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1. Tárnok Ilona:

eBusiness – eMánia – high-tech-optimizmus – tőzsdemámor
DR. TÁRNOK ILONA
Széchenyi István egyetem, Jog- és gazdaságtudományi Kar
Pénzügyi és Számviteli Tanszék, egyetemi docens

tarnok@sze.hu

ABSTRACT
The information society as a knowledge based society had generally adopted eBusiness by the turn of the
century, and it has become the basis of the eCommerce. On the Stock Exchanges, especially in the USA
high-tech shares are on the rise, these are the shares of the so called dotcom-companies. After the
dotcom bulb is exploding the stock boom is declining but the stock market is still optimistic. We can
speculate, but how long?
Az információs társadalom, úgy mint tudás alapú
társadalom, az ezredfordulóra általánosan alkalmazza az eBusiness-t, melynek alapja az
elektronikus kereskedelem (eCommerce). A
tőzsdéken, főleg az USA-ban, szárnyalnak a
high-tech-részvények, az ún. dotcom-cégek papírjai. Bár a dotcom-lufi kipukkanása után megtört a lendület, a tőzsde (NYSE) még mindig
optimista. De vajon meddig?

Új, elektronikus gazdaság
Az új gazdaság és a gyárkéményes régi gazdaság szóhasználat először a 2000 éves ezredforduló tájékának információs társadalommal
kapcsolatos publikációkban jelent meg, amelyekkel a szerzők igyekeznek rámutatni a kétféle
gazdaság közötti különbségekre. Állítják, hogy
az információs társadalom tajtékai már olyan
magasra csaptak, hogy a gazdaság működése
már nem írható le a hagyományos gazdasági
logika mentén [1]. A folyamat egybeesett azzal
az időszakkal, amikor a tőkepiac is kettévált: a
csúcstechnológiai részvényeket tartalmazó
NASDAQ-index 1998. október 8. és 2000. március 10. között 256%-kal növekedett, míg a DJIA
ebben az időszakban csak 28%-kal. Az új gazdaság szóhasználat az új évezredben maga is
egyfajta divattá vált [2].

2

Az Európai Unió többször is deklarálta, hogy
információs társadalommá akar válni, ki akarja
küszöbölni a közte és az USA között ma még
meglévő információs rést, és az előző akcióterv
információs társadalmat mindenkinek szlogenjét
megtartva megalkotta az eEurope 2002, majd az
eEurope 2005 akcióterveket [3]. Ezeket az akcióterveket kiegészítette azzal, hogy az eléréshez kiemelten fontos a biztonságos, gyors és
nagy átviteli képességű infrastruktúra kiépítése,
valamint az eGovernment, az eLearning, az
eHealth és az eBusiness fejlesztése.
Az eBusiness felöleli az elektronikus kereskedelmet, illetve a vállalati rendszerek teljes átépülését (irányítás, logisztika, kapcsolattartás, ügykezelés, döntéshozatali mechanizmusok stb.). Az
eBusiness fejlesztését azonban nemcsak a
jogalkotáson keresztül kívánja elérni, hanem
számos egyéb kezdeményezéssel is, mint például a kis- és középvállalkozások elektronikus
piacon történő helytállását elősegítő Go Digital
program.
Napjainkban már közhely, hogy az információs
társadalomba elsőnek belépők (államok, vállalatok, intézmények, egyének) jelentős előnyre
tesznek szert, míg a lemaradás azonos az üzleti
befektetések drámai hanyatlásával valamint a
munkanélküliség emelkedésével, azaz „aki el-
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marad, az lemarad” [4]. Az információs társadalom egyik legfontosabb pillére épp az eBusiness, éspedig ennek az elektronikus kereskedelem területe [5].

Az új gazdaság és a tőzsde

Az elektronikus gazdaság fejlődése a ’90-es
évek közepén indult meg, és jellegzetes evolúciós állomásokkal meghatározott fejlődési utat
járt be. Ezt az utat járhatják be a vállalatok is,
átugorva vagy összevonva egyes szakaszokat
[6]. Mondható, hogy az ezredforduló a digital
economy jegyében telik el, szinte minden tele
van eBusiness-szel1. A vállalati beruházási listákat az informatikai projektek vezetik, a tőzsdéken, főleg az USA-ban, szárnyalnak a
high-tech-részvények, a GDP-növekedés az
információs iparon alapul [8], a hangulat szinte
mániákus, a tőzsdéken pedig inkább mámoros
[2]. A helyzet árnyoldala: ahol a gazdaság mutatóit a high-tech-szektor húzta meg, ott annak
megtorpanása negatívan hathat az egész gazdaságra, vagy az USA mint vezető gazdasági
világhatalom esetében, a világgazdaságra.

Ha komolyan vesszük, hogy a tőzsdeindex a
gazdaság egyik legfőbb indikátora, akkor
emögött a szárnyalás mögött hasonló reálgazdasági teljesítményeknek kellene lenniük.
Ezek azonban elmaradtak ettől. Míg a DJIA
1994 és 1999 között háromszorosára nőtt, addig
például a GDP alig 30%-kal, a vállalatok nyeresége pedig alig 60%-kal.

Az USA-ban gombamódra szaporodtak az internetes vállalkozások. A versenyt az új technológiák határozták meg, létrejött a NASDAQ, a
technológiai papírok tőzsdéje, az NYSE vezető
részvényei között pedig megjelentek az informatikai cégek is [9]. A NYSE sikersztoriját az ún.
B2B-vállalatok produkálták, a Commerce One
részvényeinek az árfolyama például az 1999-es
nyári bevezetés óta szűk egy év alatt 854%-os
(!), az Aribáé 588%-os emelkedést produkált
[10]. Ma már tudjuk, hogy csak egy részük volt
életképes, az ún. dotcom-lufi kipukkadt, a fejlődés a dotcom-cégek tömeges bukásával
megtört.

A fogalomra egyébként véleményem szerint a legpontosabb definíció: elektronikus üzletvitel, egy új szervezeti
gondolkodás, amely az eCommerce, az extranet és a
World Wide Web által összekapcsolja az üzleti rendszereket az üzleti szereplőkkel, lásd [7].

1
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De folytassuk a technológiai papírok ezredfordulói tőzsdei szárnyalásával!

Az előbbi tények alapján is költőinek tűnik a
kérdés, hogy a befektetők által a piacnak tulajdonított érték a valóságban is létezik-e? Nyilvánvaló, hogy a rendkívüli növekedés nemcsak
egy ún. tőzsdei buborék, az árfolyamok pedig
hosszú távon nem tarthatók fenn. A nyugati
mintára szerveződött gazdaságokban ui. nem
feltétlenül a munkateljesítmény az úr (lásd Távol-Kelet), hanem a tőzsde és a tőzsdei játékokon szerzett spekulatív tőke [11], az ún. kreatív könyvelést folytató nagy cégek pedig sorra
tönkremennek [12].
Az Egyesült Államok tőzsdéinek történetében
hasonló tendencia csak az 1920-as években
fordult elő, amely a hírhedt 1929-es tőzsdeöszszeomlásba torkollott. Számítások igazolták,
hogy az árfolyam-nyereség hányadosa 2 és a
hosszú távú hozamok között történelmi összefüggés van. Ha az R.J. Shiller és J. Campbell
által kifejlesztett szórásdiagramot nézzük, akkor
jól látható, hogy a pontok balról jobbra lefelé
lejtenek (lásd 1-1. ábra). A diagram azt érzékelteti, hogy a P/E-index mennyire jól előrejelzi a
hosszútávú (tízéves) hozamokat. A diagram a
vízszintes tengelyen 1881 és 1989 között januári
hónapokra mutatja a P/E-hányadost, a következő tíz év tőzsdei reálhozamát pedig a függőleges tengely. A diagram egyes pontjainál lévő
kétjegyű számok az adott naptári év két utolsó
számértékei, a csillag nélküliek az 1900-as évek,
a csillaggal jelöltek pedig az 1800-as évek adatai.
A P/E-index megmutatja, mennyire drága a piac a vállalatok profitszerző képességéhez képest.

2
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Forrás: [2; 27. old.]

1-1. ábra Az árfolyam-nyereség hányados mint a tízéves hozam előrejelzője

A diagram tanulsága, hogy azokat az éveket,
amelyekben a P/E-hányados alacsony, igen
gyakran magas hozamok követik, magas P/E-hányadosú évek után pedig alacsony, nem ritkán negatív hozamok következnek. Shiller
megemlíti, hogy hasonló összefüggéseket kaptak, amikor ezt a módszert más tőzsdékre, illetve
más országokra alkalmazták [2;28. oldal], vagyis
azok a befektetők, akik akár tíz évre is be tudnak
befektetni a tőzsdén, akkor járnak jobban, amikor egy tízéves periódus kezdetén az árak alacsonyak a nyereségekhez képest, és amikor az
árak magasak, akkor már nem annyira. Vagyis a
hossszútávú befektető inkább maradjon távol a
piactól akkor, amikor az szárnyal, és akkor lépjen be, amikor az árfolyam alacsony.

4

A 2000. évi árfolyam-nyereség hányadosának
az értéke 40 fölötti, meghalad minden eddigi
éréket (ez az érték az előbbi grafikonra rá sem
férne). A nagy kérdés: milyen hozamot valószínűsít a diagram a következő tíz évre? Ez attól is
függ, hogy a pontokra illesztett vonal alakja
görbe vagy egyenes-e. Ez azonban részletkérdés, ugyanis a diagram „messziről“ nézve is
negatív hozamot jósol a következő, 2000–2010
közötti tíz évre.
Ha a DJIA-t nézzük az egyes tízéves periódusokban, akkor az indexgörbe 1980 utáni alakját
szemlélve óhatatlanul felvetődik a kényelmetlen
kérdés: mi következik azután, ha a piac túl
magasan áll? (lásd 1-2. ábra –1-6. ábra)

GIKOF Journal 3. évf. 5. szám

eMánia 

Forrás: [13] http://averages.dowjones.com/jsp/avgDecades.jsp?decade=1910-2000

1-2. ábra A Dow Jones index alakulása 1980–1989 között

Forrás: [13] http://averages.dowjones.com/jsp/avgDecades.jsp?decade=1910-2000

1-3. ábra A Dow Jones index alakulása 1990–1999 között
GIKOF Journal 3. évf. 5. szám
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Forrás: [13] http://averages.dowjones.com/jsp/avgDecades.jsp?decade=1910-2000

1-4. ábra A Dow Jones index alakulása 2000-től napjainkig

Tény, hogy mivel az árfolyamok zuhanni kezdenek, a tőzsdei befektetések népszerűsége
csökken. De lehet még ennél rosszabb is! Ha a
DJIA görbéjére tekintünk, akkor az 1920–1929
közötti dekádban3 egyfajta korabeli „high-tech--

Az ábrák nagyon tanulságosak, szemléltetik az egyes
dekádokban bekövetkezett lényeges gazdasági, politikai,
technikai eseményeket, mint például az első nyilvános
televízióadás, vagy a rádió tömegtermelésének a meg-

optimizmus” látható. Az 1930–1939 közötti dekád ábrája azonban már kiábrándítóbb, nem is
szólva a periódus végéről, a második világháború kirobbanásáról!

3

6

kezdése, Lindbergh repülőútja, no és az 1929-es krach,
vagy a kormányon lévő elnökök nevei.
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Forrás: [13] http://averages.dowjones.com/jsp/avgDecades.jsp?decade=1910-2000

1-5. ábra A Dow Jones index alakulása 1920–1929 között

Forrás: [13] http://averages.dowjones.com/jsp/avgDecades.jsp?decade=1910-2000

1-6. ábra A Dow Jones index alakulása 1920–1929 között
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Akkor rendülünk meg csak igazán, amikor a
DJIA indexgörbéit mutató 1920–1929, a 1930–1939 közötti grafikonokat az 1980–1989, 1990–1999 közöttiekkel, valamint a 2000 utáni periódusok görbéivel vetjük össze (például fóliára
másolva és egymásra helyezve őket). Markánsan látható az a tény, amiről már az elején is
szóltam: az eddig soha nem látott, hosszú idejű,
a piaci csúcspontokat illetően is drámai hausse,
ami először az ezredfordulón törik meg, de ami
kisebb, főleg rövid távú emelkedésekkel, azóta
is azonos tendenciát mutat. Ha az ábrákon jelzett azonos szálakra (gazdasági, politikai,
high-tech) felfűzhető események sorát az utóbbi
húsz évben végiggondoljuk, akkor úgy tűnik,
hogy ezek részben ismétlődnek, részben pedig
súlyosabb formában jelennek meg4.
Vannak azonban, akik szerint a 2002-es esztendő emlékezetes tőkepiaci botránysorozatait,
minden idők eddigi legnagyobb amerikai vállalati
összeomlás-sorozatát nem kell feltétlenül negatívan értékelni, az lehet akár a pozitív megtisztulási folyamat jele is [14]. A vállalati vezetés
ugyanis mindig képes manipulálni a vállalati
eredményeket, beszámolókat és ezen keresztül
a részvényárfolyamokat. Az igazi kérdés az,
hogy a vállalatvezetés felül tud-e emelkedni a
szűk látókörű, rövid távú érdekeken. Ha nem,
akkor lelepleződnek és megbuknak, egyik napról a másikra is eltűnhetnek óriások, alapvetően
éppen az európaihoz képest mindenképpen
másfajta nyilvánosság, valamint a nagy cégeknek az európainál kisebb USA-beli befolyása
miatt. „Az Egyesült Államok azonban éppen
abban képvisel követendő modellt, hogy amikor
1980–1989 között például beindul, majd a periódus
végére összeomlik a bóvlikötvény-piac, 1990–1999 között
a munkanélküliségi ráta 4,8%, 2000 után egymást követik
a nagyvállalatok botrányai: Enron, Apple, World Com,
Global Crossing stb, 2002 után pedig bekövetkezik a DJIA
történetének második legnagyobb esése. Vagy más:
a ’90-es évek elején az Öböl-háború, végén a NATO
bombázza Jugoszláviát, az új évezredben az USA és
szövetségese(i) megtámadják Irakot. 1993-ban merényletet követnek el a WTC-ben, 2001-ben a WTC már meg is
semmisül, de sajnos azóta is újabb és újabb súlyos fenyegetések hallhatóak.

4

8

egy vállalat nem tud eleget tenni a hitelezők
követeléseinek, akkor már nem érdekes, hogy ki
mindenki az elnök barátja, ki származik Texasból, ki kinek volt az osztálytársa, kivel mikor ittak
együtt, vagy mennyit fizettek be a választási
kasszába. Ilyenkor előbb-utóbb elzárják a csapokat.” [14;4. oldal balra lent]
Az 1920-as évekre jellemző szituáció valamint
az 1990-es években a technológiai papír buborékja fedezetlen pénzteremtéssel alátámasztott
értékpapír-buborék volt. Ezek közül csak az
elsőt követte világgazdasági válság, bár igaz,
hogy azóta a világgazdaság kölcsönös függősége szorosabbá vált. A ’90-es évek végén kiderült, hogy a tőzsdék által dominált gazdaságok ingatagabbak mint a bankok dominálta gazdaságok, tehát az ilyen gazdaságoknak aktív
stabilizációs állami gazdaságpolitikára van
szükségük [15]. A pénzügyi piacok az ezredfordulóra világméretekben összekapcsolódtak
és liberalizálódtak. Ebben a rendszerben bármikor felhalmozódhatnak olyan kockázatok,
amelyek a rendszer egészének vagy jelentős
részének az összeomlását eredményezik [16].
Az egyik legfontosabb kérdés, hogy a világgazdaságban, annak meghatározó gazdaságaiban, illetve régióiban makroszinten vajon a
stabilizáció irányába mutató fejlemények következnek-e be, és vajon képesek-e szabályozni
a kumulatív piaci folyamatokat. Hogy ez menynyire sikerül nekik, az még nem tudható biztosan,
tehát történelmi távon szemlélve a „világindex“ alakulását, feltehető a kérdés: quo vadis
tőzsdeindex, quo vadis világ?!
A DJIA-grafikont az utolsó, 2000-ben kezdődő
dekádban vizsgálva látható (lásd 1-4. ábra): a
tőzsdemámor-lelkesedés a dotcom-buborék kipukkanásával elvégzett korrekciók ellenére még
tart, ezt Shiller a tőzsde hamis optimizmusának
nevezi, ami veszélyt jelent az üzleti döntéshozókra (például azokra, akik kockára teszik
megtakarításaikat azzal, hogy koncentráltan
fektetnek be a tőzsdén, veszélybe sodorva ezzel
saját és családtagjaik jövőjét).
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Már Tarafás Imre is figyelmeztetett erre a veszélyre [16] az ún. „katasztrófa-rövidlátás”- jelenségre utalva: A gazdasági-pénzügyi események nagyobb része inkább bizonytalan, mint
kockázatos, azaz semmit sem tudunk a bizonytalan események bekövetkeztének valószínűségéről. Mivel azonban nem számítható
objektív valószínűség, ezért szubjektív valószínűséget tulajdonítunk nekik, és ennek alapján
hozzuk meg döntéseinket; valószínűbbnek tartjuk annak az eseménynek a bekövetkeztét,
amely a múltban, főleg a közelebbi múltban
gyakran előfordult, és amelynek előfordulására
még élénken emlékszünk (lásd 1-4. ábra). Ezt a
feltevést erősíti a bankok közötti verseny is:
félnek, hogy a prudens bank versenyhátrányba
kerül a kevésbé prudenshez képest („nyakló
nélkül” hiteleznek, míg a gazdaságban általánossá válik a túlzott eladósodás, és így egy-két
riadt hitelező vagy adós könnyen okoz pénzügyi
válságot). Mindezt infrastrukturálisan segíti az
információtechnológia szédítő fejlődése, aminek
következtében a pénztőke példátlan nemzetközi
mobilitásra tett szert, és világméretekben akadálytalanul áramlik (többek között az adminisztratív szabályozás lebontása miatt is).
Amilyen könnyen beáramlik egy országba a
pénztőke, olyan könnyen és olyan gyorsan el is
hagyhatja azt. Ez a rendszer olyan kockázatokat
halmozhat fel, amelyek az egész rendszernek
vagy egy részének az összeomlását eredményezheti. Mások is említik [15], hogy a tőzsdék
által dominált, alapvetően a tőkepiacról finanszírozó gazdaságok ingatagabbak, mint a bankok által domináltak. Ez is egyfajta paradoxonja
a tudástársadalomnak, amely egyre jobban
szabványosított, miközben törékenyebbé válik,
éppen amiatt, hogy tudáson alapul. A cselekvőképesség azonban a tudástársadalomban nem
mindenki számára bővül egyenlően [17]!
Mániákus, mámoros túlzásokba esni tehát semmi okunk! Bár igaza van Bőgel Györgynek [8],
aki idézi Irving Fisher 1929-es véleményét az
akkori autóipari (korabeli high-tech) részvényárfolyamok tartós csúcsonmaradásáról, a követő események mégis azt igazolták, hogy „a
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világ nem annyira racionális, mint amilyennek
néha látszik, és kevesebbet tudunk róla, mint
gondolnánk. Drukkoljunk az internetnek, mert a
tét igen nagy!” [8; 45. old.]
A tét valóban nagy! Ne tétlenkedjünk!!!
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ABSTARCT
The IT advancement is nowadays one the most important factor of the competitiveness. One segment of
this advancement is the eCommerce activity in the different regions. This multidisciplinary study covers
more fields and expostulates of the common questions in IT, economy and regional policy. The study
compares the eCommerce supply (B2C and B2B) of two regions in Hungary, which have enormously
different economic position. The emerged basic question is whether economic position correlates with the
IT and eCommerce potential? Can the eCommerce potential be considered as a new regional inequality
factor?
Napjainkban a vállalatok tudatosan egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az információtechnológiai (IT) fejlesztésekre, amellyel hosszútávon tudják versenyképességüket növelni. Ezzel
párhuzamosan megfigyelhető, hogy az IT-fejlesztés az egyes térségeknek is kulcsfontosságú stratégiai elemévé vált. A térségek ilyen
irányú előrehaladottságát az információs társadalom fejlettségével jellemezhetjük, amelynek
egyik szegmense az elektronikus kereskedelem.
Az elektronikus kis- és nagykereskedelem
könnyebb hozzáférhetőségét és ezzel együtt a
széles körű elterjedését a www-protokoll kifejlesztése és az ennek eredményeképpen jelentősen előretörő eCommerce eredményezte. Ezáltal egy olyan eszköz, innováció terjedt el, amely
egyben számos új lehetőséget teremtett és
szemléletbeli reformot is eredményezett. Az
információs társadalom terminológiája szerint az
IT-eszközök (számítógép-hálózat, telefon, internet stb.) nem csupán az eszköz szerepét töltik
be, hanem az egyik legfontosabb értékteremtő
szereplőként is jelennek meg.
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A cikk két, napjainkban kiemelkedő érdeklődést
kiváltó témakör, a regionális tudomány és az
információtechnológia közös kérdéseit vizsgálja,
különös tekintettel napjaink leginnovatívabb
kereskedelmi formájára, az elektronikus kereskedelemre. E multidiszciplináris témakör az informatika és a közgazdaságtan mellett a regionális tudomány bizonyos szeleteit is felöleli. A
vizsgálat során kulcskérdésként merül fel, hogy
az elektronikus szolgáltatások esetleges területi
eltérése és így az információs társadalmi fejlettségbeli különbség vajon szignifikáns összefüggésben lehet-e az adott térség gazdasági
fejlettségével, hogy az egyes információs társadalmi pozíciók milyen mértékben határozzák
meg egy térség fejlettségét, gazdasági versenyképességét?
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Az információs társadalom fejlettségének a mérése

Lakossági számítógép-használat
A lakossági számítógép-használat egészen a
kilencvenes évekig szinte az egyetlen jelzője
volt az információs társadalom megvalósítási
szintjének a méréséhez. A számítógép-állomány
becslésének legkifejezőbb jellemzése a számítógép-eladások figyelemmel kísérése mellett a
háztartásstatisztikai vizsgálatokkal lehetséges.
Megfigyelhető azonban, hogy a felmérések túlnyomó része országos szintre korlátozódik,
kisebb aggregáltsági szinten ritkán készül felmérés, ha mégis, akkor ezek többsége megyei
szintű. A méréshez további alternatív megoldást
jelenthet az eladási statisztikák nyomon követése, ami azonban regionális szinten ugyancsak
nehezen értelmezhető [7].

Az információs társadalmi fejlettség mérése
rendkívül összetett feladat, ennek megfelelően
komplex módszertant kíván. Mivel ezen keretek
között nem célszerű összetett mutatószámok
becslésével foglalkozni, ezért mindössze néhány összetevő mérhetőségét elemeztem.
Számos mutató, így a számítógép-ellátottság, a
mobiltelefon-használat és az internetalkalmazás
is részét képezheti annak az újfajta fejlettségi
szint mérésnek, amelyhez az immár klasszikusnak számító telekommunikációs és távközlési mutatók vizsgálata hozzátartozik [8].
Az információs társadalom fejlettségének méréséhez egy új aspektus lehet a tanulmányban
vizsgált elektronikus kereskedelemi szolgáltatások elterjedtségi mutatója, de megfigyelhető
az is, hogy bizonyos szintű koherencia áll fenn
az információs társadalmi fejlettség méréséhez
felhasznált faktorok között, különösen az elektronikus kereskedelem tekintetében,. A következőkben ezért az elektronikus kereskedelem
előfeltételeit képező egyes mutatókat, azok
mérhetőségét elemzem regionális, illetve országos szinten.

Az országos adatokat szemlélve megfigyelhető,
hogy az otthoni számítógépek terjedésének
üteme 2001 és 2004 között lelassult, hogy 2004
májusában a háztartásoknak még csak 34%-a
rendelkezett számítógéppel [2,17], ám a kormány
által meghirdetett Sulinet Expressz program
erőteljes lökést adott az otthoni számítógép-ellátottsági mutató javulásához (lásd 2-1. ábra).
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2-1. ábra A háztartások számítógép-ellátottsága (1992–2004)
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Lakossági internethasználat
A lakossági internethasználat elterjedtsége
szintén nehezen mérhető. Mivel az internet-előfizetések száma nem ekvivalens a lakossági
internethasználattal (a lakosság nemcsak otthonában, hanem számos egyéb helyen, így
munkahelyen, iskolában, könyvtárban stb. is
hozzáférhet az internethez), ezért csupán a
háztartásstatisztikai felmérésekre hagyatkozhatunk). Bár a hazai internethasználók aránya

mára már némileg magasabb, mint a hazánkkal
együtt az Európai Unióhoz csatlakozott országok átlaga, az internetet otthon használók arányát tekintve hazánk helyzete még rendkívül
rossznak mondható (lásd 2-2. ábra). Az Európai
Unióhoz csatlakozott, illetve még csatlakozni
kívánó országok közül az otthonukban internethez hozzáférők arányát tekintve csak Románia
és Törökország áll Magyarország mögött [3].

Forrás: [2]

2-2. ábra Az otthoni internet-hozzáféréssel rendelkezők aránya a 15 éves és idősebb népesség körében az
EU-hoz csatlakozni szándékozó országokban (2001–2002)

Az otthoni internet-hozzáférés tekintetében a
kívánatosnak tartott dinamikus növekedés
2002-ben még váratott magára: év végére a
magyar háztartások 8%-a rendelkezett internethozzáféréssel, szemben az egy évvel korábbi 6
százalékos aránnyal. Azonban az internetet
otthon használók száma 2003-ban mintegy
60%-kal nőtt, így elérte a közel 12%-ot (lásd 2-3.
ábra) [17].

12

A dinamikus növekedés ellenére ez a számadat
az EU-átlaghoz és USA megfelelő mutatóihoz
képest azonban sajnos még mindig nagyon
alacsonynak mondható. Ez elsősorban annak
köszönhető, hogy hazánkban az otthoni internethasználat jelenleg még mindig viszonylag drága,
továbbá a szükséges eszközfeltételek, mint a
számítógép, a modem, a gyors kommunikációs
hálózati csatlakozási lehetőség (ADSL, mikrohullám, kábel TV stb.) nem található meg minden háztartásban.
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2-3. ábra Az otthoni Internet-hozzáféréssel rendelkező háztartások aránya (1998–2004)

Vállalati internethasználat
A vállalati internet-hozzáférések arányát tekintve
Magyarország lemaradása az EU 15 tagállamától már kisebb, bár az internetes üzleti megoldások elterjedtsége, alkalmazása vonatkozásában a hazai cégek még meglehetősen elmaradnak a vezető országok vállalataitól. Az
internet használatával kapcsolatban a háztartásokhoz hasonlóan a piaci szektorban is a hagyományos alkalmazások (információgyűjtés,
levelezés és adattovábbítás) dominálnak [1]. A
jövőben a vállalatok esetében várhatóan az
értékesítés, a beszerzés és a logisztika területén
csökken az internetmegoldások növekedési
üteme, viszont növekvő szerepe lesz az internetes marketingtevékenységnek és a bankkapcsolatoknak.

Vállalatok az interneten
Egy adott térségben tevékenykedő vállalatok
Interneten való megjelenése, és így az egy térségben kínált elektronikus kereskedelmi szolgáltatások aránya is egyaránt az információs
technológiai fejlettség részét képezi. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium adatai szerint
ma Magyarországon az internetes megjelenítés
különböző formáit a cégek mindössze kétötöde
használja ki [1].
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Tanulmányomban az elektronikus kereskedelem
régiónkénti volumenének mérése kapcsán az
egyes térségekben tevékenykedő vállalkozások
internetes megjelenítéseit elemeztem. A vizsgálat során az alábbi négy kategóriát különböztettem meg:
Az egyszerű megjelenés az a megjelenítési
forma, amely során a vállalkozás csak a nevét,
elérhetőségét és tevékenységi körét jeleníti meg
az interneten. Ebbe a kategóriába sorolható az
egyszerű internetes cégjegyzékekbe való bejegyeztetés, ami azonban még nem feltétlenül
jelenti a vállalati honlap meglétét. Ez a katógira
elsősorban egyéni vállalkozókra és a néhány főt
foglalkoztató vállalkozásokra jellemző.
1. A tevékenységleírás az a megjelenítési
forma, amely már nemcsak az elérhetőség
közlésére hagyatkozik, hanem részletesen,
reklám jelleggel írja le a vállalat termékeit,
szolgáltatásait, és mellette gyakran találhatunk a cégre, cégcsoportra vonatkozó
egyéb információkat is, mint például cégtörténet, küldetés stb.
2. A katalógus jellegű internetes megjelenítés
az előző megjelenítési formáktól annyiban
különbözik, hogy itt már a termékekhez,
szolgáltatásokhoz árak is tartoznak, de az
elektronikus úton történő megrendelésre
még itt sincs mód.
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3. Az effektív kereskedelmi tevékenység
kategóriába azon weboldalak tartoznak, amelyek a vállalat termékeit, szolgáltatásait
interaktív, rendelhető módon kínálják a fogyasztók, illetve a vállalatok számára. Ennek
megfelelően megkülönböztethetünk elektronikus kis- és nagykereskedelmet.

A megjelenítés mérése
Egy 2003-as országos felmérés szerint a vállalati honlapok többsége (háromnegyede) passzív
funkciójú, és leginkább információ nyújtására
korlátozódik. Az átlagos vállalati honlap jellemzően mégcsak a vállalatról, valamint annak
termékeiről és szolgáltatásairól nyújt információkat. A feltérképezett honlapok egyötöde ad
lehetőséget katalógusban való keresésre, illetve
árjegyzék megtekintésére, és csupán kevesebb,
mint egytizede (az összes vállalatnak kevesebb,
mint két százaléka) teszi lehetővé az effektív
kereskedelmi tranzakciót. Megfigyelhető az is,
hogy az internetpenetráció –az internetelérés
elterjedtsége– egyenes arányt mutat a vállalkozás létszámával. Minél több embert foglalkoztat egy cég, annál valószínűbb, hogy rendelkezik saját honlappal. A felmérések szerint
például 2002-ben az 5 fő feletti cégeknek már
41%-a rendelkezett saját honlappal. Az átlagnál
nagyobb arányban a gazdasági szolgáltatást
nyújtó cégek valamint a feldolgozó ipari cégek
működtetnek ilyen weblapokat, míg a legelma-

radottabbnak ezen a téren (is) a mezőgazdasági
vállalkozások számítanak [1].

Regionális gazdasági különbségek
A gazdasági fejlettség legreprezentatívabb mutatójaként a közgazdaságtanban a fejlettség-elmaradottság egyik legfontosabb mérőszámát,
az egy főre jutó hazai össztermék értékét
használják. A Központi Statisztikai Hivatal rendszeresen közzéteszi a bruttó hazai össztermék
országos és megyei adatait, ennél részletesebb,
kistérségi bontást azonban nem készít. A 2000
évi statisztikai adatok alapján mindössze egy
nemrégiben publikált tanulmányból kaphattunk
150 kistérségre való lebontású becsült adatokat.
A kutatásból kiderül, hogy a GDP-termelés
egyenlőtlenségei kistérségi szinten nagyobbak,
mint megyei szinten. A tanulmány a 2-4. ábra
szerinti struktúrában vázolja az egyes kistérségek egy főre jutó bruttó hazai termékét [9].
Az internetes megjelenítés vizsgálata kapcsán
két olyan kistérséget kíséreltem meg komparatív
módon elemezni, amelyek gazdasági fejlettségében jelentős eltérés manifesztálódik. Ennek
megfelelően egy nyugat-dunántúli várost, Győrt
és vonzáskörzetét, továbbá egy észak-magyarországi várost, Ózdot és agglomerációs gyűrűjét
hasonlítottam össze. E két kistérség egy főre
jutó GDP-vonatkozású gazdasági potenciálbeli
különbségeit a 2-1. Táblázat mutatja.

2-1. Táblázat Közvetlen mutatók alapján készített kistérségi GDP-becslés eredményei (2000) Forrás: [9]
egy lakosra jutó becsült GDP a vállalati szektorban
kistérségi
központ
(150 db)

a társasági adó

az iparűzési adó

a két becslés
átlaga

rangszám a
becsült GDP/fő
érték alapján

a becsült GDP öszszege (millió Ft)

alapján (ezer Ft)
Győr
Ózd

14

2 948

2 215

2 581

3

441 378

519

440

480

134

36 043
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2-4. ábra A közvetlen mutatók alapján becsült kistérségi GDP egy lakosra jutó értéke (ezer Ft, 2000) Forrás: [9]

Regionális különbségek
A gazdasági fejlettségnek számos minőségi
eleme van, amelyek jelentősen befolyásolják az
egyes régiók jelenlegi, de még inkább jövőbeni
fejlődési esélyeit [13]. Ilyen minőségi elem lehet
az információs társadalmi fejlettség, és ezen
belül pedig egy adott térségben elektronikus
kereskedelemi szolgáltatásainak az elterjedtsége. Az információs aktivitás közvetett jelzőszámaként használható eKereskedelem mértékének jelzőszámai azonban területileg nagyon
nehezen mérhetők. Az efféle hálózati tevékenységek –többségében a hálózati jellegből adódóan– lokalizációs problémákat vetnek fel, mint
például, hogy hol található a megvásárolt termék,

az üzlet, a szerver; vagy hogy hol található az
eladó és a vevő [13]. A 2-5. ábra szintén egy
friss kutatás eredményét mutatja, amely a bejegyzett domainnevek kistérségi lebontására
tesz kísérletet. A szerverek fizikai elhelyezkedése azonban sok esetben, épp az előbb leírt
lokalizációs probléma miatt, nem egyezik meg
az eladó földrajzi elhelyezkedésével, ezért az
ábra ebben a tekintetben irreálisan nagy regionális különbségeket mutat. A mindkét térségben
tevékenykedő, illetve ott árukat és szolgáltatásokat kínáló vállalatok közül 400-400-at választottam ki véletlenszerűen, és a már korábban vázolt felosztást alapul véve megvizsgáltam
ezen vállalatok internetes megjelenítését.

2-5. ábra A „.hu” domain alá bejegyzett domainnév-szerverek sűrűsége 10 ezer lakosra (2001. nov.) Forrás: [13]
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Győr és vonzáskörzete
A Győrben és vonzáskörzetében végzett felmérés alapján megállapítható, hogy a vállalkozások mintegy 40%-a egyáltalán nem rendelkezik weblappal, továbbá, hogy a vállalatok 25%-a

egyszerű megjelenésű, 25%-a tevékenységleíró,
9%-a pedig katalógus jellegű weblappal bír. A
vállalatoknak csupán 1,4%-a kínálja a B2C vagy
B2B formájú elektronikus kereskedelmet, mint
értékesítési csatornát (lásd 2-6. ábra).

e-kereskedelem
1,4%
katalógus
árakkal 8,6%
tevékenység
25%

nincs jelen 40%

elérhetőség
25%

2-6. ábra A vállalatok internetes megjelenései Győrben és vonzáskörzetében

Ózd és vonzáskörzete
Az Ózdon és vonzáskörzetében vizsgált vállalatok, vállalkozások 57%-a nem rendelkezik
weblappal. Továbbá a vállalatok 25%-a egyszerű megjelenésű, 12%-a tevékenység-leíró,

5%-a pedig katalógus jellegű weblappal rendelkezik. A vállalatok mindössze 1%-a kínálja az
elektronikus kereskedelmet, mint értékesítési
csatornát (lásd 2-7. ábra).

e-kereskedelem
1%
katalógus
árakkal 5%
tevékenység
12%

elérhetőség
24%

nincs jelen 57%

2-7. ábra A vállalatok internetes megjelenése Ózdon és vonzáskörzetében
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eMánia 
A felmérés autentikusságával kapcsolatban az
alábbi derogációkat szükséges figyelembe venni:
− A felméréshez felhasznált minta a regionális
Kisokos-kiadványok cégjegyzékeiből véletlenszerűen került kiválasztása. Ez egyfelől
nem minden szempontból tekinthető reprezentatívnak, mivel csak azon cégek adatait
tartalmazza, amelyek ebben a kiadványban
reklámozzák magukat, másfelől viszont egyértelműen azon cégek jelennek itt meg, amelyek az adott kistérségben árut vagy szolgáltatást kínálnak.
− A vizsgálat 400 vállalkozás internetes megjelenítését vizsgálja kistérségenként.
− A felmérés nem méri az effektív eKereskedelmi forgalmat, annak volumenét.
− Csak a kínálati oldal vizsgálata történt meg, a
keresleti oldal mérése csak háztartásstatisztikai vizsgálatokkal lehetne becsülhető.
− A kutatás elsősorban a B2C-kapcsolatokat
tárja fel, B2B üzleti kapcsolatokra ugyanis a
vállalati weblapok többségénél nincs utalás, s
ezek is csak hálózatokban érhetők el.
eMánia

Összefoglalás
Összefoglalásként megállapítható, hogy a két
vizsgált kistérségben a térségek gazdasági fejletsége és az ott kínált elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokkal kapcsolatban szignifikáns konvergencia figyelhető meg. Mind a vállalati weblapok aránya, mind a meglévő weblapok jelleg szerinti megoszlása is erre utal. Míg
a fejletlenebb ózdi kistérségben az egyszerű
megjelenítés jobban dominál a megjelenítési
formák között, addig a fejlett győri térségben az
eKereskedelemi szolgáltatások nagyobb arányban jelennek meg.
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3. Molnár Bálint:
Az informatika irányításának alapelvei
MOLNÁR BÁLINT, PHD
Corvinus Egyetem, Információrendszerek Tanszék, docens
molnar@informatika.bkae.hu

ABSTRACT
IT governance is a subset of corporate governance. It refers to how well an organization controls those of
its activities that involve the use of information technology. In business and government organizations
there are now several key activities that do not involve the use of IT as either an enabler or an intrinsic part
of the capacity to allow the activity to take place. It should be stressed that IT governance refers to how the
entire activity using IT is controlled—not just the IT department or the physical manifestations of IT, but the
business knowledge and information that the activity requires for its successful operation.
This article is based on the multiple aspects of governance found in various business and management fields:
− Enterprise governance
− Corporate governance
− Information technology (IT) governance
Enterprise governance refers to the comprehensive accountability framework that coordinates all management activities with respect to all stakeholders. Corporate governance primarily concerns to the board
of directors, the executive management team and the shareholders. External audit should report to the
board. IT governance (not pictured) focuses on the use of technology to fulfill the organization's objectives
as directed by management. Corporate and IT governance are two of the many components of enterprise
governance.
Az ISACA (Information Systems Audit and Control Association, www.isaca.org), az auditorok
nemzetközi szakmai szervezete, amely 1969-ben alakult, chicagói székhellyel. A nemzetközi
szervezet alapvető célja az informatikai termékek és rendszerek auditálásának a támogatása
egyrészt a terület szabványosítási törekvésein
keresztül, a képzés elősegítésével, másrészt az
információrendszer-ellenőrök, az auditorok szakmai hátterének a biztosításával. A szervezet
kidolgozta az információrendszerek ellenőrzésének és irányításának egységes keretbe foglalt
módszertanát (COBIT: Control Objectives for
Information and related Technology)5, amely az

összes fontosabb ellenőrzési szempontot és
valamennyi fontosabb ellenőrizendő területet
lefedi. A COBIT nemzetközileg általánosan elfogadott, az informatika, illetve az információtechnológia területét átfogó ellenőrzési mechanizmusok és eljárások gyűjteménye, amely segítséget nyújt a vállalatvezetők, menedzserek és
az információrendszer-ellenőrök, auditorok mindennapi munkájában. A COBIT architektúráját a
3-1. ábra szemlélteti.

5http://www.ihm.gov.hu/kutatasok/szechenyi_terv/iranyelvek_it
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3-1. ábra Az informatika irányítás és ellenőrzés „kockája” (COBIT)

A COBIT-ban a következő nagyobb egységeket
különböztethetjük meg:
− Irányelvek: ebben a részben a 34 magasszíntű ellenőrzési mechanizmus céljának,
valamint az ezen célok által meghatározott
informatikai területekre vonatkozó elvárásoknak a leírása található. A magas szintű ellenőrzési mechanizmus céljai valójában egy-egy
megvalósítandó üzleti folyamatnak feleltethetők meg.
− Ellenőrzési eljárás céljai (control objectives):
ez tartalmazza a részletes ellenőrzési célok
megvalósításával elérni kívánt eredményeket.
− Auditálási útmutató (audit guidelines): azoknak a lépéseknek a gyűjteménye, amelyek
segítségével az auditorok a megadott szempontrendszer szerint végezhetik az informatikai rendszerek ellenőrzését.
A COBIT ellenőrzési, irányítási és auditálási
irányelveinek és a szempontok kialakításának a
legfőbb célja, hogy egy olyan irányítási, vezetési
és ellenőrzési keretrendszert adjon a vállalati/szervezeti informatika, az illetékes szervezeti
egységek részére, amely összhangban áll az
adott szervezet célkitűzéseivel, a vállalat üzletGIKOF Journal 3. évf. 5. szám

politikájával. Az elmúlt évtizedben, részben reakcióként az információs társadalom kialakulási
folyamatára, részben pedig az utóbbi években
(2000-2003) bekövetkezett jelentős nagyvállalati
csődök és a kreatív könyvelés révén előálló
vállalati összeomlások miatt, a szervezetirányítás három eltérő szintjének a definiálására került
sor:
− nagyvállalat irányítása (tulajdonosi szemlélettel) 6,
− vállalkozások irányítása7 , valamint
− informatikai szervezetek és egységek irányítása8.

Nagyvállalati irányítás
Ez a fogalom a ’90-es évek folyamán alakult ki,
az irányítás elveinek pontos kidolgozását pedig
a jelentősebb részvénytőzsdék, illetve azok
felügyelete támogatta. Az egyik jelentős nemzetközi szervezet az OECD (Organisation for

Corporate Ggovernance
Enterprise Governance
8 IT Governance
6
7
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Economic Co-operation and Development), ami
a világ 30 gazdaságilag legjelentősebb országát
tömöríti (Magyarország is tagja), és amelyik
komolyan ösztönzi és támogatja a nagyvállalati
irányítás fogalom egyértelmű definiálását és
ennek ismertté tételét, elfogadását.
1999-ben az OECD kialakított egy ajánlást,
amelyet nagyvállalat-irányítási elveknek neveztek el. Ezeket az elveket a Hetek pénzügyminiszterei is támogatták, és az OECD beillesztette az Útmutató a multinacionális vállalkozásoknak c. anyag nyilvánosságról és átláthatóságról szóló fejezetébe. Az azóta eltelt
időben több nagy nemzetközi szervezet és
kormány is hasonló elveket fogadott el. Egy
szervezet irányítási rendszerét, mint ismeretes,
a szervezet alapító okiratában, a szervezeti és
működési szabályzatban, valamint a hivatalosan
rögzített szervezeti vagy üzleti politikát definiáló
dokumentumokban írják le. A szervezetek, vállalatok ebben az értelemben felfogott irányítási
rendszerének a célja, hogy olyan igazgatótanácsok és felügyelőbizottságok jöjjenek létre,
amelyek sokkal inkább figyelnek a tulajdonosok
és a részvényesek érdekeire, és amelyek megpróbálják ellensúlyozni ügyvezető igazgatók hatalmát annak érdekében, hogy a szervezet igazi
tulajdonosaként, gondnokaként járhassanak el.

A vállalkozás irányítása
A vállalkozás irányításának a fogalma viszonylag új, informális kifejezés, amely a szervezetek
vezetésének és irányításának a mikéntjét próbálja megragadni. Az egyik meghatározási kísérlet szerint (ISACF: Information Systems Audit
and Control Foundation) a vállalkozás irányítása
azoknak a feladat- és hatásköröknek, felelősségi területeknek valamint a gyakorlatban előforduló szervezeti tevékenységeknek a halmaza,
amelyeket a felügyelőbizottság, az igazgatótanácsi és a végrehajtásért felelős vezetőség fejt
ki azzal a céllal,
− hogy megadja a stratégiai célokat és irányokat,
− hogy gondoskodjon a célkitűzések megvalósulásáról,
20

− hogy megbizonyosodjon az üzleti kockázatok
korrekt kezeléséről, és
− hogy ellenőrizze a szervezet, a vállalkozás
erőforrásainak felelős felhasználását.

Informatikai irányítás
Az informatika irányítása ma már a vezetési és
szervezési tudományon belül egy önálló tudományterület, amely a vállalkozások irányításának egyértelműen definiált részét alkotja. Noha
az informatikai feladatok ellátásáért az informatikai részleg vezetője a felelős (CIO: Chief
Information Officer), az informatikai stratégiai
irányvonal és az informatikai fejlesztések meghatározásáért az igazgatótanácsnak és az ügyvezető igazgatónak kell viselniük a felelősséget.
Az informatika irányítását a következő elemek
határozzák meg, illetve befolyásolják:
− vezetői képességek
− szervezeti felépítés
− folyamatok.
Ezek az elemek együttesen biztosítják, hogy az
informatikai szervezet folyamatosan tudja segíteni a szervezet stratégiájának és célkitűzéseinek a megvalósítását, és hogy nagymértékben
járul hozzá az eredmények eléréséhez.

Vezetői beszámoltatási rendszer
A fentebb ismertetett három fogalom, valamint
az informatika helyzete és az informatika működésének ellenőrzése, vizsgálata vagy auditálása nagyon szorosan összefügg. Az információrendszerek auditálásának keretét, egy megragadható szerkezetet, egy folyamatosan pozitív
kibernetikai visszacsatolási, önmagát javító
rendszert azonban csak akkor lehet kialakítani,
ha az irányítási és az ellenőrzési rendszer áttekinthető. Ebben az esetben az információrendszer ellenőrzése, auditálása valóban alkalmas
arra, hogy a teljes szervezeti működés eredményességének és hatékonyságának a javítására hasznos észrevételeket tegyen.
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A nagyvállalati, vállalkozási és informatikai irányítási elvek azonban nem szabatos matematikai fogalmak, hanem ún. puha meghatározások. Az IT szerepének kiterjedése és növekedése az elmúlt évtizedben oda vezetett, hogy az
informatikai irányítás a vállalkozások igazgatásának kritikus fontosságú alkotórészévé vált, így
az informatika és az informatikai részleg számos
olyan eszközt bocsát a vezetés rendelkezésére,
amelyekkel

tási és ellenőrzési rendszer helyes működésének a folyamatos pénzügyi és egyéb
szempontok szerinti nyomon követését,
− segít a vállalkozás szellemi tőkéjének összegyűjtésében, tárolásában és megőrzésében,
− figyeli az informatikai irányelvek teljesülését a
következő területeken: biztonság, személyes
adatok védelme, üzletmenet-folytonosság
fenntartása és a katasztrófa utáni visszaállítás.
A COBIT azonban az elérendő célok és az elérés ellenőrzésével kapcsolatban a fentieken
kívül további területekre is ad szempontrendszert. Az informatikai vizsgálat (auditálás) egyik
legfontosabb szempontja például, hogy a belső
irányítási és ellenőrzési rendszert a szervezet
egészében kell értelmezni annak érdekében,
hogy lássuk az esetleg szintén vizsgálandó
egyéb területekkel való kapcsolatát (lásd 3-2.
ábra).

− segít megvalósítani a stratégiai jelentőségű
vállalkozásfejlesztési kezdeményezéseket,
− rendelkezésre bocsátja azokat a döntéstámogatási rendszereket, amelyek az analitikus
és a vezetői szintű információk elemzésére
egyaránt alkalmasak, beleértve a vállalkozás
sikerességét mérő tényezőket is,
− lehetővé teszi a szervezet tevékenységének
és teljesítményének, valamint a belső irányí-

Érdekelt felek:
befektetők, ügyfelek, megrendelők
alkalmazottak, szállítók, hitelezők
társadalom

külső ellenőrzés
auditorok

nagyvállalati irányítás
tulajdonosi szemlélettel
ügyvezető igazgatók
testülete

igazgatótanács

stratégiatervezés
és -összerendelés

gazdálkodásmenedzsment

üzemvitel

...

szervezeti
egység

belső ellenőrzés
és irányítás

stratégia- és
üzemvitel-igazgatás

középvezetők

szervezeti
egység

vállalkozás
irányítása

...

szervezeti
egység
Forrás: Shamrock Technologies

3-2. ábra Vállalkozások irányítása
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A belső ellenőrzési és irányítás rendszert (mechanizmust), a belső ellenőrzést9, mint szervezeti egységet valamint a belső ellenőröket
(internal auditor) azonban fogalmilag meg kell
különböztetni és el kell határolni egymástól. Az
előzőekben láttuk, hogy a belső ellenőrzési és
irányítási rendszer a szervezeti illetve a vállalati
irányítás átfogó rendszerének egy jelentős
eleme, ami valójában vezetői ellenőrzéseket,
visszacsatolásokat, az alkalmazottak feladatainak a számonkérését jelenti. A Belső Ellenőrzés
egyrészt része ennek az alrendszernek, ugyanakkor azonban feladata is ennek az alrendszernek az ellenőrzése akár pénzügyi-gazdasági, akár informatikai kérdésekről legyen szó.
Az informatikai belső ellenőrzés azonban, abban
az esetben, ha elválasztják a Belső Ellenőrzés
szervezeti egységtől, az Informatikai Biztonsági
Osztály vagy valamilyen hasonló elnevezéssel
illetett szervezeti egység feladata, de mindenképpen része a szervezet belső ellenőrzési és
irányítási rendszerének, mint vezetési eszköznek. Miután azonban belső szervezetekről és
alkalmazottakról van szó, ez konfliktus helyzetet
teremt, ami azt jelenti, hogy így a belső ellenőrök
függetlenségét nem minden vizsgálati kérdésben lehet biztosítani. Ez a kockázati tényező
indokolja, hogy a teljes belső ellenőrzési és
irányítási rendszer átvilágítására és átvizsgálására alkalmanként külső ellenőröket, cégeket
kérnek fel annak érdekében, hogy a vezetés
biztosítékot kapjon ennek az alrendszernek a
korrekt működéséről. A külső ellenőrök szavatolják, hogy a belső ellenőrzési és irányítási
rendszer és ezen keresztül az egész szervezet a
vezetés és a tulajdonosok érdekeinek megfelelően működik.
Egy adott szervezetben azonban a Belső Ellenőrzés saját maga is egy ellenőrzési mechanizmus, amelynek célja, hogy garantálja, szavatolja a vezetés részéről előírt ellenőrzési
mechanizmusok eredményes alkalmazását. A
feladat az informatika vonatkozásában az, hogy
az informatikai tevékenységeket nyomon kövesse, és a szervezet belső ellenőrzési és irá9

Internal auditing function
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nyítási mechanizmusán belül rendszeresen
tesztelje. Egy magánvállalkozásnál a helyzet
egy kissé eltérő, az elsődlegesen vizsgált kérdés az adatfeldolgozás minősége és ehhez
kapcsolódva az adatokból előállított pénzügyi,
gazdasági jelentések helyessége, hitelessége.
Annak érdekében azonban, hogy ezek között a
fogalmak között különbséget tudjunk tenni és az
információrendszer-ellenőrök számára egy alkalmas fogalmi keretet nyújtsunk, egy összehasonlító táblázatot közlünk (lásd 3-1. Táblázat).
A vállalkozások irányításának a kulcsfolyamatai
a következők:
1) Stratégiatervezés és az informatika és az
üzleti célok között) összerendelés
− Integrált (összehangolt) stratégiatervezés
− Teljesítménykövetés
− Vállalati kultúraértékek összerendelése
− Piacelemzés, kutatás
− Vállalkozásfejlesztési kezdeményezések
− Kapcsolatápolás a vállalkozásban érdekeltekkel
2) Gazdálkodásmenedzsment (Financial Mgmt)
− Pénzügyi, gazdasági beszámolók, jelentések készítése
− Adósság- és pénzfolyam-kezelés
− Eszköz- és vagyongazdálkodás
− Költségvetés-tervezés
3) Üzletvitel vagy üzemvite (operations)
− Üzleti feladatok működtetése (gyártás,
kereskedelem stb.)
− Létesítmény-gazdálkodás
− Emberi erőforrás gazdálkodás
− Informatikai rendszerek és folyamatok
− Adatok, adatbázis-bejegyzések, tudásmenedzsment
− Informálás, információcsere, dokumentálás
4) Belső ellenőrzés és irányítás (Internal controls)
− Nagyvállalat-irányítás tulajdonosként
− Kockázatkezelés, biztonság, törvény- és
jogszabály-betartás
− Vizsgálat, auditálás (pénzügyi, gazdasági,
üzemviteli és informatikai irányítás)
− Minőségirányítás és ellenőrzés
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3-1. Táblázat Nagyvállalati, vállalkozási és informatikai irányítási elvek összehasonlítása

Nagyvállalati irányítás
tulajdonosi szemlélettel
Irányelv–terjesztés
A feladatok és a
hatáskörök átfogalmazásában
érintettek
Alapelvek

Szándék

Hajtóerők

Kulcselemek

OECD
Igazgatóság, igazgatótanács
Operatív vezetés
Részvényesek
Részvényesek jogai
Függetlenség, részrehajlás–mentesség
Számonkérhetőség, publicitás
Igazgatósági szerep–, feladat–
és hatáskörök
Független könyvvizsgálat beillesztése (auditálás)
Alkalmas ellenőrzési mechanizmus használata10
– pénzügyi ellenőrzésre
– kockázatok nyomonkövetésére
– a jogszabályok és szabályozások betartására.

Vállalkozások irányítása
Igazgatóság, igazgatótanács
Operatív vezetés
A szervezet többi része
Stratégia által megszabott fejlődési irányok
Számonkérhetőség, publicitás
Szervezeti szerep–, feladat– és
hatáskörök
Összerendelés (IT+szervezet)
A pénzügyi és nem pénzügyi
beszámolók összhangja
Független könyvvizsgálat
Alkalmas ellenőrzési mechanizmus:
– pénzügyi ellenőrzésre
– kockázat-nyomkövetésre
– a jogszabályok betartására.
– a napi működés folyamataira;
– a belső/külső kommunikációra
– stratégiai tervezésre
A nagyvállalati tényezőkön túl:
Egyre jelentősebb hangsúly a
számonkérhetőségen
A vezetési folyamat vezérlése
iránti megnövekedett igény
A tájékoztatás, információcsere
iránti igény fokozódása
A szervezet tőkéje, értéke és
mérlege központi kérdés

Az informatika irányítása
ISACA / ISACAF
Igazgatóság, igazgatótanács
Operatív vezetés
A szervezet többi része
Összerendelés a szervezeti
stratégiával
Az informatika értékességének
a biztosítása
Informatikai kockázatkezelés

A nagyvállalati és vállalkozásirányítási tényezőkön túl:
– az informatika szerepének
kiterjesztése
– nagyvállalati, vállalkozási
irányítás támogatás
– szervezeti stratégiát befolyásoló IT–kezdeményezések
– tudásmenedzsment
– adatvédelem, biztonság, üzletmenet–folytonosság
– informatika alapú megoldások
A vezetési folyamat vezérlése: Informatikai stratégiai tervezés
Cégtől független igazgatók az
– IT–ellenőrzés és –irányítás
– stratégiai tervezés és az inigazgatótanácsban
formatikai és szervezeti célok – informatikai projektek
A nemzetközi számviteli és
– informatikai vagyon kezelése
könyvelési szabályok használata összerendelése
– átfogó ellenőrzési és irányítási – informatikai eljárások irányelA független szervezetek által
vei, szabályai, szabványai,
rendszer
végzett vizsgálatok, auditálások
folyamatai, a vállalati és a
Az információszolgáltatáson és – áttekinthető, jól irányított
szervezeti egységek valamint
üzemvitel
annak gyorsaságán alapuló igéaz informatika szintjén.
– gazdálkodásmenedzsment
nyek növekedése

A bonyolultság fokozódása
Globalizáció
Technológiai előrehaladás
Felgyorsult döntéshozatal
Az igazgatótanács növekvő
kezdeményezőkészsége
Részvényesek aktivitásának a
fokozódása
Az újságokban való gyakori
megjelenés
Erősödő verseny, botrányok

Internal controls. Ezt az angol kifejezést sokan rosszul értelmezik, pedig ez a fogalom a vállalatirányítás fogalomtárában
magyar nyelven is már legalább 100 éves múltra tekint vissza (Fayol – Henri: Ipari és általános vezetés, KJK 1984). Az olyan
fordítási kísérletek, mint például „belső kontrol” sátáni kacajt keltenek, és bizonyos pszichológiai vagy pszichiátriai fogalmi
környezetre asszociálják a hallgatót vagy olvasót. A korrekt megoldásokra a következő irodalmakat javasoljuk tanulmányozni:
Nyikos (2000), 113. o., vagy Roóz (2001. 130. o. Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission—Internal Control—Integrated Framework, 1992 in the US, Cadbury in the UK, CoCo in Canada and King in South Africa.
Systems Auditability and Control Report, The Institute of Internal Auditors Research Foundation, 1991. and 1994.

10
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3-2. táblázat Az informatika irányítása célkitűzései a COBIT szerint

Informatikai irányítás
F1 folyamatok felügyelete
F2 belső ellenőrzési és irányítási rendszer
megfelelőség-felmérése
F3 független értékelés és biztosítéknyújtás
megszerzése
F4 független ellenőrzés (auditálás) biztosítása

Információ

• eredményesség
• hatékonyság
• bizalmas jelleg (titkosság)
• sértetlenség
• rendelkezésre állás
• megfelelőség
• megbízhatóság

Erőforrások

•emberek
•alkalmazási rendszerek
•technológia
•létesítmények
• adatok

Informatikai szolgáltatás és támogatás
IT1
IT2
IT3
IT4
IT5
IT6
IT7
IT8
IT9
IT10
IT11
IT12
IT13

szolgáltatási szintek meghatározása és kezelése
külső szolgáltatások kezelése
teljesítmény és kapacitás kezelése
folyamatos működés biztosítása
rendszer biztonságának biztosítása
költségek felmérése és felosztása
felhasználók képzése
Informatikai felhasználók segítése
konfiguráció kezelése
problémák és rendkívüli események kezelése
adatok kezelése
létesítménygazdálkodás (informatikai)
működés irányítása

A COBIT az informatikai irányítás szempontjából
lényegében lefedi azokat a területeket, amelyeket a tulajdonosi szemléletű vállalatirányítás
és a vállalkozásigazgatás megkíván (lásd 3-2.
táblázat). Mivel a teljes szervezet ellenőrzése a
vállalatirányítás előbbiekben felsorolt legfontosabb területeire terjed ki, ezért az alábbi kérdések vizsgálata jó kiindulópont lehet mind egy
teljes szervezeti átvilágításhoz, mind pedig egy
átfogó informatikai vizsgálathoz. Tekintsük az
alábbi feladatokat!
1. Stratégiatervezési szempontok
− Van-e a szervezetnek olyan integrált stratégiatervezési folyamata, amelyben különböző
magas szintű irányítóbizottságok vesznek
részt, és amelyben ezek a bizottságok a gya-
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TSZ1
TSZ2
TSZ3
TSZ4

informatikai stratégiai terv kidolgozása
információs struktúra meghatározása
technológiai irány meghatározása
informatikai szervezet és kapcsolataink
meghatározása
TSZ5 informatikai beruházások kezelése
TSZ6 tájékoztatás vezetői célokról és irányelvekről
TSZ7 emberi erőforrások kezelése
TSZ8 külső követelmények betartásának biztosítása
TSZ9 kockázat-becslés
TSZ10 projekt-irányítás
TSZ11 minőség irányítása

Beszerzés megvalósítása
BM1 informatikai megoldások keresése
BM2 alkalmazási rendszerek beszerzése és karbantartása
BM3 technológiai infrastruktúra beszerzése és karbantartása
BM4 Informatikai eljárások kialakítása és karbantartása
BM5 rendszerek kiépítése, bevizsgálása és jóváhagyásának,
elfogadásának rendje BM6 változások kezelése

korlati megvalósíthatóság szempontjából felülvizsgálják a rangsorba állított javaslatokat?
Ha van ilyen folyamat, akkor abba beletartoznak-e az informatikai fejlesztésekkel kapcsolatos kezdeményezések is?
− A szervezet folyamatosan követi-e a céloknak
a kitűzött hosszú távú elképzelésekhez illeszkedő teljesülését, vagy a kitűzött célok
állandóan módosulnak?
− Vajon a szervezet egy sokkal aktívabban kezdeményező és cselekvő pozíció elfoglalására
törekszik-e, vagy inkább az állandó káosz állapotát tartja fenn?
− Van-e használatban elfogadott projekt-rangsorolási módszertan, esetleg olyan, amely a
beruházás megtérülése mellett más tényezőket is figyelembe vesz?
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− A kitűzött célok ésszerűek és elérhetőek-e?
Az üzemvitel szintjén értelmezhetőek-e és
közvetlenül a piacon dolgozók, az ügyfelekkel
foglalkozók számára befogadhatók-e ezek a
teljesítendő célok?
− Vajon rögzítették-e egyértelműen a szervezeti
célok rangsorolását, vagy az alkalmazottak
állandóan azért görcsölnek, hogy több elsőrendű fontosságú cél közül válasszanak ki
egyet?
− Vajon korrekt módon tájékoztatják-e a munkatársakat és a teljes szervezetet érintő jelentős fejlesztési kezdeményezésekről? Milyen lépéseket tesznek annak megakadályozása érdekében, hogy a különböző üzleti területeken ne folyjanak hasonló projektek?
− Megtervezik-e, és eredményesen végrehajtják-e a szervezet egészére kiterjedő projekteket? Bevonják a földrajzilag távol eső üzleti
területeket, csoportokat is?
− Az ügyvezető igazgatók vajon elegendő időt
fordítanak-e ara, hogy az üzletvitel, illetve a
napi feladatok megértése, valamint a stratégiai döntések következményeinek elemzése
megfelelő hatékonyságú legyen?
2. Gazdálkodásmenedzsment
− Vajon egységesen szabályozott, az egész
szervezetre érvényes számviteli előírásokat
alkalmaznak-e? Megengednek regionális eltéréseket?
− Van-e olyan számviteli szabály használatban,
amit meg lehet kérdőjelezni?
− Rendelkezésre állnak-e időben és igények
szerint a pénzügyi információk?
− A belső és a külső ellenőrök függetlenek-e, és
vajon közvetlen kapcsolatban állnak-e az
igazgatótanács tagjaival?
− Megfelelő a tárgyi eszközök és az állóeszközök nyilvántartása, nyomonkövetése és kezelése?
− A szervezet elegendő pénzügyi tartalékot
halmozott fel ahhoz, hogy túlélje a nehéz
gazdasági időszakokat?
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3. Üzletvitel – üzemvitel
− Vajon a szervezet felépítése visszatükrözi-e
az iparág, az üzleti terület jellegzetességeit,
megfelel-e annak kiszolgálására?
− Előírták-e világosan azokat a szervezet egészére vonatkozó feladatokat, amelynek következményeként csak kevés lefedetlen (definiálatlan) kérdés marad, és amelynél hatáskör hiányában nem történik intézkedés?
− Az üzleti folyamatok eredményessége megfelelő-e, és kialakították-e a belső ellenőrzési
és irányítási mechanizmusokat? Sok kivételes
üzleti tranzakció van-e?
− Az informatikai rendszerek megfelelő adatfeldolgozási kapacitással és elemzési képességgel rendelkeznek-e?
− Készült-e az irányelvekről és szabályzatokról
megfelelő dokumentáció, ha igen, akkor tájékoztatták-e ezekről az érintetteket?
− A szervezeti egységek napi működése és az
információarchitektúra kialakítása során vajon
kellő súllyal foglalkoznak-e a biztonság, a
személyi adatok védelme és a katasztrófák
utáni helyreállítás kérdéseivel?
− Szinkronba hozzák az információkat a szervezet egészére vonatkozóan (árlista, részegységek, alkatrészek leírása, szakmai terminológia, kereskedelmi akciók dátumai és
feltételei)?
− Vajon bizonyos kulcsfontosságú információk
csak egyes szakemberek fejében léteznek?
Ha igen, akkor egy ilyen személy elvesztése
milyen üzleti kockázatot jelent?
3. Belső ellenőrzés és irányítás
− Egy nagyvállalat-irányítás tulajdonosi szemléletű megközelítésében vajon az igazgatótanács az iparágban bevált, legjobbnak tekintett gyakorlatot követi-e (benchmarking)?
− Vajon befogadta-e a szervezet az iparági
szabványokat, annak érdekében, hogy a
kockázatokat kezelni, de leginkább csökkenteni tudja? Ha igen, akkor miket használnak?
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− Vajon az illetékesek feltárták-e a kockázatokat
(stratégiai, üzleti kockázatok, hírnév, arculat,
technológia, informatika) a szervezet egészére
vonatkozóan, illetve az üzemvitel szintjén?
− A kockázatkezelés, a belső ellenőrzés (auditálás: internal auditing), a biztonságmenedzselés és a minőségirányítás területén tett
lépéseket és erőfeszítéseket vajon összehangolják-e?
− Vajon a vezetés biztos-e abban, hogy a
szervezet életbevágóan fontos adatait és üzleti feljegyzéseit felelős módon katalogizálják,
tárolják és semmisítik meg?
− Az üzleti, eljárási szabályokat, a folyamatokat,
a rendszereket vajon korrekt módon dokumentálták-e és egységesítették-e az egész
szervezetre vonatkozóan?
Stratégia, irányítás, innováció

Irányítástámogatás
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Ellenőrzési, vizsgálati és auditálási tevékenység
támogatására még abban az esetben is léteznek
informatikai eszközök, ha a vizsgálat tárgya az
informatika irányítása, illetve az informatikai
terület belső ellenőrzési és irányítási rendszere.
A konkrét eszközök megnevezése nélkül a következő területekre lehet támogató alkalmazásokat, szoftvereket találni:
− IT-rendszerek sebezhetőségének vizsgálata
− informatikai hálózatok biztonsági vizsgálatra
(tűzfalak, útvonal-írányítók stb.)
− az operációs rendszerek és segédprogramjaik biztonsági réseinek vizsgálata az egyes
gépeken (gazda-gép alapú tesztelés)
− nyomrögzítés számítógépeken, bizonyítékok
gyűjtése szabályszegések esetén
− ellenőrzésre és nyomon követésre szolgáló
naplóállományok vizsgálata
− WEB-alkalmazások vizsgálata
− az informatikai részleg szervezeti tevékenységeinek és munkafolyamatainak a vizsgálata
− infrastruktúramenedzselés és -felügyelet támogatása
− a folyamatos üzletmenet-biztosítás tervezésének, tesztelésének és fenntartásának a támogatása stb.
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4. Véry Zoltán
Informatikakontrolling – A KontrollHáz© koncepció
VÉRY ZOLTÁN
BMS Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. - Üzletfejlesztési-igazgató
zoltan.very@bmsinformatika.hu
ABSTRACT
Informatics „enables”. It enables business enterprises to attain rapid reactions, flexibility, collaboration,
inter-work, and digital communication at a high level. The informatics of organizations generates, operates, supports, and gives free run of very complex solutions needed to be sustained, that is, to be controlled. Thus, the IT-controller supports feedback, feed forward, and preventive control, with the activities
of planning, analyzing, auditing, and information- supply, at the same time. The Control Dom® Concept
provides a coherent, and multiperspective frame formed by the control elements, methods, and systems,
applicable in the field of informatics. The „Dom” is the centre of controlling and the field of polyphonic
professional and managerial discourse as well.
Az informatika „képessé tesz”. Képessé teszi az
üzleti vállalkozást a gyors reagálásra, a rugalmasságra, a magas szintű digitális átvitelre, a
kommunikációra, az elektronikus együttműködésre, illetve a távmunkára. Az informatika nagy
komplexitású megoldásokat épít, üzemeltet, tart
fenn és bocsát rendelkezésre. Mindezt kézben
kell tartani, szabályozni, irányítani, más szóval,
kontrollálni szükséges. Az informatikakontrolling
az üzleti és üzemgazdasági szabályozás, vezénylés és megelőzés feladatokat tervezési, elemzési,
önellenőrzési és információ-ellátási tevékenységekkel támogatja. Az informatika gyűjtőfogalmat
az információmenedzsment, az információtechnológia és az információrendszer együttes kifejezésére használjuk. Az informatika a szervezetek funkcionális területei között kettős szerepet tölt be: egyrészt szolgáltat, másrészt innovációs feladatokat lát el. Összetett szolgáltatóés innovációsegység, amely nélkül ma már
egyetlen szervezet sem működtethető, sem a
versenyszférában, sem a közszolgáltatási szférában.
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Az informatika alapvető feladatai [1]:
− az IT-erőforrások szakszerű beszerzése, üzembe helyezése és készültségben tartása,
− rendelkezésre állásának és használatának a
felügyelete,
− az információtechnológia nyújtotta lehetőségek és az üzletstratégiai célok összehangolása, valamint
− az egyéni- és szervezeti informatikai tudásbázis gondozása.
Az informatikai szervezet azonban a kontroller
palettáján nem csupán egy költséghely a többi
között. Az átláthatóság, illetve a befolyásolhatóság szakmai alapcéljainkat ugyanis a szervezeti informatika területére is ki kell terjesztenünk ahhoz, hogy azt ne „fekete dobozként”
kezeljük. A felsővezetői döntés után átfogó tervet kell készítenünk az informatikakontrolling
rendszerének, illetve az azt alkotó kontrollelemeknek és a kapcsolódásoknak a kialakításához, megvalósításához, amit az érintettek (érdekeltek és ellenérdekeltek) közös munkájával
érhetnek el. A mérhető és értékelhető informatika, mint stratégiai cél a kontrollingmódszerek
és -eszközök, illetve a kontroller-szakemberek
közreműködésével valósulhat meg igazán.
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A 4-1. ábra áttekintést nyújt az informatika
perspektíváiról és hajtóerőiről. Drótos György
szerint: „az információrendszerek komplex, szociotechnikai rendszerek” [2]. Ez a komplexitás
az informatika többszempontú tervezését, elemzését és értékelését, azaz több perspektíva
egyidejű kezelését jelenti. Az MC-terület (management control area/controlling area) a kontroll centruma, a többszólamú szakmai és vezetői
diskurzus színtere. Ezen a területen tevékenykedik az informatikai kontroller, ő az aki integrá-

ciós, illetve koordinációs szerepet lát el az informatikai szakmai részterületek, mint az információtechnológia (IT), az információmenedzsment (IM) és más vállalati kontrollterületek,
például a pénzügyi vezetés és más funkcionális
vezetési területek között. Ez annál is fontosabb,
mivel ma az üzleti vállalkozásokhoz már nemcsak pénztőke, hanem információs-tőke (információtechnológia és információmenedzsment)
is szükséges.
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4-1. ábra Az informatika perspektívái

Az informatikai innovációs-hullámok hardver- és
szoftver-hajtóerői mellett azonban szociotechnikai alkotóelemekkel, így megfelelően kialakított
és együttműködő szervezetekkel, új módszerekkel és eljárásokkal, illetve a személyes és
szervezeti tudással, azaz az orgver hajtóerővel
is számolnunk kell.

Az informatikakontroller szerepe
Az informatikakontroller a belső szervezeti egység vagy az önálló informatikai cég vezetőinek
belső pénzügyi, üzemgazdasági tanácsadója, a
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cég kontrollőre [3], aki a szervezetben más
funkcionális kontrollerhez hasonló szerepet tölt
be. Az informatikakontroller látja el többek között
a CIO-t (Chief Information Officer, informatikai
igazgató) és vezetői stábját „éppen időben” világos tartalmú, jól fókuszált, megbízható vezetői
információkkal, új módszereket, módszertanokat
kutat fel, vezet be, illetve gondozza az információs folyamatokat és az informatikakontrollingrendszert (lásd 4-2. ábra). A CIO és az informatikakontroller (ICO) az üzletirányítás (business
management) kulcsszereplői.
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4-2. ábra Az informatikakontroller tevékenységei

A KontrollHáz© koncepció
Ez a „ház” egy metafora, az informatikakontrolling rendszerének a metaforája. Szellemi építmény, amely segítségül szolgál különböző interpretációkhoz, áttekintést, összefoglalást nyújt
a szemléletformálásban. Mint tudjuk az információs társadalom korszakában a digitális jelek,
a képek mind több és több üzenetet közvetítenek. Gondoljunk csak az internet képi világára
vagy az útszéli giga-poszterekre. A KontrollHáz©
nem egyéb, mint az irányítás központja, az informatikai komponensek felügyeletének, illetve
az információtechnológia és az üzleti stratégia
összehangolásának a színtere. Ez azonban
nem földrajzi-fizikai, hanem kibernetikus tér.
Olyan virtuális tér, amely az előzőekben megfogalmazott célokhoz eszközöket, módszereket
és embereket összpontosít.
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A KontrollHáz© koncepció alapvető célja, hogy
átláthatóságot teremtsen az irányításban (kontrollban), a rendszer tervezésében és megvalósításában [4], hogy bemutassa az informatikakontrolling-rendszer architektúráját, vagyis az
építmény alapzatát, pilléreit, építőköveit, tereit
és azok kapcsolatát, hogy megnevezze a rendszer funkcióit, és gondolati sémával szolgáljon a
konkrét megoldás kifejlesztéséhez. A KontrollHáz©, mint az operatív irányítás centruma, a
koncepció logikáját vetíti elénk (lásd 4-3. ábra).
A „ház” tartóoszlopai (felügyelet illetve összehangolás) biztosítják számunkra az irányíthatóság megvalósítását és fenntartását, részben
az üzemeltetésben és szolgáltatásnyújtásban,
részben pedig az üzleti-informatikai innovációban. A „ház” hídszerepet tölt be az üzleti, illetve
az informatikai logika között.
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4-3. ábra A KontrollHáz© koncepció

Felügyelet
A felügyelet (supervision) tipikus kontrollfunkció,
amely kiterjed az informatikai eszközökre és
komponensekre, a felhasználókra, az informatikai projektekre, a termékekre, a minőségre
illetve az informatikai teljesítményekre, a kapacitásokra és a kompetenciákra egyaránt.

Összehangolás
Az üzleti stratégia, az üzleti folyamatok, tevékenységek és az információtechnológia összehangolása, (IT-BIZ alignment, Microsoft szlogennel orkesztráció-ja) rendszerintegrálási, folyamat-újjászervezési, folyamat-optimalizálási,
automatizálási, képzési és architektúraváltási
tevékenységekkel valósítható meg. „Az információtechnológia alaposan megpezsdítette az
információrendszerek szervezését: új lehetőségek, s ugyanakkor új feladatok merültek fel.
Valamit értenünk kell ebből a technikából ahhoz,
hogy az irányzatokat, a lehetőségeket megért30

sük.” – írja Dobay Péter, ismert Vállalati információmenedzsment című könyvében [5], és ma
már tudjuk: az információtechnológia valóban
erősen insprirálja az üzletet és viszont.

A KontrollHáz© minősége
A minőség a termék vagy a szolgáltatás azon
tulajdonsága, amely alkalmassá teszi a fogyasztói igények, követelmények kielégítésére.
Ilyenek: megbízhatóság, felhasználóbarát megoldás, hatékonyság, biztonságos üzem, követhetőség, fenntarthatóság, hordozhatóság, skálázhatóság stb. A ház-architektúra megvalósításakor tág értelemben használjuk a minőség
fogalmát, ugyanis nemcsak a kimeneten közvetlenül megjelenő termékek és szolgáltatások
minősége a fontos a számunkra, hanem a teljes
vertikum minőségszintje. A minőség ebben a
tekintetben mindazon elemek, tényezők tulajdonságainak az összessége, amelyek befolyá-
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solják az eredményes üzemeltetést. Ha a „ház”
egy eleme, egy alkotórésze gyenge, akkor a
többi hiába kimagasló minőségű, és az eredményt az elemek minőségének a szorzata adja,
nem pedig az összege. A ház-architektúra megvalósításánál tehát a gazdálkodó egység nagyságától és tevékenységétől függően minden
komponensre meghatározható az a minimumkövetelmény, amely szükséges a helyes és jó
működés fenntartásához. Ilyen lehetnek például
a belső szabványok és szabályzatok készítéséhez, a szerződéskötéshez (SLA) előírt követelmények, az adattárolási és adatkezelési követelmények, a tevékenységi követelmények stb.
A ház-architektúra megvalósítása esetén a minőséget a következőképpen biztosíthatjuk:
− Határozzuk meg az adott építőelem adott
környezetre vonatkozó követelményeit az inputra, a folyamatra, a tevékenységekre és az
outputra vagyis azt, hogy milyen elvárásoknak
kell eleget tenni az üzemeltetési folyamatoknak és tevékenységeknek a megbízható és
folyamatos üzem fenntartása érdekében!
− Határozzuk meg a követelmények teljesítésének a módját, vagyis azt, hogy mire van
szükség: eszköz, technológia, ember, szaktudás, információ stb.!
− Határozzuk meg a követelményteljesülés és
megvalósulás biztosításának a módját: Hogyan érhető el az, amit terveztünk, miképp
biztosítható az elvárt eredmény. (minőségbiztosítás)!
− Definiáljuk a ház-architektúra minden elemére
az alkalmazható helyi sajátosságoknak megfelelő input- és outputtevékenységeket!
− Válasszuk meg a mérési pontokat, a minősítési módszereket és az alkalmazandó szabványokat. (ISO, CMM, 6Sigma), valamint az
alkalmazás módját, és
− határozzuk meg a „nem megfelelő” működés,
a hibák kezelésének, javításának a feladatait
és mikéntjét!
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a kontrollház-modell a minőséget nemcsak a termékekre és a szolgáltatásokra értelmezi, hanem
annak minden elemére és folyamataira együtGIKOF Journal 3. évf. 5. szám

tesen, és az értékteremtő, értéktöbbletet realizáló tevékenységekhez kapcsolódva az üzletirányításon alapuló minőséget követi.

Az informatika kontrolltényezői
Az informatikakontrollernek a pénzügyi, üzemgazdasági eszközök és módszerek ismeretén túl
jól kell ismernie és értenie az informatika szakma
részterületeinek (üzemeltetés, szolgáltatás, Help
Desk, fejlesztés, beruházás) a nyelvét, gondolkodását, problémáit, illetve a részterületeken
alkalmazott hardver-, szoftver- és orgver-komponenseket, -technikákat [1]. Az integráló, koordináló szerepkör is ezt várja el. Lássunk néhány
alapvető kontrolljellemzőt:
− Gyorsan fejlődő, innovatív szakterület. Az
állandó megújulás beruházásokat generál.
ezért folyamatosan kell rá költenünk, de tudni
kell, hogy nem minden informatikai beruházás
térül meg. A megtérülés tehát nem minden
esetben lehet célunk, vannak olyan informatikai beruházások is, amit a normál technikai
fejlődés, illetve a gyártók „kényszerítenek” ki.
− Az informatika összetett eszközöket és alkalmazásokat üzemeltet, tart fenn és bocsát a
felhasználók (users) rendelkezésére. Ezeket
több elemből és többféle komponensből építi
fel, a rendszerek komplexitása speciális szakértelmet, tudást igényel, amelynek birtoklása
magas bérköltséget jelent a szervezetnek.
− Az alkalmazott hardver- és szoftverkomponensek általában több gyártótól származnak.
A heterogenitás, illetve annak kezelése nagy
ráfordítással jár, ezért célszerű a vállalati
szintű szabványosítás.
− Az innovációs-hullámok okozta változások az
eszközök, komponensek cseréjén túl magas
képzési költséggel járnak, hiszen az informatikai szakembereket és a felhasználókat egyaránt folyamatosan képezni kell. A képzés
pénzben és időben egyaránt ráfordításigényes és kockázatos (lásd fluktuáció).
− Az IT-erőforrások rendelkezésreállását (hozzáférés és használat) megbízhatóan, biztonságosan és folyamatosan (évi 365 nap x 24
31
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felügyelet, elszámolás), mint ahogyan azt a
Gartner Group felmérései is igazolják, ugyancsak meglehetősen ráfordításigényes feladat.
− Az előre ismeretlen, változó felhasználói igények változó kapacitásszükséglettel, illetve
kapacitás-lekötéssel járnak. A „rugalmasság”
követelményének teljesítése pénzügyi, üzemgazdasági, illetve vezetési-irányítási szakértést kíván (lásd tőkelekötés, outsourcing, irányíthatóság stb).
− A elosztott és földrajzilag kiterjedt informatikai
infrastruktúra, illetve a nyitott kliens-szerver
típusú architektúra átláthatósága megköveteli
a rendszerfelügyelet eszközeinek és módszereinek az alkalmazását, rendszerfelügyeleti módszerek és támogatás nélkül nem alakítható ki hatékony, hatásos és hasznos informatikai kontrollingrendszer.

óra) kell biztosítani, a bárhonnan, bármikor és
bármilyen igénnyel hálózatunkra kapcsolódó
felhasználókat ki kell szolgálni, ellenőrizni kell
az összes felhasználó hozzáférési-jogosultságát, az erőforrások használatát és annak
szükség szerinti elszámolását.
− A terhelhetőség szempontjából korlátos
IT-erőforrásokat (konkurens használat) több,
az erőforrásokért versengő felhasználó részére egyidejűleg kell biztosítani. A nagy eszközterhelés nagy válaszidőket okozhat, gyengítve ezzel a használhatóságot, ezért az
egyes eszközök, komponensek kapacitását,
illetve az alkalmazott együttfutó licenszek
számát menedzselni szükséges. A licencgazdálkodás jelentős költségnövekedéssel
jár(hat).
− Az információrendszer legbizonytalanabb és
legköltségesebb tényezői maguk a felhasználók, akiknek egy részét személyesen nem
is ismerjük, mivel például távolról, hálózaton
keresztül kapcsolódnak az erőforrásainkhoz.
A felhasználók menedzselése (azonosítás,

A kontrolling összehangolja és az IT-fejlesztési
és –beruházási folyamatokkal együtt szabályozza az információtechnológiát és az üzleti
stratégiát [4] (lásd 4-4. ábra).
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4-4. ábra Az információtechnológia és az üzleti stratégia viszonya
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Kulcstényező a HR

A szervezeti-tanulás

Egy szociotechnikai rendszer megtervezésének,
kifejlesztésének és eredményes működtetésének az alapeleme maga az ember. Többen gondoljuk ezt így, mint ahogyan Raffai Mária is fogalmaz: „A legnagyobb hangsúlyt a siker kulcstényezőjére, a humán faktorra kell helyezni,
meggyőződésem, hogy a sikeres implementálás
feltétele a dolgozók önállóságának a növelése,
vállalati elkötelezettségének a tudatosítása és
felelősségtudatának az erősítése, … ami sikerre
viheti, eredményessé teheti az innovációs folyamatokat.” [6]. Az üzleti versenyelőnyök egy
jelentős része a szervezeti tanulás során keletkezik. A tanuló szervezet olyan intézmény,
amely tudatosan és módszeresen alakítja a
szervezeti tudás létrehozását, megszerzését és
átadását. Célja, hogy a szervezeti know-how
komponenseinek az előállításával, gyűjtésével,
megőrzésével és szabályozott hozzáférésének
a biztosításával radikálisan javítsa a kontrolling
tevékenységek hatékonyságát, illetve hatásosságát.

A vállalatok válságának, tönkremenetelének
egyik oka, hogy képtelenek tanulni. Ez azt jelenti,
hogy nem alkalmazkodnak, nem fejlődnek, miközben a világ, az üzleti környezet körülöttük
rohamosan változik. A vezetők egy része tisztában van vele, hogy vállalatának jövőbeni sikere olyan ismeretek birtoklásától függ, amelyek
korábban távol álltak tevékenységüktől, és hogy
új tudáselemeket kell cégükbe beépíteni, mégpedig gyorsan. Ezért Oktatási vezetőket bíznak
meg, hogy építsék ki és működtessék a szervezeti tanulás rendszerét. A nagy vállalatoknál
ezt a feladatot a Chief Learning Officer (CLO)
látja el, akinek Magyarországon leginkább az
oktatási igazgató beosztás felel meg. A 4-5. ábra
jól szemlélteti azt a komplex tanulási rendszert,
amelyben a szervezeti tanulási részrendszer
összekapcsolódik a vállalati teljesítményértékelő részrendszerrel, valamint azt, hogy a
munkát a humánerőforrás-fejlesztés felelőse
felügyeli és szabályozza [8].

„A hiányos felkészültség gátolja a kontrollingrendszer hatékonyságát. A kontrolling a fejekben kezdődik” [7], és a vezetői döntésekben,
intézkedésekben, illetve az emberi tettekben
valósul meg. Bár az üzletirányítás alapvető célja
a profit-, a pénz-, a tőke- és a vagyonszerzés
irányítása, kézben tartása, a kontrolling mégis
tudáskontrollt is jelent, amennyiben a vele kapcsolatos tevékenységek magas szintű tudással,
képességekkel valósíthatók meg. A kontrolling
nem magától értetődik. Az informatikusok is
folyamatos képzésben, továbbképzésben vesznek részt intézményen belül, és egyre inkább a
„szervezeti- tanoda” keretében [3]. De másból is
tanulnak, így a konstruktív együttműködésből,
az eszmecserékből, a vitákból, a közös előretekintésből, a sikerekből, a kudarcokból és munkájuk végzése közben is („on the job”).
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4-5. ábra Komplex tanulás rendszer

Oktatási anyagok
Másképp kell készíteni, illetve szerkeszteni a
hagyományos, tantermi oktatásra írt tankönyvet,
és másképp az eLearning-alkalmazáshoz, önképzési célra készített „tankönyvet”, azaz tudásobjektumot (knowledge object). Az eLearning tananyag szöveg, hang, kép, grafika, videó
tartalmú digitális komponensekből építkezve
kihasználja a számítástechnika és az informatika összes lehetőségét. Másképpen fogal-
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mazva: a gyors és hatékony tanulás érdekében
multimédiás tananyagot készítenek. A folyamatos és tömeges képzési folyamatokat, valamint a
CLO vezetői munkáját az üzleti alapon működő
oktatási vállalatokhoz hasonlóan több vállalatnál
is a kontroller támogatja.
Vegyes képzés (bLearning)
A bLearning (blended learning), amelynek alapvető célja a tudás, az újabb ismeretek közvetítése és elsajátításának támogatása, az elektronikus alapú önálló tanulás (eLearning) és a hagyományos tantermi csoportos képzés vegyes
használata (ötvözete), amelyet az adott képzési
szervezet és a képzendő célcsoport igényeihez
illeszkednek. A bLearning magában foglalja a
hallgatók számára valós értéket jelentő személyes kapcsolatot az oktatóval, lehetővé teszi a
többi hallgatóval vagy a szakértővel történő
személyes együttműködést, a képzési hatékonyság javítása, az azonos érdekű, de egymástól földrajzilag elkülönült emberek közötti
kapcsolat létrehozása érdekében pedig felhasználja az elektronikus információs és kommunikációs technológiákat.

igazán csak „élőben” sikeresek. Ez azt is jelenti,
hogy az eLearning alapú képzés ott a legsikeresebb, ahol nem készséget, hanem ismereteket kell fejleszteni (például új informatikai alkalmazások, illetve új termékek megismerése).
A képzés sajátossága, hogy amíg az egyes
képzési programok kifejlesztése projektmunka,
addig a lebonyolítás és a vizsgáztatás személyre szabottan történik.
Az eLearning sikerének feltételei közül (módszertani, információtechnológiai, gazdasági/ pénzügyi)
az alkalmazott képzési módszertan meghatározó. Ennek három alapvető elemét érdemes
vizsgálni:
− a tananyag- illetve a tananyag-csomag fejlesztésének a módszertana,
− a tanítási-tanulási folyamat módszertana,
valamint
− az alkalmazás bevezetésének a módszertana.
A fenti módszertani komponenseket elemezve
láthatjuk, hogy valójában mindegyik szervezési,
irányítási, minőségbiztosítási feladatokat is jelent, és hogy az első két módszertani elem között kölcsönös összefüggés áll fenn, amelyeket
tervezni, felügyelni szükséges..

Egyéni-tanulás a hálózaton (eLearning)
A számítógép-hálózatok széleskörű elterjedése
előtt távoktatás néven neveztük azokat a programokat, amelyek az egyéni tanulásra épültek,
és távirányításos alapon működtek. Nem sok
sikerrel. Ma már hatékonyabb eszközök és módszerek állnak a rendelkezésünkre, az eLearning
szisztéma nemcsak egy informatikai alkalmazás,
hanem egyrészt tanulási folyamat, amit elektronikus technológiákkal valósíthatunk meg, másrészt képzési tartalom, amit a technológia közvetít. Mindkettőt irányítani szükséges, amit a
kontroller tervezési, rendszergondozási, üzemgazdasági stb. tevékenységekkel támogat. Bár
az elektronikus képzési formák hatékonyak,
mégis kimondható, hogy azokban az esetekben,
amikor a tapasztalati ismeretek megszerzésére
van szükség (szerepjátékok, szimulációk stb.),
az oktatás a hagyományos csoportos keretek
között marad. vagyis a csapatépítő tréningek
34

Költséghelyi kontroll
Egy szervezetnél a különböző költségnemek
(alkatrészköltségek, személyi költségek, közterhek, vásárolt szolgáltatások költségei, értékcsökkenés stb.) az erőforrások szerkezetét követve általában jól alakíthatók, de a tulajdonosi
szemlélet és érdek megkívánja, hogy számoljunk a kontrolling kalkulált, azaz nem tényalapú,
hanem számolt vagy becsült költségnemeivel is.
Ilyen költség például a kalkulált kamat, amely a
beruházáskor feláldozott tulajdonosi tőke elmaradt hozama, vagy a kapott kamat, amely a
gyorsított értékcsökkenési leírás egy speciális
alkalmazása. Ezek a vezetői illetve tulajdonosi
döntésből származnak, a vezetői eredményszámítást, értékelést szolgálják, és nem számviteli-, hanem vezetési-, irányítási-tényezők.
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A költséghely szintű költségszámítás egyrészt a
felelősség, másrészt az okozati-elv alapján
rendszerezi a költségeket, amelyeket egyrészt a
felelősökhöz, másrészt az okokat kiváltó, üzemeltetés során felmerülő teljesítményekhez
rendelünk. Ez képezi a kontrolling költséghelyi
szemléletének az alapját. A szolgáltatáskalkulációban az egyedi költségeket közvetlenül, míg
az általános költségeket közvetve számoljuk,
azaz jelen esetben szolgáltatástételre. Az általános költségeket rendszerint valamilyen belső
megállapodás szerint kialakított költségfelosztási procedúra alapján osztjuk a szolgáltatásokra. Ezt korszerűen úgy oldhatjuk meg, hogy a
költségnem és a költségviselő kalkuláció közé
egy költséghely-számítást iktatunk, amellyel
számításba vehető a költséghelyen felmerült
összes szolgáltatási költség, és amellyel lehetővé válik az általános költségek igazságosabb
és differenciált (felelősségi területenként eltérő

kulcsú) szétosztása. A költségkontrolling tehát
elsősorban az általános (közvetett) költségek
felosztásának a módszerére összpontosít.
A 4-1. Táblázat áttekintést nyújt az informatikai
üzemeltetés egy költséghelyéről [1]. A javasolt
költséghely-csoportok:
Elsődleges kiszolgálóegységek (primer költséghelyek):
− Üzleti-alkalmazás kiszolgálók
− Hálózati tartományok
− Kliens eszközök
Másodlagos kiszolgálóegységek (szekunder
költséghelyek):
− Ügyfélszolgálat (Help Desk)
− Szervezeti képzés
− Infrastrukturális alapú kiszolgálók: print-,
mail-szerver stb.

4-1. Táblázat Informatikai üzemeltetés egy költséghelye
KH 601
Hw:

VÁLLALATI RÁNYÍ TÁSI ALKALMAZÁS szolgáltató

HP ProLiant

CPU: Intel Xeon

Opsys: MS WINDOWS Server 2003
Memória: 1 GB

2 db

KérésMax: 2693 / minute

Válaszidő:

Költségnemek
Elsődleges költségek
Szerver hardware-écs.
Szerver opsys sw-écs.
Szerver karbantartás
Szerver bővítés
ERP alkalmazás software-écs.
SQL Server2000 DBMS Sw-écs.
Alkalmazás karbantartás
Alkalmazás support
Alkalmazás továbbfejlesztés
Kalkulált leírás
Kalkulált kamat
Összes elsődleges költség:
Másodlagos költségek
Átterhelés: szerverhelység
Átterhelés: védelem
Átterhelés: áram
Átterhelés: Print Server
Összes másodlagos költség:
Összesen:
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0,13 sec

Kapacitás: 365 * 24 óra

Terv-költség

Tény

költség (eFt)
500
200
300
1 200
20 000
2 000
100
100
1 320
50
100
25 870
14
280
6
7
307
26 177

Tároló: 80 GB

Fix

Változó

1 000
250

12 000

500
50
1 700
3 800
-2 000
0
900
900
1 680
0
0
7 530

42
21
63
12 063

20
400
42
21
483
33 883

6
120
36
14
176
7 706

18 000
2 000
1 000
1 000
3 000

20
400

420
21 670

Eltérés

1 000
250
2 000
5 000
18 000
2 000
1 000
1 000
3 000
50
100
33 400

2 000
5 000

21 250

Össz
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Kockázatkezelés
„Kezeld az informatikát fenntartással!” sugalmazzák. Ha elgondolkodunk a napi tapasztalatainkon, akkor azt kell mondanunk, hogy ebben
van valami. A kockázat ugyanis nemcsak pénzügyi, tudniillik az információtechnológia a rohamos fejlődés során még csak manapság ért el
oda, hogy a bizonytalanságot, ami jelentkezhet
a működésben, a szolgáltatásnyújtásban, a
fejlesztés és a beruházás során, illetve az emberi gondolkodás és munka kapcsán, tudatosan
kezelje. Nyelvi kifejezéseink számtalan bizonytalanságot szülnek, sok a fuzzy-észlelés, a kontrollingfeladatainkat értékelés kíséri, kritikai észrevételeknek van kitéve, ezért a Monte Carlo és
a Fuzzy logika módszereket is követve célszerű
az informatikai kockázatok tudatos kezelését
beépíteni a kontrollingrendszerbe.

Ajánlások
− Jussunk konszenzusra abban, hogy az informatika a vállalati stratégia része!
− Tűzzük ki célul a mérhető és értékelhető informatika [9] kialakítását és bevezetését!
− Dolgozzuk ki az informatikai tervezési- és
jelentési rendszert! Tervezzük meg az összes
kontrollelemet és kapcsolódásaikat, illetve a
jelentési-rendszert!
− Szerezzünk be és üzemeltessünk rendszerfelügyeleti eszközöket!
− Készítsük el és tartsuk karban az IT komponens szintű leltárát!
− Vezessünk be Help Desk szolgáltatást (Ser-
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vice Desk), készítsünk szolgáltatáskatalógust
és SLA-mintákat a szerződéskötésekhez!
− Tudatosan és módszeresen kezeljük az
IT-kockázatokat!
− Működtessünk IT-BIZ összehangolási kerekasztalt és folyamatosan működjünk együtt az
informatikai részterületek vezetőivel, szakértőivel!

Hivatkozások
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és értékelhető informatika – www.iqjb.hu
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5. The Schwartz Kitti:
Az integrációorientált innovációs folyamatok
infokommunikációs kihívásai
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Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar VTI
PhD-hallgató, tanszéki mérnök
schwartz@mail.vti.hu

ABSTRACT
Triple Helix model by Etzkowitz represents and explains a convergence and cross over in three formerly
separated words: university, industry and government. Triple Helix and the other integration-oriented
innovation models point out: innovation no longer a function of single institution but a complex system
transformation which requires absolutely new forms of communication. Academic, industrial and governmental institutions contain communication structures and culturally encoded messages that are difficult for outsiders to interpret. The success of innovation process in recent decades depends on
cross-institutional conversation. For achieving active dialogue seems to be essential to set up active
interfaces to transmit the information between the stakeholders and to find bridge-persons who are able to
translate the codes and support the management of institutions on new conditions.
Az innovációt sokan és sokféleképpen definiálták
az elmúlt évtizedek folyamán. A fogalom folyamatos fejlődése mögött a gazdasági környezet, a
piac szakadatlan változása áll, amely a környezet
komplexitásával párhuzamosan növelte az innovációs folyamatok összetettségét, újabb és
újabb elemekkel bővítve a leírásokat. Az innováció technológiacentrikus, lineáris megközelítésű
első generációját egyre összetettebb és dinamikusabb, piacközpontú rendszerek követték át.
Egyre bővült az innovációban érintettek köre, és
a klasszikus technológia transzferfolyamata „tudásmegosztó” folyamattá alakult át.
A cikk egyrészt bemutatja, melyek azok az intézmények, szereplők, csoportok, akikkel a piaci
siker érdekében a vállalatnak együtt kell működnie az innovációs folyamatokban, és hogyan
bővül ez a kör, másrészt pedig választ keres a
következő kérdésekre:
− Miként változott a vállalaton belüli és az érintettek közötti kommunikáció jellege, valamint
a tudás(termékek) átadásának a módja?
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− Milyen jelentős szerepet tölt be az innovációs
folyamatokban az érintettek közötti párbeszéd,
illetve hogyan válik annak minősége a tudás
alapú gazdaság fejlődésének alapvető tényezőjévé?

Az innováció öt generációja
Az első generációs innovációs folyamat a második
világháború után kezdődött, és mintegy húsz évig
tartott. A piaci hátteret a fogyasztás iránti igény
rendkívüli mértékű emelkedése adta, ami jelentős
keresletnövekedésben mutatkozott meg. Az innováció e szakaszát a technológiai nyomás (technology push) jellemezte, amelyben a K+F szervezetek prototípusok és kutatási jelentések formájában átadott tudományos felfedezéseit a vállalatokhoz fejlesztették tovább, technológia szempontból előnyös termékekben realizálták (lásd 5-1.
ábra). A vállalati innováció stratégiai alapját ebben
a szakaszban egyértelműen a K+F tevékenység
adta, amely a vállalaton belüli fejlesztési egységekben, valamint külső (egyetemi és állami) kutatóintézetekben egyaránt megvalósulhatott.
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Alapkutatás
(K+F)

Termelés

Ötlet

Marketing

Értékesítés

Idő

Forrás: [12]

5-1. ábra Az első generációs innováció modellje – technology push

A hatvanas évek közepére az átlagos vállalati
méret növekedése következtében a termelékenység jelentősen emelkedett, az éleződő
versenyben a piaci részesedés növelésének
kézenfekvő módja a vevői igényekhez való rugalmasabb alkalmazkodás volt. A vállalatoknál
új innovatív funkció, a marketing jelent meg,
amely nemcsak a meglévő szükségletek felderítésében, hanem újak generálásában is jelentős
szerepet kapott (lásd 5-2. ábra). A korszak új
termékei, amelyek többnyire a létező technoló-

Piaci
igények

K+F

gián és innováción alapultak, már nem csupán a
K+F eredményei voltak, a második generációs
innováció során ugyanis a vállalatok figyelme a
piac, illetve a vevői igények felé fordult. Az új
termékfejlesztésre vonatkozó ötletek forrása a
fogyasztó lett, a K+F csupán reaktív szerepet
játszott, ami felvetette annak a lehetőségét is,
hogy a vállalatok hanyagolják a hosszú távú
fejlesztéseket, ehelyett a piaci igényeket inkább
létező termékek adoptálásával és fejlesztésével
elégítik ki.

Marketing

Termelés

Értékesítés

Idő

Forrás: [12]

5-2. ábra A második generációs innovációs folyamat – demand pull
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Az innováció első két generációja szekvenciális
fejlesztési modellekkel írható le, amelyek a
klasszikus technológiatranszfer a jellemző. Ebben az időszakban a tudás, az új ismeret kutatási jelentések formájában vagy prototípusokba
ágyazva került a laboratóriumokból illetve az
egyetemekről a vállalatokhoz [1].

harmadik generációs innovációs folyamatok
kialakulásához vezetett. Ennek lényege az előző
két modell összekapcsolása, azaz a technológiai lehetőségek és a piaci igények összehangolása volt. Az új innovációs folyamatban részt
vevő érintettek köre nem változott, de a vállalaton belüli folyamatokban jelentős változásokat
generált. A K+F valamint a marketingfunkciók
összekapcsolása a folyamat minden fázisában
visszacsatolásokat tett szükségessé. Ezt a folyamatot szemlélteti az 5-3. ábra.

A ’70-es, ’80-as években a makrogazdasági
tényezők (munkanélküliség, infláció) hatására a
racionalitás és a hatékonyság fokozása a vállalati stratégiák központi kérdésévé vált, ami a

Társadalmi és piaci igények

Új igények

Új ötletek

Új techn.

K+F,
Design

Marketing és
Prototípus

Termelés

Értékesítés

Piac

Korszerű technológia és termelés

Idő

Forrás: [12]

5-3. ábra A harmadik generációs innováció - az összekapcsolt modell
A harmadik generációs innováció jelentős változásokat hozott a vállalati működésben. Empirikus tanulmányok sokasága hívta fel a figyelmet
arra, hogy az innováció sikere már nem csupán
a piac és a K+F, hanem, éppen a vállalaton belüli funkciók összefonódása miatt, számos szervezeti tényező függvénye. Rothwell ezek között
első helyen említi a hatékony külső és belső
kommunikációt, valamint felhívja a figyelmet a
kulcsszereplők (key individuals) innovációs folyamatban betöltött szerepére [12]. Ezek a
szereplők azonban inkább kommunikációs hidat
képeznek a fejlesztők és a piac között, nem
pedig a „tudás hordozói”, mint például a negyedik generációs innovációban. A harmadik ge-
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nerációs folyamatok kommunikációs jellemzője
a folyamatos kétirányú párbeszéd és az információk cseréje.
A nyolcvanas és a kilencvenes években erős
verseny alakult ki a fejlesztés területén, amelynek
következtében a termék-életciklus jelentősen rövidült, rákényszerítve a vállalatokat az időalapú
stratégiák, a „just in time” rendszer és az IT
használatára, valamint a K+F és a marketing még
szorosabb összekapcsolására. A negyedik generációs innováció (4G) már „nem egy rögbi-játszma,
ahol a játékosok egymásnak dobják a labdát” [8],
hanem új érintettek (szolgáltatók, vezető vevőcsoportok) bevonásával párhuzamosan dolgozó,
fejlesztő-teamekben végzett munka. Az innováció
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sikerének fő tényezői a tudással bíró emberek, a
technológia és a rendelkezésre álló eszközrendszer hatékony folyamatokba-rendezése a technológia- és a tudásmenedzsment eszközeinek
kombinálásával [6]. A negyedik generációs innováció során az új ötletek a proaktív teamek és az
innovációs folyamat érintettjei közötti interakciók
eredményei, amelyek révén az innovációs rendszer tanuló rendszerré válik [1].
A ’90-es évek végén, a felgyorsult globális
gazdasági változások időszakában a környezeti
kihívások, a gyors technológiai fejlődés és a
tovább rövidülő termék-életciklus sok vállalatot
késznyerített arra, hogy még hatékonyabb és
gyorsabb innovációs stratégiát dolgozzon ki. Az
ötödik generációs innováció tulajdonképpen a

4G továbbfejlesztése a rendszerintegrált hálózatok (System Integrated Network – SIN) irányába. Ebben a megközelítésben még nagyobb
hangsúlyt kapnak a párhuzamos fejlesztési folyamatok, az erős vertikális kapcsolatok, az
elektronikus alapú információáramlás és a gyors
döntéshozatali eljárások, míg új elemként jelenik
meg a külső hálózatokba való bekapcsolódás és
a horizontális integráció erősödése. Az 5-1.
Táblázat az innovációs folyamatok főbb jellemzőit foglalja össze. Fontos látni, hogy az innovációs generációk egymásra épülnek (lásd 5-4.
ábra), és mindegyik tartalmazza az előzők főbb
elemeit, megoldásait, és a generációváltás valójában a folyamatok továbbfejlesztése, az új
tényezők figyelembe vétele.

5-1. Táblázat Az innovációs generációk összehasonlítása
Forrás: [12], [1] és [13]
Generációk
1.

2.

3.

4.

Technológiai
nyomás

Piaci húzás

Összekapcsolt
modell

Integrált
modell

Technológia lehetőségek és piac
igények összekapcsolása
Szisztematikus
K+F menedzsment

Integráció a vevőkkel, szolgáltatókkal, disztribútorokkal

5.
Rendszerintegrált hálózati
modell (SIN)
Együttműködő innovációs rendszerek

Innovációs
stratégia
alapja

K+F

Piaci igények
vevői
kapcsolatok

Változást
generáló
tényezők

Ki nem elégített
piaci igények

Kölcsönös függőség (vállalat–piac)

Fő jellemző

K+F mindenek
felett

Költségmegosztás

Kockázat - haszon
mérlegelése

Termelékenységi paradoxon

Struktúra

Hierarchikus,
funkcionális
irányítás

Mátrix

Megosztott
koordináció

Multidimenzionalitás

Szimbiotikus hálózatok

Humán erőforrás

Mi-Ők verseny

Proaktív együttműködés

Strukturált
együttműködés

Önmenedzselő
tudásmunkások

Folyamat

Minimális kommunikáció

Projekt alapú

Hasznosítható
K+F Portfoliók

Információs
technológia

Kezdetleges

Adatállomány
alapú

Információ alapú
rendszerek

A tudásátadás módja

Technológiatranszfer

Technológiatranszfer

Tudáscsere

Érték és kapacitás központúság
Visszacsatolások
a folyamatban,
párhuzamos
fejlesztések
Versenyelőnyt
biztosító IT, CAD,
CRM rendszerek
Tudás alapú
együttműködés
és innováció
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Felgyorsult globális változások

Kaleidoszkopikus,
dinamikus környezet
Intellektuális képességek és hatások

Interdiszciplináris
tanulási folyamat,
tudásáramlás
Intelligens tudásprocesszorok
Tudáshálók
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Horizontális integráció, rendszerintegrált hálózatok, tudásmenedzsment
Párhuzamos fejlesztések, integráció a vevőkkel,
szállítókkal, CAD, CAM, CRM rendszerek kiépítése és
működtetése
Portfoliók, Stage-Gate Process,
életciklus kezelés
Fejlesztő teamek, projectek
menedzselése, megtérülés,
minőség biztosítása
Technológia laborok
kiépítése és
menedzselése

Forrás: [6]

5-4. ábra Az innovációs generációk egymásra épülése

Az innovációs folyamatok jellegének a változása
elsősorban az érintettek számának a növekedésében, a feldolgozandó ismeretek mennyiségében és a folyamat sebességének rohamos
felgyorsulásában érhető tetten. Az ötödik generációs elméletek már a tudás alapú gazdaság
modelljei, amelyben „az innováció az új ötletek
előidézése, fejlesztése, cseréje, piacképes
termékekké és szolgáltatásokká transzformálása egy olyan folyamat keretében, amely sikerre vezeti a vállalatot, erőssé teszi a gazdaságot, és fejlődést biztosít a társadalom számára” [1]. Az innováció nem egyetlen intézmény
(vállalat) keretei között valósul meg, hanem
innovációk összetett rendszerében [4], amelyben a tudásháló az ismeretek megszerzésének
és a tudás áramlásának egy új, szinergikus hatásokat erősítő megoldása [2].

Integráció és hálózat
A „network” már a legrégibb időktől kezdve,
minden gazdasági és tudományos tevékenység
elválaszthatatlan része volt. Nelson [7] és Lundvall [5] rámutatott arra, hogy számos intézmény
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működése hatással van az innovációs folyamatokra, amelyek menetét és sikeresélyeit alapvetően a korszerű termeléshez szükséges tudás
áramlásának a sebessége és hatékonysága
befolyásolja [11].
Az ötödik generációs innovációs folyamatok
során szükségessé váló hálózatok kiépítése és
menedzselése az egyes vállalatok, illetve a
regionális és nemzeti innovációs rendszerek
(RIS, NIS) szempontjából is kiemelkedő jelentőségű. A megvalósításban azonban komoly
kihívás rejlik: a tudás felértékelődése, az ismeret, a tudás kulcserőforrássá válása ugyanis
jelentősen módosítja az innovációban résztvevők korábbi viszonyait, átformálja a hálózatban részt vevő intézmények belső szerkezetét,
illetve együttműködésre késztet jelentősen eltérő kommunikációs struktúrájú intézményeket.
Az infokommunikációs folyamatok tartalmi és
szerkezeti átalakításának sikere a közeljövőben
mind az egyes szervezetek, mind az innovációs
rendszer szempontjából meghatározó lesz.
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A legújabb típusú innovációs folyamatok elemzése során nem kerülhető meg annak az elmúlt
évtizedben elsősorban a fejlett országokban
megfigyelhető átalakulási folyamatnak a vizsgálata, amely során korábban egymástól elkülönült területek (a K+F közösségi intézményei,
vagyis az egyetemek, a vállalati szféra és a
kormányzat) egyre szorosabb együttműködést
építettek ki, illetve vették át részben egymás
szerepét. A folyamatot Etkowitz írta le, azóta a
koncepciót többen, köztük Leydesdorff [4], Jones-Evenst is [3] továbbfejlesztették, így ez, az
ún. Triple Helix modell (TH) mára már számos
empirikus tanulmány alapját szolgál. A modell a
tudástőkésítés különböző szakaszaiban az innovációban érintett szférák között (egyetemkormányzat-vállalat) kölcsönösen egymásra
ható kapcsolatokat tételez fel.
Gyakorlati szempontból két megközelítés jelentős:
− A neo-korporatista értelmezésben az innovációs folyamatokat a közösségi és a magánszektor közreműködésével létrehozott koordinációs intézmények (regionális innovációs
központok, technológia transzfer ügynökségek) szervezik, ezek közvetítik az információt
az innovációt megvalósító vállalati szektor és
az elsődlegesen oktatási intézményként definiált egyetemek között. Ezen modell alapján
Európa több régiójának innovációs rendszerét
elemezve Viale [14] megállapítja, hogy „az
ügynökségek ritkán képesek betölteni tudásközvetítő feladatukat, működésük nem eredményez valódi innovációt, és nagyon sok esetben technikai segítségnyújtási intézménnyé
degradálódnak”. Ennek oka, hogy még a fejlett országokban működő koordinációs intézmények sem rendelkeznek megfelelő információval, szaktudással és tapasztalattal
ahhoz, hogy képesek legyenek hatékonyan
közvetíteni az eltérő kódrendszerrel kommunikáló vállalati és egyetemi szféra között. A
neo-korporatista modell kommunikációs hiányosságai folytán Viale szerint ez „hatástalan,
védekező válasznak tekinthető” [14] azokra
az innovációs kihívásokra, amelyek az integ-
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ráció révén kívánják növelni az eredményességet; de amelyek hosszú távon nem
válhatnak az új innovációs folyamatok által
megkövetelt hálózatkialakítás elvi alapjává.
− A másik jelentős, ún. evolucionista irányzat a
fentivel ellentétben az érintettek közötti egyéni
kezdeményezésekre, a bottom-up szerveződési elvre épít. Ennek révén trilaterális együttműködések, stratégiai szövetségek jönnek
létre, illetve hibrid-intézmények alakulnak,
mint például az egyetemek által alapított inkubátorházak. Az innovációs folyamat spirálszerű, a visszahatások révén egyre magasabb szintű együttműködést tesz lehetővé,
miközben például az egyetemek hagyományos funkcióját, az oktatást is gazdagíthatja
[9]. Az evolucionista TH az innovációt erősítő
tudásinfrastruktúra kialakulásában jelentős
szerepet tulajdonít annak a transzformációnak,
amely során a három érintett részben átveszi
egymás szerepét. Amikor az egyetem, inkubátorházakban új cégeket alapít, akkor valójában vállalati funkciókat teljesít. A kormányzat, amikor programokon keresztül és támogató szabályrendszer révén segíti ezeket az új
kezdeményezéseket, átveszi a vállalati szféra
feladatát. A vállalati kör pedig az egyetemektől
vállal át feladatokat, amikor fejlesztő tréningeket tart és kutatóintézeteket működtet [4].

tudásteremtő
intézmények

kormányzat

vállalati szféra

hibrid
intézmények

5-5. ábra Az evolucionista Triple Helix modell

Az új típusú innovációs folyamatokat kiszolgáló
tudásháló résztvevői ezek a megváltozott funkciójú szervezetek lesznek. A legnagyobb kihívás
előtt valószínűleg az egyetemek állnak, ame-
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lyeknek „aktív régióbeli szerepváltásához új
menedzselési módszerekre és új erőforrás-gazdálkodási elvekre van szükség” [10]. A tudásáramlás fenntartásában a fejlett ICT alkalmazása mellett azoknak a (közvetítő) hídembereknek lesz kiemelkedő szerepe, akik tapasztalataik révén képesek menedzselni a hibrid
szervezeteket, közvetíteni tudnak az intézmények között, illetve hozzájárulnak a hálózatok
hatékony működéséhez szükséges interfészek
kialakításához.
Stratégia, irányítás, innováció

Következtetések
Jóllehet a termékek és szolgáltatások előállítása
és forgalmazása révén az innováció végső kivitelezői a piaccal kapcsolatban álló vállalatok
(profitorientált szervezetek), de az „újdonság”
előállításához szükséges tudást, információt
biztosító külső és belső érintettek köre dinamikusan bővül.
Az innováció fenntartásának a kulcsa a tudásáramlás folyamatos fenntartásában rejlik, amely
alulról szerveződő hálózatok, valamint a vállalati
szféra, a tudásteremtésben részt vevő intézmények és az innováció pozitív nemzetgazdasági hatásaiban érdekelt kormányzat szervezetei közötti szövetségekben valósulhat meg.
Mindeközben a tudástranszferben részt vevő
intézmények szervezeti átalakulása is folyamatban van, ami új tevékenységi körök, új
szervezeti vezetés, valamint külső-belső kommunikációs struktúrák kiépítését kívánja meg. A
transzformációban egyre jelentősebb szerepet
tölt be a humán faktor, amely egyrészt a „tudás
hordozója”, másrészt sokrétű tapasztalatai révén kommunikációs közvetítő (fordító) funkciót
is betölthet az intézményközi interakciókban.
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ABSTRACT
In 2002 the Management and Organisation Committee of the Hungarian Academy of Sciences set up the
Subcommittee for Knowledge Management in order to:
− open the door for the workshops, developers and users to present their results on this field;
− start a workshop series where the researchers, professors and specialist regularly meet and due to this
co-operation the new experiences could be successfully integrated.
Nowadays the economic environment is very turbulent and the knowledge elements are falling into disuse
rapidly, therefore obtaining competitive advantages and increasing the added value depends on how to
learn and use in practice the tacit knowledge components. This fact emphasises why the tools of
knowledge management is essential. The current paper intends to review the experiences of university
workshops, consultants and knowledge management user companies and summarizes the main results
and consequences.
A MTA Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottsága 2002-ben hozta létre a Tudásmenedzsment
Albizottságot azzal a céllal, hogy
− alkalmat teremtsen a tudásmenedzsment kutatóműhelyeinek, alkalmazásfejlesztőinek, alkalmazóinak eredményeik bemutatására és
megosztására, és hogy
− elinduljon egy olyan műhelysorozat, ahol a
kutatók és oktatók, valamint a gyakorlati
szakemberek rendszeresen és kölcsönösen
ismertethetik tapasztalataikat, együttmunkálkodásukkal integrálhatják és gazdagítják elért
eredményeiket.
Ennek a munkának az értelmét és jelentőségét
kiemeli az a tény, hogy napjainkra olyan mértékben felgyorsultak a változások, és olyan nagy
sebességgel avulnak el az ismeretek, hogy a
hozzáadott érték növelésének, a versenyképes
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előnyök megteremtésének a lehetőségei mindinkább a tudástól, annak is a nehezebben megszerezhető, rejtettebb komponensétől remélhetők. Ezt a rejtett tudást integrálni, kezelni és
hozzáadott értékké változtatni csakis a tudásmenedzsment eszköztárával lehet.
A cikk megírásának alapvető célja
− egyfelől, áttekintést adni arról, hol tartanak az
egyes egyetemi műhelyek, az alkalmazásfejlesztő, a tanácsadó, valamint a nagyobb
cégek a tudásmenedzsment alkalmazásának
eredményei tekintetében, és hogy milyen tapasztalatokra tettek szert a végzett munka
során,
− másfelől bemutatni, hogy az eredmények
feldolgozása és összehasonlítása révén nyert
tapasztalatoknak milyen közös vonásai vannak, különös tekintettel a továbblépést szolgáló fontos mozzanatokra.
GIKOF Journal 3. évf. 5. szám

Tudásmenedzsment 
Az első és figyelemreméltó tapasztalat maga a
tudásmenedzsment téma népszerűsége, illetve
az annak időszerűségét jelző fokozott figyelem.
Az Albizottság munkájához több egyetem, tanácsadó cég és konkrét alkalmazásokon dolgozó vállalat csatlakozott. Ez a kör nemcsak
bővülni látszik, de a résztvevők, illetve a potenciális résztvevők körében egyértelműen megfogalmazódott az az igény is, hogy a műhelymunka folytatódjon, hogy a műhelytalálkozók
váljanak rendszeressé.
Az Albizottság munkájának résztvevői
Egyetemi műhelyek:
− Corvinus Egyetem GTK Vezetési és Szervezési Tanszék
− Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és
Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet valamint
a KTK Vezetési és Szervezési Tanszék
− Nyugat Magyarországi Egyetem GTK Vezetési- Szervezési Intézet
− Miskolci Egyetem GTK Vezetéstudományi
Intézet
− Debreceni Egyetem GTK Menedzsment és
Marketing Tanszék
− Szent István Egyetem, GTK Vezetéstudományi Tanszék és a Vezető és Továbbképző
Intézet
Alkalmazásfejlesztő és szolgáltató cégek:
− Microsoft Magyarország Kft.
− AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Kft.
− KFKI Számítástechnikai Rt.
− KPMG Hungária Kft.
TM-rendszereket alkalmazó cégek:
− MATÁV Rt.
− MOL Rt.

Tapasztalatok és eredmények
A Corvinus Egyetem műhelye ebben a kérdésben igen izgalmas felvetéssel gazdagította a
tudásmenedzsment kutatási kérdéskörének a
vizsgálatát [2], többek között rámutatott arra,
hogy az ismert és napjainkra oly népszerűvé vált
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tanácsadói, vezetői tudásmenedzsment-megközelítések mellett (normatív, mainstream), bár
kevésbé népszerű, de mindenképp izgalmas –
másfajta megközelítések is léteznek.
− Az egyik a szociológiai institucionalista megközelítés, amely valamennyi menedzsment
módszert, beleértve a legújabb irányzatú tudásmenedzsmentet is, olyan divatjelenségnek illetve legitimációs eszköznek tekinti,
amellyel szemben mindig megjelenik egy
nagyon nagy irreális várakozás, majd, mivel
igazán „csodaszerek” nincsenek, jön a kiábrándulás hullámvölgye, és csak jóval utána
van esély egy újabb emelkedési szakaszra. A
szociológiai megközelítés hívei szerint sok
esetben ez az oka annak, hogy a régi menedzsment módszerek új megnevezés alatt
„új köntösben” jelennek meg annak érdekében, hogy az új módszerek iránti várakozást
meg lehessen „nyergelni”, és hogy legitimálni
lehessen a tanácsadók által végzett, nyilvánvalóan ellenállásba ütköző szervezeti
beavatkozásokat.
− Az interpretatív/konstruktivista megközelítés
szerint tulajdonképpen nem is létezik tudásátadás, csak legfeljebb tudástranszformáció
és tudáslefordítás, hiszen a hivatalos tudás
(retorika) és a rejtett jelentés mindig együtt
„áramlik” a szervezetben. Vagyis amikor tudásmenedzsmentről beszélnek, akkor az
nagyon sok mindenről szól, illetve szólhat. A
folyamat gyakorta kulturálisan illetve hatalmi-politikai szempontból értelmeződik, pontosabban a mindenkori aktuális kontextus
„értelmezi” azt.
− A kritikai és posztmodern megközelítés egyenesen azt állítja, hogy a tudásmenedzsment,
rejtett módon ugyan, de a tudati, ideológiai
kontrol eszköze, amely előírja mi a helyes és
mi nem, mi a tudás és mi nem az, mi az értékes és mi nem, és ezáltal a fegyelmezés
modern, indirekt eszközének tekinthető. Vonatkozó lehetőségeinél és tulajdonságainál
fogva erősíti a munkavállalói megfelelést és
önalávetést, a „szemmel tartás” szervezeti (és
szervezett) eszköze, egy olyan modern pa45
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noptikus rendszer, amely képes a kialakult
hatalmi-uralmi viszonyok megerősítésére, intézményesítésére, méghozzá egy igen figyelemreméltó, „professzionális köntösben”.

Közös és általános megállapítások
A tudásmenedzsment fogalmát minden résztvevő más és más oldalról közelítette meg, ami
talán a legígéretesebb mozzanata a közös
műhely hosszabb távú működésének, hiszen az
egyes műhelyek sajátságos, párhuzamosságoktól mentes munkája izgalmas és egymás
számára potenciális szinergiák lehetőségeit
kínálja (lásd 6-1. ábra).
létrehozás,
megragadás
(pl. ötletek,
pályázatok)
hasznosítás
(pl. workshopok)
kultúra
(pl. tudásmegosztás,
mint érték)

rendszerezés,
tárolás
(pl. file-szervízek,
komponenskatalógus)

megtartás
(pl. szinten tartó
képzések)

MEGOSZTÁS
(pl. tudásprtál, felsővezetői
fórumok, szakmai napok)

Forrás: [9]
6-1. ábra A tudástermelés folyamata

A sajátságos és különböző nézőpontok, megközelítések ellenére azonban a résztvevők többségének a körében néhány kérdésben mégis
konszenzus volt tapasztalható.
− Mindenekelőtt fontos igénynek tűnt a tudásmenedzsment fogalmának a meghatározása.
A tudásmenedzsmentet egy olyan folyamatnak (menedzsment alrendszer) és kultúrának tekintjük, amely során
- a tudástőke feltárása,
- összegyűjtése,
- létrehozása,
- számontartása,
- megtartása,
- megosztása,
- állandó gyarapítása
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integráltan kezelt és információtechnológiával támogatott.
− A TM célja a szervezet hozzáadott-érték termelésének a növelése, az innovációs potenciál gyarapítása.
− Kulcsfogalma: a szinergia.
Megállapítást nyert az is, hogy a tudásmenedzsment nem új keletű dolog, gyakorlatilag az
emberi kultúrával egyidős. Ami új és az eddigiektől eltérő, az a tudásintegráció és tudásmegosztás, illetve a tudástranszfer, valamint a manifesztáció módja, amelyet az informatika és az
információtechnológiai háttértámogatás tesz
teljessé. A résztvevők többsége szerint napjainkra megállapítható, hogy a TM a szervezeti
versenyképesség azon eszköze, amelynek
− célja az üzletfejlesztés, amelynek elsődleges
alapfeltétele a tanítás/tanulás,
− természetes közege a hálózatosodás,
− létalapja a bizalom (a támogató szervezeti
kultúra) és
− szervezeti intézményesülésének a technikai
háttere az információtechnológia.
A konszenzus arra is kiterjedt, hogy napjaink
korszerű tudásmenedzsmentjének eszköz jellegű és minőségi hátterét az informatika térhódítása, rendkívüli fejlődése és az általa kínált
alkalmazási megoldások teremtették meg. A TM
kapcsán azonban mindemellett nem szabad
fetisizálni az információtechnológiát! Az informatika szerepe a TM alkalmazása során mindössze az,
− hogy az érdekeltek számára könnyen elérhetővé és egymással kombinálhatóvá tegye a
rögzített ismereteket, és
− hogy infrastruktúrát teremtsen, keretet biztosítson.
Egyetlen percig sem lehet azonban megfeledkezni arról, hogy ezt a keretet csakis az elkötelezett emberek tölthetik meg értékes tartalommal [8]!
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A tudásmenedzsment háttértámogatását jelentő
informatikai- és információtechnológiai megoldásokkal, módszerekkel és eszközökkel szemben egyre komolyabb igények fogalmazódnak
meg. A szervezetek részéről – amennyiben a
tudásmenedzsmentet teljes kiterjedésében
szeretnék meghonosítani és valamennyi munkatársukat szeretnék bevonni a folyamatba –
ugyancsak jogos igényként vetődik fel, hogy a
háttértámogató rendszerek:
− „felhasználóorientáltak” legyenek (vagyis „a
megfelelő szakmai tartalmat, a társaság megfelelő szakembereinek, a megfelelő időpontban és kontextusban” [9] legyenek képesek
biztosítani),
− legyenek alkalmasak arra, hogy egyre nagyobb és kiterjedtebb hálózati működésekhez
is hatékony minőségű háttérszolgáltatást
nyújtsanak,
− kínáljanak megoldást a különféle információforrások egységes módon történő eléréséhez,
− foglaljanak magukba intranet-megoldásokat a
workflow- és dokumentumkezeléshez, valamint a csoportmunka és az ügykezelés támogatásához, és végül
− legyenek olyan informatikai alkalmazásfejlesztések, amelyek a kis- és középvállalkozások tudásmenedzsment igényeihez illeszthetők.
A fenti követelmények kielégítésére esélyesnek
ígérkezik a Microsoft cég legújabb terméke a
Sharepoint, amely az információkezelés új módszereivel, egységes rendszerként, elérhető közelségbe hozza a dokumentummenedzsmentet,
és skálázható fejlesztési megoldást biztosít az
egyéntől a csoporton át a nagy szervezetekig
[10].
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Sajátságos tapasztalatok
A vállalati tudás megosztása
Nagy Levente a Microsoft képviselője olyan,
megfigyelésekből származó érdekes adatokra
hívja fel a figyelmet, amelyek épp a tudásmenedzsment használatának értelmét és jelentőségét húzzák alá. A tapasztalatok szerint
− az alkalmazottak által használt információk
50-75%-a közvetlenül más személyektől
származik,
− a vállalatoknál található digitális információk
több mint 80%-a különálló,
− az információk az egyes személyek használatában lévő PC-k merevlemezein, személyes mappákban találhatók, és
− az alkalmazottak által felhalmozott tudás nagy
része elvész, amikor elhagyják a vállalatot [10].
Mindez azt jelenti, hogy ha a tudástőke a szervezetnél nincs megfelelően kezelve, menedzselve, akkor bizony könnyen kicsúszhat a menedzsment kezéből anélkül, hogy valaha is ott lett volna,
vagy hogy hozzáadott értéket termelt volna.
Az alkalmazást hátráltató tényezők
A tapasztalatok szerint a tudásmenedzsment
szervezeti alkalmazásai során több akadályozó
tényezővel is találkozhatunk. A témában szervezett workshop csaknem valamennyi résztvevője nehézségekről számolt be, de meghatározó
komponensként többnyire eltérő dolgokat hangsúlyoztak. Érdekes volt a MOL informatikai vezetőjének, Loncsár Tibornak a tapasztalata [8],
miszerint a legsúlyosabb hátráltató tényező a
vonatkozó szakértelem hiánya (lásd 6-2. ábra).
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A megfelelő kultúra hiánya
16%
Időhiány
15%

Pénzforrások hiánya
10%

A vezetés
támogatásának hiánya
12%

A technológia hiánya
9%

TM szakértelem
hiánya
21%
TM elfogadásának hiánya
17%

Forrás: [8]

6-2. ábra A tudásmenedzsment alkalmazásának hátráltató tényezői

A hátráltató tényezők mellett természetesen
léteznek olyan tényezők is, amelyek a tudásmenedzsment sikeréhez taroznak, amelyek az
alkalmazás feltételeit képezik. Az alkalmazói
tapasztalatok és a TM terén elvégzendő feladatok közül érdemes néhányat kiemelni ([8], [9]
alapján):
− Szervezeti tudatosítás, amelyen belül alapvető jelentőséggel bír a tudásmenedzsment
üzleti előnyeinek a bemutatása, sőt bizonyítása, a tudásmenedzsment lényegének megértetése a szervezeti résztvevőkkel.
− A vállalati tudásmenedzsment-stratégia kidolgozása, amelynek során nélkülözhetetlen a
problémák és a jelenlegi helyzet feltárása
(kultúra, emberek, a felső vezetés támogatása, folyamatok, tartalom, IT), továbbá a tudásmenedzsment-stratégia és a mindenkori
üzleti célok viszonyának a feltárása.
− A tudásmenedzsment-projekt kidolgozása,
majd az azt követő következetes végrehajtás.
A sikeres végrehajtás nem nélkülözheti a
projektszervezet kialakítását, a munkatársak
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bevonását, érdekeltté tételét a tudás megosztására és használatára.
− A fentiek mellett nélkülözhetetlen néhány feltétel teljesítése is, így a tudásmegosztást
szolgáló szervezeti kultúra, a megfelelő tudástartalmaknak megfelelő helyen való elhelyezése, az alapvető és szükséges folyamatok kialakítása és végül, de nem utolsósorban
a TM megfelelő marketingkommunikációja,
mégpedig legmesszebbmenőkig kihasználva
a támogató IT-eszközök lehetőségeit.
A tudásmenedzsment hazai gondjai
Azt a tényt, hogy a tudásmenedzsment jelenleg
még nem része a magyar vállalati gyakorlatnak,
Lengyel Csaba, az AAM képviselője állapította
meg egy felmérés nyomán [7], de feltárta, hogy
a TM-alkalmazásoknak meghatározó és kritikus
sikertényezői is vannak:
− a tudásmenedzsment-tudatosság, azaz a
célok és összefüggések egyértelműsége,
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−
−
−
−

tudásmegosztást segítő és támogató kultúra,
a tudás mérésének a lehetősége,
a felsővezetők elkötelezettsége, valamint
a tudásmenedzsment bevezetését támogató
motiváció és jutalmazás.

Hálózatosodás
A XXI. század tudás alapú társadalma, mint
ahogyan ez ma már nyilvánvalóan látszik, nem
nélkülözheti a szóbanforgó tudásmenedzsmentmegoldásokat. Ez nemcsak azt jelenti, hogy
például a felsőoktatási intézmények fő profilját
jelentő tudástermelés egyre komolyabb ágazattá emelkedik, de azt is, hogy miközben maga
a tudás termelése kiszélesedik, egyre szorosabb kapcsolatot épít ki a hagyományos „termelőhelyekkel” és a tényleges hasznosulás
terepeivel, lehetőségeivel, és egyre inkább
közvetlen gyakorlattá válik. Mindez azonban
nagyon sokrétű feladatot ró az érintett szereplőkre, ami azt jelenti, hogy a kérdéses felelősséget felvállaló egyetemek számára fontos a
régiós „beágyazottság”, a régió különféle szereplőivel való aktív együttműködés, a közös
hozzáadott értéket produkáló munkakapcsolat
(lásd 6-3. ábra).

Kutató
Kutató
intézetek
intézetek
Kormányzat
Kormányzatésés
Önkormányzat
Önkormányzat

Egyetemek
Egyetemek

INKUBÁTOR
INKUBÁTOR

Cégek,
Cégek,
High-tech
High-tech
zónák
zónák

Finanszírozó
Finanszírozó
szervezetek
szervezetek

Marketing
Marketing
hálózat
hálózat

Az innovációs- és tudáscentrumok működtetésével így a régió olyan kiválósági központjaivá
válhatnak, amelyek érdemben képesek hozzájárulni az innovációs folyamatokhoz. Fontos
megjegyezni, hogy hazánkban a szervezeten
belüli tudásintegrációhoz képest jelenleg még
jóval nagyobb kihívást jelent a szervezetek közötti tudásmegosztás és integrálás, mint az innovációs folyamatok támogatása. Szép példa
azonban, hogy a Nyugat-Magyarországi Egyetem tudásmenedzsment műhelye már beszámolhatott az előbb említett törekvések megvalósítását célzó, a Soproni Ipari és Innovációs
Park valamint a Nyugat-Magyarországi Egyetem
közös projektjeként működtetett hálózat létesítéséről.

További tervek
A Tudásmenedzsment Albizottság műhelyének
résztvevői úgy gondolják, hogy nemcsak aktuális, de célszerű is volt kezdeményezni a különböző műhelyek találkozását, hiszen a közös
műhelymunka önmagában is kínál egyfajta tudásintegráció lehetőséget. Több ötlet is megfogalmazódott, a kutatóműhelyek, a fejlesztők,
az alkalmazók együttműködésének továbbvitelére, így:
− a workshop-kezdeményezés váljon sorozattá,
legyen a munka folyamatos,
− készüljön rendszeresen, akár évente egy
közös kiadvány,
− bővüljön tovább a részt vevő partnerek köre,
− az azonos témán dolgozó műhelyek együttműködése váljon szorosabbá, különös tekintettel a kutató- fejlesztő-alkalmazói hármasra
(például pályázzanak közösen stb.).

Forrás: [3]

6-3. ábra A tudásintegrálás, az innováció fontos
módja: hálózatosodás
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ABSTRACT
In our days getting required information to convenient place is no more competitive advantage; therefore
companies have to pay particular attention to the role of knowledge. In a knowledge based economy only
those organizations are capable for living, which have up-to-date, special knowledge, and they are able to
exploit and develop it. Thus the organizations have to become knowledge-based in order to keep their
competitiveness. Beside the knowledge acquisition the keeping of knowledge becomes extremely important, and the organization can insure that by retaining the employees. The organizational memory
supports to hold those employees’ knowledge back, which leaves the company. Thus this knowledge can
be used later whenever you wish. Therefore from the point of view of organizational competitiveness
taking survey and developing of the organizational memory becomes more and more important.
Napjainkban a szükséges információk megfelelő
helyre juttatása önmagában már nem jelent
versenyelőnyt, ezért egyre nagyobb figyelmet
kell fordítani a vállalat tudására. A tudás alapú
gazdaságban csak azok a szervezetek életképesek, amelyeknek korszerű egyedi tudásuk
van, és azt hasznosítani, illetve fejleszteni is
tudják. Ez azt jelenti, hogy a szervezeteknek is
tudás alapúvá kell válniuk a fogyasztók megtartása, versenyképességük megőrzése érdekében. A tudás megszerzése mellett ugyanakkor
rendkívül fontossá válik a tudás megőrzése,
melyet elsősorban a munkatársak megtartásával biztosíthat a vállalat. Az elvándorló emberek
tudásának megőrzését segíti, ha az egyének
tudása rögzül a szervezet memóriájában,
ahonnan később, szükség esetén bármikor előhívható. Ezért a szervezet versenyképessége
szempontjából egyre inkább fontossá válik a
szervezeti memória megismerése, feltérképezése és fejlesztése.
Ma már a szervezetek nem engedhetik meg
maguknak, hogy a szervezeten belül fellelhető
információt, az ismereteket és a tudást figyelmen kívül, ezáltal érintetlenül hagyják. Ez a
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kényszerűség, amely egyben lehetőség is, jelentősen meg fogja változtatni a szervezetek
működésének a logikáját. A hangsúly egyre
inkább az egyéni és a szervezeti szinten jelentkező ismeret és tudás hatékony együttműködésének a megszervezésére tevődik át.
Sajnos már nem elegendő a szervezet munkatársait a szükséges ismeretekkel, illetve a
megfelelő szaktudással felvértezni, ehelyett a
versenyképesség megőrzése érdekében a szervezeti tudást sokkal inkább a szervezeteknek
maguknak kell a saját szabályrendszerükbe és
üzleti folyamataikba beépíteni és azt felhasználni.
A folyamatos, több szinten zajló szervezeti tanulás, valamint az annak eredményeként létrejövő szervezeti tudás, annak rögzítése, tárolása
a szervezeti memóriában kulcsszerepet játszik,
ezért a tudásmenedzsment sikeres megvalósításában és a vállalat versenyképességének a
megtartásában számolni kell vele.
Amit azonban elméletben könnyű megfogalmazni, azt a gyakorlatban általában nagyon
nehéz kivitelezni. A nehézségek legfőbb oka
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abban rejlik, hogy bár már viszonylag sokat
tudunk az egyének és csoportok tanulásáról és
tudásáról, mégis kevés ismerettel rendelkezünk
a szervezet memóriájáról. Ezért azt mondhatjuk,
hogy aktuálissá vált a szervezet különböző területein megragadható szervezeti memória
vizsgálata. A cikkben a szerző rávilágít arra,
hogy valójában mit is jelent a memória a szervezetek életében, és milyen szerepet játszik a
tudásmenedzsment megvalósításában.

A szervezeti tanulás szerepe
A tudás alapú gazdaságban a versenyképesség
fenntartása érdekében a szervezeteknek korszerű, egyedi tudással kell rendelkezniük.
Meglévő tudásuk hatékony felhasználása, illetve
folyamatos fejlesztése a globalizálódó gazdaságban elengedhetetlen. A szervezetek belső
vagy külső forrásból szerezhetnek tudást,
mindkét eset különböző nehézségeket rejt magában. Nagyon sok vállalatnál „pazarlás” történik, amikor a szervezet nem tudja, hogy mit tud.
A munkatársak egyenként hiába rendelkeznek
magas szintű tudással, ha az nem emelkedik
szervezeti szintre, ha azt nem sikerül elterjeszteni a szervezetben, akkor az egyénekben rejlő
tudás kiaknázatlan marad. Ahhoz, hogy az
egyéni tudásból szervezeti tudás legyen, nagyon fontos, hogy a munkatársak megosszák
egymással a tudásukat. Ehhez azonban fontos a
megfelelő körülményeket kell biztosítani, tudásmegosztó kultúrát kell érvényesülése és
ösztönző rendszereket kell kialakítani.
A vállalatok természetesen a külső környezetből
is szerezhetnek tudást. Ennek egyik módja a
munkatársak integrációja, amikor más cégek
munkatársai hozzák magukkal a máshol megszerzett tudásukat. Nagyon fontos, hogy az új
dolgozó a vállalat számára hasznosítható tudását megossza új munkatársaival, illetve az is
lényeges, hogy a nem használható, esetleg
„rossz irányba vezető” tudásától képes legyen
megszabadulni, törölni a memóriájából, azaz
képes legyen felejteni. A szervezetek tanulhatnak más vállalatoktól is, aminek hosszú távon a
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legígéretesebb formája a kölcsönös tudáscserén alapuló, vagy ellenszolgáltatás fejében átadott együttműködő tanulás.
Akár külső, akár belső forrásból szerzi tudását a
vállalat, a tudás megszerzése önmagában még
nem elegendő. A szervezetnek el kell terjesztenie a tudását a szervezeten belül, valamint
rögzítenie kell azt a szervezet memóriájában.
De mi is tulajdonképpen a szervezeti memória?
Mielőtt rátérek a szervezeti memória vizsgálatára, szükségesnek látom bemutatni az általam legfontosabbnak vélt három kulcsfogalom: a
tanulás, tudás és memória kapcsolatát.
Mindenki számára elfogadott tény, hogy az
egyének tanulás útján tudásra tesznek szert, és
hogy ez a tudás rögzül az egyének memóriájában. E fogalmakat azonban kiterjeszthetjük a
csoport és a szervezet szintjére is, illetve beszélhetünk a szervezetek közötti szintről is.
Tanulmányomban nem foglalkozom az egyéni
és a csoport szinttel, a szervezeti és a szervezetek közötti szintre helyezem a hangsúlyt.

A szervezeti tudás értelmezése
A tudás természetével kapcsolatos kutatások
egyik alapvető kérdése, hogy a személyes tudás
milyen módon adható át mások számára, és
változik–e ilyen esetben maga a tudás természete, minősége. Egyes felfogások szerint a
szervezeti tudás nem létezik, mivel a tudás birtokosai, hordozói, az egyének. Más vélemények
szerint a szervezeti tudás személyektől függetlenül is létezik. Közösségi vagy szervezeti tudásként értelmezhetjük a szervezetek közösen
vallott nézeteit, felfogásait. Felvetődhet azonban
a szinergia hatásának a kérdése: a szervezeti
tudás lehet-e több mint az egyéni tudáselemek
összessége.
A szervezeti tudás fogalmát kétféleképpen is
értelmezhetjük: felülről és alulról közelítve.
− A felülről történő megközelítés szerint szervezeti tudásnak nevezhetjük azt a tudást,
amely független az egyének tudásától. Gon-
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doljunk csak arra, hogy amikor egy új munkatárs kerül a szervezetbe, még nem ismeri a
szervezet körülményeit, a régebbi munkatársak ismertetik meg vele a helyes magatartási,
viselkedési normákat és a szervezeti kultúra
sajátosságait.
− A szervezeti tudás alulról történő megközelítése az egyénekből indul ki és a személyes
tudásból építkezik. Ezen elgondolás szerint
szervezeti tudás úgy jön létre, hogy az
egyének egyéni tudásukat integrálva egy

magasabb szintet hoznak létre. A korábban
már említett szinergia jelenségének alapelve
szerint az egész több a részek összegénél.
Ezt érzékeltetem a 7-1. ábra diagramján feltüntetett fordított háromszögeivel. Például egy
projektmunka vagy egy közös feladat végrehajtása során együttműködve olyan késztetések érik az egyéneket a csoport részéről,
hogy teljesítményük meghaladja az egyénileg
elérhető teljesítmény összességét [7].

tanulás/felejtés

tudás

memória

szervezetek
közötti szint

szervezetközi
tanulás/felejtés

szervezetek
tudása

szervezetek
memóriája

szervezeti
szint

szervezeti
tanulás/felejtés

szervezeti
tudás

szervezeti
memória

csoport szint

csoportos
tanulás/felejtés

csoport
tudása

csoport
memóriája

egyéni szint

egyéni
tanulás/felejtés

egyéni
tudás

egyéni
memória

7-1. ábra Tanulás, tudás és memória többszintű értelmezése

A szervezeti memória
A szervezeti memória fogalmát a 19. században
a szociológiában fogalmazták meg először.
Emile Durkheim abból indult ki, hogy a közös
emlékezés az egyes személyek emlékezéséből
tevődik össze, és az információ a szimbólumok
cseréje révén megoszlik [5].
A szervezeti memória egyfajta gyűjtő memória,
csoportmemória, amely akkor jelenik meg, amikor különböző embercsoportok kapcsolatba
kerülnek egymással. Jóllehet Nelson és Winter
már 1982-ben megvitatta a szervezeti memória
természetét, önálló kutatási területté csak az
elmúlt években vált [18].
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A szervezeti memória (Organizational Memory),
illetve a szervezeti memóriarendszerek (Organizational Memory Systems) fogalmával egyre
gyakrabban találkozhatunk. A szervezeti memória vonatkozásában azonban sajnos sokan
csupán az adattárolási funkciót hangsúlyozzák.
A szervezeti memória tulajdonképpen nem más,
mint az egyének rendelkezésére álló tudás- és
ismeretanyag közös tudásbázisa. Fontos azonban tisztázni, hogy a szervezet memóriája nem
azonos az egyének memóriáinak összegével,
épp úgy, mint ahogy a szervezeti tanulás sem
azonos az egyéni tanulások összességével [3].
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Lényegesnek tartom elkülöníteni a szervezeti
memória fogalmát a szervezeti tudás fogalmától,
amelybe beletartozik minden olyan egyéni,
csoport vagy szervezeti szintű képesség, ismeret, tudás vagy információ, amelyhez a
szervezetnek közvetett vagy közvetlen hozzáférése van. A szervezeti memóriába ugyanis
nem tartoznak bele azok a képességek, melyek
csak bizonyos egyénekre jellemzőek, ezért azt
mondhatjuk, hogy a szervezeti memória független bármely tagjától. A szervezetek rendelkeznek olyan rutinokkal, értékekkel és adatokkal,
amelyek még a szervezeti tagok kicserélődése
mellett is viszonylag állandóak maradnak, tehát
léteznek olyan elemek, amelyek a szervezetre,
és nem az azt felépítő egyénekre jellemzőek [10].
A szervezeti memória az emberi tevékenységre
támaszkodik. Ahogy egyes embercsoportok
kapcsolatba kerülnek egymással, és az álláspontjaik közelítenek egymáshoz, értelmezhetővé válik a csoport identitása és kultúrája is. A
feladatok irányításakor, a szervezési munka és
a végrehajtás lebonyolítása során rutinelemek
jelennek meg. Ahogy a kultúra, a struktúra és a
rutin kapcsolatba lépnek egymással a fizikai
környezet és az élővilág fejlődésnek indul [18].
Walsh és Ungson szerzőpáros hat területen
azonosítja a szervezeti memóriát [21].
− Egyén: a szervezeti tagok kulcsfontosságú
tudással rendelkezhetnek. A közös tudás egy
részét az egyének a gyorsabb elérhetőség
érdekében saját memóriájukban tárolják.
− Szervezeti kultúra: gondolkodást és szemléletet vezérlő közös értékek, magatartási normák összessége. Leginkább a hosszú távú
memória részét képezi, ezért megváltoztatása
rendkívül nehéz és komplex feladat.
− Transzformációs folyamatok: ezek lehetnek
alapfolyamatok, információs folyamatok, munkafolyamatok, eljárásmódok, szervezeti rutinok, mint ahogyan például egy szerelősor
temérdek tudást rögzít az adott munkafeladat
elvégzéséről.
− Szervezeti struktúra: meghatározza az emberek helyzetét, magatartását és viszonyulását a
környezethez. A szervezeti struktúra megha54

tározza a munkaköröket, hatásköröket, felelősségi köröket, szervezeti szerepeket, ezáltal
olyan tudást rögzít, amely segít a felmerülő
feladatok elvégzésében. A struktúra is a
hosszú távú memória része, ezért a kultúrához hasonlóan nehezen változtatható meg.
− Környezet: az említett szerzők szerint a
munkahely fizikai környezete azért tartozhat a
szervezeti memóriába, mert kifejezi a szervezeten belüli hierarchiát, amelyen keresztül a
magatartásbeli előírásokat formálja.
− Külső tárolók: a formális és informális úton
megszerezhető információ és tudás tartozik
ide, gondoljunk csak a külső szakértők, tanácsadók szerepére.
Ahhoz, hogy megértsük a szervezeti memória
természetét, meg kell értenünk az egyes szervezeteket, amelyeket valójában olyan hasonló
tulajdonságokkal rendelkező embercsoportok
alkotnak, akiket normák és struktúrák szabályoznak [18].
Az O’Toole által alkotott szervezeti memóriamodell, különböző kutatók által tervezett korábbi
modellekből (többek között Walsh és Ungson
említett modelljéből) fejlődött ki, és az emlékezési struktúrák interaktív jellegét hangsúlyozza,
de O’Toole a szervezeti kultúra fő feladatának
tekinti az adatok, információk valamint az ismeret megőrzésének és újrahasznosításának a
közvetítését is. Az emlékezési struktúrák közötti
interakciós folyamatok arra utalnak, hogy ezek a
struktúrák dinamikusak és állandóan változnak
[18]. O’Toole szervezeti memóriamodelljét a 7-2.
ábra szemlélteti.
O’Toole a szervezeti memória emlékezési struktúráin a következőket érti.
− Kultúra: egy csoport alapvető előfeltétele,
amelyet érvényesnek kell tekinteni, és az új
tagok számára tanítani kell.
− Emberek: egyének csoportja, akik megosztják
memóriáikat. Az egyén előhívhatja a megosztott szervezeti memóriát és/vagy az ő saját
egyéni memóriáját, amely nem része a szervezeti memóriának.
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− Rutinok: a cselekvések ismétlődő jellegét a
szervezeten belül működő csoportok adják.
− Struktúra: szervezeten belüli szerepek, szabályok, kapcsolatok és hatalmi rendszer.
− Ökológia: az épületeket, az egyenruhákat, az
iroda elhelyezését és berendezéseit magában
foglaló fizikai környezet, amelyben a szervezet működik.
− Fájlok, jelentések és dokumentumok: elektronikus vagy papír formájában őrzik meg a
szervezet vezetői által jóváhagyott adatokat,
az információkat és az ismereteket.

emberek

rutinok

kultúra
file-ok,
dokumentumok

környezet

struktúra

7-2. ábra A szervezeti memória emlékezési struktúrái

Érdekes, hogy a bemutatott két szervezeti memóriamodell nem tartalmazza az információrendszert mint tudástárolót. Hackbarth és Grover viszont ettől eltérően az információrendszert
is a szervezeti memória részeként tárgyalja. A
szervezet formális információrendszere, amelyre az Organizational Memory Information System (OMIS) elnevezéssel szoktak hivatkozni, a
memória egyik legláthatóbb formája, amely elsősorban a tárolás jellegében és a megváltoztathatóságban tér el az eddig tárgyaltaktól [9].
Az információrendszer azért kaphat fontos szerepet a szervezeti memória tárgyalásakor, mert
a különböző informatikai alkalmazások segítségével lehetővé válik
− az egyének implicit tudásanyagának részleges rögzítése,

GIKOF Journal 3. évf. 5. szám

− a tanulást támogató szimulációs rendszerek
(CAL: Computer Aided Learning) alkalmazása,
amelyek elősegítik az implicit tudás átadását,
− a különböző kommunikációs hálózatok használata, amelyek pedig támogatják az explicit
tudás tárolását és továbbítását, valamint az
implicit tudás megosztását.
A szervezetnek több metaforája is létezhet. Ha a
szervezetre mint emberi agyra tekintünk, akkor a
tanulóképességet, a memóriát, az intelligenciát
fejlesztő és gátló tényezőket emeljük ki, valamint
az értelmi kapacitást úgy próbáljuk szétosztani,
hogy önszervezővé váljon a szervezet, azaz
képes legyen a váratlan kihívások megoldására.
Amennyiben a fentiek alapján modellezzük a
szervezetet, nem szabad elkövetnünk azt a
hibát, hogy a szervezetet, amelynek fő célja
önmaga előállítása, alapvetően zártnak tekintsük. Az előbbieken túl egy szervezetnek a külvilágból jövő információt is fel kell dolgoznia,
majd azt beépítenie a saját memóriájába [12].

A szervezeti memória
A szervezeti memóriát általánosan egyrészt a
tudástartalmakat feldolgozó folyamatain és
funkcióin keresztül, másrészt a hatékonysága,
illetve eredményessége alapján, harmadrészt
pedig a felépítése szerint szokták leírni. Vizsgáljuk meg ezeket az aspektusokat!

Funkciók
A szervezeti memóriában folyamatok zajlanak,
amelyek az emberi aggyal ellentétben nem kognitív módon működnek. Több szerző megpróbálta közelebbről jellemezni ezeket a folyamatokat [5]:
− Tudás megragadása: jelentős tudáshordozók
és dokumentumok felkutatása például a következő kérdések segítségével:
– Nem történt már ott egy hasonló eset?
– Hogy csináltuk eddig?
– Van már valakinek tapasztalata ezen a
területen?
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− Tudásintegráció: a tudásobjektumok jelentéstani összekapcsolása és fizikai tárolása egy
logikusan integrált metastruktúra alapján.
− Tudásfelhasználás: egy probléma megoldásához szükséges tudás megkeresése, amelynek
kiválasztása és elosztása az érintett személyek
hálózatán keresztül történik.

Hatékonyság/eredményesség
A szervezeti memória célja – éppúgy, mint az
egyéné – a tanulás megvalósítása és támogatása, ami a múlt tapasztalataira történő hivatkozás nélkül egyszerűen lehetetlen lenne.
Másrészről a szervezeti memória maga is a
tanulási folyamatok eredménye, ezért folyamatosan változik, de az új dolgok, ismeretek elsajátítása, befogadása sokszor megköveteli bizonyos tudástartalmak törlését, a már nem szükséges komponensek eltávolítását (felejtés).

Felépítés
A szervezeti memória felépítése az úgynevezett
„tudásobjektumok” csoportosulására orientálódik. A 7-3. ábra a vállalatgazdaságtan tudásszakterület példáján keresztül mutatja be a különböző tudásobjektumokat.
Tudásobjektumok
Tudásszakterület
Tudásterület
Tudásszekció
Tudásszegmens
Tudáselem
Tudástöredék
Tudásatom

Példák
Vállalatgazdaságtan
Marketing
Kommunikációs politika
Reklám
Reklámeszköz
Hirdetés
Tollvonás

7-3. ábra Tudásobjektumok a vállalatgazdaságtan
tudásszakterület példáján [5] alapján

IT-támogatás
A szervezeti memória támogatásához különböző információtechnológiai alkalmazások állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik
mind a tudásobjektumok tárolását, mind pedig
az adattípusok szerinti osztályozást. A nagy adat-
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állományokat rendszerint adatbázisokba rendezve kezelik, amelyekben az adatokat strukturáltan tárolják és meghatározott formában
teszik hozzáférhetővé a felhasználók számára.
A relációs és objektumorientált adatbázisok
meghatározott rendezési elv szerint tárolják az
adatokat. Mivel a nagy mennyiségű adatok
osztott kezelését, a biztonságos tárolást (beleértve a nem strukturált adatokat is) a hagyományos adatbázisok már nem képesek megvalósítani, ezért korszerű megoldásokra van
szükség.

Strukturált információk
A strukturált információk tárolása egy strukturált
és osztályozott adatbanki tárolóval történhet.
Ehhez egyrészt a hagyományos és objektumorientált adatbázis-rendszerek használata nyújt
segítséget, másrészt pedig a döntésekhez szükséges adatok feldolgozásának egy kibővített
lehetősége is kínálkozik. Ide tartozik az adattárház, az adatbányászat és az online elemzési
rendszer (OLAP).
Adattárház
Egy adattárház úgy képzelhető el, mint az explicit tudás bankja, amely strukturált információkból épül fel. Az adattárház-koncepció lényege
a döntést támogató folyamatok elemzésének és
kiértékelésének végrehajtásához szükséges,
túlnyomórészt kvantitatív adatok nagy mennyisége feldolgozásában és előállításában foglalható össze [1]. A felhasználóknak lehetőségük
nyílik például termékekre vagy vásárlókra vonatkozó felhasználóspecifikus struktúrák előállítására. Az eredmény szempontjából fontos a
kimeneti adatok minősége, ezért az adatok
meghatározott szűkítéseken, szűrőkön, keresztül (pénzügyi szűrő, évszámszűrő stb.) kerülnek
az adattárházba, ahol további feldolgozásuk
történik [5].
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Adatbányászat
Az adatbányászati módszerek a meglévő adatbázisokat statisztikai eszközök és fejlett módszerek segítségével elemzik [7]. Az adatbányászat fő célja a felhasználó számára fontos, új
információk, például korábban ismeretlen szabályszerűségek megállapítása. Az adatbányászat során megvalósul az adatok információvá,
majd tudássá történő transzformációja [14].
OLAP
Az OLAP (Online Analytical Processing) egy
speciális az adatbázis, amely az egyszerű relációs adatbázissal ellentétben többdimenziós, és
viszonylag egyszerű lehetőséget kínál terjedelmes adatállományok adatainak az együttes
elemzésére. A megfelelő lekérdezési kritériumok
megadása után az OLAP-alkalmazások lehetővé teszik az adatok kiértékelését, bizonyos
összefüggések feltárását és a viselkedési minták magyarázatát. Ennél a módszernél az okok
elemzésén van a hangsúly. Az OLAP-elemzési
eszközökre jellemző, hogy többdimenzióban
ábrázolják és elemzik az adatokat [5].

Strukturálatlan információk
A strukturálatlan információk olyan információk,
amelyek a vállalat nem automatizált eljárásaiban
fordulnak elő. A jelentésekben, dokumentumokban és könyvekben található információ
döntő többsége strukturálatlan. Egyes elemzések szerint egy vállalkozásban előforduló információk 80%-a strukturálatlan. A strukturálatlan információk problémakörét gyakran a Content Management” fogalmával jelölik, amikoris a
strukturálatlan adatokból metainformációkat (információk az információkról) hoznak létre. A metainformációk tájékozódási segítséget nyújtanak
az információkkal kapcsolatban, még mielőtt az
információkat részletesen elemeznénk. Eegy
térkép használata például megfelelő metainformációk (kerületek, irányítószámok) segítségével gyors és egyszerű.
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A bemutatott eljárások mellett persze még számos eszköz létezik (például előrejelzési módszerek, webalapú jelentések, mutatószámok
stb.), amelyek lehetővé teszik a strukturált és
strukturálatlan információk előkészítését [5].

A szervezeti memória jelentősége
Napjainkban a szervezeti memória tárgyalása
több szempontból is előtérbe kerül.
− Egyrészt, mert a szervezetek sokszor maguk
sem tudják, hogy mit is tudnak, ezért újra meg
újra fel kell találniuk ugyanazokat a megoldásokat, és újra meg újra el kell követniük
ugyanazokat a hibákat, hogy előbbre jussanak.
− Másrészt, mert a szervezeti memória bővíthetősége és rugalmassága meghatározza,
hogy az új szervezeti tudás rögzülhet-e a
szervezetben. Minden új tudás ugyanis a
szervezeti memóriában őrzött korábbi tudás
feltételrendszerében válik használhatóvá.
− Harmadrészt pedig, mert a szervezeti memória
befolyásolja, hogy a szervezetek miként észlelik és értelmezik a környezet jelenségeit, ennek
alapján hogyan reagálnak például a versenytársak akcióira és a fogyasztói igényekre [2].
Megállapítható, hogy a szervezeti memória –
akár informatikai, akár más megközelítésből
tekintve – fontos szerepet játszik a szervezetek
tanulási folyamataiban és tudásmenedzsment
tevékenységében. A szervezeti memóriának
fontos szerepe van a különböző tanulási eljárásokkal, vagy más módon megszerzett ismeretek és tudás rögzítésében (kódolás), azok
megőrzésében (tárolás), valamint hatékony felhasználásában (előhívás). A szervezeti tanulás
szempontjából, ezért jelentős figyelmet érdemel
az a tény, hogy az egyének tudása beépülhet a
szervezet memóriájába, és ezáltal új, közös
szervezeti tudás jöhet létre.
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A felejtés szükségszerűsége
A tartós tanulási képességnek része, hogy a
szervezet képes legyen felejteni is, ezért a
szervezeti felejtés fogalma szorosan kötődik a
szervezeti memóriához. Felejtésre különösen
akkor van szükség, ha a környezeti változások
hatására teljesen új ismeretek, készségek,
szemlélet és magatartás válik szükségessé.
Hedberg a következőképpen definiálja a szervezeti felejtés fogalmát: „Olyan folyamat,
amelynek során szándékosan szabadulunk meg
a már elavult, félrevezető tudástól.” [10]
A vállalatokban az új tudás és az új készségek
elsajátítása nagyban függ attól, hogy az emberek mennyire képesek és hajlandóak törölni
memóriájukból a régi beidegződéseket, elavult
szerepeket és magatartásmintákat. Alapvető
fontosságú az is, hogy az egyének képesek
legyenek megőrizni és az új mintákkal összehangolni azokat az elemeket, amelyek később is
hasznosak lehetnek [19].
A felejtést bonyolult pszichológiai folyamatokkal
lehetne leírni. Ezt tapasztalhatjuk akkor, ha
például egy új technológia bevezetésekor a már
megszokott régi tevékenységeket, műveleteket
el kell tudni felejteni, és „agyilag” is át kell állni az
új rendszerre.
Meg kell tanulnunk, hogy hogyan felejtsünk el
olyan beidegződéseket, amelyekre már nincs
szükségünk, hogy ezek helyét átvehessék az
újak. Ez néha nem is olyan egyszerű, de a
gyakorlatban annál fontosabb lehet. A Xerox
kutatási vezetője például hetente egyszer együtt
ebédel a senior teamleader-rel azért, hogy
megbeszéljék, mit tettek jól vagy rosszul, és mi a
tanulság mindezekből. Ezáltal a régi beidegződéseket újak válthatják fel [16].
Felejteni természetesen nemcsak a „fejekben”
kell tudni, hanem a különböző információtechnológiai támogató eszközök esetében is. Például a szervezeti memória és a szervezeti tudás
menedzselését támogató eszközök használatakor is szükséges lehet a régi, elavult, esetleg
hibás adatok és információk törlése. Mindkét
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esetben azonban kellő odafigyelésre és jelentős
erőfeszítésre van szükség. Egy adatot ugyan
viszonylag könnyen kitörölhetünk az adatbázisból, de figyelnünk kell arra, hogy a művelet ne
járjon más adatok elvesztésével. Sokkal nehezebb dolguk van azoknak az embereknek,
akiknek implicit tudásuktól, rutinjaiktól kell
„megszabadulniuk”, hiszen ezek a dolgok a
kultúrához hasonlóan a hosszú távú memóriában tárolódnak, így nehezen törölhetők.

A szervezet intelligenciája
Szervezeti intelligencia alatt a vállalat azon képességeit értjük, amelyekkel információt és tudást gyűjt, felhasznál, termel és hasznosít. E
képessége segíti a szervezetet a környezeti
változásokhoz történő gyors, kreatív és innovatív alkalmazkodásban. Ahogyan a szervezeti
tanulás több és más, mint a szervezeti tagok
egyéni tanulásának az összessége, úgy az öszszefüggés igaz a szervezeti tudásra, szervezeti
memóriára és természetesen a szervezeti intelligenciára is. Érdekes, hogy amíg a megfelelő
vezetési módszerek alkalmazásával a szervezeti intelligencia nagyobb lehet, mint az egyéni
intelligenciák puszta összege, addig a rossz
vezetési módszerek alkalmazása esetén a
szervezet intelligenciája kisebb lesz, mint az ott
dolgozók intelligenciájának együttese. A szervezeti intelligencia növelését nagymértékben
elősegítheti a szervezet „tanuló vállalattá” fejlesztése, amelynek fő jellemzője az állandó
tanulás, a rejtett tudások keresése és hasznosítása. [6]

Új tudás tudásmegosztás által
Mint azt már korábban említettem, nemcsak
szervezeti tudásról beszélhetünk, hanem több
szervezet által létrehozott, azaz szervezetek
közötti tudásról is. Egyre nagyobb hangsúlyt kap
a szervezetek közötti partneri kapcsolat és a
hálózati összekapcsolódás. E kezdeményezések célja a partnerszervezetek szinergiájának
kiaknázása, illetve a szállítók és a vásárlók kö-
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zötti kapcsolatok javítása. A hatékonyság növelése és a környezet változásaira történő gyors
és rugalmas válaszadás miatt a szervezetek
egymásra utaltsága megnövekedett. A szervezetek közötti kommunikációt segítik a szervezetek közötti információrendszerek, amelyek
elsősorban az internet közvetítésével működnek,
párhuzamosan azzal, ahogyan a világháló terjedelme, ismertsége és könnyű használata növekszik [15].
A vállalatoknak nemcsak azzal kell foglalkozniuk, hogy a belső tudásukat megosszák és
fejlesszék, hanem folyamatosan új tudásra is
szert kell tenniük. Ennek egyik módja a külső
tudáshordozók ismereteinek megszerzése,
azaz új munkatársak integrálása a szervezetbe.
A másik lehetőség a más vállalatoktól történő
tanulás, illetve a más vállalatokkal együtt történő tanulás. E kettő nem azonos; utóbbi feltételezi a kölcsönösséget, valamilyen új, közös
tudás létrejöttét. Bár a tanulási folyamat legtöbbször valamilyen tudáscsere által jön létre,
az átadott tudás ellenértéke lehet anyagi természetű is (például piacokhoz való hozzáférés,
ügyfélkör megosztása stb.).
Tanulási folyamat alatt azt a tevékenységet
értjük, amelynek során új tudás, képességek,
know-how megszerzése történik a szervezet
jövőbeli teljesítményének növelése céljából. A
tanulási folyamatban részt vevő partnerek
alapvetően kétféle módon viselkedhetnek [4]:
− Együttműködő tanulás esetén a partnerek
közötti kapcsolat hosszabb távon is életképes,
hiszen a feleknek közös céljaik vannak,
amelyet együtt kívánnak elérni, illetve ebből a
kapcsolatból közös előnyök származhatnak.
Így nyilvánvaló a „Nyerő-Nyerő” stratégia követése.
− Versenyző tanulás esetén az egyik partner
célja, hogy a lehető legtöbbet tanulja el a
másiktól, miközben az általa átadott tudást
igyekszik a legalacsonyabb szinten tartani.
Könnyen belátható, hogy ez az „együttműködés” hosszú távon nem tartható fenn, mivel
inkább csak az egyik félnek előnyös.
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A szervezetek tanulási képessége nagymértékben függ a tudáselemek átvihetőségétől, a
partner fogékonyságától, a kompetenciáktól és a
korábbi tapasztalatoktól. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy a szervezetek közötti tanulási
folyamatok esetében a felsővezetők meghatározó szerepet játszanak, mivel ők felügyelik és
alakítják ki a támogató struktúrákat, körülményeket, valamint allokálják az erőforrásokat.
A vállalatok egy speciális csoportja meghatározó
közvetítő szerepet lát el a tudás átadása során.
A tanácsadással, elsősorban vezetői tanácsadással foglalkozó cégek több különböző vállalatnál látnak el feladatokat. Az így megszerzett
tapasztalatokat más cégek esetében is felhasználhatják, ezáltal megvalósulhat a tudásáramlás. A több helyen összegyűlt tapasztalatok,
a sikerek és a kudarcok elemzése, valamint a
megoldási lehetőségek többszöri kipróbálása és
alkalmazása a tanácsadó cégen belül szintetizálódik, így a tanácsadók folyamatosan karbantartott, frissített és fejlesztett tudást adhatnak
tovább minden egyes feladat esetében, miközben új tapasztalatokat és tudást is szereznek [7].
Beszélhetünk a tudás megszerzéséről és az
együttműködésen alapuló közös tudás létrehozásáról, de be kell látnunk, hogy a két megközelítés nem ugyanaz.
A vállalaton kívüli tudás megszerzésének különböző módozatai lehetnek: [13]
− külső tudáshordozók ismereteinek a
megszerzése, vagyis új dolgozók toborzása,
− más vállalatok tudásának a megszerzése, így
például vállalatok megvásárlása, fúziók, jointventure-ök vagy stratégiai szövetségek kialakítása révén,
− érdekcsoportok (stakeholderek) tudásának
kísérleti projektek vagy ügyfelek fejlesztési
folyamatba történő integrációja révén történő
megszerzése, és
− különböző ismeretekkel kapcsolatos termékek – például szabadalmak, engedélyek vagy
adatbankok – megszerzése.
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Az új dolgozók integrálása egyértelműen személyzeti feladat. Arra kell törekedni, hogy a
személyzeti marketinget, a követelményprofilokat és a kiválasztási eljárásokat a vállalat tudáscéljaihoz és jövőbeli tudásportfolióhoz illesztve alkalmazzák. Rendkívül fontos tehát,
hogy a TM stratégiai végrehajtásába bevonják a
személyzeti menedzsmentet is, leginkább a
személyzeti politikának a TM-hez történő szisztematikus igazítása érdekében.
Természetesen nemcsak a vállalaton belüli
adat-, információ- és tudásáramlás megfelelősége szükséges a szervezet hatékony működéséhez, hiszen a vállalat szoros kapcsolatban
áll mind a beszállítókkal, mind a vevőkkel, mind
pedig a logisztikai lánc más tagjaival (alvállalkozók, szállítmányozó vállalatok). Egyre nagyobb szerepet kap a vevő-szállító kapcsolatok
kezelése és az ellátási lánc menedzsment. Ezért
a vállalati együttműködéseknek, az említett
szereplők közötti adat-, információ- és tudásáramlás minőségének és hatékonyságának a
szerepe a logisztikai lánc szereplőinek az eredményességében felértékelődik. Ezt számos
tényező befolyásolja. Nagyon fontos, hogy az
említett partnerek között létrejöjjön a kölcsönös
bizalmon alapuló tudásátadás, hiszen csak így
biztosítható, a vállalaton belüli és a vállalatok
közötti anyag- és információáramlás zavartalansága.
Nézzünk például egy logisztikai tevékenységgel
kapcsolatos példát. Napjainkban a legtöbb vállalat más vállalati tevékenységekhez hasonlóan
kihelyezi logisztikai tevékenységét valamely
külső szolgáltatóhoz, növelve ezáltal a vertikális
integrációt. Számolni kell azonban azzal a ténynyel, hogy ebben az esetben bizonyos, egyáltalán nem jelentéktelen, a vállalat folyamataira,
tevékenységére vonatkozó információt, illetve
tudást át kell adnia a külső logisztikai cégnek.
Ekkor tulajdonképpen egyfajta együttműködés
jön létre a vállalat és a szolgáltató között. Érdekesnek tartom megvizsgálni az „együttműködés” (valójában egy szolgáltató tevékenység)
során létrejövő tudásáramlási folyamatokat.
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Mivel a tanulás és a tudásátadás sikere csak
akkor jelentkezik, ha az együttműködés során
megszerzett tudás a saját vállalatba visszacsatolható és esetleges átalakítás után beépíthető,
ezért tudásorientált kooperációkra van szükség
[5].

Vállalati szövetségek tudása
A világméretűvé vált versenyben nagyon sok
vállalat számára egyetlen esély marad: összefogni más vállalattal, vállalatokkal. A szövetségkötés gyakori motivációs tényezője a gyártási ismeretek, technológiai eljárások átadása és
átvétele, a felhalmozott műszaki tudás egyesítése és kombinálása, illetve kiegészítése.
A vállalatok közötti tudásmegosztás egyik formája a stratégiai szövetségek esetében figyelhető meg. Stratégiai szövetség alatt értjük a
szervezetközi kapcsolatok sajátos formáját,
amely hosszabb távra szóló, stratégiai célokat
szolgáló, az üzleti partnerek viszonylagos stratégiai önállóságát megőrző, kölcsönösen előnyös együttműködés, amelynek keretében a
szövetség rendelkezésére bocsátott anyagi
eszközök és ismeretek által létrejön az üzleti
felek bizonyos mértékű tevékenységi integrációja [20].
Az üzleti partnerek stratégiai önállósága, döntéshozatali függetlensége a stratégiai szövetségre jellemző egyik legfontosabb megkülönböztető tulajdonság, ami azonban nem mondható el a vállalatközi kapcsolatok egyéb megjelenési formáiról, mint például cégfelvásárlás,
fúzió, franchise.

Franchise, mint tudástranszfer
A szervezeti tudás a piacon való sikeres érvényesülést és működést segíti, és így hozzájárul
mind a megfogható vállalati vagyonelemek (pénz,
erőforrások, infrastruktúra), mind pedig a megfoghatatlan vállalati vagyonelemek (márkanév,
vevői lojalitás, ismertség) növekedéséhez. Adott
szükségleteket a piacon nagyon sok vállalat ki
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tud elégíteni, a kínálati oldal sokszereplős. A fogyasztóknak túl sok termék közül pedig lehet
választaniuk. A szolgáltatóknak, ha meg akarják
szerezni, illetve tartani a fogyasztót, igyekezniük
kell a szükségleteket minél eredményesebben
kielégíteni, illetve minél pontosabban a változó
igényekhez kell alkalmazkodni.
Minden szervezetnek fel kell mérnie, mi az, amit
tud és mi az, amit nem tud. Ha egy cég ezt felismeri, akkor már megtette az első lépést a sikeressé váláshoz. Az üzleti életben számos
lehetőség kínálkozik arra, hogy a szervezetek
tudáshoz jussanak, hogy tudásukat egymás
között megosszák. A lehetőségek és a megoldások azonban sok tekintetben különbözőek,
amelyeket a választáskor figyelembe kell venni.
Az együttműködés egyik lehetséges formája a
franchise, amely, minden fél számára előnyös
jellemzője miatt, ma egyre inkább terjedőben
van számos.
Mi is az a franchise?
A franchise önmagában szolgáltatáscsomag
átvételét jelenti. A franchising gazdasági együttműködési forma, amelyben az egyik fél, az
átadó jogot ad egy vagy több átvevőnek védjegye, márkajelzése és egyéb megkülönböztető
jegyei, módszerei használatára az áruk eladása
vagy a szolgáltatások nyújtása területén [17].
Franchise akkor jön létre, ha a piacon jelen van
egy bizonyítottan sikeres tudással rendelkező
(franchisor) és egy erre áhítozó (franchisee) cég.
A piacon így más, értékes tudással rendelkező
szervezetek számára is lehetőség nyílik tudásuk
áruba bocsátására A tudás átadása révén befolyt pénzből pedig a meglévő ismeret tudatosan
fejleszthető, bővíthető, alakítható és felülvizsgálható.
Az a cég, amely tisztában van azzal, hogy tudása nem a legmegfelelőbb, adott pénzöszszegért hozzájuthat egy, a piacon már bevált
tudáshoz, illetve olyan technológiai eljárásokhoz,
melyek ezt a tudást megőrzik, illetve kezelik. Így
mindkét fél jól jár.
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A franchisee a franchisor szakértelme mellett
minden területen részesedik a márkanév, az
image használatából származó előnyökből és a
marketingerőből is. A franchisee a franchiserendszerbe lépéskor egyrészt egyszeri belépési
díjat, másrészt folyamatos, előre meghatározott
módon számítandó royalty-t, vagyis licence-díjat,
marketing és foglalási rendszer díjat fizet.
A franchise szerepe a tudásáramoltatásban
A szervezetekre elsősorban a tudásmegtartó
kultúra a jellemző. A tudásféltés nemcsak a
szervezeteken belül, hanem a szervezetek között is megfigyelhető, ami érthető is, hiszen a
vállalat egyedi tudása alapvető versenytényező.
A franchise, mint egyfajta tudástranszfer, lehetővé teszi, hogy bizonyos vállalatok jogilag
szabályozottan, ezáltal kockázatmentesebben
adják tovább üzleti tudásukat. A franchiseszerződés keretében, amelyre a franchise rendszer
épül, a franchisee explicit és implicit (tacit) tudást egyaránt kap. Az explicit vállalati tudás,
amelyet Lam kódolt tudásnak nevez, könnyen
átadható. [11] Ilyen tudás lehet például az infrastruktúrára, a külső-belső megjelenésre, a
technológiai, a műveleti leírásokra, valamint a
szolgáltatás minőségére vonatkozó ismeret. Az
explicit tudás a teljes üzleti koncepció átadásával kerül a franchisee-hoz. Alapesetben egy
üzleti vállalkozás beindításához rendelkezni kell
bizonyos iparági alaptudással. Ez esetben a
részletes program lehetővé kell tegye, hogy egy
személy, akinek korábbról semmiféle üzleti
gyakorlata sincs, saját felelősségére üzleti tevékenységbe fogjon egy olyan szervezettel a
háta mögött, amely egyébként nem állna
rendelkezésére.
A vállalatok közötti tudásáramoltatás során a
kritikus lépés az, hogy az implicit tudást hogyan
lehet eredményesen explicitté alakítani. Az implicit vállalati, úgynevezett beágyazott tudás
ugyanis sokkal nehezebben adható át, elsősorban megfigyelés útján transzferálható. Az
implicit tudás transzferálása szoros interakciót
igényel az átadó és az átvevő között, valamint
kölcsönös megértésen és bizalmon alapul. Ezért
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a „know-how” típusú, szervezeti gyakorlatban, a
rutinokban és a normákban létező implicit tudás
transzferálásakor különösen fontos a betanítási
és a képzési folyamat, valamint a folyamatos
szakmai segítség és irányítás. Ahhoz, hogy a
franchise is pontosan ugyanazt tudja nyújtani a
fogyasztóknak, mint a franchisor, alapvető fontosságú, hogy mindkét fél közös fogalmi rendszert használjon.

A fent elmondottakat, valamint a franchiserendszerben végbemenő tudásáramlási folyamatot a
7-4. ábra szemlélteti.
Ha beszélhetünk a szervezetek közötti tudásról,
akkor felmerül a kérdés, hogy a szervezeti
memóriához hasonlóan létezik-e a több szervezet tudását magában foglaló szervezetek
közötti memória? A téma érdekes, de erre jelen
tanulmányomban nem térek ki.

Tudásmenedzsment

egyszeri belépési díj + royalty
betanítási és képzési folyamat,
rendszeres szakmai segítség és irányítás
méretgazdaságosság,
szélesebb piaci jelentlét

franchisor

tudásmeghosztó
vállalati kultúra

explicit tudás
(egyszerűbben átadható)
- külső, belső megjelenés
- minőségre vonatkozó ismeret
- infrastruktúra
- szolgáltatás
implicit tudás
- technolgiai leírások
(főleg megfigyelésekkel)

franchisee
franchisee

...

franchisee

- know-how
- rutinok
- normák
közös fogalmi rendszer

kölcsönös megértés, bizalom

azonos minőségű szolgáltatás a fogyasztó számára

7-4. ábra Tudásáramlás franchise rendszerben

Összefoglalás
A szervezeti memória fontos tényező, amelyet a
tudásmenedzsment során figyelembe kell venni.
A szervezeti memória tudatos karbantartása és
hatékony felhasználása jelentősen befolyásolhatja a szervezeteken belüli változások sikeres
megvalósítását.
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A tudásmenedzsment gyakorlatának terjedésével a szervezet működése több területen is
megváltozik, de nem szabad abba a hibába esni, hogy a tudásmenedzsment, mint „menedzsmentdivat” válogatás és értelem nélküli alkalmazást eredményezzen, mert ebben az esetben
az elvárt hatékonyságnövekedés helyett akár
romlás is bekövetkezhet. Csak az eszközök
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tudatos és körültekintő megválasztása, valamint
azok rendeltetésszerű használata szolgálhatja
az elvárt célok elérését. [8]
Mind a szervezeti memória, mind a tudásmenedzsment támogatásában egyre nagyobb szerepet kap az információtechnológia. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a vállalat sikeressége és eredményessége szempontjából nem elegendő csupán az informatikai
háttér biztosítására koncentrálni (információs
technológia központú megközelítés), vagy csak
a menedzsmentmegoldásokat alkalmazni (emberközpontú megközelítés). Nem lehet ugyanis
eredményes sem a tudás bázisú rendszer, sem
a szervezeti memória, ha az alkalmazottak nem
használják azokat, például a megfelelő tudásmegosztó kultúra, vagy az ösztönzési rendszerek hiánya miatt. Ugyanakkor azt is el kell fogadnunk, hogy a tudásmenedzsment-elképzelés megvalósítása nem lehet hatékony információtechnológiai támogatás nélkül, és hogy az
említett megközelítéseknek kellő összhangban
és megfelelő arányban kell megjelenniük a vállalatok életében.
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ABSTRACT
Userland is far away. It is over the Ocean, over the Internet-penetration, and even it is over the
ECDL-Land too. Interesting and funny people live there. They are a little bit strange for the Hungarian
IT/IS specialists. Once upon a time the users lived in happiness, because their life was full with harmony,
understanding and respect. But they lost this harmony and understanding with the implementations of
computer-based applications. Therefore some crisis periods arrived in the business and in the IS/IT
branch as well. A very small thing solved the application crisis: the CLEAR RESPONSIBILITY for the
application. The user was assigned as ultimate responsible for the application. He/she had to defend the
application in front of the auditors, the Board and the shareholders and also in front of the authorities too.
This responsibility task is very hard but full with challenge. It might be successful if the user is well trained
for this responsibility. And there is one more other key success factor: the ultimate user responsibility must
be accepted by the management and by the concerned IT/IS specialists too. So we, IT/IS trainees/professors, we have a very important and urgent task to do: well prepare our next users to this responsibility, first in the high level education. But immediately we have to go further: to train this knowledge
in the secondary schools too. And there is a P.s. wish also on this postcard: the writer asks the audience to
love Userland’s people. The word love means here to give them the chance to take this very important
responsibility with full of win.

Bevezető gondolatok
Userland-ből küldték e lapot. Userland messze
van. Túl az Óperencián, túl az Intenet-elterjedtségen, sőt még ECDL-földön is túl. Érdekes és a
hazai informatikusok számára kissé furcsa
emberek élnek itt. Sokat tettek azért, hogy a
munkájukat könnyítő eszközöket használjanak,
hogy harmóniában éljenek a feladataikkal és a
környezetükkel. Persze nekik könnyebb, őket
nem öleli körbe a Való-világ és a Nagy-Testvérföld. Ők értik a számítógépes rendszereiket,
együtt élnek velük, sőt szinte együtt lélegeznek
azokkal.
Nem volt ez mindig így. Hosszú utat jártak be
addig, amíg ide eljutottak. Mesélik az itteniek,
hogy őseik mindig is tudtak szervezni. Sok nagy
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dolgot véghezvittek, amiket ma projekteknek
mondanánk. Nem volt ugyan számítógépük,
sem más technikai eszközük, mégis hatalmas
erőforrásokat tudtak mozgatni, nagy egységek
közigazgatását voltak képesek megszervezni. A
kezdetleges hírközlésük is nagyon gyors volt a
körülményekhez képest, bár csak a legfontosabb hírek haladtak napi több száz kilométeres
sebességgel. A dolgok működését tekintve
azonban az emberek harmóniában éltek. De ez
természetes is volt, mert minden átlátható és
emberi léptékű volt. Minden a szemük előtt zajlott, minden megfogható volt. Az élet harmóniáját a jó szervezés adta, a beléjük nevelt szeretet
pedig olyan eredményes együttműködést alakított ki, amelyet nem tépett szét semmiféle
pártoskodás, semmiféle érdekellentét sem.
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A számítógépes alkalmazások bevezetésével
azonban ők is elvesztették ezt a boldog állapotot.
Először csak nem értették a történteket, később
szinte belezavarodtak a körülöttük zajló eseményekbe. Számukra mások idegen nyelvet
beszéltek, és ráadásul azt állították, hogy ők
éppen a usereket jöttek megváltani. A két tábort
összebékíteni akaró régimódi szervezők pedig
előbb-utóbb kihaltak, még írmagjuk sem maradt.
Ez a folyamat természetes és magyarázható. Az
alkalmazások csúcsteljesítményei, az integrált
alkalmazások még a szakemberek számára is
sokszor nehezen áttekinthetőek, a felhasználók
számára pedig egyenesen misztikusak. Userland-ben a felhasználók és az informatikusok a
nehézségek hatására két táborra szakadtak. A
gyakorlott rendszerszervezők fokozatos elmaradása, hiánya pedig ráadásul erősítette azt a
látszatot, hogy nem is két tábor, hanem inkább
két szekértábor van. Bár születtek különböző
megoldások, a problémát mégsem szüntették
meg, így az alkalmazások kiszervezése sem járt
eredménnyel. A gondok megmaradtak, csak a
felelősök változtak.

A változás

hamos csökkenésével ez a jelenség csak erősödik, a pénzügyi rendszerekért például ma már
az illetékes vezetőnek kell helyt állnia. Ezt csak
erősíti, hogy az Enron-botrány hatásaként megszületett a Sarbanes-Oxley törvény, amely a
felhasználó kötelességévé teszi, hogy megfelelő
rendszert alkalmazzon. Lehet, hogy egyes országokban, egyes vidékeken még további kudarcok és botrányok kellenek a felelősség helyére kerüléséhez, de a folyamat egyértelmű és
visszatarthatatlan.
Az alkalmazási felelősség átadása azonban
tisztességtelen lenne, ha a feladatra nem készítenék fel a felhasználókat, de ezt a felelősséget nem lehet pusztán PC-ismeretekkel felvállalni, ide nem elég egy ECDL tanfolyam, és
nem az Internetet kell ismerni. E felelősség felvállalásához az alkalmazásokkal, azok törvényszerűségeivel kell tisztában lenni, még
pedig alaposan! A felhasználónak ki kell szabadulnia a beskatulyázott helyzetéből, sok tanulás és munka árán fel kell nőnie e feladathoz,
alkotó felhasználóvá kell válnia.

A felhasználók kiszabadulása a
többszörös rabságból

Senki nem gondolta előre, hogy milyen alapvető
változást hoz majd egy aprónak tűnő felelősségi
kérdés. Először egyes helyeken, majd utóbb
általános ellenőrzési követelményként, de szinte
mindenütt elterjedt, hogy a felhasználó egyedül
és kizárólagosan felel a számítógépes alkalmazásáért. Általánosan elfogadottá vált, hogy ha az
alkalmazás nem működik megfelelően, akkor a
felhasználó rontott el valamit. Nem állított fel
pontos és teljes felhasználói követelményrendszert, vagy nem megfelelően vette át az elkészült
alkalmazást, vagy nem jól használta azt stb.

Talán költői túlzásnak tűnik azt mondani, hogy
rabság, amikor a felhasználó –eszi, nem eszi,
nem kap mást alapon– kap egy alkalmazást,
érdemben azonban nem szólhatott bele annak
születésébe. Vajon nem szellemi rabság-e,
amikor nem kell gondolkodni? Amikor felülről
kap az ember mindent? Ekkor szinte megáll az
idő, berozsdásodnak a gondolatok, begyepesedik az agy.

Örvendetes, hogy az egyes ágazatokban már
bevezették az alkalmazások minőségre befolyást gyakorló kötelező validálását, amelynek
során a felhasználó, természetesen az illetékes
minőségbiztosítóval a háta mögött, egyedül kell,
hogy megvédje a rendszer működési helyességét. Az alkalmazások biztonságának a ro-

− saját kényelmük, a változásokkal szembeni
ellenállásuk,
− a vállalati hierarchián és működésen belüli
korlátaik,
− az informatikusi elefántcsont-torony, az informatikus eltérő nyelve és eltérő gondolkodásmódja.
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Ilyen értelemben a felhasználók többszörös
rabságban éltek, mert szorította őket:
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A felhasználó felelőssége egyértelműen kényszerhelyzet, amelynek szorító ereje kell szükséges a kényelmen történő felülemelkedéshez,
hogy a változások, mégpedig a felhasználó
szempontjából drámai (és az első időben embertelen) változások elfogadásához. Mennyivel
egyszerűbb, ha nem kell a dolgokba beleszólni,
ha kívülállóként élheti meg az ember a helyzetet!
Mihelyst felelőssé válik a felhasználó, akkor már
nem lehet azon panaszkodni, hogy mások (t.i. a
vezetők és az informatikusok) rossz rendszert
készítettek. Nem szabad siránkozni azon, hogy
olyan rendszerrel kell dolgozni, ami használhatatlan, ami nem megkönnyíti, hanem inkább
megkeseríti az ember életét.
A hatékony informatikai alkalmazásokhoz azonban a vállalati vezetés hozzáállásának is változnia kellett. A felhasználók, nem kevés alappal,
azt érezték, hogy amit a vezetés elhatározott, az
szent és változtathatatlan. Azt érezték, hogy a
felhasználónak esélye sincs véleménye kifejtésére, nem is kérdezik meg, vagyis szellemi
rabságba, de legalábbis szellemi tunyaságba
lökik. A felelősség komolyan vétele ebben is
megoldást hozott. Csak akkor tudták a vezetők a
felhasználókon a felelősséget behajtani, amikor
a követelmények megfogalmazási jogát és kötelességét átadták a végrehajtó szintnek. Bár az
új helyzetben a felhasználók érdemi módon
szólnak bele saját alkalmazásaik fejlesztésébe,
és ezzel a működésen belüli szerepük is jelentősen felértékelődött, mindig maradnak olyan
stratégiai döntések, amiket a vezetőknek kellett
meghozniuk. Az alkalmazások során ugyanis
mindig vannak és lesznek olyan felhasználói
érdekütközések, ezeket is a vezetői szinten kell
feloldani.
Az informatikusok esetenkénti vezető szerepe
azonban megszűnt. Ezután már nem ők mondják meg a felhasználóknak, hogy mit csinálhatnak, hanem a felhasználó mondja meg az informatikusnak, hogy mit oldjon meg. Furcsa (de
az emberi természet ismeretében mégis természetes), hogy erről egyáltalán beszélni kell,
hiszen az alkalmazások készítése és működtetése egyfajta szolgálat kell legyen! Folyton és
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világosan látni kell, hogy mi miért van. Ha viszszatérünk a felelősségi síkra, akkor látnunk kell,
hogy amíg nem a felhasználó volt az alkalmazás
felelőse, addig valójában nem is volt felelős,
jóllehet az informatikust egy rossz alkalmazásért
akkor is lehet szidni, ha a gazdálkodási felelősséget nem veheti át a felhasználótól (és
végső soron az egyszemélyi felelős vezetőtől).
Ilyen értelemben azonban soha sem az informatikus a végső felelős de így soha nem is lesz
az. A végső felelős kimondatlanul is a felhasználó volt, és mindig is ő marad.
E hármas szabadulásnak egyszerre kell eljönnie.
Nem lehet ugyanis sikeres, ha a felhasználó már
átvállalná a felelősséget, de a vállalat vezetése
ehhez nem teremt megfelelő környezetet, azaz
a maga részéről nem fogadja el, és nem támogatja ezt az új helyzetet. Ugyanúgy sikertelen
lesz a próbálkozás, ha ehhez az informatikus
nem társ. Törvényszerű, hogy mindhárom félnek
egyszerre és egyenlően akarnia kell az új
helyzetet. Mindhárom félnek a maga módján
hozzá kell járulni ahhoz, hogy a felhasználói
felelősség felvállalása eredményes legyen, azaz
sikeres és gazdaságos alkalmazás készüljön.

Diplomások képzése
A felelősséget azonban nem elég valakire ráruházni, fel is kell készíteni a feladatára. Az
üdvözlőlap írójának határozott véleménye, hogy
minden leendő diplomás alapos és mély alkalmazási ismeretekkel kell rendelkezzen. Bár
lehetnek olyan szakmák, amelyekhez középtávon, sőt akár esetleg hosszú távon sem szükséges az alkalmazási tudás (Rejtő Jenő a kőfaragókat, balett-táncosokat és illemtanárokat
sorolná ide), mégsem illene az informatikától
elvileg távoli szakmákat kizárni, mert vált már
ragyogó informatikus zeneakadémiai végzettségűből, de akár a sportra is ráférne egy kis
szervezés.
Az alkalmazási képzést a gépkocsivezetői jogosítvánnyal vagy a nyelvvizsgával lehet párhuzamba állítani. Mindegyik a maga módján a
demokratizálódást fejezi ki: a gépkocsit már
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mindenki maga vezeti, és egyre kevesebb ember mellé kell tolmács idegen nyelvi környezetben. Ugyanígy egyre kevesebb felhasználó
mellé kell majd informatikus azért, hogy a követelményeket megfogalmazza, hogy azok teljesülését ellenőrizze, vagy hogy az alkalmazást
annak szabályai szerint használja.

Visszatérve a gazdasági informatika mezejére:
beszélni lehetne az iskola gazdasági működéséről, adminisztrációjáról, egy társasház irányításáról, a köztisztaság megteremtéséről és más
hasonlókról. Túl merész elképzelések ezek?

Fogékony korban képezni

Szent Márton napjára írta az üdvözlőlapot
szerzője, és annak felolvasásakor (a II. Gazdaságinformatikai Konferencián, Győrben) a résztvevők szinte odaláttak Szent Márton hegyére
(Pannonhalmára). De nem ezek adták a hasonlat alapját, hanem a munkabefektetés és az
idő fontosságának a hangsúlyozása. A Szent
Márton napi bor a leggyorsabban elkészülő,
komoly újbor. Olyan, mint Franciaországban a
Beaujolais Nouveau.

Vajon reménytelen kamaszokat a dolgok működésére megtanítani? Bizonyosan nem! Vajon
reménytelen megértetni velük a folyamatok logikusságát? Az üdvözlőlap írója annak idején
technikumba járt középiskolába. A tananyagból
nem hiányzott az üzemszervezés, merthogy
akkori gépipari technikumról van szó. A tizenéves tanulók élvezettel és örömmel tanulták az
egyedi gyártás vagy a sorozatgyártás fortélyait,
a vállalat működésének adminisztrációját. Igaz,
hogy ragyogó tanárok tanították mindezeket.
Hitelesen, és a lexikális tudás mellett egyfajta
szemléletet adva, nevelve a kamaszokat. Aki
akkor a jó technikumokat kettessel képes volt
elvégezni, az további tanulás nélkül teljesítette
az egyetemi szintet, legalább négyessel, de
gyakran még jobb eredménnyel. Középiskolás
korban már van némi életszemlélet, az ember
talán ekkor a legfogékonyabb az új dolgokra.
A még fiatalabb korban való alkalmazási képzés
gondolata ma még túl merésznek tűnik, de az
sem reménytelen. Hiszen létezik olyan gyermekkönyv, amely az emberi test működését
magyarázza el, létezik olyan, amely a vállalat
működését világosítja meg. Miért ne lehetne a
számítógépes alkalmazásokról is mesélni, akár
óvodásoknak is? Itt át kell lépnünk a gazdasági
informatika kereteit, amelyeket eddig kimondatlanul betartottunk ezen üdvözlőlapon. Mert
érdemes gyermekeknek algoritmusokról beszélni, például az utcasarkon való átkelés szabályain keresztül. Beszélni lehet az automata
mosógép működéséről is. Vagy más gép vezérléséről. Vagyis működésről, algoritmusokról,
logikáról.
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Mint a Szent Márton napi bor

Mikortól kezdik készíteni a Szent Márton napi
bort? Semmiképp nem a szürettől. Az csalóka
dolog, szemfényvesztés lenne. Valójában a
folyamat a szőlőterület előkészítésével kezdődik,
évekkel a szüret előtt. A területet gondosan
előkészítik, mélyen megtrágyázva a földet, majd
az oltványokat elültetik. Évekig gondosan nevelik azokat, vigyázva fejlődésüket, irányítva az
ágak növekedését. Mindeközben az ültetvényt
gondosan tisztán tartják. Végül termőre fordul a
terület. Szüretkor szépen begyűjtik a termést,
ügyelve arra, hogy csak az egészséges szőlő
kerüljön a présbe, majd a hordókban a must a
gondos és folyamatos érlelés hatására Szent
Mihály napjára letisztul, beérik.
Mikor indul egy alkalmazásfejlesztés? Semmiképp sem az első fejlesztési értekezlettel. A
résztvevők évekig tanultak azért, hogy majd
megkezdhessék a munkát. De a tanulás nem
elég, tapasztalatot, gyakorlatot is kell szerezni,
mert az alkalmazásfejlesztés pusztán könyvből
vagy csak tanfolyamon alig sajátítható el.
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Sokrétű párhuzamot találunk a Szent Márton
napi bor és az alkalmazásfejlesztés között:
− A talaj-előkészítés megfelel a képzésnek,
hiszen a felhasználónak (de az informatikusnak is) évekig kell tanulnia az alkalmazások
megértését, azok működtetésének a befogadását. Ez lehet a jól előkészített alap.
− Az ültetvény növekedése és termőre fordulása megfelel a gyakorlat megszerzésének,
hiszen a kiképzett felhasználó még nem kész
a felelős részvételre. Folyamatokban talán
már képes gondolkodni, esetleg működési
szabályzatokat is készíthetne már. Tapasztalatokra van azonban szüksége, mert az alkalmazások minden rejtett tudását csak gyakorlattal lehet megszerezni. A szőlőtő is évekig erősödik. Amíg nem erősödik meg, addig a
természet nem rakja rá a fürt érlelésének
terhét.
− A szőlő érése megfelel az alkalmazás tervezésének. Az alkalmazást is érlelni kell a tervezés során. A tervezési időt nem szabad
megtakarítani, mint ahogy a szőlőt sem érdemes korábban leszedni. A szőlő sem érik
már leszedve, az alkalmazás sem lesz már
jobb a kivitelezés során. Sőt csak romolhat a
minőség a továbbiakban, csak hibákat vihetünk be a nem megfelelő kivitelezéssel.
− A szüret megfelel a felhasználói követelmények véglegesítésének, vagy pontosabb szakaszolás szerint a követelményekből származtatott specifikációnak. Ez az a pillanat,
amikor sokminden eldőlt, meghatározódott.
Ha jó a specifikáció, már lehet örülni is, de
csak olyan óvatosan, mint a must facsarásánál. Még lehet ecet a bor helyett.
− Az érlelés megfelel a kivitelezési szakasznak.
Ekkor kell mindent a szakma szabályai szerint,
pontosan végezni. Lehet gyorsan is végezni,
de csak éppen annyira gyorsan, amennyire az
adott technológia megengedi. A Szent Márton
napi bor érlelése megfelelhet a gyors alkalmazásfejlesztésnek.
− A kóstolás párhuzamba állítható a teszteléssel.
A hasonlóság köztudott, ugyanakkor a korszerű informatikai minőségvizsgálati mód-
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szerek éppen arra törekednek, hogy ne a
kóstoláskor derüljön ki a hiba, mert akkor már
általában késő.
− Végül a palackbafejtés lehet az üzembeállítás.
Az alkalmazásfejlesztéshez tehát időigényes
beruházások kellenek. Ezt mindenkinek tekintetbe kell vennie! Még egy jéghegyből is több
látszik ki, mint amekkora alkalmazási részről
általában gondolkodunk, a többi rész mind rejtve
marad. Ezek a rejtett részek ütnek azután vissza,
ha nem oldották meg azokat becsületesen. Tehát az alkalmazásokhoz ugyanolyan hatalmas
befektetéseket kell tennünk, mint a Szent Mihály
napi borhoz. Lehet cukorból és vízből meg
vegyszerekből néhány nap alatt alkoholos löttyöt
készíteni, de azt senki ne nevezze bornak!
Amilyen természetes az, hogy elítéljük a borhamisítókat, olyan természetes legyen az is, hogy
elítéljük a felhasználói igények nélkül készülő,
nem megtervezett és összebarkácsolt számítógépes alkalmazásokat, pontosabban szólva
azok készítőit. A borhamisítók elleni kampány ”sikeréhez” várhatóan hasonló sikerű lesz
az informatikai barkácsolók elleni kampány is.
Az ok itt is a pénz. Nem elég tehát a borhamisítók ellen küzdeni, hanem a fogyasztókat is
meg kell győzni arról, hogy egészségükre ártalmas, ha pancsolt löttyöt isznak. Mint ahogy
szintén az egészségükre ártalmas az is, ha alkalmatlan, szakszerűtlen, rossz, barkácsolt alkalmazást használnak.

Hasonlatok, párhuzamok
Userland-ben előszeretettel és sikeresen használják a hasonlatokat egyes alkalmazási kérdések megvilágítására. Ezzel a láthatatlan, és
éppen ezért nehezen érthető informatikai problémát visszavezetik ismert és sokszor látott
élethelyzetekre. Azt vallják, hogy még a legelvontabb alkalmazási részlet is megérthető, ha
megtaláljuk hozzá azt a párhuzamot, amely
fellebbenti a fátylat az addig titkos részletekről.

GIKOF Journal 3. évf. 5. szám

Gondolatok 
Csak idő és élettapasztalat kérdése, hogy milyen gyorsan és milyen jó hasonlatot találunk az
informatikai szakmai kérdésre. És még valami
kell: jó szándék és gyakorlat. Szándék arra,
hogy a magyarázó addig keressen jobbnál jobb
példákat, amíg a kérdező meg nem érti azt. A
gyakorlat pedig a hasonlatokat “emeli négyzetre”. Mert a hasonlatok is hasonlítanak egymásra,
a magyarázatok is hasonlítanak egymásra. Figyelni kell az alkalmazás és az élet apró jeleire
és azok alapján sikeres lesz a magyarázat.

Egy userland-i főbűn
Már a kis usereket is úgy nevelik gyermekkoruk
óta, hogy az alkalmazásokban egyetlen megbocsájthatatlan dolog van: ha bármelyik közreműködő (felhasználó, informatikus vagy vezető) valamit nem tud vagy nem ért, és azt nem
kérdezi meg, arra nem kérdez rá. Nincs ennél
nagyobb vétség az alkalmazásban. Ezen erkölcsi törvényhez még szorosan hozzátartozik
az is, hogy a meg nem értett dolgokról ne nyilatkozzunk!
A tapasztalt, öreg userek máig állítják, hogy a
rabságukból való kiemelkedésük alapvető tényezője volt a pontos megértés, és ehhez a
kérdéseik vezették el őket. A megértés szándéka egyféle alázat. Alázat a feladattal szemben,
alázat az alkalmazással szemben. Annak tudomásul vétele, hogy az alkalmazás legyőzheti
az embert.
Az alkalmazások készítése bizalmi légkört kíván.
Hogyan alakulhatna ki bizalmi légkör ott, ahol
nem lehet biztosan tudni, hogy a másik érti-e a
dolgát? Sőt e jelenséget általánosítani lehet és
érdemes. Minden többszereplős alkotó munka,
sőt akár sportteljesítmény igényli az egymás
iránti bizalmat. Még a kutyának és a gazdájának,
vagy a lónak és a lovasának is bíznia kell egymásban. Hát még mennyire fontos, hogy az
alkalmazás szereplői megbízzanak egymásban!
A bizalmi légkört annak tudata teremti meg, hogy
a másik szereplő biztosan ural minden szükségest. Ha pedig ebben csalatkozunk, az a megcsalatás tipikus esete.
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Az alkalmazásokban nincs helye sem a mellébeszélésnek, sem a problémán való átlépésnek!
Erre nevelni kell a résztvevőket! Ki kell alakítani
azt a munkalégkört, amelyben nem létezik buta
kérdés, csak lusta kérdező.

Az összetartó tudásszint
Régebben az informatikus megtanulta az alkalmazás minden részletét. Így olyan szakértő
vált belőle, aki a felhasználó munkáját képes volt
elvégezni, esetenként magasabb színvonalon is.
Ez féloldalas helyzetet szült, ezért is volt kiszolgáltatott a felhasználó az informatikusnak.
Userland-ben már régebben, napjainkban azonban a világ más tájain is a felhasználók egyre
több feladatot vesznek át az informatikustól. Már
ők készítik
−
−
−
−
−

a felhasználói követelményeket,
a tesztelési terveket és a rendszerteszteket,
az alkalmazás használatának oktatását,
az alkalmazás elsőszintű hibaelhárítását,
esetenként az alkalmazás technikai működtetését is.

A korábban féloldalas helyzet egyensúlyba került. Nem csak az informatikus tanulta meg az
alkalmazás szakmáját, hanem a szorgalmas és
intelligens felhasználó is mélyen belemerült az
informatikai munkába. És újabban egyre több
olyan feladatot végez el, amelyet korábban csak
az informatikus végzett. Az informatikai és a
felhasználói tudásszint tehát az alkalmazások
vonatkozásában összetart, fontos tehát, hogy a
képzés ezzel összhangban legyen. Userlandben
elképzelhetetlen az, hogy a felhasználóknak
csak irodai alapszoftvereket tanítanak alkalmazás címén. Itt az Office helyett az integrált
alkalmazásokat, azok törvényszerűségeit, a
rendszerkészítés és az üzemeltetés szabályait
kell elsajátítaniuk. Ezen kívül az utóbbi évek
szemléletbeli változásainak hatására az alkalmazás ellenőrzése és folyamatos kézbentartása
alapvető elemmé vált. Nem csak a validálási
kényszer és a Sarbanes-Oxley törvény miatt,
hanem az élet napi veszélyeztetettségei miatt is.
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A tudásszintek konvergenciáját az is segíti, hogy
ma már nem a lexikális tudás a legfontosabb,
hanem a szemléletmód. Ehhez azonban más
tankönyvek kellenek. Rájöttek arra, hogy a
sok-sok tényt hiába rakják bármilyen logikus
rendbe, az önmagában nem szül szemléletmódot. Olyan szakkönyvekre van szükség,
amelyek véleményeket és érzelmeket ír le,
amelyekkel még az átlagos tanár is képes magas szinten oktatni, sőt nevelni.
Az összetartó tudásszint végső bizonyítékát az a
userland-i kulcselem adja, amely szerint a felhasználó képes az alkalmazás ellenőrzésére.
De erre csak az a felhasználó képes, aki tudja,
mit kell ellenőrizni. Gondoljunk bele: ha ismerjük
az összes lehetséges hibát, amit keresnünk kell,
akkor nagyon mélyen ismerjük az alkalmazást!
Ez a tudás legmagasabb foka!
Az ellenőrzés alapját az az ismeret adja, amivel
a felhasználó érzi és látja az alkalmazás kockázatait, és ezek alapján képes arra, hogy célszerű folyamatba épített ellenőrzéseket kérjen/
tervezzen az alkalmazásba. Az ellenőrzés Userland-ben nem utólagos feladat, hanem az első
elképzelésektől kezdődő kötelesség, mely már a
felhasználói követelményekben kiteljesedik.

A látszólag felesleges dolgok
tisztelete
Az eddig felsoroltak már rengeteg újdonságot,
változást tartalmaznak. Azonban még ez a
rengeteg új dolog sem elég a teljes sikerhez, a
minőségi és a megbízható alkalmazásokhoz. A
további userland-i jellemzők közül egy dolgot
feltétlenül ki kell emelni, mert bár a mögötte levő
jelenség hallatlanul egyszerű és magától értetődő, az informatikai szakmában mégis szokatlan. Ez a magától értetődő és minden intelligens,
egyszerű ember által gyakorolt valami: a látszólag felesleges dolgok tisztelete.
Vajon nem felesleges dolog-e takarítani ott, ahol
újra gyűlik a piszok? Vajon nem felesleges dolog-e az utcát söpörni akkor, amikor a következő
percben arra jövő máris eldobja a csikket? A
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kérdéseket sorolni lehetne a végtelenségig. A
végtelen sok hasonló kérdésre azonban egy a
válasz: nem felesleges a rendért és a zavartalan
működésért dolgozni, akkor sem, ha azt menten
tönkre teszik.
A munkahelyen és az alkalmazásokban nagyon
sok olyan látszólag felesleges elem van, melyek
nem képesek azonnal visszavágni, ezért elhanyagolásuk sokáig észrevétlen marad. Amikor
takarékoskodni kell az idővel vagy a pénzzel,
akkor ezek elhagyhatók vagy elhanyagolhatók.
Mindenki ismeri e dolgokat:
− a dokumentálást,
− az alapos tesztelést,
− a felhasználók folyamatos és visszatérő
képzését,
− a változások következményeit mutató dokumentumokat,
− a törzsadatok időnkénti tisztítását,
− a felesleges, már nem használt alkalmazási
funkcióinak a kiiktatását, vagy
− az új igények és ötletek folyamatos gyűjtését.
Általános vélemény, hogy ezen elemekre kisebb
figyelem is elég, netán időlegesen vagy végleg
elmaradhatnak. Ezzel a téves nézettel szálltak
szembe Userland-ben, mert rájöttek arra, hogy
az alkalmazás lepusztul, ha nem törődnek a
látszólag felesleges elemekkel is. Rájöttek arra,
hogy ha leveszik a kocsma faláról a “padlóra
köpni tilos” feliratot, ezzel még a dolog nincs
elintézve. Ha nem törődnek a kocsmák folyamatos tisztaságával, ahol még az illemhelynek is
ragyognia kell, akkor az oda járók nem lesznek
igényesek, és nemsokára újból piszkos lesz a
kocsma. És akkor nem büszkélkedhetnek a
mondásukkal: minden ország olyan alkalmazásokat érdemel, amilyenek a kocsmái.
Van egy másik síkja is a látszólag felesleges
dolgoknak. Az itt levő jelenségek legalább anynyira fontosak, mint az előbb leírtak, hiszen arról
van szó, hogy a többiekkel és a jövővel való
aktív kapcsolatban kell dolgozni. Nem csak a
saját munkakör tennivalóit kell jól elvégezni,
hanem “az egész pályát kell nézni”, figyelni és
látni kell mások tevékenységét is. És előre is kell
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tekinteni. Az alkalmazásokban egyre több dolog
összefügg. Ha az összefüggő feltételeket csak
az utolsó pillanatban próbáljuk biztosítani, akkor
már lehet, hogy késő van. Ez, a többiekkel és a
jövővel való aktív kapcsolat hasonlít a defenzív
gépkocsivezetéshez, érezni és látni kell, hogy a
többiek hogyan viselkednek, sőt hogyan fognak
viselkedni. Érezni kell, hogy „mi jön a kanyar
után”. A működés során számtalan váratlan és
előre nem látható helyzet alakul ki, amit azok
oldanak meg a legjobban, akik figyelnek másokra és a várható jövőre.
A látszólag felesleges dolgok azért látszanak
feleslegesnek, mert talán soha nem lesz rájuk
szükség. Látszólag feleslegesek, mert nélkülük
is lehet élni valahogyan. A harmóniához azonban tiszta lélek, ép test és ép környezet kell. És
a sok, látszólag felesleges dolog éppen ezt az
ép környezetet fogja megteremteni.
Gondolatok

Minden a helyére kerül egyszer
Sok informatikai buborék, mint tudjuk, már kipukkadt, sok rövid távú divat hamar elfelejtődött.
Mennyi jelszószerű feliratot láthattunk már,
amelyeket kezdetben a szakma megváltásának
tartottak. Gondolkodtak-e vajon már azon, hogy
a jelszószerű hívó szavak régen és napjainkban
is mindig a viszonylag könnyű, vagy más által
elvégezhető munkával megszerezhető hasznot
ígérték? Például két ilyen mai jelszó: üzleti folyamatok újraszervezése, illetve a kiszervezés.
Nem a fogalmakkal van a user-eknek baja, hanem az ehhez kapcsolódó tévhittel, tudniillik
hogy kevés munkával, külsők munkájával a
vállalati alkalmazás megváltható.
Userland-ben vallják, hogy a felhasználó munkája nem takarítható meg, sőt munkájuk nagyon
kemény, embert próbáló. A lassan változó, de
sokáig ható dolgokban hisznek, mint amilyen a
felhasználó szerepe az alkalmazásban és e
szerep változása. Hisznek a felhasználói végső
felelősségében és abban, hogy erre a felhasználók felkészíthetők. A userland-i nézetet egyre
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több iparág fogadja el, teszi követendővé, bár
egyelőre még csak az élenjáró iparágak és az
élenjáró országok teszik ezt kimondva - kimondatlanul kötelezővé. A felhasználói felelősség folyamatos terjedése tény. Hol széles áradatként, hol búvópatakként hódít meg újabb
területeket., de látható, hogy nincs értelme az
ellenállásnak, inkább fel kell venni a kihívást,
amiért mindenkinek a maga eszközeivel és a
maga lehetőségei között kell dolgoznia.

Az üdvözlőlapra írt jókívánságok
Jókora üdvözlő lapot sikerült majdnem tele írni.
Ennek ellenére sok további gondolat nem fért a
papírra. Talán lesz még a szerzőnek alkalma
arra, hogy ezeket talán egy következő üdvözlő
lapon leírja.
Minden üdvözlő lap végére jókívánságok kerülnek. E lapra is írt a szerzője néhány banális
üdvözletet, miközben arra gondolt, hogy egy
üdvözlőlap hatása addig a néhány percig tarthat,
amíg elolvassák, vagy felolvassák. Nem várhatunk többet, minthogy új gondolatokat indít el,
bár tudjuk, hogy nem minden gondolatból lesz
eredmény. Néhány gondolat azonban, mint a
példabeszédbeli mag is, talán fogékony talajra
lel. Ezekben kell bízni, és abban, hogy a néhány
megvalósuló gondolat társakra talál, és termést
hoz. Akkor már megérte.

(Utóirat)
Az üdvözlőlap maradék felületére küldője az
alábbit írta:
Utóirat. Kérlek Benneteket, szeressétek a
Userland-ieket! Döntő többségükben jóravaló,
tisztességes, nyílt emberek. Megérdemlik, hogy
oktassátok, sőt neveljétek őket! Mit jelent ez
esetben a szeretet? Azt, hogy megadjuk nekik a
tiszteletet azzal, hogy képezzük, neveljük őket,
hogy felkészítjük őket a várhatókra és a váratlanokra. Megadjuk nekik a lehetőséget, hogy
tisztességgel teljesíthessék leendő feladatukat!
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a Konferencia Programbizottságának elnöke
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A II. Országos Gazdaságinformatikai Konferencia megrendezésére 2004. november 11-12. között került
sor. A szervezést az NJSZT GIKOF szakmai szervezete, az NJSZT Győr-Moson-Sopron m.-i Szervezete,
az ISACA Hungary és nem utolsósorban a Széchenyi István Egyetem (SZE) a Magyar Tudomány Hete
rendezvénysorozat keretében közösen szervezte az IFIP TC 8 Information Systems tagozatának védnökségével. A két napos konferenciát plenáris előadások vezették be, majd a gazdaságinformatikai
szakterületen kutatásokat fejlesztéseket végző szakemberek és fiatal kutatók három különböző szekcióban számoltak be eredményeikről. A konferenciát a felsőoktatási reformmal kapcsolatos kerekasztalbeszélgetés zárta.
A GIKOF Elnöksége 2003-ban döntött arról, hogy
az immár önálló gazdaságinformatikai szakágban
rendszeres fórumot teremt a gazdasági/üzleti
rendszerek informatikai támogatásával foglalkozók eredményeinek a bemutatására, a problémák megvitatására, az együttgondolkodásra.
Ebben az évben másodszor került sor a Gazdaságinformatikai Konferencia megrendezésére,
amely a plenáris előadásokkal kiegészítve egy
igazán élénk érdeklődést és egészséges vitát
kiváltó esemény volt.
A megnyitót KÓCZY László, a Széchenyi István
Egyetem Műszaki Tudományi Karának dékánja
tartotta. Köszöntőjében kiemelte a gazdaságinformatikának, mint önálló informatikai tudományterületnek a jelentőségét, és hangsúlyozva,
hogy a Kar által gondozott gazdaságinformatika
egyetemi szak végzett hallgatóit már türelmetlenül várja az iparilag fejlett győri régió.
A plenáris előadásokat TÓTH Zsolt nyitotta meg,
A 2004. év Informatikai Menedzsere díjat nyert
szakember az előadásában az informatikusok
szervezetekben betöltött meghatározó szerepével és azzal a viszony- és kapcsolatrendszerrel foglalkozott, ami az informatikai szakembereket a vezetőkhöz, felhasználókhoz fűzi.
Előadásával megadta az alaphangulatot a további témákhoz és az eszmecseréhez.
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A Vezető Informatikusok Szövetségének képviseletében JUNGBAUER József elnök beszélt a
VISZ-nek az informatikai kultúra terjesztésében
betöltött szerepéről, kiemelve azokat a programokat, rendezvényeket, amelyekkel jelentősen
hozzájárulnak a vállalati IT-fejlesztések és az
informatikai szakemberképzés sikeres megvalósításához. Az előadásban elhangzott gondolatokat folytatva HETÉNYI László, a VISZ alelnöke az Informatika, a gazdaság és az oktatás
kapcsolatát egy informatikai vezető szemével
elemezte. Hangsúlyozta, hogy az informatika
nem cél, hanem a sikeres szervezetfejlesztés
eszköze, és hogy az ismeretek átadásán túl a
képzés legfontosabb feladata olyan látásmód és
készségek kialakítása, amelyek képessé teszik
a fiatal szakembereket az IT-ben rejlő lehetőségek kihasználására.
VÉRY Zoltán a BMS Kft. üzletág-igazgatója az
IT-kontrolling szerepéről és jelentőségéről beszélt. Bemutatta azt Kontrollház-koncepciót,
amely összefüggő, több perspektívájú keretet
nyújt, és centruma, hatékony eszköze lehet az
IT-feladatok végrehajtását támogató szabályozási, irányítási munkának.
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Az Üzleti/gazdasági folyamatok és kapcsolódó
munkaterületeik programozásának megoldásairól NACSA Sándor, a Microsoft Magyarország Kft.
programmenedzsere tartott nagy érdeklődéssel
kísért előadást, bemutatva a legújabb eredményeket és fejlesztési megoldásokat. Érdekes és
tanulságos volt NAGYSZEGI Péternek, az SAP
Hungary üzletágvezetőjének a beszámolója az
SAP-rendszer egyetemi bevezetéséről. A projekt teljesítésével kapcsolatban felmerült problémák és megoldások felvázolása kapcsán a
hallgatóságban számos kérdés merült fel,
amelyek többsége bizonyos értelemben nyitott
maradt.

− A beszámoló jellegű előadásokat BOGNÁR
Krisztina és GERGELY Róbert előadása követte.
A Veszprémi Egyetem PhD-hallgatói több éve
végeznek kutatómunkát a szervezeti tudás
feltárásával, megszerzésével, megtartásával
és transzferálásával kapcsolatban, és vizsgálják a szervezeti memória szerepét.

A plenáris szekciót DOBAY Péternek, a Pécsi
Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
dékánjának az oktatás és a gyakorlati szakmai
tevékenység kapcsolatát modellező esettanulmány-módszeről tartott, élénk diskurzust kiváltó
előadása zárta. Bemutatta az esettanulmányokra épülő gyakorlati képzést és az interaktív
tantermi munkát, rámutatva a módszer alkalmazásának problémáira, előnyeire és hátrányaira egyaránt.

− VÖRÖS Miklós (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem) a korszerű képzési formáknak
(eLearning, iLearning) a katonai felsőoktatási
rendszerbe történő bevezetéséről szólt, és
ismertette azt az Oracle alapú iLearning keretrendszert, amely magas minőségi szinten,
költséghatékonyan biztosítja az otthoni tanulást és az ismeretek folyamatos frissítését.

A bejelentett előadásokat a Programbizottság
három szekcióba sorolta, így a szakmai tanácskozás ennek megfelelően folytatódott:
1. A Tudásmenedzsment szekcióban NOSZKAY
Erzsébet (Szent István Egyetem GTK VTI) vezetésével értékes előadások hangzottak el,
amelyek részben elméleti, részben pedig gyakorlati oldalról közelítették a tudás megszerzésének, megőrzésének és átadásának a problémáit.
− A szekció bevezető előadását NOSZKAY Erzsébet szekcióelnök tartotta, aki az MTA Tudásmenedzsment Albizottság munkájáról, és
eredményeiről számolt be Hol tart a tudásmenedzsment ma Magyarországon címmel.
− A bevezető előadáshoz kapcsolódva KISS
Ferenc A digitális kőtáblától a virtuális sámánig címmel a BME Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék kutatásairól és eredményeiről adott átfogó képet.
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2. A Képzés, oktatásmódszertan szekcióban
KORMOS János (Debreceni Egyetem KTK) elnökletével az előadók a legkorszerűbb oktatási
módszerekről és megoldásokról adtak számot,
de nem hallgatták el a problémákat sem, és
egyfajta jövőképet is felvázolva tekintettek előre.

− FARKAS Károly (BMF NIK) a Vállalati információrendszer tantárgy tartalmáról és az oktatási
módszerről tartott egy jól megválasztott irodalmi idézetekkel tarkított, élvezetes előadást.
− FERENCZI Zoltán (Széchenyi István Egyetem
JKK) a Statisztika és az Operációkutatás tárgyak ismeretanyagának számítógéppel támogatott oktatási megoldásairól beszélt, kiemelve, hogy az alkalmazott módszer ismerete nagymértékben járul hozzá a hallgatók
aktív és kreatív problémamegoldó készségének a növeléséhez.
− ANGSTER Erzsébet (Gábor Dénes Főiskola)
egy általa végzett hazai felmérés nagyon tanulságos eredményeit ismertetve rávilágított
arra, hogy hasznos lenne a programtervezés
oktatásában a szoftverminták használata.
Bemutatott egy olyan megoldást is, amely
nyilvánosan hozzáférhető, és használható
lenne az oktatásban.
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− A szekciót TÓTH János (Tessedik Sámuel
Főiskola GFK) előadása zárta, aki szintén egy
konkrét megoldást mutatott be. Az általuk
fejlesztett webalapú tesztrendszer lehetővé
teszi a tesztgenerálást, az oktatók közötti feladatmegosztás, a hallgatói tudás számítógéppel kitöltött teszttel végzett mérését, az eredmények rögzítését, a hallgató felé történő
visszajelzést. A programrendszert igény szerint más oktatók részére is átadják.
3. Az Új technológiák, trendek az IT üzleti alkalmazásában szekciót DOBAY Péter vezette.
Ebben a szekcióban az előadók az informatika
gyakorlati alkalmazásának kérdéseivel foglalkoztak, szituációkat elemeztek, magatartást, alapelveket vizsgáltak, és konkrét fejlesztési eredményeket mutattak be.
− HOMONNAY Gábor (Chinoin Sanofi-Synthelabo)
egy üdvözlőlapot hozott Userland-ből, ahol a
felhasználó áll az informatikai fejlesztések és
alkalmazások középpontjában, ahol rendszerszemlélet uralkodik, és ahol az informatika támogató szerepén van a hangsúly. Az
előadás üzenet mindazon informatikai szakemberek számára, akik másképp gondolkodnak, és akiknél nem az alkalmazás célja
és hasznossága az elsődleges.
− SCHWARTZ Kitti PhD-hallgató (Szent István
Egyetem GTK VTI) az integrációorientált innovációs folyamatok infokommunikációs kihívásairól tartott egy lendületes előadást, ismertetve az innováció különböző generációit
kiemelte, hogy a tudásáramlás elősegítéséhez hatékony interfészeket kell kiépíteni, és
olyan „hídembereket” kell találni, akik tapasztalataik révén, az innovációs folyamatokat gyorsítva, eredményesen közvetítenek az
alapvetően eltérő kódrendszerrel kommunikáló érintettek között.
− KOSZTYÁN Zsolt Tibor és PÓTA Szabolcs PhD-hallgatók (Veszprémi Egyetem) egy olyan
módszert és fejlesztési eredményt mutattak
be, amellyel tetszőleges projektek optimális
erőforrás-allokációja határozható meg. A
megoldást egy elosztott problémamegoldó
környezetben be is mutatták.
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− A következő előadásban HAJBA Tamás, MILETICS Edit, MOLNÁRKA Győző és SVARCZ Attila
(Széchenyi István Egyetem MTK IVI)) szintén
egy sikeres fejlesztés eredményéről számoltak be. Munkájuk során kidolgoztak egy matematikai modellt a műpadlógyártás technológiájának az optimalizálására, és elkészítették a végrehajtáshoz szükséges számítógépes programrendszert, amit egy szintén saját
fejlesztésű döntéstámogató rendszerrel illesztettek a vállalati IR-feldolgozó alkalmazáshoz.
− Az eMánia problémakörével különböző megközelítésekben több előadó is foglalkozott.
ERDŐS Ferenc (Széchenyi István Egyetem)
PhD-hallgató egy, a kisvállalkozások körében
végzett felmérést ismertetve rámutatott, hogy
bizony jelentős regionális különbségek tapasztalhatók az interneten való megjelenés,
az on-line megoldások és különösen az elektronikus kereskedelem magyarországi alkalmazásában.
− TÁRNOK Ilona (Széchenyi István Egyetem JKK)
egy átfogó kitekintést adott az elektronikus
megoldások elterjedtségét, divatosságát, valamint a versenyképességre, a tőzsdei folyamatokra és egyáltalán a gazdaságra gyakorolt hatást tekintve. Előadásában elemezte
a gazdasági válságok kirobbanásának okait,
és ezt párhuzamba állította az IT agresszív
hatásával, a jelenlegi helyzettel.
A konferencia a felsőoktatási reformmal kapcsolatos kerekasztal-beszélgetéssel zárult. A
kétciklusú képzésre való áttéréssel, a BSc/MSc
szakok jelenlegi helyzetével kapcsolatban
VERES Pál, az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Főosztályának osztályvezetője adott átfogó tájékoztatást, majd a résztvevők kérdéseket tettek fel, kételyeket fogalmaztak meg, eljárásokat, megoldásokat vitattak, és egy egészséges eszmecsere keretében próbáltak konszenzusra jutni az áttérés nehézségeinek áthidalásában.
Az OM által jóváhagyott gazdasági informatikus
alapszak dokumentumát a beszámoló végén
mellékeljük.
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Konferencia 
A Konferencia egy ünnepélyes eseménnyel
folytatódott, BÖGEL György a Díjbizottság nevében átadta a fiatalok számára alapított, a legkiválóbb kutatási eredményért járó GIKOF-Díjat.
Ebben az évben a díjat SCHWARTZ Kitti és megosztva KOSZTYÁN Zsolt Tibor – PÓTA Szabolcs
nyerte el.
A Konferencia végül MOLNÁRKA Győző (SZE
MTK IVI igazgató) zárszavaival fejeződött be,
aki kifejezte, hogy megtiszteltetés az Egyetemnek és Győr városának, hogy egy ilyen
színvonalas és rangos országos rendezvénynek
adhat otthont!

A visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy az
ország csaknem minden részéről érkezett vendégek a konferencián elhangzott előadásokat
színvonalas szakmai programnak minősítették.
A résztvevők elhatározták, hogy a gazdaságinformatika jelentőségét is hangsúlyozva a következő évektől a konferenciát európai szintre
emelve nemzetközivé teszik, és meghívják a
témában több évtizede tapasztalatot szerzett
külföldi szakembereket.

A gazdasági informatikus alapszak
1.

Az alapszak megnevezése: gazdasági informatikus

2. Az alapszakon szerezhető végzettségi szint, szakképzettség megjelölése az oklevélben:
végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, BSc),
szakképzettség: gazdasági informatikus
3. Képzési terület: informatika
4. Képzési ág: informatikai
5. A képzési idő félévekben: 7 félév
6.
−
−
−
−
−
−

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 210 kreditpont
A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditpontjai: nincs meghatározva
A szakirányhoz rendelhető minimális kreditpont: 40
A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditpontok: 10 kreditpont
A szakdolgozathoz rendelt kreditpont: 15 kr
A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditpont: 95 kreditpont;
Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditpont: -

7. Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja a gazdasági informatikusok képzése, akik képesek az információs társadalom feltétel- és
értékrendszerében a valós üzleti folyamatok, a folyamatokban rejlő problémák megértésére és megoldására, az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai feladatok menedzselésére, az információtechnológia korszerű lehetőségeit kihasználva a szervezetek tudásbázisának és üzleti intelligenciájának
a növelésére, az infokommunikációs folyamatok és technológiák együttműködésen alapuló modellezésére, folyamatok szabályozására és tervezésére, a problémák feltárására, a problématér definiálására,
alkalmazások fejlesztésére, működtetésére és a működés elvárt minőségnek megfelelő felügyeletére,
továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.
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Alapfokozat birtokában a gazdasági informatikusok képesek:
− a közgazdasági és az informatikai szakterületek ismeretanyagának alkalmazására;
− az üzleti problémák IT-vel támogatott megoldására;
− szakképzettségüknek megfelelő feladatok felelősségteljes végrehajtására;
− az adott szakterület új ismereteinek és eredményeinek a befogadására;
− folyamatos tanulásra, saját tudásuk bővítésére, új kompetenciák elsajátítására;
− kommunikációs készségük, tárgyalóképes idegennyelv-ismeretük birtokában partnerekkel, gazdasági,
közgazdasági szakemberekkel, informatikai fejlesztéseket végző munkatársakkal való hatékony
együttműködésre.
Alapfokozat birtokában a gazdasági informatikusok alkalmasak:
− üzleti folyamatok megértésére, elemzésére, a végrehajtást segítő szoftveralkalmazások tervezési
munkáinak elvégzésére, egyszerűbb programozási feladatok végrehajtására;
− rendszerfejlesztési elvek és módszerek alkalmazására, fejlesztőeszköz (üzleti modellezés és/vagy
számítógéppel támogatott fejlesztés eszközei) használatára;
− adatbázisok tervezésével, létrehozásával és menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátására;
− a gazdasági alkalmazások adaptációjára, az IT –alkalmazások bevezetéséhez szükséges szervezeti
változtatások kezdeményezésére, a végrehajtásban az együttműködésére;
− az üzleti és informatikai szakemberekkel együttműködve, felhasználva a leghatékonyabb IT-megoldásokat a gazdasági problémákra megoldási változatok készítésére, informatikai támogatás és/vagy fejlesztés kezdeményezésére, végrehajtására;
− a szervezet informatikai egységének menedzselésére, a működtetési kockázatok kezelésére, kisebb
fejlesztési és üzemeltetési projektek tervezésére és irányítására, informatikai feladatok outsourcing
megoldásaiban és auditálásában az együttműködésre;
− gazdasági alkalmazások működtetésére, felhasználói szolgáltatások ellátására (operatív, menedzsment-szintű és felsővezetői információigények meghatározására és kielégítésére, vállalatirányítási és
döntéstámogató rendszerek használatára, kliens-szerver architektúrák és egyéb hálózati környezetek
adat- és rendszermozgatási feladatainak ellátására.
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:
természettudományi alapismeretek: 20–40 kreditpont
analízis, valószínűségszámítás, statisztika, operációkutatás, matematika, számítástudomány, egyéb
természettudományi ismeretek
gazdasági és humán ismeretek: 30–40 kreditpont
közgazdaságtani, vállalatgazdaságtani, gazdaságtudományi, pénzügyi, jogi ismeretek, EU-ismeretek,
menedzsment, vezetéselmélet (döntéselmélet, módszertan)
szakmai törzsanyag: 65-110 kreditpont
rendszertechnikai modul (számítógép-architektúrák, operációs rendszerek, számítógép-hálózatok);
szoftvertechnológia modul (programozáselmélet, programnyelvek, programtervezés); információrendszer modul (adatbázis-kezelés, IR-architektúrák, -fejlesztés, -menedzselés, -minőségbiztosítás,
integrált fejlesztőeszközök, fejlesztési támogatások, informatikai audit, integrált vállalatirányítási
rendszerek, speciális alkalmazások) differenciált szakmai ismeretek
10. Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert
középfokú C típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges.
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Szervezeti élet 
Szervezeti élet

10. A GIKOF 2004 évi tevékenysége
Az NJSZT GazdaságInformatikai Kutatási és Oktatási Fórum
2004 évi tevékenysége
Dobay Péter – Gábor András – Raffai Mária
az NJSZT GIKOF Elnökség beszámolója
dobay@ktk.pte.hu; gabor@informatika.corvinus.hu; raffai@sze.hu

A 2001 novemberében alakult GazdaságInformatikai Kutatási és Oktatási Fórum Szakmai
Szervezet (GIKOF) idén fennállásának harmadik teljes évében komoly, értékes programokról
számolhat be, és elmondhatjuk, hogy egyre több
szakember érdeklődik és igényli a Fórum programjait.
2004-ben az Elnökség öt határozatot hozott, a
tervezett programot, a vállalásokat nagy érdeklődéssel kísért rendezvényekkel teljesítettük.
Három nagyszabású szakmai rendezvényünk
volt (január 16,. május 6. és november 11-12.),
megjelentettük a GIKOF Journal két számát,
együttműködési megállapodást kötöttünk a
Gazdaságmodellezési Társasággal, a fiatalok
munkáját, tudományos eredményeiket támogatva díjaztuk a legjobbakat, és együttműködtünk a
Magyar Rektori Konferencia Bologna Bizottságával az újszemléletű, kétciklusú informatikusképzés
megalapításában. A fenti programok közül az
alábbiakat külön is kiemeljük:
− A gazdasági informatikus szak képzésében
érdekelt felsőoktatási intézmények felelős
vezetőinek részvételével megalakítottuk a
Gazdaságinformatikai Konzorciumot, amelynek alapvető célja az erőforrás-megosztáson
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alapuló, a hallgatói átjárhatóságot biztosító,
a közös tantervekre épülő, alapvetően online
tananyagok kidolgozása és együttműködés
az oktatásban.
− Kiemelt feladatnak tekintjük a fiatal tehetségek gondozását, eredményeik értékelését,
ezért a legkiválóbb munkák, eredmények elismerésére szeptemberben díjat alapítottunk.
A benyújtott öt pályamunka mindegyikét négy
független szakértő minősítette. 2004-ben két
PhD-kutatás nyerte el a GIKOF-díjat:
– Schwartz Kitti (Szent István Egyetem): Az
integrációorientált innovációs folyamatok
infokommunikációs kihívásai, valamint
– Kosztyán Zsolt Tibor – Póta Szabolcs
(Veszprémi Egyetem): Determinisztikus és
sztochasztikus optimális erőforrás-allokáció
elosztott rendszerekben című tudományos
munkájáért.
− November 11-12-én az NJSZT Győr-MosonSopron m.-i Szervezetével, valamint a Széchenyi István Egyetemmel közösen megrendeztük a nagy érdeklődéssel kísért, komoly
szakmai előadásokkal és vitákkal tarkított II.
hazai Gazdaságinformatikai Konferenciát.
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Az éves programot az alábbiak szerint teljesítettük:
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január

A GIKOF-Journal 4. számának megjelentetése, terjesztés

januáraugusztus

Szakmai tanácsadás, együttműködés a Magyar Rektori Konferenciák Bologna
Bizottságainak Informatika Szakbizottságában a BSc-szintű Gazdasági Informatikus Szak képesítési követelményeinek meghatározásában, a szaklétesítési kérelem kidolgozásában és benyújtásában. Az akkreditációs kérelmet
az oktatási miniszter 2004. augusztusában fogadta el, ezzel hivatalosan is
megalapítva a gazdasági informatikus egyetemi alapszakot.

január 16.

Előzetes tárgyalás a GI-Konzorcium megalakításával kapcsolatban
Helyszín: az NJSZT Titkárság Báthori utcai tárgyalója
Cél: A kétciklusú gazdasági informatikus képzésben való együttműködés
Résztvevők: 12 felsőoktatási intézmény képviselői, szakvezetők, valamint az
Oktatási Minisztérium képviselője (Hunya Balázs)

április 30.

Részvétel az Magyar Rektori Konferencia valamint az FFK Bologna Bizottságai és a szakmai bizottságok együttes ülésén
Helyszín: Budapesti Műszaki Egyetem K-épület rektori tanácsterem
Cél: Egyeztetés a kétciklusú képzés alapképzési szakszerkezetéről és a szakbizottságok munkájáról

május 6.

A Gazdaságinformatikai Konzorcium megalakítása
Helyszín: Közgazdaságtudományi Egyetem Veres Pálné utcai tárgyaló
Cél: A BSc gazdasági informatikus szak létesítésével kapcsolatos egyeztetés
Résztvevők: a felsőoktatási intézmények vezetői (dékánok, szakvezetők, 27 fő)

szeptember

A GIKOF Journal 5. számának előkészítése, szakcikkek első minősítése
Díj alapítása fiatal kutatók szakmai eredményeinek elismerésére

november 11-12

A GIKOF, az NJSZT Győr-Moson-Sopron m.-i Szervezete, az IFIP TC8
Information Systems bizottságával közösen immár másodszor szervezte meg
a hazai Gazdaságinformatikai Konferenciát. A Széchenyi István Egyetem
Magyar Tudomány Napja konferenciasorozat keretében rendezett kétnapos
szakmai találkozót, melynek helyszíne Győrben a Hotel Konferencia díszterme volt, nagy érdeklődés kísérte, a résztvevők sikeresnek és eredményesnek minősítették, és kifejezték igényüket, hogy a következő években
rendszeresen kerüljön megszervezésre.

december

− A GIKOF Journal 5. számának véglegesítése, az előszelekcióban elfogadott
cikkek minősítése, szerkesztés
− Megbeszélés a GIKOF Junior Tagozat alapítóival, elképzelések, célok
meghatározása (helyszín: Budapest)
− A GIKOF éves tevékenységének értékelése, beszámolók, jelentések készítése, elszámolás az NJSZT Titkárság felé.
− A 2005 évi program tervének kidolgozása, költségvetés készítése
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A GIKOF Elnökség az éves tevékenység értékelésekor megállapította, hogy a tervezett
programot teljesítettük, a Fórum honlapja mindig
megújult tartalommal tájékoztatja a Társaságot
és a téma iránt érdeklődőket az aktuális kérdésekről és programokról, és lehetőséget nyújt
vitákra, véleménynyilvánításra, az ismeretek és
a tudás megosztására. A szervezett rendezvények szakmai színvonala az elvárásoknak megfelelő, a rendezvényeken való részvétel, az érdeklődők növekvő száma és aktivitása azt jelzi,
hogy mind a szakma, mind pedig a munkavállalók igénylik a GIKOF programjait, valamint a
gondozásában megjelenő GIKOF Journal szakfolyóiratot.

Elnökségi határozatok
13/2004 sz. Határozat
Az Elnökség együttműködik a BSc/MSc-képzés
képesítési követelményeinek véglegesítésében,
valamint abban, hogy a felsőoktatási intézmények vezetői és a munkáltatók egyeztessenek
és egyetértsenek a benyújtásra kerülő végső
változatban (lásd Internet honlap + vitafórumok).
Az MRK BB Informatika Szakcsoport munkájában RAFFAI Mária vesz részt.
Felelős: RAFFAI Mária, GÁBOR András
14/2004 sz. Határozat
A GIKOF Elnöksége kiemelt feladatnak tekinti a
fiatal tehetségek gondozását, ezért Díjat alapít
fiatal kutatók szakmai eredményeinek elismerésére. A GIKOF Díj elnyerésére minden évben
pályázatot ír ki, a benyújtott pályamunkákat független szakértőkkel minősítteti, a Díjakat pedig a
Gazdaságinformatikai Konferencián adja át.

15/2004 sz. Határozat
A GIKOF a kétciklusú gazdasági informatikus
képzésben való hatékony intézményi együttműködés, az erőforrás-megosztáson alapuló, a
hallgatói átjárhatóságot biztosító, a közös tantervekre épülő, alapvetően on-line tananyagok
kidolgozása érdekében megalakítja a Gazdaságinformatikai Konzorciumot.
Felelős: GÁBOR András, RAFFAI Mária
16/2004 sz. Határozat
Az Elnökség, valamint a GIKOF Journal Szerkesztősége a korábbinál aktívabban tevékenykedik a szakfolyóirat megjelentetéséhez szükséges költségek szponzori támogatás formájában történő megszerzésében.
Felelős: DOBAY Péter
17/2004 sz. Határozat
A GIKOF Elnöksége 2004. november 11-12-én
az NJSZT Győri Szervezetével, valamint a
Széchenyi István Egyetemmel közösen a Magyar Tudomány Napja alkalmából megrendezi
az II. hazai Gazdaságinformatikai Konferenciát.
Felelős: DOBAY Péter, RAFFAI Mária
18/2004 sz. Határozat
A GIKOF Elnöksége támogatja a gazdaságinformatika iránt érdeklődő fiatalok bevonását a
GIKOF munkájába, és előkészíti a GIKOF Junior
Tagozat 2005 évi megalakítását.
Felelős: MÁRKUS Zsolt, TÓTH Ferenc

Felelős: RAFFAI Mária valamint
a Díjbizottság mindenkori vezetője
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11. Igény Junior Tagozat megalakítására
A GIKOF Junior Tagozat megalakításának kezdeményezése
MÁRKUS ZSOLT – PATAKI VIKTÓRIA
Corvinus Egyetem Gazdasági informatika szak
mzsoca@yahoo.co.uk
Belülről tanulmányozva a mai magyar felsőoktatást, valamint az elhelyezkedési és karrierlehetőségeket, azt tapasztaljuk, hogy a felsőoktatás nem termel megfelelően képzett, a piaci
igényeket, elvárásokat kielégítő, „élesben bevethető” szakembereket. A friss diplomás, állást
kereső szakembereknek mindössze 15-20%-a
jár sikerrel az állásinterjúkon, a többieknek vagy
a kényszerpálya, vagy pedig a munkanélküliség
jut. Ahhoz, hogy ez a helyzet alapvetően megváltozzon, véleményünk szerint kormányzati
beavatkozásra lenne szükség.
Meglátásunk és tapasztalataink szerint sajnos
az egyetemi szintű gazdasági informatikusképzésre is ráhúzható a fent vázolt formula. A
probléma forrásaként elsősorban a gyakorlati
szemléletű oktatás hiányát említenénk. Szeretnénk azonban ezt a hiányosságot kiküszöbölni,
tervezhetőbbé téve ezzel a jövőnket. Úgy gondoljuk, hogy ez senkinek sem titkolt szándéka,
ezért nem ütközik erkölcsi gátakba, ha megpróbálunk a törekvő, saját jövőjüket fontosnak
tartó hallgatók számára lehetőséget biztosítani
az elhelyezkedéshez.
A GIKOF szakmai szervezet céljait és programjait megismerve meggyőződésünk, hogy a
szakmai közösség megfelelő háttér céljaink
megvalósításához, és hogy a GIKOF-tagok segítségével részben vagy egészében, de mindenképpen szakmai támogatással és szervezett
módon oldhatjuk meg a problémáinkat.
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A GIKOF keretein belül szeretnénk
− részt venni valós projektekben, és így az elméleti ismereteket gyakorlati készségekké
transzformálni,
− lehetőséget biztosítani szakmai gyakorlatra a
junior közösséghez csatlakozók számára,
− kapcsolatot kialakítani az üzleti szférában
dolgozó szakemberekkel, és
− lehetőséget kapni szakmai konferenciákon,
programokon való részvételre.
Tisztában vagyunk azzal, hogy céljaink megvalósulása alapvetően tagjaink szerepvállalásától és a megfelelő motivációtól függ, de
ugyanakkor meggyőződésünk, hogy a GIKOF
védnöksége biztos és támogató hátteret jelent,
és hogy ez a szakmai a közösség segíteni fog
bennünket a sikeres munkakezdésben.
A GIKOF Junior Tagozatba az előzetes egyeztetések szerint elsődlegesen a gazdasági informatikus szakos hallgatókat várjuk, de örömmel fogadjuk a gazdasági és informatikai irányultságú társainkat is. Fontosnak tartjuk azonban, legalábbis az első időszakban, hogy ne
lépjük túl azt a létszámhatárt, amelynél a fentiekben megfogalmazott céljaink már nem a
legmagasabb hasznossági mutatóval tudnak
megvalósulni.
Távlati céljaink között szerepel, hogy az általunk
megszerzett szaktudást oktatás keretében továbbadjuk, illetve, hogy nemzetközi, elsősorban
európai szakmabeliekkel is eredményesen működő kapcsolatokat építsünk ki. A közös munka
és a sikerek reményében készülünk a Junior
Tagozat megalakítására!
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