető IKT eszközökkel. A megfigyelő személye 
elválik a kereskedőtől, közöttük pedig gyors kom-
munikációt lehetővé tévő eszközök biztosítják a 
kapcsolatot. A megfigyelő által küldött üzenet tet-
szőleges számú, és tetszőleges helyen lévő cím-
zettnek eljuttathatóAz információ terjedésének ideje 
az információ kódolásának, továbbításának és 
dekódolásának idejéből tevődik össze. Az a sze-
replő, amelyik olyan csatornát választ, amelyen 
gyorsabban terjed az információ, előnyre tehet szert 
a többi szereplővel szemben. A gazdasági hírek 
esetén ezt a csatornát például valamely hírszol-
gáltató biztosítja. Az információ kódolásának idejét 
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az újságíró által tett megfigyeléstől a kész cikk 
beküldéséig számíthatjuk. A továbbítás ideje az 
üzenet fizikai továbbításának idején kívül a szer-
kesztési- jóváhagyási procedúrának az idejéből, 
valamint abból az időből áll, amíg a kereskedő fel-
fedezi a hír megjelenését. A dekódolás pedig annyi 
időt vesz igénybe, amíg a piaci szereplő kinyeri a 
cikkből a fontos információkat, és azokat kereske-
dési döntésekké transzformálja. Twitter, chat, vagy 
fórum üzenetek esetén a folyamat hasonló, de 
ennél rövidebb lehet. 

A hírekben való szövegbányászat révén lerövidít-
hető az információ csatornán való keresztül- jutása 
azáltal, hogy a hírek megtalálása és dekódolása, 
továbbá a kereskedési döntés meghozása gyor-
sítható. Ennek a sebességnövelésnek az lesz az 
ára, hogy (a szövegbányászati rendszer kialakítá-
sától függően) bizonyos információkról le kell 
mondanunk, így a piac teljes hatékonyságát nem 
lehet elérni ezekkel a módszerekkel sem. 

A második kérdésre, hogy az összes információ 
megjelenik-e a piacon, a válasz szintén a fizikai 
korlátokban rejlik. A piaci szereplők legfeljebb kor-
látozottan racionális viselkedésre képesek, ugyanis 
az információszerzés mennyiségének és minősé-
gének van egy kognitív határa. Másrészről igaz ez 
az események megfigyelőire is. A megfigyelés so-
rán keletkező információk szelektálva kerülnek a 
közvetítő csatornába, amelyeket a fellépő zaj 
(például fordítás) is módosíthat. Különböző infor-
mációk különböző csatornákon kerülnek el a piaci 
szereplőkhöz, melyek egyidejű monitorozása szinte 
lehetetlen. 

A szövegbányászati módszertan segítségével je-
lentősen megnövelhető az az információmennyiség, 
amelyet a piaci szereplő egységnyi idő alatt fel tud 
dolgozni, és ilyen módon a különböző csatornák is 
figyelhetők egyidejűleg. A módszer sem képes 
azonban arra, hogy a rosszul megfigyelt, vagy a 
csatornában elveszett információt kinyerje. A kö-
vetkező szakaszban röviden áttekintem a nemzet-
közi szakirodalomban található modelleket, bemu-
tatom a korai munkákat, és a hozzájuk kapcsolódó 
kutatási irányok képviselőit 1997-től 2012-ig. 

A harmadik szakaszban vázolom a tőzsdei hírbá-
nyászati rendszerek általános felépítését, kitérek az 

egyes komponensek kapcsán felmerülő kérdésekre, 
és bemutatom, milyen megoldásokat alkalmaztak 
korábbi tanulmányokban. 

A negyedik szakaszban kitérek jövőben tervezett 
kutatási célokra, bemutatom az e célokhoz igazított 
saját rendszer szerkezetét, illetve hogy az egyes 
részeihez milyen megoldást választottam. 

Tőzsdei hírbányászati modellek 
Ebben az alfejezetben kerülnek bemutatásra azok a 
korai munkák, amelyek lefektették a tőzsdei hír-
bányászat alapjait, valamint azok a későbbi munkák, 
amelyek szerzői hosszabb távon fog- lalkoztak 
hírbányászattal az árfolyam-előrejelzési probléma 
megoldásában. Az eseti jelleggel íródott, vagy a 
hírbányászatot közvetve hasznosító tanulmányok itt 
nem kaptak helyet. 

A kutatásokat szerzői kollektívánként mutatom be, 
melyek az első megjelent publikáció dátuma alap-
ján meghatározott növekvő sorrendben követik 
egymást. Minden kutatást annak a szerzőnek a 
vezetéknevével azonosítok, akihez a kutatás leg-
inkább köthető, vagy ezen információ hiányában, 
aki első szerzőként került feltüntetésre. A jelen ta-
nulmány szempontjából fontos cikkek kapcsán pe-
dig az általánosított rendszert bemutató fejezetben 
bocsátkozok részletekbe. 

A gazdasági hírek szövegbányászata alapján tör-
ténő árfolyam-előrejelzéssel foglalkozó kutatások az 
1990-es évek végén indultak meg. 1997-ben Leung 
szakdolgozata [2] mutatta be az ötletet, amelyet a 
rákövetkező évben Wütrich és szerzőtársai (köztük 
Leung is) továbbfejlesztettek, és két konferencián is 
bemutattak. [3, 4] Az ötlet lényege, hogy az árfo-
lyam-előrejelzési problémát szövegosztályozásként 
definiálták. Lam későbbi konferenciákon is megje-
lent a témában egy másik szerzői kollektívával, 
immár részvényindexek helyett részvények árfo-
lyamára helyezvén a fókuszt. [5] 

A Wütrich-féle kutatástól függetlenül fejlesztette ki 
saját modelljét  1999-ben Victor Lavrenko és 
szerzőtársai Edinburgh-ban. Az Ænalyst (e-analyst) 
névre keresztelt rendszert 2000-ben két konferen-
cián is bemutatták [6, 7]. Ez a rendszer jelentősen 
különbözik a Leung-Wüthrich koncepciótól, hiszen 
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két irányban használható modellt alkalmaz, amely 
képes a hírek alapján az árfolyamra következtetni, 
ugyanakkor meg tudja nevezni az árfolyamtrendet 
magyarázó híreket is. A szerzők később nem foly-
tatták a tőzsdei rendszer fejlesztését, mindazonáltal 
több későbbi kutatás kiindulópontjául szolgált az 
Ænalyst. 

2000-ben a pittsburgh-i Thomas-Sycara szerző-
páros is bemutatta saját árfolyam-előrejelző rend-
szerét [8], amely genetikus algoritmus segítségével 
kísérelte meg javítani az előrejelzés minőségét. A 
fent megnevezett két kutatócsoport munkáit ekkor 
még nem ismerték a szerzők, és bár az elvárások 
alatt maradó eredményekről beszéltek, a kutatást 
folytatták. Thomas disszertációjában a híralapú 
kereskedési szabályokat vizsgálta a rendszer se-
gítségével (konzulense Sycara volt) [9]. 

A tőzsdei előrejelzési célú hírbányászat korai fázi-
sában, a Lavrenko- és Thomas- Sycara-modellek 
tapasztalataira építve, magyar vonatkozású kutatás 
is folyt, amely a San Diego- ban kutató Gidófalvi 
Győző nevéhez fűződött [10, 11]. Legnagyobb 
hozzájárulása az eseményvizsgálat szemlélet be-
építése1 a modellbe, azonban a koncepció további 
fejlesztésére ő sem vállalkozott. 

Koppel és Shtrimberg izraeli szerzőpáros a hírek 
publikálásának idején tapasztalható árfolyamvál-
tozások segítségével mérték, hogy pozitív vagy 
inkább negatív tartalmú hírről volt szó, majd ezt 
felhasználva vizsgálták, mely kifejezések a legin-
formatívabbak az árfolyamváltozás szempontjából. 
[12] A kutatás a Lavrenko-féle megközelítést vitte 
tovább, ami megfigyelhető Koppel francia szer-
zőkkel közösen írt 2011-es publikációjában is. [13] 

Az első Journal of Finance cikk a témában 
Antweiler és Frank szerzőpárostól származott. [14] 
Az észak-amerikai szerzőpáros nem kapcsolódott a 
korábbi, illetve a párhuzamosan folyó kutatások 
valamely ágához, noha módszereik és megközelí-
tésük hasonló volt az elődökéhez. 

                                                      
1 Gidófalvi nem használja az event study kifejezést, azonban 
az elemzés felépítése megfeleltethető e módszernek. 

A svájci Mittermayer 2004-ben publikálta a News-
CATS2 nevű hírkategorizáló rendszerét [15], amely 
„jó”, „rossz” vagy „semleges” címkével látta el a 
híreket. A modell kereskedési teljesítményét a vé-
letlenszerű kereskedéshez mér- te, melyhez képest 
nagyobb hozamot sikerült elérni. A kutatás a 
2006-ban született a disszertáció [16] után is foly-
tatódott.  

Debenham: Az elmúlt évtized közepén egy ausztrál 
szerzői kollektíva automatikus kereskedőágens 
fejlesztésén dolgozott, melyhez a gazdasági hí-
rekben rejlő információk modellbe építésére volt 
szükségük.  Rendszerük hírosztályozó modulját 
Wüthrich, Mittermayer és Lavrenko munkái alapján 
készítették el. [17, 18] 

Schumaker akkor még arizonai kutatóként 2006ban 
jelent meg először tőzsdei hírbányászatot meg-
valósító rendszerével, az AZFinText-tel (Arizona 
Financial Text System, [19]) A modell folyamatosan 
fejlődött a legutóbbi időkig is, miközben több fontos 
kérdést körbejárt, melyek az elődök3  munkái kap-
csán már évekkel korábban felmerültek és megvá-
laszolatlanok maradtak. [19-21] Az AZFinText tu-
dományos szempontból az egyik legmegalapozot-
tabb, több fórumot megjárt rendszer, mely kiválóan 
alkalmas arra, hogy hasonló rendszerek teljesítmé-
nyét összehasonlítsák vele. 

Az ausztrál Robertson 2006-ban felismerte a hír-
bányászatban rejlő lehetőségeket a következteté-
sek pontosítására, és azt a hírek hozamokra és 
azok volatilitására gyakorolt 60 percen belüli hatá-
sával foglalkozó műveiben publikálta [22] A követ-
kező években a Mittermayer-féle szövegosztályo-
zót alkalmazta, illetve módosította is: a hírek tarta-
lom alapján történő osztályozására használta 
(okoz-e abnormális hozamszóródást), hogy így 
javítsa vola- tilitást előre jelző GARCH modelljét. 
2008-ban védte meg disszertációját a témában. [23]  

Skiena és Zhang 2008-as műhelytanulmányában 
[24] alkalmazta először a Lydia-t, a Stony Brook 
University hírelemző rendszerét, tőzsdei előrejel-

                                                      
2 News Categorization And Trading System 
3 A szerző ismerte Wüthrich, Lavrenko, Thomas és Sycara, 
Gidófalvi, továbbá Mittermayer munkáit is. 
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zésben 4 . A Lydia hírekben és blogokban képes 
azonosítani entitásokat, azok időbeli és térbeli kö-
tődéseit, valamint a hírekben hozzájuk társuló 
hangulatot. A tőzsdei kereskedés- sel kapcsolatos 
empirikus eredményekből az rákövetkező években 
készültek tanulmányok [25], amelyekben azt vizs-
gálták, hogy a részvényekhez mint entitásokhoz 
kapcsolódó hangulat mérése alapján lehet-e ext-
raprofitra szert tenni.  

Groth és Muntermann, frankfurti szerzők 2008-ban 
kötötték össze tőkepiaccal kapcsolatos kutatásaikat 
egy hírbányászattal támogatott eseményvizsgálati 
módszertant alkalmazó konferenciacikkben. [26] 
Kritikát fogalmaztak meg a korábbi modellekkel 
szemben, mivel azok a hír megjelenésének idejé-
hez képest túl későn vizsgálták az árfolyamra 
gyakorolt hatást, valamint nem vették figyelembe, 
hogy a híreknek csak bizonyos típusai (főleg a 
pénzügyi hírek) befolyásolják jelentősen az árfo-
lyamot (hozamot, vola- tilitást, tranzakciós költsé-
geket). Groth 2012-ben védte meg disszertációját 
szövegbányászat és automatikus kereskedés té-
mában. [27] 

Bozic 2009-ben publikálta először Karsruhe-ben a 
FINDS5 rendszer felépítését, amely a hírek hangu-
lata és az árfolyam közötti kapcsolatot elemezte. 
[28] A Thomson Reuters által szolgáltatott hírek és 
hangulati indikátor értékei mellett a FINDS által 
számított hangulatértékkel is ígéretes eredménye-
ket kaptak. Bozic 2012-ben védte meg disszertáci-
óját a témában. [29] 
 

Tőzsdei hírbányászati rendszer  
A szakirodalomban található modellek felépítése 
bár eltér egymástól, mégis azonosíthatók bennük 
közös részek (elemek, kapcsolódások). A 5-1. ábra 
mutatja, hogyan illeszkednek egymáshoz a kom-
ponensek. Ezek alapján a vizsgálat két részre 
bontható: tanulás és hasznosítás. A tanulási fázis-
ban zajlik minden olyan tevékenység, amely az 

                                                      
4 A kutatók több alkalmazást is fejlesztettek a Lydia rendsz-
erre, melyeket a http://www.textmap.com/ oldalon összegyű-
jtöttek a kapcsolódó kutatási anyagokkal együtt. 
5 Financial News and Data Service 

előrejelző modell paramétereinek megbecsléséhez 
közvetve vagy közvetlenül szükséges. A tanulás 
első lépése az adatbázisok elkészítése, ezt követi 
az adatok reprezentálása, majd a mintaadatbázis 
összeállítása, végül ez alapján a modell paramé-
terbecslése. 

A hasznosítási fázisban a kiértékelendő adatok 
lekérdezése után azokat a tanulási fázisban al-
kalmazott módszerrel reprezentálni kell, hogy a 
modell inputként fogadni tudja azokat. A modell 
outputja (az előrejelzés) hasznosítható kereskedési 
döntés meghozására, és átadható valamely valós, 
vagy szimulációs piaci környezetben működő 
ágensnek. 

A rendszer részeinek áttekintése 

A modell inputját képező hírek, illetve árfolyamok 
rendszerint online érhetők el egy vagy több hír-
szolgáltatónál, illetve árjegyzőnél. 

A hírekből álló korpuszban és az árfolyam- adatbá-
zisban lévő információk kinyeréséhez az adatokat 
megfelelő formában kell reprezentálni. Ez azt jelenti, 
hogy nem közvetlenül a hírek szövegét és az árfo-
lyamot használja a modell, hanem az azokból 
képzett, számított adatot. Ennek célja kettős. Egy-
részt bizonyos adatbányászati, statisztikai mód-
szerek kötött típusú adatokra alkalmazhatók, más-
részt sok esetben a transzformált adatok hordozzák 
a lényegi információt. 

A következő lépésben össze kell párosítani a rep-
rezentált hír- és árfolyamadatokat a rendelkezésre 
álló metaadatok (időbélyegzők, részvény- szimbó-
lumok, stb.) és a köztük lévő okozati viszonyról 
alkotott feltételezéseink alapján. (Ez több a többhöz 
kapcsolatot is eredményezhet a hírek és árfo-
lyamok között) 

Az egymásnak megfeleltetett adatokból (fizikailag 
vagy nézetként) képezzük a mintaadatbázist, ame-
lyet a modellünk paramétereinek becsléséhez 
használunk. A modell robosztusságának biztosí-
tása érdekében ezt az adatbázist felbonthatjuk 
különféle stratégiák szerint tanító- és tesztmintára, 
vagy bonyolultabb módon is. Az előrejelzéshez 
használt modell inputjaként a tanulási fázisban a 
mintaadatbázis sorai szolgálnak, a hasznosítási 



 

� Egyedi események árfolyamhatásának becslése 
 

 

42 GIKOF Journal 2014 No. 1. 

fázisban pedig az (előzőleg reprezentált) aktuális 
adatok. A modell becsülhet folytonos vagy diszkrét 
outputot is, előbbit regressziónak, míg utóbbit osz-

tályozásnak neveztem e tanulmányban (a logiszti-
kus regresszió viszont elnevezése ellenére ebben a 
megközelítésben bináris osztályozási módszer). 

 

 
5-1. ábra  A tőzsdei hírbányász rendszer működése (UML aktivitásdiagram) 

 

 



 

Speciális alkalmazások� 
 

GIKOF Journal 2014 No. 1. 43 

Az előrejelzés jóságának megítélése két módon 
történhet. Az egyik lehetőség, hogy azt mérjük, 
hogy a (mintaadatbázisban lévő) elvárt tanító-, il-
letve tesztadatoktól milyen mértékben térnek el a 
modell outputjai. A másik lehetőség, hogy az elő-
rejelzésre alapozott kereskedési döntéseket defini-
álva piaci szimulációt végzünk, és az ennek ered-
ményeképpen elért hozammal jellemezzük a 
becslés minőségét. 

Megvalósítási kérdések 

A kiinduló adatok forrásai nagy változatosságot mu-
tatnak a szakirodalomban. A szöveges adatok for-
rásai lehetnek kutatási céllal létrehozott hírkorpuszok 
[30], vállalatok által közzétett jelentések és beszá-
molók [26], elemzők közleményei, fórumszerű üze-
netek (discussion boards) [14, 24], hírszolgáltatók 
(news outlets), hírügynökségek (newswire) [15]. Az 
árfolyamok származhatnak tőzsdei adatbázisokból, 
vagy közvetlenül árjegyzőktől. [21] Jelentősen le-
egyszerűsíti az adatgyűjtést, ha a kétfajta adatforrást 
ugyanaz szolgáltatja, így több kutatásban a Thomson 
Reuterstől, vagy a Bloombergtől származó adatokat 
vizsgáltak. [22, 24, 29] 

Az adatok reprezentálásához elengedhetetlen, hogy 
megértsük azokat, és a jelentésüket minél jobban 
leíró formába alakítsuk át. Hírreprezentációk előál-
lításakor olyan mintákat keresünk, amelyek vala-
milyen heurisztika szerint képviselik a szöveg tar-
talmát, vagy annak egy részét. A szöveget leegy-
szerűsítjük kifejezések, entitások, stílusjegyek, stb. 
halmazára, vektorára, esetleg sorozatára. A szö-
vegreprezentáció elkészítéséhez használhatjuk 
annak metaadatait is. 

Az egyik leggyakrabban használt reprezentáció a 
szózsák modell (bag-of-words), amelyben a szö-
veget a benne lévő szavak [5-8, 10, 11, 15], esetleg 
bigrammok, vagy összetett kifejezések [3, 4, 9, 13, 
17, 19] halmazaként írjuk le, elhagyva azok sor-
rendjét. A korpuszban található szavakat megha-
tározott sorrendben feltüntetve (például ABC- 
rendben) és az egyes szavakat a hírdokumentumon 
belül súlyozva megkapjuk a dokumentumvektoro-
kat, melyek a hírek reprezentációi a szózsák mo-
dellben. 

A szavak súlyozása többféle módon történhet attól 
függően, hogy milyen típusú információ megőrzését 
várjuk el a reprezentációtól. A bináris súlyozás 
esetén a dokumentumvektor k-dik szónak megfe-
lelő eleme 0 értéket kap, ha az adott szó nem 
szerepel a hírben, különben 1-et. [12] Hosszabb 
dokumentumok esetén megszámolhatjuk a szó 
előfordulásait a hírekben, és ebből különböző ab-
szolút és relatív mutatókat is számolhatunk, ame-
lyek segítségével besúlyozhatók a dokumentum-
vektorok koordinátái (tf, tf-idf, stb.) [17, 26]. Az így 
kapott mátrixokat közös néven szó-dokumentum 
mátrixnak (term-document matrix, TDM) nevezzük 
(lásd 5-1. Táblázat). 

A TDM ritka mátrix, amely azt jelenti, hogy nullától 
különböző elemeinek száma alacsony, ugyanakkor 
dimenzióinak száma magas – a szótár mérete tipi-
kusan több százezres, a dokumentumok száma 
pedig több tízezres nagyságrendben mozog. A ritka 
mátrixok kezelése, tárolása mellett bizonyos dimen-
zióredukciós módszerek (például: főkomponensana-
lízis) során is figyelembe kell venni ezt a tényt. A 
TDM méretének csökkentését nyelvi eljárásokkal 
(szótövezés, stopszavazás, szinonímafeloldás), vagy 
statisztikai jellemzőkiválasztó módszerek segítsé-
gével is elérhetjük (khí-négyzet, információnyereség, 
kölcsönös információ, stb.).[13, 15] 

5-1. Táblázat A TDM szövegreprezentáció 
 t1 t2 t3 t4 ... tk ... tm 
d1 0 0 0 0,01 ... 0 ... 0 
d2 0,21 0 0 0 ... 0,67 ... 0 
... ... ... ... ... ... ... ... ... 
di 0,09 0 0 0 ... 0 ... 0 
... ... ... ... ... ... ... ... ... 
dn 0 0,3 0,11 0 ... 0 ... 0 

A másik inputadat, az árfolyamoknak a reprezen-
tálásának a célja, hogy informatívabb adatsort 
nyerjünk az eredetinél. Az egyik leggyakoribb 
módja ennek a hozamidősorok képzése, de lehe-
tőség van (trend)irány (pozitív, negatív, nem vál-
tozott) [13, 15, 17], hozamszóródás [14, 24], tech-
nikai indikátor, árrés, kereskedési volumen [14], stb. 
idősorok számítására is. Komplexebb esetben pe-
dig trendek, árfolyamalakzatok sorozatára is tran-
szformálhatók a historikus adatok. Az esemény-
vizsgálat (event study) módszertannak megfelelően 
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az abnormális hozamokból is képezhetők olyan 
reprezentációk, amelyek a nem várt információk 
hatását tükrözik. Az árfolyam- és hírreprezentációk 
egymásnak történő megfeleltetésekor magától ér-
tetődő, hogy az a részvény (vagy egyéb instru-
mentum) képezi a kapcsolatot, amelyről az adott hír 
szól, illetve, amelynek árfolyamát megfigyeljük. 
Annak megállapítása viszont, hogy az árfo-
lyam(reprezentáció) idősorának mely részét kap-
csoljuk a hír reprezentációjához, több feltételtől 
függ. Ezt leginkább a kutató feltételezései befo-
lyásolják, azzal kapcsolatban, hogy mennyi időbe 
telik, amíg a piac reagál a hírekre (nap(ok), órák, 
percek). [10, 11, 13, 22] Az empirikus tesztek 
szempontjából fontos tényező, hogy melyik árfo-
lyamhoz kell kapcsolni azokat a híreket, amelyek 
olyankor jelentek meg, amikor a feltételezett reak-
cióidőn belül éppen nem zajlott kereskedés. [15, 24] 
Lényeges kérdés, hogy az újrapublikált informáci-
ókat tartalmazó hírek esetén értelmezhető-e egy-
általán az árfolyamnak való megfeleltetés. A meg-
feleltetés során figyelembe kell venni, hogy milyen 
forrásból származnak a hírek (azonnal megjelenik-e 
rajta az új információ), valamint, hogy milyen ese-
ményről tudósítanak, annak van-e egyáltalán ha-
tása, és milyen távú. 

A megfeleltetés révén összeállítható a mintaadat-
bázis, amely együtt tartalmazza a magyarázó és a 
magyarázott változókat1. A választott reprezentá-
cióktól függően a mintaadatok tárolhatók mátrixban 
(például bővített szó-dokumentum mátrix, TDM), 
tag-ekkel ellátott szöveges állományban (például 
XML) vagy egyéb speciális módon. A mintaállomány 
alkalmazására többféle stratégia létezik. Egyszerű 
esetben a teljes állományt az előrejelző modell 
paramétereinek becsléséhez használják. Kereszt-
validációs szemléletben az adatokat két vagy több 
részre osztják, és a paraméterbecslést nem az 
egész adatbázis alapján végzik el (Tanítóminta). A 
fennmaradó részt a modell validálására használják 
(Tesztminta). [13] E felbontás történhet egyszerű 
véletlen, reprezentatív, vagy irányított módon. 

                                                      
1 Például egy egyszerű osztályozási feladat esetén a hír-
reprezentáció dimenziói a magyarázó változók, a {növekvő; 
csökkenő; változatlan} címkékkel reprezentált árfolyam pedig 
a magyarázott változó szerepét tölti be. 

A modell, amellyel az előrejelzési problémát meg-
oldjuk alapvetően meghatározza, hogyan kell vagy 
lehet az adatokat reprezentálni, a mintaadatbázist 
összeállítani. A modellt az alapján választjuk ki, hogy 
milyen típusú előrejelzést szeretnénk adni.  Ha foly-
tonos változóként szeretnénk a hozam jövőbeli ér-
tékét meghatározni, akkor regressziós modellt vá-
lasztunk (szövegregresszió). A jövőbeli hozam elő-
jelének meghatározásához osztályozó modellt cél-
szerű alkalmazni (a legnépszrűbbek az SVM [15, 17, 
26], a naiv Baies [6, 7, 10, 11, 14], döntési fák, ANN, 
stb.) Használhatók Markov-modellek is piaci ese-
mények sorozatának modellezésére. A fentiek közül 
sok modell a szövegek mátrix formájában történő 
reprezentációját követelik meg. 

A fenti modellek előrejelzését több paraméter be-
folyásolja, amelyek beállításához a mintaállomány 
adatai szükségesek. Ezek a paraméterek a becslési 
hiba minimalizálására, vagy a helyes becslés esé-
lyének maximalizálására, stb. törekvő analitikus, 
vagy heurisztikus eljárás során becsülhetők meg. A 
modell minőségét szokás más mértékek segítsé-
gével is értékelni. Regressziós modelleknél például 
elterjedt például a determinációs együttható, vagy 
az MSE [19], osztályozó modelleknél pedig a pon-
tosság [15, 26], ROC, stb. A modell robosztussá-
gára következtethetünk, ha független mintákon is 
képes a tanítómintához hasonló eredményt elérni a 
vizsgált mutatókban, amelyhez szükség van 
tesztadatokra. 

A tőzsdei árfolyamokat előrejelző modellek esetén a 
hatékonyság kiértékelésére további lehetőség is 
kínálkozik: az előrejelzés alapján hozható befekte-
tési tevékenységből származó hozam. A rendszer 
piaci körülmények közötti tesztelésekor dönteni kell 
a tesztidőszak hosszáról, kezdetéről és végéről. Az 
adott időszakból össze kell gyűjteni a szükséges 
árfolyamadatokat és híreket, amelyek a szimuláci-
óban részt vevő instrumentum(ok)hoz kapcsolód-
nak. Az előrejelzéshez hozzá kell rendelni valami-
lyen kereskedési műveletet, valamint ezek a sza-
bályok kiegészülnek a profit (veszteség) realizálá-
sának szabályaival. A kereskedési művelet végre-
hajtásának időzítésekor figyelembe lehet venni a 
rendszer számításidejét, vagy a szimulált keres-
kedési művelet szimulált időpontját. Végül pedig a 
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kapott hozamot, vagy egyéb mutatót össze kell 
hasonlítani valamely elfogadott benchmark mód-
szerrel (buy-and-hold, random trader, human trader, 
alternatív modellek) kapott hozammal. [15] 

Saját rendszer, tervezett kutatások 
A saját rendszer az 5-1. ábra felépítését követi, 
melynek részeit úgy alakítottam ki, hogy megfelel-
jenek a doktori kutatásom céljainak. Kutatásom fő 
célja, hogy a gazdasági eseményekről tudósító 
hírek rövidtávú piaci hatását kimutassam különböző 
instrumentumok árfolyamában. Elsősorban orszá-
gok és monetáris övezetek gazdaságát befolyásoló 
események képezik az elemzés tárgyát, így a 
vizsgált instrumentumok főleg devizapárok és az 
adott országokhoz kapcsolódó tőzsdeindexek. 

Az elemzéshez perces, vagy tick-enkénti árfo-
lyamok használata szükséges. Az árfolyamok több 
formában kerülnek reprezentálásra. Megvizsgálom 
a hírek hozamokra és abnormális hozamokra, 
hozamvolatilitásra, kereskedési volumenre, árrésre 
gyakorolt hatását. Hipotézisem szerint a hírek ha-
tása a hozamokra csak akkor mutatható ki, ha az 
abnormális hozam mértéke kiemelkedően magas. 
(e tulajdonság megállapításához többféle határér-
ték is tesztelésre kerül.) Megvizsgálom, hogy a várt 
hozamtól való nagy eltérés a volatiliásban is meg-
figyelhető-e. Feltételezem, hogy a fontos hírek ha-
tására a volumen is megnő, és megváltozik az árrés. 
A teszteket diszkrét magyarázott változókra fogom 
elvégezni, azaz (pozitív-negatív-nem jelentős), illet-
ve (megnövekedett-változatlan) értékekkel rendel-
kező kategóriaváltozóként reprezentálom az emlí-
tett idősorokat. 

A hírek reprezentálása a szózsák modell szerint 
történik, összehasonlítva különböző jellemzőhal-
mazok előrejelző-képességét. A legegyszerűbb 
jellemzőhalmazban a szótövezett és stopszavazott 
szótár szavai szerint lesznek reprezentálva a hírek 
[5-8, 10, 11, 15]. Emellett olyan jellemzőhalmaz is 
vizsgálat alá kerül, melynek szótára jellemzőkivá-
lasztási módszerekkel redukálásra kerül. Hipoté-
zisem szerint a nem informatív szavak kiszűrésével 
javulni fog a modell hatékonysága. 

A hírek és árfolyamok egymáshoz rendelésekor 
többféle időbeli eltolást és intervallumhosszt ha-
sonlítok össze, hogy megerősítsem vagy cáfoljam a 
Gidófalvi által kapott 20 perces eredményt [10, 11]. 
Hipotézisem szerint az eseményt követő néhány 
percen belül beépül a hír az árfolyamba, ha hatása 
van a piaci szereplők döntéseire. 

A mintaadatbázist az n-szeres keresztvalidációnak 
megfelelő tanító- és tesztmintákra osztom. [13] 

Az előrejelzéshez mesterséges neurális hálózatot 
(ANN) fogok használni. A probléma felírható osz-
tályozásként, amely többrétegű perceptron topoló-
giával megoldható. A topológia input rétegének 
szélessége megegyezik a szótár méretével, output 
rétegének szélessége pedig a lehetséges outputok 
számával. A rejtett rétegek száma legalább egy, 
melynek szélessége minimálisan kettő neuron. A 
rejtett rétegek számának növelésével, valamint a 
rejtett rétegek szélességének növelésével javítható 
az osztályozó hálózat elméleti hatékonysága, 
azonban ez lassítja a konvergenciát, növeli a szá-
mításigényt, és magában hordozza a túltanulás 
veszélyét. Osztályozási feladatok esetén a túlta-
nulás abban nyilvánul meg, hogy az inputtérben a 
döntően az egyik kategória megfigyelései által el-
foglalt térrészben található idegen kategóriába tar-
tozó megfigyelés körül közvetlenül található térrészt 
az idegen kategória számára szeparálja a hálózat. 
Ezt a problémát elkerülendő a hálózat topológiáját a 
lehető legegyszerűbb módon alakítom ki. 

A hálózat rejtett és output rétegeiben szigmoid tí-
pusú jelzési függvényeket alkalmazok, melynek 
értékkészlete a 0..1 nyitott intervallum. Ez lehetővé 
teszi, hogy a hírek hatását leíró valamennyi kate-
góriába való tartozás esélyéről (hihetőségéről, 
megbízhatóságáról) is információt kapjunk. Ennek 
az információnak a felhasználásával (feltéve, ha 
helyes az információ) bonyolultabb kereskedési 
szabályok (például opciós, swap ügyletek) is kiala-
kíthatók. 

A modell teszteléséhez az életlen kategorizálási 
eredményeket éles (0/1) eredményekké kell alakí-
tani (a hírt pontosan egy kategóriába sorolva). Az 
osztályozás eredményének mérésére szokásos 
accuracy, precision, recall mutatókat és ROC- 
görbét használom. [15, 26] 
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A modell másodlagos tesztelése szimulált keres-
kedés révén történik, az adott időintervallum alatt 
elért hozamot tekintve a buy-and-hold stratégia 
eredményei mellett n-elemű random trader populá-
ció eredményeivel történik összehasonlítás. [15] 

A hírek reprezentációja (TDM) Python nyelven kerül 
megvalósításra a Natural Language Toolkit (NLTK) 
csomag segítségével. A keresztvalidációs modell 
RapidMiner segítségével készül el, és kerül kiér-
tékelésre. A kereskedési szimuláció MetaTrader 4 
kereskedőszoftverben hajtható végre 1 perces 
adatokon. Tick-es adatok szimulálására külön 
szkript készítése szükséges. 

Összefoglalás 
A kommunikációs folyamat szerepe a hatékony pi-
acok elméletében meghatározó. A piaci szereplők 
érdeke, hogy minél több információhoz jussanak 
minél kevesebb idő alatt. A gazdasági eseményekről 
szóló információk megjelenhetnek hírek, fórumbe-
jegyzések, üzleti jelentések, vagy egyéb, nem szö-
veges formában. Szövegbányászat segítségével 
lehetőség van, hogy előbbiekből gyorsan, nagy 
mennyiségű információt nyerjünk ki. Bár a szöveg-
bányászat révén továbbra sem érhető el a teljes 
piaci hatékonyság, 1997 óta több ígéretes kutatás is 
foglalkozott a témával. Ezeknek a hírbányászati 
kutatásoknak jól azonosíthatók a közös elemei me-
lyek alapján a harmadik szakaszban felvázoltam egy 
általánosított tőzsdei hírbányászati modellt. 

A modell két fő részből áll: tanítási és hasznosítási 
fázis. Mindkét fázis igényli, hogy a releváns híreket 
és árfolyamokat az információszükségletnek meg-
felelően reprezentáljuk. Hírek esetén például do-
kumentumvektorokat képzünk, árfolyam- időso-
rokból pedig hozam-idősorokat számítunk. A taní-
tási fázis lényeges eleme, amely kihat az előrejel-
zésre, a hír-árfolyam megfeleltetés, amelynél fi-
gyelembe kell venni a hírek hatásának kifejtéséhez 
szükséges időt. A következő lépésben előállítható a 
mintaadatbázis, amelyet az előrejelző modell pa-
raméterbecsléséhez és teszteléséhez használunk. 
A kész modell a hasznosítási fázisban szolgáltat 
előrejelzést, amelyet kereskedési döntésekké 
transzformálhatunk. A kereskedési teljesítmény a 
szokásos módon mérhető. 

A jövőben egy saját modell kerül implementálásra, 
amely a gazdasági események hatásának időbeli 
aspektusára koncentrál majd, és megvizsgálja, 
hogy a modellnek milyen megoldásai szolgáltatnak 
jobb eredményt. 

Szükséges lenne a terület terminológiájának egy-
ségesítésére, hogy a modellek jobban össze- ha-
sonlíthatók legyenek a jövőben. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
A Tárgyak Internetjének (angolul: Internet of Things, röviden: IoT) fogalmát sokan, sokféleképpen definiálták. Itt  
használt saját definíciónk a következő: Az IoT egy olyan infrastruktúra, amely lehetővé teszi a digitális tulaj-
donjog gyakorlását. A digitális tulajdonjog alatt azt értjük, hogy jogunk van az általunk fizikailag birtokolt tár-
gyakról bárhol, bármikor keletkezett adatokhoz, információkhoz és ismeretekhez. Jogunk van ezekhez hozzá-
férni, felhasználni, mások hozzáférését szabályozni. A digitális tulajdonjog egyik alapfeltétele, hogy minden 
tárgy lehetőleg egyedileg azonosítható legyen például EPC kód segítségével, illetve a tárgyakról tárolt adatok 
hozzáférhetőek legyenek. A tárgyainkról tárolt adatok összességét digitális adatkincsnek nevezzük, vagy rövi-
den adatkincsnek. A digitális adatkincs tárhelyét információbanknak nevezzük, röviden infobanknak. A cikk 
fontos része az a gondolatmenet, hogy az infobankok passzív vagy aktív részesei legyenek-e az IoT infrast-
ruktúrának. Arra a következtetésre jutunk, hogy az infobankok legyenek aktívak, versenyezzenek az emberek 
és vállalatok digitális adatkincséért és az azokból leszűrhető információkból próbáljanak profitot termelni. 
Ugyanakkor a digitális adatkincset közvetlenül nem értékesíthetik, csak az adatbányászat módszereivel ki- 
nyerhető anonim információkat. A kutatás az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfi-
nanszírozásával a TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0014 FutureRFID - Az RFID/NFC technológia továbbfej-
lesztési lehetőségei az "Internet of Things" koncepció mentén című projekt keretei között valósult meg. 
 

Bevezetés 
Ebben a cikkben a Tárgyak Internetjének (angolul: 
Internet of Things, röviden: IoT) fogalmát elemez-
zük a digitális tulajdonjog tükrében. Először átte-
kintjük az IoT legismertebb definícióit, illetve meg-
valósítását szolgáló technológiákat. Ezután adunk 
egy saját definíciót, miszerint az IoT egy olyan inf-
rastruktúra, amely lehetővé teszi a digitális tulaj-
donjog gyakorlását. A cikkben több új fogalmat is 
bevezetünk: 

− Digitális tulajdonjog: A digitális tulajdonjog alatt 
azt értjük, hogy jogunk van az általunk fizikailag 
birtokolt tárgyakról bárhol, bármikor keletkezett 
adatokhoz, információkhoz és ismeretekhez 
hozzáférni, ezeket felhasználni, mások hozzá-
férését szabályozni. 

− Digitális adatkincs: A tárgyainkról tárolt adatok 
összességét digitális adatkincsnek nevezzük, 
vagy röviden adatkincsnek. 

− Információbank vagy röviden infobank: A digi- 
tális adatkincs tárhelyét infobanknak nevezzük. 

Az új fogalmakat tárgyaló fejezetekben megállapí-
tásokat fektetünk le, olyan elveket, amelyek meg-
látásunk szerint segítenek a digitális tulajdonjog 
gyakorlását lehetővé tévő IoT infrastruktúra kiala-
kításában. 

Azzal, hogy az IoT fogalmára adunk saját definíciót, 
az nem azt jelenti, hogy az IoT eddig meglévő fo-
galmi rendszerét elvetnénk, sokkal inkább azt, hogy 
az IoT jelentését egy újabb réteggel látjuk el. 

Az IoT rövid áttekintése 
Abban mindenki egyetért, hogy az IoT fogalmát 
először Kevin Ashton használta 1999-ben (más 
források szerint 1998-ban). Egy későbbi munkájá-
ból [1] az alábbi gondolatmenet olvasható ki (nem 
szó szerinti fordítás következik): Az Interneten ed-
dig elérhető közel 50 PetaByte adatot az emberek 
hozták létre, az emberek fényképeztek, gépelték be 
a szöveget, nyomták meg a gombot. Csakhogy az 
emberek ennél nagyobb adatmennyiséget nem 
képesek felvinni, mert hamar elfáradnak és unal-
masnak találják az adatfeltöltést. Emiatt az embe-
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rek nem fogják vállalni, hogy a fizikai világról egyre 
több és több adatot rögzítsenek, és ezeket feltöltsék 
az Internetre. Ezért ezt a munkát a gépekre, a tár-
gyainkra kell bíznunk, hiszen ha minden mérhető 
adat gyorsan és pontosan felkerül az Internetre, 
akkor ez óriási előnyökhöz juttat minket, például 
csökkenteni lehetne a termelési felesleget. Ponto-
san tudnánk, mikor kell egy tárgyat cserélni, javítani. 
Tudnánk, hogy melyik termék friss, melyik romlott. A 
Tárgyak Internetje megváltoztathatja a világot, épp 
ahogy az Internet megváltoztatta. 

Látható, hogy Kevin Ashton egy nagyon hasznos 
eszközt lát az IoT-ben. Olyannyira, hogy segített 
létrehozni az Auto-ID Center kutatólabort az MIT 
egyetemen 1999-ben. Ebből az egy laborból alakult 
ki az Auto-ID Labs nevű nemzetközi kutatóhálózat 
(www.autoidlabs.org), aminek több neves egyetem 
illetve kutatóintézet lett a tagja. Végül létrejött az 
EPCglobal nevű hálózat (www.epcglobal.org) 
2003-ban, amely az úgynevezett elektronikus ter-
mékkód (Electronic Product Code™, EPC) [3, 4] 
kialakítását és a hozzá kapcsolódó szabványok 
lefektetését tűzte ki céljául. Az IoT-t formálisan az 
International Telecommunication Union (ITU) kiál-
totta ki az „ITU Internet report” című dokumen-
tummal 2005-ben [12]. A következő fontos doku-
mentum a CERP-IoT által kiadott „Vision and 
challenges for realising the Internet of Things” című 
cikk [13] 2010-ből, amely részletesen felsorolja az 
IoT kialakításához szükséges technológiákat. Fel-
sorolunk néhány kiemelkedő IoT definíciót: 

− Az [1] cikkben található definíció: „A Tárgyak 
Internetje megváltoztathatja a világot, éppen 
úgy, ahogy az Internet megváltoztatta. Vagy 
talán még jobban.” 

− Az [14] cikkben található definíció: “A tárgyaknak 
van identitásuk és virtuális személyiségük egy 
intelligens térben, intelligens interfészeket 
használnak, hogy elérjék és kommunikáljanak a 
körülöttük lévő környezettel és felhasználókkal.” 

− Az [15] cikkben található definíció: “Ez a kifeje-
zés két szó, illetve koncepció összetételéből jött 
létre: Internet és Tárgy, ahol az Internetet úgy 
definiálhatjuk, mint összekötött számítógépek 
világmérető hálózatát, amely olyan sztenderd 
kommunikációs protokollokra épül, mint a 

TCP/IP, illetve ahol a Tárgy nem ilyen precízen 
definiálható. Ezért, jelentéstanilag, a Tárgyak 
Internetje azt jelenti, hogy egyedileg címezhető, 
egymással összekapcsolt objektumok világmé-
retű hálózata, amely sztenderd kommunikációs 
protokollokon alapszik.” 

− Az [16] cikkben található definíció: “ A Tárgyak 
Internetje lehetővé teszi, hogy az emberek és a 
tárgyak össze legyenek kötve bármikor, bárhol, 
bárkivel, bármivel ideális esetben bármilyen 
hálózattal, bármilyen szolgáltatással.” 

Az IoT területén létezik néhány áttekintő cikk, ame-
lyek részletesen leírják, hogy eddig ki és hogy- an 
definiálta ezt a fogalmat. Ezekből mi két cikket [2, 11] 
tekintettünk át részletesen. Az első áttekintő cikk [2] 
szerint az IoT fogalomnak 3 megközelítése van: 
tárgyorientált, hálózatorientált és jelentésalapú. 

Az eddig megemlített EPC [3, 4] az IoT tárgyori-
entált megközelítése, azok közül is talán a legjob-
ban kidolgozott. Fő riválisa az uID rendszer [5], ahol 
az „u” betű erre a három angol szóra utal: unique, 
universal, ubiquitous, azaz egyedi, univerzális és 
mindenütt jelen lévő. Az uID rendszer is a tárgyak 
globális követhetőségét tűzi ki célul. 

A hálózatorientált megközelítések közül talán leg-
jobban ismert a Web of Things [6], amely szerint a 
tárgyakba beágyazott számítógépeket kell elhe-
lyezni, és ezeket rákötni az Internetre a meglévő 
technológiák segítségével. Ehhez szükséges, hogy 
IPv4-ről átálljunk IPv6-ra, hiszen az IPv4-ben le-
hetséges 4,3 milliárd IP címből lassan kifutunk. A 
másik hálózatorientált megközelítés az IPSO (IP for 
Smart Objects) Alliance [7], egy szövetség, amely 
2008-ban jött létre azzal a céllal, hogy olyan aján-
lásokat dolgozzon ki, amely segíti, hogy az TCP/IP 
protokoll alkalmas legyen akár elemről működő 
okos objektumok összekötésére. Hasonló célt tű-
zött ki az Internet Ø [8] is, amely az IP protokoll 
egyszerűsítésében látja az „IP mindenre” (angolul: 
„IP over anything”) idea elérését. 

Míg az eddigi megközelítések a Tárgyak Internetjé-
nek fogalmát vagy a tárgyak, vagy az Internet felől 
próbálták megfogni, addig a jelentés- vagy sze-
mantikaorientált nézőpont az IoT-ben tárolt hatal-
mas adatmennyiség információvá alakításában 
látja a fő feladatot. Ez egybecseng a Big Data 
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problémával, azzal a különbséggel, hogy legalább 
az tudjuk, hogy mely adat melyik tárgyhoz kötődik. 

A [9] cikkben azt a javaslatot olvashatjuk, hogy az IoT 
szemantikus megközelítéséhez fel kell használnunk 
a szemantikus web- (angolul: semantic web) tech-
nológiát, mint például az antológiák leírására alkal-
mas RDF, OWL, vagy WSML nyelveket. Ez a cikk 
kitér arra is, hogy milyen továbbfejlesztése szüksé-
ges az EPC-nek, hogy megfeleljen a szemantikus 
szemléletmódnak is. Például azt a javaslatot látjuk, 
hogy a Termékjelölő Nyelv (angolul: Product Markup 
Language, PML), amely része az EPCGlobal által 
kidolgozott szabványoknak, szemantikus kiterjesz-
tésére van szükség. A [10] cikkben azt a javaslatot 
találjuk, hogy szemantikus technológiákra (angolul: 
semantic technologies) hagyatkozzunk az adatok 
szűrésében, feldolgozásában. Ilyen például az 
ágens technológia, a témakörök, fogalmak automa-
tikus felismerése, az információ és a jelentés kinye-
rés, illetve kategóriába sorolás. Erre azért lesz 
szükség, mert a hatalmas adatmennyiséggel az 
emberek nem tudnak majd megbirkózni, így intelli-
gens ágenseket kell majd alkalmazniuk. 

Az IoT talán legfrissebb összefoglaló cikke a [11], 
amely az IoT a természetes következő lépésnek 
tartja az Internet fejlődésében. Először az Internet 
csak néhány gépet kapcsolt össze, lehetett email-t 
küldeni, ftp segítségével állományokat fel- illetve 
letölteni. A következő lépcsőben megjelent a WWW 
egyre több weblappal és szolgáltatással. Ezután 
következett a mobil Internet korszaka, amikor mo-
biltelefonokról és más hordozható eszközökről is 
elérhető az Internet. A következő lépés az volt, 
amikor az emberek is kapcsolódtak az Internetre, 
méghozzá közösségi hálókon keresztül. Az Internet 
fejlődésének következő lépése, amikor a szervere-
ken, klienseken, mobileszközökön és embereken túl 
már a tárgyak is az Internetre kapcsolódnak. Ezt 
nevezzük IoT-nak. A [11] cikk másik megállapítása, 
hogy a hatalmas adatmennyiség miatt sok közbülső 
réteg szükséges, amelyek a környezetük ismereté-
ben (angolul: context aware) képesek az adatok 
előfeldolgozására. 

Digitális tulajdonjog 
A fenti fejezetben az IoT különböző definícióit te-
kintettük át. A saját definíciónk a következő: Az IoT 
egy olyan infrastruktúra, amely lehetővé teszi a 
digitális tulajdonjog gyakorlását. 

Ez a definíció, ugyanúgy ahogy az előző fejezetben 
látott összes többi is, segít megérteni az IoT fo-
galmát, habár ez a definíció sem írja le az IoT fo-
galmát, ahogy az összes többi sem. Tehát ez a 
definíciót az eddig megközelítések kiegészítése-
ként kell értelmeznünk. 

A digitális tulajdonjog alapkérdése az, hogy ha 
megveszek egy tárgyat (vagy szolgáltatást), akkor 
az ehhez kapcsolódó adatok / információk / isme-
retek is a birtokomba kerülnek-e, azaz digitálisan is 
a tulajdonomba kerül-e a tárgy. 

Gyakran halljuk, hogy információs társadalomban 
élünk, ahol természetes, hogy gyorsan és olcsón 
tudunk kommunikálni, ahol az útvonaltervezés nem 
okoz gondot, ahol igazán csak a sok információ 
közti keresés problematikus. Ilyen környezetben 
természetesnek tűnik az az igény, hogy a minket 
körülvevő tárgyakról a lehető legtöbb információhoz 
férhessünk hozzá egyszerűen és gyorsan. 

Megállapítás: Az információs társadalomban a 
digitális tulajdonjog természetes alapjog. 

Annak, hogy jelen pillanatban nem is olyan könnyű 
a saját tárgyainkról, illetve a minket körülvevő tár-
gyakról információt szerezni, az az oka, hogy még 
nem alakult ki a megfelelő infrastruktúra, az IoT 
infrastruktúrája. Ez lesz az az eszköz, aminek se-
gítségével könnyen hozzáférhetünk a tárgyainkhoz, 
illetve a minket érdeklő tárgyakhoz kapcsolódó 
adatok/információk/ismeretek összességéhez. 

Megállapítás: Az IoT az az eszköz, amivel hozzá-
férhetünk a minket érdeklő tárgyakat leíró adatok-
hoz. 

Fontos megjegyezni, hogy a digitális tulajdonjog 
nem feltétlenül azt jelenti, hogy a tárgyainkhoz 
kapcsolódó adatokat / információkat / ismereteket 
digitális, azaz elektronikus adat formájában birtok-
lom, habár a digitális szó elsősorban elektronikusan 
elérhető értelemben használatos.  
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A digitális tulajdonjog kielégíthető nyomtatott do-
kumentumok átadásával is. A tárgyhoz kapcsolódó 
adatokat egy példán keresztül. A legegyszerűbb 
megérteni. Ha veszünk egy autót, akkor megkapjuk 
a műszaki leírását, kapunk szervízkönyvet és for-
galmi engedélyt is. Az autó digitálisan a birtokunkba 
kerül, hiszen az autóhoz kapcsolódó adatokat 
megkapjuk. 

Sok esetben nem kapunk a megvásárolt áruhoz 
semmilyen adatot. Például, ha veszünk egy kiflit, 
akkor legfeljebb a polcon lévő címkéről tájékozód-
hatunk, de az is csak az árat mutatja. 

A digitális tulajdonjog azért alapvető fontosságú, 
mert bonyolult világunkban gyakran találkozunk 
olyan tárgyakkal, amelyekről nincs elegendő in-
formációnk, hogy a tárgyakhoz kapcsolódó szüksé-
ges döntéseket meghozhassuk. Például ha valaki 
laktózérzékenységben szenved, akkor nagyon fon-
tos információ, hogy a fenti kifli készítéséhez 
használtak-e tejet vagy sem. 

Ráadásul ez az információ még az előtt fontos, 
hogy birtokukba kerülne a kifli. Ez azt jelenti, hogy 
sok esetben a digitális tulajdonjogot birtokló sze-
mélynek vagy szervezetnek lehetővé kell tennie, 
hogy a tárgyat leíró néhány adat elérhetővé váljon 
még a digitális tulajdonjog átadása előtt. A fenti 
példa alapján a kifli összetevőit elérhetővé kell tenni 
a vásárlók számára. 

Más esetekben egy rég elfeledett ismeretre van 
szükségünk valamely tárgyunkkal kapcsoltban. 
Képzeljük el, hogy kiömlik az üdítő a kanapén csú-
nya foltot hagyva. Könnyen elképzelhető, hogy már 
senki nem emlékszik a kanapé tisztítási módjára. 
Ekkor segít a digitális tulajdonjog, hiszen ezen ke-
resztül a megfelelő ismeret is a birtokukban áll, csak 
elő kell azt keresni. 

A fenti példák alapján a következő definíciót adjuk: 

Digitális tulajdonjog (digital ownership): A digi-
tális tulajdonjog alatt azt értjük, hogy jogunk van az 
általunk fizikailag birtokolt tárgyakról bárhol, bár-
mikor keletkezett adatokhoz, információkhoz és 
ismeretekhez hozzáférni, ezeket felhasználni, má-
sok hozzáférését szabályozni. 

Digitális adatkincs 
Ebben a fejezetben a digitális tulajdonjog tárgyával, 
a digitális adatkinccsel foglalkozunk. Először is 
megadjuk ennek a fogalomnak a definícióját. 

Definíció (digitális adatkincs, röviden adatkincs, 
angolul: digital data treasure): A digitális tulajdonjog 
által birtokolt adatok összessége. 

Most, hogy már van fogalmunk a tárgyakhoz kötődő 
adatokról, információkról és ismeretekről, a követ-
kező kérdés az, hogy hogyan kerülhetnek ezek a 
birtokomba. Jelen pillanatban az internet, az inter-
neten található keresők segítenek a tájékozódás-
ban a tárgyak típusazonosítójára keresve. 

A típusazonosítóval az a gond, hogy nincs minden 
terméknek/szolgáltatásnak/tárgynak, illetve a típus-
azonosító, mint például egy termék neve (például 
Samsung Galaxy S4), nem egyedien azonosítja a 
tárgyat. Néhány tárgynak van egyedazonosítója, 
például autóknál a rendszám vagy az alvázszám. 
Ezekre az egyedazonosítókra keresve általában 
nem találunk semmit az interneten. 

Ugyanakkor a termék gyártása során sok adat ke-
letkezik egy termékről, amit a gyártók általában el is 
tárolnak. A gyártás során keletkező adatok pedig 
akár fontosak is lehetnek a felhasználónak. Mint 
láttuk, egy élelmiszernél (például kifli) fontos, hogy 
mik az alapanyagai, illetve azok milyen minőségű-
ek. 

Ha minden terméken egyedien azonosítható lenne, 
akkor a vásárló sokkal tudatosabban tudna válasz-
tani. Ugyanakkor ez nem csak a vásárló érdeke. 
Például, ha kiderül, hogy néhány termék hibás, 
esetleg veszélyes, akkor nem az összes ilyen tí-
pusú terméket kell visszahívni, csak azokat, ame-
lyek érintettek. 

Megállapítás: Ha a gyártó elérhetővé teszi az 
egyes termékek gyártása során keletkezett adato-
kat, akkor van értelme az egyedazonosító haszná-
latának. Ugyanakkor az élelmiszereket teljesen 
azonosítani nincs értelme, hiszen két kifli teljesen 
ugyanolyan, ha ugyanabból a keverésből (sarzs) 
készült. Így az élelmiszerek esetén elegendő a 
sarzs-szintű azonosítás. 
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Megszerzés vásárlás útján 
Az előzőekben megállapítottuk, hogy nem minden 
tárgynak van típusazonosítója. Egyszerű megoldás 
lenne erre a problémára, ha lenne valahol egy QR 
kód / NFC / RFID címke (összefoglalóan: azonosító 
címkék), ami valahogy azonosítja a terméket. Ha 
beolvasunk egy QR kódot, akkor az általában egy 
URL, tehát elvisz egy weblapra. Ugyanez a meg-
oldás elérhető a másik két technológiával is. 

Már csak az a kérdés, hogy hová helyezzük el az 
azonosító címkéket. Sok árun van azonosító, pél-
dául minden műszaki cikknek. Sok árura nem lehet 
azonosítót rakni vagy nyomtatni, mert például meg 
akarjuk őket enni. Ezeknek a termékeknek van 
általában csomagolása. A csomagolás teljesen 
alkalmas az azonosítók elhelyezésére, de a cso-
magolás elveszhet, illetve néhány árunak nincs is 
csomagolása. A megoldás a polc. Minden árunak 
van polca, vagy a polcnak megfeleltethető tárolója / 
helye (még egy webáruház esetén is), ami alkalmas 
az adatközlésre. A polcon láthatjuk az áru nevét, 
gyakran gyártóját és az árát. E mellett nyugodtan 
megjeleníthetünk egy azonosító címkét is. 

Megállapítás: Minden áru esetén az áru polca 
alkalmas az árut azonosító címke elhelyezésére. 

Maradjunk még mindig a kifli vásárlásnál. Vegyük 
azt a szerencsés esetet, hogy a kiflis pulton van egy 
QR kód, ami el is visz egy weboldalra, ahol láthatjuk, 
miből készült a kifli. Amikor kellene, hogy miből 
készült a kifli, akkor könnyen előfordulhat, hogy 
nem találjuk a weboldalt. A kiflit meg hiába néze-
getjük, azon nincs címke, a csomagoláson sincs, 
hisz csomagolása nem is volt. Ebből az következik, 
hogy lehetőséget kell adnunk arra, hogy a vásárló a 
személyes adatai közé lementse a kifli adatait egy 
olyan helyre, amihez könnyen hozzáfér. Ez a hely 
lehet egy egyszerű okoskártya, amit vásárlásnál 
átadok. Lehet egy webes tárhely, amit bárhonnan 
könnyen elérek, és a vásárlásnál csak egy URL-t 
kell megadnom, hogy hova küldjék az adatokat. 

A fent vázolt két lehetőség egyike sem életszerű 
jelen pillanatban. Mindenestre az látszik, hogy a 
vásárlás az az aktus, amikor a digitális tulajdon-
jognak is gazdát kell cserélnie. 

Infobank 
Ebben a fejezetben a digitális adatkincs tárolásával, 
megszerzésének, felhasználásának és kamatoz-
tatásának alapvető folyamataival foglalkozunk. 

Gondoljuk végig, hogy hol lenne érdemes a digitális 
adatkincset tárolni? Ez a hely lehet egy okoskártya, 
egy okostelefon vagy egy pendrive. Ha ezt a meg-
oldást választjuk, akkor itt mindenkinek saját ma-
gában kell megbíznia. A másik megoldás az, hogy 
egy szerveren, vagy még inkább a felhőben, táro-
lom ezeket az adatokat. A mai interneten nagyon 
könnyen kaphatunk akár néhány gigabájtos tárhe-
lyet is. Ilyenkor meg kell bíznunk egy nagy infor-
matikai cégben, hogy az adatainkkal nem él vissza. 
A harmadik megoldás az Ügyfélkapun keresztül 
elérhető tárhely. Ekkor az államban kell megbíz-
nunk. 

Tehát a kérdés úgy hangzik, hogy kire merjem bízni 
a digitális adatkincsemet? Saját magamra, egy 
nagy informatikai cégre vagy az államra? A javas-
latunk egy negyedik lehetőség. Bízzuk a digitális 
adatkincsünket úgynevezett információbankra, 
vagy röviden infobankokra, amelyet a következő-
képen definíálunk: 

Iinformációbank (informationbank, infobank): 
Az olyan információs rendszereket, amelyek a di-
gitális adatkincs tárolására, szerkesztésére, lekér-
dezésére alkalmasak, infobank-rendszereknek 
nevezzük, vagy röviden infobanknak. Az ilyen 
rendszerek üzemeltetésére szakosodott profitori-
entált vagy nonprofit szervezeteket infobank-szer-
vezetnek, vagy röviden infobanknak nevezzük. 

Ha nem egyértelmű, hogy az infobank alatt az in-
formációs rendszert vagy a szervezetet értjük, ak-
kor érdemes a teljes elnevezést (infobank-rendszer 
/ infobank-szervezet) használni. Egy infobank-rend-
szer lehet magántulajdonban (privát), valamely 
szervezet tulajdonában vagy állami kézben. Az 
infobank-rendszer lehet egészen kicsi, ami egy 
mobiltelefonon elfér, vagy egészen nagy is, amihez 
felhő alapú számítástechnika kell. 

Az infobankok az IoT fontos részét képviselik, hi-
szen a mi meghatározásunk szerint az IoT a digitá-
lis tulajdonjog gyakorlását támogatja, ami a digitális 
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adatkincs elérését / felhasználását feltételezi, amit 
infobankokban tárolunk. 

Megállapítás: Az infobankok az IoT infrastruktúra 
kitüntetett elemei. 

Passzív vagy aktív infobank? 
Az infobank lehet passzív vagy aktív. Passzívnak 
nevezzük az infobankot, ha nem kamatoztatja a 
benne tárolt adatkincset. Aktívnak nevezzük, ha 
kamatoztatja. Más megfogalmazás szerint a pasz-
szív infobank nem aktívan gyűjti az adatkincset, míg 
az aktív aktívan gyűjti. 

Mindkét esetben olyan hasznos szolgáltatásokat 
nyújt az infobank, mint az adatkincs megőrzése, 
biztonságának garantálása, kényelmes lekérdező 
felület. Az IoT infrastruktúra szemszögéből mindegy, 
hogy egy infobank passzív vagy aktív, amíg ellátja 
alapvető funkcióit. 

Tehát a különbség az adatkincs kamatoztatásában 
van. Az aktív infobankok kamatoztathatják az adat-
kincset, azaz eladhatják az adatkincsből kinyerhető 
anonim információkat. Magát az adatkincset nem 
értékesíthetik, de az olyan információ, hogy a 18-25 
év közti férfiak hány százaléka rendelkezik autóval, 
már értékesíthető. Az aktív bankok ezekből a be-
vételekből élnek. 

A passzív bankok semmilyen adatot / információt / 
ismeretet nem adhatnak el. Azokat csak tárolják és 
az arra jogosultsággal bíróknak elérhetővé teszik. 
Ezek a bankok a felhasználók befizetéseiből, 
tranzakciós díjakból tartják fenn magukat. 

Vegyük azt az esetet, hogy a Ford gyárban elkészül 
egy új Ford Fiesta. A passzív infobank megpróbálja 
rávenni a Ford gyárat, hogy tárolja nála az Fiesta 
adatait, hiszen a tranzakciós díjakból él. Az aktív 
infobank ugyanúgy megpróbálja erre rávenni a 
gyárat, hiszen neki az az előnyős, ha minél több 
adatot tárolnak nála, ugyanis a nagyon nagy 
adatmennyiségből (Big Data) lehet adatbányászati 
eszközökkel igazán értékes adatokat kinyerni. Az 
aktív bank ezért valószínűleg nem is kér tranzak-
ciós díjat. 

Gondolkozzunk a Ford gyár fejével. Feltöltsem 
valamelyik infobankba az új Fiesta adatait? Ha 

törvényi előírás van rá, azaz kötelező feltölteni, 
akkor fel fogom tölteni, de ha nem, akkor biztosan 
nem fogok fizetni a feltöltésért, akkor inkább az én 
szempontomból ingyenes infobankot választom és 
azt is csak akkor, ha a versenyelőnyöm származik 
ebből. Azaz a vásárló szívesebben veszi meg az 
árumat, ha használom az infobankokat. 

Persze lehet az is megoldás, hogy a Ford gyár 
üzemeltet egy szervert, amin fenn vannak a Fiesta 
adatai, de hát a Ford gyár egy autógyár, nem in-
formatikai cég. A fenti gondolatmenetből leszűrhető 
néhány megállapítás: 

− Az aktív és passzív infobankoknak is érdekében 
áll, hogy minél több adatot tároljanak. 

− Igazán értékes információk nagy adatkincsből 
nyerhetők ki, ezért az aktív infobankok jobban 
érdekeltek az adatkincs gyűjtésében. 

− Az infobankok lehetnek passzívak, ha törvényi 
előírás kötelezi a gyártókat / forgalmazókat / 
egyéb adatforrásokat az adatok infobankban 
való tárolására. 

− Az aktív infobankok képesek nagyon olcsó vagy 
ingyenes szolgáltatásokat nyújtani. 

Meglátásunk szerint a passzív infobankok akkor 
lesznek életképesek, ha törvény vagy egyéb sza-
bályozó írja elő a használatukat. Az aktív infoban-
kok térnyeréséhez pedig az kell, hogy nagyon sok 
adat álljon rendelkezésükre, amiből értékes infor-
mációkat (kamatot) képesek kinyerni. 

Ha az infobankok el fognak terjedni, akkor való-
színűleg először passzív bankokkal fogunk talál-
kozni, majd ahogy élesedik a verseny, és az 
infobankoknak le kell vinniük a tranzakciós díjaikat, 
úgy fog kialakulni néhány aktív infobank, akik iga-
zán versenyezni fognak az adatkincsünkért. 

Az infobankok működése 
Az infobankokat úgy kell elképzelni, mint a sima 
bankokat, ahol a pénzünket és egyéb értékeinket 
tárolhatjuk, csak ezekben a bankokban az adat-
kincsünket tároljuk. Az infobankok lehetnek aktív 
vagy passzív szereplők. Mindkét fajtára igaz az, 
hogy ha eszünkbe jut, hogy adatot akarunk eltárolni, 
akkor elhelyezhetjük ezt az adatot az infobankban. 
Ha szükségünk van az adatra, akkor kivehetjük az 
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adatunkat az infobankból. Itt jön az első különbség 
a valódi bankokhoz képest: attól, hogy kiveszek egy 
adatot, annak nem feltétlenül kell törlődnie a 
bankból. Sőt, ez az ajánlott felhasználás. 

A második különbség az, hogy az adatok egy 
tárgyhoz kötöttek (persze lehetnek nem tárgyhoz 
kötött adatok is az infobankban, de ez a jelen 
gondolatmenet szempontjából nem érdekes), így 
ha a tárgy tulajdonjoga megváltozik, akkor az ada-
tok tulajdonjoga is megváltozik. Ez azt jelenti, hogy 
ha eladom az autómat, akkor egyben eladom az 
autóhoz tartozó digitális adatkincset is. 

Az infobank harmadik használati módja teljesen 
megegyezik egy hétköznapi bankéval. Amikor hoz-
zá szeretnék férni egy adathoz, akkor az infobank 
ellenőrzi, hogy van-e ehhez jogom. Mivel a hozzá-
férés nem jelenti az adat elhasználódását, ezért 
jogosan merül fel az a lehetőség, hogy a digitális 
adatkincset más is elérhesse, ne csak a tulajdo-
nosa. 

Megállapítás: Az infobanknak minden tranzakció 
esetén ellenőriznie kell a jogosultságot. 

Ha a folyamatot tekintjük, akkor az első lépés az 
adatok elhelyezése. Ekkor az infobankkal közölni 
kell, hogy az adat melyik tárgyhoz tartozik. Ehhez a 
tárgynak rendelkeznie kell egyed-, sarzs- vagy tí-
pusazonosítóval. Itt jegyezzük meg, hogy az info-
bankoknak nem feladata az azonosítók létrehozása, 
azt az IoT infrastruktúra egyéb elemei biztosítják, 
mint például az EPC szabvány esetén az EPC 
Menedzser [4]. 

Megjegyzés: Az EPC Menedzser (angolul: EPC 
Manager) olyan szervezet, amely valamely kiadási 
ügynökségtől (angolul: Issuing Agency) engedélyt 
kapott, hogy valamely EPC azonosító intervallumba 
kiadjon EPC azonosítókat. Kötelessége biztosítani 
az általa kiadott EPC azonosítók egyediségét. 
Gyakran az EPC Menedzser végzi el az úgyneve-
zett komissziózást (angolul: commissioning), ami az 
EPC azonosító tárgyhoz kötését jelenti. Bővebben 
lásd [4]-ben. 

A tárgy azonosítóján túl meg kell adnom azt is, hogy 
milyen szerepkörben szeretnék adatot feltölteni a 
tárgyról. Ezen túl igazolnom kell, hogy van jogom 
ehhez a szerepkörhöz. Ha például tulajdonosként 

szeretnék adatot feltölteni, akkor igazolnom kell a 
tulajdonjogomat. 

Az adatkincs-azonosítóval lehet felhasználni az 
adatkincset. Ha csak a tárgy azonosítóját ismerjük, 
akkor azzal nem érünk semmit. Illetve annyit érünk, 
hogy létrehozhatunk ugyanehhez a tárgyhoz egy 
másik adatkincset, ha igazolom, hogy rendelkezek 
a megfelelő szerepkörrel (például a tárgy gyártója). 
Ekkor a két adatkincs nem teljesen független 
egymástól. A tárgy tulajdonosa elér minden adatot a 
többi adatkincsből is, ami a tárgyhoz tartozik. 
Ugyanakkor ezeket nem változtathatja meg, csak 
felhasználhatja. A többi szerepkör (tehát a nem 
tulajdonosok) általában nem éri el a többi adatkincs 
adatait. 

Megállapítás: Egy tárgyhoz több adatkincs-rekord 
is tartozhat, általában szerepkörönként egy. 

Infobank-like megoldások 
Ebben a fejezetben nagyon röviden áttekintjük az 
infobankokhoz hasonlító tudástár-rendszereket. 
Ezek a rendszerek nem csak tárgyakhoz, hanem 
emberekhez, élőlényekhez, fogalmakhoz kapcsoló-
dó tudást tárolnak. A tudástár-rendszerek gyökere a 
Marvin Minsky-féle közös tudás (angolul: common 
sense) fogalom [17, 18]. A tudástár projektek célja a 
közös tudáshoz tartozó ismeretek rögzítése, táro-
lása, visszakereshetővé tétele; hasonlóan, mint az 
infobankok esetében. 

Az Open Mind Common Sense projekt: Több 
közös tudás projekt is ismert. Ezek közül az egyik 
legismertebb az Open Mind Common Sense projekt 
[19], amely az MIT gondozása alatt működik. Ez a 
projekt 1999-ben indult és az eltelt idő alatt több 
mint egymillió angol nyelvű, a közös tudáshoz tar-
tozó mondatot gyűjtöttek. Ezeket használja fel a 
ConceptNet szemantikus háló. 

OpenCyc 2.0 rendszer: Az OpenCyc 2.0 rendszer 
[20] 2009 júliusától érhető el. Az adatbázisban 47 
000 fogalom és 306 000 állítás található. Az 
OpenCyc a fizetős Cyc technológia szabadon el-
érhető verziója. A mögöttes ontológia OWL formá-
tumban is letölthető. 



 

Speciális alkalmazások� 
 

GIKOF Journal 2014 No. 1. 55 

Wolfram Alpha rendszer: A Wolfram Alpha rend-
szer egy kérdésmegválaszoló rendszer, melyet a 
Wolfram Research cég fejlesztett ki, amely a jól 
ismert Mathematica rendszert is fejleszti. A rend-
szer viszonylag kevés szabályon, viszont több mint 
1000 adatbázison alapszik (például élelmiszer- 
összetevők, aranyköpések, térképek, …). 

YAGO2: A YAGO2 [21] egy szemantikus tudásbázis 
(angolul: semantic knowledge base), amely a 
benne tárolt tudást a Wikipedia, a WordNet és a 
GeoNames szolgáltatásokból nyeri. Tehát amíg a 
Wolfram Alpha mögött nagyon sok specifikus 
adatbázis van, e mögött három eléggé általános, 
bár a GeoNames egyértelműen földrajzi adatokat 
tartalmaz. Az összegyűjtött adatbázis 10 millió fo-
galmat és 460 millió tényt tartalmaz. 

DBpedia: A DBpedia [22] rendszer is a Wikipedia 
szolgáltatásból tölt le strukturált információt. A 
DBpedia legnagyobb hozzájárulása a területhez a 
SPARQL lekérdező nyelv kifejlesztése, amivel in-
formációt lehet kinyerni az adatbázisból. 

Összefoglaló 
Ez a cikk a digitális tulajdonjog fogalmi rendszerét 
tárja elénk. Nagyon sok olyan megállapítást tartal-
maz, ami vitákat szíthat. Úgy gondoljuk, hogy ezek 
a viták segíteni fognak kialakítani egy működő-
képes IoT infrastruktúrát, ami lehetővé teszi, hogy 
megvalósuljon a digitális tulajdonjog. 

Jelen cikkben nem tértünk ki sok fontos és érdekes 
kérdésre. Például, hogyan kezeljük a tulajdonjog 
eladását, hiszen egy tárgy eladható, és így a digi-
tális tulajdonjogot is át kell ruházni. A cikkben sok 
gazdasági megfontolás is helyet kapott, például, 
hogy az infobankok passzívak vagy aktívak legye-
nek. 

A jövőben szeretnénk egy úgynevezett fehér do-
kumentációt (white paper) készíteni, ami az info-
bankok, illetve a digitális adatkincset kezelő infor-
mációs rendszert írja le. 
 

Hivatkozások 
[1] K. Ashton (2009): That 'Internet of Things' Thing, 

in the real world things matter more than ideas. 
RFID Journal. June 22, 2009. 

[2] L. Atzori, A. Iera, G. Morabito (2010): The In-
ternet of Things: A survey, Computer Networks 
54, pp. 2787–2805. 2010. 

[3] K.S. Leong, M.L. Ng, D.W. Engels (2005): EPC 
Network Architecture, Auto-ID Labs, White 
Paper Series, http://autoidlabs.org/publications, 
pp. 1-14. 2005. 

[4] Ken Traub (editor) (2013): The GS1 EPCglobal 
Architecture Framework, GS1 Final Version 1.5, 
http://www.gs1.org/gsmp/kc/epcglobal/architect
ure, Approved 23 March 2013. 

[5] K. Sakamura (2006): Challenges in the age of 
ubiquitous computing: a case study of T-engine 
– an open development platform for embedded 
systems. Proceedings of ICSE’06, Shanghai, 
May 2006. 

[6] D. Guinard, T. Vlad (2009): Towards the web of 
things: web mashups for embedded devices. 
Proceedings of the International World Wide 
Web Conference 2009, Madrid, Spain, April 
2009. 

[7] A. Dunkels, J.P. Vasseur (2008): IP for Smart 
Objects, Internet Protocol for Smart Objects 
(IPSO) Alliance, White Paper #1, 
http://www.ipso-alliance.org/, September 2008. 

[8] N. Gershenfeld, R. Krikorian, D. Cohen (2004): 
The internet of things, Scientific American 291:4, 
pp. 76–81. 2004. 

[9] I. Toma, E. Simperl, G. Hench (2009): A joint 
roadmap for semantic technologies and the in-
ternet of things. Proceedings of the Third STI 
Roadmapping Workshop, Crete, June 2009. 

[10] A. Katasonov, O. Kaykova, O. Khriyenko, S. 
Nikitin, V. Terziyan (2008): Smart semantic 
middleware for the internet of things. 
Proceedings of the Fifth International 
Conference on Informatics in Control, 
Automation and Robotics, Funchal, Madeira, 
Portugal, May 2008. 

[11] C. Perera, A. Zaslavsky, P. Christen, D. 
Georgakopoulos (2013): Context Aware 
Computing for The Internet of Things: A Survey. 
IEEE Communications Surveys & Tutorials Jo-
urnal, arXiv:1305.0982, 
http://arxiv.org/abs/1305.0982, 2013. 

[12] International Telecommunication Union (2005): 
ITU Internet Reports 2005: The Internet of 



 

� Versenyképesség és atipikus munkavégzés:a MeeGo eset 
 

 

56 GIKOF Journal 2014 No. 1. 

Things. Official Launch held at World Summit on 
the Information Society (WSIS) 2005 in Tunis, 
Tunisia, http://www.itu.int/osg/spu/publications 
/internetofthings/, November 2005. 

[13] H. Sundmaeker, P. Guillemin, P. Friess, S. 
Woelffle (2010): Vision and challenges for 
realising the internet of things. European 
Commission Information Society and Media, 
Technical Report, http://www.internet-of-things- 
research.eu/pdf/IoT_Clusterbook_March_2010.
pdf, March 2010. 

[14] T. Lu, W. Neng (2010): Future Internet: The 
Internet of Things. 3rd International Conference 
on Advanced Computer Theory and 
Engineering (ICACTE), vol. 5, 376-380, August 
2010. 

[15] European Commission (2008): Internet of Things 
in 2020: Roadmap for the future. Working Group 
RFID of the ETP EPOSS, May 2008. 

[16] P. Guillemin, P. Friess (2009): Internet of things 
strategic research roadmap. The Cluster of 
European Research Projects, Technical Report, 
September 2009. 

[17] M. Minsky (1988): The Society of Mind, ISBN 
0671657135, published by Simon & Schuster, 
1988. 

[18] M. Minsky (2006): The Emotion Machine: 
Commonsense Thinking, Artificial Intelligence, 
and the Future of the Human Mind, ISBN 
0743276647, published by Simon & Schuster, 
2006. 

[19] P. Singh, T. Lin, E.T. Mueller, G. Lim, T. Perkins, 
W.L. Zhu (2002): Open Mind Common Sense: 
Knowledge Acquisition from the General Public, 
LNCS 2519, pp. 1223–1237, 2002. 

[20] D. Lenat (1995): CYC: A Large-Scale Invest-
ment in Knowledge Infrastructure, Communica-
tions of the ACM, vol. 38, pp. 33–38, 1995. 

[21] F.M. Suchanek, G. Kasneci, G. Weikum (2007): 
Yago: A Core of Semantic Knowledge, 16th 
international World Wide Web conference 
(WWW 2007), 2007. 

[22] S. Auer, J. Lehmann: What have Innsbruck and 
Leipzig in common? Extracting Semantics from 
Wiki Content. In Proceedings of ESWC’07, 
LNCS 4519, pp. 503–517, Springer, 2007 

 
 
Versenyképesség és atipikus munkavégzés:a MeeGo eset 

7. Versenyképesség és atipikus munkavégzés: a MeeGo eset 
 

HORNYÁK MIKLÓS 
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, tudományos segédmunkatárs 

eMail: hornyakm@ktk.pte.hu 
 

ÖSSZEFOGLALÓ 
A kutatásunk fókuszában a nyílt típusú innovációs paradigma, ezen innovációs paradigmához kapcsolódó 
nomád típusú munkakultúra, e munkakultúrához kapcsolódó munkaérzület, azaz a Himanen-féle „hacker etika” 
szimbiózisának vizsgálata áll. E szimbiózist a finn Nokia vállalat Helsinkiben található Research and 
Development központjában létrehozott nyílt forrás alapú technológiát használó nemzetközi MeeGo csapatnál 
vizsgáltuk. A Nokia MeeGo projektje úttörő módon próbált az infókommunikációs ipar területén a nyílt innováció, 
atipikus munkavégzés és a hacker etika segítségével üzleti sikereket elérni. Kiemelten koncentrált a termékek 
piacra kerülési idejének csökkentésére, a nomád típusú munkavégzés támogatására. A helyszínen végzett 
résztvevő megfigyelés, valamint az ott dolgozó menedzserekkel és fejlesztőkkel készített személyes és on-line 
interjúk, kérdőíves lekérdezés eredményein keresztül vizsgáltuk az atipikus munkavégzés gyakorlati megva-
lósulásait. Eredményeink alapján a kreatív város támogatást nyújthat a vállalati versenyképességben, ameny-
nyiben a vállalat alkalmazza az atipikus munkavégzési módokat. 
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Bevezető 
A kutatásunk fókuszában a nyílt típusú innovációs 
paradigma, ezen innovációs paradigmához kap-
csolódó nomád típusú munkakultúra és munkaér-
zület, azaz a Himanen-féle „hacker etika” szimbió-
zisának vizsgálata állt. E szimbiózist a finn Nokia 
vállalat Helsinkiben található Research and 
Development központjában létrehozott, nyílt forrás1 
alapú technológiát használó nemzetközi MeeGo 
csapatnál végzett résztvevő megfigyelés, valamint 
az ott dolgozó menedzserekkel és fejlesztőkkel 
készített személyes és on-line interjúk, kérdőíves 
lekérdezés eredményein keresztül vizsgáltuk. 

Az interjúk eredményeképpen kirajzolódott a kreatív 
tevékenységet végzők (kreatív osztály) egy speciá-
lis szegmense a ’hackernek’ nevezett, magasan 
képzett és kreatív számítástechnikai szakemberek 
alkotta kör, akiknek Pekka Himanen gondolatai 
alapján, az élethez való érzülete (etikája) is atipi-
kusnak mondható. A Nokia MeeGo projektje úttörő 
módon próbált az infókommunikációs ipar területén 
a nyílt innováció és a hacker etika segítségével 
üzleti sikereket elérni: kiemelten a termékek piacra 
kerülési idejének csökkentésével, valamint a ’hacker’ 
fejlesztői közösség bevonásával. Mindezen sike-
rekhez tevékenyen járult hozzájárult Helsinki inf-
rastrukturális, társadalmi és természeti környezete. 

Jelen tanulmányunkban ennek a munkavégzési- 
stílusnak a jellemzőit igyekszünk feltárni a résztve-
vő megfigyelés és interjú technikákkal. 

Elméleti háttér 

Versenyképesség 

A regionális versenyképesség vizsgálatának egyik 
alapmodellje a Lengyel-féle piramis modell [10], 
amelyben a vállalatok a régiós jól-lét alaptényezői. 
A vállalatok vizsgálatához felhasználandó alap-
modell az erőforrás alapú megközelítést használó 

                                                      
1 Nyílt forrás (open source, szabad szoftver, FLOSS): sza-
badon másolható, módosítható és felhasználható 
számítógépes programok. Ismertségének kezdete Richard M. 
Stallman nevéhez köthető 1983-as GNU projekthez 
kapcsolódik. 

Szerb-féle versenyképességi modell. [12] E modell 
a vállalati környezet tanulmányozásán alapuló 
bottom-up típusú versenyképességi szemléleten 
alapul. E megközelítés a vállalatok belső tényező-
inek, erőforrásainak, kompetenciáinak vizsgálatá-
ból kiindulva elemzi a cégek versenyképességét. A 
modell egyik alappillére a humánerőforrás, melynek 
speciális köre a kreatív osztály. Florida-féle 3T 
modell ezen osztály területegységhez kapcsolódó 
preferenciáit vizsgálja és a kreatív régióban látja a 
plusz versenyképességi előnyt. [6] Az előzőekben 
vázolt három modell metszéspontjában a humán-
erőforrás áll, mely megközelítés koncepcionális 
vázlatát a 7-1. ábra mutatja. 

 
 

 
7-1. ábra Konceptuálsi modell  

Florida modelljében a humánerőforrást a kreatív 
osztály tagjai jelentik, akiknek a letelepedését a 
terület (város) lehetőségei alapvetően befolyásolja. 
A Szerb-féle modellben a vállalatok kompetenciái-
nak kiemelkedően fontos része a humánerőforrás, 
amelynek az innováció vezérelte gazdaság felé 
haladva egyre inkább a kreatív osztály tagjaiból kell 
állnia. A regionális versenyképesség piramis mo-
delljében a régió prosperitásának célja az ott élők 
életminőségének javítása, ezáltal a terület népes-
séget megtartó képességének erősítése. Ennek 
egyik alaptényezői a vállalatok, míg sikerességi 
faktorként a humánerőforrás minősége jelenik meg. 
A kreatív humánerőforrás egy speciális szegmen-
sének munkaérzülete az atipikus munkavégzési 
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módok elfogadása felé tereli a vállalkozásokat, 
melyek révén a felszabaduló szabadidő eltöltésére 
a város biztosítja a megfelelő lehetőségeket. Ezen 
lehetőségek megléte és a vállalati kultúra viszonya 
az új típusú munkaszervezési módokhoz erős ha-
tással van mind a vállalati, mind a területi ver-
senyképesség alakulására. A nyílt típusú fejlesztés 

paradigmájának elterjedése Henry Chesbrough 
2003-ban megjelent "Open Innovation: The New 
Imperative for Creating and Profiting from 
Technology" című könyvéhez köthető. [13] A  

7-1. Táblázatban összefoglalva látható a nyílt és a 
zárt típusú innováció közti alapvető különbség. 

 

7-1. Táblázat Zárt és nyitott innováció jellemzői Forrás: [13] 

Zárt típusú innováció  Nyílt típusú innováció 

Az okos emberek mindannyian csak nekünk dolgoznak. 
Nem csak nekünk dolgoznak okos emberek, szükségünk 
van a vállalat keretein kívüli tehetségekre is. 

A fejlesztési részleg termelte haszonhoz a felfedezés, 
kifejlesztés és terjesztés hármasát önmagunknak kell 
megvalósítani. 

Külső fejlesztések előnyeiből a belső fejlesztési részleg is 
részesedik. 

Ha mi hozzuk létre a legtöbb és legjobb ötletet az ipar-
ágon belül, mi lehetünk a nyertesek. 

Ha a külső és a belső forrású ötletek legjobb felhasználását 
tudjuk megvalósítani, mi lehetünk a nyertesek. 

Önmagunknak kell védenünk az ötleteinket, hogy ver-
senytársaink ne ezekből jussanak előnyökhöz és ezáltal 
profithoz. 

A mi ötleteinkre építve mások fejlesztéseiből is hasznot 
remélhetünk, megvásárolhatjuk mások fejlesztéseit, ha 
azok a mi üzleti modellünket javítják. 

 
 
Jarno Huurinainen és kutatótársai a Lappeenranta 
University of Technology [8] publikálták kutatási 
eredményeiket a nyitott típusú innovációval kap-
csolatos motivációk, körülmények és vezetési 
technikák tárgyában. Számos együttműködési le-
hetőséget azonosítottak a lerövidülő tesztelé-
si-fejlesztései időszakoktól, az új kiadások alacso-
nyabb költségein keresztül, a közösségtől érkező 
ötletek nagy számának beépítésén át az egyéb nyílt 
forráskódú projektekkel, kutatásokkal, szoftver-
komponensekkel való együttműködésig. E lehető-
ségek közül sok szervesen kapcsolódik az open 
source irányzathoz, így a szabad forrású projektek, 
közösségi műhelyek felé történő nyitás, az ott folyó 
tevékenységek bekapcsolása a vállalat fejlesztési 
és kutatási műhelyeibe a cég piaci eredményeit is 
pozitívan elősegítheti. [7] 

A 7-2. ábra az open source és a nyitott típusú in-
novációs modell együttműködését mutatja. [13] A 
vállalat kereteit meghaladó területekről érkeznek és 
a vállalat keretein kívülre is távozhatnak mémek 
(Mémek: információs egységek, melyek utánzás 
útján történő replikálódásukkal biztosítják tovább-
élésüket az emberi kultúrában, tudományos vizs-

gálatukkal a memetika foglalkozik. (R. Dawkins 
megfogalmazásában „a kulturális átadás egységé-
nek vagy az utánzás, az imitáció egységének gon-
dolatát hordozza” [4]), ezzel biztosítva a két terület 
közötti kölcsönös együttműködést. Ahogy azt a 7-2. 
ábra is mutatja, olyan esetekben, amikor a fejlesz-
tések révén új piaci területek nyílnak meg a vállalat 
előtt, fontos feladattá válik e terület köré építendő, a 
vállalat keretein kívül életre hívandó közösség 
(community) megalapítása, gondozása is.  
 

 
7-2. ábra Open-source és nyitott innováció Forrás: [13] 
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Az open source alapú stratégiák és üzleti modellek 
esetében a vezetőknek tudatában kellene lenniük e 
technológiák, projektek köré szerveződő közössé-
gek fontosságának. Ez különösen abban az eset-
ben van így, amikor az open source közösségből 
érkező mém kiemelt szerepet játszik a vállalati 
termék sikerességében, piaci eredményeiben. Ek-
kor a vállalatnak mélyebben be kellene vonnia a 
közösség meghatározó tagjait az operatív és stra-
tégia döntéseinek a meghozatalába is. [11,14]  

 

egyén

belső kör

mag

külső kör

tömeg

 
7-3. ábra Hagymahéj modell   Forrás: [16] 

A 7-3. ábra hagymahéj modellje a nyílt fejleszté-
sekre alapozó munkaszervezési struktúrákat áb-
rázolja. A projektben részvevő egyén dinamikusan 
változó pozíciókat foglal el, melyek a mag, azaz a 
központi komponensek fejlesztései körül fókuszá-
lódnak. Nagyon fontos, támogató szerepet tölt be a 
modellben megjelenő tömeg, azaz a közösség, aki 
a projekt köré szerveződik (szervezendő). 

Kreatív osztály és hacker etika 

Florida által leírt kreatív osztály [6] egyik alcsoport-
ját képezik a hackernek nevezett személyek, akik 
Pekka Himanen The Hacker Ethic and the Spirit of 
Information Age (London: Vintage, 2001) című 
könyvének megjelenése után kerültek a figyelem 
központjába. Jellemzően számítástechnikai tevé-
kenységeket végző, magasan képzett személyek 
tartoznak e csoportba, bár a hacker névhasználat 
félrevezető lehet. Himanen a hackert az önmaga 
szórakoztatására végzett örömteli munkavégzéssel 
jellemzi („passionate reletionship to work”). A mun-

kához való ilyetén viszony megtalálható más 
munkavégzés szegmensekben is például akadé-
miai szféra, azonban ezen örömteli hozzáállás az 
élet más területein is igaz a hackereknél. 

A kapitalizmus szellemének ("normához kötött 
életstílusnak") elterjedéséhez szükséges volt a 
tradícionalizmusnak nevezett hozzáállás ("érzés-
világ") leküzdése, amely szerint az embereknek a 
mindennapi megélhetésükhöz szükséges pénz 
megkeresésére van csupán igényük, nincs szük-
ségük az ezen felüli pénzszerzésre, munkavég-
zésre. [5] 

Az élet élvezete szemben áll a protestáns aszké-
zissel, melynek etikáját a pénz, munka, optimali-
zálás, rugalmasság, stabilitás, célirányultság el-
érésében tett eredmények könyvelése jellemzi: 
"Gondolj arra, hogy az idő pénz...aki naponta 10 
shillinget kereshetne munkájával és ehelyett fél na-
pot sétál...öt shillinget kihajított" [5, pp.38.] Himanen 
véleménye szerint a hackerek képviselte etika bár 
több ponton hasonlóságot mutat a protestáns eti-
kával, némely tekintetben meghaladja azt. Ezen 
etika jellemzője az élvezet, a szabadság, a pénz, a 
társadalmi nyitottság, az aktivitás, a gondoskodás 
és fő elemként a kreativitás. 

Himanen szerint a protestáns idők túlzott időbe-
osztása a kreativitás korlátjaként jelent meg, amely 
a szabadidős tevékenységek „szürke” voltán is 
tükröződik, ezt a jelenségek nevezi a „vasárnap 
elpéntekesedésének” („Sunday becomes Friday”). 
Ezzel határozottan különböző a hackerek életfel-
fogása, amelyben a kreativitásuk révén a hétköz-
napok részévé válnak a korábban csak a szabad-
időben elvégezhető tevékenységek, melyek sok-
színűsége is látványosan növekszik. A kreativitást 
korlátozó rutinmunkáktól való szabadulás - jellem-
zően IKT eszközök találékony használata útján - 
révén nyert plusz időt a sajátjának tekinti, mely időt 
a gépies tevékenységektől való elszakadással tölti. 
E folyamatot nevezhetjük a „péntek elvasárnapia-
sodásának” („Friday becomes Sunday”). [9] 

Nomád típusú munkavégzés 

A nomád computing a számítógépes hálózatok és 
technikák alapján a személyek helytől, mozgástól, 
platformoktól való függetlenedését jövendölte meg, 
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melynek alapja a távoli hozzáférés biztosítása: 
adatokhoz és szolgáltatásokhoz egyaránt. Ennek 
kiterjesztése a “nomadic information environment” 
(NIE), amely heterogén összetételű rendszerek, 
hálózati struktúrák és kommunikációs szolgáltatá-
sok felhasználásával, mind fizikai, mind szociális 
mobilitást biztosít a vállalati határokon belül és kívül 
egyaránt. E rendszer elméletileg biztosítja a fel-
használó eszköz és a hálózat függetlenségét, 
melynek révén a hozzáférés korlátozása ismeret-
lenné válik [3]. 

Az utóbbi évek technikai fejlődése kínálta megol-
dási módok kihasználásához a vállalati környezet 
és filozófia változására is szükség van (például 
reaktívabb és flexibilisebb vezetői felfogás). A 
technika kínálta lehetőségek kihasználása - a pro-
duktivitás, a hatékonyság növelése - egy új vállalati 
kultúra kialakítása és a cégbe involválása útján 
vezethet el a nomád kultúrához. E kultúra része, 
hogy a munkavégző a fizikai helytől függetlenedve 
bármikor képes hozzáférni a megfelelő eszköz 
használatával a munkavégzéséhez szükséges 
szolgáltatásokhoz, adatokhoz [2]. Ennek révén a 
munkavégzés időszakának keretei is fellazulnak, 
különösen, amikor a csapat tagjai lényegesen eltérő 
időzónában tartózkodnak. 

Az előzőekben a kutatásunk elméleti hátteréhez 
kötődő elméleteket mutattuk be. A Nokia Maemo/ 
MeeGo projektjében, mind az open source tech-
nológia használata, mind a hacker etika és a nomád 
típusú munkavégzés támogatása azonosítható volt. 
Helsinki biztosította azt a kreatív városi környezetet, 
ahol a szabadidő eltöltése és az atipikus munka-
végzés miatti kreatív időhasználat is lehetővé és 
tolerálhatóvá vált. 

A MeeGo eset1 
A finnországi high-tech terület legjelentősebb cége 
a Nokia, mely sokáig a finn gazdaság meghatározó 
alakja volt. 2010 nyarán három hónapon keresztül a 
finnországi Nokia Research and Development Cen-
ter Helsinkiben található központjában, a Maemo/ 
MeeGo részleg munkáját figyelhettük meg közelről. 

                                                      
1 Köszönet Domokos Attila Zsoltnak, aki a Nokia Line Man-
agereként hasznos tanácsaival járult hozzá a kutatáshoz. 

A vizsgált szervezeti egység érdekessége, hogy 
mind a használt technológiájában (open source), 
mind a projektek menedzselési technikájában (agile 
methodology2, mely a turbulens üzleti környezetben 
a változások kezelésére és egyben létrehozásukra 
is szolgáló, így előnyhöz jutó és azt kihasználó 
menedzselési módszertant jelenti), mind az ezek-
hez kapcsolódó üzleti modellben (open innovation) 
úttörőnek számított a Nokia fejlesztési részlegei 
között. 

A Maemo/MeeGo projekt egy open source alapo-
kon nyugvó, smart phone operációs rendszer ki-
alakítását célozta. Az nyílt forrás alapú fejlesztés 
újfajta munkaszervezési, menedzselési technikákat 
és a fejlesztői közösség nagyobb irányú bevonását, 
azaz a nyílt típusú innováció adaptálását igényelte. 
A Maemo/MeeGo projekt, ahogy az a történeti ösz-
szefoglalóból alább látható, évekkel megelőzte a 
ma elterjedt smart phone rendszereket. A finn Linus 
Torvalds által alkotott Linux operációs rendszer és 
az általa képviselt világnézet Finnországból terjedt 
el. Mind a finn, mind a nemzetközi K+F szektor 
meghatározó alakjának tekintett, nemzeti büszke-
ségnek és a finn sikeresség ikonjának számító 
Nokia e szellemiség folytatásának jegyében karolta 
fel - a Maemo projekt keretében - és szerette volna 
a Nokia telefonok zászlóshajói közé emelni a linux 
operációs rendszeren alapuló okos telefonját (smart 
phone). 

A Maemo/MeeGo rövid története: 
− 2003 a fejlesztés kezdete 
− 2005 az első Nokia Internet Tablet eladás (2007 

iPhone, 2008 Android megjelenése) 
− 2010 Maemo → MeeGo ecosystem 
− 2011 „burning platform” - radikális változás 

szükséges; MeeGo projekt vége; MS Windows 
Phone → MS ecosystem 

− 2012 MeeGo Startup indulás→ Jolla rendszer: 
„Join the tribe!” 

− 2013 a Microsoft megveszi a Nokiát, majd év 
végén megjelenik az első Jolla telefon.  

                                                      
2 Agilitás (agile): Kent Becket nevéhez köthető használatának 
kezdet. 2001-es Agile Manifesto, amely az agilitást, vagyis a 
gyors és hatékony reagálóképességet helyezte a központba: 
együttműködés, minőség és működő megoldáshármasában. 
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Az új típusú helyzetek új megoldási módokat, hely-
zetkezelést igényelnek a vezetőség részéről. Ennek 
egy nem elhanyagolható része a K+F tevékeny-
ségekhez kapcsolódó hagyományos (closed) in-
nováció helyére lépő nyitott típusú innovációs pa-
radigma, a hacker munkaetika és az atipikus 
munkavégzési módok. Ezek egyik első gyakorlati 
megvalósítás a Maemo/MeeGo projekt volt. 

Kutatói kérdések 

Florida [6] elmélete alapján a vállalati versenyké-
pesség egyik eleme az atipikus munkavégzés tá-
gabb környezetét biztosító és a felszabaduló sza-
badidő eltöltését támogató kreatív város. Vizsgáló-
dásaink során az alábbi kérdésekre kerestünk vá-
laszt: 
− Azonosíthatók-e a hacker etika alapelemei és mi 

ezek megjelenési formája a gyakorlatban? 
− Melyek a nomád típusú munkavégzés megje-

lenései a gyakorlatban? 
− Mennyiben befolyásolja a munkahely kiválasz-

tását a vállalati környezet (város)? 

Módszertan 

A résztvevő megfigyelés az antropológia és egyéb 
társadalomtudományok által használt olyan kutatási 
eljárás, amely az eseményeket a maguk eredeti 
helyszínén, kontextusában ismeri meg. Mivel vizs-
gálatának tárgyát nem szakítja ki szituációs be-
ágyazottságából, képes mély, és nem csupán leíró, 
hanem oksági magyarázatra is. A résztvevő meg-
figyelés esetén a jelenségeket, eseményeket a 
maguk eredeti kulturális és szituatív beágyazott-
ságában vizsgáljuk. Ennek során a megfigyelő 
rendszerint nem fedi fel kilétét, hanem „résztvevő-
nek” álcázza magát, s csak közvetetten szól bele az 
eseményekbe. [5] A nomád típusú munkavégzés és 
a hacker etika vizsgálata során folyamodtunk ehhez 
az eszközhöz, amikor a kutatási szituációkban, nem 
kutatóként jelentünk meg a kommunikációs térben, 
hanem mint például munkatárs. Ekkor a beszélge-
tések fonala, a vélemény-nyilvánítások kevésbé 
torzultak egy esetleges kutatói nyomás hatására. 
Így próbáltuk elkerülni azokat a buktatókat, melyek 
ezekben az esetekben felmerülnek például propa-
ganda. A 7-2. Táblázatban látható a vizsgált cél-
csoport és a vizsgálat során alkalmazott módszer. 

7-2. Táblázat  Módszertani összefoglaló 

Célcsoport Módszer 

Vállalat Résztvevő megfigyelés 

Manager Interjú 

On-site dolgozó Interjú, papír kérdőív 

Offshore dolgozó On-line kérdőív, IRC 

A résztvevő-megfigyelésen kívül kérdőíves vizsgá-
latot is végeztünk. A 7-3. Táblázatban összegyűjtött 
kérdéscsoportok a munkahely kiválasztásának mo-
tiváltságára, a főbb mozgatórugókra vonatkoztak. 
17 személy töltött ki értékelhető kérdőívet, mely 
kérdőívek között megtalálható volt online és papír 
alapú változat is.  

7-3. Táblázat Hagymahéj modell és munkavégzési 
módok a vizsgált terepen 

Típus Munkakör 

eMail, konferencia, 
webforum 

Közösség - tömeg 

Nomád:  
Távoli munkavégzés 

Programozó, tesztelő – 
külső kör 

Félnomád:  
„home-office day”: iroda 

Középvezetők - belső kör 

Letelepült: iroda Vezetők, kulcsemberek - 
mag  

Az interjúk alanyai között mind menedzseri, mind 
alkalmazotti státuszú, mind on-site, mind off-shore 
helyen dolgozó személy szerepelt. A nemzetközi 
csapat miatt földrajzi származásuk igen sokrétű volt, 
mind Európából, mind Ázsiából származó szemé-
lyek voltak közöttük.  Egyik oldalról az interjúk során 
a motivációra voltunk kíváncsiak, amely befolyá-
solta munka- végzésük földrajzi helyének kivá-
lasztását. Másik oldalról a munkakörnyezet, me-
nedzselési attitűd érdekelt bennünket, amely alapja 
a nomád típusú munkakultúrának. 

Eredmények 

Az atipikus munkavégzés (nomád) egyik fontos 
eleme, hogy a helytől függően használt eszközre 
érkező adat, információ az eszköztől függetlened-
jen, azaz a munkahelyre érkezve a mobil eszközre 
érkező információk is elérhetővé váljanak az irodai 
laptopról.  
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Helsinki városában a teljes körű 3G lefedettség 
mellett, számos helyen található ingyenes internet-
elérést biztosító körzet, valamint azon helyek 
száma is nagy, melyek a vendégeik számára biz-
tosítják a vezeték nélküli hozzáférést. Az interjúk 
során világossá vált, hogy ezek kényelmi szem-
pontok, azonban a személyek e pontokra, mint 
oázisokra tekintenek, ahol kényelmes keretek kö-
zött lehetséges a hálózathoz csatlakozni. E pontok 
között elhelyezkedő „sivatagban” is szükséges a 
hálózati kapcsolódás biztosítása, mely a mobilhá-
lózatok 3G típusú adatkapcsolata révén a lefedett 
területeken már mindenki számára elérhető. 

A kutatási terepünkön a nomád típusú munkavég-
zés elfogadottsága magas. A részben vagy teljesen 
nomád típusú munkavégzés egyaránt elfogadott. 
Az elfogadás magas szintjének legfontosabb okai a 
résztvevő megfigyelés alapján: 

− menedzseri hozzáállás (nyílt innovációs típus 
elfogadása) 

− munkaszervezési metódus  
− munka eredményességének mérhetősége 
− munkavállalók profilja (kreatív osztály tagjai) 
− cég profilja (high-tech terület) 

A nomád típusú munkavégzés mind menedzseri, 
mind beosztotti részről lehetőség és igény is. A részt-
vevő megfigyelés során azonosított korlátok, melyek 
a nomád versus letelepült munkavégzést befolyá-
solták a következők: 
− kulcspozíció a döntésben 
− kulcskomponens a fejlesztésben 

A 7-4. Táblázatban látható a terepen azonosított 
munkavégzési típusok, melyek jól beazonosíthatók a 
hagymahéj modellben megfogalmazott kategóriákkal. 
Az interjúk során bebizonyosodott, hogy a belső kör-
ben szeretik foglakoztatni a projekt előrehaladásában 
fontos személyeket. A második körben alvállalkozói, 
ám on-site pozícióban javarészt programozók talál-
hatók, akik fontos, de nem kulcspozíciójú kompo-
nensek fejlesztésével foglalkoznak. A külső körben a 
teljes egészében off-shore elhelyezésű, távoli mun-
kavégzést végző, megbízási szerződéssel foglalkoz-
tatott programozók vagy tesztelők találhatók. 

 

7-4. Táblázat Kérdőív kérdéscsoportjai 

Vizsgált terület Kérdéscsoport 

Vállalati kultúra Munkaszervezés, 
Innovációs mód 

Technológia Tanulási lehetőség, 
IT infrastruktúra (3G) 

 Tömegközlekedés, 
Külső megközelíthetőség 

Környezet Időjárás, Szabadidő, 
Biztonság, Tolerancia 

 Természeti környezet 

Az ott töltött időszakban 17 interjút folytattunk le a 
részlegnél dolgozó különböző nemzetiségű sze-
mélyekkel (finn, lengyel, francia, német, indiai és 
magyar), valamint résztvevő megfigyelőként vizs-
gáltuk a munkavégzést és a szabadidő eltöltést. E 
személyek mindegyike az IT ipar kiemelkedően kép-
zett és tapasztalt szakembere volt, átlag-életkoruk 
azonban még a 30 évet sem érte el. Interjúalanyaim 
egyértelműen a Himanen [9] által hackerként defini-
ált csoport tagjai voltak, ebből következően megfe-
leltek Florida-féle kreatív osztálynak is. Többségük 
nem családban vagy párkapcsolatban élt. 

A munkavégzési helyszín megválasztásának mo-
tivációinál a legfontosabb elemcsoport a Tolerancia 
és természeti környezet, melyből a Biztonság elem 
különösen kiemelkedik. A szabadidő eltöltésére 
vonatkozó kérdés sok esetben rosszabb lehető-
ségeket mutatott az otthoni régióhoz képest, ennek 
részben a szociális kapcsolatok hiánya lehet az oka. 
Sok esetben a szabadidő mennyiségét többnek 
ítélték a munkavégzési városban, mint odahaza, 
azonban alacsony motivációs erőt jelent ennek 
eltölthetőségi lehetősége.  

A technológia és infrastruktúra csoport elemei közül 
a városi közlekedés minősége magas motivációs 
erőt képvisel, egyetemben a régió megközelíthe-
tőségével. Azonban az interjúk során elmondták a 
résztvevők, hogy bár jelen esetben Helsinki meg-
lehetősen kívül esik a fő közlekedési csomópont-
októl ez nem jelentett különösebben nagy vissza-
tartó erőt. Az IT infrastruktúra elemet fontos 
szempontnak tartották a csapat tagjai, azonban egy 
olyan alapnak tekintik, mely a XXI. században a 
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high-tech iparral rendelkező régiókban evidencia. 

Az interjúalanyaim felhívták a figyelmemet arra, 
hogy az ott töltött három hónap a nyár időszaka, 
mely Finnországban kiemelkedően fontos és meg- 
határozó. Erre az időszakra esnek a nagy ünnepek 
(például Vappu, Johannes) és a nagy szabadsá-
golások is. Jellemző hozzáállás a nyári szabadsá-
golások mintegy kötelező volta, a kellemes időjárás 
kihasználása. A vizsgált időszak tipikus viselkedé-
sét a napos időszakok extrém magas volta, azaz a 
napi közel 20 órányi világos periódus is befolyásolta. 
Az atipikus munkavégzés egyik, hazánkban is egyre 
inkább terjedő válfaja, a távmunka („home-office”), 
amelynek elterjedtsége magas volt az interjúala-
nyaim között. A csapat többsége heti rendszeres-
séggel végzett otthonról munkát. Javarészt az esti 
vagy délelőtti időszakok voltak jellemzőek, amikor 
ezt a munkavégzési módot preferálták. Finn sajá-
tosság, hogy a nyári hónapokra kiköltöznek egy 
nyári laknak (mökki) nevezett egyszerűen beren-
dezett, a természet szívében - többnyire tó partján - 
felépített házba. Interjúalanyom elmondása szerint 
a házban természetesen van internet kapcsolat, 
melyet ő kihasznál a munkavégzés céljára is. Ezen 
adatközlő Helsinkitől mintegy 100 km-re lévő há-
zikót bérelt magának a nyári időszakra, melynek 
következtében a napi munkavégzése jórészt „távoli” 
módban zajlott. Elmondása szerint sok esetben a 
tóparton ülve vett részt munkamegbeszéléseken. 

A munkavégzés napi ritmusa is atipikusnak mond-
ható. Nem létezett hagyományos értelemben vett 
munkaidő, feladatok voltak, melyek elvégzését 
minden résztvevő magáénak érzett. Ezt erősítette, 
hogy a feladatokat a személyek maguk választhat-
ták ki, ezzel is erősítve az elvégzési hajlandóságot 
(agilis munkaszervezés). A napot a megbeszélések 
strukturálták, melyeken való rész- vétel az infó-
kommunikációs technológiáknak köszönhetően a 
földrajzi tér bármely pontjáról megvalósulhatott. 

A munkahelyen töltött idő szervezését jól példázza 
a következő eset. Nyári napok lévén egy különösen 
meleg nap közepén a projektet vezető felvette a 
munkahelyen dolgozóknak, hogy a közeli strandon 
élvezzék pár órán keresztül a napfényt és a vizet, 
melyre természetesen mindenki kapható volt. Így 
közösen elvonultak a tengerpartra, ahonnan pár óra 

elteltével tértek vissza, de voltak, akik ott maradtak. 
Interjúalanyom ezt az esetet követően a hétvégén is 
dolgozott otthonról, melyet a legkisebb mértékben 
sem élt meg kellemetlenül, épp ellenkezőleg. Véle-
ménye szerint a kreativitása kiaknázásához szük-
ségesek az ilyen események. Egy másik adatközlő 
elmondása szerint különösen nehéz probléma 
„körbejárását” sosem hagyja abba a munkahelye 
elhagyásával, nem képes rá, a gondolatai a prob-
léma körül járnak. Ennek következtében számos 
esetben előfordult, hogy szabadidős tevékenysége 
közben jött rá egy megoldásra, melyet a lehető 
leggyorsabban (például éjszaka) ki is próbált. 

Helsinkit az interjúalanyaink többsége kiváló ter-
mészeti környezettel megáldott településként jel-
lemezte, melyet a város szellős beépítettsége és az 
ehhez kapcsolódó jól kiépített tömegközlekedési 
rendszer jellemez. A város infrastruktúráját jól mu-
tatja, hogy kivétel nélkül minden interjúalanyom 
kihasználja a szélessávú és vezeték nélküli hálózati 
kapcsolódásnak a gyakorlatilag 100%-os lefedett-
ségből fakadó lehetőségét, legyen az éppen egy 
biciklitúra közepette is. A környezet kiváló lehető-
ségeket biztosít a szabadidő aktív eltöltéséhez, 
azonban e tevékenységek markánsan mást jelen-
tenek nyáron, mint télen. Téli-nyári tevékenység a 
szaunázás, amely munkamegbeszélések kedvelt 
helyszíne is egyben, ahol a szabadidős- és a 
munkatevékenység gyakran összemosódik. 

A város toleráns voltát a többség megtapasztalta, 
azonban az indiai származásúak közül többen 
lakhelyüket toleránsabbnak ítélték e városnál. A 
város földrajzi és közlekedési értelemben esetleg 
periférikusnak gondolt voltát azonban nem érzéke-
lik az adatközlők, többségüknek nem okoz semmi 
kellemetlenséget Finnország földrajzilag távolabbi 
fekvése a kontinens IT magjától. Az IKT technoló-
giák használata révén sok esetben kiválthatónak 
találták például a repülést. 

Az interjúk alapján az adatközlőink a munkaszer-
vezés időkorlátait szabadon kezelő személyek, az 
életükben meghatározó helyet foglal el mind a 
munka, mind a szabadidő tartalmas eltöltése. A 
„vasárnap-létnek” nevezett életvitel jól azonosítható 
a napi ritmus vizsgálata során és azokban a pél-
dákban érhető tetten, melyek e ritmus megszakí-
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tásával, más csoportban extrém szituációnak szá-
mító helyzeteket generálnak: munka a hazafelé a 
vonaton, megbeszélés a strandon/szaunában. A 
munkavégzés tartalmához fűződő kiemelten jó ér-
zelmi viszonyt példázza a „MeeGo song” produkció 
is (http://www.maemonokian900.com/maemo-news/ 
karoliina-and-meego-band-live-playing-meego-song) 

Összefoglalás 
Az utóbbi évek technikai fejlődése hozta elérhető 
közelségbe a korábbi években elméleti szinten 
megfogalmazódó lehetőségeket és igényeket. Az 
IKT kínálta lehetőségek legmesszebbmenő kihasz-
nálása a produktivitás, hatékonyság növeléséhez és 
a lehetőségek használatához szükséges új vállalati 
kultúra kialakítása és a cégbe involválása útján 
vezethet el egy újfajta viselkedése formához, me-
lyet nomád kultúrának nevezhetünk. E kultúra ter-
jedése a vállalati stratégiák megvalósíthatósága és 
a profitcélok elérésének további biztosítása révén 
lehet csak realitás, melynek eredményeképpen a 
vállalati versenyképesség javulása érhető tetten. 

7-5. Táblázat 

Ok Módszer 

Menedzseri hozzáállás Nyílt innováció 

Munkaszervezés Agilitás 

Munka mérhetősége Kommunikáció 

Munkavállalók profilja Kreatív osztály 

Cég profilja High-tech cég 

Az általunk vizsgált csoport tagjait nomádokként, a 
kreatív osztály tagjaiként definiálhatjuk. A munka-
végzési hely megválasztási motivációit, szempont-
jait vizsgálva az 7-5. Táblázatban összefoglaltakat 
állapíthattuk meg: Bár a vállalati környezet támo-
gató és nyitott a munkavégzési hely delokalizálá-
sában a munkavégzők kisebb részéről van erre 
igény. A munkavégzési hely megválasztásában bár 
Florida szempontrendszere alapján a város, a régió 
“puha” indexei közül a tolerancia magas voltát fon-
tosnak értékelték, a munkakör fontosságát, kulcs-
komponensek fejlesztését, vagyis a kreatív mun-
kakör megvalósítását előbbre valónak tartották és 
ezért vállalták a munkavégzési helynek a vállalati 
központba helyezését. 

7-6. Táblázat 

Fontos Érdektelen Természetes 

a város, régió 
toleranciája, 
vállalati kul-
túra 

a város, régió 
tanulási lehe-
tőség biztosítá-
si képessége 

a város, régió 
infrastruktúra 
(3G, közlekedés) 

Elgondolkodtató, hogy e hacker csoport életkora 
rendkívül alacsony, ebből fakadóan életcéljaik kü-
lönbözőek, időbeosztásuk szabadabb a már csa-
láddal rendelkező korosztály tagjainál. Kérdésként 
merül fel a családalapítás, gyermekvállalás hatása 
a hacker etikára, a kreatív időbeosztásra. 
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ÖSSZEFOGLALÓ 

A Nemzeti Erőforrások Minisztériuma által közzétett képzési és kimeneti követelmények (KKK) listája - melyet 
azóta a Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság gondoz - érdekes lehetőséget nyújt arra, hogy ezen a doku-
mentumbázison mutassuk be a párhuzamos szöveg- és adatbányászatban rejlő alkalmazási lehetőségeket. A 
duo-mining alapfeltétele, hogy ugyanazon objektumokról rendelkezésre álljanak strukturált (például nume-
rikus) és strukturálatlan (például szöveges) adatok is. A KKK dokumentumok szerkezete, tartalma, sőt ke-
letkezése is megfelel e kritériumoknak. Az alap- és mesterképzési szakok számára eltérő adatbegyűjtő do-
kumentumsablon készült, amelyen belül keverednek a kvalitatív (például célok) és kvantitatív (például 
kreditérték) adatelemek. A hivatalosan közzétett dokumentum, amely a képzési programok akkreditációjánál 
mérvadó, egyszerűen ezen alapdokumentumok összefűzésével keletkezett. [1] Mivel ennek az állománynak a 
karbantartása jellegénél fogva továbbra is manuális, ezért érdemes megvizsgálni, hogy milyen automatikus 
eszközökkel lehet a képzési célok, az elsajátítandó kompetenciák, valamint a szakképzettség szempontjából 
szükséges ismeretkörök szövegelemzését összekapcsolni a képzési programokhoz rendelt kredit, tanulmányi 
idő és gyakorlat-igényességi adatokkal. Az adatok tisztítási folyamatának ismertetése után a legérdekesebb 
elemzési eredmények bemutatására kerül sor, majd pedig megvizsgáljuk a szakok közötti szintaktikus és 
szemantikus távolságok bevezetésének lehetőségét. A kutatási projekt keretén belül folyó jelen vizsgálataink 
csak az alapképzési szakokat ölelik fel, de hasonló végezhető el a mesterképzési szakok tekintetében is.  
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Bevezető 

A duo-mining kifejezést először Guy Creese hasz-
nálta egy DMReview.com-on megjelent cikkében 
2004. szeptember 16-án. [2] Legelőször orvosi és 
katonai területen sikerült igazolni, hogy az együttes 
szöveg- és adatbányászat többre képes, mint a két 
terület önmagában külön-külön. Ez el is várható, 
lévén hagyományosan is ezek a kutatások a leg-
fejlettebb szövegbányászati alkalmazási területek. 
A duo-mining technika első jelentősebb eredményei 
a szervezett bűnözés elleni harchoz (Chibelushi és 
Bentley, 2008) és a cukorbetegség felismeréséhez 
(Krishnaiah et. Al, 2012) kapcsolódó publikációkban 
jelentek meg. Az igazi kihívást a nagy mennyiségű 
adat feldolgozásán kívül az jelenti, hogy azok a gya-
korlatban alkalmazott algoritmusok, melyek haté-
konyak a strukturált adatok bányászatakor, rosz-
szabbul teljesítenek szöveges adatállományokon, 
és fordítva. Az adatok előfeldolgozási fázisa a szö-
vegbányászat esetén nemcsak bonyolultabb, mint a 
kvantitatív adatoké, hanem nyelvfüggő is. Végül a 
transzformációk eredményeként mégis olyan adat-
struktúra áll elő, melynek elemzésére már a ha-
gyományos eszköztár is alkalmazható. Bár a do-
kumentumok szózsák (bag of words) alapú model-
lezésénél a szavaknak csak az előfordulásait vesz-
szük figyelembe, azok sorrendjét nem, mégis az így 
kapott attribútumok száma jelentősen meghaladja a 
strukturált adatokból származó ismérvek számát. 
Ez a dimenziószámbeli eltérés okozza elsősorban 
azt, hogy az algoritmusokat hangolni, sőt módosí-
tani kell, illetve az elemzésbe bevont, kétféle for-
rásból származó attribútumokat a kiválasztásnál ki 
kell egyensúlyozni. 

Esetünkben mind a kétféle attribútumhalmazt egy-
azon forrásból állíthatjuk elő. Egy alapképzési szak 
KKK-dokumentumának 1-1 táblázatban látható szer-
kezete ugyanis számos numerikus (például kredit, 
félév) értéket, szöveges felsorolást és szabad for-
mátumú jellemzést tartalmaz. Az innen kinyerhető 
adatok köre tovább gazdagítható a felsőfokú oktatás 
különböző fórumain elérhető információk segítségé-
vel. Például a szakleírások, a képzéseket indító in-
tézmények, valamint az egyes képzési ciklusokban 
felvett hallgatók száma viszonylag könnyen besze-
rezhető és jól illeszthető információ. 

Az elemzéshez szükséges adatbányászati mo-
dellek megalkotásához ebben az esetben is szük-
ség volt adatelőkészítésre. Az adatok tisztítása és 
transzformációja során egyrészt arra kellett ügyelni, 
hogy az alkalmazható maradjon a dokumentum-
halmaz későbbi verzióira is, másrészt garantálja a 
megfelelő adatminőséget is. Az eredmények meg-
ismételhetősége érdekében sikerült olyan automa-
tikus előfeldolgozási folyamatot kidolgozni, ami 
ebből a korántsem egységes adathalmazból is 
képes megfelelő tisztaságú adatokat előállítani.  

Adatforrások jellemzése 
A képzési követelmények begyűjtésére létezett 
ugyan ajánlottan követendő szerkezet, de ez egy-
szerű, szövegszerkesztővel készült sablon volt, ami 
nem tartalmazott adatbeviteli ellenőrzést. Ráadásul 
az egyes képzési szinteknek megfelelően a KKK 
sablonok szerkezete eltérő volt, illetve a hitéleti 
szakok tekintetében a különleges elvárások nem 
voltak illeszthetők a kiadott sablonba, és jóformán 
csak az (1)-(7) pontok kitöltése történt meg. Ezek-
ben a dokumentumokban csak a képzési célok 
kerültek megjelölésre, egyéb kimeneti követelmé-
nyek nem szerepelnek. Hiányzik továbbá belőlük a 
tananyagok megnevezése, így az elemzési célok-
nak nem megfelelő  dokumentumokat ki kellett zárni 
az elemzésből.  

Megjegyezzük, hogy a hittudományi szakterület 
mesterszakjai is ebbe a gyűjteménybe kerültek, így 
újabb 10 dokumentumot kellett kizárni a feldolgo-
zásból. Ez a 10 dokumentum sajnos ugyanúgy 
inkompatibilis a többi mester szak KKK-jának 
szerkezetével, mint azt az alapszakok esetében 
tapasztalhattuk. Fontos megállapítás, hogy a hit-
tudományi terület szakjai adathiány és inkompatibi-
litás miatt nem vethetőek össze a felsőoktatás 
egészével. Mindezek után 131 alapképzési szak 
dokumentációja állt rendelkezésre, amelyek a to-
vábbi elemzés felhasználhatóak voltak. 

A problémák másik csoportját az alkotta, hogy 
maga a sablon sem volt védett a módosításokkal 
szemben, így azt a szerkesztők véletlenül, vagy 
akár kényük-kedvük szerint módosíthatták. Meg-
változtatták e részek sorszámozását, de még az 
adott adatelem leírására szolgáló címkék is át-
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szerkesztésre kerültek aszerint, hogy a fontosnak 
nem tartott részeket kitörölték, vagy szavakat, ki-
fejezéseket módosítottak bennük. 

Így az egyes szerkezeti elemek felismerésére kü-
lönféle, szöveghasonlóságon alapuló eljárásokat 
kellett alkalmazni. A folyó szöveget tehát először is 
fel kell szabdalni a szakok szerint. A szakhoz tar-
tozó leírásokat a szak csupa nagybetűs megne-
vezése választja el egymástól, ami könnyen felis-
merhető azon egyszerű szabály segítségével, mi-
kor is minden sorhoz igaz/hamis értéket rendelünk 
aszerint, hogy abban a kis- vagy a nagybetűk 
vannak-e többségben. Mivel a részegységek helyes 
beszámozására a fenti példa alapján nem lehet 
hagyatkozni, ezért kikerestük az egész dokumen-
tumban legtöbbször szereplő, számjeggyel kez-
dődő sorokat, majd pedig azokat, amelyek ezek 
valamelyikétől mért szerkesztési (Levenshtein) 
távolsága kisebb, mint a sorhossz harmada. Két 
szöveg Levenshtein távolságát úgy definiáljuk, mint 
az egyik szöveget a másikba alakító betűszer-
kesztési műveletsorozatok összköltségeinek a mi-
nimuma. Esetünkben csak a beszúrás, törlés és 
módosítás műveleteket vettük figyelembe, de ezek 
mindegyikét egységnyi költséggel. Ezzel sikerült 
beazonosítani a hivatalos fejlécek összes módosí-
tott változatát is. Érdemes megjegyezni, hogy a 
gyakran előforduló sorok beazonosításakor fontos 
kritérium az, hogy számmal kell kezdődnie, mivel 
sok esetben fordul elő, hogy az egyes részeket a 
szerzők ugyanazon „szabvány” szöveggel töltötték 
ki, ami a nem fejléc sorok túlzott ismétlődését idézi 
elő. Ez leginkább a szakmai gyakorlat és a nyelvi 
követelmények esetében fordult elő, ahol a törvényi 
előírások ismétléseivel találkozhatunk. Szerencsé-
re az egyes sablonrészeket sorszámozással látták 
el, ha azok nem is mindig a jó sorrendben szere-
pelnek. Enélkül ugyanis csak jelentős manuális 
korrekcióval lehetett volna az egyes tartalmi ré-
szeket beazonosítani, vagy le kellett volna mondani 
azok identifikálásáról, és a dokumentumokat mint 
folyó szöveget lehetett volna csak feldolgozni. 

Erre a technikára alapozva az (1)-(5) részek adat-
tartalmainak kinyerése is megoldható, hiszen csak 
az adott szövegblokk azon bevezető részét kellett 
levágni, amelyik a legközelebb van az adott rész 

leggyakoribb fejlécéhez. Ez alól egyedül az oklevél 
adataival foglalkozó (2) pont a kivétel, hiszen ebben 
az esetben a részek alábontásai miatt összetett 
adattal állunk szemben.  

A szint, szakképzettség, szakirányok és angol 
megnevezés blokkokat, mint külön dokumentum-
halmazokat hasonlóan lehet feldolgozni, csak az 
egyes adatelemek címkéinek meghatározásakor 
nem a teljes sort, hanem annak csak a kettőspontig 
tartó részét kell figyelembe venni. Ettől eltekintve az 
eddig használt hasonlóság alapú heurisztikák to-
vábbra is kitűnően alkalmazhatóak. Feltétlenül meg 
kell említeni még a (6) blokkhoz kapcsolódó prob-
lémákat. Itt is összetett adattartalom található, ami 
ráadásul számozással alábontottan van jelölve, de 
ezek számozása és sorrendje sem egységes! Rá-
adásul itt a blokk fejlécében is található adatelem: a 
teljes kreditmennyiség, ami többféle formátumban 
(például 180+30) is előfordulhat. 

Itt is megfigyelhetünk akár címke-adatelem egybe-
írást, sőt a hiányzó adatelemek esetében gyakran az 
egész sor is törlésre került, címkével együtt. Gon-
dosan tervezett mintaillesztési eljárásokkal azonban 
ezek az adatok is nagy biztonsággal nyerhetőek ki a 
szövegkörnyezetükből. Ezen blokk kitöltöttségéről azt 
állapíthatjuk meg, hogy  

− a képzési ág közös kreditjei 51,2%-ban,  
− a szakirányhoz tartozó kreditek 68,7%-ban,  
− a gyakorlatokhoz tartozó kreditek 97,7%-ban,  
− míg a szabadon választható és a szakdolgozat-

hoz tartozó kreditek 100%-ban hiánytalanul meg 
vannak adva.  

A hiányzó adatok egy része magyarázható azzal, 
hogy amelyik képzésen nincs szakirány, ott ter-
mészetes nincs ehhez tartozó kredit sem. De a 
közös, illetve a gyakorlathoz tartozó minimális kredit 
értékek meg nem jelölése már olyan komolyabb 
akkreditációs hiányosság, ami az elemzéshez utó-
lag nem is rekonstruálható.  Noha az (1)-(6) részek 
feldolgozásához jelentős mértékű szövegfeldol-
gozási eljárást kellett alkalmazni, az eredményül 
kapott attribútumokra mégis úgy kell tekinteni, mint 
egyszerű numerikus vagy nominális ismérvekre.  
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8-1. Táblázat  Képzési és kimeneteli követelmények szerkezetének tartalmi és formai sablonja 

1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdaságinformatikus (Business Information Technology) 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: 
− végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) 
− szakképzettség: gazdaságinformatikus 
− a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Business Information Technologist 

3. Képzési terület: informatika 

4. Képzési ág: informatikai 

5. A képzési idő félévekben: 7 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: - ; 
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 40 kredit; 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték:10 kredit; 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 15 kredit; 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 95 kredit; 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: - 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

A képzés célja gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek az információs társadalom …, továbbá kellő mélységű 
elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 

− Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok – a várható szakirányokat is figyelembe véve – ké-
pesek: a közgazdasági és az informatikai szakterületek ismeretanyagának alkalmazására; ... 

− Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok – a várható szakirányokat is figyelembe véve – al-
kalmasak:üzleti folyamatok megértésére, elemzésére, ... 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök: 
− természettudományos alapismeretek: 20–40 kredit (analízis, valószínűségszámítás, statisztika, ...) 
− gazdasági és humán ismeretek: 30–40 kredit (közgazdaságtani, pénzügyi, jogi ismeretek, ...) 
− szakmai törzsanyag: 65-110 kredit (rendszertechnikai modul (számítógép-architektúrák, operációs 

rendszerek, számítógép-hálózatok), 

9. Szakmai gyakorlat: 

A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél vagy felsőoktatási in-
tézményi gyakorlóhelyen teljesítendő, legalább 6 hétig tartó gyakorlat. 

10. Idegennyelvi követelmények: 

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú 
nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. 

Hasonlóan igaz még a (8)-as blokknál megadott 
minimum-maximum kredittartomány értékekre is, 
de ettől eltekintve a (7)-(10) részek feldolgozásához 
már valódi szövegbányászati módszerekre (például 
tokenekre bontás, szótövezés, szövegtávolság 
mérés stb.) van szükség. A duo-mining elemzés 
kvalitatív forrását lényegében a (7) és (8) blokkok 

képezik. Ezeknél a részeknél fontos megjegyezni, 
hogy szakirányok miatt szükséges alábontás két-
féleképpen is történhet. Ahol a szakirányok közös 
része viszonylag nagy, ott először az adott blokk 
előírt szerkezetének megfelelően kerültek a közös 
elemek felsorolásra, majd pedig el lettek ágaztatva 
a szakirányok szerint. Ahol viszont a megszerez-
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hető képességek illetve az oktatott tananyag szak-
irányonként is jelentősen eltér egymástól, ott cél-
szerűbb a szakirányokat egymástól függetlenül 
kezelni, és lényegében minden szakirányra kü-
lön-külön blokkokat készíteni. Szélsőséges példa-
ként lehet megemlíteni az ápolás és betegellátási 
szakot, ahol olyan egymást alig átfedő szakirányok 
kerültek nevesítésre, mint a dietetikus, a mentőtiszt, 
vagy a szülésznő. Mivel a vizsgálatainkat a szakok 
szintjén és azok között kívánjuk elvégezni, ezért a 
szakokra úgy tekintünk, mint a szakirányaik hal-
mazára. Vagyis a szakon megszerezhető ismerte-
ket a szakirányokon megszerezhető ismeretek 
uniójaként értelmezzük. 

A fennmaradó utolsó két (9) és (10) blokk ugyan 
feldolgozásra került, de az elemzésekbe részint 
azért nem került bele, mert mint említettük ezekben 
többnyire szabványos szövegek szerepelnek, más-
részt lényegi információval nem szolgálnak a szakok 
tartalmára nézve. Legfeljebb az egységes szabá-
lyozástól való eltéréséket lehetne bennük detektálni 
 

Az adatállomány alapjellemzői 
Az így kapott adatállományból már önmagában is 
érdekes mutatókat lehet képezni. A teljes kredit-
mennyiség minden esetben a képzési idő félévei-
nek 30-szorosa, így ebben a tekintetben az adat-
halmaz konzisztens, és az összes kreditmennyi-
séghez tartozó attribútum kihagyható a vizsgála-
tokból. A vizsgált képzések közül 72 ad BA és 59 ad 
BSc minősítést. Mivel a többféle szakirányra bontás 
inkább BA képzéseken figyelhető meg, ezért meg-
állapíthatjuk, hogy a képzési választék jelenleg a 
humán területeken a szélesebb. Az 8-1. Táblázat-
ból azt is leolvashatjuk, hogy az egyes csoportokba 
tartozó képzés átlagosan mekkora része gyakorlati 
jellegű. Kreditmennyiség alapján a 7 féléves BA 
szakokat mondhatjuk a leginkább gyakorlatorien-
táltaknak, melyekből 6 az üzleti szakok közül kerül 
ki. Ennek az a magyarázata, hogy ezen képzé-
seknek az utolsó ciklusa egy önálló gyakorlati félév. 
Mindent összevetve számszakilag azt mondhatjuk, 
hogy az alapképzések a Bologna reform után ki-
sebb mértékben ugyan, de inkább elméleti jellegűek 
lettek, mint gyakorlatiasak. 

 
8-1. ábra Az alapképzési követelményrendszer tan-

anyag részéről készült gyakorisági szófelhő 

Mindezt megvizsgálhatjuk szövegbányászati mód-
szerrel is. Ehhez mindössze meg kell számolni a 
(8)-as tananyag blokkban található szövegek szó-
gyakoriságait. A 8-1. ábra az ezen gyakoriságok 
alapján készült szófelhőt ábárzolja, ahol az egyes 
szavak nagysága az előfordulásuk számával ará-
nyos. Az ábra a szövegek szavakra bontása (to-
kenelése), szótövezése és a töltelék szavak kiszű-
rése (stopszavazás) utáni állapotról készült. Mivel 
az összetett szavak szótövezése a jelenleg elérhető 
algoritmusokban nem teljesen támogatott, ezért e 
szavakat előzetesen részeikre bontottuk. Az „is-
meret” szó fölött található „elmélet” (245 említés), 
illetve a „történet” szó fölött elhelyezkedő „gyakor-
lat” (158 említés) szavak nagyságának aránya 
39,20%-os átlagot mutat, ami egész jó közelítése a 
kreditértékek alapján számítható 37,93%-nak. Ez 
ugyan még nem igazi duo-mining, de szép példája 
annak, hogy bizonyos mutatók értékei elegendő 
mennyiségű kvalitatív adatból is megbecsülhetőek. 
Az igazsághoz hozzá tartozik az is, hogy mindezt 
még csak szintaktikai elelemzés alapján mondhat-
juk, és figyelembe kellene/lehetne venni a „labor”, 
„szeminárium” stb. szavakat is a gyakorlatok javára. 
Fontosabb azonban arra felhívni a figyelmet, hogy a 
szövegelemzési arányban nem szerepel a (9)-es 
szakmai gyakorlatra vonatkozó információ, holott a 
kreditmennyiségekben ezek már benne foglaltat-
nak. A szófelhőből az viszont egyértelműen kiderül, 
hogy leginkább ismeretközlésről és visszatekintő 
(történeti), tudományos tanok megszerzéséről 
szólnak az alapképzések tananyagai. 
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8-2. ábra Az alapképzési KKK-k tananyag részéről 
készült finomított szófelhő 

A képet még egy kicsit árnyalhatjuk azáltal, hogy 
egy-egy képzésen belül a többször ismétlődő sza-
vakat csak egyszer vesszük figyelembe. Ezáltal ki-
küszöbölhetjük az egy képzésen belüli több szak-
irányok által okozott túlsúlyozást. Illetve a gyakori-
ságok megállapításánál nem vesszük figyelembe 
azon szavakat, amelyek a KKK-ra vonatkozó speci-
ális töltelék szavaknak minősíthetőek (például szak, 
ismeret). Az így készült szófelhőt a 8-2. ábra szem-
lélteti, melyen feltűnő, hogy az informatika milyen 
előkelő helyezést ért el a maga 121 említésével. Ez 
egyben azt jelenti, hogy ilyen jellegű ismeretek 
majdnem minden szakon nevesítésre kerültek. 

Illeszkedés a Bloom-féle taxonómiára 
A képzési és kimeneti követelmények kialakításá-
nak elméleti alapját a módosított Bloom-féle taxo-
nómia [3] adja, amely a tudás fejlődésének szintjeit 
foglalja egy hierarchikus rendszerbe (lásd 8-3. 
Táblázat). A hierarchia rendszer eredeti és módo-
sított változata közötti leglényegesebb változás, 
hogy legfelső két szintje – az értékelés és az alko-
tás – felcserélődött, illetve az egyes szintek korábbi 
főnév alapú leírását az ige alapú jellemzés vette át. 
Az Európai Unió oktatási rendszereinek követel-
mény-definiálásához, a tantervek fejlesztéséhez ezt 
a keretrendszert használja, amely lehetővé teszi a 
különféle képzési programok kereszt-akkreditáció-
ját is. A Bloom-féle modellnek létezik egy kiterjesz-
tése a digitális tanulási környezetekre is, ahol a 
hierarchia csúcsára egy 7. szint került fel „meg-
osztás” névvel, illetve a hagyományos műveleti igék 
mellé felsorolásra kerültek a digitális írástudás 
hozzá tartozó tevékenységei is. Például az „alkal-

maz” szint „használ” igéje mellé a „futtat, letölt, 
feltölt” tevékenységek kerülhetnek.  

Az alapszakok esetében a KKK dokumentumok (7) 
pontjának „ismeri, rendelkezik, alkalmas” alábon-
tása nem más, mint a fenti hierarchia 1-3 szintjeinek 
beazonosítása. E blokkokban tehát a 8-3. Táblá-
zatmegfelelő igéinek kell előfordulniuk. Másrészt, 
ha az alap- és mesterképzéseket akarjuk megkü-
lönböztetni, akkor az előbbiben az alacsony (1-3. 
esetleg 4.) műveleti szinteknek kell dominálniuk, 
míg a mesterképzés esetében a magas (4-6. eset-
leg 3.) szintek elemeinek kellene mérvadóaknak 
lenniük. Érdemes tehát megvizsgálni, hogy a KKK 
(7) blokkjának szóhasználata mennyire támasztja 
alá ezeket az elvárásokat. A szokásos szöveg 
előfeldolgozás után azt tapasztaltuk, hogy az alá-
bontás során a dokumentumok szerkesztői nem 
minden esetben követték a sablon hármas tagolá-
sát, és végeredményben az alábbi típusú megha-
tározás-blokkokat lehetett beazonosítani: cél, ismer, 
alkalmas, képes, kompetencia, rendelkezik.  

A 8-4. Táblázat tartalmazza a KKK (7)-dik blokkj-
ának alrészeiben előforduló 10-10 leggyakoribb to-
kent. A szavak előtt az előfordulásaik számát tün-
tetjük fel, a fejlécben (zárójelben) pedig az adott 
blokkban található összes, nem stopszavak számát. 
A táblázat első oszlopából első ránézésre kitűnik, 
hogy az alapképzés elsődleges célja, hogy a hall-
gató „az elméleti ismeretek megszerzése után al-
kalmas legyen a tanulmányainak mester képzésbeli 
folytatására”. Valamint az is, hogy az utolsó három 
blokkra már elfogyott a mondanivaló, hiszen ezek 
együttes mérete is jóval alulmarad a többinek. 
Ráadásul ezek kitöltöttsége mellett, még az értel-
mezésük sem volt egységes, ezért a további 
elemzések előtt az utolsó három oszlopot mind 
besoroltuk a „rendelkezik” kategóriába.  

A Bloom-féle taxonómia 8-3. Táblázatbeli igéit szótö-
vezés után reguláris kifejezésekké alakítva illesztettük 
a (7)-es blokk alrészeinek szövegeire. Az ábrán az 
egyes dimenziókhoz tartozó igék mindösszesen elő-
fordulásainak csak azért tüntettük fel a felét, hogy az 
ábra olvashatóságát javítsuk. Elsősorban ugyanis az 
egyes dimenziókhoz tartozó arányok az érdekesek és 
nem maguk az abszolút értékek.  
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8-2. Táblázat  Az alapképzések átlagos gyakorlati-tartalma és száma – képzési szint és idő szerinti bontásban

Képzési idő 6 félév 7 félév 8 félév Összesen 

Képzési szint 
Gyakorlati 
tartalom 

Képzések 
száma 

Gyakorlati 
tartalom 

Képzések 
száma 

Gyakorlati 
tartalom 

Képzések 
száma 

Gyakorlati 
tartalom 

Képzések 
száma 

BA 38,62% 61 db 46,43% 8 db 24,30% 3 db 38,89% 72 db 

BSc 37,88% 16 db 36,44% 38 db 35,50% 5 db 36,75% 59 db 

Összesen 38,47% 77 db 38,18% 46 db 31,30% 8 db 37,93% 131 db 

 

8-3. Táblázat A Bloom-féle módosított taxonómiához tartozó szintek (1 alacsony – 6 magas) és műveleti igék. 
Műveleti szint Tevékenység igék 

6. Létrehoz tervez, fejleszt, épít, feltalál, megvalósít, cselekszik, egyesít, elképzel, előkészít, előterjeszt, felállít, 
alkot, indítványoz, kifejezésre juttat, kigondol, kitervel, megalkot, megfogalmaz, megtervez, összeállít, 
összekapcsol, összeszerkeszt, összevegyít, származtat, szervez 

5. Értékel ellenőriz, feltételez, kritizál, kísérletezik, bíráskodik, tesztel, detektál, monitoroz, dönt, előrejelez, ér-
tékel, érvel, érvényesít, javasol, következtet, levezet, megindokol,megítél, megkülönböztet, megmér, 
megvéd, priorizál 

4. Elemez összehasonlít, szervez, szétszed, szerkeszt, strukturál, integrál, boncolgat, csoportosít, elkülönít, 
elrendez, érdeklődik, felmér, felülvizsgál, kategorizál, kétségbe von, kimutat, kutat, különválaszt, 
megvizsgál, összegez, rendszerez, szembeállít, viszonyít 

3. Alkalmaz implementál, végrehajt, futtat, használ, ábrázol, alkalmaz, általánosít, átalakít, bemutat, demonstrál, 
dramatizál, felvázol, gyakorol, illusztrál, irányít, kérdez, kezel, kiszámít, levon, megold, megváltoztat, 
mérlegel, összegyűjt, sorrendez 

2. Megért interpretál, összefoglal, leír, átfogalmaz, összehasonlít, megmagyaráz, példálózik, aláhúz, átalakít, 
értelmez, felismer, felülvizsgál, kiemel, kifejt, kijegyzetel, leír, megbecsül, megfigyel, meghatároz, 
megvitat, osztályoz, rámutat, számot ad, újraszervez 

1. Emlékezik ráismer, felsorol, definiál, azonosít, felidéz, elnevez, megtalál, állít, áttekint, beszámol, elismétel, el-
mond, ír, kiválaszt, listáz, megnevez, megállapít, meghallgat, megmutat, memorizál, olvas, reprodukál, 
számba vesz, választ, visszaidéz, újramond 

 

8-4. Táblázat: „Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák” rész leggyakoribb tokenjei 
cél (6387) ismeri (4873) alkalmas (7276) képes (578) kompet. (430) rendelkezik (1338) 

379 képzés 
232 ismeret 
142 cél 
125 rendelkezik 
125 elméleti 
117 folytatás 
104 képes 
  95 ciklus 
  94 kettő 
  90 mélységű 

91 ismeret 
73 módszer 
55 folyamat 
48 nevelés 
48 működés 
42 rendszer 
42 eljárás 
36 gyakorlati 
36 gazdaság 
34 fejlesztés 

171 ellátás 
144 feladat 
  74 alkalmazás 
  69 fejlesztés 
  67 nevelés 
  57 elemzés 
  56 ismeret 
  55 önálló 
  49 tevékenység 
  45 tervezés 

44 képesség 
27 készség 
16 érték 
15 magatartás 
13 törekvő 
13 kreativitás 
13 együttműködés 
12 kritikai 
11kommunikációs 
11 felelősségtudat 

25 ismeret 
17 alkalmazás 
12 képesség 
11 végzett 
  8 szervezet 
  8 szakmai 
  8 modern 
  6 speciális 
  6 korszerű 
  5 vezetés 

87 képesség 
70 készség 
58 idegennyelv 
57 kommunikációs 
53 együttműködő 
33 kapcsolatteremt. 
29 felelősségtudat 
21 igény 
20 minőség 
19 ismeret 
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8-5. Táblázat Szakhasonlóságokból származtatott kimutatások összefoglaló táblázata 
Legkisebb maximális hasonlóságok Legnagyobb minimális hasonlóságok 

0,189 gyógypedagógia  
0,193 csecsemő- és kisgyermeknevelő  
0,203 orvosi laboratóriumi és képalkotó diag. analitikus  
0,205 kommunikáció és médiatudomány  
0,218 történelem  
0,218 egészségügyi szervező  
0,218 büntetés-végrehajtási nevelő  
0,219 pszichológia  
0,227 alkalmazott látványtervezés  
0,230 informatikus könyvtáros  
... 

0,086 katonai vezetői  
0,078 mezőgazdasági szakoktató  
0,076 igazgatásszervező  
0,076 emberi erőforrások  
0,075 testnevelő-edző  
0,074 nemzetközi gazdálkodási  
0,074 katonai gazdálkodási  
0,074 humánkineziológia  
0,072 andragógia  
0,069 bűnügyi igazgatási  
... 

Legnagyobb maximális hasonlóság Legkisebb minimális hasonlóság 

.0,627 mezőgazdasági mérnöki  
0,627 növénytermesztő mérnöki  
0,718 alkalmazott közgazdaságtan  
0,718 gazdaságelemzés  
0,733 kerámiatervezés  
0,733 üvegtervezés  
0,868 biomérnöki  
0,868 vegyészmérnöki  
0,883 bűnügyi igazgatási  
0,883 rendészeti igazgatási  

0,027 keleti nyelvek és kultúrák  
0,025 anglisztika  
0,025 informatikus és szakigazgatási agrármérnöki  
0,025 ipari termék- és formatervezői mérnöki  
0,025 előadóművészet  
0,021 kertészmérnöki  
0,021 design- és művészetelmélet  
0,020 vegyészmérnöki  
0,020 biomérnöki  
0,020 ének-zene  

 

 
A 8-3. ábra összességében mutatja, hogy a köve-
telmények e részeiben a Bloom-hierarchia 1., 3., 4. 
és 6. szintje jelenik meg hangsúlyosan. Ezek közül 
az első három a várakozásoknak megfelelő, de a 
hatodik szint erőteljes megjelenése ellentétes az 
alapképzés eredeti feladatával. Főleg úgy, hogy a 2. 
és 5. szint lényegében kimaradt a megfogalmazá-
sokból. Az „értékelési” szint a kisebbik meglepetés, 
bár úgy újat alkotni, hogy a létezőeket nem tudjuk 
elemezni – kicsit visszás.  

A „megértéssel” foglalkozó szint hiánya még ér-
dekesebb kérdést vet fel azáltal, hogy a hallgatóktól 
mindössze a bemagolást és azok automatikus al-
kalmazását várjuk el. Mindez azt látszik igazolni, hogy 
a reform során a tananyagcsökkentésnek a bizo-
nyítások estek áldozatául. Érdekes azt is megfi-
gyelni, hogy a mindösszesen poligon alakja a leg-
kisebb illetve a legmagasabb szint kivételével ha-
sonlít az összetevőiéhez. Ez egyfajta összhangot 
jelent a képzés célja és azon képességek között, 
amivel a diplomát szerzetteknek rendelkezniük kell.  

 
8-3. ábra  Az alapképzési szakok céljainak és kompe-

tenciáinak Bloom-térképe 

Disszonancia található viszont a maradék két di-
menzióban, főleg az alkotás szintjén. Itt ugyanis a 
hallgatóktól úgy várjuk el, hogy alkalmasak legye-
nek az alkotásra, hogy ez sem a képzési célok 
között, sem pedig a megszerezhető képességek 
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között nem kerül nevesítésre, vagyis a levegőben 
lóg. További pontosabb vizsgálatok végezhetőek el, 
ha a kérdéses szövegrész szavaira nézve azok tel-
jes besorolását elvégezzük a Bloom-hierarchia te-
kintetében, hiszen az igéken kívül találhatóak még a 
tevékenységek termékeire vonatkozó utalások is. 

Szövegalapú szaktávolság 

A tananyagok (8)-as blokkja lehetővé teszi, hogy 
szövegbányászati módszerekkel definiáljuk és 
meghatározzuk a szakok közötti távolságot is. Jelen 
cikkben mindössze az úgynevezett szintaktikai 
távolságokra korlátozzuk a vizsgálódásainkat, noha 
hasonló módszerrel, de sokkal költségesebb elő-
készítő munkával szemantikai távolságok is szá-
míthatóak. Ha ugyanis a tantárgyak között olyan 
hasonlósági mértéket alakítunk ki, amely jobban 
jellemzi a csupán a címe alapján becsült hasonló-
ságot, akkor az új mértékkel megismételve az el-
végzett számításokat, finomabb felbontású ábrák 
és eredmények kaphatóak. A következő elemzések 
a (8)-as blokkok tartalmai alapján készültek a 
Leveshtein távolság és a Jaccard hasonlóság fel-
használásával. Ez a módszer két komponensből 
tevődik össze: egyrészt definiálni kell a tananyag-
elem nevek közötti távolságok, másrészt a kép-
zéshez tartozó tananyagelemek halmazai közötti 
távolságok számítási módszerét. Az előbbire az 
adatforrás jellemzésénél már ismertetett és bevált 
Levenshtein távolságot használtuk az ott megadott 
szerkesztési költségekkel, hiszen tárgynevekről van 
szó. [4] Ennek segítségével a gyakran előforduló és 
egy adott hasonlósági értéknél (90%) jobban ha-
sonló tárgyneveket ugyanazon tárgyakként értel-
meztük. Ki kell emelni, még egy fontos szöveg- 
transzformációs lépést, ugyanis a hatékony szótö-
vezés érdekében itt is alkalmaztuk az összetett 
szavak komponensekre bontását. 

Az így kapott törzsanyag szóhalmazok Jaccard 
hasonlóságát a halmazok metszetének, illetve uni-
ójának elemszámának arányával definiáljuk. [5] 
Ezzel egy olyan 0-1 közötti értéket kapunk, melynek 
1-hez közeli értéke jellemzi a halmazok közötti na-
gyobb mértékű azonosságot. A Jaccard hasonlóság 
egy relatív mutató, így alkalmas különböző méretű 
halmazok távolságának összehasonlítására is.  

A  távolságmátrix értékeinek szemléltetésére a 8-5. 
Táblázat összefoglalja, hogy az egy szakhoz tar-
tozó távolságok maximumaiból illetve minimumai-
ból készített rangsorok első és utolsó 10 elemeit. 

A táblázatból max-min illetve min-max kombinációk 
a leginkább érdekesek. Azok a szakok, amelyek 
más szakoktól mért legnagyobb hasonlósága is 
kicsi, azok „öszvér” vagy „általános” szakok a te-
kintetben, hogy az ottani tananyag zöme megta-
lálható más szakok esetében (például gyógype-
dagógia) is, vagy éppen fordítva – az adott szak 
tárgyait használja fel sok másik szak is (például 
történelem). Azon szakok pedig, ahol a legkisebb 
hasonlóság is nagy, azok a „sziget” szakok, hiszen 
mindentől távol esnek (például katonai vezető). 
Végül pedig azokhoz a szakokhoz, amelyek legki-
sebb távolság a legkisebb, létezniük kell hozzájuk 
nagyon hasonló szerkezetű képzéseknek (például 
ének-zene). Ha a „szinonima” szakok kifejezésnek 
lehet értelmet adni, akkor éppen e szakpárok fel-
térképezése jöhet segítségünkre. Amint azt a táb-
lázatból is láthatjuk, a hasonlósági mátrix nem tar-
talmaz nulla elemet, hiszen a legkisebb minimális 
távolság is pozitív benne (0,020), vagyis egy teljes 
élsúlyozott gráfot határoz meg. Ha tehát ábrázolni 
szeretnénk, akkor valamilyen transzformációnak 
kell alávetni.  

 

 
8-4. ábra Az alapképzési szakok hasonlósági tér-

képe küszöbérték szerinti vágás után 
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Az egyik lehetséges megoldás a küszöbérték sze-
rinti vágás, amikor egy bizonyos hasonlósági érték 
alatt (esetünkben h=0,33) a hasonlóságot nullának 
tekintjük. A képzéseket ábrázoló csomópontokat 
pedig úgy próbáljuk elhelyezni a síkon, hogy az 
összekötő élek lehetőleg annál rövidebbek legye-
nek, minél inkább hasonlít egymáshoz az általa 
összekapcsolt két csúcs. Teljesen hű ábrázolás két 
dimenzióban ugyan nem létezik, de a 8-4. ábra egy 
viszonylag helyes közelítése a valóságnak.  

Az ábra összefüggő részgráfjait a beletartozó 
képzések szakterületi megjelölésével láttuk el, hi-
szen az egy csúcspontba izolálódott 38 szak elha-
gyása után is terjedelmi korlátokba ütközik az ábrán 
látható 93 szak nevének megjelölése. Nem okoz 
nagy meglepetést, hogy gráf szerkezete nagyjából 
visszaadta a szakterületi besorolásokat. Egyedül az 
orvos és egészségtudományi terület képzései nem 
képviseltetik magukat annak köszönhetően, hogy 
ezek mindegyike elszigetelődött azáltal, hogy a 
tartalmuk még egymáshoz képest is távolra esik. A 
természettudományok területe 2, míg a művésze-
teké 4 egymástól független blokkra szakad fel. A 
műszaki és agrár képzések esetében pedig egy 
finomabb kapcsolatrendszert kapunk. Megállapít-
ható, hogy az egyes szakterületen definiált szakok 
az adott művészeti vagy tudományterületet nem 
egyenrangúan osztják meg. 

Az ábra alján jól megfigyelhető a szürke színnel is 
kiemelt informatika (84. programtervező, 63. mérnök, 
31. gazdaságinformatikus) blokk. Ezek szemmel 
láthatóan önálló informatikai blokkot képeznek, és a 
hasonlósági  
− h(31;63)=0,44,  
− h(31;84)=0,43 és  
− h(63;84)=0,35  
értékek azt mutatják, hogy a szakok közötti 50%-nál 
nagyobb eltérés igazolható. Nem várt módon 
azonban alacsony kapcsolatokkal rendelkeznek a 
gazdasági, valamint a mérnöki jellegű egyéb kép-
zések irányában. A szófelhő elemzésnél láttuk, 
hogy az „informatika” önmagában nem részgráf-
képző ismérv, hiszen majdnem minden szak ese-
tében találkozhatunk vele. Vagyis az informatika 
szakok között mélyebb kapcsolat is feltételezhető.  
 

Érdemes megjegyezni azt is, hogy a többi, az in-
formatikát a nevében is viselő szakok (41. informa-
tikus és szakigazgatásai agrármérnök, 42. informa-
tikus könyvtáros) inkább a kapcsolt területekhez 
tartoznak, vagy sehova.Az ábrán jól megfigyelhe-
tőek azon interdiszciplináris „híd” szakok is, ame-
lyek két nagyobb szakterület között töltik be az 
összekötő kapocs szerepét. (például 15. élelmi-
szermérnök, 168. járműmérnök, 58. közszolgálati 
szak).  

A szinonimaszakok felderítéséhez elsősorban azon 
részgráfokat érdemes megvizsgálni, amelyeknek 
sok csúcsa van, de a részgráf szűk területet fed le, 
és/vagy ahol a csúcsok számához mérten túl sok, 
túl nagy súlyú él található. Ez persze lehet annak is 
a következménye, hogy ezen szakok KKK doku-
mentumainak ugyanazon személyek vagy csopor-
tok a szerzői, de erre a szakok összehasonlítása 
során nem lehetünk tekintettel. Az élek legnagyobb 
sűrűsége a vizuális művészeti és a gazdasági 
szakok esetében figyelhető meg. Ezt az egymáshoz 
legközelebb eső szakok 1-6. listája is megerősíti, 
melyben szembetűnő, hogy a média és az üzleti 
szakok esetében megkérdőjelezhető a kellő szak-
távolságok megléte. 

Együttes elemzés 

Az utolsó részbe kerültek azok a vizsgálatok, ahol 
már valóban ötvözésre kerülhetett a kétféle elem-
zési technika. Ezek segítségével olyan mutatókat 
definiálhatunk, melyek egy része a szöveges, más 
részük numerikus adatokból származik. Elsőnek 
vegyük annak megállapítását, hogy melyik képzé-
sen hány szakirány került definiálásra. Ez ugyan 
nincs számszerűsítve, de a (2)-es KKK blokk 
szakképzettségi részében írásjelekkel elválasztva 
megtalálható a diplomába kerülő szakirányok fel-
sorolása. Mindössze az elválasztó írásjeleket kell 
megszámolni, és ezek számát eggyel megnövelni, 
hogy megkapjuk a nevesített szakirányok számát, 
illetve annak egy eléggé jó becslését. Hasonló 
módszerrel megállapítható, hogy a (8)-as blokk 
tananyag felsorolásaiban hányféle tárgykör került 
megnevezésre és felsorolásra. Végül ezek segít-
ségével pedig már megbecsülhető az egy tárgyra 
eső kreditmennyiség, ami az elsajátításához szük-
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séges tanulási mennyiséggel arányos. Ahol több 
szakirány létezik, ott azzal az egyszerűsítő feltéte-
lezéssel éltünk, hogy a képzési idő felében a hall-
gatók szakközös tárgyakat tanulnak, és csak a 
képzési idő második felében folytatnak szakirányú 
tanulmányokat, ahol viszont a szakirányok között 
már nincs átfedés. A kombinált forrásból származó 
új mutató képlete: egy tárgyra jutó kredit = tanul-
mányi idő * (1 + szak-irányok száma) / 2 * 30 / is-
meretkörök száma 

Ez a közelítés sajnos csak hozzávetőleges, ha az 
ismjavítsak eretkörök vagy a szakirányok száma 
szélsőséges. Például abban az esetben, ha a 
képzés tartalma ismeretkörök tekintetében alul 
specifikált, vagy túl sok, egymástól független szak-
irány van definiálva. Ezért a Hiba! A hivatkozási 
forrás nem található.ban szereplő, a többiektől 
jelentős mértékben eltérő jellegű, „hatékonyság” 
szempontjából kiugró adatobjektumokat 
outlierekként kell kezelni. Fontos megjegyezni, 
hogy az így származtatott egységkreditek jelentő-
sen felülbecsültek, hiszen az ismeretkörök között 
nem szerepel a szakdolgozat készítés (0-20 kredit) 
és a szakmai gyakorlat (26-138 kredit), hiszen azok 
külön blokkokban vannak definiálva a KKK-ban. Az 
egy ismeretkörre jutó kreditek átlaga így 9,87 a 
teljes adathalmazon, a szélsőségeket okozó szakok 
(sorszámuk a Hiba! A hivatkozási forrás nem 
található.ban csillaggal van megjelölve) kizárása 
esetén pedig 7,6 

Bár a „tücsök” névvel illetett szakok kinyerésére 
nincs lehetőség, hiszen ahhoz elsősorban a 
munkaerőpiaci adatok kellenének, hogy megítél-
hető legyen mennyire van szükség az ilyen vég-
zettségű szakemberekre. Így végül azzal próbál-
kozunk meg, hogy a „költséges” szak fogalmát de-
finiáljuk ezen mutatók segítségével. Egy lehetséges 
meghatározás például az, hogy ha a képzés idő-
tartamához képest túl sokféle isme- retkör van 
megjelölve. Ehhez ugyanis túl sok szakoktató kell, 
és az időszűke miatt az ismeretek mély átadására 
sincs mód. Az ilyen alapszakok jellemzője az, hogy 
az egy nevesített ismeretkörre vonatkozó kredit-
mennyiség nagyon alacsony. Egy másik értelmezés 
lehet az, amikor a KKK-ban túl kevés szakspecifi-
kum van rögzítve, mindehhez túl szerteágazó és 

elaprózott szakirány struktúra tartozik. Ez úgy for-
dulhat elő, hogy a kevés, hasonló ismeretkört a 
szakirányok speciális eszközigénye vagy felfogása 
teszi együtt nem oktathatóvá. A  Hiba! A hivatko-
zási forrás nem található.első oszlopának tetején, 
illetve a második oszlopának az alján szereplő 
szakokat mindenképpen drága szakoknak lehet 
nevezni amiatt, mert a rendelkezésre álló képzési 
időszakba túl sok mindent szeretnének belezsúfol-
ni. A viszonyítás érdekében érdemes megemlíteni 
az informatika szakterület képzéseihez tartozó is-
meretkörökre eső átlagos kreditmenyiségeket: 31. 
gazdaságinformatikus 6,7 kredit; 63. mérnök in-
formatikus 7,5 kredit; 84. programtervező informa-
tikus 5,1 kredit, ami a jó középmezőnybe tartozik. 
 

Összegzés 

Vizsgálataink segítségével bemutattuk, hogy mi-
ként lehet szöveges és numerikus információkat is 
tartalmazó adatforrások elemzésére a duo-mining 
megközelítést felhasználni. Az elem- zések során 
elsősorban az adatbányászati módszertanok 
adat-előkészítési fázisának eszközeire támasz-
kodtunk. A felhasznált dokumentumok száma adat-
tisztítás után sem tette lehetővé, de nem is indo-
kolta tanuló algoritmusok alkalmazását. Az adat-
tisztítás során alkalmazott technikák olyannyira 
beváltak, hogy alapját képezhetik egy olyan álta-
lános módszertan kidolgozásának, amelyik folyó 
szövegekből képes adatlap jellegű, címkézett űr-
lap-szerkezetek feldolgozására. 

Noha a cikk során mindig csak a legmagasabb 
szintű aggregátumok eredményei kerültek bemu-
tatásra, az adatok ugyanezen eszközökkel egyéb 
(például szakterületi, képzési típus szerinti) bon-
tásban is megvizsgálhatóak. Ezek részint meg is 
történtek, de az alapképzés szintű elemzésekhez 
képest jelentősen új eredményt nem szolgáltattak. 

Sokkal inkább ígéretes irány azonban a szintaktikai 
hasonlóság módszereinek finomítása mellett, 
megvizsgálni a lehetőségeket a szemantikai tá-
volságok alkalmazására. Angol nyelvű dokumen-
tumok esetében ilyen módszereket gyűjtöttek össze 
Rus és munkatársai egy nem régen megjelent pub-
likációjukban. [6] A nyelvi eltérések miatt viszont az 
eredmények magyar nyelvre történő átültetése 
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mélyebb módszertani fejlesztéseket igényel a hazai 
szövegbányászati kutatásokban. Az elkészült do-
kumentum korpusz alkalmas továbbá az egyes 
ismeretkörök páronkénti együttes előfordulásának 
(PMI – Pointwise Mutual Information) mérésére és 
származtatására is. Ennek segítségével ismeret-
körök szintjén készíthető el azok együttes alkal-
mazásának a hálózata. 

Legvégül az eredményeink alapját képezhetik a 
szakok közötti átjárhatóságok/átfedések feltérké-
pezésének, vagy a későbbiekben felhasználha-
tóak akár az egyes tantárgyi programok és tema-
tikák megfelelőségi vizsgálatára. A képzésekre 

felvételt nyert illetve a végzett hallgatók számának 
bevonásával megvalósítható az egy-egy térség-
ben felhalmozódó ismeretkör mennyiség model-
lezése is. Az adatok kettős elemzése további le-
hetőségekkel egészítheti ki a tanulási eredmé-
nyeken alapuló Országos Képesítési Keretrend-
szer kialakításának folyamatát is. Nem is feltétle-
nül automatikus bírálati eszközre kell gondolni, 
hanem az akkreditációs folyamat jelenlegi cso-
portos (és szubjektív elemekkel zsúfolt) döntés-
hozatali módszerét egy objektív értékelési rend-
szerrel lehetne gazdagítani. 

 
 

8-6. Táblázat  Tananyag tekintetében az egymástól 50%-ban el nem térő szakpárok listája 
Hasonlóság Alapszak1 Alapszak2 

0,883 12. bűnügyi igazgatási  87. rendészeti igazgatási  

0,868 107. vegyészmérnöki  9. biomérnöki  

0,733 115. kerámiatervezés  116. üvegtervezés  

0,717 1. alkalmazott közgazdaságtan  29. gazdaságelemzés  

0,626 65. mezőgazdasági mérnöki  76. növénytermesztő mérnöki  

0,621 49. kereskedelem és marketing  82. pénzügy és számvitel  

0,614 49. kereskedelem és marketing  72. nemzetközi gazdálkodási  

0,606 93. szociális munka  94. szociálpedagógia  

0,602 103. turizmus-vendéglátás  49. kereskedelem és marketing   

0,583 28. gazdálkodási és menedzsment  82. pénzügy és számvitel  

0,583 103. turizmus-vendéglátás  82. pénzügy és számvitel  

0,574 117. fémművesség  118. formatervezés  

0,567 103. turizmus-vendéglátás  28. gazdálkodási és menedzsment  

0,563 3. állattenyésztő mérnöki  65. mezőgazdasági mérnöki  

0,558 28. gazdálkodási és menedzsment  72. nemzetközi gazdálkodási  

0,557 28. gazdálkodási és menedzsment  49. kereskedelem és marketing   

0,555 126. kameraman   127. gyártásszervező   

0,533 132. táncművész  134. táncos és próbavezető  

0,527 1. alkalmazott közgazdaságtan  58. közszolgálati  

0,512 72. nemzetközi gazdálkodási  82. pénzügy és számvitel  

0,506 67. munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási  73. nemzetközi igazgatási  

0,500 29. gazdaságelemzés  58. közszolgálati  

0,500 103. turizmus-vendéglátás  72. nemzetközi gazdálkodási  
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8-7. Táblázat Szakirányok és ismeretkörök tekintetében kivételként kezelendő alapszakok 
 
Legmagasabb egy tárgyra jutó kreditértékek Legalacsonyabb egy tárgyra jutó kreditértékek 

225,0 130*. előadóművészet (44 szakirány)  
  45,0 92*. szlavisztika (14 szakirány)  
  45,0 33*. germanisztika (8 szakirány)  
  40,6 70*. műszaki szakoktató (11 szakirány)  
  21,7 66*. mezőgazdasági szakoktató (5 szakirány)  
  21,7 88*. romanisztika (6 szakirány)  
  16,1 107. vegyészmérnöki (1 szakirány) 
  15,0 83. politológia (1 szakirány) 
  14,4 97. tanító (2 szakirány) 
  14,0 6. anyagmérnöki (1 szakirány) 
  14,0 9. biomérnöki (1 szakirány) 
  14,0 17. energetikai mérnöki (1 szakirány) 
  14,0 94. szociálpedagógia (1 szakirány) 
  13,8 133. koreográfus (1 szakirány) 
  … 

... 
3,5 16. emberi erőforrások (52 tárgyelem) 
3,5 167. csecsemő- és kisgyermeknevelő (52 te.) 
3,4 101. testnevelő-edző (53 tárgyelem) 
3,3 90. sportszervező (54 tárgyelem) 
3,2 141. képi ábrázolás (56 tárgyelem) 
3,0 38. humánkineziológia (59 tárgyelem) 
3,0 14. egészségügyi szervező (69 tárgyelem) 
3,0 134. táncos és próbavezető (60 tárgyelem) 
2,8 4. andragógia (65 tárgyelem) 
2,6 79*. orvosi lab. és képalkotó diag. anal. (93 te.)  
2,5 122*. alkalmazott látványtervezés (73 tárgy.)  
2,3 81*. pedagógia (80 tárgyelem)  
2,0 86*. rekreációszerv. és egészségfejl. (93 tárgy.)  
1,6 91*. szabad bölcsészet (115 tárgyelem)  
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ÖSSZEFOGLALÁS 
A Bologna folyamat során előtérbe került a kompetencia megközelítés és a tanulási eredmények használata a 
tananyagtervezésben. Arról, hogy az informatika tudományterületéről mit kell megtanítani, főleg az informatikus 
szakok kapcsán találunk kutatásokat. Egy-egy informatikán kívüli tudományterület kapcsolata az informatika-
oktatással viszont csak egy-egy szigetszerű tanulmányban jelenik meg: pedagógusok, orvosok, pénzügyesek 
informatika-oktatása kapcsán.Célom, hogy minél több szempontot figyelembe véve meghatározzam, hogy a 
gazdálkodástani képzési területen az informatika mely részei, milyen módú tanítása a kívánatos. 

Figyelembe vett szempontjaim: (1) akkreditált képzési és kimeneti követelmények, (2) informatika-oktatók és 
szaktárgyakat tanító oktatók tapasztalata, véleménye, (3) végzett hallgatók tapasztalatai a munkahelyi infor-
matika-használattal kapcsolatban, (4) már meglévő ismeretek és készségek, amivel a hallgatók a képzésbe 
érkeznek..Elgondolásom szerint van az elvárható tudásnak egy olyan köre, amire minden leendő közgaz-
dásznak szüksége van, de biztosítani kell az alapszakok közötti differenciálást is. Ezen túl választható tár-
gyakkal lehet biztosítani, hogy az erre fogékony hallgatók egy-egy területen mélyebb ismereteket szerezzenek. 
A kutatás a TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0023 projekt keretében készült. 
 

 

Bevezetés 
A címben említett gazdasági felsőoktatás alatt a 
gazdálkodástani képzési terület alapszakjait 
(Bachelor) értjük a továbbiakban. Ezek: Alkalmazott 
közgazdaságtan, Gazdaságelemzés és Közszol-
gálati (közgazdasági), valamint Emberi erőforrások, 
Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és 
marketing, Nemzetközi gazdálkodás, Pénzügy és 
számvitel, és Turizmus-vendéglátás (üzleti). 

Az említett szakok képzési és kimeneti követel-
ményeit áttekintve a következőket találjuk az in-
formatika szempontjából [9]: 

Az ismeretek felsorolásában szerepelnek a szak-
hoz kapcsolódó speciális ismeretek. Mindössze 
három szak sorolja fel információs rendszerek is-
meretét: Gazdaságelemzés szak – gazdasági in-
formációs rendszereket; Emberi erőforrások – az 
emberierőforrás-gazdálkodás szervezeti és infor-
mációs rendszerének működését; Pénzügy és 
számvitel – a számviteli információs rendszert. 

A képességek felsorolásánál túlnyomó többségben 
generikus képességek szerepelnek, a szakspecifi-
kus képességek leginkább csak a Kereskedelem és 
marketing, illetve a Pénzügy és számvitel szakoknál 
szerepelnek. A „legnépszerűbb” generikus képes-
ségek, melyek a legtöbb szak felsorolásában sze-
repelnek valamilyen módon: önállóság, kommuni-
kációs készség, valamilyen elemzési képesség, 
csoportmunka.  

Informatika szempontból érdekes, hogy a közgaz-
dasági szakok mindegyikénél, az üzleti szakok 
közül viszont csak az Emberi erőforrásoknál és a 
Kereskedelem és marketingnél szerepel a felmé-
rések, jelentések készítésének képessége. A dön-
tés-előkészítésben is nagy szerepe van az infor-
matikának, ez szintén a közgazdasági szakoknál és 
azon kívül az Emberi erőforrásoknál és a Gazdál-
kodás és menedzsment szaknál szerepel. 
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A prezentációs készség, amihez hozzátartozik a 
prezentációk számítógépen való elkészítése is, az 
üzleti szakoknál jelenik meg: Emberi erőforrások, 
Nemzetközi gazdálkodás, Pénzügy és számvitel és 
Turizmus-vendéglátás.  

Az „informatika” szó konkrétan csak négy szaknál 
szerepel, szintén mindegyik üzleti szak: Emberi 
erőforrások – „informatikailag támogatott korszerű 
elemzési módszerek, tárgyalási és prezentációs 
technikák alkalmazására”; Gazdálkodási és me-
nedzsment „idegen nyelven és az informatika se-
gítségével is a hazai és a nemzetközi üzleti kör-
nyezetben hatékonyan kommunikálni”; Pénzügy és 
számvitel – „korszerű informatikai eszközök hasz-
nálatára”; Turizmus-vendéglátás „informatikai is-
meretek alkalmazására”. 

A továbbiakhoz szükséges még tisztáznunk az infor-
matika fogalmát, és azon belül azt, hogy annak mely 
részére fókuszálunk a kutatás során. Michael 
Fourman meghatározása a Nemzetközi Informati- 
kai és Könyvtártudományi Enciklopédia számára [8]:  

„Az informatika az információ tudománya. A termé-
szetes és mesterséges rendszerekben lévő infor-
máció ábrázolását, feldolgozását és kommuniká-
lását vizsgálja. Mivel a számítógépek, az egyének 
és a szervezetek mind dolgoznak fel információt, az 
informatikának vannak számítási, megismerési és 
szociális aspektusai is.” 

 
9-1. ábra A kutatás tárgyának meghatározása  

A fenti meghatározásból is látszik, hogy az infor-
matika nagyon tág fogalom. Figyelembe véve, hogy 
a vizsgálni kívánt szakok nem informatikai jellegűek, 
az ott tanulók számára szükséges tudás (értve ez 
alatt az ismereteket és a készségeket is) nagyobb 
része felhasználói jellegű. Ahhoz azonban, hogy a 
gazdaság különböző területein megállják a helyüket, 
szükséges a szakterületi alkalmazások jellegze-
tességeinek ismerete is. 

Ezt a tudást az egyének nem kizárólag a felsőok-
tatásban szerzik meg. Egy részét már a közokta-
tásban töltött évek alatt elsajátítják (részben az 
iskolában, részben önállóan), egy másik részét 
viszont majd csak az adott munkahelyen, az adott 
munkakörnyezetben fogják megszerezni. A felső-
oktatásban sem csak az informatikai tanszékek, 
intézetek feladata az informatika megfelelő részte-
rületeinek oktatása, hanem azoknak a megfelelő 
szaktárgyakba is be kell épülniük.  

Jelen kutatással a célunk a nevesített informatika-
oktatás, azon belül is az alap informatika tantárgy 
céljának meghatározása (lásd 9-1. ábra). A meg-
fogalmazás szándékos. A tanulási célok (Learning 
Outcomes) szemléletet [1],[5],[6],[7] követve nem 
tartalmat, hanem elérni kívánt célokat tervezünk 
meghatározni. Az alap informatika tantárgy általá-
ban a képzések első-második félévében szerepel 
az operatív tantervben, amikor a szakmai (gazda-
sági) tudásra még nem, vagy csak részben tudunk 
alapozni. A kutatás kiterjesztése szükséges a fel-
sőbb évfolyamokon tanítandó informatika megha-
tározására. 

A szükséges tudás 
A kutatás talán legnehezebb része ennek körülha-
tárolása. Ezt két empirikus kutatás támogatja. Az 
egyik az Általános Vállalkozási Főiskola szaktan-
székeivel és a Budapesti Corvinus Egyetem szak-
jainak szakfelelőseivel folytatott interjúsorozat, a 
másik pedig alumni kutatás ugyanebben a két in-
tézményben, kérdőívek segítségével. Mindkét ku-
tatás még folyamatban van, de részeredményekről 
már be tudunk számolni. 

A szaktanszéki interjúk tanulságai 

Az Általános Vállalkozási Főiskolán (ÁVF) a kollé-
gákkal egy csoportos interjúsorozat keretében be-
szélgettünk 2011. december és 2012. február között. 
A Budapesti Corvinus Egyetemen (BCE) a szakfe-
lelős tanszékeket keressük fel 2013. november és 
2014. február folyamán iteratív formában. Itt eddig 4 
szak szakfelelősével történt meg az első beszél-
getés, de még velük is folytatjuk tovább a kommu-
nikációt. 
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Az ÁVF-en 3 gazdálkodástani szakon tanultak a 
hallgatók az interjúk idején: Gazdálkodás és me-
nedzsment, Nemzetközi gazdálkodás és Közszol-
gálati. A tanszékekkel folytatott beszélgetések ve-
gyes képet mutattak. Egymásnak ellentmondó el-
várások és meglepő módon egymásnak ellent-
mondó tapasztalatok is felszínre kerültek, ugyan-
akkor a 11 beszélgetés során (9 tanszék, Idegen 
nyelvi lektorátus, Záróvizsga központ) voltak visz-
szatérő elemek is. A felmerülő témaköröket utólag 3 
csoportra bontottam: 

− hallgatói teljesítmény 
− informatika tárgyak tartalma 
− oktatói elvárások. 

Számunkra most a második témakör a fontos. 

A tartalmi felvetések között markánsan megjelent a 
szakmai szoftverek beemelésének igénye. Kérdést 
vethet fel, hogy ez az alap informatika tárgyak ke-
retében, vagy inkább szakirányokon, a megfelelő 
szaktárgyak keretében valósulhat-e meg. Több 
tanszéken került elő az SPSS statisztikai elemző 
program használatának lehetősége. Felmerült 
egyes vállalatirányítási szoftverek bemutatásának 
igénye. Ez egyébként választható tantárgyi keret-
ben akkor még szerepelt a tárgyak között. A leg-
többször az Excel stabil használatát emelték ki a 
kollégák, mint szükséges készséget (8 beszélge-
tés), 3 tanszéken az Access adatbázis-kezelőt is 
fontosnak tartották. Mindkettő szerves részét ké-
pezi jelenleg is az alap informatika tárgyak tan-
anyagának a főiskolán. 

Sokan emelték ki a vizualizációt is: akár speciális 
szoftver tanításával (anyagi problémákat vet fel), 
akár a táblázatkezelő diagramjainak mélyebb is-
meretével, a Word szövegszerkesztő folyamatábra 
rajzolójának megismerésével. 

A prezentációkészítés ugyan általában megy a 
hallgatóknak, annak ellenére, hogy az alap infor-
matika gyakorlatoknak nem volt része ennek taní-
tása, de lennének olyan plusz eszközök ezen belül 
is, amit jó lenne, ha a hallgatók jobban ismernének. 

Három tanszéken az is szóba került, hogy alapis-
meretek szintjén is komoly hiányosságok vannak. 
Minimális hardver és operációs rendszer ismeretre 
is szükség volna. Jó lenne, ha egy problémára a 

hallgatók önállóan tudnának megoldást keresni, 
egy új szoftvert (akár az internetről letölthető in-
gyenes programot) tudnának telepíteni, a Help 
alapján megtanulnák használatát. 

Három tanszéken került szóba, hogy jelenleg prog-
ramozási ismeretek is szerepelnek a tananyagban. 
Mindhárom tanszéken az volt a markáns vélemény, 
hogy erre az ÁVF hallgatóinak nincs szüksége, főleg 
annak fényében, hogy még az alapismeretek is ki-
hívást jelentenek sokuk számára. [3] 

A BCE-n eddig lefolytatott beszélgetések (4 szak 
szakfelelőse a 8 közül: Emberi erőforrások, Gaz-
dálkodási és menedzsment, Gazdaságelemzés, 
Nemzetközi gazdálkodás) mindegyikében a táblá-
zatkezelő stabil használata volt az elsődlegesen 
kiemelt elvárás. Emellett mindegyik szaknál fel-
merült különböző súllyal az algoritmizálás, az Excel 
programozásának szükségessége. A Gazdaság-
elemző szakon nagyobb hangsúlyt szeretnének 
fektetni az informatikára, náluk speciális matema-
tikai program is szerepel a tananyagban, illetve az 
alap Excel oktatás mellett kiemelték, hogy a Solver 
eszköz használatát mindenképpen sajátítsák el a 
hallgatók. A Gazdálkodás és menedzsment szakon 
a csoportmunka és workflow megoldások elsajátí-
tása is felmerült. Náluk a programozás kisebb 
hangsúlyt kapott, de a makrókat ők is megemlítették. 
Az Emberi erőforrások szaknál az adatkezelést 
külön is kihangsúlyozták a táblázatkezelésen belül, 
a programozásból pedig nem elsősorban az Excel 
programozást, hanem az általános algoritmizálási 
készséget emelték ki. 

A beszélgetések elsősorban az alap informatika 
tantárgy céljairól szóltak, de szóba került az is, hogy 
a felsőbb évfolyamokon milyen formában találkoz-
nak a hallgatók informatikai megoldásokkal. Ez 
szakonként változatos képet mutatott. 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy mindkét intéz-
ményben a táblázatkezelő rutinszerű, készség-
szintű használata az elsődleges elvárás a hallga-
tókkal szemben, de a mélységben van eltérés. 
Ezen kívül a főiskolán a programozást felesleges-
nek ítélték, míg az egyetemen mindegyik szakon – 
bár eltérő mértékben – fontosnak találták. További 
területként a főiskolán a szövegszerkesztési és 
prezentációs készségek is felmerültek, míg az 
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egyetemen a csoportmunkát tartották fontosnak az 
egyik szakon. A speciális, az adott szakhoz kötődő 
vállalati informatikai megoldásokkal való ismerke-
dés nem az elsős alap informatika oktatás feladata. 

Az alumni kutatások eredményei 

A képzés kialakításánál nem lehet figyelmen kívül 
hagyni a majdani munkahelyek elvárásait. Mivel a 
munkáltatók többnyire közép és nagyvállalatok, 
ahol nehéz megtalálni azt a konkrét személyt, aki 
választ tudna adni a kérdéseinkre, a felsőoktatás-
ban gyakran alkalmazott alumni felmérést válasz-
tottuk. A korábban végzett hallgatók tudják elmon-
dani, hogy ők mit tapasztaltak azokban a munka-
körökben, ahol a gazdálkodástani szakterületen 
szerzett diplomával tudtak elhelyezkedni. 

Az ÁVF végzettjei körében a Karrier Iroda közre-
működésével végeztünk kérdőíves kutatást 2012 
februárjában. [4] Ez egy kísérleti kutatás volt, ami 
arra irányult, hogy jobban körül tudjuk határolni, 
hogy pontosan mi is szerepeljen a további kutatá-
sokban. Ebben a kérdőívben nagyon sok kérdés 
volt, ennek köszönhetően mintázatokat lehetett 
keresni a válaszok között. A tanulságok alapján állt 
össze az a rövidebb kérdőív, amit 2013. november 
– 2014. február között a BCE gazdálkodástani 
alapszakjain végzett diplomásokkal töltetünk ki. 
Mindkét felmérés online kitölthető elektronikus ön-
kitöltős kérdőívvel zajlott, zajlik. Mivel az egyetemi 
felmérés még nem zárult le, csak a főiskolai ered-
ményekről tudok egyelőre beszámolni. 

Az Általános Vállalkozási Főiskola végzettjei köré-
ben végezett felmérés kísérleti jellegű volt. Az 
eredményekből általános érvényű következteté-
seket nem lehet levonni, de segítette a további 
kutatások előkészítését. A Karrier Irodával együtt-
működve az alumni adatbázison keresztül juttattuk 
el a kérdőívet 3823 végzett hallgatónak. Közülük 
189 fő töltötte ki teljesen vagy részlegesen a kér-
dőívet. A válaszadók 43,9%-a nagyvállalatnál, 
22,2% közép, míg 13,1% és 12,1% kis- és mikro 
vállalatnál dolgozik. 70,7% beosztott és mindössze 
3,5% felsővezető.  

Arra a kérdésre, hogy volt-e informatikai ismere-
tekre, készségekre vonatkozó része a munkahelyi 
felvételi eljárásnak, 176-an válaszoltak összesen, 

valamivel több, mint fele igennel (54,5%). Ezek 
közül legtöbbjüknél az állásinterjú során kérdeztek 
rá (64 fő) tudásukra, 25 főnek pedig gyakorlati fel-
adatokat is meg kellett oldania. Volt, akinek írásbeli 
tesztet kellett kitöltenie (7 fő). Az informatikai kö-
vetelmények között a táblázatkezelés és a szö-
vegszerkesztés szerepelt a legtöbbször. Magas 
említésszámmal szerepelt még az internet-
használat (61) és a prezentációkészítés (56). 
Adatbázis-kezelési ismereteket a válaszadók egy-
harmadától vártak el. 

A válaszadók több mint háromnegyede idejének 
több, mint háromnegyedét a számítógép előtt tölti. 
(lásd 9-2. ábra) Ez az adat alátámasztja azt is, hogy 
valóban fontos lehet ezzel a területtel mélyreha-
tóbban foglalkozni, hiszen mindössze egyetlen 
ember jelezte, hogy eredeti végzettsége informati-
kus, és a munkája is ehhez kapcsolódik. Mindenki 
más gazdasági jellegű végzettségével végez olyan 
munkát, amihez a jelek szerint rengeteget kell a 
számítógépet használnia. 

 

 
9-2. ábra Számítógép előtt töltött munkaidő 

Az számítógépes munkát részleteiben is pontosí-
tani kívántuk. A 9-1. Táblázatban látható, hogy az 
általunk felsorolt feladatok közül melyeket jelölték 
meg legtöbben. A leggyakoribb feladat a (belső és a 
kifelé irányuló) kommunikáció. A táblázatkezelők 
használata megelőzi a szövegszerkesztési felada-
tokat. Fejlesztési (nem felhasználói) feladatok a 
megkérdezettek kevesebb, mint 10%-ánál fordul-
nak elő (17., 18.), ezek a céges adatbázis létreho-
zása (9,1%) illetve a webszerkesztés (7,1%). 



 

� Informatikaoktatás a gazdasági felsőoktatásban 
 

 

82 GIKOF Journal 2014 No. 1. 

Az egyéb kategóriában prezentációkészítést, pro-
jekttervező programot, bútortervező programot és 
egy saját fejlesztésű programot (nem derült ki, hogy 
milyet) említettek. Arra is vonatkozott kérdés, hogy 
használnak-e olyan programot, amit korábban nem 
ismertek. Itt többen említettek olyan programokat, 
amit az előző kérdésnél elfelejtettek figyelembe 
venni. Kiemelendő, hogy a 99 válasz közül 28-ban 
szerepelt az SAP. Emellett többszöri említést kapott 
még a LotusNotes, a Kulcs Soft, céges saját prog-
ramok. A továbbiak csak 1, legfeljebb 2 válaszban 
szerepeltek. Ezt a kérdést megnéztem az eddig 
kitöltött egyetemi kérdőívekben is. 35 válaszból itt is 
kimagaslik az SAP, 12 említéssel és a főiskolán 
említettek közül a LotusNotes és a céges saját 
programok is több válaszban megjelennek. Itt né-
hányan még különböző adatbázis-kezelő rendszert, 
illetve SQL szerkesztő programot említettek.  

Az egyéb kategóriában prezentációkészítést, pro-
jekttervező programot, bútortervező programot és 
egy saját fejlesztésű programot (nem derült ki, hogy 
milyet) említettek. Arra is vonatkozott kérdés, hogy 
használnak-e olyan programot, amit korábban nem 
ismertek. Itt többen említettek olyan programokat, 
amit az előző kérdésnél elfelejtettek figyelembe 
venni. Kiemelendő, hogy a 99 válasz közül 28-ban 
szerepelt az SAP. Emellett többszöri említést kapott 
még a LotusNotes, a Kulcs Soft, céges saját prog-
ramok. A továbbiak csak 1, legfeljebb 2 válaszban 
szerepeltek. Ezt a kérdést megnéztem az eddig 
kitöltött egyetemi kérdőívekben is. 35 válaszból itt is 
kimagaslik az SAP, 12 említéssel és a főiskolán 
említettek közül a LotusNotes és a céges saját 
programok is több válaszban megjelennek. Itt né-
hányan még különböző adatbázis-kezelő rendszert, 
illetve SQL szerkesztő programot említettek.  

 

9-1. Táblázat Informatikai feladatok gyakorisága a munkahelyen 

MILYEN JELLEGŰ FELADATOKAT VÉGEZ, MILYEN PROGRAMOKAT HASZNÁL A MUNKÁJA SORÁN? IGENEK ARÁNYA 

1.Cégen belüli kommunikáció 78,8% 

2. Táblázatkezelővel adatlisták készítése, kezelése 74,7% 

3. Szövegszerkesztővel hivatalos levelek írása 67,7% 

4. Kommunikáció az interneten 66,7% 

5. Táblázatkezelővel kimutatások, elemzések, összesítések készítése 63,6% 

6. Szöveges feljegyzések készítése 55,6% 

7. Táblázatkezelővel modellezések, számítások végzése 33,3% 

8. Cégirányítási szoftver használata 31,8% 

9. Cégnyilvántartási szoftverek használata 27,8% 

10. Céges adatbázis kezelése adatbázis-kezelővel 26,3% 

11. Szövegszerkesztővel rövid kiadványok (például meghívó, plakát, programfüzet) készítése 23,7% 

12. Könyvelés könyvelő programmal 22,2% 

13. Képszerkesztés 21,2% 

14. Szövegszerkesztővel hosszú kiadványok (például tanulmányok, konferenciakötetek) készítése 12,1% 

15. Döntéstámogató szoftverek használata 11,6% 

16. Számlázás táblázatkezelővel 11,6% 

17. Céges adatbázis létrehozása, karbantartása adatbázis-kezelővel 9,1% 

18. Webszerkesztés 7,1% 

19. Egyéb 2,5% 
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A munkahelyi felvételiben szereplő részterületek és 
a munkahelyen leginkább használt területek is 
alátámasztották, hogy a szövegszerkesztés és a 
táblázatkezelés területét érdemes mélyebben 
megvizsgálni. A válaszok mintázata alapján cso-
portosítottuk a kérdéseket, így a jelenleg futó kér-
dőívben már ezek a kérdések szerepelnek. A kér-
dőívekben két kérdést tettünk fel a szövegszer-
kesztési és táblázatkezelési feladatokkal kapcso-
latban: „Jelölje minden sorban, hogy az alábbi fel-
adatokat milyen gyakran és milyen stabilan végzi!”  

A kérdéscsoportok az alábbiak voltak: 

− Szövegszerkesztővel egyszerű szöveg készí-
tése (írás, módosítás, helyesírás ellenőrzés, 
karakterformázás, bekezdésformázás, felsoro-
lás, tabulátor, táblázat, oldalbeállítás, oldal-
számozás, nyomtatás) 

− Szövegszerkesztővel hosszú dokumentum ké-
szítése (címsorok, tartalomjegyzék, szakaszok, 
hasábok, lábjegyzet) 

− Szövegszerkesztővel kiadvány (például plakát, 
meghívó) készítése (sablonok, stíluskészletek, 
szövegdobozok, szegélyek, képek, rajzok) 

− Szövegszerkesztő haladó használata (körlevél, 
űrlap, kereszthivatkozás, tárgymutató, jelszavas 
védelem, makrók használata) 

− Táblázatkezelővel táblázat készítése (adatbe-
vitel, szám és dátumformátumok, rendezés, 
másolás, kitöltés, cellaformázás, nyomtatás) 

− Táblázatkezelővel egyszerű képletek, függvé-
nyek használata (abszolút-relatív hivatkozás, 
statisztikai függvények, AUTOSZUM, HA, 
DARABTELI) 

− Táblázatkezelővel haladó függvények (kereső, 
dátum, szöveg, pénzügyi, logikai függvények 
használata, függvények egymásba ágyazása) 

− Táblázatkezelővel adatok elemzése (diagramok, 
feltételes formázás, autoszűrő, kimutatás) 

− Táblázatkezelő haladó használata (cellaérvé-
nyesítés, Solver, makrók) 

 
 

 
9-3. ábra  A Budapesti Corvinus Egyetemet a 2005-06-os tanévben illetve a 2012-13-as tanévben kezdő nappali 

tagozatos hallgatóinak tudásszintje, illetve az egyes területek középiskolai tanítottságának aránya. 

 
A főiskolai válaszok alapján az derült ki, hogy a 
felhasználói ismeretek közül általában az ECDL 
tematikákban is szereplő eszközöket használják a 
legtöbben, de van több olyan funkció, amit többen 

használnak gyakran, de az ECDL alap tematikának 
nem része. A szövegszerkesztő és a táblázatkezelő 
haladó használata, illetve a táblázatkezelővel ada-
tok elemzése csoportba tartozó kérdések nagyon 
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alacsony értékeket kaptak. Érdekes lesz ezek ösz-
szehasonlítása az egyetemi válaszokkal, hiszen 
láttuk, hogy a szaktárgyak oktatói részéről megfo-
galmazott elvárások is eltérőek voltak a két intéz-
ményben. Mindkét kérdőív végén nyílt kérdések is 
szerepeltek a főiskolai, illetve az egyetemi informa-
tikaoktatással kapcsolatos véleményekre vonat-
kozóan. Ezekben a válaszokban nagy arányban 
szerepel a gyakorlat fontosságának kiemelése, 
illetve az elméleti előadások feleslegesnek érzése. 
Az eddig beérkezett egyetemi válaszok között 

többen úgy vélekednek, hogy semmi nem felesle-
ges az általuk tanult tananyagban, ellenkezőleg 
inkább hiányosnak találták azt. Mindkét helyen 
többen emelték ki, hogy az Excel tudást haszno-
sítják leginkább a munkahelyükön, illetve a főisko-
lás válaszok között a szövegszerkesztés is töb-
beknél szerepelt. Mindkét válaszadói csoportban 
volt olyan, aki dicséretét fejezte ki a kezdeménye-
zésért, hogy az ő véleményüket is figyelembe véve 
próbáljuk korszerűsíteni az oktatást. 

 

9-2. Táblázat  A BCE gazdaságtudományi nappali szakos hallgatóinak mutatói (saját szerkesztés) 

 VÁLTOZÓ N ÁTLAG SZÓRÁS 
Internethasználat (saját átlagtól) 414 0,81 0,41 
Szövegszerkesztővel egyszerű szöveg készítése (saját átlagtól) 414 0,77 0,37 
Prezentációkészítés (saját átlagtól) 396 0,62 0,44 
Táblázatkezelővel táblázat készítése (saját átlagtól) 414 0,55 0,45 
Szövegszerkesztővel hosszú dokumentum készítése (saját átlagtól) 414 0,47 0,42 
Táblázatkezelővel egyszerű képletek, függvények használata (saját átlagtól) 414 0,18 0,50 
Szövegszerkesztővel kiadvány (például plakát, meghívó) készítése (saját átlagtól) 413 0,12 0,50 
Multimédia szerkesztés (saját átlagtól) 414 -0,13 0,64 
Táblázatkezelővel adatok elemzése (saját átlagtól) 411 -0,21 0,53 
Táblázatkezelővel haladó függvények (saját átlagtól) 414 -0,33 0,45 
Adatbázis-kezelés (saját átlagtól) 415 -0,36 0,54 
Szövegszerkesztő haladó használata (saját átlagtól) 412 -0,37 0,50 
Webszerkesztés (saját átlagtól) 415 -0,43 0,51 
Táblázatkezelő haladó használata (saját átlagtól) 411 -0,80 0,47 
Programozás (saját átlagtól) 415 -0,87 0,46 

 
 

Hozott tudás 
A bevezetőben említettem, hogy a szükséges tu-
dást nem mind az egyetemi évek alatt szerzik meg 
a hallgatók. A 9-1. ábra jobb oldalán található kör 
alsó részét, a hozott tudást újabb kérdőívekkel 
igyekeztünk felmérni. A BCE hallgatóinak körében 
az első vizsgálat a 2005-2006-os tanévben történt 
még a Bologna folyamat indulása előtt. A kutatás-
ban Németh Zoltán tanszéki munkatárssal közösen 
dolgoztunk. A második kutatás a 2012-13-as tanév-
ben beiratkozott hallgatók bejövő ismereteire kon-
centrált három intézményben (Budapesti Corvinus 

Egyetem, Általános Vállalkozási Főiskola, Buda-
pesti Kommunikációs Főiskola). A 2012-13-as ku-
tatásban ugyanazokat a kategóriákat kérdeztük 
meg, mint a most folyó alumni kutatásban. Itt arra a 
két kérdésre kellett válaszolni a hallgatóknak, hogy 
milyen szinten szerepelt az informatika középiskolai 
tanulmányaiban és hogy saját megítélése szerint 
milyen szintűek az ismeretei. Mivel a tudásszint 
felmérése önbevalláson alapult, indokoltnak tűnt az 
értékek transzformálása az egyéni átlagoktól való 
eltérésre, így az egyéni általános önértékelésbeli 
különbségek kiszűrhetőek. A transzformált változók 
eloszlása már normálisnak tekinthető. A transz-
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formáció miatt a pozitív számok azt mutatják, hogy 
az adott területet a hallgatók az átlagos tudásuknál 
jobban, míg a negatív értékek azt, hogy kevésbé 
tudják. A 9-2. Táblázatban az átlagok csökkenő 
sorrendjében láthatók a nappali tagozatos gazda-
ságtudományi képzési területen tanuló BCE hall-
gatók válaszainak mutatói. A 2005-06-os és az 
elmúlt tanévben folytatott kutatások összevetésé-
hez néhány adatot transzformálni kellett.  

A két felmérés közötti különbségeket mutatja a 9-3. 
ábra. Láthatjuk, hogy a legtöbb területen jelentősen 
nőtt azok aránya, akiknek tanították ezeket az is-
mereteket. Egyetlen kivétel a programozás, mely-
nek aránya 28%-ról 23%-ra csökkent. A korábban is 
magas arányban szereplő szövegszerkesztés a 
88%-ról majdnem maximumra, 98%-ra emelkedett. 
A legnagyobb arányú növekedés a webszerkesz-
tésnél és az adatbázis-kezelésnél tapasztalható, 
ahol 23 illetve 24%-ról több mint két és félszeresére, 
61%-ra emelkedett azok aránya, akiknek szerepelt 
a középiskolai informatika tananyagában. 

Az előzetes várakozásoknak megfelelő emelkedé-
sek mellett a programozás előfordulásának csök-
kenése is könnyen indokolható, hiszen az informa-
tika egyre inkább felhasználói irányba mozdul. A 
következő években várható a programozás további 
csökkenése a középiskolai tananyagban. A tudás-
szintek vonalai is minden területen emelkedést 
mutatnak, de eltérő meredekséggel. Jól láthatóan a 
prezentáció készítés tudása nőtt meg leginkább, 
sorrendben is megelőzve a táblázatkezelést. Első 
két helyen volt és maradt fej-fej mellett az 
internethasználat és a szöveg- szerkesztés. Itt is a 
programozás kullog a sor végén, majdnem azonos 
szinten maradva a két időpont között. 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az előző fe-
jezetben meghatározott tudás egy része valóban úgy 
tekinthető, hogy a hallgatók többsége már a közép-
iskolából hozza, és az elmúlt években ebben hatá-
rozott emelkedés is megfigyelhető volt. A tudás 
alapossága az önbevallásos kérdőív miatt kérdéses. 

Következtetés  
Az előző fejezetben láttuk, hogy a legtöbb fel-
használói területen már rendelkeznek tudással a 
hallgatók, a több, mint egy évtizedes oktatói gya-
korlat során viszont azt látjuk, hogy ez a tudás, bár 
valóban egyre szélesebb körű, mégsem elegendő 
és leginkább nem egyenletes. A cél nem ezeknek 
az ismereteknek és készségeknek az ismétlése, 
hanem egy más dimenzióba helyezése és kibőví-
tése. A technikai megvalósításról át kell helyezni a 
hangsúlyt az információ kezelésére. Az ECDL 
vizsgasorokra jellemző feladatleírásoktól elru-
gaszkodva olyan problémák elé kell állítani a hall-
gatókat, amelyeket a számítógép segítségével, de 
nem konkrét eszközök használatával tudnak meg-
oldani. Igaz ugyan, hogy különböző irodai progra-
mok ismerete már elvárható az érettségizett hall-
gatóktól, de bizonyos problémák megoldásához 
még nem elég érettek a középiskolai éveik alatt. A 
középiskolában inkább csak eszközhasználatot 
tanulnak, nem átfogó adatkezelési és információ-
kezelési problémamegoldást. A szaktanszéki inter-
júkból és az alumni kutatásokból is egyértelműen 
kirajzolódik az adatkezelés, a táblázatkezelés el-
sőrendűsége, így jó iránynak tűnik az alap informa-
tika tárgyak céljai között is ezeket helyezni előtérbe. 
A még folyamatban lévő kutatások tovább fogják 
árnyalni a képet, de jelenleg az alábbi célokat tudjuk 
körvonalazni: 
Ismeretek: információelméleti alapfogalmakat fel-
idézni; korszerű technológiákat, újdonságokat elhe-
lyezni a korábbi elméleti ismeretek mentén; informa-
tikai mértékegységeket, nagyságrendeket ismerni, 
összehasonlítani 
Készségek: információt megtalálni; különböző for-
rású adatokat további feldolgozás céljára átalakítani, 
kezelni; adatokat különböző táblázatkezelő esz-
közökkel elemezni; információt sűríteni; információt 
közölni, vizualizálni; adatfeldolgozási lépéseket 
automatizálni 
Attitűd: Az informatikára, mint az életüket meg-
könnyítő, hasznos tudományra gondoljanak. Ne 
csak adatokat tároljanak és kezeljenek, de infor-
mációt tudjanak kinyerni és továbbítani az adatok-
ból. Gondolataikat legyen igényük rendezett for-
mában tárolni, feldolgozni és továbbítani. 
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ABSTRACT 

The about 20 years experiences on SAP courses of the author are coming from trainings held at his company. 
The duration and the content of a company's SAP training is flexible, because the only goal is the efficient use of 
a given SAP implementation. Bring up the students to be conscious and creative ERP users - this is the goal in 
Business Schools and Colleges. The lecture lists some practical aspects of SAP trainings where the focus is not 
only on typical basic flows but on exceptional business flows and corrective flows as well. The good training 
explains the importance of the user requirements, the scope and the size of the testing, etc. A complete SAP 
course will be too long (200-500 hours) in ideal case. This is the frame to teach every important concerning SAP 
usage. This duration is impossible, it is too long, and should be shortened. The question is: how to do it? The 
author presents some ideas about it. An unusual designing method is finishing this lecture, where a complete 
course content is set up at start. Later element by element the less and less essential course elements are 
omitted until the duration will be sufficient. Hopefully the practical things will remain in the final short version. This 
might be the guarantee of creating all-round, conscious managers and users with “ERP sensitivity”. 
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Bevezetés 
Majd’ 20 év alatt sok SAP tanfolyamon vettem részt, 
illetve magam is sokszor és sokakat oktattam az 
adott vállalati SAP használatára. Bizonyos szem-
pontból könnyű volt a helyzetem, mert gyakorló 
vállalati felhasználókat oktattam, akik a tárgyalt 
gazdasági folyamatokat többé-kevésbé ismerték, 
azokat nap, mint nap használták. Tehát "csak" az 
SAP működését kellett oktatnom. A valóság azon-
ban ennél bonyolultabb volt, mert az adott SAP 
implementáció sok automatizmust tartalmazott, 
magas volt a belső integráltsága. Az integrált mű-
ködés még a tapasztalt és képzett felhasználók 
számára is újdonság volt. Egyes modulok műkö-
dését más vállalatok szakemberei számára is be-
mutattuk, rövidebb-hosszabb oktatás vagy bemu-
tató keretében. Sok tapasztalatom felgyűlt az évek 
során e tárgyban. 

A tapasztalatok iránya nem jogosít fel egy gazda-
sági felsőoktatási teljes SAP oktatási kurzus kon-
cepciójának megalkotására: csak mozaikokat ad-
hatok meglevő, vagy tervezett SAP oktatási prog-
ramokhoz. A jelenlegi felsőoktatási SAP tantervek-
ről esetleges információim vannak. Ez is arra vezet, 
hogy csak egyes gondolatokat vessek fel, amelyek 
jobbíthatják az SAP oktatásokat. Tisztában vagyok 
azzal, hogy az SAP oktatási prog- ramok és tan-
anyagok kimunkálásához rengeteg idő és pénz kell. 
Kisebb-nagyobb változtatásokat azonban be lehet 
vezetni. Ha ezekhez némi muníciót adhatok, akkor 
már nem hiábavaló ez a gondolatsor. 

Első benyomások az SAP-ről 
A 90-es évek legelején vállalatunk lecserélte a 
60-as évek vége óta használt nagygépes vállalat-
irányítási rendszerét, amely havi kötegelt feldol-
gozásokra épült. Tudtuk, hogy milyen funkcionali-
tású új integrált rendszerre vágyunk, vállalatunk 
működését és az informatikai megvalósítás tervét is 
jól ismertük. Felvetődött az SAP bevezetése is, de 
ekkor még csak ígéret volt az SAP R/3. Néhány 
magyar nagyvállalatnál az R/2-es rendszer műkö-
dött, azonban tudni lehetett, hogy új bevezetésre 
már a nemsokára kész R/3-at kellene választani. Az 
SAP akkori magyar képviseleténél (a Dynasoftnál) 
sok információt megkaptunk az SAP-ről. Bennem 

két dolog ragadt meg: az SAP-vel lényegében 
bármilyen igényt meg lehet oldani, és az, hogy az 
SAP számomra elképzelhetetlenül bonyolult és 
komplex "valami". A második megállapításom on-
nan eredt, hogy betekinthettem az akkori SAP angol 
nyelvű dokumentációiba, amelyek sok nagy szek-
rényt megtelítettek. Ezeket elolvasni egy fél élet 
lehet, egy személynek aktívan tudni és használni 
pedig képtelenség. 

Mivel az R/3 még nem volt kész, nálunk pedig nem 
maradhatott tovább a havi kötegelt alkalmazás, 
amely már anakronizmus volt a 90-es években, 
ezért egy másik (főleg számviteli funkciókat tar-
talmazó) rendszert vezettünk be. Ezután a köny-
velésen túli területek számítógépes megoldásaiba 
kezdtünk, az exportértékesítéssel kezdve. Tendert 
írtunk ki, amelyben mintegy 60 oldalon majd ezer 
felhasználói követelményben fogalmaztuk meg 
elvárásainkat, benne főleg az exportértékesítéssel 
kapcsolatos elvárásainkat, de a későbbi teljes in-
tegrált rendszer várható megoldását is. (A tender 
kiírás anyagán csaknem egy évet dolgoztunk.) A 
tenderre meghívtuk az összes komoly magyar 
szoftvercéget, amelyek képviselték az akkori nagy 
integrált rendszereket is. Mindössze két pályázó 
nyújtott be anyagot: a számviteli rendszer képvi-
selője szívesen továbbfejlesztette volna az addigi 
rendszerét mindazon modulokkal, amikre mi vár-
tunk, a másik pályázó pedig az SAP R/3 beveze-
tését javasolta. A pályázatokból ismét két dolgot 
szűrtem le: egyrészt a nagyon részletes tenderki-
írás alaposan szűr a vállalkozók között, elijeszti a 
komolytalan résztvevőket, másrészt az SAP-vel - 
megfelelő adaptáció esetén - lényegében bármi 
megoldható. 

Eljött az első három modul bevezetése, mert az 
ésszerű funkcionalitáshoz az SD modul mellett az 
MM és az FI modulok egyes részleteit is haszná-
latba kellett venni. Az SAP bevezető cég kalkuláci-
ója alapján szerződtünk, de csak a tényleges 
munkanap teljesítéseket fizetve. Nekem, mint belső 
projektvezetőnek bizonytalan volt ez a kalkuláció, 
vajon kijövünk-e a tervezett költségből? Próbáltam 
hetekre, sőt napokra bontott munkatervet kérni a 
vállalkozóktól, de csak elnagyolt választ kaptam. 
Miben tér el az SAP bevezetése egy más rendszer 
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bevezetésétől, netán egy saját fejlesztéstől? Az 
SAP bevezetés egészen más - volt a válasz. Nem 
értettem a különbséget. Végül készítettem egy he-
tekre, sőt napokra bontott munkatervet, hogy ma-
gam - mindenféle SAP tudás nélkül, de 20 éves 
más tapasztalattal - hogyan vezetném le a munkát. 
Nekem csak kétharmad annyi külső ráfordítás jött ki. 
A külső projektvezető nem helyeselte ezt a meg-
oldást, mert az SAP bevezetés lépései eltérnek a 
hagyományos módszertan lépéseitől.  

A munka során a projektelszámolást naponta ve-
zettem, hetente értékeltük. Végül az én becslé-
semhez közeli, sőt annál is kevesebb költséggel, 
időben befejeztük a projektet. Számomra nyilván-
való lett, hogy az adaptálási és hozzáfejlesztési 
munka miatt valóban vannak sajátságai egy SAP 
projektnek, de a munkamennyiség más projektek-
ből szerzett tapasztalattal elég jól becsülhető. Tehát 
egy SAP projekt jól tervezhető és irányítható. De ezt 
előre nem tudtam. 

Az SAP oktatás célja és értelme 
Látszólag távolról kell kezdenem. Lassan 20 éve 
történt, Békéscsabán. Az informatika oktatóinak 
szokásos kétnapos tanácskozásán az első nap 
vitáinak nagy része arról szólt, hogy az oktatásban 
Word 2.0 legyen vagy Word 6.0. Másnap délelőtti 
előadásomban - amely a vállalati igényekről szólt 
eredetileg - kitértem arra, hogy lényegében mind-
egy, hogy melyikkel oktatjuk a szövegszerkesztést. 
A hangsúly ne a technikán legyen, hanem a tar-
talmon és formán, a piszkozaton és javításon, az 
értelmes és szép fogalmazáson. A technika mindig 
változni fog, új verziók jönnek. A mindenkori tech-
nikai esetlegesség mellett oktatni a tartós tudnivalót 
kell. A szövegszerkesztésről szóló oktatás tehát 
inkább magyar nyelv és irodalom óra, valamint 
gépírás óra, mintsem Ctrl+C és Ctrl+V. Nem arat-
tam sikert ezzel a gondolattal - a többség maradt a 
"melyik Word-öt oktassam" témánál. 

Az SAP oktatás célja a felsőfokú képzésben nem az 
SAP marketingje, bár kétségtelenül van ilyen ha-
tása. Nem lehet egyetlen cél SAP szakemberek 
képzése sem, mert annyi SAP specialistára (sze-
rintem - H.G.) nincs szükség. A vállalati gazdálko-
dási folyamatok egy megvalósítását kell bemutatni 

olyan módon, hogy a gazdálkodási folyamatok lo-
gikusak és természetesek legyenek a hallgatóknak. 
Legyen olyan magától értetődő például a raktárazás 
és készletgazdálkodás, mint bármely jelenség a 
természetben. A hangsúly tehát a folyamatok logi-
káján, természetességén, egymásba kapcsolódá-
sán van. Ezt kell megértenie mindenkinek. Ha a 
folyamatok logikáját megértette, akkor tudatosan 
fogja használni az éppen rendelkezésre álló ERP 
eszközt, ami esetünkben véletlenül az SAP. Más 
kérdés, hogy az oktatás során kikerülhetetlenek az 
SAP fő technikai és megvalósítási jellemzői: a teljes 
átláthatóság, a paraméterezésen keresztül beépí-
tett gazdálkodási logika, a beépített automatizmu-
sok, az adatjavítások kifinomult módszere, az 
adatmódosítások nyomonkövethetősége, a fel-
használónkénti jogosultságkezelés, az adatbázis 
konzisztenci- ájának állandó biztosítása és sok 
további technikai-biztonsági jellemző. Érdemes a 
hallgatókat ezekkel is megismertetni, mert mércét 
jelentenek majd bármely más ERP értékeléséhez. 
(Másként szólva: úgy kell az SAP-t oktatni, hogy 
majd másik ERP-hez is konyítson a hallgató.) 

Az SAP túl nagy és komplex eszköz ahhoz, hogy a 
hallgató minden modulját jól megismerje. (Egy tel-
jes SAP 6.0 implementációban mintegy 50.000 
tranzakció és 13.000 belső tábla működik.) Sőt, arra 
sincs lehetőség és szükség, hogy egy nagyvállalat 
összes folyamatát tárgyalja a képzés. (Vállalati 
folyamatkatalógusokban nem ritkán ezren felüli 
folyamatot és részfolyamatot azonosítanak.) Ilyen 
részletességre még akkor sem lenne mód, ha sok 
száz tanóra és gyakorlati lehetőség állna rendel-
kezésünkre. A célt tehát szűkíteni kell. A minimális 
cél az adott gazdasági képzés irányának megfelelő 
modul és a használatához nélkülözhetetlen kap-
csolódó modulok megismertetése. A kapcsolódá-
sok egyben némileg érzékeltethetik az integráltsá-
got. A szűkített terjedelem esetén is a legfontosabb, 
hogy a hallgatók váljanak értelmes és tudatos fel-
használókká, alakuljon ki bennük affinitás a vállalati 
folyamatok megértése, értékelése, alakítása és 
használata iránt. 
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Mozaikok az SAP-oktatásokhoz 
Egy vállalati SAP oktatás megtervezése látszólag 
egyszerűbb, mint egy felsőoktatási stúdiumé, mert 
a tervező elvileg szabadon tehet javaslatot a ter-
jedelemre, a formára, a tartalomra és a résztve-
vőkre. A legfőbb cél a hatékony gyakorlati tudás 
megszerzése, és ennek érdekében ki lehet harcolni 
jó feltételeket. Vannak adottságok: az oktatások 
központi témája ilyen lehet, illetve az oktatás SAP 
alaprendszere is általában adott, ami a vállalati éles 
rendszerrel egyező funkcionalitású tesztrendszer. 
Minden más azonban alku kérdése: az oktatás 
időtartama, a képzendő személyek köre, a gya-
korlatok mértéke stb. Az alku nem könnyű, mert az 
oktatást tervező (SAP projektvezető) munkahelye a 
tét. Ha sikertelen tanfolyamot tart, azaz a felhasz-
nálók elégedetlenek és nem tudják jól használni az 
SAP funkciókat, akkor az egész SAP projekt lesz 
sikertelen. Ennek pedig következménye lesz. 

Egyszerűbb egy vállalati SAP oktatás azon oknál 
fogva is, hogy lényegében nem kell törődni az elvárt 
bemeneti tudásokkal, mert legalább a saját mun-
kaköréhez tartozó gazdasági folyamatokat a 
résztvevők tudatosan, vagy szolgai módon, de is-
merik. Ennek ellenére az oktatás minden új témá-
jánál a tárgyalt folyamat elméleti és szervezési 
háttere szóba kell kerüljön. Különösen fontos ez 
abban az esetben, ha automatizmus kapcsolódik a 
funkcióhoz. (Például csak olyan beérkező készletet 
enged bevételezni a rendszer, amelyet korábban 
megrendeltek. Ezért a bevételezést végző raktá-
rosnak valamelyest ismernie kell a megrendelési 
folyamatot is, hogy hiba esetén tisztában legyen a 
helyzettel.) 

A gazdasági folyamatok valamilyen fokú ismerete 
nélkül nem érdemes SAP (szélesebb értelemben 
véve ERP) oktatásba kezdeni. A hajdani rendszer-
szervező és folyamatszervező képzések tapaszta-
lata az volt, hogy 60-120 órás képzés kell a gaz-
dálkodási alapfolyamatok és belső összefüggéseik 
elsajátításához. A mai korszerűbb módszerekkel 
talán ennél kevesebb idő is elég, de maga a "műfaj" 
nem hagyható ki. (Jó lenne, ha ezt az alapozó 
gazdaság-ismereti képzést már a középiskolában 
megkapná mindenki.) Ezzel együtt ez az elméleti 
képzés még nem teszi lehetővé, hogy az SAP 

funkciók ismertetése előtt azok elvi hátterét ne 
mondanánk el. 

Három fő belső arányra érdemes ügyelni a terve-
zéskor: az oktatott funkciók komplexitására (mely 
funkciókat oktassunk és milyen mélységben), az 
egyéni gyakorlások mértékére, illetve a kiegészítő 
funkciók és tudnivalók oktatási idejére. 

Még ma is él az a vélekedés, hogy egy rendszernek 
az esetek 95-99%-át kell megoldania, a maradékot 
rábízhatjuk kézi adminisztrációra is. Integrált 
rendszernél ez elképzelhetetlen. A létező összes 
elképzelt (és el sem képzelhető!) esemény keze-
lésére fel kell készíteni a rendszert és oktatni kell a 
munkatársakat. Ezt a szempontot különösen a fel-
sőoktatásban szükséges sulykolni. Legyen ez ki-
kerülhetetlen ökölszabály az ERP projektekben! Az 
ERP-t alakító és használó meg se kísérelje azt 
gondolni, hogy csak a tömeges és lényeges fo-
lyamatokkal kell törődni. Mindezt annak ellenére 
kell tudatossá tenni, hogy magában a képzésben 
mindennek ellenére csak bizonyos dolgokról lesz 
szó, semmiképp nem az összes létező és elkép-
zelhető esetről. Ez a 22-es csapdája. 

Ilyen lehetetlen helyzetben mit lehet tenni? A logikai 
sorrendbe illesztett alapfunkciók elhagyhatatlanok. 
(Például: ajánlatkérés - megrendelés - bevételezés 
- számla beérkeztetés - pénzügyi kiegyenlítés.) A 
funkciók működéséhez sokféle törzsadat megléte 
szükséges, ezek kezelését is tárgyalni kell. (Például: 
szállítói törzs, cikktörzs, raktártörzs stb.) Vállalati 
oktatásnál a kifejlesztett rendszer sajátosságai - a 
tesztrendszer használata miatt - nem fognak el-
maradni. (Például megrendelést csak akkor tudnak 
kiküldeni, ha annak pénzügyi háttere engedélye-
zett.) Felsőoktatási képzésben talán nincs értelme 
sok ilyen belső ellenőrzésnek, mert már a rendszer 
kialakítása is több energiát igényelne, valamint 
maga az oktatás is bonyolódna. Bonyolult esetek 
nehézkes magyarázata szétzilálhatja az óra me-
netét. De valamilyen mértékű ellenőrzést mégis 
tárgyalni kell, mert a valóságban rengeteg ilyennel 
fog találkozni a hallgató. 

Külön hangsúlyt kell helyezni a módosításokra és 
hibajavításokra. A konkrét SAP rendszerek sikere 
részben ezek teljes körűségén és használhatósá-
gán múlik. Itt tehát ugyanúgy minden elképzelhető 
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és elképzelhetetlen módosításra és "visszacsiná-
lásra" gondolni kell, mint a gazdasági eseményeket 
eredetileg leíró folyamatokban. Ez még a gyakorló 
vállalati szakemberek számára sem természetes, 
nemhogy egy kívülálló - mint például a hallgatók - 
számára. (Ráadásul néha egyetemet végzettek 
sem tudnak különbséget tenni például az értékesí-
tés stornózása és a visszáruzás között.) 

Ezen meggondolások alapján minden fontos 
törzsadat kezelését legalább be kell mutatni. 
(Egynél talán az egyéni gyakoroltatás is célszerű - 
ha a gyakorlat egyáltalán belefér a tantervbe. Éle-
tükben legalább egy törzsadatot képezzenek a 
hallgatók, azt legyenek képesek megjeleníteni és 
módosítani. Mindegy, hogy melyik törzsadatról lesz 
szó. Kevésbé komplexet érdemes választani.) A 
meglévő törzsadatokra alapozva annyi alapfunkciót 
kell ismertetni, hogy a folyamatok a logikai kezde-
tüktől a végükig lejátszhatók legyenek. Néhány 
ellenőrző funkció használata didaktikai szempont-
ból szükséges. A tanári bemutatás után vállalati 
környezetben biztosan az egyéni gyakorlás követ-
kezik, amelyben megadott kiinduló adatokkal a 
hallgatók az SAP rendszerben rögzítik a gazdasági 
eseményeket. Sokszor további (munkaidőn túli) 
gyakorlási lehetőséget is biztosítottunk a hallga-
tóknak. Fontos, hogy mindig legyen a teremben 
oktató, vagy szakértő, aki a hallgató elakadása, 
vagy hibája esetén őt a megoldásra rávezeti, vagy a 
megoldáshoz szükséges előzetes adatmódosítá-
sokat megoldja. Ehhez magas szintű és univerzális 
SAP ismeret szükséges. 

Korábban említettem, hogy vállalati képzésnél 
szinte korlátok nélkül lehet tervezni a képzést. 
Azonban azzal számolni kell, hogy mennyi időre 
lehet a napi munkából kivonni a kollégákat. Ez ad 
egy első megközelítést. Ha adott, hogy például egy 
hétre, napi 4 órában lehet a könyvelőket oktatásra 
hívni, akkor az a feladat, hogy például a főkönyvi 
könyvelés annyi funkciójának oktatását tervezzük 
meg, hogy gyakorlással együtt az ne haladja meg a 
20 órát. A folyamatok elvi ismertetésére 1-2 óra kell, 
a tanári bemutatóra összesen 4-5 óra juthat, a 
gyakorlásokra pedig a maradék 13-15 óra. Bevált 
arány, hogy egyéni gyakorlatra a tanári (nem gyors, 
hanem mindenki által követhető tempójú!) bemu-

tatási idejének háromszorosa kell. Ekkor talán 
mindenki rögzíthet egy-egy eseményt, lekérdezhet 
az adatbázisból. Ha kezdő gyakorlókról van szó, 
akkor egy oktató legfeljebb 5-6 hallgatói munkahely 
gyakorlását felügyelheti. Egy munkahelynél cél-
szerű, ha két hallgató ül, és ők egymást segítik. Azt 
el kell kerülni, hogy egyesek túl lassú haladása 
miatt a csoport többsége álljon, várakozzon. Ezért 
sokszor segítő-tanár volt a teremben, aki az elma-
radóknak segített megérteni a műveleteket és 
egyben utolérni a többieket. 

Eddig lényegében egy valamely SAP modul egy 
részének oktatásáról beszéltem, bár az adott fo-
lyamat logikai kezdete és vége kivezethetett minket 
más modulokba is. Az egyes SAP modulok több 
ilyen - egyenként kb. 20 órában oktatandó - részből 
állnak. Egy modul tisztességes oktatásához tehát 
100-150 óra kellene, ha gyakorlást is lehetővé te-
szünk. A minimálisan integrált működést biztosító 
négy-öt alapmodul esetén (például MM-FI-CO-SD) a 
képzés tartamának így 400-500 óra adódna. Ezt sem 
az oktatás, sem a hallgató nem bírná ki. (A vállalati 
gyakorlatban sincs ilyen eset, mert némi általánosí-
táson túl a könyvelők csak könyvelést tanulnak, a 
raktárosok csak raktári műveleteket stb.) 

A leírt mérték más irányból is megközelíthető. Egy 
nagyvállalati integrált vállalatirányítási rendszer 
részletes, rendszerterv-szintű tömör leírása mint-
egy 500-1000 oldal terjedelmű. Figyelmes elolva-
sása a témában jártas személynek is 50-100 órá-
jába telik. Ez személyes tapasztalatom. Ha közben 
a tartalmat kívülállónak magyarázatokkal be kellene 
mutatni, akkor ismét kijön (egyéni gyakorlatok nél-
kül is!) a 200-500 óra. Ha az oktatandó téma ha-
talmas és bonyolult, akkor lehetetlen azt rövid tan-
folyamon ismertetni. A rövid ismertetés csak mar-
ketingként működik. 

A gazdasági felsőoktatásban akkor is illene az ösz-
szes vállalati folyamatról és az integrált vállalatirá-
nyításról beszélni - és így több SAP modulról -, ha a 
képzés címe és fő vonala miatt koncentrálni csak 
egyre kell (például HR specialista képzésben az 
SAP HR modulokra). Nincs egyetlen végső elkép-
zelésem arra, hogy mivel lehet az integráltságot a 
legjobban bemutatni, oktatni. Néhány dolog bizto-
san szükséges hozzá. A vállalati folyamatok elvi 
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hátterét ismerni kell, ez szükséges bemeneti tudás 
egy SAP képzéshez. Jól előkészített adatokkal 
marketing ismertetés jellegű bemutató során (tehát 
részletekbe csak célzatosan menve) érzékeltethető 
a folyamatok összetettsége, egymásba kapcsoló-
dása, a következmények sokadik lépésben való 
jelentkezése. Ez néhány óra alatt bemutatható, de 
tartós élményt nem ad. A harmadik elem - és ehhez 
nincs egyetlen, kizárólagos megoldási ötletem - a 
képzés minden részében hivatkozni a kapcsoló-
dásokra, az integrációra. Itt a dilemmát az okozza, 
hogy az egyes esetekben mikor és milyen integrá-
ciós hatásra utaljon az oktató. A fősodorból való 
folytonos integrációs kikacsintások szétverhetik, 
érthetetlenné teszik a folyamat logikáját. A túl sok 
kacskaringó zavaros tudatlansággá alakulhat a 
fejekben, az aktuális hallgatósághoz illő mértéket 
kell tartani a példákkal. Az egyes konkrét adatokon 
és az adott implementációba épített ellenőrzéseken 
és automatizmusokon múlik az, hogy mit tud az 
oktató élményszerűen átadni. Nagyon nehéz ehhez 
a megfelelő, célirányos oktatási adatokat kiválasz-
tani, megalkotni. (És nehéz arra is ügyelni, hogy 
ezeket az oktatás egyes korábbi lépéseiben ne 
rontsuk el, az integrációs összefüggések és ellen-
őrzési csapdák megmaradjanak a kellő ideig.) 

Az adat-összeállítás és az integráció magyarázata 
nehézségeinek leírását még fokozhatjuk. Integrált 
rendszer esetén csak az integrációs logika mentén 
tudunk adatokat létrehozni. Ha az oktatás során 
például hirtelen szükség lenne adott cikkből (to-
vábbi) készletre, azt esetleg csak úgy tudjuk létre-
hozni, hogy először megrendelést készítünk, netán 
a szállító pénzügyi adatait rendbe hozzuk, mert túl 
sok kinnlevőségünk miatt még rendelést sem ad-
hatunk fel neki, majd a pénzügyileg rendezett szál-
lítónak feladott megrendelés terhére bevételezzük a 
készletet. Lehet, hogy a megrendelést a CO modul 
költségvetési korlátja miatt nem tudjuk kiadni, akkor 
ott kell engedélyt létrehozni, majd jöhet a megren-
delés és bevételezés. Ha használjuk a minőség-
biztosítási funkciót is, akkor még minősíteni is kell a 
készletet, úgymond felszabadítva azt. Sokszor 
előfordult előadás során, gyakorlat során szinte 
mindig, hogy megszakítva a gondolatmenetet, a 
probléma megoldásához jó néhány, vagy sok percig 
tartó előkészítő lépéssort kellett megtenni. Ez is 

igen jó képet és érzetet ad az integrációról - néha 
éppen ellenkező hatással: ilyen bonyolult itt minden? 
Kézzel sokkal egyszerűbb volt! A kísérő tanár je-
lenléte ebben is segíthet, ő a háttérben elvégzi 
mindezt, nem kell megszakítani az oktatás menetét. 

Belegondolva abba, hogy mennyi mindent kellene 
általánosabban, didaktikusabban, könnyen ismé-
telhetően, a tanár személyétől kevéssé függően 
megoldani a gazdasági felsőoktatás SAP képzé-
sében a vállalati SAP oktatáshoz képest, akkor az 
arra való felkészülés nagyon nagy feladat. Vállalati 
képzésben adott a helyi SAP rendszer. Az oktató-
nak tehát "csak" forgatókönyvet kell írnia, kb. 5 
perces munkaadagokkal, ki kell választania és 
esetleg létre kell hoznia az adatokat (törzsadatok, 
kiinduló forgalmi adatok), el kell készítenie a fóliákat  
valós SAP képkivágásokkal és magyarázatokkal, 
létre kell hoznia a hallgatók bejelentkezési adatait, 
ki kell választania, esetleg létre kell hoznia a hall-
gatók által használt kiinduló adatokat (egy részük 
lehet mindenki számára közös, más részük cél-
szerűen munkahelyenként különböző), s ezekhez 
munkahelyenkénti külön útmutatók kellenek. A vál-
lalati gyakorlatunkban mindenki megkapta az ok-
tatás nyomtatott anyagát és az adott munkahelyen  
való gyakorláshoz szükséges összes (minden PC-n 
más) tudnivalót. Mindezek összeállítása még gya-
korlott oktató esetén is 1 oktatási órára legalább 10 
óra felkészülést igényelt. Ha több külön csoport 
oktatásáról van szó, akkor gondoskodni kell a 
megfelelő kiinduló állapotra hozott rendszer ki-
mentéséről is, hogy a hallgatók (és az oktató) által 
"összefirkált" rendszert a következő tanfolyam 
kezdetére felül lehessen írni. 

Mindezek után az oktató felkészülten kezdi majd a 
képzést. A hallgatók felkészítése vállalati tanfolyam 
esetén a képzés elején zajlik: mi a cél, miként ve-
gyenek részt az oktatáson, hogyan alakul a bemu-
tatás és a gyakorlat stb. Ez a viszonylag homogén 
hallgatói összetétel miatt elégséges. Elképzelhető-
nek tartom, hogy a gazdasági felsőoktatási kép-
zésben a vállalati folyamatok ismeretén túl más 
előzetes felkészítésre is szükség lehet, hogy ne 
kelljen itt foglalkozni egyszerű, alapvető IT-ismere-
tekkel, és így az alkalmazások begyakorlása zök-
kenőmentes legyen majd. 
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Az SAP oktatásokon túl 
A gazdasági felsőoktatásban végzettek egy része 
Magyarországon a munkahelyén valamilyen ERP-t 
fog használni, sokan éppen SAP-t. Az ERP meg-
felelő használatához nem árt néhány kapcsolódó 
ismeret: 

− ERP adaptációban való részvétel munkái, 
− ERP tesztelés feladatai, 
− munkafolyamat (workflow) kialakítási lehetősé-

gek, 
− elemzési és üzleti intelligencia lehetőségek, 
− megfelelőségi és biztonsági ismeretek, 
− működés ellenőrzésének munkái, 
− vészhelyzeti munkák. 

Jó lenne, ha a felsőoktatási képzésekben ezekre is 
ki lehetne térni. 

Adaptációs munka két módon adódik a munkahe-
lyen: az ERP bevezetésekor, illetve az időnkénti 
fejlesztésekkor és verzióváltásokkor. Mindkét 
helyzetben nem árt az adott ERP ismerete, de en-
nél fontosabb a felhasználói követelmények minél 
jobb megfogalmazásának képessége. Az ERP is-
meret valójában ahhoz kell, hogy a külső vagy belső 
ERP szakértő munkáját értékelni lehessen. Ne az 
informatikus (modulszakértő) határozza meg a 
megoldást, annak lehetőségét, vagy lehetetlensé-
gét, hanem a vállalati működés igénye. Az adaptá-
ció megtervezésének és üzembe állításának, illetve 
a különböző mértékű módosításoknak a munkáit is 
illik ismerni. (Gondoljunk két jelenségre: a kívülál-
lónak halvány fogalma sincs a kezdeti adatállo-
mányok ellenőrzött feltöltésének nehézségeiről és e 
munka mennyiségéről, valamint a kívülállónak arról 
sincs sejtése, hogy egy látszólag kis módosítás - 
például a költséghelyeket háromról négy karakte-
resre módosítjuk - mekkora munkával és költséggel 
járhat.) 

Az SAP megfelelő tesztelése majdnem (sőt bizto-
san - H.G.) lehetetlen feladat. Bármely folyamatnál 
annyi különféle adathelyzet lehetséges, amelyek 
mind más részeit használják az SAP programoknak 
(tranzakcióknak), hogy ezek teljes körű tesztje el-
képzelhetetlen. A nagyon alapos tesztelés is csak 
kóstolgatja az adott tranzakciót és környezetét. 
Ezért nem mindegy, hogy a bármennyire számos, 

de viszonylag mindig kevés teszt esetben mely 
adatokat használunk. Nyilvánvaló a tipikus ada-
tokkal való kipróbálás (ezekből is számtalan kü-
lönféle lehet!). De mennyi különleges esetet tesz-
teljünk? Hogyan próbáljuk ki a rendszer külső 
kapcsolatait? Miként vizsgáljuk az úgynevezett 
batch-input mappák rengetegféle bemenő adatát? 
És tovább folytathatnánk a kérdések sorát. Az SAP 
tesztelése lényegében egy önálló - és nagyon 
szerteágazó - ismeretanyag. A tökéletes tesztelés 
nem lehetséges. A „még megfelelő” szintű teszte-
lésre viszont valahogyan fel kell készíteni a leendő 
felhasználót, vezetőt. (És arra is, hogy minden 
változtatás után kötelező a megfelelő terjedelmű és 
tartalmú újra tesztelés! Nem is beszélve egy ver-
zióváltás tesztelési projektjéről, ami a verzióváltás 
messze legnagyobb munkája.) 

Sok olyan eleme van egy SAP implementációnak, 
amelyekről egy felhasználónak is, de különösen a 
vállalati informatikát így-úgy majd befolyásoló 
személynek érdemes tudnia. Itt csak néhány emlí-
tésére van mód, érzékeltetendő azt, hogy milyen 
tarka és komplex a tárgykör: a workflow-k beépítése, 
az adatbányászati technikák használata, az SAP 
oktatását lehetővé tevő eszközök működése, 
szolgáltatás-alapú technikák, köztes szoftver 
használata, mobil eszközök és az SAP stb. Ezekből 
csak csipegetni lehet egy nem túl hosszú képzés-
ben. 

Gazdasági szakemberek számára fontos az ellen-
őrizhetőség, a megbízhatóság és az auditálhatóság 
(más dolgokat most a terjedelem miatt nem említve). 
Ezeket mindenképp be kell mutatni, hogy némi 
fogalma legyen a hallgatónak e területről. Kihang-
súlyozandó, hogy jellemző eltérés van az olcsóbb 
(egyszerűbb és kevésbé igényes) rendszerek és az 
akár mintaként is alkalmazható SAP között. Azért is 
foglalkozni kell ezekkel a funkciókkal, mert vi-
szonylag elhanyagolt területek. 

Miből és mennyi az elég? 
A gazdasági felsőfokú képzések - ismereteim sze-
rint - legfeljebb két fééves, heti max. 4 órás időt 
adhatnak SAP (ERP) képzésre. A jelen cikkben leírt 
szempontokat tartalmazó SAP kurzus többszörö-
sen meghaladná a rendelkezésre álló időkeretet. 
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Nem ismerve a jelenlegi tanmenetek elkészítésé-
nek módját, javasolok egy mindenképp szokatlan 
és időigényes (ezért költségigényes is), de talán 
eredményes tananyag-készítési utat. 

Induljunk ki ideális helyzetből: nincs időkorlátja 
(terjedelmi korlátja) a tananyagnak. Csak az egyéni 
gyakorlatoktól tekintsünk el kezdetben. Ha azokra 
mégis szakítható idő, azok utólag is beilleszthetők a 
megfelelő helyekre. A lényeg az átadandó tudniva-
lók körének, sorrendjének és az egyenkénti időrá-
fordításoknak a meghatározása. (Érdekes lenne 
megismerni, hogy mai SAP oktatók ideális esetben 
mennyi időt kérnének az ilyen komplett oktatáshoz.) 

Ezután egyenként ki lehet választani és kitörölni a 
tartalmi, vagy didaktikai szempontból elhagyható 
(mert például ismétlésként ható, vagy kevésbé 
fontos) elemeket. A képzés ideje adott mértékkel 
csökken. Így lehet folytatni a szelektálást és kiha-
gyást egészen addig, amíg remélhetően úgy jutunk 
el a ténylegesen rendelkezésre álló terjedelmi kor-

látig, hogy minden alapvető, elhagyhatatlannak 
tekintett elem még a tananyag része. 

Azt remélem, hogy a vállalati alapfolyamatok tipikus 
elemeinek ismertetésén túl több olyan gyakorlati 
téma is bekerülhet az ilyen módon készített tan-
menetbe, mint a bemeneti adatellenőrzések, fel-
dolgozási automatizmusok, egyszerű workflow-k, 
visszafelé folyamatok, tesztelések, külső adatkap-
csolatok, mobil eszközök használata stb. Tapasz-
talatom szerint az SAP projektek sikere nem az 
alapfolyamatok tipikus eseteinek hibás, vagy jó 
megoldásán múlik, hanem éppen ezeken kívül az 
egyéb funkciók, kiemelten a különleges gazdasági 
események és javító gazdasági események, vala-
mint a még megfelelő tesztelés megoldásain.  

Összefoglalva: nem elég az alapokra oktatni a 
hallgatókat, hanem gondolkodó felhasználókká kell 
nevelni őket. 

Könyvismertetés 
Rendszerszemléletű tudásmenedzsment 

11. T. Dénes Tamás recenziója: 

12. Noszkay Erzsébet: A rendszerszemléletű tudásmenedzsment 
Pearson Education Magyarország Kiadó, 2013.  ISBN: 978 1 78365 277 

 
Korunk információalapú társadalmának kulcsprob-
lémája a tudásalapú társadalom felé vezető út 
meghatározása. A jelen kor modern „fejlett” e-tár-
sadalmai az elektronika, a digitális csúcstechnika 
eszközeivel ontják a mérhetetlen mennyiségű in-
formációt. Az áttekinthetetlen, nagyrészt virtuális 
információ azonban már nem segíti, inkább bizony-
talanabbá, nehezebbé teszi hétköznapi és vezetői 
döntéseinket egyaránt. Szinte pontosan fél évszá-
zada Arnold Kaufmann, a döntések tudományának 
atyja, korszakos könyvében megfogalmazta nap-
jainkra vonatkozó vízióját:„Gyermekeink hamaro-
san megismerkednek azokkal a modellekkel, ame-
lyek segítenek megérteni a világ mechanizmusát, 
bármilyen társadalmi csoport tagjaivá is lesznek. … 
És akkor talán ez a veszélyes és izgató világ, 
amelyet mi előre látunk, sokkal könnyebben sza-
bályozható lesz, érthetőbbé válik.”  (A. Kaufmann: A 
döntés tudománya, 1968., magyar kiadás 1975.) 

Mi vagyunk azok a reménybeli „gyermekek”. De 
sajnos el kell ismernünk, hogy A. Kaufmann remé-
nyei nem váltak valóra, pedig ő valóban pontosan 
látta, hogy világunk egyre bonyolultabb és veszé-
lyesebb. Azonban a gazdasági és politikai dönté-
seket mégsem az óriási információ halmazokra 
épített modellek alapozzák meg, hanem a gazda-
sági és politikai érdekek. Azaz A. Kaufmann nagy-
szerű víziója helyett, egy másik nagy gondolkodó N. 
Wiener (a kibernetika atyja) 20. század közepén 
megfogalmazott, látnoki intelme valósult meg: 

"A tipikus amerikai világban az információ sorsa az, 
hogy áru lesz, venni és eladni lehet. Nem az én 
dolgom, hogy azon akadékoskodjam, hogy ez a 
kereskedői álláspont erkölcsös-e vagy nem, dur-
va-e vagy finom. Az én dolgom az, hogy kimutas-
sam: ez az álláspont az információ és a vele kap-
csolatos fogalmak félreértéséhez és félrekezelé-
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séhez vezet." (Norbert Wiener) 

Korunk globalizált társadalmai messze túlteljesí-
tették N. Wiener „amerikai világ”-ra vonatkozó ve-
szélyérzetét, hiszem ma már Földünk minden fej-
lettnek tekintett országában információs társada-
lomról beszélünk. Márpedig az információk tö-
megtermelésén nyugvó társadalom legnagyobb 
iparága az információipar, amelynek alapanyaga, 
félkész és készterméke egyaránt a strukturálatlan 
információ.  

Vajon a Kaufmann szellemében megalapozott ve-
zetői döntésekhez elegendő-e, hogy a 20. század 
közepén még elképzelhetetlen mai digitális tech-
nika lehetővé teszi eme óriási információ (inkább 
adat) lavina tárolását és primitív visszakeresését? 

Vajon a nagy társadalmi, gazdasági rendszerekben 
felmerülő egyre komplexebb problémák megoldá-
sához szükséges döntéseknél, elegendő-e az in-
formációk (adatok) szintjén gondolkodni? 

A kérdések mélyén az, az intuitív hiányérzet lap-
pang, miszerint az információ→ismeret→tudás 
körfolyamat legalsó szintjén toporog korunk gon-
dolkodása, és ez a gondolkodásmód jellemzi az 
egész társadalomra kiható döntéshozókat is. 

Noszkay Erzsébet ebben a kötetében is tartja ma-
gát saját, 1970-es évek óta tartó hagyományához, 
amelynek lényege a gazdasági szervezetek, illetve 
azok működésének rendszerszemléletű elemzése, 
valamint a legújabb elméleti eredmények és a ve-
zetői gyakorlat összekapcsolása, és magyarországi 
viszonyokra alkalmazása.  

A fentiekben feltett kérdések fontossága és meg-
válaszolásuk sürgető szükségszerűsége hozta létre, 
a Magyarországon alig tíz éves múltra visszatekintő 
alkalmazott elméleti diszciplínát, a tudásme-
nedzsmentet. E diszciplína valódi jelentősége, hogy 
az információ Wiener által megfogalmazott üzleti 
szemlélete helyett, rávilágít a döntési folyamatok-
ban az ismeret, illetve a tudás központi szerepére 
és valódi értékére. 

Noszkay professzor asszony e diszciplína ma-
gyarországi megszületésénél is bábáskodott, és az 
óta folyamatosan a felsőoktatáson és tanácsadó 

projecteken keresztül, jelen van az alkalmazások 
elterjesztésében. 

Ennek köszönhető, hogy jelen kötetének első há-
rom fejezetében élményszerűen mutatja be a tu-
dásmenedzsment elméleti alapjait és nemzetközi, 
valamint magyarországi történetét. Tudományos és 
alkalmazási szempontból egyaránt különös jelen-
tősége van annak, hogy a 2. A tudásmenedzsment 
alapfogalmai és főbb korszakai című fejezetben, 
rendszerként definiálja a tudás és tudásmenedzs-
ment fogalmait. E definíciók további értéke, hogy 
úgynevezett konstruktív definíciók, amelyek nem 
csak az elméleti meghatározást szolgálják, hanem 
módot adnak a gyakorlati alkalmazásra is. 

Nem kevésbé jelentős az explicit tudás és a Polányi 
Mihály által fogalmilag bevezetett tacit tudás vi-
szonyának értelmezése és szervezeti szintű al-
kalmazásának bemutatása, amely átvezet a tu-
dástőke fogalmához. Ez az, ami egészen megvál-
toztatja a klasszikus tőke alapú gazdasági rend-
szerek működési modelljét és magasra emeli a 
tudásmenedzsment presztízsét. Nem nehéz 
hangsúlyosabban megbecsülni a 3.5. fejezet je-
lentőségét, amely konkrét mérési eljárásokat ad a 
tudástőke szervezeti szintű mérésére.  

A 4. Hogyan lehet egy jó tudásmenedzsment-rend-
szert felépíteni? című fejezetben a Szerző részle-
tesen bemutatja az elmúlt 10 évben megvalósult 
alkalmazásfejlesztési modelleket és módszereket. 
Majd az 5. Tudásmenedzsment rendszer kiépíté-
sének javasolt, gyakorlati lépései című fejezet, ki-
tűnő gyakorlati mankóként, kézikönyvként hasz-
nálható a menedzsereknek. A kötet kézikönyvként 
való használhatóságát segíti a részletes irodalom-
jegyzék, valamint a 7.4. mellékletben található Tu-
dásmenedzsment érettség felmérés teszt. 

Noszkay Erzsébet eme kötete ajánlható mindazok-
nak, akik a tudásmenedzsment története és elméleti 
kérdései iránt érdeklődnek, azoknak a hallgatóknak 
tankönyvként, akik ezt a hivatást választják, és azok-
nak a gyakorló menedzsereknek, akik a tudástőke 
hatékony kihasználásával kívánják optimalizálni, 
esetleg a válságtól megóvni a vállalat működését. 

Tájékoztatók 
Praxis 
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KISS FERENC 
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 

eMail: fkiss@bkf.hu 
 

A PRAXIS Portál 
A PaxisNetwork az EU és további csatlakozó or-
szágok nemzetközi felsőoktatási szakmai- gyakor- 
latos portálja. Minden diák és intézmény számára 
ingyenes a regisztráció és a rendszer használata. 
Célja, hogy a szakmai gyakorlati helyet kereső di-
ákok számára a külföldi gyakorlati helyeket is el-
érhetővé tegye, valamint a bekapcsolódó cégek 
számára is könnyen lehetővé váljon külföldi diákok 
toborzása e helyekre - akár a cég nemzetközi há-
lózata számára jövőbeni munkavállalók kiválasz-
tására, akár idegen nyelven beszélő munkatársak 
toborzására. 

A kialakított rendszer ugyanakkor alkalmas belföldi 
szakmai gyakorlati helyek piactereként is működni, 
így minden hazai felsőoktatási intézmény számára 
nyitott, hogy a saját diákjait és partnercégeinek 
ajánlatait ebben a közegben találkoztassa. A rend-
szer elérhetősége: http://www.praxisnetwork.eu/ 

A Praxis Portált létrehozó projekt 
A PRAXIS mozaikszóval rövidített projekt az Eu-
rópai Bizottság „Egész életen át tartó tanulás - 
ERASMUS Akadémiai Hálózatok” alprogramjának 
finanszírozásából valósul meg. Célja egy olyan 
Európai Szakmai Gyakorlati Központ létrehozása, 
fejlesztése és ismertté tétele, mely az Európai 
Felsőoktatási térségben, nemzetközi szinten képes 
lehetőséget teremteni szakmai gyakorlatukat telje-
sítő a hallgatók számára. 

Eredményeink rendkívül hasznossá válhatnak min-
den olyan intézmény számára, melyek a felsőok-
tatásban részt vevő hallgatók foglalkoztathatósá-
gában érintettek. A projekt elsődleges célcsoportjai 
közülük is a következők: hallgatók, felsőoktatási 
intézmények, munkaadók, Munkaügyi Központok.  
A program kiemelt jelentőségű eredménye a PRA-

XIS portál, amely valójában egy szakmai gyakorlati 
hely piactér, melynek célja egyrészt az érdekeltek 
közötti információáramlás megkönnyítése, más-
részt pedig kiváló lehetőséget nyújt a szakmai 
gyakorlati helyeket biztosító intézmények és a 
szakmai gyakorlat teljesítését tervező hallgatók 
közötti kapcsolatfelvételre. 

A projekt során széleskörű partnerség jött létre: a 
PRAXIS 30 ország 66 intézményét egyesíti, melyek 
közül a program rendezvényeinek szervezői fel-
adatait a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fő-
iskola vezeti. A hálózat munkaterve a 2012 őszén 
indult három éves periódus folyamán 11 feladat-
csoportban valósul meg. Az első év fő feladatai a 
beavatkozás területének meghatározása, valamint 
munkamodellek és eszközök kidolgozása, azok 
gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata 
volt. Ebben az időszakban térképeztük fel és mo-
delleztük a PRAXIS program célcsoportját. A cél-
csoportok említésekor azokra a szervezetekre, 
illetve kezdeményezésekre utalunk, melyek célja 
segítségnyújtás a hallgatók számára a munka-
erő-piacon való elhelyezkedésben. 

A második évben a gyakorlati központok felállítá-
sára és telepítésére összpontosítottunk mind a 
gyakorlati helyek, mind a virtuális terek kialakítása 
révén. 2013 novemberében elindult a PRAXIS 
Portál rendszer, igen hamar sok pozitív visszhangot 
kiváltva. A harmadik, egyben záró évben az elért 
eredmények hasznosítása, és a hálózat fenntart-
hatóságának biztosítása a cél, hogy a PRAXIS 
program az projekttámogatást követően is műkö-
dőképes maradhasson. Ebben az utolsó időszak-
ban főként a fejlesztés új lehetőségeinek azonosí-
tására, a konzorcium kiterjesztésére és egy, a 
PRAXIS projekt eredményeit összegző kiadvány 
összeállítására helyezzük a hangsúlyt.  

A GIKOF tevékenysége 
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14. A GIKOF szakmai szervezet tevékenysége 
DOBAY PÉTER 

 
A GIKOF vezetése 2013 februárjában megújult, elekt-
ronikus úton szavazásva az új vezetőségről. Alapító 
elnökünk helyét a GIKOF elnökségében Dobay 
Péter vette át, és az elnökség tagjai is kicserélőd-
tek: a titkár Tóth Ferenc, további tagok Homonnay 
Gábor, Gábor András és Kosztyán T. Zsolt lett.  

A megújult vezetés az NJSzT közgyűlést követően 
hosszas vitát folytatott a követhető célokról, az ön-
kéntesség adta keretek között elvégezhető tevé-
kenységekről. Egyezett a véleményünk abban, hogy 
a „gazdaságinformatika” az üzleti ICT-megoldások 
létrehozásának és működtetésének speciális infor-
matikai szakterülete. Közösségünk alapvető feladata 
a szervezeti/üzleti rendszerekre-folyamatokra irá-
nyuló megoldások elméleti vizsgálata és az alkal-
mazások hatékonyságának, gazdaságosságának 
elemzése. A gazdaság rohamos mértékben növeli az 
ICT-eszközökkel támogatott rendszerek számát és 
kiterjedését, egyre kifinomultabb, bonyolultabb fo-
lyamatokat támogatunk számítógépekkel, miközben 
egyre nagyobb összegek szerepelnek a beruházási 
és üzemeltetési elszámolásokban. Mindez fokozott 
igényt támaszt a szakember-utánpótlásra, a mindkét 
területen jártas felsőfokú szakemberek képzésére. A 
szakmai szervezet tagjai a felsőoktatásban, a kuta-
tóhelyeken és a vállalkozásokban egyaránt ezekkel 
a kérdésekkel foglalkoznak. A vezetés az NJSzT 
Elnökségének benyújtott Munkatervben egyik fel-
adatként az egyre szélesebbkörű gazdaságinforma-
tikai képzésekkel történő kapcsolatfelvételt, az alap-
képzéstől a doktori iskoláig terjedő hallgatói csoportok 
elérését jelölte meg. Elsőként egyértelműen ki kell 
mondani, miért érdemes az NJSZT-nek, azon belül is 
a GIKOF tagjának lenni, világos célokat és azok tel-
jesítéséhez vezető utat meghatározni, olyant, amely 
vonzó a fiatalok számára is. Újra és újra létre kell 
hoznunk a felsőoktatási képzésekre alapozott ifjúsági 
tagozatokat. Fontos feladatunk a stabil tagsági kör 
kialakítása, a taglétszám és különösen a kezdemé-
nyezések, az aktivitás, növelése.  

A szakmai szervezet hagyományos éves nagyren-
dezvénye az OGIK Konferencia, amely eddig min-
den évben megmozgatta a publikáló, eszmecserére 
kész szakmai közösséget. A kétnapos rendezvény 
komoly érdeklődésra tartott számot 70-100 részt-
vevővel, 30-40 előadással valamint kerekasztal- 
vitákkal. Ezt a sorozatot folytatnunk kell.  

A Konferenciához kapcsolódik a területet egyedüli-
ként képviselő GIKOF / SEFBIS Journal kiadványok 
megjelentetése. Az anyagi problémák és a csökkenő 
publikációs aktivitás miatt a megjelentetés az elmúlt 
években kissé akadozott, de úgy tűnik, folytatni 
tudjuk a sorozatot. Annak ellenére, hogy sokak sze-
rint csak az elektronikus folyóiratoké a jövő, egyelőre 
úgy gondoljuk, a kézzelfogható olvasmány meg-
győzőbb, jól hivatkozható forma. Mindent megte-
szünk, hogy a folyóiratot 2014-ben két különszám-
mal egyet magyarul, egyet pedig angolul jelentes-
sünk meg, határozott lépéseket téve a doktori iskolák 
általi elismertetés felé (indexelés adatbázisokban, 
hivatkozások regisztrálása, stb.)  

2013 őszére befejeződött, a GIKOF honlap-tartalom 
NJSZT szerverére történt áttelepítése. A site alapki-
vitelben lehetőséget ad arra is, hogy a folyóirat tar-
talma az eddigiekhez hasonlóan továbbra is 
eJournal formában szélesebb közönség elé kerüljön.  

Raffai Mária és Dobay Péter az IFIP egy-egy mun-
kacsoportjának (TC8, TC9) NJSzT-küldöttei, akik a 
Társaság képviseletében végzett munkáról, a nem-
zetközi informatikus közösség programjairól és ered-
ményeiről, a legfontosabb eseményekről folyama-
tosan tájékoztatják a tagságot. 

Reméljük, minden tagunk sajátjának érzi ezt a szak-
mai közösséget, és szerteágazó munkáik, elfoglalt-
ságuk ellenére tenni tudnak a célok megvalósításá-
ért, képesek építeni a Társaság és a szakmai szer-
vezet kapcsolatrendszerét, öregbíteni elismertségét.  


