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Kutatás 

1. Szervezeti tudásmenedzsment 
AA  sszzeerrvveezzeettii  ttuuddáássmmeenneeddzzssmmeenntt    

cciikklluuss--  ééss  iinnffoorrmmáácciióótteecchhnnoollóóggiiaaii  ttáámmooggaattóó  rreennddsszzeerree  
 

BOGNÁR KRISZTINA 
Veszprémi Egyetem, Ph.D hallgató 

eMail: bognark@almos.vein.hu   
 
Míg az ’80-as évekig a vállalatok a külvilágra fókuszáltak, mára a hangsúly a szervezeten belüli értékek felé 
tolódott el. Az ember került a középpontba a tudásával, a tapasztalataival, a képességeivel és készségeivel, 
amely kimeríthetetlen erőforrást és versenyelőnyt jelent a vállalatok számára. A szervezetek szellemi javai-
nak minél gazdaságosabb kiaknázásához, felhasználásához a tudásmenedzsment nyújt keretet. A cikk egy 
tudásmenedzsment-modell feltételrendszerét, működését mutatja be, ehhez kapcsolódó kérdésköröket vet 
fel, vizsgál meg, és kiemel olyan tényezőket, amelyek nagymértékben járulnak hozzá a tudásmenedzsment 
sikeréhez. 
 

BBeevveezzeettééss  

Bevezetésként álljon itt a tudásmenedzsment egy 
általam elfogadható definíciója: 
 

Tudásgazdálkodás alatt értünk minden olyan te-
vékenységet, amelynek célja egy szervezeten 
belül felhalmozott, dokumentált ismeretek és imp-
licit tudás, szakértelem, tapasztalat feltérképezé-
se, összegyűjtése, rendszerezése, megosztása, 
továbbfejlesztése és hatékony hasznosítása.  

EEggyyéénnii  ééss  sszzeerrvveezzeettii  ttuuddááss  

A tudásnak a szakirodalomban számos megköze-
lítési módja és definíciója létezik. A tudás fogal-
mának legrégebbi megközelítése a Polányi nevé-
hez kötődő filozófiai nézőpont, amely szerint az 
„ember többet tud annál, mint amit elmondani ké-
pes”. Polányi az emberi tudást egy jéghegyhez 
hasonlította, amelynek a vízszint feletti része tu-
dásunk artikulálható, leírható, megfogalmazható 
(explicit) része, a többi pedig rejtett (tacit) tudás. Az 
explicit vagy kódolt tudás azt a fajta tudást jelenti, 
amely egy formális, rendszerezett nyelvben átad-
ható, rögzíthető, rendszerezhető, mások számára 
könnyen (például jelentések, könyvek) megfogal-
mazható. Ezen belül megkülönböztethetünk struk-

turált, kategorizált és folyamatok mentén előállított 
tudást. A tudás jelentős része, kb. 90%-a azonban 
rejtett, tacit tudás, azaz nem fogalmazható meg 
egyértelműen, nem, vagy nehezen adható át má-
soknak [12]. A tudásra, tanulásra vonatkozó elmé-
letek többnyire ezen két tudás kategóriára épülnek. 
A következőkben bemutatom azt a saját fogalom-
rendszert, amely alapját képezi az általam kidol-
gozott tudásátadási és tudásmenedzsment-mo-
dellnek. 

AAzz  eeggyyéénnii  ttuuddááss  

A tudást egyrészt az adat-információ fogalmak felől 
közelítettem meg, vagyis a gyakorlati szempontú 
irányzatot követem, más megközelítés szerint pedig 
a tudásdefiníciómat a folyamatszemlélet jellemzi 
[11]. Megkülönböztettem az ismeret- és a tudás-
fogalmakat is, amelyeknek a tudásátadás szem-
pontjából van fontos szerepe. 

Az egyéni tudás kialakulását az egyes embe-
rekre jellemző képességek, készségek, fizikai és 
pszichikai adottságok határozzák meg, azok, ame-
lyeket nem tudunk másoknak átadni. Emellett ér-
tékrendünk, hitünk, már meglévő tudásunk és ta-
pasztalatunk is meghatározza, hogy tudunk-e új 
tudás birtokába jutni vagy sem. Az 1-1. ábra az 
egyéni tudás kialakulását befolyásoló és az azzal 
kölcsönhatásban álló tényezőket mutatja be. 
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az egyén meglévő 
tudása (memóriában)

tapasztalat

az egyén 
új tudása

fizikai 
adottságok

pszichikai 
adottságok

értékrend

készségek

képességek

hitek

 
1-1. ábra  Az egyéni tudás kialakulását befolyásoló tényezők 

 
AAzz  eeggyyéénnii  ttuuddááss  ddeeffiinníícciióójjaa  

A tudás fogalmát nagyon nehéz pontosan megha-
tározni, szavakba önteni. Véleményem szerint a 
tudás integrációja egyéni képesség, nem ruházható 
át, nem transzferálható, minden embernek saját 
magának kell felépítenie. Azaz a tudás csak az 
egyénben (a fejekben) jöhet létre, a tapasztalatai, a 
már meglévő szaktudása, képességei és készségei 
felhasználásával. Egyetértek Davenport vélemé-
nyével, miszerint tapasztalataink nagymértékben 
hozzájárulnak tudásunk fejlődéséhez, hiszen „tör-
téneti perspektívát nyújt újszerű események és 
helyzetek átgondolásához és megértéséhez” [5],[3]. 
A tapasztalat utal mindarra, amit megtettünk, vagy 
ami a múltban megtörtént velünk. A már meglévő 
tudásunk lehetővé teszi az újfajta szituációk és in-
formációk megítélését, de az újfajta szituációk és 
információk segítségével a tudás felülbírálja, pon-
tosítja saját magát is. Az emberi értékek és hitek 
nagymértékben befolyásolják mind az egyének, mind 
a szervezet tudását, mivel a különböző értékrenddel 
rendelkező egyének adott szituációban másként 
viselkednek, másként alakítják ki tudásukat. 

– Egyéni tudás fogalma alatt a szerzett ismeretek, 
információk összességét értem, azokat, amelyet 
az egyén megért és beilleszt saját, már meglévő 
tudásába, a képességei, készségei, fizikai és 
pszichikai adottságai, tapasztalatai, értékrendje 

és hite felhasználásával együtt. A bennünk rejlő 
tudás alatt értem a tudatosult és nem tudatosult 
ismeretek együttesét. A megértés és a beillesz-
tés szükséges feltétel, amelyet a felhasználás és 
a rögzítés vagy a felejtés követ, jóllehet ezek 
nem elégséges feltételei a tudásnak. 

– Az ismeret tudásunk egy kivonata, amelyet sza-
vakba lehet önteni, meg lehet fogni, át lehet adni. 
Ebbe nem tartoznak bele az egyén emberi lété-
ből fakadó sajátosságai, mint a képességek, 
készségek, fizikai és pszichikai adottságok. 

Az ismeret tehát a hierarchiában az információ és a 
bennünk rejlő tudás között helyezkedik el, hiszen az 
információnál tartalmilag jóval több, a tudásnál vi-
szont az emberi sajátosságok miatt kevesebb. Mi-
ben más ez a felfogás az eddigi tudáskategóriákhoz 
képest? 

Az 1-1. táblázat bemutatja a tudással kapcso-
latos elméletek alapját képező implicit és explicit 
tudáskategóriák, valamint az általam megkülön-
böztetett tudás és ismeret fogalmak közti különb-
ségeket. Véleményem szerint tudásunk nemcsak 
ennek egy kivonata. Új tudás csak az egyénben 
keletkezik, az ismeret tulajdonképpen egy átviteli 
forma és egyben katalizátor, vagyis csak az ismeret 
adható át. 
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1-1. táblázat  Az explicit és implicit tudás, valamint az ismeret és egyéni tudás összevetése  
 
Explicit tudás 
 
– kézzel fogható 
– rögzíthető 
– átadható 

 
Ismeret 
– a tudás egy kivonata 
– nem tartalmazza az átadó fél egyéni létéből fakadó sajátosságokat, 

mint képességek, készségek stb.  
– átadható 
– megragadható 
– rögzíthető 

 
Implicit tudás 
 
– bennünk rejlő 
– nehezen megfogható 
– nehezen átadható 
 

 
Egyéni tudás 
– Amiről tudunk és amiről nem tudunk (bennünk van, automatikus) 
– Olyan ismeretek és információk halmaza, amelyeket megértünk, be-

építünk saját fogalmi rendszerünkbe, már meglévő tudásunkba az 
egyén fizikai, pszichikai adottságaival, képességeivel, készségeivel, 
értékrendjével, hitével és tapasztalataival. Az így keletkezett tudást 
tároljuk vagy felhasználjuk. 

 

  
AAzz  eeggyyéénnii  ttuuddááss  kkiiaallaakkuulláássaa  

Az 1-2. ábra alapján a tudásunk úgy képződik, hogy 
az információkat és ismereteket végiggondoljuk, 
megértjük, beépítjük saját fogalmi rendszerünkbe, 
majd azt a meglévő tudásunk, egyéni sajátossá-
gaink felhasználásával egy adott környezetben, 
helyzetben hasznosítjuk. Munkánkat tudásunk fel-
használásával végezzük, amelynek eredményeként 
újabb tudásra, tapasztalatra tehetünk szert. Tevé-
kenységünk eredményeképpen újabb adatok is 
keletkezhetnek, tehát az egyéni tudás kialakulási 
folyamatában visszajutunk az adatokhoz. Az egyén 
a számára szükségtelenné vált tudást felejtés útján 
távolítja el, amely automatikus folyamat, hiszen az 
agy véges kapacitású. Ha az egyén nem érti meg 
az ismereteket és az információkat, akkor azt nem 
tudja beilleszteni saját, már meglévő tudásába, 
vagyis nem beszélhetünk új tudásról. A másik 
esetben, amikor az egyén ugyan megérti az isme-
reteket és információkat, de azt nem tudja kombi-
nálni, nem tudja már meglévő tudásához illeszteni 
és felhasználni, szintén nem beszélhetünk tudásról. 

 
1-2. ábra  Az egyéni tudás kialakulása 
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Összegzésként elmondhatjuk, hogy amíg az ada-
tokat feljegyzésekből és tranzakciókból nyerjük, 
addig az információkhoz az üzeneteken keresztül 
jutunk, az ismereteinket pedig az egyénektől, a 
tudással rendelkező csoportoktól vagy a vállalatok 
napi gyakorlatából szerezzük be. Az adat-informá-
ció-tudás megszerzése egy értékteremtő folyamat, 
amelynek lényege a tanulás. Ezt a folyamatot ne-
vezhetjük az egyének tanulási folyamatának. Bár új 
tudás csak az egyénben képződhet, mégis érde-
mes szervezeti tudásról is, valamint egyének és 
szervezetek közötti tudáskonverzióról beszélni. 
Ehhez azonban definiálni kell, hogy mit is értek 
pontosan a szervezeti tudás fogalma alatt. 

AA  sszzeerrvveezzeettii  ttuuddááss  

Egyetértek azzal az elmélettel, miszerint a szer-
vezeti tudás több mint az egyéni tudások összes-
sége. A szervezet belső tudása a már meglévő 
szervezeti tudásbázisból és közvetett módon az 
egyének tudásából áll. Azért közvetett módon, mert 
amíg az egyéni tudás nem emelkedik szervezeti 
szintre, azaz nem épül be a szervezeti tudásbá-
zisba, csak az egyén birtokolja, addig, ha az egyén 
elmegy a vállalattól, a szervezet elveszíti ezt a tu-
dást. A szervezet meglévő tudásába tartozik a 
megszerzett rutin és a kialakult, követett szabály-
rendszer is. Egy szervezet új tudását a külső vagy 
környezeti tudás, a szervezet belső tudása, a 
szervezeti struktúra és kultúra, az információtech-
nológia és a külső belső környezet határozza meg 
(lásd 1-3. ábra). A tudás keletkezésének és moz-
gási irányainak négyféle módját különböztetjük 
meg, amelyet mind az egyén, mind pedig a szer-
vezet oldaláról közelítve a Nonaka-Takeutchi mátrix 
és Fehér Péter gondolataiból kiindulva az 1-4. ábra 
szerint ábrázoltam [8],[9]. 

az egyének tudása + 
szervezeti tudás = 

a szervezet belső tudása a szervezet 
új tudása

értékrend

készségekképességek

hitek

az egyének tudása + 
külső szervezeti tudás = 
külső környezeti tudás

 
1-3. ábra  A szervezeti tudás kialakulását megha-

tározó tényezők  

Megközelítésem középpontjában az egyén áll, hi-
szen minden adat, információ és tudás kifogyha-
tatlan birtokosa, fejlesztője az ember. Az egyének 
munkájuk során közvetlenül, kommunikáció útján 
adják át egymásnak tapasztalataikat, tudásuk le-
szűrt kivonatát, vagyis az ismereteiket, ezáltal a 
másik egyénben implicit tudásból újabb implicit 
tudás keletkezik.  

– A szocializáció során szerzett tudás és az átadott 
ismeret még egyéni szinten marad. Ahogy az 
egyén átadja ismereteit munkatársainak, 
ugyanúgy mások ismerete is elérhetővé válik 
számára.  

– A „tudás” mozgásának másik módja az externa-
lizáció, amikor is az egyén nem csak megosztja 
ismereteit munkatársaival, hanem például jelen-
tés formájában rögzíti is, vagy valamilyen fóru-
mon elmagyarázza, közérthetővé teszi. Ebben az 
esetben az ismeretek az egyéni szintről szerve-
zeti szintre emelkednek.  

– A kombináció során a vállalat létező, dokumen-
tált ismereteiből újabb ismeretet hoz létre azáltal, 
hogy egyesíti, elemzi, kategorizálja a meglévő 
ismeretanyagot, és a cselekvés által tudásra tesz 
szert.  



 

���� Szervezeti tudásmenedzsment 
 

6 GIKOF Journal  6.évf.  6.szám. 

– A szervezet által rögzített, rendszerezett, egye-
sített ismeretanyagból, tudásból az egyén új 
implicit tudásra tesz szert azáltal, hogy felhasz-
nálja azt, és új összefüggéseket fedez fel benne. 
Az internalizáció tehát az ismeretek hallgatóla-
gos tudásba való beépítését jelenti. Közös nyelv, 
fogalomrendszer nélkül nem lehetséges az is-

meretátadás. Az ismeretek visszafelé, negatív 
értelemben is változhatnak, tehát a tudásból újra 
információ és adat lehet abban az esetben, ha a 
vállalat túlzottan sok ismeretet tárol, ha már nem 
képes azokat értelmesen felhasználni. 

 

 

ismeretek ismeretek

szervezeti tudás

szervezet

az egyén 
hallgatólagos tudása 

(implicit)

az egyén 
hallgatólagos tudása 

(implicit)

 kombináció 

ismeret- 
szinkronizáció

 externalizáció 

 externalizáció 

 internalizáció 

 internalizáció 

 
1-4. ábra  A tudás keletkezésének és mozgásának módjai 

 
AA  ttuuddáássmmeenneeddzzssmmeenntt--cciikklluuss  

A klasszikus értelmezés szerint tudásmenedzsment 
(tudásgazdálkodás és -hasznosítás) alatt értünk 
minden olyan tevékenységet, amelynek célja az 
egy szervezeten belül felhalmozott, dokumentált 
ismeretek és implicit tudás, szakértelem, tapaszta-
lat feltérképezése, összegyűjtése, rendszerezése, 
megosztása, továbbfejlesztése és hatékonyan tör-
ténő hasznosítása [4]. A tudásmenedzsmentmo-
dellemet [2] a Dotcom Internet Consulting által 
meghatározott tudásmenedzsment folyamatból [6] 
kiindulva készítettem el (lásd 1-5. ábra). 

AA  mmooddeellll  sszziinnttjjeeii    

1. szint: Tudásfelmérés (rendelkezésre álló, hiányzó) 
 A modellkialakítás kezdő lépéseként szükség van 

egy átfogó elemzésre, amelynek során a vállalat 
felméri, hogy milyen tudással rendelkezik már, és 
hogy a további tevékenységhez mire van még 
szüksége. A felmérésnél figyelmet kell fordítani a 
szervezet belső tudására és a külső, környezeti 
tudásra is. 

2. szint: Az egyéni tudás és a külső környezeti tudás 
kialakulása 

 A modellalkotás egy „köztes” fázisa a tudás lét-
rejötte. A tudás lehet emberek birtokában, de 
más vállalatoknál, más forrásból is rendelkezésre 
állhat. Az egyéni tudás az emberi fejekben jön 
létre, ami implicit, bennünk rejlő tudást jelent. 

3. szint: Tudásazonosítás, ismeretek megszerzése 
 A tudás azonosítása, megragadása tulajdon-

képpen az ismeretek papír-, vagy számítógépes 
formában történő rögzítését jelenti, hiszen, mint 
azt korábban definiáltam, a tudásnak csak egy 
része, az ismeret adható át. A vállalat célja 
minden esetben, hogy az egyéni tudás szervezeti 
szintre emelkedjen, és könnyen előhívható le-
gyen. 

4. szint: Ismeretek osztályozása 
 Az ismeretek megszerzése önmagában nem 

elegendő, a hatékony alkalmazhatósághoz szük-
ség van az adatok, információk és ismeretek 
rendszerezésére, osztályozására. Ez történhet 
kulcsszavak megadásával vagy indexálással. 
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5. szint: Ismeretek befogadása, megosztása, tu-
dássá alakítása 

 Sok esetben szükség van a meglévő ismeretek 
módosítására, fejlesztésére, amely a megfelelő 
kontextus vagy háttér hozzáadását jelenti. Az 
ismeretek megosztásával, használatával mind a 
szervezet, mind az egyének újabb információkra, 
új tudásra tehetnek szert, azaz módosult tudás-
hoz jutunk. Az ismeretek befogadását, megosz-
tását, tudássá alakítását a 1-4. ábra szemlélteti. 

6. szint: Tudás-felhasználás 
 A vállalat a már rendelkezésére álló tudást fel-

használja a termelő- vagy szolgáltató- tevé-
kenységéhez. 

7. szint: Tudásértékelés 
 A felhasználás után szükség van a tudás érté-

kelésére, hogy miként járult hozzá az értékte-
remtő folyamatokhoz, a vállalat működéséhez, 
mennyire volt releváns. 

8. szint: A tudás megőrzése vagy felejtés 
Ezen a szinten két lehetőség nyílik a tudás to-
vábbi használatával kapcsolatban.  
– Az egyik lehetőség, hogy a használattal mó-

dosult ismereteket, amelyek a vállalatban a 
későbbiekben újabb implicit tudást generálnak, 
a vállalat megőrzi. 

– A másik lehetőség pedig a felesleges tudás 
„kiszelektálása”, a felejtés. A felejtés ebben az 
esetben nem automatikus folyamat, mint 
ahogyan az az embernél működik, hanem tu-
datos, külső behatás eredménye.  

Látható, hogy a szervezet a rögzült szervezeti 
tudást az egyénei által újra fel tudja használni, 
tovább tudja fejleszteni. Ez a lépés visszavisz 
bennünket a kiindulási fázishoz. 

TTMM--ffoollyyaammaattoott  bbeeffoollyyáássoollóó  ttéénnyyeezzőőkk  

A tudásmenedzsment-modellt az alábbi külső és 
belső tényezők figyelembevételével vizsgáltam: 

Külső tényezők (makrokörnyezet): 
– Társadalmi környezet 
– Politikai környezet 
– Gazdasági környezet 
– Technológiai környezet 

tudásazonosítás és 
ismeret megszerzése

rendelkezésre álló és 
hiányzó tudás felmérése

szelső 
szervezeti tudás

külső 
környezeti tudás

ismeretosztályozás

ismeret megosztása, 
tudássá-alakítás

tudás-felhasználás, 
-továbbfejlesztés

tudásértékelés

tudás-megőrzés 
(szervezeti memória)

tudás-eltávolítás 
(kiszelektálás, felejtés)

1. szint

2. szint

3. szint

4. szint

5. szint

6. szint

a szervezeti 
tanulás 

folyamata

8. szint

   7. szint

 
1-5. ábra  A tudásmenedzsment-ciklus 

Belső tényezők (mikrokörnyezet): 
– a vállalat nagysága 
– a vállalat dolgozóinak fluktuációja 
– a vállalati kultúra típusa: Támogatja-e a tudás 

megosztását?  
– a vállalati struktúra típusa 
– a vállalat üzletágában a tudásmenedzsmenthez 

való hozzáállás 
– a vállalat alaptevékenységeinek és az informa-

tikának a viszonya 
– vezetői hozzáállás: A felső vezetés támogatja-e 

a TM megvalósulását, elkötelezett-e? 
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AA  vviizzssggáállaatt  ttáárrggyyaa  

Az adott tényezőket figyelembe véve megvizsgál-
tam az általam felvázolt tudásmenedzsment-mo-
dellt, vagyis azt, hogy mely fázisok valósulnak meg 
a vizsgált cégnél és mely fázisok hiányoznak. A 
hatékony tudásgazdálkodásban fontos, hogy minél 
több fázis megvalósuljon.  

– Megvizsgáltam, mi az oka annak, hogy bizonyos 
fázisok hiányoznak, valamint azt is, hogy milyen 
összefüggésben van ez az adott cég működé-
sével és a befolyásoló külső-belső tényezőkkel. 
Választ kerestem az alábbi kérdésekre: 
• Mennyire érzékeny a cég a különféle gazda-

ságpolitikai hatásokra? 
• Mennyire meghatározó például egy külföldi 

tulajdonú, magyarországi telephelyű cég ese-
tében a külföldi vezető döntése? 

• Valóban befolyásolják-e a fent meghatározott 
külső és belső tényezők a tudásmenedzs-
ment-ciklust? 

– Megvizsgáltam továbbá, hogy a hiányzó fázisok 
pótlásával javítható-e a TM-tevékenység, vagyis 
hatékonyabb tudásátadást, felhasználást, tu-
dásgazdálkodást érünk-e el. Elérhető-e a vizsgált 
vállalatnál idő- és költségcsökkenés, javul-e a 
vállalatnál a tudásátadási, tanulási hajlam stb. 

A vizsgálatot kérdőív segítségével, tanácsadó cé-
geknél és a velük kapcsolatban álló nagyvállalat-
okra végeztem, amely alapján definiáltam, hogy mit 
értek tudásintenzív vállalat fogalma alatt, hogy egy 
ilyen vállalatnak milyen tulajdonságokkal kell ren-
delkeznie, azaz egy ismérvrendszert állítottam fel. 
A vizsgálat során feltételeztem, hogy a vizsgált cég 
tanuló szervezet, hiszen a tanuló szervezetek leg-
főbb ismérve, hogy nem csak tagjai tanulnak, fej-
lődnek folyamatosan, hanem ezáltal maga a vállalat 
is, megjelenik az önmegvalósítás igénye, a cso-
portmunka, így a vállalat rugalmas lesz, és gyorsan 
tud alkalmazkodni a környezeti hatásokhoz. Felté-
teleztem továbbá, hogyha a tudásintenzív vállalat a 
tanuló szervezet jegyeit viseli magán, akkor nagy 
valószínűséggel felmerül a TM gondolata, vagyis a 
modellfázisok nagy része akkor is megvalósul, ha 
ezt nem nevesítik. 

Ahogyan azt Szabó Katalin és Kocsis Éva is meg-
állapította a felmérései során, a cégek nagy része 
nincs tisztában azzal, hogy mit tud, hogy tanul vagy 
felejt, ezeket a tevékenységeket ui. nem nevesí-
tették.  

Alapvető kérdéseim: 

– Találhatók–e Magyarországon tudásintenzív vál-
lalatok?  

– Milyen ismérvek fordulnak elő a tudásintenzív 
szervezek ismérvei közül a vizsgált vállalatoknál, 
és ezek milyen súllyal szerepelnek? 

Rangsort állítottam fel az ismérvek megvalósulását 
figyelembe véve, hogy a vizsgált szervezetben az 
adott szinteken hány ismérv valósul meg. A 
tudásintenzív szervezetek szintjeinek megfelelően 
megvizsgáltam, hogy a kiválasztott szervezetek 
előrébb tartanak-e a TM megvalósításában, foga-
dóképesebbek-e az új irányzatokra, külső változá-
sokra, hogy a magasabb szinten lévő vállalatokban 
több tudásmenedzsment-fázis valósul-e meg. 

Az azonos feltételekkel rendelkező, azonos 
szektorban működő vállalatok összehasonlításánál 
feltételeztem, hogy nem lesz azonos a tudásátadás 
mértéke, minősége. Ennek fő oka, hogy különbö-
zőek az emberek, különböző kultúrával, kompe-
tenciával, értékrenddel és hittel rendelkeznek. Az 
alábbi kérdések fogalmazódtak meg: 

– Hogyan működik a tudásátadás különböző nem-
zeti kultúrák esetén? 

– Ha egy külföldi cég megvásárol egy magyar, vagy 
egy másik külföldi céget, akkor ebben az esetben 
milyen jellemzői vannak a tudásátadásnak? Ho-
gyan működik például egy amerikai nagyvállalat 
Magyarországon, és hogyan Ausztriában? 

– Befolyásolja-e a nemzeti kultúra a tudásme-
nedzsmentet, és ha igen, hogyan? 

– A tudásmenedzsmentet támogató, illetve gátló 
tényezők között megjelenik-e a kultúra és ha 
igen, akkor hogyan? 

– Végeznek-e a cégek olyan vizsgálatokat, ame-
lyekkel kiderítik, hogy a dolgozó rendelkezik-e a 
munkakör betöltéséhez szükséges kompetenci-
ákkal? Amennyiben a cég végez ilyen vizsgála-
tokat, akkor a dolgozó rendelkezik-e a szükséges 
kompetenciával? (SKILL-mátrix) 
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– Fedésben vannak-e a cég követelményei a dol-
gozók kompetenciáival? Ha nincsenek fedésben, 
akkor mit okoz ez a tudásmenedzsment-folya-
matban? Hogy működik a tudásátadás, milyen 
légkör alakul ki, hogyan viszonyulnak az alkal-
mazottak egymáshoz? 

– Hogyan befolyásolja a tudásmenedzsment-fo-
lyamatot az, hogy ha a vállalat csak interjú alap-
ján vesz fel dolgozókat, vagy hogyan, ha ké-
pességvizsgálatokat végez? 

– Hogyan működik és milyen tényezők befolyá-
solják a tudásmenedzsment folyamatot, hogyan 
működik a szervezetek közötti tudáscsere, a 
szervezeti tanulás multinacionális vállalatoknál? 

– Mi jellemző a tanácsadó cégekre? Hogyan mű-
ködik a tudásátadás, milyen tudásmenedzsment 
folyamatok jelennek meg? 

– Érzékelhető-e különbség a tudásmenedzsment 
bevezetésénél egy tanuló szervezet esetében? 
Eredményesebb-e vajon a tanuló szervezet, ha 
tudásmenedzsmentet vezetünk be? 

– Magyarországon amely vállalatok tartják magu-
kat tanuló vállalatoknak? 

– Ha eredményesebb lesz egy tanuló szervezet a 
tudásmenedzsment bevezetésével, akkor ez mi-
ben nyilvánul meg? (termelékenységnövekedés, 
alacsonyabb költségek például technológiára, 
külső tanácsadókra, veszteségek csökkenése) 

– Ha érdemes tudásmenedzsmentet bevezetni a 
tudásintenzív vállalatoknál, mert tényleg ennyi 
előnnyel jár, akkor hogyan tegyük ezt? Milyen 
lépéseket, elveket kövessen a tudásintenzív 
vállalat a tudásmenedzsment bevezetésekor? 

– Mit lehet tenni az ellen, hogy a dolgozó ne vigye 
magával az összes tudását, hogy maradjon meg 
belőle valami? (szimulációs és csapatépítő já-
tékok; mentori rendszer; tapasztalatok rögzítése 
írásban; a már nyugdíjazott, de nagy szakérte-
lemmel/tapasztalattal rendelkező kollégák visz-
szahívása előadások, gyakorlati szaktanácsok 
tartására; projektek vagy problémák megoldása 
írásban és oktatófilm formájában) 

– Mi gátolja a tudásmegosztást a különböző 
szervezetekben? (tudáshatalom, vállalati kultúra; 
az alkalmazottaknak nincs lehetősége meg-
osztani gondolataikat feletteseikkel; bizalomhi-
ány: a másik egyén jobb lesz a tudásom által mint 

én, ez a pozíció/állás elvesztéséhez vezethet; 
nincs megfelelő jutalmazás: a vállalat termé-
szetesnek veszi a dolgozó jó teljesítményét, csak 
a hibákat veszi figyelembe; értelmezésbeli, nyel-
vi, kommunikációs különbségek stb.) 

 
Feltevések: 

– Csak ismeretek adhatók át, a tudás az egyé-
nekben rejlik.  

– Amennyiben csak ismeret adható át, akkor meg 
kell határozni, hogy a szervezeteknek milyen 
feltételeket kell kialakítani annak érdekében, 
hogy mind egyéni mind szervezeti szinten tudás 
generálódjon és a tudásmenedzsment-ciklusból 
minél több elem (szint) valósuljon meg. A vizs-
gálatok alapján a későbbiekben definiálom, hogy 
a tudásintenzív vállalatoknak milyen paramé-
terekkel kell rendelkezniük. Feltételezem tehát, 
hogy azon szervezeteknél, amelyek a tudásin-
tenzív vállalatokká válás útján előrébb tartanak, a 
TM bizonyos elemei már megtalálhatók, nyitot-
tabbak a TM megvalósítására, vagyis a TM-cik-
lusból több fázis is megvalósul. 

– A tanuló szervezetek elősegítik a tudásme-
nedzsment bevezetését, működéséhez megfe-
lelő környezetet biztosítanak, tehát a tudás-
intenzív vállalatoknak a tanuló szervezetek is-
mérveivel is rendelkezniük kell. A tudásme-
nedzsment pedig nagyban hozzájárul a haték-
onyabb szervezeti tanuláshoz. 

– Azonos PEST-tényezők mellett, azonos szek-
torban működő vállalatok esetében azonban a 
tudásátadás mértéke és minősége, éppen az 
emberek különbözősége miatt, még nem lesz 
azonos. 

– Az egyén és a szervezet tanulási folyamata 
egyaránt részét képezi a szervezet tudásme-
nedzselési folyamatának. 

– Az egyhurkos tanulást folytató tanuló vállala-
tokban nehéz bevezetni a tudásmenedzsmentet, 
ugyanúgy, mint a nem tanuló vállalat esetében, 
viszont a kéthurkos tanulási modellt alkal-
mazóknál sikeresebb a tudásmenedzsment. 
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AA  TTMM--mmeeggvvaallóóssííttááss  ttéénnyyeezzőőii  

Az előző fejezetben bemutattam a tudásme-
nedzsment működését, jelentőségét. A követke-
zőkben kiemelek néhány tényezőt, amelyek nagy-
ban hozzájárulnak a tudásmenedzsment sikeres 
megvalósításához.  

A tudásmenedzsment megvalósításának számos 
sikertényezője van, Skyrme és Amidon a következő 
tényezőket határozta meg [13]:  

– Legyen szorosan üzleti célhoz köthető. 
– Legyen kihívó jövőkép és megfelelő architektúra. 
– Legyen a vállalatban élharcosa a témának. 
– A vállalat kultúrája segítse a tudás létrehozását 

és megosztását. 
– A vállalat minden szintjén szükség van folya-

matos tanulásra, jól kiépített technológiai inf-
rastruktúrára, és  

– a TM-részfolyamatokat rendszeresen meg kell 
szervezni. 

A sikert három kulcstényező határozza meg [14]: 

Technológiai infrastruktúra: Az információtechnoló-
giai rendszerek és egyéb tanulást és kommuniká-
ciót támogató technológiák. A vállalatnak ren-
delkeznie kell integrált számítógépes hálózattal, 
amely minden alkalmazott számára fizikai és időbeli 
korlátok nélkül hozzáférhető. Ez a rendszer nyílt, 
képes egyéb rendszerekkel a kommunikációra. Ez 
a tényező a sikerhez 20%-ban járul hozzá. 

Eljárások és folyamatok: Ezek a tudásmegosztást 
közvetlen módon segítő mérési, nyilvántartási és 
kommunikációs eljárások. Ilyenek a beszámolási és 
jelentési rendszerek, a döntéshozatal, a probléma-
megoldás és jutalmazás alrendszerei. A Lotus pél-
dául az ügyfélszolgálati munkatársak teljesítmé-
nyének értékelésénél 25%-ban az ismeretek meg-
osztását veszi figyelembe. A tényező a sikerhez 
30%-ban járul hozzá. 

Kultúra, normák: A tudás elismerésének és a tudás 
kezelésének személyes elkötelezettségét kell el-
sősorban kialakítani a bizalom megteremtésén ke-
resztül. A tudás-alapú szervezetekben azon dol-
gozók kerülnek kiemelt pozícióba, akik képesek 
saját és mások tudásának a gyors és hatékony 

fejlesztésére. A tudásmegosztás csak olyan kör-
nyezetben lehet eredményes, ahol nem a tudás 
birtoklására, hanem a csapatban való hasznosításra 
helyezik a hangsúlyt. A Genentech például a ne-
gyedik helyet érte el a molekuláris biológia és ge-
netika területén, amióta lehetővé tette tudósai 
számára megfigyeléseik azonnali közzétételét. A 
tényező a sikerhez 50%-ban járul hozzá. 

A tudás megosztását támogató kultúra feltétel-
ének a tanuló szervezetek felelnek meg leginkább, 
hiszen bizalmon alapuló, támogató kultúrát valósí-
tanak meg. A tanuló szervezet folyamatosan fej-
leszti képességeit, tudást teremt, szerez, ismere-
teket ad át, valamint folyamatos megújulás jellemzi, 
amelynek segítségével gyorsan tud alkalmazkodni 
a megváltozott környezethez. 

A tudásmenedzsmentet a különböző IT-megol-
dások erősen támogatják, ezért a fent említett té-
nyezők közül a technológiai infrastruktúra szerepére 
térek ki részletesebben. A TM szempontjából meg-
határozóak a dataware technológiák, az intranet, 
internet és extranet, az adatbáziskezelő- és do-
kumentummenedzselési rendszerek, az adattár-
házak, az adatbányászat, a döntéstámogató rend-
szerek, a groupware (csoportmunkát támogató 
rendszerek), valamint a mesterséges intelligencia. 

TTeecchhnnoollóóggiiaaii  iinnffrraassttrruukkttúúrraa  

A tudástárak (Knowledge Repository) a tudásele-
mek strukturált gyűjteményét tartalmazzák, mint az 
üzleti alkalmazásokkal kapcsolatos információk, 
vagy a kéziratok, jelentések és cikkek, vagy a fo-
gyasztókkal kapcsolatos adatbázisok. A tartalom-
osztályozási sémát arra használják, hogy rend-
szerezzék a tudástárakat, és ezáltal megkönnyítsék 
a csoportosítást, szortírozást, vizualizációt, kere-
sést, publikálást, kezelést, finomítást és navigációt 
[10]. A vállalatnál felhalmozódott tudás rendszere-
zéséhez jól használhatók a tudáskatalógusok, a 
vállalat szellemi értékeinek (ismereteinek) olyan 
rendezett forrásgyűjteményei, amelyek feltárják az 
önálló fájlok, weboldalak, adatbázisok, adattárhá-
zak stb. tartalmát. A katalógus egyes elemeit az ún. 
metaadatok írják le, amelyek rögzítik az egyes in-
formációforrások jellemzőit például: lelőhely, szer-
ző, keletkezés időpontja. 
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A tudáskatalógus hatékonysága növelhető a 
tudástérképek (Knowledge Map) alkalmazásával. 
Ezekkel leltárba lehet venni a hozzáférési útvonalat, 
a dolgozók érdeklődési körét, illetve egyéb képes-
ségeit, azaz hogy milyen tudás hol található (pél-
dául amelyik részlegnél, kinek a fejében). A tudás-
térképek a szervezet külső és belső információfor-
rásai, illetve a hallgatólagos (tacit) és explicit tu-
dásforrásokra vonatkozó ismertetők, könyvtárak 
vagy útmutatók. A tudástérkép útmutatót ad a tu-
dásforráshoz, amely lehet egy speciális szakérte-
lemmel rendelkező ember, vagy egy dokumentum, 
amely kutatási eredményeket, legjobb gyakorlato-
kat, tanult leckéket, diagnosztizáló eszközöket vagy 
gyakran feltett kérdések listáját mutatja be. A tu-
dástérkép szintén fontos szerepet játszhat az 
on-line (elektronikusan elérhető) tanulásban (szá-
mítógép alapú képzés), ahol az oktatási anyaghoz 
való hozzáférést segíti elő [10]. 

Egy tudástérkép annál jobb, minél sokrétűbb 
ismeretanyagot tartalmaz, vagyis nemcsak a vál-
lalatnál fellelhető rögzített ismereteket, hanem a 
vevők, szállítók, partnerek ismereteit is magában 
foglalja. A tudástérképek a katalogizált ismerettar-
talom vizuális megjelenítésére alkalmasak, azaz az 
ismereteket grafikusan ábrázolják, mint például egy, 
a fogalmak közti kapcsolatrendszert jól áttekinthető 
ábra. A tudástérkép rámutat az ismeretekre, de nem 
tartalmazza azokat., hanem valamilyen lista vagy 
ábra formájában foglalja magában a hasznos is-
meretek vállalaton belüli helyét. Utalhatnak embe-
rekre, dokumentumokra, adatbázisokra. A tudás-
térképek legfőbb célja, hogy megmutassák, azokat 
az embereket, akikhez érdemes fordulni, ha szak-
tudásra van szükség. A tudástérkép leltárként is 
szolgál, megmutatja, hogy amelyek azok az infor-
mációk, amivel a vállalat rendelkezik, és azt is 
megmutatja, hogy ezeket hogyan lehet elérni. Az 
eredményes tudáskeresések majdnem minden 
esetben átlépik a konvencionális vállalati keretet, és 
figyelmen kívül hagyják a hierarchiát.  

A vállalati tudástérképek nyilvánosságra hoza-
talának megszokott eszközei a Lotus Notes, az 
internetes böngészők, az intranet-rendszerek, vagy 
például az önéletrajzokra összpontosító programok, 
mint a Restrac és a Resumix. Rolodex-kártyák. A 
tudástérképnél azonban probléma lehet, hogy a 

vállalati politika miatt eltorzulhat, ha az egyének 
nem a valóságnak megfelelő pozíciójuk, vagy párt-
állásuk szerint szerepelnek benne [11]. A Senco 
Product például megpróbálja grafikusan ábrázolni a 
nagyobb döntésekhez vezető logikai utat annak 
érdekében, hogy megértsék, milyen hibákra és 
okokra vezethető vissza egy rossz döntés. 

Az együttműködési platform az információs és 
kommunikációs technológiák egy olyan lehetősége, 
amely elektronikusan könnyíti meg a csoport- vagy 
csapatmunkát és az együttműködést. Ez egy olyan 
virtuális környezet, amely támogatja az egyébként 
idő- és helykorlátokba ütköző vitát, párbeszédet, 
interakciót, a kreativitást, az innovációt és a meg-
osztást [10]. 

IITT--mmeeggoollddáássookk  

Az adattárház (Data Warehouse) elemzési, lekér-
dezési céllal létrehozott, nagyméretű adatbázis, 
amely az elemzésre szánt információt elkülönített 
helyen és módon tárolja. A vállalat területén kelet-
kezett adatokat lekérdezésre optimalizálva konszo-
lidálja, de kívülről származó, a piacra vonatkozó 
információkat is tartalmazhat. 

Az adatbányászat (Data Mining) azoknak az 
elemzőeszközöknek és –technológiáknak az al-
kalmazása, amelyek lehetővé teszik a felhasználó 
számára, hogy egy adatbázis adataiból fontos, új 
információkat nyerjenek, hatékony adatelérési és 
adatmanipulációs lehetőségeket biztosítsanak. 
Ilyen eszköz például a Clementine, amelynek leg-
fontosabb jellemzője a vizuális programozási kör-
nyezet és a könnyen kezelhető felhasználói felület. 

A tudáskezelő (Raven csomag) egy tartalom-
követő és elemző eszköz, amely felhasználói pro-
filkezelő eszközöket, tevékenységek kezelésére 
használható ismeretanyag-portált és egy alkalma-
zásintegráló eszközt tartalmaz, valamint személyes 
és közösségi információkat szolgáltat. Használa-
tával egy adott témához kapcsolódó információk és 
alkalmazások kereshetők, illetve rendszerezhetők az 
alkalmazottra vonatkozó feladatok, munkacso-
portok és projektek [10]. 

Az irodalomban gyakran hivatkoznak a Lotus 
Notes-ra, mint a TM egyik támogató eszközére. A 
Lotus Notes egy szöveges adatbáziskezelőtech-
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nológiára épített, csoportmunka támogatására lét-
rehozott eszköz. Az eszköz abban segít, hogy az 
információt a környezetével együtt tároljuk. A Lotus 
Notes ugyanakkor rendelkezik a strukturált adatok 
kezelésének eszközeivel is, így lehetséges a fel-
tétel alapján történő dokumentumleválogatás és 
megtekintés. Ezen túlmenően elektronikus levele-
zési és naptárfunkciókat, egyeztető mechanizmu-
sokat bocsát rendelkezésre, és kifinomult jogo-
sultsági, hozzáférési, ellenőrzési és titkosítási 
szolgáltatásokat is nyújt. Támogatja az elhelyezett 
dokumentumok weben történő megjelenítését 
(Lotus Domino), sőt, egyes funkciók pusztán bön-
gészőből is igénybe vehetők, nem szükséges kli-
ensoldali szoftver igénybevétele. A Lotus Notes az 
ún. replikáció technikát használja. Egy Notes 
adatbázisnak számos helyen lehet példánya, 
amelyek önálló életet élhetnek egészen addig, amíg 
a tartalmaikat szinkronizálják [5],[15]. A TM támo-
gatását a Lotus szerint öt műszaki technológia 
alapozza meg, úgymint üzleti intelligencia (Busi-
ness Intelligence), együttműködés (Collaboration), 
tudásátadás (Knowledge Transfer), tudásfelfedezés 
(Knowledge Discovery) és a szakértelem fellelése 
(Expertise Location). Ezekhez a technológiákhoz az 
intraneten egy közös portálon keresztül lehet hoz-
záférni [1],[11]. 

ÖÖsssszzeeggzzééss  

Összegzésként elmondható, hogy az információs 
technológiák nagyban hozzájárulnak a hatékony 
tudásmenedzsment megvalósításához, valamint az 
egyéni és a szervezeti tanuláshoz. Arra azonban fel 
kell hívni a figyelmet, hogy az IT csak az ismeretek 
kezelésére alkalmas. Véleményem szerint az imp-
licit tudás fejlesztése, kezelése és tárolása csak az 
emberben lehetséges. A vállalati hatékonyság nö-
veléséhez azonban nem elegendő a támogató 
rendszerek kiépítése, amelyek segítségével a cé-
gek hatalmas mennyiségű adathoz jutnak, hiszen a 
nagy mennyiségű adatokból ki kell tudni szűrni a 
felhasználó számára valóban releváns és tudásér-
tékkel bíró információkat. Ez tehát csak szükséges, 
de nem elégséges feltétele a hatékonyságnak. 
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2. A szavakba önthető tudás 
TTuuddáássmmeenneeddzzssmmeenntt  ––  aa  sszzaavvaakkbbaa  öönntthheettőő  ttuuddááss    
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A KPMG 1998-ban, 2000-ben és 2002-ben nemzetközi felmérést végzett jelentős méretű szervezetek tu-
dásmenedzsment-helyzetéről és -gyakorlatáról. A magyarországi KPMG szakértői 2000-ben majd 2002-ben 
hazai szervezeteket kerestek fel a nemzetközi felmérés során alkalmazott kérdőívekkel. Az elmúlt évek 
gazdasági fejlődése azonban indokolttá tette egy újabb felmérés elvégzését. A 2005. évi empirikus felmérés a 
Pannon Egyetem Szervezési és Vezetési Tanszéke és a KPMG-BME Akadémia együttműködésével került 
megvalósításra. A kutatás alapvető célja az volt, hogy képet adjon a magyarországi vállalatok és intézmények 
tudásmenedzsment-gyakorlatáról, hogy feltérképezze, hol tartanak a tudásmenedzsment fejlesztésében és 
alkalmazásában, mennyire foglalkoznak tudatosan a szervezetnél felhalmozott tudás kezelésével. 

 

BBeevveezzeettééss  

A globalizáció térhódításának következményeként 
a szervezeteknek versenyelőnyük megőrzése ér-
dekében meg kell felelniük a fogyasztók egyre nö-
vekvő igényeinek. Ezért egyre elterjedtebbek azok 
a kezdeményezések, amelyek a tartós, személyes 
vevőkapcsolatokra építenek, amelyek a vevők visz-
szajelzéseinek rendelik alá a vállalati fejlesztéseket.  

A globalizáció egyik legfontosabb következmé-
nye, hogy a vállalatok szerkezete is átalakul. A pi-
acszerzésért harcban álló vállalatok a kevésbé 
fontos tevékenységeiket kiszervezik (outsourcing), 
és csupán a kulcsfolyamatokra (core competence) 
koncentrálnak. A magkompetencia azt a hozzáér-
tést, vagy tudást jelzi, amelynek egy vállalat lehe-
tőleg kizárólagos birtokosa, és amelyik ezért ver-
senyképességének a záloga lehet. Azon kulcste-
vékenységek, amelyeket a szervezetek maguknál 
tartanak, speciális szaktudásra épülnek, amelynek 
felismerése, megtartása, fejlesztése és védelme a 
további működés alapja.  

A tudásmenedzsment gondolata azonban nem 
minden tekintetben számít forradalminak. A törté-
nelem minden szakaszában gyűltek össze olyan 
értékes tapasztalatok, szakmai ismeretek, ame-
lyeket valamilyen módon kezelni, rendszerezni 
kellett.  

A tudásmenedzsment fokozatosan fejlődött és fej-
lődik ma is. Az első lényeges mérföldkő 1959-ben 
volt, amikor Peter Drucker bevezette a már fent is 
említett tudásmunkás fogalmat. A következő fontos 
állomás 1966-ra tehető, amikor Polányi Mihály kü-
lönbséget tett a hallgatólagos (tacit) és a nyílt, ko-
difikálható (explicit, codified) tudás között. A ’70-es 
évektől egyre több területen kerültek előtérbe a 
hatékonyság növelésére szolgáló IT-eszközök. 
A ’90-es évektől pedig a tudásmenedzsment az 
ügyfelekkel kapcsolatos információk hatékony ke-
zelésére helyezte a hangsúlyt. A közelmúltban és 
napjainkban zajló ún. „E-szakasz” legfőképpen az 
együttműködésre fókuszál. [1] 

AAllaappffooggaallmmaakk  éérrtteellmmeezzééssee  

A tudásmenedzsment mélyebb összefüggéseinek a 
megértése érdekében érdemes tisztázni néhány 
alapfogalmat, amelyek a tudásmenedzsment té-
makörében sűrűn használatosak.  

Adat 

Az adat olyan tény, mérési eredmény, amely egy 
adott időpont adott szituációjára vonatkozik. Az 
adatnak önmagában nincs sem jelentése, sem 
bármilyen szövegösszefüggése, azonban nyilván-
tartása, feldolgozása, továbbítása, kézbentartása 
"sokféle és fölöttébb kifinomult eszközt igényel". [2] 
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Információ 

Az információ az "értelmezett adat", adott helyzet-
ben, időpontban és körülmények között kialakult 
tények, illetve mérési eredmények (adatok) kon-
szolidált halmaza [3]. Az adatból akkor lesz infor-
máció, ha valamilyen jelentést kap, s annak alapján 
valamiféle ítélet alkotható. A vállalat, mint csoport, 
szempontjából megkülönböztethetünk külső és bel-
ső információkat, valamint formájuk szerint írott és 
szóbeli információkat. Az információ tehát olyan, do-
kumentum formájában látható vagy kommunikációs 
formában megjelenő elem, amely formális és/vagy 
informális hálózatokon keresztül áramlik [4]. 

Tudás 

Megfoghatatlan, ugyanakkor szövevényes termé-
szetéből fakadóan a tudás pontos meghatározása 
rendkívül nehéz. Az egyik megközelítés szerint a 
tudás információk, ötletek, szabályok, folyamatok 
kombinációja, olyan szakértelem, amely a tudással 
rendelkezők birtokában van [5]. Egy szervezet 
számára a tudás mindaz, amit tudni lehet a vevők-
ről, termékekről, folyamatokról, hibákról és sike-
rekről [6]. Nonaka szerint a tudás egy személy, 
közösség megalapozott hite arra vonatkozóan, 
hogy meg tud oldani egy problémát, ami növeli 
alkalmasságát a döntéshozatalban. [7] 

A tudás fajtái 

Egy megközelítés szerint a tudás explicit és tacit 
kategóriákba sorolható. Az explicit tudás csoport-
jába tartoznak a rögzíthető, összegyűjthető, szer-
keszthető, könnyen átadható és megtanulható tu-
dáshalmazok. A tacit tudás Polányi szerint a „többet 
tudunk, mint amennyit el tudunk mondani” gondo-
lattal írható le. Ilyen például a biciklizés, amelynek 
élményét, technikáját szavakban elmondani nem 
lehet, azt meg kell élni. A tacit tudás tapasztalatra, a 
cselekedni tudásra épül, amely szoros kapcsolat-
ban van a tudás birtokosával. A tudás formalizálása 
és átadása nehézségeket okozhat. Polányi az 
emberi tudást egy jéghegyhez hasonlította, amely-
nek a vízszint feletti része explicit, a többi pedig a 
tacit tudás [8]. 

TM: Tudásmenedzsment 

A szakirodalom megszámlálhatatlan definíciót szol-
gáltat a tudásmenedzsment fogalmára. O’Dell sze-
rint a tudásmenedzsment tudatos stratégia a meg-
felelő tudás megszerzésére a megfelelő személyek 
számára, megfelelő időben, amely segíti az embe-
reket az információ megosztásában és felhaszná-
lásában, ezáltal fejlesztve a szervezeti teljesítményt. 
A tudásmenedzsment segít a szervezeteknek a 
versenyképessé-váláshoz azáltal, hogy az új tudás 
birtokában csökkenti a költségeket, növeli a fejlődési 
sebességet, és közelít a vevői igényekhez. [6] A 
tudásmenedzsment fő célja a szervezet tagjainak 
hatékony motivációja, irányítása, tudásának és kre-
ativitásának a vállalat érdekeinek megfelelő mobili-
zálása. A KPMG általánosan elfogadott definíciója 
szerint a tudásmenedzsment a szervezet tudás-
mozgósító képességének módszeres és szervezett 
fejlesztése a teljesítmény növelése érdekében [9]. 

KKPPMMGG  TTMM--ttaannuullmmáánnyyookk  

A nagyobb tanácsadó és trendkutató cégek elem-
zései szerint a 2000. év informatikai problémája 
után a stratégiai és informatikai tanácsadó cégek-
nél, valamint a szoftverpiacon a tudásmenedzs-
ment veszi át a vezető szerepet. A KPMG egyes 
nemzetközi felméréseinek középpontjában más és 
más célok fogalmazódtak meg, ami egyrészt a 
változó gazdasági háttérnek, másrészt pedig a 
szervezetek fejlődésének tudható be.  

1998-ban a UK 100 vezető nagyvállalata köré-
ben végzett, az információ tárolására és hozzáfér-
hetőségének technológiai megoldásaira fókuszáló 
felmérés a tudásmenedzsmentprogramok létezését 
kutatta. A tudásmenedzsment elszigetelten mű-
ködött a mindennapi üzleti folyamatoktól és hiány-
zott a hosszú távú stratégiai gondolkodás [10]. 

2000-ben a kézzelfogható eredmények felderí-
tése volt a cél (a felmérést UK, USA, Franciaország, 
Németország, Hollandia, Skandináv országok 423 
vezető nagyvállalata körében végezték). A szer-
vezetek tudásmenedzsment programjai rávilágí-
tottak az aktuális problémákra, vagyis a tudás 
megosztásának időbeli hiányára, a tacit tudás fel-
használásának a nehézségeire [11]. 
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2002/2003-ban a tudásmenedzsment területén 
elért eredmények és a gondolkodásmódbeli válto-
zás került a középpontba (UK, Franciaország, 
Németország, Hollandia 500 vezető nagyvállalata 
körében végzett felmérés szerint). A válaszadók 
többsége stratégiai eszköznek tekintette a tudást, a 
menedzsment egyre nagyobb százalékban segí-
tette a tudásmenedzsment-programok megvalósu-
lását, a szervezetek elvárták a belső, a kifelé tör-
ténő tudásmegosztást is [9]. A fent leírt nemzetközi 
trendhez hasonlóan a magyarországi felmérések 
jelentős eltéréseket mutatnak. 

2000-ben a KPMG szakértői a nemzetközi ku-
tatás során alkalmazott kérdőívekkel 18 nagyvál-
lalata körében végezték el a magyarországi fel-
mérést. Az eredményeket értékelve megállapították, 
hogy a hazai vállalatok is felismerik a tudás jelen-
tőségét valamint annak fontosságát, hogy a tudást 
hatékonyan kezeljék. A nemzetközi tendenciák 
hazánkban is jellemzőek [12]. 

2002-ben a kérdőíves felmérést Magyarország 
13 nagyvállalata körében két év elteltével megis-
mételték. Láthatóvá vált, hogy a TM az üzleti életben 
is napirenden van, a szervezeti vezetők felismerték, 
hogy a TM szervezeti kultúrát befolyásoló tényező, 
és hogy a tudás megőrzése, kezelése meghatározó 
feladat. A tudásmegosztó kultúra kialakítása azon-
ban időigényes feladat, ezen a téren még fejlődésre 
szorulnak a magyar szervezetek [13]. 

TTMM--ffeellmméérrééss  22000055--22000066  

A Tudásmenedzsment 2005-2006 empirikus felmé-
rés kérdőíve 2004. második felében került kidolgo-
zásra. A kutatás résztvevői 4 fő témakörben össze-
sen 26 kérdésre adhattak választ. A kérdőív kitöltése 
on-line módon, az Interneten keresztül történt. A 
kutatás 2005 februárjában kezdődött és 2006 feb-
ruárjában fejeződött be, 1 év állt tehát rendelkezésre 
a megfelelő mennyiségű információ begyűjtésére. A 
felmérésben összesen 130 szervezet vett részt, a 
kérdőíveket összesen 150 válaszadó töltötte ki (több 
szervezet esetében ui. különböző osztályok vezetői 
is választ adtak a kérdésekre). A beérkezett kérdő-
ívek feldolgozása véget ért. Az eredmények a Tu-
dásmenedzsment Magyarországon 2005/2006 című 
kiadványban kerültek publikálásra [14]. 

AA  ffeellmméérrééss  rréésszzttvveevvőőii  

A felmérésben részt vevő szervezetek között 
megtalálhatók állami, illetve magán tulajdonban 
levő magyar társaságok, külföldi és magyar vegyes 
tulajdonú vállalkozások, valamint globális nemzet-
közi társaságok magyarországi leányvállalatai is.  

A válaszadók leginkább felsővezetők, tulajdo-
nosok, továbbá a humán-, stratégiai valamint az 
informatikai terület vezetői voltak. Jelentős előre-
lépést mutat az eddigi felmérésekhez képest, hogy 
már több szervezetnél hoztak létre tudásmenedzs-
ment-részleget, amelyeknek a vezetői szintén vá-
laszt adtak a kérdésekre. A felmérésben részt vett 
130 szervezet között valamennyi iparág (ipar, IT, 
szolgáltatások, kereskedelem) képviseltette magát. 
Az azonos vállalat vagy intézmény több munka-
társától érkezett válaszok egyes esetekben eltértek 
egymástól, ami valószínűleg az alábbi okokra ve-
zethető vissza: pozícióban lévő különbségek, 
szakterületi eltérések, a szervezet átfogó ismere-
tében megnyilvánuló különbségek illetve egyéni 
preferenciák eltérései. 

TTuuddáássmmeenneeddzzssmmeenntt  hheellyyzzeettkkéépp  

A magyarországi szervezetek tudásmenedzsment 
helyzetét összességében leginkább az jellemzi, 
hogy a szervezetek már felismerték a tudás haté-
kony menedzselésének jelentőségét, rendelkeznek 
hasznosítható tudással és az ehhez szükséges 
infrastruktúrával is. Bár átfogó, vállalati szintű TM--
stratégiával még kevesen rendelkeznek, szinte 
valamennyi szervezet tett már lépéseket a tudás-
menedzsment-programokban rejlő értékek kiak-
názására. A felmérés megállapította, hogy a tech-
nológiai és az infrastrukturális háttér kialakításában 
a nemzetközi átlaghoz képest hazánkban nincs 
lemaradás.  

A válaszadók közel egyharmadának azonban 
nincs információja a szervezetnél működő tudás-
menedzsment-programról. A programmal már ren-
delkezők legnagyobb arányban a tudásmegosztást 
és -hozzáférést javító programot, a tudásbázist 
kialakító és tudásmegosztó kultúrát támogató 
programot említették. A válaszadók nem tekintik je-
lentős problémának a szervezetnél rendelkezésre 
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álló kutatás-fejlesztés alacsony költségvetését, nem 
gondolják azt, hogy nem lenne elég tudás a szer-
vezetben, és nem a technológiát okolják a nehéz-
ségekért [14]. 

KKöövveettkkeezztteettéésseekk  

A főbb célokban jelentős eltolódás történik. Az 
egymástól elkülönülő, viszonylag könnyen mérhető 
célokat az átfogó, az egész szervezet lényegét 
érintő, nehezebben mérhető elvárások váltják fel. A 
szervezetek stratégiai eszköznek tekintik a tudást, 
ugyanakkor kevesen rendelkeznek tudásmenedzs-
ment-stratégiával. A fontosság felismerése és a 
stratégiai szándék között húzódó szakadék azon-
ban komoly kockázatokat jelenthet a szervezetek 
számára. 

A szervezetnél tervezett vagy elindított kezde-
ményezések területén az elkövetkező néhány év-
ben hangsúlyváltás történik, a folyamatok újrater-
vezését és az informális, illetve formális, egymástól 
elkülönült tudásmenedzsment-hálózatokat felvált-
ják a szakmai közösségek, a kompetencia- illetve 
kiválósági központok.  

Elmozdulás figyelhető meg a belső orientációtól 
(adatbázis, munkaerő) a külső irányába (beszállítók, 
ügyfelek, partnerek), valamint egyre nagyobb sze-
repet kap a tudásmenedzsmentnek a mindennapi 
munkafolyamatokba való beágyazása. A menedzse-
rek többség a tudásmenedzsmentről, mint me-
nedzsment-technikáról beszél, így a hangsúly 
magára a tudásra, mint stratégiai erőforrásra he-
lyeződik [15]. 

A TM jelentőségét elemezve tisztában kell lenni 
azzal a ténnyel, hogy a versenyszférában az egyre 
több forrásból származó, növekvő mennyiségű 
információ összegyűjtése, rendszerezése, karban-
tartása és hasznosítása komoly kihívásnak számít. 
Az információs társadalom egyik kulcskérdése a 
megfelelő információ megszerzése, annak megfe-
lelő időben történő eljuttatása a megfelelő személy 
részére.  

Az információkezelés kihívásai: 

– Az alkalmazottak által kapott információk 50-75 
%-a közvetlenül más személyektől származik. 

– A vállalatoknál található digitális információ több 
mint 80 %-a különálló PC-k adathordozóin, 
személyes mappákban van. 

– Az alkalmazottak által felhalmozott tudás nagy 
része elvész a szervezet számára, amikor a 
dolgozó elhagyja a vállalatot. 

A ‘90-es évek végén a Delphi Group felmérése 
szerint a tudásnak mindössze 12 %-a volt hozzá-
férhető különböző hálózatokon, 46 %-a nehezen 
hozzáférhető elektronikus vagy papírdokumentu-
mokban, 42 %-a pedig, amely valójában a tacit 
tudást jelenti, a munkatársak fejében, rendkívül 
bizonytalan hozzáféréssel volt megtalálható [16]. A 
Delphi Group felmérésének eredménye ma már 
érvényét vesztette, hiszen messze alábecsülték a 
szervezetekben meglévő tacit tudást. Egy 2004-ben 
végzett felmérés szerint a szervezeteknél a tudás 
75 %-a tacit tudás [17]. 

A tudás komplex jelenség, amit nehéz teljes 
egészében megragadni. Gyakori hiba, hogy csak a 
tudás explicit változatát alkalmazzák, amely ugyan 
nagyon hasznos, de önmagában nem jelent ver-
senyelőnyt egy vállalatnak. A tudás kifinomultabb 
típusa a tacit tudás, amelyet az egyre nagyobb, 
„multi-kulturális” vállalatok nehezen tudnak a fel-
színre hozni. Egyre kevesebb a személyes kon-
taktus a munkatársak között, az egyre nagyobb 
földrajzi távolságok miatt egyre inkább behatároltak 
a szocializáció lehetőségei; ami pedig megnehezíti 
a tacit tudás megosztását.  

A tudásmenedzsment elsődleges célja, hogy a 
hallgatag tudást olyan formában hozza felszínre, 
hogy mások számára is hasznosítható legyen. 
Ehhez az kell, hogy az emberek hajlandók legyenek 
megosztani tudásukat. A vállalati vezetők feladata 
tehát az információtechnológiai rendszerek beve-
zetése mellett a közös célok és az ebből fakadó 
együttműködés légkörének a megteremtése, vagyis 
a tudásmegosztó szervezeti kultúra kialakításának 
támogatása és a tudásmegosztás ösztönzése. 
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3. Projekt-erőforrások tervezése 
Módszertani eredmények 

DDeetteerrmmiinniisszzttiikkuuss  ééss  sszzttoocchhaasszzttiikkuuss  eerrőőffoorrrrááss--tteerrvveezzééss  
eeggyy  lléétteessííttmméénnyypprroojjeekktt  mmeeggvvaallóóssííttáássaa  eesseettéénn  

 
1 KOSZTYÁN ZSOLT TIBOR – 2 PÓTA SZABOLCS 

1Veszprémi Egyetem Szervezési és Vezetési Tanszék  
2Veszprémi Egyetem Információrendszerek Tanszék  

Az egyre komplexebb, változékony gazdasági rendszerekben a projektek tevékenységét, átfutási idejét, 
költségeit, erőforrásigényét mind nehezebb korrekten megbecsülni. A cikk egy olyan, újonnan fejlesztett 
algoritmusról számol be, amely lehetőséget nyújt a különböző projektek minimális költség melletti, a humán 
erőforrásokat is kezelő optimális erőforrás-allokációjára. Az osztott problémamegoldó környezetre is alkal-
mas megoldás alapját a parallel Branch and Bound algoritmus képezi. Az informatikai támogatás az osztott 
működést támogató, szolgáltatásorientált architektúrájú Jini-technológiával készült. 

Tanulmányunkban egy létesítményprojekt optimális erőforrás-tervezését mutatjuk be egy csaknem 350 
tevékenységet tartalmazó zöldmezős beruházásra vonatkozóan. Feladatunk és célunk az volt, hogy a te-
vékenységeket áttekintve megvizsgáljuk, hogy az előre elkészített ütemtervhez képest tudunk-e időt, költ-
séget illetve erőforrást megtakarítani. 
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BBeevveezzeettééss  

A vállalat elsősorban zöldmezős beruházásokat 
végez. Több áruház, bevásárlóközpont építése 
fűződik a cég nevéhez. A vállalat a beruházásokra 
pályázik, ezekhez a pályázatokhoz részletes 
ütemtervet, illetve költségtervet mellékel. Az ütem-
tervet Microsoft Project segítségével, míg a költ-
ségtervet Microsoft Excel segítségével készítették 
el. A kérdés tehát az volt, hogy idő-, erőfor-
rás-optimalizáló módszereket alkalmazva lehet-e 
jelentősen csökkenteni a projekt átfutási idejét, 
illetve költségigényét. 

Az optimális erőforrás-tervezést az ERALL-
OPT-módszer segítségével végeztük, ami hatéko-
nyan alkalmazható projektek optimális erőforrás-
tervének meghatározására. A módszer részletes 
ismertetését a következő fejezetek tartalmazzák. [6] 

Optimális megoldás keresésére egy általunk 
kifejlesztett párhuzamos Branch and Bound algo-
ritmust alkalmazó, elosztott optimalizáló rendszert 
használtunk. Ez a rendszer egy platformfüggetlen 
Jini-alkalmazás1, amely az adatokat .xml- (eXten-
ded Markup Language) formátumban olvassa be, 
illetve az eredményeket is ilyen formátumban 
szolgáltatja vissza. [10] 

MMeegglléévvőő  aaddaattookk  ffeellddoollggoozzáássaa  

A Microsoft Project-ben készített ütemterv, illetve 
egy Excel-táblázat állt rendelkezésünkre. Az 
ütemterv tartalmazta az egyes tevékenységek ne-
vét, napokban megadott lefutási idejét, tényleges 
kezdésének és befejezésének időpontját, valamint 
az egyes tevékenységek megelőző tevékenységeit. 
Az Excel-táblázat az egyes tevékenységcsoportok 
felmerülő anyag- és bérköltségeit összesítette. 
Mivel az előzőekben említett módszer használatá-
hoz szükség van az egyes tevékenységek erőfor-

                                                      
1  A Jini-technológia egy szolgáltatásorientált architektúra, 
amely programozási modellt definiál a Java-hoz azzal a céllal, 
hogy azt képessé tegye jól működő hálózati szolgáltatások 
biztonságos és osztott kezelésére. A Jini-technológia ská-
lázható, rugalmasan változtatható, dinamikus informatikai 
környezetek adaptív hálózati rendszereinek a fejlesztésére 
alkalmas (a főszerkesztő kiegészítése). 

rásigényére illetve a követő tevékenységekre, ezért 
elsődleges feladat volt ezen adatoknak a meglévő 
adatokból való kiszámítása és a módszerhez 
szükséges adatok .xml-állományba történő felvitele. 

A projektben szereplő tevékenységeket az el-
végzendő munka jellege szerint 6 csoportba sorol-
tuk.  

– az A tevékenységcsoportba az építőmesteri,  
– a B-be a gépész-szerelési munkák kerültek,  
– a C az elektromos szerelési munkákat, míg  
– a D tevékenységcsoport a külső közművel kap-

csolatos munkákat foglalja magában,  
– az E tevékenységcsoportban a külső létesítmé-

nyek építésével kapcsolatos munkák,  
– az F tevékenységcsoportban pedig a társvállal-

kozók tevékenységei találhatók.  

A feladatcsoportokhoz hozzárendeltük a bennük 
szereplő tevékenységek anyag- és bérköltségét, 
így például a 3-2. táblázat a D és E tevékenység-
csoportok feladatait szemlélteti azok költségigé-
nyével együtt. Minden tevékenység adott feladat-
csoportba történő besorolását a rendelkezésünkre 
álló, költségvetést is tartalmazó Excel-file segítsé-
gével végeztük. Ez az állomány minden egyes te-
vékenységcsoportban lévő feladatról részletes le-
írást adott. A 3-1. táblázat a D tevékenységcsoport 
067-es feladatait mutatja azok részletes leírásával 
együtt. 
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3-1. táblázat  A D tevékenységcsoport 067-es feladatcsoportjának egyes tevékenységei 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-2. táblázat  

A D és E tevékeny-
ségcsoport feladatai 
illetve azok anyag- 

és bérköltsége 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Miután minden egyes tevékenységről megállapí-
tottuk, hogy melyik feladatcsoportba tartozik, meg-
határozhattuk a tevékenységek erőforrásigényét, 
amit a feladatok bérköltségeiből számítottunk ki. Az 
egyes feladatok bérköltsége három tényező szor-
zatából tevődik össze: erőforrások összegének, a 
munkaórák számának valamint a munkabérnek a 
szorzatából. A teendőnk tehát a következő volt: a 
feladatcsoportok bérköltségét leosztani a munka-
bérrel, majd a munkaórák számával, azaz a tevé-
kenységek lefutási idejének összegével (órában 

mérve), majd az így kapott erőforrásigényt szét 
kellett osztani az egyes tevékenységek között. Mi-
vel azonban a vállalat a lefutási időket napokban 
adta meg ezért előbb ki kellett számítani az egyes 
tevékenységek lefutási idejét órában mérve. El-
mondható, hogy egy adott feladatcsoportot általá-
ban azonos típusú munkaerővel lehet megvalósítani. 
A feladatcsoportok tevékenységei nem tartalmaztak 
átlapolást, így elsősorban az összes erőforrás--
szükségletre voltunk kíváncsiak, illetve arra, hogy 
hány emberrel lehet ezt a projektet lebonyolítani. 

067. Parkosítási munkák
Talajjavítás, füvesítés
Talajjavítás szerves trágyával
Füvesítés 20%-nál kisebb rézsűn, talajelőkészítéssel, 50-60 dkg/10 m2 
Füvesítés 20%-nál nagyobb rézsűn, talajelőkészítéssel, 50-60 dkg/10 m2 

Talajjavítás, füvesítés
Növényültetés
Földlabdás facsemete ültetése,gödörásással, víztányér készítéssel, öntözéssel  ACER PLATANOIDES 
GLOBOSUM, min 20 cm Földlabdás facsemete ültetése,gödörásással, víztányér készítéssel, öntözéssel  ACER PLATANOIDES 
Földlabdás facsemete ültetése,gödörásással, víztányér készítéssel, öntözéssel TILIA TOMENTOSA, min 20 cm 
Földlabdás facsemete ültetése, gödörásással, víztányér készítéssel, öntözéssel   MALUS PROFUSION, min 20 
Földlabdás facsemete ültetése,gödörásással, víztányér készítéssel, öntözéssel  KOELREUTERIA 
PANICULATA, min 20 cm Földlabdás facsemete ültetése, gödörásással, víztányér készítéssel, öntözéssel  ROBINIA PSEUDOACACIA 
VAR. UMBRACULIFERA, min 20 cm 
Földlabdás facsemete ültetése, gödörásással, víztányér készítéssel, öntözéssel  SALIX ALBA cv. TRISTIS, min 
Földlabdás facsemete ültetése, gödörásással, víztányér készítéssel, öntözéssel  FRAXINUS ORNUS, min 20 
cm Földlabdás facsemete ültetése, gödörásással, víztányér készítéssel, öntözéssel  SORBUS AUCUPARIA, min 
20 cm Konténeres facsemete ültetése,gödörásással, víztányér készítéssel, öntözéssel CHAMAECYPARIS 
LAWSONIANA, 125/150 cmKonténeres facsemete ültetése, gödörásással, víztányér készítéssel, öntözéssel   PICEA PUNGENS, 125/150 
cmKiültetett fa karózása 2db karóval
Cserje ültetése szoliterként,gödörásással, víztányér készítéssel, öntözéssel  COTONEASTER  DAMMERI, 
40/60 cmCserje ültetése szoliterként, gödörásással, víztányér készítéssel, öntözéssel JUNIPERUS MEDIA "OLD GOLD", 
Cserje ültetése szoliterként, gödörásással, víztányér készítéssel, öntözéssel COTONEASTER 
HORISONTALIS, 40/60 cmSzabadgyökerű cserje ültetése, gödörásással, víztányér készítéssel, öntözéssel BERBERIS JULIANAE, 40/60 
Szabadgyökerű cserje ültetése, gödörásással, víztányér készítéssel, öntözéssel FORSITHIA x INTERMEDIA 
"SPECTABILIS", 40/60 cmSzabadgyökerű cserje ültetése sövényként, gödörásással, víztányér készítéssel, öntözéssel LIGUSTRUM 
VULGARE, 40/60 cmKéregtakarás a parkolósávok közti zöld sávban 5 cm vtg-ban
Humusz visszatöltés az ültető gödrökbe
Szellőző és öntöző drén elhelyezése  facsemetéknél
A telepített növényzet gondozása az áruház átadását követő két év időtartamban

Növényültetés

Ssz. Munkanem Anyag
Material

(nettó HUF)

Díj
Lohn

(nettó HUF)

Összes
Summe

(nettó HUF)

D Külső munkák (telekhatáron 
belül)

061. Külső vízellátás 5 851 820 3 569 735 9 421 555
062. Külső csapadékvízelvezetés 18 894 060 9 264 421 28 158 481
063. Külső szennyvízelvezetés 2 483 506 2 964 694 5 448 200
064. Külső gázellátás 1 505 742 808 036 2 313 778
066. Út-, járda- és parkolóépítés 80 216 543 33 228 985 113 445 528
067. Kertépítési munkák 9 480 016 2 305 935 11 785 951
D Külső munkák összesen 118 431 687 52 141 806 170 573 493

E Külső létesítmények 
(telekhatáron belül)

071. Külső felszerelési tárgyak 2 472 466 403 615 2 876 081
072. Reklámtorony 408 672 218 935 627 607
073. Kerítés, kapu 2 210 162 1 021 001 3 231 163
074. Tűzivíz és sprinkler tározó 6 557 572 2 774 481 9 332 053
E Külső építmények összesen 11 648 872 4 418 032 16 066 904

Főösszesítő - Hauptsumme
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3-3. táblázat  A Vízellátás feladatcsoportjának egyes tevékenységei 

 
 

Ezzel a módszerrel az erőforrásigények egész jó 
közelítését kapjuk. A 3-3. táblázatból látható, hogy a 
vállalat az egyes tevékenységek kezdési és befe-
jezési időpontját pontos dátumokkal adta meg. A 
jelenlegi programunk azonban, amely még teszte-
lés alatt áll, csak egészszámokkal tud dolgozni, 
ezért minden egyes dátum helyett egy egész szá-
mot kellett megadni, amely kifejezi, hogy az adott 
tevékenység a projekt kezdési időpontjához képest 
hány munkaóra múlva fog elkezdődni, illetve befe-
jeződni. A kezdő tevékenység a 0. órában kezdődik 
el, ehhez képest adtuk meg a többi tevékenység 
kezdési idejét. Ennek számítását egyszerűen az 
Excel-cellákban végeztük oly módon, hogy az adott 
tevékenység tényleges kezdési időpontjából ki-
vontuk a projekt kezdési idejét. Ekkor megkaptuk, 
hogy az adott tevékenység hány nappal kezdődött 
később a projekt kezdetéhez képest. Ha ezt be-
szorozzuk a munkaórák számával (figyelembevéve, 
hogy a cég átlag napi 10 munkaórával számolt 
szombat, vasárnapot is beleértve) megkapjuk, hogy 
a kezdési időponthoz képest mennyi munkaórával 
később kezdődött el az adott tevékenység. 

A módszer használatánál a tevékenységek há-
lójának a felállításához meg kell adni az egyes te-
vékenységek követő tevékenységét vagy tevé-
kenységeit. A háló egy körmentes, irányított gráf, 
amelynek egy kezdő és egy végpontja van. A gráf 
csomópontjai maguk a tevékenységek. A háló defi-
nícióját teljesítő gráf egyben mindig topológikusan 
rendezhető. Ha a hálót topológikusan rendezzük, 
akkor a hálóból pontosan látni lehet, hogy az egyes 
tevékenységek elvégzése után amely tevékeny-
ségek következhetnek. Minden olyan gráf, amely 
irányított és körmentes, topológikusan rendezhető. 
A könnyebb áttekinthetőség érdekében a program 
topológikusan rendezte is a gráfot. [1] 

A rendelkezésünkre álló megelőző tevékeny-
ségek alapján állapítottuk meg az egyes tevé-
kenységek követő tevékenységeit. Több esetben a 
tevékenységek közötti kapcsolat nem szigorú 
vég-kezdet jellegű volt, hanem megfigyelhetők bi-
zonyos helyeken átlapolások is. Ez azt jelentette, 
hogy nem kell megvárni, amíg a megelőző tevé-
kenység teljesen befejeződik, hanem az aktuális 
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tevékenységet előbb is el lehet kezdeni. Ilyen ese-
tekben szükségessé válik a megelőző tevékenység 
szétbontása kettő (esetleg több) résztevékenységre. 
A 3-4. táblázat például több olyan tevékenységet is 
takar, ahol a megadott megelőző tevékenység 
száma után „FS-4 days” vagy „FS-7 days” áll. Te-
kintsük példaként a 115-ös tevékenységet. Ez a 
tevékenység akkor kezdődhet el legkorábban, 
amikor a 114-es tevékenység lefutási idejéből már 
csak 4 nap van hátra. A 114-es tevékenységet tehát 

két részre osztottuk: az első része 4,8 napig tart, a 
második része pedig 4 napig. Az erőforrásigény 
mindkét résztevékenységnél ugyanannyi maradt, 
mint az eredeti tevékenységnél, a változás csak a 
két résztevékenység lefutási idejében, illetve a be-
fejezési és kezdési időben jelentkezik. Ezeket az 
átalakításokat csak a program alkalmazhatósága 
érdekében végeztük el, a tevékenységek között 
tényleges megszakítás nem történt. 

3-4. táblázat  Több tevékenység megelőző tevékenysége vég-kezdet kapcsolatban volt megadva 

 
 

Elmondható, hogy a kereskedelemben kapható 
projektmenedzsment-szoftverek legtöbb lehetősé-
gét egy átlagos projektszervezet nem használja ki. 
Fontos, hasznos funkciók viszont a legtöbb keres-
kedelmi szoftverből hiányoznak, illetve kezelésük 
igen nehézkes (például optimális erőforrás-allo-
káció megtalálása, tevékenységek, költségigények, 
erőforrásigények bizonytalanságának meghatáro-
zása stb.) 

Mivel a csúszások egyik oka lehet, hogy nem 
megfelelően használja fel a vállalat a rendelkezé-
sére álló erőforrásokat, így főleg nagyobb beruhá-
zások esetén fontos szempont az erőforrások he-
lyes felhasználása valamint az egyes tevékenysé-
gekhez kapcsolódó erőforrás-igények összevetése 

a rendelkezésre álló erőforrás-kerettel. Ahol sok 
párhuzamos tevékenység folyik egy időben, és 
ezek elvégzéséhez például több munkaerőre van 
szükség, mint amennyi a cég rendelkezésére áll, ott 
vagy más vállalat segítségét kell igénybe vennünk 
(például alvállalkozók bevonása), ha időben el 
akarjuk végezni a tevékenységeket (időkorlátos 
erőforrás-allokáció), vagy ha erre nincs mód, akkor 
időben későbbre kell beütemezni a tevékenysé-
geket (erőforrás-korlátos erőforrás-allokáció). [5] 

A kereskedelemben használt szoftverek másik 
nagy hiányossága, hogy nagyon nehézkesen lehet 
csak velük kezelni az alvállalkozóknak kiadott 
munkákat. Itt ugyanis arról van szó, hogy az erő-
forrásokkal nem az adott vállalat, hanem az alvál-
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lalkozók rendelkeznek, akik szerződés szerint, 
meghatározott díj ellenében, adott időpontra elvé-
geznek egy (vagy több) tevékenységet. Többek 
között ez az oka annak, hogy azok a vállalkozások, 
akik alkalmaznak is valamely projektkezelő szoft-
vert, megelégszenek a tevékenységek ütemezé-
sével. A 3-5. táblázatban néhány tevékenység kö-
vető tevékenységeit részletezve láthatjuk. Az egyes 
oszlopok balról jobbra a következők: tevékenység 

sorszáma, neve, lefutási ideje, legkorábbi kezdé-
sének ideje, legkésőbbi kezdésének ideje, tényle-
ges kezdésének ideje, erőforrásigénye, követő 
tevékenységei. Korábban már említettük, hogy a 
program jelenlegi verziója csak egész számokat 
kezel, ezért a sorszámokat a tevékenységeket a 
szétbontás után 0-tól kezdve folyamatosan sor-
számoztuk (A 0 a Start-tevékenység, a háló kez-
dőpontja). 

3-5. táblázat  A 3-4. táblázat megvalósítása .xml-állományban.  

 
 

AAzz  aallkkaallmmaazzootttt  tteecchhnnoollóóggiiaa  

Egy projektszervezet dönthet úgy, hogy nem al-
kalmazza az ütemezés és erőforrás-allokációs mód-
szer lehetőségeit, illetve azokat az informatikai al-
kalmazásokat, amelyekkel optimális erőforrás-allo-
kációt határozhat meg. Ebben az esetben azonban, 
főleg nagyobb projektek esetében, nehezen bizto-
sítható, hogy a projekt meghatározott időn belül 
befejeződjön. Kisebb projekteknél gyakran eltekin-
tenek az ütemezés és erőforrás-allokációs módszer 

lehetőségeitől, mert azt egy többéves gyakorlattal 
rendelkező projektvezető sok éves tapasztalatából 
adódóan átlátja, és az egyes váratlan eseményeket 
kezelni tudja. Ha egy vállalat csak ütemezi a pro-
jektben elvégzendő tevékenységeit, akkor is meg 
kell becsülnie az egyes tevékenységek várható 
lefutási idejét. Erre két lehetőség van: vagy fix 
időként kezelik az egyes tevékenységek lefutási 
idejét és az utólagos korrekciókat később végzik 
majd el a tervben, vagy eleve valószínűségi válto-
zóként tekintik a tevékenységek lefutási idejét, 
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amivel bizonyos határokon belül kezelni tudja a 
projekt átfutási idejének bizonytalanságát. Ekkor 
tervezni lehet, hogy adott valószínűségi szint mel-
lett a projekt várhatóan mikor fog befejeződni. A 
bemutatandó projektben fix lefutási időkkel dol-
goztunk. Ennek egyik oka, hogy a vállalat által 
használt Microsoft Project kezeli ugyan a tevékeny-
ségek lefutási idejének bizonytalanságát, azonban 

ezek a lehetőségek igen korlátozottak. A vállalat 
által alkalmazott MS-Project széles körben használt 
ütemező és erőforrás-allokáló szoftver. Számos 
kényelmi funkciója (például a projektnaptár, az 
erőforrás-felhasználás és a költségek időbeli fel-
merülésének nyomonkövetése stb.) segíti a pro-
jektmenedzser munkáját. 

 
3-1. ábra  A Microsoft Project kezelőfelülete 

 
Rendelkezésünkre állt egy Microsoft Project által 
készített ütemterv. Ezzel a szoftverrel lehetőség 
van a tevékenységek logikai összerendelésére, 
amiből a program automatikusan számítja ki a te-
vékenységek legkorábbi és legkésőbbi kezdését, 
illetve befejezését. Természetesen lehetőség van 
egy-egy tevékenység kezdési idejének közvetlen-
megadására is, de a logikai összerendelések sem 
kötelező jellegűek. Ha viszont a meglévő logikai 
kapcsolatokat nem modellezzük, akkor a tevé-
kenységek esetleges csúszása esetén a rákövet-
kezési relációban lévő tevékenységek, valamint a 
feladatban logikai kapcsolattal nem modellezett 

tevékenységek csúszása is nehezen követhető 
nyomon. Ilyen csúszások sok esetben az erőfor-
rások helytelen felhasználásából, külső környezeti 
hatásokból vagy előre nem várt okokból adódnak 
(például hosszú esőzés, hosszantartó fagy stb.). 
Mivel a vállalat ebben a programban sem a költ-
ségek felmerülésével, sem pedig az erőforrás-
szükségletekkel nem számolt, így sok tevékenység 
logikai összerendelése elmaradt, illetve hiányosan 
állt rendelkezésre. Először tehát a tevékenységeket 
kellett megfelelő logikai sorrendben összerendelni 
(lásd 3-2. ábra). 
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3-2. ábra  A Microsoft Excel kezelőfelülete 

 
A költségigényeket külön Microsoft Excel táblázat-
ban kaptuk meg, ahol az egyes tevékenységek 
mellett az anyagköltségek illetve a bérköltségek is 
szerepelnek. Ha tudjuk, hogy egy tevékenységnek 
mennyi a bérköltsége, a lefutási ideje, valamint 
számolhatunk egy órabérrel, akkor hozzávetőle-
gesen meg tudjuk becsülni az emberi erőfor-
rás-szükségletet a következő képlettel:  

Bérköltség (adott tevékenységre) (Ft)= 
Tevékenység lefutási ideje (nap) x Munkaóra egy 

nap alatt (óra/nap) x Órabér (Ft/óra)  
x Munkások száma. 

A számítás menetét a következő fejezetben rész-
letezzük. Ha ezen adatokat meghatároztuk, akkor 
adott erőforráskorlát esetén a feladatra kereshető 
egy megengedett erőforrás-allokáció. Optimális meg-
oldást egy általunk kifejlesztett párhuzamos Branch 
and Bound módszeren alapuló erőforrás-opti-
malizáló algoritmussal kerestünk. Ehhez át kellett 
az adatokat konvertálni .xml-formátumú fileba, mi-

vel az optimalizáló program ilyen típusú file-okból 
olvassa be az adatokat.  

Az .xml-formátumú tárolás egy széles körben 
elterjedt, szabványos tárolási módszer , aminek az 
előnye, hogy lényegében bármilyen információt, 
szöveget, képet, videót, táblázatot, különböző spe-
ciális adatokat tárolhatunk. A legtöbb szoftvernek, 
így a Microsoft Project-nek is, van .xml-file kimenete. 
A tárolás mikéntjére egy úgynevezett definíciós file-t 
készíthetünk, mellyel az adatok helyes tárolását 
ellenőrizhetjük. 

A feldolgozás során mi is kialakítottunk egy na-
gyon egyszerű tárolási szabályt, amely csak a leg-
szükségesebb adatokat tartalmazza: erőforrás-kor-
lát (Resource Bound), erőforrás-típus (Resource 
Type), valamint a tevékenységek csoportja (Activi-
ties). A definíciós file ezenkívül olyan mezőket is 
tartalmaz, amelyeket nem a felhasználóknak kell 
kitöltenie, hanem az erőforrás-optimalizáló program 
fogja ezeket futás közben kitölteni; ilyen például a 
Branch and Bound fában a problémák szétbontása 
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részproblémákká (Number of Problem State), illetve 
a korlátszámító függvény értéke (Bound), valamint 
az összes felhasznált tartalékidő összege (Total 
Used Slack Time). A definíciós file-t az Altova XML 
SPY program segítségével készítettük, amely egy 
nagyon könnyen használható .xml-file szerkesztő-
program (lásd 3-3. ábra). Egy-egy tevékenység 
esetében további adatokat is tárolunk:  

– a tevékenység azonosítóját (ID), amelyre ösz-
szerendelés során hivatkozhatunk;  

– a tevékenyég nevét (Name);  
– a tevékenység lefutási idejét (Duration);  
– a legkorábbi kezdési időt (Earliest Start Time), 

amely a tevékenység tényleges kezdésének alsó 
korlátja lesz (ezt a logikai háló segítségével is meg-
határozhatjuk, illetve mi magunk is módosíthatjuk);  

– a tevékenység legkésőbbi kezdési idejét (Latest 
Start Time), 

– a tevékenységek erőforrásigényét, valamint  
– a követő tevékenységek azonosítóját.  

Ehhez hasonló .xml file-t kaphatunk, ha a Microsoft 
Project által használt projekt file-t .xml-formá-
tumban mentjük ki. A projektben kiszámított ada-
tokat, átalakító program híján manuálisan vittük be 
az előre kialakított definíciós file-nak megfelelően 
(lásd 3-4. ábra). A konvertáló program jelenleg még 
fejlesztés alatt áll.  

A definíciós file-nak megfelelően a program min-
den mentésnél ellenőrzi, hogy az előre definiált 
szabályoknak megfelelően vittük-e be az adatokat. A 
kapott .xml-file-ban lévő adatokat ellenőrzésképpen 
egy általunk készített programmal kirajzoltattuk an-
nak érdekében, hogy a megoldóprogramhoz tesz-
teseteket gyártson. Ezenkívül számos, ellenőrzést 
szolgáló funkciót is beépítettünk, így például a háló 
időadatainak, erőforrásadatainak vizsgálata, erőfor-
rások, topológikusan rendezett hálós diagram meg-
jelenítése stb.. Mivel a program topológikusan ren-
dezi a hálót, így ellenőrizhető, hogy a gráfban 
nincs-e kör (ekkor ugyanis topológikusan nem ren-
dezhető a gráf), valamint hogy egy kezdő illetve egy 
befejező tevékenysége van-e a hálónak. 

 
3-3. ábra  Az Altova XMLSPY használata .xml definíciós fájl készítéséhez 
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3-5. ábra A feladat MPM-hálója, tesztelés véletlenfeladat-generátorral   

 
A már .xml-file-ba konvertált adatokat ezután ma-
gának a megoldó programnak adtuk át. Ez a prog-
ram ugyanilyen file-ba írja vissza az eredményeket. 
Ez a program a Működő projektek optimális erő-
forrás-elosztása című tanulmányban megjelent 
erőforrás-allokációs módszer alapján dolgozik [6]. 
Az eredeti problémát több részproblémára bontja, 

majd ezeket kiküldi más számítógépekre, amik 
visszaküldik az eredményt. Ennek a szétbontásnak 
200 tevékenység felett van értelme, hiszen ekkor 
már számottevő a feladat megoldási idejének a 
csökkenése. A programnak a JaBBa nevet adtuk, 
amely a Jini és a Branch and Bound algorithm 
szavak kezdőbetűit tartalmazza (lásd 3-6. ábra). 

 

3-4. ábra 
Az Altova XML SPY használata adatfelvitelhez 



 

Módszertani eredmények ���� 
 

GIKOF Journal  6.évf.  6.szám 27 

N
e
tw
o
rk
, e
.g
. E
th
e
rn
e
t

 
3-6. ábra A JaBBa problémamegoldó-környezet felépítése 

 
A problémamegoldó-környezet négy részből áll. A 
felhasználó (user) elküldi az adatokat a mene-
dzser-kiszolgáló állomásnak (manager service), 
Amelynek célja, hogy a feladatot több részfeladatra 
bontsa, valamint hogy ezeket szétossza a hálóza-
ton. A feladatmegoldások hátterében több munka-
állomáson (workstation) egyidejűleg is folyhatnak. 
Ennek koordinálása a kiszolgáló szerver feladata. A 
munkaállomások olyan megoldó-függvényeket hasz-
nálnak (native libraries), amelyekkel az adott rész-
problémát ki tudják értékelni. A programban alkal-
mazott Jini-technológia kifejezetten a hálózatos 
architektúrákra kifejlesztett párhuzamos adatfel-
dolgozást segítő függvénykönyvtár, mellyel a fel-

adatok szétosztása, illetve a hálózat menedzselése 
sokkal könnyebben és megbízhatóbban valósítható 
meg [9]. A kliens oldali felhasználói környezet 
megmutatja az eredeti megengedett erőforrás-allo-
kációt, majd optimalizálás után felrajzolja az opti-
mális erőforrás-allokáció terhelési diagramját (lásd 
3-7. ábra). A program mindegyik tevékenységet más 
színnel jeleníti meg, hogy a tevékenységek kezdé-
sének változását nyomon tudjuk követni. Azon te-
vékenységeket, amelyeknek változott a lefutási 
ideje, a szoftver külön pirossal kiemeli. Láthatjuk, 
hogy a tevékenységek kezdési ideje, amely értékről 
csökkent le az adott kezdési időre. 

 
3-7. ábra  A JaBBa problémamegoldó-környezet kliens oldali felülete 

 



 

����  Projekt-erőforrások tervezése  
 

28 GIKOF Journal  6.évf.  6.szám 

EErreeddmméénnyyeekk  

Az alkalmazott módszerrel jelentősen lehetett csök-
kenteni a tevékenységek kezdési idejét. A projekt 
átfutási ideje pusztán a megfelelő logikai összeren-
deléssel 2.528-ról 1.432 munkaórára csökkent. Ez 
mintegy 43,75%-os csökkenést jelent. Az optimális 
megoldás jóságának értékelésére egy mutató-
számot dolgoztunk ki. Kíváncsiak voltunk, hogy 
átlagosan egy tevékenység mikor kezdődhet ko-
rábban a megengedett, illetve az optimális megol-
dásban. A mutatószám kialakítása során figye-
lembe vettük, hogy mennyivel kezdődhettek ko-
rábban a projektkezdetéhez képest az egyes te-

vékenységek a megengedett illetve az optimális 
megoldásban. Ha az eredeti és az optimalizált ada-
tokat osztjuk egymással, akkor megkapjuk, hogy a 
tevékenység kezdési ideje a projekt kezdetéhez 
képest hány százalékára csökkent. Ezt minden te-
vékenységre elvégezve, az adatokat esetlegesen a 
tevékenység lefutási idejével súlyozva megkap-
hatjuk, hogy egy átlagos tevékenységkezdési idő a 
projekt kezdetéhez képest hány százalékára 
csökkent a logikai összerendelések, illetve az erő-
forrás-optimalizálás után. Erre a következő súlyo-
zott értékeket használtuk: 
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A változást mind a legkorábbi kezdésre (EST = 
Earliset Start Time), mind pedig a tényleges kezdési 
időkre (AST = Actual Start Time) megvizsgáltuk, és 
ezeket az értékeket a megengedett és az optimális 
megoldások esetén is meghatároztuk. Azt szerettük 
volna tudni, hogy a projekt kezdetéhez viszonyítva 
átlagban hány százalékra csökkentek a tevékeny-
ségek kezdési idői az eredeti adatokhoz képest. Az 
átlagos érték kiszámításánál a kezdési idők há-
nyadosát a tevékenységek lefutási időivel súlyoztuk. 
Az eredményeket és a súlyozás nélküli adatokat a 

3-8. ábra táblázatában foglaltuk össze (az értékek 
%-ban értendők). Az adatok a következőképpen 
értelmezhetőek: egy átlagos tevékenység legko-
rábbi kezdési ideje 30,62%-ára csökkent (a projekt 
kezdetéhez viszonyítva) mind a megengedett, mind 
pedig az optimális megoldás esetén. Ha a tevé-
kenységek lefutási idejét is figyelembe vesszük, 
akkor ez az érték 31,72%. Látható, hogy az opti-
mális megoldás esetében a tényleges kezdési idő a 
megengedett megoldáshoz képest tovább csök-
kent. 
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3-8. ábra  A tevékenységek (legkorábbi/tényleges) kezdési időinek változása (súlyozott értékek) 
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További fontos érték az összes felhasznált tarta-
lékidő. Ennek számítását a következőképpen vé-
gezhetjük: 

∑
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Az összes felhasznált tartalékidő (Total Used Slack 
Time) értéke mind a megengedett, mind pedig az 
optimális megoldásban az összes tevékenységre a 
tevékenység tényleges kezdése és a legkorábbi 
kezdés különbsége. A megengedett megoldásban, 
ahol az erőforráskorlátot (max. 400 fő) nem léptük 
túl, a tevékenységek összes felhasznált tartalék-
ideje 31.176 óra munkaórában kifejezve. Az opti-
malizáló algoritmusunk ezt az értéket 9,47%-kal 
25.940 munkaórára csökkentette úgy, hogy az 
erőforráskorlátot továbbra is figyelembe vette. Ez 
az érték azt jelenti, hogy az alternatív úton lévő 
tevékenységek kezdési idői további 9,47%-kal 
csökkenthetők a megengedett megoldásban sze-
replő tevékenységek kezdéseihez képest. 

A megoldási idő 631 ms, ebből tisztán az algo-
ritmus lefutási ideje (hálózati kommunikációs időt 
nem számítva) 142 ms, tehát jóval kevesebb, mint 
egy másodperc. A teljes megoldási időhöz még 
hozzá kell adni a megengedett megoldás keresé-
sének idejét is, mivel erre már olyan heurisztikus 
algoritmusok is léteznek, amelyeknek a lefutási 
ideje 1000 tevékenység esetén is kevesebb mint 
1ms, ezért ez a számítási idő gyakorlatilag elha-
nyagolható. 

Amennyiben a vállalat kihasználja a projektme-
nedzsment-szoftverek nyújtotta lehetőségeket, je-
lentősen csökkentheti a projekt átfutási idejét pusz-
tán azáltal, hogy a tevékenységek megfelelő logikai 

sorrendjét helyesen modellezi. Ebben az esetben 
az átfutási időt tekintve mintegy 100,00%–56,25% 
=43,75%-os a csökkenés, ami napokban mérve 
252,8–143,2=109,6 vagyis ennyi nappal előbb le-
hetett befejezni a projektet. Ha a szervezet az 
erőforrás, illetve költségigényeket is figyelembe 
veszi, akkor olyan ütemtervet határozhat meg, 
amely a rendelkezésre álló erőforrás- illetve költ-
ségkorlátokat is figyelembe veszi. A módszer se-
gítségével elsősorban fixköltséget (például bérleti 
díjak) lehet csökkenteni azáltal, hogy a projektet 
mintegy 109 nappal előbb be lehet fejezni. Ezen-
kívül a megvalósítási idő hossza is fontos szempont 
lehet a pályázat odaítélésénél. Ha egy cég ugyan-
annyi, vagy kevesebb összköltséggel, kevesebb idő 
alatt tudja megvalósítani a projektet, az a többi 
céggel szemben komoly versenyelőnyt jelenthet. 
Mivel ebben az esetben az erőforrás-szükségleti és 
erőforrás-korlát információk nem álltak rendelke-
zésünkre, ezért ezt a költségigényekből megbe-
csülve mintegy 2/3-ára lehetett csökkenteni úgy, 
hogy még megengedett (és ebből optimális) erő-
forrás-allokációt is találtaunk. 

A programot további rövidítés után költségopti-
mális erőforrás-allokáció (ERALL-OPT/KLTG mód-
szer segítségével több mint két héttel további 14,1 
nappal 143,2 napról 129,1 napra lehetett redukálni. 
Ez további 9,85%-os csökkenést jelent, ami viszont 
145.200 Ft további pótlólagos költséggel jár. A 
projekt teljes 1.066 m Ft-os költségvetéséhez képest 
(ebből közvetlen például berendezések használata, 
anyagfelhasználás stb., összesen 402 mFt, a fenn-
maradó közvetett költségek, például bérleti díjak 
alvállalkozói teljesítések stb. összesen 665 mFt-ot 
tesznek ki) ez a pótlólagos összeg jelentéktelennek 
tűnik. A módszer lépéseit a 3-6. táblázat és a 3-9. 
ábra szemlélteti [6],[8]. 
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3-6. táblázat  A költségcsökkentés lépései 

Lsz. Tevékenység neve

Egységnyi 
költségnövekedési 
tényező Csökkentés

Változóköltség-
igény 
növekedése

Átfutási 
idő

0. 1432
1. Geberit Pluvia földbe kerülő része 2. 200 4 800 1428
2. Telek- és épületkitűzés; Munkaterület-átadás 400 1 400 1427
3. Monolit talpgerendák, alsó falak 600 17 10200 1410
4. Geberit Pluvia földbe kerülő része 1. 600 4 2400 1406
5. sprinkler földalatti vezeték I. 600 4 2400 1402
6. szellőzésszerelés az eladótérben 1. 600 30 18000 1372
7. nagy szellőző gép elhelyezése, bekötése 600 12 7200 1360
8. Visszatöltések 1200 4 4800 1356
9. szellőzésszerelés a szoc. és az ek. részben 1. 1200 30 36000 1326
10. Építési szerződés aláírása 1400 1 1400 1325
11. szellőzésszerelés Mall 1. 1600 8 12800 1317
12. sprinkler csőszerelés a szoc. és az ek. részben II. 1800 8 14400 1309
13. radiátorok felrakása a szoc. és az ek. részben 1800 8 14400 1301
14. Humuszleszedés 1.; Beton a tömbalapba 1. 2000 3 6000 1298
15. Humuszleszedés 2.; Beton a tömbalapba 2. 2000 7 14000 1291
Σ 145200  

 

 
3-9. ábra A projekt megengedett és optimális megoldása költségcsökkentés után 

 
Mivel a közvetett költségek a program előbbi befe-
jezése miatt előreláthatólag 30 eFt költségcsökke-
néssel járnak naponta, így a minimális átfutási idő 
egyben minimális összköltségigénnyel is jár. A tel-
jes megtakarítás  
(252,8-129,1) x 30 000 Ft – 145 200 Ft= 3 565 800 Ft. 
Így az összes költség 1.062 mFt-ra csökken. A 
költségeket tehát mintegy 3,6 MFt-tal a lefutási időt, 

pedig majdnem 50%-kal lehetett csökkenteni a 
szervezési, az idő-, a költség- és erőforrás-optima-
lizáló módszerek segítségével. 

Ha a projekt lefutási idejének bizonytalanságát 
is figyelembe akarjuk venni, akkor sztochasztikus 
optimalizáló módszert kell alkalmaznunk. A vállalat 
az eddigi tapasztalatok alapján arra a következte-
tésre jutott, hogy a tervezett lefutási időket általában 
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sikerül megfelelően betartani, bár előfordul, hogy a 
tervezett lefutási időnél 10%-al hamarabb, vagy 
30%-al később fejezik be a tevékenységet, ennek 
valószínűsége igen alacsony. Ez a megfigyelés in-
dokolta, hogy a három- paraméteres PERT-mód-
szerrel sztochasztikus lefutási időkkel is megvizs-
gáljam a projekt átfutási idejét. Valamennyi tevé-
kenység esetén a tervezett lefutási időt választot-
tam m(i,j)-nek. Az optimista becslés (a(i,j)) a lefutási 
idők 90%-a (ahol a technológia megengedte, és 
nem írtak elő kötött lefutási időt). A pesszimista 
becslés (b(i,j)) pedig a lefutási idők 130%-a lett. 
Biztonsági szintnek magas, 90%-os biztonsági 
szintet választottam. Az átfutási idők meghatározá-
sára Fatemi Ghomi – Teimouri [3] módszerét alkal-

maztam. E módszer segítségével a projekt átfutási 
ideje: 155,6 nap lett. Mint azt az 3-10. ábra is mu-
tatja ebben az esetben is található megengedett és 
optimális erőforrás-allokáció. A költségtervezést 
természetesen sztochasztikus időtervezés mellett 
is lehet végezni [7], ehhez a leírt sztochasztikus 
módszert célszerű alkalmazni. A költség-idő opti-
malizálási részfeladatot Chrétienne – Sourd [2] 
módszerének a segítségével végeztem, amely egy 
PERT-hálókra alkalmazható, konvex függvényeket 
feltételező költségminimalizáló eljárás (lásd 3-10. 
ábra). Az átfutási idő 90%-os biztonsági szint mel-
lett 142,1 nap. 

 

 
3-10. ábra A projekt sztochasztikus időtervezés esetén 

 
A gyorsítás során a változó költségek (várható) 
növekedése 138.200 Ft. Az összes költségcsök-
kenés:  

(252,8-142,1) x 30.000 – 138.200 = 3.182.800 Ft.  

Mivel a sztochasztkus tervezés során a tevékeny-
ségek lefutási idejének bizonytalansága figyelem-
bevételével azt is meg lehet határozni, hogy egy 
projekt előreláthatólag például 90%-os valószínű-

ség mellett hány nap alatt hajtódik verge, így a 
projektmenedzser már nemcsak a megvalósítási 
idővel, várható költségigénnyel, illetve erőfor-
rás-szükséglettel, de a megvalósítás bizonytalan-
ságával (kockázatával) is előre számolhat. 
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ÖÖsssszzeeffooggllaallááss  

A módszer gyakorlati alkalmazhatóságához, illetve 
az idő-, költség- és erőforrás-csökkentéshez 
szükség van arra, hogy a vállalat megbecsülje a 
tevékenységek lefutási idejét, illetve erőforrás- és 
költségigényét. Továbbá szükség van arra, hogy 
elkészítse a tevékenységek logikai hálóját. Ezután 
az erőforrásokra/költségekre/átfutási időre tűzzön ki 
egy korlátot, valamint határozzon meg egy célt 
(például lehető legkorábbi kezdés, egyenletes erő-
forrás-felhasználás stb.), amelyre optimalizálni kí-
vánja a feladatot. A bemutatott szoftverek illetve 
módszerek alkalmazásával az optimális megoldás 
megtalálható. 

Azon kívül, hogy a tevékenységeknél pontosan 
nyilván kell tartani a tevékenységek lefutási idejét, 
erőforrás-, illetve költségigényét, a megoldás al-
kalmazása a vállalat részéről jelentős informatikai 
beruházást is igényel. 

Egy elosztott párhuzamos feldolgozásra épülő 
módszert egyetlen számítógépen is lehet futtatni, 
de a nagyobb, legalább 300 tevékenységű projek-
tek esetében a hálózati elosztott optimalizálás je-
lentősen gyorsíthatja a feldolgozást [4]. Egy szer-
vergép esetén a szükséges hardverberuházás kb. 
150 – 250 eFt. 

Természetesen a vállalatnak már kiépített há-
lózatot, terminálokat is fel lehet használni elosztott 
optimalizálásra, hiszen a háttérben futtatott optima-
lizálás nem zavarja a mindennapi munkát. Új há-
lózat kiépítése esetén hálózati csatolókkal, illetve 
kábelezéssel együtt ez kb. 10 eFt-ot jelent a cégnek 
gépenként. 

A hardverberuházások mellett szoftverberuhá-
zásra is szükség van. Különböző projektmenedzs-
ment-szoftverek különböző áron vásárolhatók meg. 
Néhány ingyenes, egyszerű projektmenedzsment-
szoftveren kívül a kereskedelemben kapható al-
kalmazások az 50.000 forintostól a több milliós 
szoftvercsomagokig terjedhetnek más-más szol-
gáltatást nyújtva ezért az összegért. A beruházási 
költségek ellenére egy több milliós költségvetésű, 
több mint száz tevékenységet tartalmazó projekt 
esetén mindenképpen megéri meggondolni, hogy 
projektmenedzsment-szoftverek alkalmazásával mi-

nél jobban kihasználjuk az idő-, költség-, és erő-
forrás-tervezés adta lehetőségeket.  
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Energiafűvel (lágyszárú biomasszával) tüzelő erőművek működtetésének kritikus területe az erőművek tü-
zelőanyaggal való ellátása. Ennek nehézsége abból fakad, hogy a hagyományos, fosszilis energiaforrás-
okhoz képest az energiafű energiasűrűsége alacsony, így sok helyet, nagy volumenű szállítást és feldolgo-
zást igényel. Ebből következően, hasznosításának pénzügyi és energetikai megtérülése erősen függ az 
ellátási lánc szervezettségétől, hatékonyságától. Cikkünkben olyan hierarchikus tervezési folyamat és arra 
épülő döntéstámogató alkalmazás kerül bemutatásra, amelynek segítségével egy lágyszárú biomasszával 
tüzelő erőmű költséghatékony módon, de a biztonsági követelményeket és a reagálóképesség kritériumát is 
szem előtt tartva képes működtetni ellátási folyamatait. A probléma méretéből fakadóan az ellátási lánc 
tervezésének és szervezésének folyamatát három szekvenciális döntési helyzetre, majd hat döntési pontra 
osztottuk. A kutatás során felmérésre kerültek az ellátási lánc szereplőinek céljai, a biomassza termelőktől az 
erőműig, sor került a kockázatokat minimalizáló eszközök modellekbe építésére, valamint a támogató in-
formatikai rendszer kidolgozására is.  

 

BBeevveezzeettééss  

Az energia iránti kereslet folyamatos növekedése 
nem új jelenség, az elmúlt 100 évben az emberiség 
energiaszükséglete kb. húszszorosára nőtt [18]. A 
mostani előrejelzések szerint évi 2%-os növekedés 
várható, ezért, valamint a fosszilis energiaforrások 
negatív tulajdonságai, és jövőbeni kimerülése miatt 
a fejlett országokban is újra fontos szerep jut a 
megújuló energiaforrásoknak. Ezen csoportba tar-
tozik a nap-, a szél-, a víz-, a geotermikus-energia 
és a biomassza felhasználásával felszabaduló 
energia. A növényi biomasszát kemény- illetve 
lágyszárú kategóriákba sorolhatjuk. A hazai lágy-
szárú fajták például a kínai nád, kinder vagy az 
óriás keserűfű, Szarvas-1 energiafű [7]. A lágyszárú 
növényeket termeszthetik kifejezetten energetikai 
célra (például Szarvas-1 energiafű), de felhasz-
nálható a mezőgazdasági növények hasznosítása 
után visszamaradó melléktermék is (például búza-
szalma).  

A biomassza energetikai felhasználásának egyik 
módja a közvetlen tüzelés: a lágyszárú növényeket 
a kaszálást követően bálázzák, majd ebben a for-

májában, vagy különböző tömörítő eljárások után 
(brikettálás, pelletálás) tüzelik el. Lágyszárú ener-
gianövények esetén a leggyakoribb mód a bála 
egyszerű bontása utáni tüzelés, ugyanis minden 
egyes újabb feldolgozási művelet csökkenti a fel-
használás amúgy is alacsony jövedelmezőségét.  

AAzz  eenneerrggiiaaffűű  eellllááttáássii  lláánnccaa  

Az energiafű ellátási lánc öt fő szereplővel rendel-
kezik: energiafű termelők, energiafű termelői köz-
pontok (depók), fuvarozók, erőmű, fogyasztók 
[11],[17],[1]. Az energiafű ellátási lánc fő műveleteit 
a 4-1. ábra mutatja be. Az első négy műveletet a 
termelő végzi, majd az Energiafű-bálák a termelői 
központba kerülnek beszállításra. A bálákat a fu-
varozók juttatják el az erőműbe, ami a raktározást 
és a tüzelést végzi. A hő- és villamosenergia fo-
gyasztókhoz juttatása a megfelelő hálózatokon tör-
ténik. Az ellátási folyamat két fő részre oszlik: az 
első négy lépés meglehetősen rövid idő alatt, az 
aratási időszakban játszódik le, az ötödik lépéstől 
viszont a következő aratásig folyamatosan jelent-
kező feladatokról beszélhetünk. 
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5. szállítás

11. hő- és villamos- 
energia disztribúció

10. tüzelés

8. larakodás az 
erőműben

9. raktározás

7. szállítás az 
erőműbe

6. felrakodás 
kamionra

3. kazalbarakás

1. kaszálás

2. bálázás

4. állagmegóvás

 

4-1. ábra  Az energiafű ellátási lánc főbb műveletei 

Cikkünkben az 5-10 lépések közötti folyamatrészre 
koncentrálunk. Ez az első négy lépéstől függetlenül 
megtehető, ugyanis az aratás után a termelői föl-
deken egy stabil energiafű-kínálat alakul ki, ami az 
adott tervezési időszakban biztos kiindulópontot 
jelent a további műveletek tervezéséhez (jelen 
döntési folyamatnak nem része a termelők kivá-
lasztása, a termelői hálózatot adottnak tételezzük 
fel). Másrészt az erőmű és a fogyasztók közötti 
disztribúciós infrastruktúra hosszabb távon válto-
zatlannak tekinthető, így az ellátási lánc középtávú 
tervezése és szervezése kapcsán figyelmen kívül 
hagyható. A fentieknek megfelelően az elemzett 
ellátási folyamat lépései az alábbiak szerint ala-
kulnak (lásd 4-2. ábra): 

– energiafű-bálák tárolása a termőföldeken 
– termelői központok feltöltése a tervezett szállí-

tásoknak megfelelően 
– energiafű-bálák szállítójárműre rakodása a ter-

melői központban 

– energiafű-bálák szállítása az erőműbe 
– energiafű-bálák lerakodása az erőmű raktáraiba 
– energiafű-bálák raktározása az erőműben, 

esetleg raktárközi szállítás 
– energiafű tüzelése 

Termelők

Külső raktár

Kazán

LEFEL

Termelői központok

Üzemi raktár
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Termelők

Külső raktár

Kazán
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Termelői központok

Üzemi raktár
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4-2. ábra Energiafű-beszállítási folyamat 

Aratás után a termelő a termőterület egy megha-
tározott pontján gyűjti a bálákat, amelyek a tárolás 
alatt állagromlást szenvednek. A termelők a szállí-
tási tervnek megfelelően a bálákat a hozzájuk leg-
közelebb eső termelői központba szállítják be. A 
termelői központok jellemzője, hogy aszfaltos úton 
megközelíthetőek, így alkalmasak nagyméretű szál-
lítójárművek fogadására is. A felrakodó beren-
dezéseket a fuvarozó üzemelteti, egy felrakodás kb. 
20 percet vesz igénybe. Gazdaságossági okokból a 
daruk a termelői központok között csak hétvégén 
mozgathatók. 

A beszállítás során korlátként jelentkezik, hogy 
bizonyos napokon (például hétvége, ünnepnap, 
kamion-stop) nem végezhető fuvarozás, így évente 
csupán kb. 250 szállítási nappal számolhatunk. 
Különböző okok miatt (például éjszakai zajterhelés) 
lehetséges, hogy az erőmű csak a nap bizonyos 
szakaszában fogadhat járműveket. A kockázatke-
zelésen túl a szállítás ezen jellemzői azt is szük-
ségessé teszik, hogy a folyamatos tüzelés biztosí-
tása érdekében az erőmű készleteket halmozzon 
fel. Feltételezhető, hogy minden fuvarozó a legna-
gyobb kapacitású járművet használja, ami azt is 
jelenti, hogy a modellezés során homogén jármű-
parkkal dolgozhatunk. 
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A lerakodás 10-15 percet vesz igénybe. Ez az idő-
táv jelenti a modellezés alap-időegységét (1 peri-
ódus), ami egyben az erőmű fogadó kapacitásának 
nagyságát is meghatározza (például 6:00 és 21:00 
óra közötti fogadási időszakban, 10 perces lera-
kodási időtartamot feltételezve, lerakodó berende-
zésenként 90 járművet tud fogadni az erőmű). 

Az aratás szezonalitásából és az energiafű-tüze-
lés folyamatosságából fakadó konfliktus az alap-
anyagok raktározásával hidalható át. Az erőműnek 
nincs lehetősége több hétre elegendő készletek 
felhalmozására (3 napos készlet például kb. 5.625 
m2 alapterületű raktárat igényel), a tárolási lehető-
séget túlnyomó részben a termőföldeken kell 
megvalósítani, s csak az éppen felhasználni kívánt 
mennyiséget szabad az erőműbe szállítani. Az 
energiafű-felhasználási folyamatnak tehát a kar-
csúsított termelési rendszerek jellemzőit kell magán 
viselnie, azaz minimális készletszint mellett kell 
biztosítani a folyamatos működést. Néhány napos 
tervezett és biztonsági készletet azonban az erőmű 
raktáraiban is el kell helyezni. A leggazdaságosabb 
megoldás egy kazánhoz közeli üzemi raktár hasz-
nálata, de helyhiány és biztonsági megfontolások 
miatt sor kerülhet távolabbi (külső) raktárak telepí-
tésére is. Raktárközi anyagmozgatás a külső rak-
tárakból az üzemi raktárba történhet, de ennek 
volumenét éppen az alacsony hatékonysága miatt 
minimalizálni kell. 

Az erőmű-kazánok néhány hetes tervezett kar-
bantartási időszak mellett általában egész évben 
működnek (ez kb. 8.000 óra). A termelők, a termelői 
központok és az erőmű ellátási hálózatát csillag 
alakú hálózattal reprezentálhatjuk. Ez egy olyan 
gráf, amelynek éleit az erőmű és a termelői köz-
pontok, valamint a központok és a termelők közötti 
legrövidebb szállítási útvonalak alkotják. A termelői 
központok között nincs szükség útvonalak kijelö-
lésére, mert egy központ kínálata jelentősen meg-
haladja a szállítójárművek kapacitását. Az ener-
giafű-ellátási folyamat során fellépő alapvető konf-
liktust az alábbiak szerint definiálhatjuk:  

– folyamatos felhasználáshoz folyamatos ellátás  
– kamionstop, ünnepnapok, biztonsági készlet 

 
készletek, kapacitáspárna 

 
 

készletminimalizálás, karcsúsított működés 
 

– alacsony energiasűrűség, nagy helyigény 
– alacsony pénzügyi megtérülés 

 
Az energiafű folyamatos felhasználási igénye, fi-
gyelembe véve az ellátás szakadozottságát és a 
szállítás bizonytalanságát, megköveteli, hogy je-
lentős mennyiségű készletet és kapacitáspárnát 
tartsunk fenn. Ezzel szemben az alacsony ener-
giasűrűség miatti hatalmas helyigény valamint a 
gyenge pénzügyi megtérülés a készletek és a ka-
pacitások minimalizálása felé hajtja az ellátási 
láncot. Az ellátási lánc tervezésének és üzemelte-
tésének célja tehát, hogy meghozzuk azokat az 
optimális döntéseket, amelyek a szükséges 
egyensúlyi állapotban tartják a rendszert. 

AAzz  eellllááttáássii  lláánnccccaall  sszzeemmbbeennii  eellvváárráássookk  

Fisher a végtermékek típusa alapján fogalmaz meg 
elvárásokat az ellátási lánccal szemben [6]. Funk-
cionális termékhez (például növényi biomassza) 
költséghatékony, innovatív termékhez pedig ru-
galmas ellátási lánc tartozik. Lee szerint a fenn-
tartható versenyelőnyhöz nem elegendő, ha egy 
ellátási lánc csupán hatékony, még akkor sem, ha 
funkcionális termékről van szó [12]. Egy sikeres 
ellátási láncnak három jellemzője van: 

– gyorsan reagál a kereslet/kínálat nem várt vál-
tozásaira, 

– alkalmazkodik a piac strukturális változásaihoz,  
– az egyes cégek érdekeltségét a teljes ellátási 

lánc teljesítményéhez köti! 

Narayanan és Raman is az ellátási lánc koordináló 
szerepének fontosságát emeli ki [13]: a siker záloga 
és az ellátási lánc szervezésének kihívása, hogy az 
összes szereplő egy irányba húzzon (bizalom-alapú 
koordináció), ugyanis csak ekkor érhető el egy 
győztes-győztes együttműködés. Az ellátási láncon 
belüli együttműködés alapvető eszköze az informá-
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ció-megosztás és az ezt támogató informatikai meg-
oldások. A hatékony információ-megosztás bizo-
nyítottan javítja az ellátási lánc működését [9]. javul 
az ellátási lánc dinamizmusa, csökken a külső és a 
belső környezet bizonytalansága.  

Az irodalmi áttekintés után a következőket vár-
juk el az energiafű-ellátási lánctól (lásd 4-3. ábra): 

– az ellátási lánc legyen költséghatékony, 
– az ellátási lánc legyen képes kezelni a keresleti 

és kínálati nagyságok nemvárt változását (alap-
anyaghiány, szállítási problémák, kazánleállás), 

– rendelkezzen a reális kockázatokat kivédő biz-
tonsági készlettel, kapacitáspárnával, 

– alkalmazzon olyan hierarchikus tervezési fo-
lyamatot, amely a teljes ellátási lánc teljesítmé-
nyét optimalizálja (ha az ellátási lánc céljaival 
konzisztens, akkor történjen meg a szereplők 
egyéni céljainak figyelembevétele is), 

– az ellátási lánc rendelkezzen egy központi ter-
vező, irányító egységgel, 

– az információrendszer fogja át az ellátási lánc 
összes szereplőjét, és 

– szolgáltasson valós idejű adatokat. 
 

teljes információs 
rendszer 

real-time
adatok

központi tervező
egység

az ellátási lánc teljesítményét 
optimalizáló döntéshozatali folyamat

hatékony és reagáló-képes 
ellátási lánc  

4-3. ábra  Az ellátási lánccal szembeni elvárások 

HHiieerraarrcchhiikkuuss  sszzáállllííttáásstteerrvveezzééss  

A hierarchikus tervezési folyamat meghatározásá-
nál egyrészt feltételezem, hogy az előbbi felsoro-
lásból megvalósultak az információrendszerre meg-
fogalmazott elvárások (minden szükséges adat ren-
delkezésre áll), másrészt, hogy a teljes ellátási lánc 
érdekeit szem előtt tartva a döntéshozatalt egy 
központi egység végzi. A hierarchikus tervezés az 
első két pontban megfogalmazottak (hatékonyság 
és reagáló-képesség) elérését tűzi ki célul. 

Termelés- és/vagy szállítástervezési problé-
mákhoz számos matematikai modell áll rendelke-
zésre, amelyek megoldása a valós üzleti problémák 
méretei miatt nehézzé vagy szinte lehetetlenné 
válhat [15]. Ezeknek a problémáknak egy lehetsé-
ges kezelési módja a hierarchikus termelésterve-
zési (hierarchical production planning) módszertan 
alkalmazása: a komplex modellek szétbontásra 
kerülnek, és az eredeti feladatot a hierarchikusan 
sorba rendezett, különböző tervezési időszakra 
vonatkozó modulok szekvenciális optimalizálásával 
oldjuk meg. [10] Számos publikáció született már a 
termelési, készletezési és elosztási funkciók együt-
tes modellezésére, de ezek nagy része megragad a 
stratégia, kisebb mértékben pedig a középtávú 
döntéshozatal szintjén, és nem érintik az operációs 
szintet, a tevékenységek szervezését, ütemezését. 
[20],[5],[19],[4],[14] Vannak olyan szerzők, akik a 
közép- és rövid távú tervezés kapcsolatára helyezik 
a hangsúlyt [8],[2],0. Jelen munkánk, bár különböző 
mértékben, de az energiafű ellátási lánc kapcsán 
mindhárom döntési szintet érinti. 

AA  tteerrvveezzééss  ffoollyyaammaattaa  

Az javasolt, az energiafű ellátási lánc során alkal-
mazott hierarchikus tervezési folyamat abból a fel-
tételezésből indul ki, hogy a hálózat egyes kapaci-
tásainak telepítése már megtörtént, azaz ismertek a 
szerződő termelők, valamint a termőföldek és a 
termelői központok térbeli elhelyezkedése. A ter-
vezési folyamat végeredményeként tehát megha-
tározható egy szállítási menetrend: a tervezési 
időszak minden egyes napjára, és azon belül min-
den egyes lerakodási periódusra (a továbbiakban 
10 perces lerakodási periódusokat feltételezve) 
vagyis definiálható, hogy melyik termelői központ-
ból érkezzen be jármű.  

A kiinduló feltételezés után azonban számos 
döntés meghozatalára van szükség a végső be-
szállítási menetrend meghatározásához. A külön-
böző megoldások eltérő raktárkapacitást, készlet-
szintet, járműparkot jelentenek, és a berendezések 
használatában eltérő fokú hatékonyságot eredmé-
nyeznek. Az egyes döntési helyzetek teljes ellátási 
lánc szerinti optimális megoldásához matematikai 
programozási feladatok és szimulációs algoritmu-
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sok kerültek kidolgozásra. A modellek és a hozzájuk 
tartozó megoldó algoritmusok részleteire a jelen 
cikkben nem térünk ki, de bemutatjuk a döntésho-
zatal folyamatát, az egyes döntések inputjait és 
outputjait. 

A hierarchikus tervezési folyamat kialakítása 
több lépésben történik: 

– a menetrend kialakításának folyamatát három 
döntési helyzetre bontottuk, 

– ezek után került sor az ellátási lánc szereplői 
céljainak a felmérésére,  

– majd a döntési helyzetekhez kapcsolására.  

Kifejtésre került a lehetséges kockázatok modell-
ben való kezelésének a módja és a kockázatmini-
malizáló céloknak a meglévő célrendszerhez való 
csatolása. Ezeknek a részletes információknak a 
birtokában készült el a végső, 6 pontból álló dön-
téshozatali folyamat, amelynek végigjárásával a 
jelenlegi termelői szerződésektől eljutottunk a be-
szállítási menetrend tervéig. 

AA  tteerrvveezzééssii  ffoollyyaammaatt  33  ddöönnttééssii  hheellyyzzeettee    

A végső, optimális menetrend előállítása a prob-
léma komplexitásából fakadóan nem történhet egy 
lépésben. Ennek megfelelően három szekvenciális 
döntési helyzetre osztottam a megoldandó felada-
tot:: szállítástervezés, szállításallokáció és szállí-
tásütemezés. 

Az első döntési helyzetben a tervezési időszak 
minden egyes napjára megadjuk a beszállítandó 
fuvarok számát (lásd 4-1. táblázat). A kereslet 
nagysága az illusztrációs példán és az erőmű 
esetében is állandó, de az alkalmazott modell vál-
tozó keresleti értékek esetén is működik. A napvégi 
készletszint nagyságát a fuvarszámok értéke ha-
tározza meg. A példa utolsó két napja szombat és 
vasárnap, ekkor az erőműbe nem lehet szállítani.  

A második döntési helyzetben már adottnak té-
telezzük fel a napi fuvarszámokat. Ennél a lépésnél 
a feladatunk a napi fuvarok megosztása a termelői 
központok között (lásd 4-2. táblázat). Mivel a ter-
melők kínálata ismert, és minden termelő a hozzá 
legközelebb eső termelői központba szállít be, ezért 
ismerjük az egyes termelői központok fuvarszám-
ban kifejezett kínálatát is. 

 

4-1. táblázat  1. döntési helyzet : Szállítástervezés 

Dátum 09.01 09.02 09.03 09.04 09.05 09.06 09.07 

Kereslet 40 40 40 40 40 40 40 

Fuvarszám üzemi raktárba 20 30 30 35 35   

Fuvarszám külső raktárba 35 30 30 40 20   

Raktárközi anyagmozgatás 25 10 15 0 0 40 40 

Napvégi készlet üzemi raktárban 5 5 10 5 0   

Napvégi készlet külső raktárban 10 30 45 85 105 65 25 

4-2. táblázat   2. döntési helyzet: Szállításallokáció 

Dátum 09.01 09.02 09.03 09.04 09.05 09.06 09.07 Kapacitás 

Fuvarszám 55 60 60 75 55 0 0 305 

Termelői központ 1 55   25  0 0 80 

Termelői központ 2  40 30  15 0 0 85 

Termelői központ 3  15 25 10  0 0 50 

Termelői központ 4  5 5 40 40 0 0 90 
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Végül a harmadik döntési helyzetben, az adott fu-
varszám és megoszlás ismeretében ütemezzük a 
napi beszállítást (lásd 4-3. táblázat). Az illusztrációs 
példán 09.02. dátum szerepel, ahol a korábbi dön-
tések alapján 60 darab beszállítás történik a má-
sodik (40), a harmadik (15) és a negyedik (5) ter-
melői központból (lásd 4-2. táblázat 3. oszlop). A 90 
darab lehetséges lerakodási periódusból így 30 
darab üresen marad. 

4-3. táblázat  3. döntési helyzet: Szállításütemezés 
Periódus Fuvar forrása 

09.02,     6:00 termelői központ 2 

09.02,     6:10 termelői központ 2 

09.02,     6:20 – 

09.02,     6:30 termelői központ 3 

… … 

AAzz  eenneerrggiiaaeellllááttáássii--lláánncc  
AAzz  eenneerrggiiaaffűű  eellllááttáássii  lláánncc  ccéélljjaaii  

Az energiafű ellátási lánc vizsgált szakaszának há-
rom szereplője van, akikhez kapcsolódóan számos 
célt lehet megfogalmazni (lásd 4-4. táblázat). A 
célok nagy része egy hatékony ellátási lánc kiala-
kítása felé mutat, és minimális kapacitások illetve 
minimális működési költségek elérését célozza, míg 

a kockázatminimalizáló célok és eszközök a reagá-
lóképességet fejlesztik. A táblázatból három cél 
igényelhet bővebb magyarázatot: 

– Minimális átlagos szállítási hét: A termelők (ter-
melői központok) célja, hogy az általuk megter-
melt energiafüvet minél hamarabb elszállítsák 
földjükről egyrészt, hogy elkerüljék a nagyobb 
állagromlást, másrészt, hogy minél hamarabb 
megkapják annak ellenértékét. Ennek megfele-
lően minimalizáljuk a termelői központokra szá-
molt átlagos szállítási időpontok (pontosabban 
átlagos szállítási hét) maximumát. Ezzel elérjük, 
hogy az energiafű minden termelői központból 
méltányos módon (átlagosan ugyanakkor) kerül 
beszállításra. 

– Likviditási ciklus: A beszállítások, és így a kifi-
zetések egyenletességének a biztosításához 
„likviditási ciklusokat” képezünk. Mivel ezen idő-
periódusok alatt minden termelői központból kell 
indítani fuvart, ezért elérjük, hogy a termelők vi-
szonylag folyamatosan jutnak bevételhez. 

– Minimális külsőraktár-költség: Külső raktár ese-
tén célként fogalmazódik meg, hogy az egyrészt 
mindig fel legyen töltve a kapacitás szintjére, 
másrészt pedig, hogy minimális legyen a rak-
tárközi szállítás. 

 

4-4. táblázat  A célrendszer kialakítása 

minimális 
raktárkapacitás
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tárolás és 
értékesítés
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költség

hatékonyság

minimális eszközigény

hatékonyság

minimális járműpark

hatékonyság

minimális eszközigény

likviditási ciklus

minimális átlagos 
szállítási hét
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készletezés
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tárolás és 
értékesítés

minimális külső raktár 
költség
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A célok felmérése után azt vizsgáltam, hogy a ko-
rábban megfogalmazott három döntési helyzet be-
folyással van-e az egyes célok teljesülésére. Ennek 
megfelelően találhatók olyan célok, amelyek szá-
mára egyes döntések közömbösek („–”), vannak 
olyanok, amelyeket erősen befolyásolnak („√”), és 
vannak olyanok, amelyek kapcsolata további elem-
zéseket igényel („?” lásd 4-4. táblázat 4.-6. oszlo-
pai). Az utóbbi esetben feltételezhetjük, hogy ha 
van is hatása az egyes döntéseknek az így jelzett 
célokra, annak erőssége elhanyagolható. A beka-
rikázott célok jelentik az egyes döntési helyzetek 
célfüggvényeit.  

Fontos megjegyezni, hogy, még ha az egyes 
döntési helyzetekben figyelembe vett célok kü-
lön-külön támogatják is egy hatékony ellátási lánc 
kialakítását, akkor is előfordulhat, hogy ezen célok 
„egymás ellen dolgoznak”. A döntéshozók feladata, 
hogy megtalálják azt a megoldást, ami az össz-
költség minimalizálását jelenti, mivel ezzel az 
egyéni célok helyett a teljes ellátási lánc céljainak 
az elérését támogatják. Ennek eszköze a célok 
közötti prioritások meghatározása, az egyes célok 
megfelelő mértékű súlyozása.  

AAzz  eenneerrggiiaaffűű  bbeesszzáállllííttááss  kkoocckkáázzaattaaii  

A korábban leírtaknak megfelelően hatékony ellá-
tási lánc kialakítására törekszünk azzal a feltétellel, 
hogy képesnek kell lennie a reális kockázatok ki-
védésére. A fontosabb nem várt események a be-
szállítási zavarok (baleset vagy időjárás miatti ki-
esés, fuvar csúszása, probléma a felrakodásnál 
stb.) lehetnek vagy meghibásodhat a kazán.  

Mivel annak felmérése, hogy mekkora valószí-
nűséggel következnek be a nem várt események, 
csak az energiafű-beszállítás tényleges elindítása 
után lehetséges, ezért a kutatás során a konkrét 
események vizsgálata helyett aggregált kockázati 
eseményekkel (szállítás-kiesési forgatókönyvek) 
dolgoztam, és azok következményeit elemeztem: 

– egy szállítási nap teljes kapacitása kiesik, 
– két, egymást követő szállítási nap szállítási ka-

pacitásának a fele kiesik, 
– az n-ik és (n+2)-ik szállítási nap teljes kapacitása 

kiesik stb. 

A kockázatkezelés eszközeit két csoportba sorol-
hatjuk. Egyrészt lehetőségünk van a modellek 
megváltozott körülmények melletti azonnali újra-
futtatására, másrészt a modellekbe is építhetünk 
kockázatcsökkentő elemeket (például biztonsági 
készlet). Cikkünkben csak az előre beépített koc-
kázatminimalizáló eszközök csoportjával foglal-
kozunk, amelyek a következők: 

– A kínálat nem várt csökkenését az erőműnél 
meglévő biztonsági készletszinttel hidalhatjuk át. 
A biztonsági készletszint nagysága dinamikusan 
változik attól függően, hogy milyen lehetősége 
van az erőműnek az elmaradt beszállítás pót-
lására (1. döntési helyzet). 

– A beszállítások egyenletessége egyrészt a na-
pok közötti mennyiségi egyenletességet jelenti 
(1. döntési helyzet), másrészt a naponta igényelt 
járműpark nagyságának a simítását (2. döntési 
helyzet). 

– A napi beszállítási mennyiségek tervtől való el-
maradásának kockázatát csökkenti, ha a napon 
belül egy helyről történő beszállítás nagyságára 
a teljes kereslet arányában maximális értéket 
fogalmazunk meg (2. döntési helyzet).  

– A beszállítások napon belüli ütemezésénél a 
szokásos, „minden periódusban egy fuvar” elv 
helyett a „páratlan periódusban kettő – páros 
periódusban nulla fuvar” elv alkalmazása cél-
szerű, ami nagyobb járműparkot igényel, de a 
csúszások ellen egyben nagyobb védelmet is 
jelent (3. döntési helyzet). 

AA  tteerrvveezzééssii  ffoollyyaammaatt  mméérrffööllddkköövveeii  

A célrendszer kidolgozása után, a részletesebb 
igények ismeretében lehetőségünk van a három 
döntési helyzet kisebb döntési pontokra bontására. 
Összesen hat döntési pontot alakítottuk ki, záró-
jelben adva meg, hogy milyen módszerrel keres-
hető az optimális megoldás: 

Szállítástervezés 

1. Hosszú távú kapacitások meghatározása (MILP) 
– külsőraktár-kapacitás minimalizálása (üzemi 

raktár kapacitását adottnak tekintjük) 
– napi fuvarszámok maximumának minimalizá-

lása (minimális erőműi lerakodó kapacitás) 
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Ez a stratégiai döntés az erőműi kapacitások ki-
alakításáról szól. A döntést a tervezési időszak 
előtt kell meghozni, és hatása átível a további 
évekre is. A döntéshozók felelőssége, hogy a 
nyert Pareto-optimális megoldások közül ame-
lyiket választják. 

2. Biztonsági készletszint meghatározása  
Ebben a döntési pontban minden napra megha-
tározzuk a szállítási mennyiségek alsó korlátjait a 
különböző szállítás-kiesési szcenáriók figye-
lembe vételével. 

3. Szállítási terv (MILP) 
– külső raktárhoz kapcsolódó költségek minima-

lizálása 
– szállítássimítás 
Ebben a döntési pontban olyan végleges szállí-
tási tervet kapunk, ahol a külsőraktár-költség 
minimalizálása abszolút prioritást élvez a szállí-
tássimítási céllal szemben.  

Szállításallokáció 

1. Az allokációs terv korlátai (MILP) 
– becsült járműigény minimalizálása 
– felrakodók számának minimalizálása 
– termelői értékesítés időbeli kiegyenlítése 
A szállításallokáció első döntési pontjában újra 
Pareto-optimális megoldásokat keresünk, majd a 
célok súlyozása után kapjuk meg a végső korlá-
tokat a járműigényre és a felrakodók számára. 
Ezek a korlátok változatlanok maradnak a teljes 
tervezési időszakra. 

2. Az allokációs terv simítása (MILP) 
– napi becsült járműigény simítása 
Az előző döntési pontban nyert korlátok figye-
lembe vételével történik a napi járműigények si-
mítása, vagyis egy egyenletes járműhasználati 
terv kialakítása. Ezen döntés után egy végleges 
szállításallokációs tervet nyerünk. 

Szállításütemezés 

Napi menetrendek (MILP) 
– napi tényleges járműigény minimalizálása 
– járművek állásidejének minimalizálása 
– fel- és lerakodók hatékonyságának maximali-

zálása 

A hatodik döntési pontban alakul ki a végleges a 
különböző ütemezési elvek szerinti szállítási 
menetrend. Az egyes célok a felsorolás sor-
rendjében abszolút prioritást élveznek az utánuk 
következővel szemben. A döntéstámogató al-
kalmazás néhány képernyőjét a cikk melléklete 
tartalmazza. 

AA  rreennddsszzeerr  iinnffoorrmmaattiikkaaii  ttáámmooggaattáássaa  

Az ellátási láncot támogató informatikai rendszertől 
elvárjuk, hogy fogja át a lánc összes szereplőjét és 
szolgáltasson valós idejű adatokat. A rendszer 
részletesebb feladatait az alábbiakban foglaltuk 
össze: 

– Az ellátási lánc optimális menetrendjének létre-
hozása a bemutatott döntéshozatali folyamat 
mentén, az aktuális döntési helyzet megoldása. 

– Napi szállítás felügyelete, követése, archiválás. 
– Adatok továbbítása a rendszer szereplői között 

(termelők, termelői központok, diszpécser) 
– A rögzített adatok feldolgozása, elemzések, ki-

mutatások készítése. 

AAzz  iinnffoorrmmaattiikkaaii  iinnffrraassttrruukkttúúrraa  

Az energiafű ellátási lánc informatikai infrastruktú-
rájának kialakításánál a szállítás optimális meg-
szervezését tekintettük elsődleges szempontnak. 
Szabványos kommunikációs eszközök felhaszná-
lásával biztosítható, hogy a beszállítás folyamata 
követhető legyen, és ha szükséges, akkor rendel-
kezésre álljon az azonnali beavatkozás lehetősége 
is. A geográfiai információrendszerek (GIS) és a 
globális helymeghatározó rendszerek (GPS) lehe-
tővé teszik, hogy követhessük a járművek mozgá-
sát. Mivel a GPRS-rendszerek olcsó és megbíz-
ható, pontos helymeghatározást tesznek lehetővé 
és csomagkapcsolt adatátviteli technológián ala-
pulnak, így csak akkor kötnek le hálózati erőforrá-
sokat, ha tényleges adatátvitel történik a rend-
szerben. A széles körben elterjedt Internet-szolgál-
tatások is a gyors, olcsó kommunikáció lehetőségét 
biztosítják.  
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Adatbázis

Erőmű

Termelő
Termelő

Termelői központ

Termelői központ

 
4-4. ábra Az informatikai infrastruktúra 

A fenti tényezők figyelembevételével kialakított 
informatikai infrastruktúra a következőkön alapul 
(lásd 4-4. ábra): 

– A rendszer logikai központja az erőműben tárolt 
és karbantartott adatbázis valamint az optimali-
zálást és adatfeldolgozást biztosító alkalmazások. 

– A termelői központokban lévő vékonykliensek 
nyilvános kommunikációs csatornákon, szolgál-

tatásokon keresztül (például e-mail) tartják a 
kapcsolatot a tervezési központtal. 

– A harmadik elem a műholdas helymeghatáro-
zásra épülő vezeték nélküli kommunikációs 
kapcsolat, amely biztosítja a járművek és a ter-
vezőközpont közötti adatforgalmat. 

A járműveken elhelyezett fedélzeti számítógépek 
kétirányú kommunikációt tesznek lehetővé a ter-
vezett rendszerben. Adatokat továbbítanak az erő-
műben lévő diszpécser központba, és képesek a 
központból információkat fogadni. Ezzel lehetővé 
válik, hogy bármilyen váratlan esemény bekövet-
keztekor a beérkező adatok azonnali feldolgozását 
követően változtassanak a szállítási terveken, ha ez 
szükséges. A fedélzeti számítógép lehetővé teszi a 
járművezető egyértelmű azonosítását, és így le-
hetővé válik automatikus menetlevelek elkészítése, 
valamint a munkabér-elszámolás. 

AAzz  IITT--  rreennddsszzeerr  ffuunnkkcciioonnáálliiss  ffeellééppííttééssee  

A célok megvalósításának rendszermodellje két fő 
funkcionális egységre bontható (lásd 4-5. ábra).  
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4-5. ábra  Az informatikai rendszer funkcionális modellje 
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Az egyik egység az optimalizáláshoz szükséges 
adatok összegyűjtését és az optimalizálást végzi. 
Az optimalizáló modul az AIMMS szoftvercsomag 
szolgáltatásait veszi igénybe, ami egyrészt szabvá-
nyos felületeken keresztül képes hozzáférni külön-
böző adatbázisokban tárolt adatokhoz, a Solver-
modulok segítségével pedig az elkészített mate-
matikai modellek optimális megoldását szolgáltatja. 
A másik funkcionális egység az adatok gyűjtését, 
feldolgozását és az optimalizálásra, valamint 
szükség esetén újraoptimalizálásra való előkészí-
tését végzi, külön adatbázisban tárolva a földrajzi 
helymeghatározáshoz szükséges adatokat. A relá-
ciós szervezésű adatbázisok az erőmű szerverén 
helyezkednek el. 

ÖÖsssszzeeggzzééss  

A szakirodalomban leírt tapasztalatokat is figye-
lembevéve megállapítható, hogy az energiafűre 
épülő energiatermelés ellátási lánc akkor lehet 
hosszú távon sikeres, ha teljesíti azon követelmé-
nyeket, hogy alapvetően költséghatékony módon 
működik, de képes arra, hogy kezelje a nem várt 
keresleti és főként kínálati ingadozásokat. Szük-
séges, hogy a rendszer összes szereplőt átfogó 
IT-támogatással rendelkezzen, amely valós idejű 
kommunikációt tesz lehetővé. Végül, az ellátási 

lánc csak akkor lehet hosszú távon sikeres, ha a 
szereplők egyéni céljai helyett a teljes lánc célki-
tűzéseinek teljesülése kap prioritást. Ennek feltétele 
egy központi tervező egység létrehozása, amely 
egy jól kidolgozott döntéshozatali, hierarchikus 
tervezési folyamatot jár végig az ellátási lánc mű-
ködtetése során. 

Kutatásunk egy olyan, hat lépésből álló hierar-
chikus tervezési folyamatra irányul, amely az ellá-
tási lánc meglévő hálózatából kiindulva jut el egy 
akár 10 perces periódusokra lebontott szállítási 
menetrendig. A döntéshozatali folyamat és az ellá-
tási lánc eredményes működtetéséhez felvázoltuk 
egy olyan informatikai rendszer főbb jellemzőit, 
amely az ellátási lánc szereplőinek összekapcso-
lásával egy virtuális vállalatot hoz létre, és megte-
remti a közös döntéshozatal alapjait. További ku-
tatási lehetőséget ad a megemlített, de ki nem fej-
tett újraoptimalizálási módszer, amely az ellátási 
lánc működése során bekövetkező nem várt ese-
mények kezelésében nyújt segítséget, valamint a 
vizsgált ellátási lánc kibővítésének a lehetősége 
egyrészt vertikálisan az energiafű-betakarítástól a 
végfogyasztóig, másrészt több erőmű vagy egyéb 
feldolgozási műveletek (például pelletálás) hasz-
nálatának esetére is. 
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5. Számviteli információk  a CRM-rendszerekben 
AA  sszzáámmvviitteellii  iinnffoorrmmáácciióókk  sszzeerreeppee  

aazz  üüggyyffééllkkaappccssoollaattookk  mmeenneeddzzsseelléésséébbeenn    
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Az ügyfélkapcsolatok menedzselése (CRM: Customer Relationship Management)) egyes vélemények szerint 
filozófia, mások szerint technológia, de mindenképpen bonyolult és költséges folyamat. A siker záloga az 
intelligens szoftver és a hozzáértő szakembergárda kettősségének megléte. A CRM funkcióit támogató al-
kalmazáscsomagok rendkívül összetettek, hiszen három problémakör lefedését várják el tőlük a felhaszná-
lók: az operatív, a kollaboratív és az analitikai területeken való aktív segítségnyújtást. Az ügyfélkapcsolatok 
menedzselésében nagyon fontosak a vevőkkel kapcsolatos számviteli információk. Ezekről a cégek egyrészt 
pontos kimutatást vezetnek, másrészt, a számviteli információk alapján a vásárlókról viselkedési előrejel-
zések is készíthetők. 

 

AA  CCRRMM--ffiilloozzóóffiiaa  

A CRM legszűkebb értelemben egy olyan stratégia, 
amely a vásárlók (ügyfelek) viselkedésének és 
szükségleteinek a megismerését veszi célba a ve-
lük való jobb kapcsolatok kiépítése érdekében. A 
cél természetesen nem önzetlen: a CRM-stratégia 
megvalósítása a sikeresebb üzleti eredmények 
elérése érdekében történik. A CRM-et olyan folya-
matként foghatjuk fel, amelyben a vásárlókról, az 
ügyfelekkel való kapcsolattartásról, megrendelé-
sekről, vásárlásokról, a marketing sikerességéről és 
felelősségéről, piaci változásokról és trendekről 
történik adatgyűjtés. 

Peppers és Rogers szerint az ügyfélkapcso-
lat-kezelés filozófiája a következő négy aktivitás 
folyamatos követésével valósítható meg: 

– a vásárlók szükségleteinek és kívánságainak 
felkutatása, előrelátása, 

– az ügyfelek (vásárlók) osztályozása szükségle-
teik és a vállalkozás célfüggvényének megvaló-
sítása szempontjából, 

– kapcsolatteremtés a vásárlókkal (ügyfelekkel) 
igényeik pontosításának érdekében, és 

– a termékek és szolgáltatások vásárlói igények-
hez (pontosabban a cég szempontjából legfon-
tosabb vásárlói csoportok igényeihez) való iga-
zítása, a kapcsolatteremtés eredményei alapján.. 

A CRM információtechnológiai támogatás nélkül 
nem képzelhető el, de az új érték megteremtésé-
hez, a vállalakozás vásárlói megelégedettségének 
az eléréséhez emberi tudásra, igyekezetre is 
szükség van. A kitűzött CRM-célok természetesen 
nem érhetők el csupán egyetlen CRM-szoftver bir-
toklásával. A vállalkozásnak egyéb szakértők be-
vonásával döntenie kell arról, hogy milyen adatokat 
kíván gyűjteni az ügyfelekről (vásárlókról), és mit 
szándékozik ezekkel tenni. Aztán dönteni kell a 
kiválasztott adatok begyűjtési módjáról, elhelye-
zéséről (rögzítéséről) és a lehető feldolgozásáról is. 
Egy jóminőségű CRM-alkalmazás az adatgyűjtés 
valamennyi változatát támogatja. Az adatok a 
postázott relámajánlatok válaszborítékaiban, a call 
centerben beérkező hívásokban, a honlap(ok) lá-
togatásakor, az ügynökhálózaton keresztül, marke-
ting- és egyéb reklámkampányok eredményeként, 
e-mailekben, SMS-ekben stb. érkezhetnek. 

Az értékesítés területén egy új, manapság már 
általánosan elfogadott szemlélet vált uralkodóvá. 
Ennek alapja abban a felismerésben rejlik, amely 
szerint egy új ügyfél megszerzése tízszer annyiba 
kerül, mint egy régi megtartása. Az értékesítési 
elveket az alábbiak szerint minősíthetjük:   
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Értékesítés – régi szemlélet 
– új vásárlók megszerzése 
– új megrendelések kieszközölése 
– a vásárlók azonos módon történő kezelése  
– értékesítés bárkinek 

Értékesítés – új szemlélet  
– a régi vásárlók megtartása  
– kiválasztott szállítóvá válás  
– a vásárlók egyedi, sajátságos kezelése a hosszú-

távú optimális nyereség elérése érdekében  
– olyan vásárlói csoportok megcélozása, amelyek 

magas nyereséget biztosíthatnak 

A CRM-en belül végzett aktivitások szervezett egy-
séget tekintve négy üzleti területről beszélhetünk: 
– marketing, 
– értékesítés, 
– szolgáltatások és 
– üzletfejlesztés (piaci információk elemzése, 

ügyfélmegtartás, ügyféltoborozás stb.). 

Ezeket a szolgáltatásokat úgyszólván az összes, 
piacon kínált szoftvertermék nyújtja, egyéb kiegé-
szítő funkciókkal felvértezve. Az ügyfélkapcsolatok 
menedzselése három fő funkcióra osztható: 

– az operatív feladatokat (marketing, értékesítés, 
szervíz) megvalósító operatív CRM, 

– az elemző feladatokat (piackutatás és –elemzés, 
termékelemzés és –menedzselés) végző anali-
tikus CRM és  

– a kapcsolattartásért (személyes, fax, levél, web, 
call center stb.) felelős kollaboratív CRM.  

Az egyes konkrét CRM szoftvermegoldások több 
más, általuk fontosnak tartott funkcionális lehető-
ségekkel kibővítve három főfunkciót sajátságosan 
tagolva oldanak meg.  

MMeeggvvaallóóssííttááss::  CCRRMM--sszzooffttvveerreekk  

Az ügyfelek elégedettségének kivívásában és a 
nagyobb nyereség megvalósításában a CRM-szoft-
verek szállítói a következő elvárások megvalósítá-
sát tartják kulcsfontosságúnak (a különböző CRM-
alkalmazásokat szállító szoftverházak állításai sze-
rint termékeik a következő előnyöket nyújtják): 

– jobb minőségű szolgáltatások és termékek bizto-
sítása a fogyasztók számára a minőség folyama-
tos javításával, 

– eredményes call center-ek kifejlesztése és meg-
valósítása, 

– hatékony termék- és szolgáltatásértékesítés,  
– az értékesítési osztály munkájának támogatása az 

ügyletek gyorsabb lebonyolítása céljából, 
– az értékesítés fokozása mobilkészülékek alkal-

mazásával, 
– rövidebb értékesítési ciklus, nagyobb nyereségű 

értékesítési folyamat, 
– nyereségelemzés vásárlónként, 
– a vásárlók hatékonyabb csoportosítása, a célcso-

portok optimalizálása, 
– a vevő (fogyasztó) bizalmának folyamatos foko-

zása, 
– a marketing és értékesítés folyamatának leegy-

szerűsítése, 
– intelligens termékkonfiguráció Webes hozzáfé-

réssel, 
– új vásárlók felkutatása a régiek megtartása mellett, 
– több forrásból eredő információ összehangolása, 
– a piacfejlődési irányvonalak pontosabb előrelátása, 
– gyorsabb reakció a piac változásaira és 
– a bevétel növelése.  

Az ügyfélkapcsolatok kezelését végző CRM-cso-
magok által gyűjtött adatok közül a leggyakoribbak 
a következők: 
– az egyes kampányok sikerességét igazoló adatok, 
– a szállítások és a fizetések (törlesztések) üte-

mezése, pontossága és teljesítése, 
– a vásárlások, értékesítések és szolgáltatások 

igénybevételének, illetve körülményeinek adatai, 
– a vásárlók és fogyasztók adatai, 
– a termékek, áruk és szolgáltatások adatai, 
– az internetes és egyéb vásárlások adatai stb. 

A CRM-alkalmazások négy legnagyobb és legis-
mertebb szállítója a SAP, a PeopleSoft, a Siebel és 
az Oracle. Az első három szoftverház letisztult ar-
chitektúrája mellett az Oracle a már meglévő és a 
gyakorlatban is jól bevált CRM-funkciókat végző 
termékeiből most alakítja a végleges CRM-cso-
magját. Az Oracle teljeskörű CRM termék-kialakí-
tásának a feladatát csak bonyolítja az a tény, hogy 
ma már a PeopleSoft is és a Siebel is az Oracle 
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kötelékébe tartozik, így a három szoftverház ter-
mékeinek kompatibilitását és az átjárhatóságot is 
biztosítani kell(ene). Lássuk elsőként az SAP 
CRM-szoftverének a felépítését! Az 5-1. ábra ar-
chitektúrája az analitikus CRM-be ágyazott az ope-

ratív funkciókat (marketing, értékesítés, szervíz) 
hangsúlyozza. A kollaboratív feladatokkal kapcso-
latosan csak a kommunikációs csatornák találhatók 
az ábrán.  

 

 
 

5-1. ábra  Az SAP CRM-moduljának felépítése 
 
 

Az ügyfelek (vásárlók, szállítók), munkatársak és 
üzleti partnerek mindennapi munkáját segítő (ter-
mészetesen jogosultságokat is kezelő) operatív 
funkciókat az érintettek könnyen átlátható, érthető, 
tanulható, kezelhető és személyes igények szerint 
alakítható portálok segítségével végezhetik el.  

Az analitikus CRM-nek az SAP R/3-as back-
office rendszerrel, az SAP földrajzi információrend-
szerével, az SAP adattárházával, vagy egyéb más, 
nem SAP-rendszerekkel való nagymértékű integ-
rálhatósága, a szállított interfészeknek köszönhető. 
Az együttműködő (kollaboratív) CRM teljes fegy-
vertára megtalálható a mySAP CRMcsomagban, 
ahol a kommunikációs csatornák egységes keze-
lése történik. A hagyományos érintkezési csatornák 
kezelőfelületei mellett megtalálhatók a modern 
költségkímélő eszközök (e-mail, WAP-os elérés, 
SMS) használatát biztosító programok is. A leg-
újabb fejlesztések azokat a területi képviselőket és 
szervizes szakembereket segítik a mobil eszközök 
(notebook, palmtop) használatában, akik egy sze-
repkörre szabott és korlátolt adatbázissal dolgoz-
nak, szükség szerint frissítve azt a központi szer-
verről. 

A PeopleSoft ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerét 
hasonló funkciócsoportok jellemzik mint az SAP 
CRM-csomagját. Jóllehet a PeopleSoft Enterprise 
Customer Relationship Management szoftvercsa-
lád strukturális felépítése nem olyan felhasználó-
barát, mint a mySAP CRM, az Oracle honlapján 
található leírásokból kikövetkeztethető, hogy az 
SAP-nál felsorolt építőelemek mellett két új, fon-
tosnak tartott területre is ráirányítja a figyelmet. 
Ezek a hirdetőtábla (CRM Operational Dashboards) 
és az üzlettárs vagy partner (Partner Relationship 
Management Solutions). Az 5-2. ábra jól szemlélteti, 
hogy az üzlettársak felé irányuló kommunikációs 
csatornák gazdagsága megegyezik a vásárlói csa-
tornákkal. Az üzlettársak gondozását külön prog-
ramcsomag végzi (PeopleSoft Enterprise Partner 
Relationship Management), amelyben a szervizen 
vagyis a szolgáltatáson kívül minden, a vásárlókkal 
kapcsolatos funkciócsoport megtalálható. Az üzlet-
társak természetesen mindegyik vásárlóknak szánt 
területbe beintegrálódnak, így az értékesítésbe, a 
marketingbe, a szolgáltatásokba és az elektronikus 
kereskedelembe (eCommerce) is. 
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5-2. ábra A PeopleSoft CRM-architektúrája 

A másik kiemelten fontos dolog a PeopleSoft-nál a 
hirdetőtábla (dashboard), pontosabban a kritikusan 
fontos területekre előrelátott hirdetőtáblák, amelyek 
folyamatos betekintést nyújtanak a legfontosab-
bnak ítélt üzleti aktivitások folyamatába, azonnali 
beavatkozási lehetőséget biztosítva az ügyviteli 
célok maradéktalan megvalósításához. 

A Siebel a legújabb ismertetőjében már az előző 
években megfogalmazott funkciócsoportokhoz 
képest (marketing, értékesítés, szolgáltatás, anali-
tika és partnerek) a vásárlók adatintegrációja és a 
megrendelések kezelése aktivitás-csokrokkal való 
bővítésről számol be. Ez utóbbi a CRM-csomagban 
eddig az értékesítés szerves részeként volt jelen, 
de most új funkciókkal bővült, nagyobb hangsúlyt 
kapott és önállósult a főfunkciók között. 

AAzz  üüggyyffééllkkeezzeellééss  kköörrnnyyeezzeettvveettüülleettee  

A sikeres cégek és vállalkozások rég belátták, hogy 
az ügyfélkapcsolatok megfelelő ápolása céljából a 
CRM-et az új ügyfelek megszerzésének és a régiek 
megtartásának érdekében átfogó, egységes filozó-
fiaként és stratégiaként kell felfogni. Ez egy meg-
lehetősen bonyolult feladat, amire tervet és modellt 
illik kidolgozni. A CRM-funkciók működésének a 
szakemberek szerint a legjobb támasza a CIF-ar-
chitektúra (Corporate Information Factory; lásd 5-3. 

ábra), amely három üzleti funkciócsoportot támo-
gat: üzleti tevékenységek, üzleti intelligencia és 
ügyvitelszervezés. Az analitikus CRM-nek kö-
szönhetően ez a modell hivatott biztosítani a leg-
frissebb és legfontosabb információkat elsősorban 
a felsővezetés, de a többi vezetői szintek számára 
is. Az ábrán jól látható, hogy a CIF felöleli a cég 
valamennyi aktivitását és egész működési területét. 

 
5-3. ábra  A CIF-architektúra 

A CIF-architektúra működéséhez szükséges adatok 
legnagyobb hányadát az üzleti tevékenységeket 
leíró adatok képezik. Nagyon fontos, hogy ezek az 
adatok naprakészek és pontosak legyenek, vala-
mint, hogy az üzleti tevékenység összes lényeges 
mozzanatát (időigény, eszközszükséglet, szak-
ember-támogatás, költségvonzat) rögzítsék.  

Az üzleti intelligenciát elsősorban a stratégiai 
döntéshozatalok támogatására hívták életre, ma-
napság azonban a taktikai és operatív döntések 
meghozatalánál is segítséget várnak tőle. Itt több-
fajta technikáról van szó, amelyek az adattárhá-
zakhoz, adatpiacokhoz, adatbányászathoz és je-
lentéskészítéshez kapcsolódnak. Az ODS (Operati-
onal Data Store) hathatós támogatást nyújt a stra-
tégiai és taktikai döntések végrehajtását segítő 
illetve nyomonkövető ügyvitel-szervezési feladatok 
végrehajtásához. 
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AA  sszzáámmvviitteellii  iinnffoorrmmáácciióókk  sszzeerreeppee  

A számviteli információk a mai ügyvitelben tágabb 
értelmezést nyertek-nyernek mint azt a régebbi 
megközelítésben megszoktuk. Ennek egyik fő oka a 
vezetői számvitel előtérbe kerülése a számviteli 
törvénnyel szabályozott pénzügyi számvitel mellett. 
A pénzügyi számvitel vezetése törvényszabta kö-
telezettség, a sikeres vállalkozás záloga viszont a 
körültekintően és gondosan kialakított vezetői 
számvitel, amelyet kivétel nélkül elemzés (analízis, 
analitika), a vállalkozás valamennyi kulcsfontos-
ságú tevékenységének folyamatos vizsgálata kísér. 

A számvitel olyan objektív elszámolási rendszer, 
amely a gazdasági eseményeket és műveleteket 
előre meghatározott módon és rendszer szerint 
adatokkal írja le. A pénzügyi számvitel a vállalko-
zást egységben (egészében) szemléli, döntően 
értékadatokat és tényadatokat tartalmaz, elszámo-
lásorientált, és főleg a külső (vállalkozáson kívüli) 
felhasználók igényeit elégíti ki. A vezetői számvitel 
a cég önelszámoló egységeit (divízió) és termékeit 

tekinti alapegységnek, amelyekről adatokat vezet: 
az értékadatok mellett azonban mennyiségi ada-
tokat is rögzít, valamint a tényadatok mellett terv-
adatok is helyet kapnak a nyilvántartásban, első-
sorban a belső felhasználók számára biztosítva 
információkat. 

A vezetői számvitel jellemzőinek és tartalmának 
feltárásával arra a talán nem is annyira meglepő 
következtetésre lehet jutni, hogy az ügyfélkapcso-
latok kezelése tulajdonképpen a vezetői számvite-
len alapul és a vezetői döntéstámogató rendszer 
egyik alappillérét képviseli. Másszóval a CRM a 
vezetői számvitel hatáskörébe sorolt adatokat gyűjti, 
rögzíti és bocsátja az elemzés rendelkezésére. A 
vezetői számvitel a következő adatcsoportokra 
összpontosít: 

– bevételek, 
– költségek, 
– fedezeti összegek és 
– cash-flow. 

 
5-4. ábra  A számviteli információk CRM-ben betöltött szerepe 
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A vezetői számviteli információk eme négy cso-
portja az ügyfélkapcsolatok kezelésében megfo-
galmazott főfunkciók mindegyikére alkalmazható 
(és alkalmazzák is őket), így az értékesítésre, a 
marketingre, a szolgáltatásokra és a partnerekre is, 
de a kommunikációs csatornák teljesítményének 
összehasonlító elemzésében is használják őket. A 
számviteli információk CRM-ben betöltött szerepét, 
a főfunkciók stratégiájának kialakítását és annak 
megvalósítását az 5-4. ábra mutatja. Az elemzés és 
a valósidejű elemzés a vezetői számviteli adat-
csoportok adatain történik. 
 

HHiivvaattkkoozzáássookk  

[1] Balaban, N., Ristić, Ž. (2006), Poslovna 
inteligencija, Ekonomski fakultet, Subotica. 

[2] Imhoff, C., Galemmo, N., Geiger ,J. (2003), 
Mastering Data Warehouse Design – Relational 

and Dimensional Techniques, Wiley Publishing, 
Inc., Indianapolis, Indiana. 

[3] Kimball, R., Ross, M. (2002), The Data 
Warehouse Toolkit, Second Edition, JohnWiley 
& Sons, Inc., New York 

[4] PeopleSoft Inc. (2004), PeopleSoft 8.8 
Enterprise Warehouse, January, 2004, White 
Paper. 

[5] Siebel System Inc. (2002), Best Practices in 
Customer Relationship Management - 
Achieving a competitive advantage through the 
customer-driven enterprise, October, 2002, 
White Paper. 

[6] Meyer, J. (2004), mySAP CRM Edition 2004, 
Best of SAP Skills2004 Conference, Power-
Point presentation. 

 
 

 

6. Önkormányzati E-ssentia projekt  
EE--sssseennttiiaa  −−  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  aaddaattvvaaggyyoonn  mmáássooddllaaggooss  hhaasszznnoo--

ssííttáássaa  BBuuddaappeesstt  XXVVIIIIII..  kkeerrüülleettéébbeenn  
GGVVOOPP  44..33..22..  pprroojjeekktt  hhaattáássaa  aa  kkiiss--  ééss  kköözzééppmméérreettűű  vváállllaallkkoozzáássookk  

ffeejjlleesszzttéésséérree  
 

PAPP KLÁRA 

Bp. XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, e-mail: upappk@bp18.hu Szechenyi Istvan 
University, Department of Information Technology 

eMail: heckenas@sze.hu  

Az információfeldolgozás intelligens on-line megoldások korszakában a tudásalapú társadalom megterem-
tése a cél. Az infokommunikációs technológiák fejlődésével megváltozik mindennapi életünk, amely az állami 
szektorban is érezteti hatását. Az információs társadalom felé tartva ezek a változások magukkal hozzák 
olyan új törvényi szabályozások megteremtésének a szükségességét, amelyek miatt elkerülhetetlenné válik 
az önkormányzatok informatikai rendszereinek a fejlesztése, alrendszereik integrációja, a szervezeti folya-
matok újjászervezése, a hivatali szabályozások újradefiniálása. Az elmúlt másfél évtizedben a közigazga-
tásban történt változások miatt életbe lépett a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános sza-
bályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény valamint az Elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. 
Törvény. Ez nagy kihívást jelent az önkormányzatok számára, amit főként Európai Uniós és hazai pályázati 
források igénybevételével igyekeznek megoldani. A GKM irányításával az NFT részeként futó Gazdasági 
Versenyképesség Operatív Program (GVOP) pályázatok a fejlesztésekhez szükséges források biztosításával 
egy lehetséges megoldási alternatívát kínálnak az önkormányzatok számára.  
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Egy GVOP 4.3.2-es projekt megvalósításának aktív résztvevőjeként tanulmányomban bemutatom az 
önkormányzati informatikai rendszerek fejlesztésének azon területeit, amelyekkel az önkormányzat kerületi 
adatvagyonának egységes felületen történő megjelenítésével hozzájárul a beruházás ösztönzéshez, a kis- és 
középméretű vállalkozások indításához és fejlesztéséhez. A projekt eredményeképpen széleskörű 
szolgáltatásportfólió segíti a kis- és középméretű vállalkozásokat tevékenységi körük bővítéséhez, szolgál-
tatási palettájuk színesítéséhez. A tanulmányban helyet kapnak a kialakítandó új informatikai rendszer 
üzemeltetéséhez kapcsolódó problémák és megoldási alternatíváik is. A projekt megvalósítása során fel-
merült nehézségek, a törvényi szabályozási folyamatokból származó ellentmondások felvetései gondolatin-
dítóként szolgálhatnak a GVOP 4.3.2-es pályázatok tapasztalatainak az összegzéséhez. 
 

BBeevveezzeettééss  

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 
célja a magyar gazdaság európai fejlettségi szint-
jéhez való felzárkóztatása, amelyet közvetlenül a 
gazdasági versenyképesség erősítése, közvetve 
pedig a vállalkozások modernizációja, valamint a 
fejlett gazdasági környezet kialakítása segít elő.” 
[Nemzeti Fejlesztési Terv, 2002.] 

A GVOP megvalósítására kialakított pályázatok 
négy fő prioritása a beruházásösztönzés, a kis- és 
középméretű vállalkozások fejlesztése, a K+F te-
vékenység és innováció, valamint az információs 
társadalom és gazdaság fejlesztése, az eKereske-
delem, az információs iparág, az eKözigazgatás és 
a szélessávú infrastruktúra bővítése. A GVOP 4.3.2.-
es projektek egy része a 2006. évben még meg-
valósítás alatt volt, céljuk az önkormányzati adat-
vagyon másodlagos hasznosítása, a KKV-k fejlesz-
tésének elősegítése.  

AA  pprroojjeekktt  eellmméélleettii  aallaappjjaa  ééss  ccéélljjaaii  

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a 
2005. évben támogatást nyert a Gazdasági Ver-
senyképesség Operatív Program 4.3.2.-es pályá-
zatán. A pályázati támogatás révén lehetősége van 
másodlagos adatvagyonának a hasznosítására. A 
pályázati program az Önkormányzat informatikai 
stratégiájának irányelvei szerint készült el.  

A stratégia célja, hogy a XVIII. kerületben a 
kedvező adottságokra valamint Magyarország eu-
rópai integrációjára alapozva, a nemzetközi tren-
dekkel összhangban de a helyi értékek megőrzé-
sével kiemelkedő szerepe legyen a tudásalapú 
fejlesztéseknek, az informatika magas színvonalú 

alkalmazásán alapuló szolgáltatásoknak és ipar-
ágaknak. A gazdaságfejlesztéssel párhuzamosan 
az informatikai eredmények jelenjenek meg az 
emberek mindennapi életében is [5].  

A stratégia átfogó képet ad az Önkormányzat 
külső és belső környezetéről, szerepéről és lehe-
tőségeiről az információs társadalom kialakításá-
ban, tartalmazva a kerületi eSzolgáltatások fej-
lesztésének ütemezési lépéseit is. Kiemeli a saját 
fejlesztési források igénybevételének, valamint az 
Európai Uniós és hazai informatikai projektekben 
való részvételének a fontosságát, és felvázolja az 
önkormányzatok közötti együttműködési formákat. 
Több fejezetben tárgyalja a célok elérését szolgáló 
feladatok megvalósítási módját, valamint alterna-
tívákat ad az eredmények méréséhez.  

A projekthez kapcsolódó, Informatikai stratégi-
ában megfogalmazott önkormányzati feladatok 
között szerepel olyan informatikai rendszer létre-
hozása, amely valamennyi nyilvános információt 
elérhetővé teszi az Interneten keresztül. A projekt 
céljai új tartalmak és összefüggés-nézeteknek a 
megjelenítése az önkormányzati portálon a koráb-
binál korszerűbb technológiák használatával, a kis- 
és középméretű vállalkozások pontosabb informá-
lása az önkormányzati finanszírozású és vállalkozói 
alapon nyújtott üzleti lehetőségekről, valamint esz-
közök biztosítása civil szervezetek számára az őket 
érdeklő adott társadalmi réteget jellemző adatok 
bemutatásához. Az egységes internetportálon ke-
resztül a kifejlesztendő rendszer pontosabb, gyor-
sabb belső adat- és információszolgáltatást tesz 
lehetővé a hivatalon belül, valamint a hivatal és 
intézményhálózata között. A hivatal vezetése szá-
mára a rendszer használatával egyszerűbbé válik a 
szervezeti működés optimalizálása, a településfej-
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lesztés irányainak a meghatározása. A működési 
költségek csökkennek, átláthatóbbá válik az ügy-
intézés és a gazdálkodás, csökken a dolgozók le-
terheltsége, nő a munkavégzés hatékonysága. 

AA  pprroojjeekktt  sszzoollggáállttaattáássiiggéénnyyee  

A projekt szolgáltatás igénye alapvetően a GVOP 
4.3.2-es projektek célkitűzésein és két törvényen 
alapul. A közigazgatatási hatósági eljárás és szol-
gáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. 
Törvény (KET), valamint az Elektronikus informá-
ciószabadságról szóló 2005. évi XC. Törvény (EIT) 
céljai között szerepel a helyi önkormányzat birto-
kában lévő közérdekű adatvagyon teljeskörű ösz-
szegyűjtése, ingyenes közzététele, egységes elvek 
szerinti kezelése. A tájékoztató szolgáltatásokhoz 
hasonlóan az EIT adatok, információk elektronikus 
úton való közzétételét írja elő többek között a helyi 
önkormányzatok számára. A törvény célja, hogy: ,,a 
közvélemény pontos és gyors tájékoztatása érde-
kében a közérdekű adatok e törvényben meghatá-
rozott körét elektronikus úton bárki számára sze-
mélyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül, 
folyamatosan és díjmentesen közzétegyék.” (EIT. 
1.§.) A törvény szabályozási koncepciója közzété-
teli (általános, különös és egyedi) listákon alapul. 
Alaptípus az általános közzétételi lista, amely az 
EIT mellékleteként 3 részre bontva 34 fajta adattal 
kapcsolatban rendelkezik a közzétételről, a frissítés 
időpontjáról és a megőrzés időtartalmáról. A külö-
nös közzétételi lista adattartalmát jogszabály írja 
elő, az egyedi közzétételi listáét pedig a közfel-
adatot ellátó szerv vezetője (jelen esetben a jegyző) 
illetve a jogszabály szabályozza. Az önkormány-
zatok, pályázati támogatások hiányában a saját 
honlap fenntartása helyett a társulásuk által közö-
sen működtetett honlapon való vagy működésükkel 
kapcsolatos koordinációt ellátó szervek által fenn-
tartott, illetve az erre a célra létrehozott központi 
honlapon teszik közzé az információkat. Saját hon-
lap esetén az adatokat az adatfelelős, más honlap 
esetén pedig az adatközlő teszi közzé, szigorúan 
betartva az eljárási rendet. A törvény konkrétan 
meghatározza az adatfelelős2  és az adatkezelő3 

                                                      
2 Adatfelelős az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elekt-
ronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot elő-

feladatait, valamint az ezen feladatokhoz való 
kapcsolódó mulasztás esetén a fegyelmi és bün-
tetőjogi felelősségeket. A törvény, afféle kötelező 
tájékoztató szolgáltatásként rendelkezik a közér-
dekű adatok egyedi igénylési szabályainak és az 
igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeknek a szerv 
honlapján tájékoztató keretében történő közzété-
teléről is.  

Az összegyűjtött adatok egy részét a vállalkozók 
számára a törvényi szabályozásban meghatározott, 
kötelezően publikálandó adatok körének a figye-
lembevételével az Önkormányzat fizetőszolgáltatás 
formájában biztosítja. Az adatvagyonhoz való 
hozzáférés biztosítása által a vállalkozás a hazai és 
a nemzetközi versenyben is várhatóan verseny-
képesebb formában működik. Az információk hoz-
záférését a projekt három csatornán keresztül biz-
tosítja: 

– számítógépes hozzáférés saját, munkahelyi szá-
mítógépeken vagy közösségi terminálokon,  

– mobiltelefonos üzenetküldések formájában (sms), 
– adatszolgáltatás önkormányzati ügyfélszolgála-

ton illetve szakmai partnerek (Budapesti Keres-
kedelmi és Iparkamara) ügyfélszolgálatán. 

A projekt funkciócsoportjai ennek megfelelően ala-
kultak: 

– dokumentumkezelés-szintű műveletek, 
– adatbázis-szintű műveletek, 
– térinformatikai megjelenítések valamint 
– portálfunkciók. 

CCééllccssooppoorrttookk  ééss  aa  sszzoollggáállttaattááss  ttaarrttaallmmaa  

A projekt célcsoportjai az Önkormányzat (Polgár-
mesteri Hivatal dolgozói), a kis- és középméretű 
vállalkozások, a civil szervezetek és a lakosság. A 
felhasználásra kerülő alrendszereket elsődlegesen 
a hivatal belső rendszerei alkotják (pénzügyi-, va-
gyongazdálkodási-, vállalkozás-nyilvántartó rend-
szer (üzlet és telephely), szociális ügyek nyilván-

                                                                                  
állította illetve amelynek a működése során ez az adat kelet-
kezett. 
3 Az adatkezelő olyan közfeladatot ellátó szerv, amely az 
adatfelelős által hozzá eljuttatott adatokat a saját honlapján 
teszi közzé, ha azokat az adatfelelős nem maga teszi közzé. 
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tartó rendszere, közoktatási informatikai rendszer, 
testületi ülések nyilvántartó rendszere, dokumen-
tum nyilvántartó rendszer (tervek, koncepciók, ren-
deletek, szerződések), fotó-képtár és egyedi Excel-
nyilvántartások. Emellett az EIT-re való tekintettel 
igénybevesszük a fent hivatkozott külső adatfele-
lősök (BM: adónyilvántartás, OEP: egészségügyi 
adatok, KSH: statisztikai adatok, Kamarák: vállal-
kozási adatok) központi adatnyilvántartó rendsze-
reinek az adatait is. 

Az Önkormányzat az adatok publikálásával biz-
tosítja a közérdekű dokumentumok hozzáférhető-
ségét (kulcsszavas keresés, tematikus dokumen-
tumtár), adatlekérdezéseket (statikus és dinamikus 
lekérdezések) és térképes megjelenítést tesz le-
hetővé. Az információkhoz való hozzáférés lehet 
zártkörű, publikus vagy fizetős. A fejlesztés alatt sor 
került a forrásadatok feltérképezésére, fejlesztő-
eszközök beszerzésére, installálására, adattisztí-
tásra, adatáttöltésre, adattárolásra és megjelení-
tésére, de emellett a közbeszerzési eljárás nyer-
teseként megbízott fővállalkozó (Delta Elektronik 
Kft.) új alkalmazásokat is fejleszt.  

AA  pprroojjeekktt  jjöövvőőjjee  aa  ffeejjlleesszzttééss  uuttáánn  

A rendszer bevezetése a hivatali szabályozási fo-
lyamatok újradefiniálását generálja és szervezet-
fejlesztést tesz szükségessé. A kötelezően megje-
lenítendő adatok felelősei és a rendszer felhasz-
nálói számára új jegyzői utasítások készülnek, 
megszüntethetők a párhuzamos tevékenységek, 
racionálisabbá tehető a hivatali szervezet műkö-
dése.  

A projekt zárását követően (2007. januárjától) az 
Önkormányzat legalább öt évig köteles működtetni 
a rendszert, amelyhez folyamatos marketing és PR 
munka, ügyfélszolgálat, oktatási, tanácsadási te-
vékenység, szolgáltatásértékesítés, tartalom me-
nedzsment kapcsolható. A hivatal jelenlegi formá-
ban nem alkalmas sem a teljes üzemeltetésre, sem 
a rendszerhez kapcsolódó felsorolt tevékenységek 
ellátására, ezért az üzemeltetés egy részét kihe-
lyezi. A hivatalban kialakított új megoldások mellett 
(DMS rendszer, egységesített VIR, Oracle alkal-
mazásfejlesztő eszköz, Oracle BI Discoverer le-
kérdező eszköz) létrehoz egy szolgáltatóközpontot, 

amely hosszú távon várhatóan nem csak a XVIII. 
kerület számára biztosít szolgáltatásokat, hanem 
ASP-alapon térségi működésre, alkalmazás-meg-
osztásra is törekszik.  

A központi szerver adat- és szolgáltatóközpont 
is lesz egyben, az adatbázis-szerver adattárház 
funkciókat lát el, felhasználva a hivatali törzsadat-
bázisokat (címregiszter, partnertörzs, szerződés-
törzs, szervezettörzs) valamint a szakfeladati ada-
tokat (gazdálkodás, városfejlesztés, oktatás, szo-
ciálpolitikai adatok, egészségügy, vállalkozások 
adatai, adóadatok).  

„Az önkormányzatok számára óriási előnyt jelent 
egy alkalmazásszolgáltatási központ (ASP), mivel 
úgy tudnak új alkalmazásokhoz jutni, hogy a helyi 
informatikai infrastruktúrát nem kell drasztikusan 
bővíteni, és nem kell felvenni (újabb) informatiku-
sokat sem. Az ASP-központba egyrészt a hard-
ver-infrastruktúrát lehet koncentrálni: a kiszolgáló-
kat, a tartalékgépeket, a szünetmentes tápegysé-
geket, az automatikus mentési és biztonsági rend-
szert, másrészt pedig az alkalmazásokat. Már most, 
az alkalmazásszolgáltatási központ kialakításakor 
gondolni kell a jövőre is, ajánlott úgy kiépíteni a 
rendszert, hogy alkalmas legyen az EU 4. szintjé-
nek, azaz a teljes körű elektronikus ügyintézésnek a 
megvalósítására. A megvalósítás folyamatának 
első lépése a portálrendszer kialakítása...” [7]. 

A helyi-, regionális-, országos szintű önkor-
mányzati együttműködés mellett a központ kiala-
kításakor szem előtt kell tartani a már működő kis- 
és középméretű vállalkozások szolgáltatásigényeit 
is. Az alkalmazásszerveren működtetett GVOP 
portálon érhető el a Vállalkozók Virtuális Háza, az 
Üzleti Információtár, a Település és Civil Élet In-
formációtára valamint az Önkormányzati Informá-
ciótár. Az alkalmazásszerveren hozzá lehet férni 
egy projektmenedzsment-eszközhöz is, amely a 
vállalkozások számára lehetőséget nyújt erőfor-
rás-tervezésre, saját projektjeik irányítására. A di-
gitális alaptérképek, közműtérképek GIS-szerverről 
érhetők el. 
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VVáárrhhaattóó  vveerrsseennyyeellőőnnyyöökk    

A kis- és középméretű vállalkozások fejlesztésére 
kijelölt célok a következőkben összegezhetők: 

– az üzleti szolgáltatások elterjedésének támogatása, 
– korszerű gépparkok beszerzése,  
– az üzleti tapasztalatok hozzáférhetővé tétele,  
– az együttműködés fokozása, valamint  
– a multinacionális és regionális vállalatokkal való 

beszállítói kapcsolatok fejlesztése.  

A fejlesztés fő területei a műszaki, technológiai 
modernizáció elősegítése, a vállalatirányítási ké-
pességek fejlesztése, a vállalkozói ismeretek, a 
hatékony üzletmenet megszervezéséhez szüksé-
ges szakmaspecifikus tudás mennyiségének, mi-
nőségének növelése, ezek hozzáférhetőségének 
biztosítása a vállalkozások számára a pályázati 
lehetőségekbe való bekapcsolódás esélyeinek 
növelése érdekében.” [8] 

Figyelembe véve a településjellemzőket első 
lépésben mindehhez vonzóvá kell tenni a kerületet 
az új befektetők számára. A Vállalkozók Virtuális 
Háza lehetőséget teremt más vállalkozások cég-
profiljának megismerésére, a partnerkeresésre. Az 
Üzleti Információtár új vállalkozás létrehozásához, 
vállalkozások működtetéséhez nyújt információkat, 
statisztikákat mutat be vállalkozástípusonként, 
amelyből látható a vállalkozáslefedettség, üzleti 
lehetőségekről nyerhetők információk. Itt jelennek 
meg az aktuális pályázati lehetőségek is. A Tele-
pülés és Civil Élet Információtára az oktatási, 
egészségügyi, esélyegyenlőségi, környezetvédelmi 
információkat tartalmazza. A térképeken címre, 
helyrajzi számra, körzetekre készíthetők lekérde-
zések. Az egységes felületen történő megjelení-
téssel az adatokhoz való hozzáférés gyorsabb, 
hatékonyabb munkavégzést biztosít a kis- és kö-
zépméretű vállalkozások számára. Megkönnyíti új 
üzleti tevékenységek indítását, a piaci szereplők 
ügyintézési tevékenységét (adó, vámügyek, en-
gedélyek, pályázati igazolások beszerzése). A ké-
nyelmes e-ügyintézés ösztönzi a kis- és középmé-
retű vállalkozásokat az infokommunikációs eszkö-
zök és az Internet használatára, amely hatására 
bővíthetik saját szoftver- és hardverinfrastruktúrá-
jukat.  

A Nemzeti Fejlesztési Tervben a Gazdasági 
Versenyképesség Operatív Program céljai között 
szerepel a gazdaság duális jellegének oldása a kis- 
és középvállalatok fejlesztésével, korszerű me-
nedzsment ismereteik bővítésével.  

,,Azok a vállalatok tudják hosszabb távon is 
fenntartani versenyelőnyüket, amelyek a szervezeti 
tudásra alapoznak Amíg ugyanis az anyagi erőfor-
rások a munkavégzés során felhasználásra kerül-
nek, illetve elhasználódnak, addig a tudásjavak épp 
ellenkezőleg viselkednek, halmozódnak, szapo-
rodnak. A másokkal megosztott ismeret új gondo-
latokat szül, és így korlátlan fejlődési folyamatot 
eredményez.” [3] 

Az E-ssentia projekt révén létrejövő központban 
a kis- és középméretű vállalkozások az üzleti te-
vékenységük menedzseléséhez, pályázataik meg-
írásához oktatás, konzultáció, tanácsadás formá-
jában kapnak közvetlen segítséget. A fórumrovat 
lehetőséget ad számukra tudásuk fejlesztésére, 
tájékozottságuk növelésére. A naprakész ismere-
teket nyújtó digitális tartalmat a tartalommenedzs-
ment biztosítja számukra.  

Az állami befektetés-ösztönző szervezet (ITD 
Hungary) kézikönyve önkormányzati vezetők és 
szakértők számára készült. A Befektetés-ösztön-
zési kézikönyv [6] a befektetés mikrokörnyezetére 
vonatkozóan a befektetési döntéshozatal hét di-
menzióját különbözteti meg: 
– stabilitás (politikai és gazdasági stabilitás a helyi 

önkormányzatnál), 
– piac (versenytársak, piacra jutás), 
– üzleti környezet (helyi keretfeltételek az üzleti 

vállalkozások működtetéséhez), 
– infrastruktúra (fizikai feltételrendszer a befekte-

tés hatékony működtetéséhez), 
– munkaerő (megfelelően képzett és szükséges 

mennyiségű munkaerő rendelkezésre állása), 
– letelepedés költségei, 
– szubjektív tényezők (például: befektető otthon-

teremtése).  

A projektbeli információtartalom ennek megfelelően 
alábbiakban csoportosítható: 

– Stabilitás: a városvezetés cserélődését jelző 
testületi adatok, helyi rendeletek változásának a 
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gyakorisága (helyi üzleti környezet kiszámítha-
tósága), költségvetési adatok. 

– Piac: konkurenciavizsgálat a hasonló tevékeny-
ségű cégekről és az általuk foglalkoztatottak 
számáról, távolság a szállítási célpontoktól. 

– Üzleti környezet: a helyi adózási rendszer jel-
lemzői (adók száma, típusa, mértéke), helyi 
környezetvédelmi rendeletek, egyéb releváns 
helyi rendeletek (például: építési rendeletnél 
beépíthetőségi arány, homlokzatmagasság stb.), 
üzleti szolgáltatások (bankok, könyvvizsgálók, 
ügyvédi irodák) rendelkezésre állása és minő-
sége, a település beszállítói kapacitása (helyi 
szállítmányozó, építő cégek amelyek termékkel, 
szolgáltatással partnerek lehetnek). Az önkor-
mányzat befektetőbarát hozzáállása (gyors 
ügyintézés az engedélyek elkészítésénél) 
nagymértékben segíti egy vállalkozás elindítását.  

– Infrastruktúra: közművesített ipari területek 
száma és elhelyezkedése, terület tulajdonvi-
szonyai, fő jellemzői (méret, alak, talajmechani-
ka, szennyezettség), közlekedési információk, 
vasúti csatlakozás megléte, kialakíthatósága 
(ipari vágányok), regionális reptér, nemzetközi 
légi forgalom lehetősége, közműellátottság 
adatai, szolgáltatásbiztonság (például: statiszti-
kai adatok az utóbbi 5 év áramkimaradásairól), 
helyi kommunikációs szolgáltatók (internet 
szolgáltatók elérhető szolgáltatásai). 

– Munkaerő: munkanélküliségi ráta, regisztrált 
munkanélküliek száma (nem, kor, iskolai vég-
zettség és szakmacsoport szerint), elérhető 
munkaerő tapasztalata (korábban működő ha-
sonló termelőegységek) és ipari hagyományok 
adatai, közép és felsőfokú oktatási intézmények, 
képzési profilok, szakirányok, beiskolázási és 
végzős tényszám-adatok, nyelvtudás adatai, 
helyi fejvadász cégek elérhetőségi adatai. 

– Letelepedés költségei: telekárak, közműfejlesz-
tési hozzájárulás mértéke, víz- és csatornadíjak, 
helyi adók (iparűzési adó, építményadó, ingat-
lanadó, kommunális adó, gépjárműadó). 

– Szubjektív tényezők: lakás- és életkörülmények, 
egészségügyi ellátás, kulturális, szórakozási és 

sport lehetőségek, kereskedelem, közbiztonság, 
társadalmi események, településrendezés. 

Az információkhoz való hozzáférés javítja az új 
vállalkozások alapításának az esélyét, ösztönzőleg 
hat a leendő befektetőkre, elősegíti a meglévő kis- 
és középméretű vállalkozások tevékenységi palet-
tájának színesítését. 

FFeejjlleesszzttééssii  pprroobblléémmáákk  

A fejlesztési fázis során számos probléma megol-
dására volt szükség. A nehézségek egy része a 
hivatal és a fővállalkozó közötti keretszerződésből 
adódott. A szállítandó tételek végleges listája nem 
szerepelt sem a közbeszerzési dokumentációkban, 
sem a keretszerződésben, a követelményspecifi-
káció pedig csak a szerződéskötés után az adat-
körök felmérése során pontosodott. A hivatal és a 
fővállalkozó között ezért folyamatos egyeztetés 
zajlott annak érdekében, hogy a hivatal által el-
képzelt rendszer készüljön el, ne pedig a fővállal-
kozó meglévő alkalmazásai kerüljenek át a hivatal 
birtokába. Problémát jelentett, hogy a szerződés-
ben nem szerepeltek részletesen a szerzői jogok. A 
Hivatal igényt tart az újonnan fejlesztett alkalma-
zások szerzői jogaira, míg kész megoldások 
adaptálása esetén használati jog mellett a szerzői 
jogot átengedte a fővállalkozónak. További ne-
hézséget okozott a dokumentálás és a projektkö-
vetés, mivel a fővállalkozó által használt projekt-
módszertan dokumentálási technikái nem voltak 
összhangban a hivatal negyedévente és minden 
pénzügyi elszámolásnál kötelező Projekt Előreha-
ladási Jelentés formátumával. Ennek megoldására 
egy közös felületen elektronikus beszámolósablon 
készült.  

A GVOP-portál egy már meglévő kerületi portál 
mellett került kialakításra. Az adatok publikálása 
redundanciát okozott, amely azonban a tartalom és 
funkciók egyeztetésével csökkent. 
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A megfelelő adatkörök bevonása és elérése a pro-
jektbe olykor szintén nehézségekbe ütközött. Né-
hány forrásrendszer-fejlesztő a rendszerének do-
kumentációját, adatszerkezetét (projekthez szük-
séges adatnézetek) illetően élt monopol helyzetével, 
így az adatnézetek szolgáltatásként kerültek a Hi-
vatal birtokába. 

További nehézséget okozott a közadatokhoz 
való hozzáférés gyakorlata és a törvényi szabá-
lyozás közötti ellentmondás {lásd a 2004. évi CXL tv. 
(A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól illetve végrehajtásáról [1]), a 
193-195/2005. Kormányrendelet (Az elektronikus 
közigazgatási ügyintézésről és a kapcsolódó szol-
gáltatásokról), az Elektronikus információszabad-
ságról szóló 2005. évi XC. tv. valamint az adatvé-
delmi törvény által meghatározott Adatok elérése, 
adatminősége}. A tulajdonjogokat több esetben a 
központi adatnyilvántartó-rendszereket működtető 
központi államigazgatási szervek (például OEP, BM 
stb.) gyakorolják. A közhiteles adatok integrálása a 
projektbe nehézkes és nagy költségigényű folya-
matnak bizonyult. A Hivatalt az adatkörök tulajdon-
jogának a meghatározásában az adatvédelmi biz-
tos segítette. A megrendelt közhiteles adatok fel-
dolgozhatósága és fenntarthatósága (frissítések 
gyakoriságának megállapítása, a központi adat-
nyilvántartó rendszerekből frissített lekérdezések 
költségei) szintén ennek a problémakörnek a részét 
képezték. 

ÖÖsssszzeeggzzééss  

A pályázati támogatás lehetőséget biztosított az 
önkormányzat számára egy olyan fejlesztésre, 
amelyet önerőből nem finanszírozhatott volna meg 
ebben a formában. Fejlődött az infrastruktúra, a 
Hivatal új szoftverlicenceket vásárolt, új szerver-
farm épült ki. Az adatok egységesen kezelhetővé, 
rendszerezhetővé, gyorsan lekérdezhetővé váltak. 
Az előállított információk segítik a kerület lakossá-
gát, a civil szervezeteket, a hivatali dolgozókat és 
nem utolsósorban a kis- és középvállalkozásokat a 
mindennapokban, általuk a célcsoportok tudásbá-

zisa gyarapodik. Napjainkban a B2A 4  együttmű-
ködés fokozása alapvető feladat. A GVOP 4.3.2.-es 
pályázatok tapasztalatainak megosztása elősegíti 
más projektek sikeres lebonyolítását, és erősíti a 
visszacsatolást a pályázati támogató rendszerbe. 
Az EU tendenciáját követve várhatóan megnő a 
hazai önkormányzatok együttműködési készségé-
nek a szerepe, különösen az utófinanszírozású 
pályázatok esetében felértékelődnek a regionális 
társulások,. 
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Az informatikai fejlődés magától nem jön létre, csak az oktatás színvonalának emelésével, folyamatos kor-
szerűsítésével következhet be. Egy-egy oktatásváltási lépés hatása azonban csupán egy évtized múlva 
érezhető, tehát a jövőre vonatkozóan kell feltennünk kérdéseket annak érdekében, hoggy a helyes utat már 
ma kijelölhessük. Jelen cikkünkben a hazai gazdasági informatika (GI) oktatásának irányultságát elemezzük, 
változtatásának lehetőségeit foglaljuk össze és megpróbálunk választ adni a megfogalmazott kérdésekre. 
Javaslatot teszünk továbbá az oktatás hatékonyságát növelő, gyakorlat-orientált tantárgyak kialakítására is, 
amelyek országosan elterjeszthetők lennének. A cikk statisztikai jellegű adatainál az OFIK és a MAB publi-
kációit vettük figyelembe, az elemzési eredmények is ezeken, illetve a MAB-döntéseken alapulnak. A tantervi 
összehasonlításokat a hazai vezető intézmények interneten elérhető táblázatai, illetve személyes adatgyűjtés, 
kutatás alapján közöljük. A cikk két olyan tantárgyként oktatható rendszert mutat be, amelyek az utóbbi hó-
napokban több hazai felsőoktatási intézmény vezető oktatójával folytatott megbeszélések alapján a 
GI-oktatásban mintarendszerként elterjeszthetőek lennének. 
 

BBeevveezzeettééss  

A nemzetgazdaságok belső strukturális átalakulása 
hétköznapjaink kísérője. Miközben a gazdaságok 
fejlődnek, ágazatok épülnek le, mások stagnálnak 
és helyükbe lépve egyesek exponenciálisan nö-
vekednek. Ez a belső struktúraváltás országonként 
is, de főleg kontinensenként eltérő. Gondoljunk 
például Kínára, ahol az évi 9,5%-os növekedési 
rátánál az ipari, gyártó szektor termékei  két évtized 
alatt az országukon belül is, de más kontinensen is 
uralkodóvá váltak, vagy Indiára, ahol az informatikai 
cégeknél foglalkoztatott programozó szakemberek 
száma már 600.000, és piaci hányaduk az outsours-
ing következtében Európában és az USA-ban is nö-
vekvő mértékű.  

A gazdasági folyamatok átstrukturálódásában a 
mobil hírközlés és az informatika fejlődése forra-
dalmi és világszintű, meghatározóan hozzájárul 
egy-egy ország gazdasági, társadalmi folyamatai-
nak hatékonyságához, vagyis ezáltal az adott tár-
sadalom nemzetközi kereskedelmében betöltött 

helyének a minősítéshez  
A következőkben a felsőoktatási gazdaságin-

formatikai képzésének a helyzetét, tematikai fel-
építését vizsgáljuk. A kiinduláshoz kérdéseket fo-
galmaztunk meg: 

Kérdések:  
– Megfelelő-e a felsőoktatásban a gazdasági in-

formatikai képzés súlya? 
– Milyen a BSc oktatási tematikák belső szerke-

zete, megfelelő-e bennük a gazdaságinformatikai 
gyakorlati tárgyak aránya? 

– Hol tartunk a hozzánk közel eső, például német 
nyelvterületű országok gazdasági informatikai 
képzéséhez képest? 

– Milyen tematikafejlesztési, tantárgy-egységesí-
tési javaslatok tehetőek, hogy oktatásunk a je-
lenlegi és jövőbeli képzési elvárásoknak és/vagy 
a nemzetközi szintnek megfeleljen? 

– Megfelelő vagy az elvártnál alacsonyabb/maga-
sabb szintű képzést kapnak-e a hallgatók? 
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GGII::  GGaazzddaassáággiinnffoorrmmaattiikkaa  
definíció, feladat, területek 
A gazdasági (üzleti) informatika (rövidítve: GI) in-
formációs és kommunikációs rendszerei átfogják a 
teljes gazdasági életet és az államirányítási szin-
tektől a szolgáltató szektoron, termelővállatokon 
keresztül ma már a háztartásokig (on-line Banking) 
is eljutottak. Az információalapú rendszerek em-
ber-gép kommunikáció során hajtanak végre adat-
feldolgozási, irányítási feladatokat.  

Az információrendszerek (IR) tervezésénél 
hossztávú célként az tűzhető ki, hogy a gazdaság, 
termelés, államigazgatás részterületei magasabb 
szintű, de legalább olyan minőségű automatizá-
lással rendelkezzenek, mint amilyen minőség az 
emberi munkával elérhető, vagyis az emberi mun-
kát ezeken a helyeken az informatikai rendszer ki 
tudja váltani. Ahol egy teljes mértékű automatizáció 
nem érhető el, ott a cél tehát az emberi tevékeny-
ség számítógépes megoldásokkal történő támo-
gatása. A gazdasági informatika fogalmának a de-
finiálásánál azonban nemcsak a működési, alkal-
mazási, hanem a rendszertervezési szempontokat 
is figyelembe kell vennünk, ugyanis a GI feladat-
körébe  
– az információrendszerek fejlesztése,  
– egymással való integrálása is beletartozik.  

Ennek megfelelően a GI tárgya az információrend-
szerek tervezésének módszertana, rendszertech-
nikai megvalósítása, bevezetése és használata is.  

A gazdasági informatika feladata tehát elméletek, 
elképzelések, modellek, módszerek kifejlesztése és 
alkalmazása, speciális segédeszközök (tool-ok) 
kialakítása, amelyek az információrendszerek ter-
vezéséhez és létrehozásához nyújtanak segítséget. 
Ennek során a GI a klasszikus gazdaságelmélet 
tanait (például logisztika) integrálva ötvöződik a 
gazdaságtudománnyal (üzemgazdaságtan), és 
egymást kiegészítve mindkét területre speciális 
fejlődési irányokat, megoldásokat szolgáltat (pél-
dául robottechnika, eBusiness). Egy további fontos 
feladata egyes gazdasági területek jellemző infor-
mációrendszereinek és ezáltal a területen belüli 
folyamatoknak a támogatása. 

A gazdasági informatika a közgazdaságtan szem-
szögéből nézve egy oldalág, az informatika olda-
láról szemlélve pedig interdiszciplináris terület. 
Ezen adottságából következően egy integrációs 
gondolkodásmód elsajátításához, illetve analitikus 
és konstruktív képességek kibontakoztatásához 
nyújt lehetőséget a képzés során [2]. A gazdasági 
informatika ennek megfelelően a gazdaságtan és 
az informatikai tudomány köztes területén helyez-
kedik el. 

EEuurróóppaaii  kkiitteekkiinnttééss  ((nnéémmeett  tteerrüülleett))  

Idézzünk néhány mondatot Bill Gates beszédéből, 
amelyet a Microsoft Research Faculty Summit 2005 
elnevezésű rendezvényen tartott. Gates szerint 
egyre csökken a fiatalok körében az érdeklődés az 
informatika és az informatikusképzés iránt. 

"A helyzet paradox, hiszen ha megkérdeznek tíz 
gyereket, hogy mi az a dolog, ami neki a leginkább 
tetszik, vagy amit használna, biztos, hogy valami 
olyasmit fognak megnevezni, aminek köze van a 
szoftverekhez. S biztos, hogy nem fogják azt 
mondani: a reggeli müzli köti le leginkább a fi-
gyelmüket" - nyilatkozta a láthatóan csalódott és 
meglepődött Bill Gates, aki úgy véli, a legnagyobb 
problémát az jelenti, hogy fokozatosan csökkentik 
az amerikai egyetemek, főiskolák és állami intéz-
mények költségvetését, a kihívások és a feladatok 
azonban változatlanok maradnak. A folytatásban 
hozzátette, hogy nem a költségvetési források el-
különítése az egyedüli gond, hanem a képzett 
szakemberek, illetve az utánpótlás hiánya, mivel a 
számítástechnika területét a mai napig nem sikerült 
vonzóvá tenni, sőt, inkább az érdeklődés csökke-
néséről beszélhetünk. A kialakult helyzetet súlyos-
bítja, hogy miközben az informatika az összes tu-
domány meghatározó pillére lett, épp ez a terület 
küzd szakemberhiánnyal. Ez a helyzet azonban 
nem csak az Egyesült Államokat sújtja, hiszen 
Gates szerint hasonló gondokkal kell szembenéz-
nie az indiai és a kínai kormánynak is. A Microsoft 
elnöke szerint a munkaerő toborzásakor némileg 
paradox helyzet állt elő, míg a fejlődő országokban 
(például Kína, India) bőven találnak képzett mér-
nököket, problémát jelent a vezetői képességekkel 
megáldott munkaerő felkutatása.” [6] 
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Mi a fenti idézetből az előző fejezet első mon-
datát emelnénk ki, amely az informatikusigény és a 
képzés közötti elmaradásra vonatkozik. 

A bevezetőben rámutattunk arra, hogy GI fő te-
rületét képező információrendszerek fejlesztése és 
a gazdaság minden területén való, egyre gyorsuló 
ütemű alkalmazásának igénye világméretűvé vált,. 
A gazdasági informatika szak a számítástechnikai 
képzés legfiatalabb és az igényeknek megfelelően 
látványosan fejlődő területe. A német nyelvterületű 
országok felsőoktatását például egy professzo-
rokból és gazdasági szakemberekből álló testület 
2-3 évente elemzi, és útmutatást ad a jövőre vo-
natkozólag. A vizsgálat néhány jellemző adata: 

– 2002-ben 68 német (!), 6 osztrák és 6 svájci 
intézmény GI oktatási ajánlatát vizsgálták meg és 
publikálták. [1]  

– 2007-ben 10 professzorból és 11 neves gazda-
sági vezetőből álló szakmai testület vizsgálta 
meg a GI oktatásának németországbeli helyzetét 
és tett továbbfejlesztett ajánlásokat a 2002-ben 
javasolt a Bachelor- és Masterképzés kereteire 
[2]. A 7 szemeszteres Bachelor-képzésnél pél-
dául a tantervi súlyozás egyforma arányban ja-
vasolja oktatni az alapozótárgyakat, a gazda-
ságtudományi, a gazdaságinformatikai és az in-
formatikai ismereteket. 

A publikációból kiemelnénk az ERP-moduloknak, 
mint GI gyakorlati tárgyaknak az oktatására tett 
összeállítását, amelyek főként az iparvállalati in-
formatikát fedik le  

– Személyzeti rendszer (HR),  
– Szállítási lánc menedzsment (SCM), 
– Megrendelések bonyolítása, vevő-szállító nyil-

vántartás (CRM), 
– Termék életciklus kezelés (PLM), 
– Üzemirányítás, kereskedelem (PP, SD),  
– Pénzügyi szektor (FI),  
– Vezetési rendszerek. 

AA  hhaazzaaii  GGII  BBSScc--kkééppzzééss  áátttteekkiinnttééssee  

A SZÁMOK 1970. évi alapítása lendületet adott a 
hazai informatikusképzésnek. A felsőoktatásban 
sorra alakulnak tanszékek, amelyek elsősorban 

hardverorientált elméleti tárgyakat, programnyel-
veket (például Assembler, ALGOL) oktatnak. Ezzel 
kapcsolatban rövid történeti áttekintést adnak 
Marton László [7] és Kovács Györgyi – Rozgonyi 
Buris Ferenc munkái [9]. Hazánkban az informatika 
felsőfokú oktatásának térhódítása a ‘80-as évektől 
indult meg, elsősorban a mérnöki, matematikai, 
közgazdasági vagy éppen a mezőgazdasági irá-
nyultságú alapképzésbe épülve. A képzés több 
területet ölelt fel, így hardver, operációs rendszerek 
és programnyelvek, az alapképzéshez kapcsolóódó 
informatika (például matematikai algoritmusok,  
áramkörtervezés, CAD), illetve a gazdasági infor-
matika tárgykörébe tartozó tervezési módszerek, 
információrendszerek bemutatása.  

A gazdasági informatika súlya az utóbbi évek-
ben az oktatásban egyre nagyobb, ugyanis követi 
az informatikai rendszerek társadalomban betöltött 
növekvő szerepét és térhódítását. A Gábor Dénes 
Főiskolán (GDF) a gazdaságinformatika szak a 
Pénzügyi és Számviteli Főiskola által kidolgozott 
tematika alapján indult el 1999-ben. Később a szak 
nevét „Informatikus közgazdászra” módosították. A 
GDF-en 2007-ig 985 hallgató kapott oklevelet.  

A BSc típusú képzésre való átálláskor a gaz-
dasági informatikus, mérnökinformatikus és prog-
ramtervező informatikus szakokat alakították ki. A 
GI-szak követelményrendszerét egy munkacsoport 
dolgozta ki Raffai Mária és Gábor András vezeté-
sével, amelyben a GDF részéről Szelezsán János 
és Kerekesné Kobjakov Zsuzsa vett részt. Az 
irányadó tematikát és az akkreditált szakdoku-
mentumot alapul véve a hazai felsőfokú oktatásban 
a különféle helyi adottságoknak és hagyományok-
nak megfelelően alakult ki az intézményenkénti 
tanterv. A különbözőségek alapvetően a képzés 
szakmai irányultságában és a regionális igények-
nek való megfelelésben keresendők.  

Bár az ún. hagyományos felsőfokú képzésben 
(például gépész-, villamos-, vegyészmérnök) is 
szerepelnek informatikai tárgyak, a GI-oktatásban 
ennek a súlya növekvő, helye a tantervben a 
szakmai és informatikai alapképzést követő sze-
meszterekhez kötődik. A GI-tárgyak oktatásánál két 
irány figyelhető meg: 
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– A közgazdasági ismereteket adó képzésnél a 
közgazdasági alaptárgyak mellett az informatikai 
(hw-sw) képzés található, amelyet a gyakorlati 
információrendszerek bemutatása egészít ki. Az 
SZTE Gazdálkodási és menedzsment szakán 
például Informatika, Vállalati pénzügyek I, Ter-
melésmenedzsment és Gazdasági informatika 
tárgyak szerepelnek a tantervben, összesen 12 
kredittel. 

– Más irányú felsőfokú képzéseknél (például ma-
tematika, gépipar) a gazdasági informatikai kép-
zés erősítése gyakorlati információrendszerek 
bemutatásával valósul meg, így például a gyár-
tás, pénzügyek, árubeszerzés-kereskedelem, lo-
gisztika, abból kiindulva, hogy az egyetemi ha-
gyományok alapján az informatikai alapkompo-
nensek (hardver, programnyelvek, operációs 
rendszerek) ismerete már elsajátításra került.  

Értékelésünk alapján azonban kijelenthetjük, hogy 
a korai műszaki informatikai képzés megindítását 
követően (’90-es évek eleje) csak a 2000után kezd 
a gazdaságinformatikus képzés a hazai oktatásban 
teret nyerni. Először a 2002/2003 tanévben indult 
akkreditált gazdasági informatikus egyetemi képzés 
(erre a BKE, az SZE és az NYME kapott engedélyt), 
majd a 72 felsőoktatási intézményből az akkredi-
tálásra benyújtott 29 GI BSc-kérelemből 2007-ig a 
MAB mindössze 9-et hagyott jóvá, és ezek között is 
csak egy főiskola szerepel. 

A továbbiakban a BSc gazdaságinformatikus 
képzést 6 kiválasztott intézmény tanterve alapján 
elemezzük és vizsgáljuk abból a szempontból, hogy 
milyen súlyú az alapképzés a szakirányhoz képest, 
(ott ahol szakirányú képzés is van) és milyen 
kreditsúllyal szerepelnek a GI-tárgyak a tematiká-
ban, a GI-tárgyak meghatározásánál az alábbiakból 
indulunk ki: “Szűk értelemben a gazdasági infor-
matika tematikáját azon tárgyak alkotják, amelyek a 
GI-szak a gazdaságtudomány és informatika közötti 
helyzetéből adódnak. Tipikusan jellemző az ilyen 
tematika felépítésére, hogy az üzemgazdaságtan 
és az informatika ismeretanyagát egymással ösz-
szekötik….” [2] 

Az elemzés iránymutató és kiindulási alapjául a 
Corvinus Egyetem gazdaságinformatikus képzé-
sének BSc-tematikája szolgál. Véleményünk szerint 
ugyanis ezen egyetemnek kell a GI-képzés zászló-
vivőjének lennie, jóllehet ezt a szerepet azonban 
mindezideig még nem tudta betölteni.  

A képzési tematika tárgyösszetételét hat kivá-
lasztott intézmény, Corvinus Egyetem, Debreceni 
Egyetem, Dunaújvárosi Főiskola, Miskolci Egyetem, 
Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegye-
tem kurzusadatai alapján elemeztük. Az alapkép-
zés és a szakirányú képzések tárgyainak és kredit-
számainak megoszlása a következő (lásd 7-1. 
táblázat):  
 

7-1. táblázat  A GI-tantervek tárgyai, kreditpontjai 

Egyetem/Főiskola Alapképzési tárgyak Szakirányok Szakirányú tárgyak 
 száma kredit  száma kreditérték 

CORVINUS 30 150 Üzleti informatika 5 20 
   Közszolgálati inf. 6 20 
Debreceni Egyetem 34 157 Vállalatirányítás 13 48 
   eGazdaság 13 48 
Dunaújvárosi Főiskola 28 150 Vállalati informatika 9 40 
Miskolci Egyetem 45 178 Matematikai modellek 4 20 
   Korszerű WEB techn. 4 20 
   eKormányzás 4 20 
   Termelésinformatika 4 20 
Pécsi Tudományegyetem 43 181 Döntéstámogatás 7 17 
   Pénzügy és számvitel   
Szegedi Tudományegyetem 59 195 - x x 
MI-képzés: BME VIK 33 158  6 27 
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A fenti elemzés során azt is vizsgáltuk, hogy 

– Tartalmazzák-e a tantervek, és ha igen, akkor 
milyen kreditértékkel azokat a tárgyakat, amelyek 
a GI-képzés céljai között szerepelnek?  

– Milyen gyakorlati IR-megoldások kerülnek okta-
tásra? 

– A szakirány felvétele előtt szerepel-e már vala-
milyen IR-alkalmazás bemutatása az alapkép-
zésben? 

A tematikákból kigyűjtöttük, hogy az alapképzés 
után a szakirányú oktatásban a hallgatók milyen 
súlyú gyakorlatorientált GI-képzést kapnak. Az 
egyes tantervek ilyen irányú feldolgozásának az 
eredménye a következő összeállítás, amelyben a 
szűken vett GI-tárgyakat tüntetjük fel. (A gyakorlati, 
IR-alkalmazásokat bemutató tárgyakat dőlt betűvel 
jelöltük).  

– BCE alapképzés: Információrendszerek fejlesz-
tése, Integrált rendszerek fejlesztése 5-5 kr. 
Üzleti informatika szakirány: ERP I, II, eBusiness, 
Folyamatmenedzsment 14 kr. 
Közszolgálati informatika szakirány: Térinforma-
tika, eGovernment, valamint 3 menedzsment 
tárgy (Infrastruktúra~, Dokumentum- és Folya-
matkezelés) összesen 20 kredit.  

– DE alapképzés: Rendszerszervezés 3 kr. In-
formációrendszerek modellezése 2 kr. 
Vállalatirányítási szakirány: SAP-alkalmazások 2 
félév, 3-3 kr., Tudásalapú rendszerek 4 kr., Vál-
lalati pénzügyek 2, 4 kr. 
eGazdasági szakirány: Szoftverfejlesztés mobil 
eszközökre 4 kr., eMenedzsment 4 kr. Internet-
marketing 4 kr., 

– DF alapképzés: Szoftverfejlesztési technológiák 
5 kr., Információrendszerek fejlesztése I-III, 15 
kr., Vállalatirányítási rendszerek, Elektronikus és 
mobil alkalmazások, eMegoldások 5-5 kr. 

– ME alapképzés: Szoftvertechnológia 5 kr. Vál-
lalati információrendszerek fejlesztése 5 kr. Vál-
lalatirányítás 3 kr. 
Korszerű WEB technológiák sáv: Web-es alkal-
mazások, eBusiness alkalmazások 5-5 kr. 
Matematikai modellek sáv: Sorbanálláselmélet 

és alkalmazásai, Gazdasági folyamatok számí-
tógépes modellezése 5-5 kr. 
Termelésinformatikai sáv: A termelésinformatika 
alapjai, Számítógépes gyártásirányítás, Diszkrét 
termelési folyamatok, Virtuális vállalat számító-
gépes tervezése és irányítása, 5-5 kr. 
eKormányzás sáv: eKommunikáció és marketing, 
Elektronikus közbeszerzés 5-5 kr. 

– PTE alapképzés: Termelésmenedzsment 2 kr., 
CASE-eszközök 2kr., Projektmenedzsment 4 kr., 
Interneteszközök, -szolgáltatások 4 kr., Integrált 
rendszerek fejlesztése 4 kr., eBusiness informá-
ciórendszerek 2 kr. Szakértői rendszerek 4 kr. 
Döntéstámogatási szakirány: Intelligens szoft-
verek alkalmazása, Szervezeti döntéshozatal 
támogatása, Integrált vállalati információs szoft-
verek 2-2 kr. 

– SZTE alapképzés: Logika és informatikai alkal-
mazásai 4 kr. Multimédia 4 kr. 
Adatbázis-alapú rendszerek 7 kr., Alkalmazás-
fejlesztés 7 kr. Rendszerfejlesztés 4 kr. Terme-
lésmenedzsment 2 kr. Gazdasági informatika 4 kr. 
Számítógéppel támogatott tervezés 4 kr. 

A GI-képzés tanterveinek fenti elemzéséből kiderül, 

– hogy az alapképzésekben a rendszerfejlesztés 
és szoftverfejlesztés mellett csak elvétve szere-
pel egy-egy rendszermegoldás gyakorlati be-
mutatása, 

– a gyakorlati gazdasági információrendszerek ok-
tatása döntően csak a szakirányú tárgyak között 
szerepel, 

– a szűken a GI tárgykörébe tartozó tárgyak 28-35 
kreditponttal szerepelnek a képzésben.  

Az elemzés egy további eredményét a 7-2. táblázat 
mutatja be, amely az oktatott területek nagyságát 
tartalmazza tantervenként és kreditpontokban. A 
számokból látható, hogy a természettudományi, a 
gazdasági és humán ismeretekkel szemben a 
szakmai tananyag és a szakirányú képzés dominál, 
amit megfelelőnek tartunk. 
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7-2. táblázat   Az oktatott területek kreditszámai 

Intézmény 
neve 

Természet- 
tudományi 
ismeretek 

Gazdasági, 
humán isme-

retek 

Számítás-
tudományi 
ismeretek 

Szakmai 
törzsanyag 

Szakirányú/ 
választható 

tárgyak 

BCE 35 35  80 30 

DE 33 37  94 15 

DF 30 30  90 40 

ME 175 20 

PTE 38 38  90 27 
SZTE 17 37 16 94 16 

 

 

JJaavvaassllaatt  aa  kkééppzzééss  eeggyyssééggeessííttéésséérree  

Az előző elemzésből kiderült, hogy a GI-képzésben 
a gazdasági életben meghatározó információ-
rendszer-alkalmazások egyáltalán nem, vagy nem 
kellő súllyal kerülnek bemutatásra. Ennek egyik 
oka, hogy a tematikák magukban hordozzák a fel-
sőoktatási intézmények sajátosságait is, így hiá-
nyozhat a képzési szakiránynak megfelelő gazda-
sági információrendszerek áttekintő ismerete. 

Jelen munka a sokrétű tematika hoszútávú 
egységesítésére tesz javaslatot. Célunk az, hogy a 
végzős hallgatókat képessé tegyük az információ-
rendszerek tervezésére, megvalósítására és üze-
meltetésére. Lényeges tehát, hogy tisztában le-
gyenek az információrendszerek felépítésének, 
integrálási kérdéseinek módozataival, illetve a főbb 
alkalmazási területek folyamataival (például pénz-
ügy, ipar, kereskedelem, államigazgatás). 

Célszerűnek tartanánk ezért, hogy a szakirányú 
specializálódás előtt már az alapképzés is tartal-
mazzon olyan alkalmazásoknak a bemutatását, 
amelyek, ha a szakiránytól eltérő területet mutatnak 
is be, de a hallgatók gyakorlati ismereteit ilyen irány-
ban bővítik. Ezáltal a rendszertervezési, szervezési 
tárgyak oktatásánál az elméleti ismeretek a gaz-
dasági folyamatokhoz köthetőek lennének.  

Az egységesítéssel és a tananyagok, tárgyak 
megosztásával kapcsolatban az alábbi jvaslatot 
tesszük: 

1. Javasoljuk a 4-5 kreditpontos gyakorlati isme-
reteket adó tárgyak mintarendszerként való 
oktatási elterjesztését, mint például  
• pénzügyi vállalkozások (bankok, biztosítók) 

informatikája,  
• iparvállalati informatika,  
• kereskedelmi vállalkozások informatikája, 
• SAP-modulok alkalmazása az üzleti, állam-

igazgatási folyamatokban,  
• eGovernment különböző rendszereinek be-

mutatása (például önkormányzati informá-
ciórendszer). 

Ezen mintarendszerek egy része az oktatásban 
már megtalálható, így például Iparvállalati in-
formatika, eGovernment, SAP-modulok alkal-
mazása,  

2. Javaslat: 
 Tegyük hozzáférhetővé minden Intézménynek 

ezen mintarendszerek tananyagait, oktatási 
segédleteit, diáit. Megfontolandó a PTE KTK 
vezetőjének azon javaslata is, hogy az oktatást 
a kifejlesztő Tanszék segítse, amennyiben a 
fogadó intézményben nincs rá kapacitás. 

3. Javaslat 
 Tűzzük ki hosszabbtávú célként, hogy a BCE 

kurzusajánlatában szereplő 34 kredites gya-
korlati információrendszerek oktatási súlyt a 
többi tantervben is elérjük, vagy akár, hogy a 
tantervek ezt meghaladják. 
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4. Javaslat 
 Dolgozzunk ki javaslatot, hogy az új akkreditá-

ciós dokumentumok az ajánlott mintarendsze-
rek oktatását javasolják, illetve írják elő. 

A fentieket attól függetlenül javasoljuk, hogy a GI 
BSc-szakon a szakirányú képzés marketing, pénz-
ügy vagy kereskedelem stb. irányultságú lesz-e. 

AA  GGII  mmiinntt  öönnáállllóó  sszzaakktteerrüülleett  

A GI-oktatás feladatának definiálásából, a tantár-
gyak felépítéséből egyértelműen látszik, hogy a 
jelenleg mennyiségileg többségben akkreditált 
műszaki informatikusképzéstől a gazdaságinfor-
matikus-képzés már egyértelműen elhatárolható, 
attól irányultságában eltérő. Amíg a mérnökinfor-
matikus-képzés helyét a mérnöki és az informatikai 
tudományok közé tesszük, és az oktatásban a hard-
ver-orientált tárgyak és ismeretek oktatása a 
meghatározó, addig a GI az üzleti alkalmazásokra, 
azok fejlesztésére és működtetésére helyezi a 
hangsúlyt. A két terület azonban nem egymás kon-
kurense, hanem az informatikusképzés egymást 
kiegészítő partnerei. 

IIggéénnyy  aa  GGII--kkééppzzééss  eeggyyssééggeessííttéésséérree  

A gazdasági informatikai terület dinamikus fejlő-
désének következtében növelni kell a GI-képzést 
nyújtó felsőoktatási intézmények számát, tehát a 
képzést folytatni kívánó intézményeknél nem azt 
kellene keresni miért nem engedélyezzük a szak-
indítást, hanem azt, hogy milyen módosításokkal 
lehetne a tantervet elfogadni, ha annak feltételei 
adottak. 

Csak ilyen módon következhet be a felsőokta-
tásban is a struktúraváltás. Fáziskéséssel ugyan, 
de még követhetőek a gazdaság részéről jelent-
kező szakemberigények; egy ma akkreditált in-
tézményből ugyanis legkorábban csak 2012-2014 
években kerülnek ki az első szakemberek). 

ÁÁllllaammii  mmoonnooppóólliiuumm  vvss..  ppiiaaccii  vveerrsseennyy    

Bojár Gábor ez év májusi felvetése, miszerint a 
tömegoktatás mellett a kiemelkedő színvonalú in-
formatikusképzés szolgálná az előrelépést, sietteti 
annak az elképzelésnek az érvényesülését, amely 

szerint az oktatásban az állami monopólium fenn-
tartásával, illetve a magánszféra részvételével piaci 
verseny kialakítására van szükség. Bojár egy In-
formatikai Egyetemet kíván alapítani, amelyben évi 
4-5 mFt-os tandíjért max. 100 hallgató/év tanul-
hatna. Véleménye, hogy a fejkvóta a versenyezte-
tés helyett a hallgatói létszám növelésére, a tö-
megoktatásra ösztönzi az intézményeket, jelentő-
sen csökkentve ezzel a színvonalat.” [3],[4] Rész-
ben egyetértve, mi az oktatási értékek megtartása 
mellett a versenyeztetés kialakítását javasoljuk. Ez 
azt jelentené, hogy  

– ne zárjuk ki az informatikai szakok indítását 
újabb, erre felkészült intézményeknél, 

– ezen szakok legyenek önfinanszírozóak, és 
– a képzésbe felvételre kerüljön a mintarendszerek 

oktatása.  

Tegyük ki a GI-szakokat a piaci verseny szabályozó 
törvényszerűségeinek, vagyis végső soron a hall-
gatói létszámok alakulása döntse el a képzés 
életképességét. A MAB a törvényben biztosított 
joga alapján felügyeletet tud gyakorolni a szakmai 
értékek biztosítása, vagyis a piaci verseny felett.  

MMiinnttaarreennddsszzeerreekk  ookkttaattáássaa,,  eelltteerrjjeesszzttééssee  

Korábban kifejtettük, hogy néhány GI-szakterület 
ismereteit egységes tematika alapján lehetne ok-
tatni. Ezzel nemcsak költségmegtakarítás, tan-
anyag-fejlesztési időmegtakarítás lenne elérhető, 
hanem a hallgatók egy-egy szakterületi specialista 
által kifejlesztett gyakorlati tárgyat egységes szer-
kezetben ismerhetnének meg országosan. 

A felsőoktatási intézmények közül elsőként a Gábor 
Dénes Főiskola felajánlja, hogy a Gazdasági és 
iparvállalati informatika valamint a Biztosítóvállal-
kozások informatikája című tárgyak oktatási prog-
ramját és anyagait bármely intézmény költségtérí-
tés nélkül veheti át. A következőkben bemutatjuk 
ezeknek a mintarendszerként felajánlott tárgyaknak 
a tematikáját. 
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11..  MMiinnttaattaanntteerrvv::  
GGaazzddaassáággii  ééss  iippaarrvváállllaallaattii  iinnffoorrmmaattiikkaa  

A tárgy áttekintést ad a gazdasági informatika terü-
letéről, feladatáról, illetve az ennek keretében kidol-
gozott iparvállalati informatikai rendszerről. A tárgyat 
5 éve oktatjuk a BCE (2002-től), az ELTE (2003-tól) 
és a GDF (2006-tól) intézményekben. A korábbi 
egyetemi tananyagokat, a Gábor Dénes Főiskola 
gondozásában megjelent tankönyv váltja ki.  

AA  ttaannttáárrggyy  ttaarrttaallmmaa,,  ccééllkkiittűűzzéésseeii  

Cél, hogy a hallgatók megismerjék a gazdasági 
informatika tipikus területeit és ezen belül egy 
iparvállalati irányítási rendszer funkcionális és in-
formatikai elemeit. Tárgyalásra kerülnek egy válla-
lati rendszermodell kapcsán az egyes alrendszerek 
informatikai megoldásai. Különös részletességgel 
mutatjuk be a termeléstervezési és gyártásirányí-
tási rendszer adatfeldolgozási lépéseit és az adat-
bázist. Számos gyakorlati példa kapcsán és fel-
adatmegoldásokkal tesszük lehetővé, hogy a hall-
gatók jártasságot szerezzenek a vállalati informa-
tikai rendszerek tervezésében, önállóan tudjanak 
egyszerűbb vállalatirányítási feladatokat megolda-
ni. A tantárgyhoz kapcsolódó hat gyakorlati foglal-
kozáson CASE-eszköz használatával, például az 
Oracle Designer termékkel, csoportmunkában egy 
többfelhasználós raktárnyilvántartó rendszert kell 
megtervezni. 

Elmélet:  
– A gazdasági informatika területei, tipikus rend-

szerek bemutatása. 
– Iparvállalatok működésének leképezése az in-

formatikai rendszerben. 
– A vállalat funkcionális területeinek és tipikus 

rendszereinek tárgyalása 
• Kutatás, gyártmányfejlesztés 
• Kereskedelem 
• Tervezés 
• Pénzügy 
• Beszerzés, anyaggazdálkodás 
• Termelésirányítás 
• Erőforrás-gazdálkodás (humán, gépi kapa-

citás, épület) 
• Logisztika 

– Vezetési rendszer, projektmenedzsment. 
– Egy vállalkozási célrendszer elemei, egyedi cé-

lok vizsgálata és egymással való kölcsönhatá-
suk. A célrendszer felhasználása a rövidtávú 
tervezésben. 

– Információrendszerek tervezésének gyakorlati 
kérdései. 

– Termeléstervezési és -irányítási rendszer fel-
dolgozó moduljainak részletes bemutatása. 

– A műhelyszintű irányítás feltételei. 
– Napi gyártástervezés prioritási szabályok alkal-

mazásával. 
– Az iparvállalati rendszer információi, adatkap-

csolatok, adatbázis és adatbázis-tartalom. 

Gyakorlat: 
– Kerékpárgyártó vállalkozás (2 milliárd Ft/év) 

gyártásirányításának bemutatása bizonylatokkal 
és diákkal, a kiszállítások bizonylatolásának 
megtervezése. 

– Egy több-vállalatból álló cég szervezeti felépí-
tésének megtervezése, hatáskörök centralizá-
lásával, illetve kihelyezésével.  

– Műhelyszintű irányítás adatbázisának és irányí-
tási célrendszerének megtervezése. 

– Gépterhelési és műveletütemezési algoritmus 
kidolgozása. 

– Készlet-nyilvántartási rendszer funkcionális ter-
vezése egy tervezőszoftverrel. 

A következőkben rövid áttekintést adunk egy-egy 
funkció tárgyalási módjáról, illetve a vállalati adat-
bázis, irányítási és ütemezési célrendszerének a 
bemutatási módszeréről. 

AAzz  iippaarrvváállllaallaattii  mmooddeellll  

Minden vállalkozás célja nyereség realizálása, 
amelynek során a közreműködő szervezeti egy-
ségek egy harmonizált és hatékony működésre 
törekszenek. Ezen működési funkciók egy vállalati 
modellbe foglalhatóak, amelyek bemutatása és az 
informatikai megvalósításuk az elméleti előadások 
témája. A modell természetesen az időbeli végre-
hajtást nem tükrözi, de az ehhez kapcsolódó fo-
lyamatlépések jó áttekintést adnak a tevékenysé-
gek sorrendiségéről és tartalmáról.  
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A 7-1. ábra diagramján látható funkciók egymással 
való kapcsolatát és az adatfeldolgozás folyamatát a 
kutatás- és gyártmányfejlesztési feladatokból kiin-
dulva szemléltetjük. Az itt kifejlesztett termékek 
kerülnek a kereskedelemi tevékenység által el-
adásra, vagyis képezik alapját egy következő idő-
szak gyártási tervének. Ebből a tervből indulnak a 
termeléstervezési, anyagbeszerzési és gyár-

tás-előkészítési lépések. A gyártási folyamat lezá-
rása a termék kiszállításával, számlázással és a 
pénzügyi elszámolással zárul. 

A fenti vállalati folyamatokat a logisztikai modul 
koordinálja és fogja össze. A termeléshez kapcso-
lódó funkcionális területek a humán-erőforrás 
gazdálkodás, illetve a beruházás, eszközfenntartás..

kereskedelem, 
piackutatás

értékesítés

humán-erőforrás- 
gazdálkodás

beruházás- és 
eszközgazdálkodás

informatika, 
szervezés

szervezeti 
adatbázis

vállalatvezetés

beszerzés pénzügy
kutatás,gyárt- 

mányfejlesztés

gyártás- 
fejlesztés

gyártás-tervezés, 
-irányítás

anyag- 
gazdálkodáslogisztika

 
7-1. ábra  A termelővállalatok funkcionális modellje  

 
Az általános termelővállalati funkciókat tartalmazó 
modell gyakorlatilag minden iparvállalati vállalko-
zási formára és annak gyártási rendszerére ráil-
leszthető, bár vannak eltérő sajátosságok és jel-
lemzők. Ennek megfelelően négy gyártási rendszert 
különböztetünk meg: 

– folyamatos gyártás (például vasöntés), 
– szalagrendszerű (például gépkocsi gyártás), 
– műhelyrendszerű gyártás (például egyedi nagy-

berendezések megrendelésre történő gyártása), 
– tömeggyártás (például kötőelemek). 

Megemlítjük, hogy létezik egy másik osztályozás is, 
amely a rendszereket csak folyamatos és diszkrét 
gyártási formákra osztja fel. A kifejlesztett tananyag 
a műhelyrendszerű gyártás feltételeinek kialakítá-
sára, illetve ezen gyártási rendszerek tervezhető-
ségének és felügyeletének a számítógépes támo-
gatására koncentrál, ugyanis ez a gyártási rendszer 

tartalmazza mindazon jegyeket, amelyek más 
gyártási formáknál nem, vagy csak esetenként 
lépnek fel. A folyamatos gyártás (például huzal-
gyártás, üvegsorok töltése, vagy tömeggyártás) 
ismétlődő műveleteinek egyszerű lefutását például 
nem kell finomprogramozni. Ezek egy automatizált 
gyártósoron, vagy csak néhány kapacitáson ke-
rülnek végrehajtásra, míg a műhelyrendszerű 
gyártásnál az összes termeléstervezési és irányí-
tási funkció érvényesül. 

Mi jellemzi a műhelyrendszerű gyártási formát? 
Ennek fő jellemzője, hogy a gyártandó tételek mű-
helyrendelései (sorozatok) gyártási időszakonként 
változnak, és az egyes műveletek más-más kapa-
citásokon kerülnek végrehajtásra. Így a sorozatok 
(műhelyrendelések) a műhelyen belül kapacitás-
ról-kapacitásra vándorolnak. Egy gyártástervezési 
időszakban (például 1 nap) több száz műhelyren-
delés megmunkálása történik, illetve ennek több-



 

����  Gazdaságinformatikus képzés  
 

66 GIKOF Journal  6.évf.  6.szám 

szöröse várakozik a kapacitások előtt. Fontos té-
nyező tehát az átfutási és készre-gyártási idő-
komponensek figyelembevétele, ugyanis az egyes 
tételek gyártásütemezése ezen paraméterek alap-
ján történik. A termelési folyamatot egy visszaje-
lentő és ütemező rendszer felügyeli és irányítja. 

A termelési folyamatot a tantárgyban a gyártási 
tervből kiindulva a végtermék kiszállításáig tartó 
tevékenységek összességeként definiáljuk: gyár-
tástervezési, irányítási és anyaggazdálkodási 
funkciók. Ezek a funkciók magukba foglalják a  

– tervezési (például anyag- és műhelyrendelések 
kialakítása), 

– irányítási (például gyártórendelések kiadása, 
anyagvételezések), 

– felügyeleti (például visszajelentési rendszer) és 
– elszámolási (például gyártási költségek könyve-

lése) feladatokat. 

A csak a termelésirányításra vonatkozó koncepció 
bemutatása azért lényeges, mert a vállalat infor-
matikai rendszerében a termelési folyamat terve-
zésére, felügyeletére szolgáló, hatékony informa-
tikai megoldás bevezetése a legfőbb cél és ezen 
modulok köré épülnek más területek informatikai 
rendszerei. Egy ilyen, SAP-modulokkal felépített 
rendszerkoncepciót mutat a 7-2. ábra. A koncepció 
természetesen további feldolgozó modulokkal bő-
víthető (például kereskedelmi feldolgozások, erő-
forrás kezelés) és így egy vállalatirányítási rend-
szerré fejleszthető. 

 

termelés tervvariációk 
kidolgozása: SD

rövidtávú tervezés 
SD, CRM

anyagszükséglet- 
számítás: MM

gyártási rendelések 
meghatározása: PP

kapacitásterhelés- 
számítás: PP, CP

gyártásindítás 
PP

gyártáskövetés, 
visszajelentés: PP, FI

késztermék- 
kiszállítása: FI, WW

gyártás pénzügyi 
elszámolása

számlázás

középtávú 
terv-variációk

gyártmány- 
adatok

gyártási 
adatok

anyagbeszerzés 
SRM

anyagbevételezés, 
raktárgazdálkodás:APQ

terméktörzs, 
darabjegyzékek

piaci információk, 
megrendelések

vevők

szállítók
raktárkészlet- 

adatok
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Az ábrában látható tervezési és irányítási lépések a 
jelölt SAP-modulokkal átfogóan megvalósíthatóak: 

– a kereskedelmi és gyártási terv összeállítása (SD: 
Sales&Distribution) 

– a középtávú gyártástervezés (PP: Program Plan-
ning) 

– az anyagszükséglet tervezés (MM: Material 
Management) 

– a gyártás rövidtávú tervezése (PP és QM: Quality 
Management), míg 

– az anyagmozgásokat az APO-DP, a beszerzési 
és raktározási feladatokat az APO-SNP kezeli.  

A SAP Business Suite (kereskedelmi) feldolgozó-
rendszer keretében további három feldolgozómodul 
fedi le a fentiekben ábrázolt feladatokat. Ezek: 

– a vevőinformációkat kezelő CRM (Customer 
Relationship Management), 

– az ellátási láncot feldolgozó SCM (Supply Chain 
Management) és  

– a szállítókat, megrendeléseket tartalmazó SRM 
(Supplier Relationship Management). 

Az elméleti előadások során egy olyan termelés-
irányítási és műhelygyártási rendszer informatikai 
megoldásai kerülnek bemutatásra, amelyet a kö-
vetkező paraméterek jellemeznek: 

– a gyártmányok (végtermékek) több száz saját gyár-
tású alkatrészből és szerelvényből épülnek fel, 

– a gyártáshoz szükséges vásárolt tételek száma 
több ezer, több gyártási vertikum van (alkatrész-
gyártás, festés-kikészítés, elektromos szerelvé-
nyek például NYÁK-lapok előgyártása, készegy-
ségek szerelése, bemérés, végtermék komplettí-
rozás-kiszállítás), 

– a megrendelések (sorozatok) megrendelő-füg-
gőek, tehát egy-egy gyártási időszakban a 
gyártandó mennyiségek változnak, 

– termékek gyártásátfutási ideje 3-4 hónap. 

A következőkben áttekintést adunk arról, milyen 
módon kerülnek az egyes iparvállalati alrendszerek 
és az adatbázis a műhelyszintű irányítás az oktatási 
anyagban tárgyalásra. 

KKeerreesskkeeddeelleemm,,  ppiiaacckkuuttaattááss  

A kereskedelmi feladatok lefedése és vállalaton 
belüli szervezeti kiépítése erősen függ a gyárt-
mányszerkezettől. Viszonylag egyszerű a vevőori-
entált felépítésű például telefonközpontokat vagy 
adatátviteli berendezéseket gyártó, tehát egyedi 
megrendelések alapján termelő vállalat kereske-
delmi egysége, ugyanis itt csak néhány megren-
delővel állnak kapcsolatban. Ettől merőben külön-
bözik a nagysorozatú, sok vevővel rendelkező 
(például monitort, vagy szórakoztató elektronikai 
berendezéseket gyártó) cég piaci szervezete.  

Cél minden esetben a várható igények felmé-
rése, a gyártási terv lehető legkorábbi időpontú 
véglegesítése, hiszen információkon alapul minden 
belső tervezési, irányítási tevékenység. A keres-
kedelmi tevékenység időhorizontja, ciklikussága a 
termékgyártás átfutásának függvénye. Az egyedi 
megrendelésekre épülő gyártásnál már 6-9 hó-
nappal korábban kell a szállítási szerződést meg-
kötni, hogy a beszállítói és anyagrendeléseket fel-
adhassák. Raktárra-gyártás esetén a kereskedők 
folyamatosan érkező megrendeléseket és azonnali 
kiszállítási igényeket bonyolítanak.  

kereskedelem

kapcsolattartás 
a vevőkkel

ajánlattétel a 
megrendelésekre

szerződés- 
kialakítás

vevők értékelése

piackutatás, 
vásári részvétel

vevőrendelések 
összeállítása

termelési terv 
véglegesítése

terv-variációk 
készítése
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A kereskedelmi feladatok informatikai moduljainak 
főbb alkotóelemeit a 7-3. ábra szemlélteti. Az SAP 
rendszerében ezt a funkciót az SD-modul valósítja 
meg. A vevőkkel-szállítókkal kapcsolatos feldolgo-
zásokat segítő kiegészítő tranzakciókat az SAP 
CRM-rendszere is tartalmazza.  

IIppaarrvváállllaallaattii  aaddaattbbáázziiss  

Egy vevői megrendelés alapján indulhat a szerző-
dés teljesítéséhez szükséges gyártástervezési 
feladatok futtatása. Ebben a folyamatban további 
adatállományok képződnek, amelyek például a 
műhelyszintű irányítás adatbázisát alkotják. 

Ha ezen adatfeldolgozási lépések által létreho-
zott állományokat is a törzsállományokhoz kap-
csoljuk, akkor egy teljes körű termeléstervezési és 
–irányítási adatbázishoz jutunk el. Az állományokat 
és kapcsolatukat a 7-4. ábra mutatja. 

művelettervek

gyártmány- 
struktúra

gyártási 
program tételtörzs

raktártörzs
beszerzési 
rendelések

anyag- 
szükséglet

vevők- 
szállítók

üzemi 
kapacitások

munkaügyi 
adatok

gyártási 
sorok

műhely- 
rendelések

gyártási 
rendelések

 
7-4. ábra Termeléstervezési és –irányítási adatbázis 

Úgy vállalatvezetési mint számítógépes ütemezési 
szempontból szükséges egy irányítási célrendszer 
definiálása. A műhelyszintű finomprogramozási 
algoritmus bemutatásánál, a napi kapacitásüte-
mezésnél a program ezen célrendszer elemeit 
vonja be az ütemezésbe. 

A vállalkozási célrendszer belső törvényszerű-
ségeinél és felépítésénél célcsoportokat, elemi 
célokat, illetve ezek egymáshoz való viszonyát 
vesszük figyelembe, az egyes műhelyrendeléseket 
prioritási szabályok alapján súlyozzuk, a finom-
programozásba pedig beépítjük a sztochasztikusan 
fellépő, váratlan tényezők negatív hatásának a 
csökkentését is.  

Az ismertetett tantárgy 2002-től tankönyvvel és 
előadási diákkal kerül oktatásra 8 alkalommal. A 
tárgyhoz 5 gyakorlati foglalkozás kapcsolódik, 
amelyeken a hallgatók vagy a könyv szerinti 
anyaggazdálkodási rendszert tervezik meg például 
Oracle Designer szoftvertámogatással, vagy egy 
termelésirányítási rendszer moduljait ismerik meg 
például Navisoin 4.0-val. Az oktatási szoftver más 
intézmények tanterveibe történő átvételét a Gábor 
Dénes Főiskola költségmentesen felajánlja. 

22..  MMiinnttaattaanntteerrvv::  
BBiizzttoossííttóó--vváállllaallkkoozzáássookk  iinnffoorrmmaattiikkáájjaa  

A tantárgy keretében a teljes biztosítási ágazatot 
átfogó információrendszert mutatjuk be. Mindkét 
biztosítási irány: az „Élet“ és a „Nem élet“ ágazatai 
folyamatszinten kerülnek ismertetésre a szerző-
déskötéstől a kárfelvételen keresztül a kárrende-
zésig, bemutatjuk az informatikai megoldásokat és 
az adatbázist. A két kategóriában külön foglalko-
zunk  

– a hagyományos és befektetési életbiztosítások, a 
házassági és születési biztosítás, a nyugdíj és 
kiegészítő járadék biztosítási formák, valamint 

– a „Nem-élet“ biztosításon belül a baleset-, be-
tegségbiztosítás, a szállítmány-, tűz- és elemi 
károk, a Casco és a kötelező gépjármű-, a légi, a 
tengeri, a tavi stb. biztosítási formák belső fo-
lyamataival. 

A rendszertechnikai és szakmai ismereteket az 
informatikai háttér bemutatása egészíti ki.  
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SSzzeerrvveezzeett,,  ffuunnkkcciioonnáálliiss  mmooddeellll    

A biztosítási vállalkozásoknál is a fő cél a nyere-
séges működés. Ez csak úgy érhető el, ha  a köz-
reműködő szervezeti egységek egy harmonizált és 
hatékony működésre törekszenek. A biztosítási 
működési funkciók egy vállalkozási modellbe fog-
lalhatóak. Ennek az informatikai megvalósításnak a 
bemutatása a tárgy elméleti előadásainak a témája. 
A modell természetesen nem tükrözi az időbeli 
végrehajtást, de az ehhez kapcsolódó előadások jó 
áttekintést adnak a tevékenységek feladatairól és a 
sorrendiségéről.  

A tárgy oktatása során részletesen tárgyaljuk a 
biztosítási funkciókat és azok egymással való 
kapcsolatát, és bemutatjuk a biztosító-társaságok 
tipikusnak mondható szervezeti felépítését, az 
egyes szervezeti egységeket, amelyek a nagyobb 
hálózattal rendelkező és sok módozatot művelő 
biztosítóknál eltérő lehet. 

VVáállllaallkkoozzáássii  ffoorrmmáákk  ééss  tteerrüülleetteekk    

Köztudott, hogy hazánkban a Biztosítási törvény 
nem teszi lehetővé teszi kompozit-biztosító létre-
hozását, ami egyetlen társaságon belül művelné az 
élet és nem-élet módozatokat. 

Az egyes biztosítási társaságok itthon vagy az 
Életbiztosítási vagy a Nem-életbiztosítási ágazatot 
művelik (lásd 7-3. táblázat). Egyre gyakoribb, hogy 
eleget téve a biztosítási törvény kompozit-biztosítók 
létrehozását tiltó rendelkezésének, megosztva az 
ágazatokat két cég működik párhuzamosan 
ugyanazzal a vezetéssel. Bár az egyes módozatok 
önmagukban is különböző feltételekkel működhet-
nek, egyre gyakoribb, hogy a biztosítók kombinált 
biztosítási módozatokat hoznak létre. Ilyen ese-
tekben a különböző módozatváltozatok kockázatai 
összeszorzódnak, így kezelésük, informatikai irá-
nyításuk összetett, bonyolult eljárásokat igényel. 
Ilyen lehet például a kombinált módozat, amikor az 
életbiztosítást befektetési alap vásárlási lehető-
séggel kapcsolják össze, vagyis a biztosítást 
pénzügyi akciókkal egészítik ki. 

 
7-3. táblázat  Életbiztosítási ágak ágazatok és kockázatok szerinti besorolása  

Az életbiztosítási ág 
ágazatok szerinti kockázati besorolása 

A Nem élet biztosítási ág 
ágazatok szerinti kockázati besorolása 

1. Hagyományos életbiztosítások: 
– határozott tartamú és teljes életre szóló haláleseti 

biztosítás 
– elérési, díjvisszatérítéses elérési biztosítás 
– halálesetre és elérésre szóló biztosítás 
– meghatározott tartamra szóló biztosítás 
– halasztott, még meg nem indult járadékbiztosítás 
– azonnal indduló illetve már megindult 

járadékbiztosítás 
– baleseti és betegségi kiegészítő biztosítás 

2. Házassági biztosítás, születési biztosítás, ahol a 
házasság vagy a születé biztosítási esemény 

3. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás 
4. Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítás 

– nyugdíjalapok kezelése 
– egyéni nyugdíjszámlák kezelése 

5. Társadalombiztosítási nyugdíja kiegészítő 
járadékbiztosítás 

 
– Baleset 
– Betegség 
– Szállítmány 
– Tűz- és elemi károk 
– Egyéb vagyoni károk 
– CASCO 
– Kötelező gépjármű-felelősség biztosítás 
– Légi járművekkel összefüggő felelősség 
– Tengeri, tavi és folyami járművekkel összefüggő 

felelősség 
– Általános felelősség 
– Hitel 
– Kezesség, garancia 
– Különböző pénzügyi veszteségek 
– Jogvédelem 
– Segítségnyújtás 
– Temetési biztosítás 
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BBiizzttoossííttóóttáárrssaassáággii  IIRR  

A tananyag összefoglalja, hogy a biztosító társa-
ságok tipikus szoftverarchitektúrája milyen főbb 
elemekből áll, és azok korszerű megvalósítása 
milyen szervezési és informatikai megoldásokat 
követel. Ismerteti az egyes modulok belső felépí-
tését, integrációs kapcsolódását és adatmodellt. Az 
információfeldolgozó rendszert négy modul alkotja 
(lásd 7-5. ábra).  

pénzügy, 
számvitel

P1 
állomány- 
kezelés P3 

ügynökportál

P2 
kárrendezés

Portfólió-rendszer

 
7-5. ábra  Biztosítási tevékenységeket támogató 

alaprendszerek 

AA  ppéénnzzüüggyy--sszzáámmvviitteellii  rreennddsszzeerr  

A pénzügy-számviteli rendszer működtetésére leg-
gyakrabban, jól bevált kereskedelmi szoftverter-
méket használnak: SAP FI, ORACLE Financial, 
AB4 stb. Ezek alkalmazásánál a legnagyobb ne-
hézséget, a megfelelő paraméterezés beállítása 
okozza. Tapasztalt, a rendszert jól ismerő szakér-
tőre van szükség, aki képes feltárni, hogy a bizto-
sító milyen pénzügyi-számviteli gyakorlat szerint 
kívánja a rendszert működtetni. Nagy problémát 
jelent, ha a Számlarend, a Számviteli politika nem 
eléggé kiérlelt, átgondolt. További problémát szo-
kott jelenteni ezen kívül a Tárgyi eszköz programág 
működtetése, elsősorban az informatikai eszközök 
aktiválása, értékcsökkenésének számítása, ha az 
eszközök alkatrészeit, egységeit idővel el kezdik 
cserélgetni és egy gépen belül több számla alapján 
beépített, különbözőképen amortizálandó rész ta-
lálható. Itt aktuális leltárt kellene szolgáltatni, rá-
adásul a szintén aktivizált szoftverek jogtisztaságát 

igazoló okmányokat is ehhez kapcsolódva kellene 
tárolni. Az informatikának segítenie kell ennek a 
feladatnak a megoldását is. 

AA  ppoorrttffoolliióórreennddsszzeerr    

A főkönyv analitikáját a portfolió-feldolgozás szol-
gáltatja, amelynek alapvető feltétele, hogy a díj- és 
káradatok torzulásmentesen, megfelelő bizton-
sággal kerüljenek feladásra a főkönyvbe. A legbiz-
tonságosabb, ha a tranzakció az állománykeze-
lésben a felmerülés pillanatában kerül feldolgo-
zásra és feladásra a Főkönyvben. Fontos tehát, 
hogy a pénzügy-számviteli rendszer és a portfolió-
rendszer interfész jól működjön. Mint az a 7-5. ábra 
diagramjából is látható a portfoliórendszer magá-
ban foglalja az állománykezelési, a kárrendezési és 
az ügynök portálrendszereket, amelyeknek a funk-
cióit az alábbiakban ismertetjük.  

P1: az állománykezelési alrendszer 

Ajánlatkezelés 
Az ajánlatok az ügyféltől (üzletkötőtől) többnyire a 
hagyományos bizonylaton érkeznek. Fontos, hogy 
ezek szigorú számadású bizonylatként legyenek 
kezelve és ne keveredjenek össze. A jól megvá-
lasztott ajánlat azonosító ily módon alapja a bizto-
sítási szerződés és kötvény azonosításának. Egy 
biztosítási szerződéshez számos dokumentum 
kapcsolódhat. Minden egyes dokumentumot re-
gisztrálni (érkeztetni) kell. A dokumentumokat jól 
strukturált archívumba szükséges elhelyezni, le-
hetőleg dokumentumkezelő rendszer alkalmazá-
sával. Jogilag ugyanis csak az ügyfél aláírásával 
ellátott dokumentum fogadható el. 

Az on-line kapott ajánlat is feldolgozható, de az 
aláírt papírpéldánynak is meg kell lennie. Az elekt-
ronikus aláírás ezen a területen még nem vált álta-
lánossá. Az on-line ajánlat és az egyéb dokumen-
tumok beküldése azonban terjed, mert így az adat-
rögzítést megtakaríthatjuk. Ehhez jól használható az 
Image Processing eszköztára, de ezt még kevesen 
alkalmazzák. Az ajánlat egy elfogadási procedúrát 
követően kerül elfogadásra vagy elutasításra. Mivel 
a követendő lépések logikája jól meghatározható, 
ezért a feldolgozás hatékonyságát növelni lehet a 
workflow-technológia bevezetésével. 
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Díjelőírás 
Az elfogadott ajánlatból biztosítási szerződést lehet 
kreálni, rögzítve, hogy milyen gyakorisággal és 
milyen választott díjfizetési mód mellett mennyi 
biztosítási díjat kell az ügyfélnek fizetnie. A díjelő-
írás alapján ki kell kiküldeni a számlát, a csekket és 
nyilván kell tartani a befolyt díjakat. A funkció 
megvalósításához megfelelő adatbázis-kezelő 
rendszert kell választanunk, olyant, ami a tárolás, 
visszakeresés, karbantartás és adatvédelmi funk-
ciókat magas szinten látja el. 

Kötvényesítés 
A kötvény előállítása egyszerű feladat, hiszen a 
biztosítási szerződés legfontosabb adatait kell tar-
talmaznia. Adatmódosítás esetén az ügyfélnek új 
kötvényt kell készíteni. 

Jutalék-elszámolás 
Az ügynöki jutalék mértékét a biztosító-társaságnak 
módozatonként kell meg szabnia. Előfordul, hogy 
bizonyos meggondolásokból különböző ügynök-
társaságoknak különböző mértékű jutalékot adnak. 
Van, ahol az első befolyt díjból fizetik a jutalékot, 
van ahol csak a befolyt és megszolgált díjakból 
fizetik. Megszűnő szerződések esetén úgynevezett 
visszaírást szoktak alkalmazni, vagyis a meg nem 
szolgált díj után nem jár jutalék. Megkülönböztetünk 
szerzési és megtartási jutalékot. A jutalékra jogo-
sultak számát és a jogosultságuk mértékét ki kell 
kalkulálni. Az eredményt a Főkönyv részére is to-
vábbítani kell, ahonnan a jutalék összegek átuta-
lása, kifizetése történik, illetve a jutalékuk elszá-
molását az ügynökökkel az ügynökportálon ke-
resztül közölhetjük. 

Számlázás 
A portfoliórendszeren belül ki kell alakítanunk min-
den ügyfél minden biztosítása számára egy elszá-
molási területet, ahol a díjelőírás és fizetési gyako-
riság alapján kikalkuláljuk az ügyfél tételes számláját, 
feltüntetve a hátralékot vagy túlfizetést, valamint a 
végső egyenleget, amit az ügyfélnek fizetnie kell. 
Fejlettebb rendszerek egy ügyfél több biztosítását is 
képesek egy számlán megjeleníteni. Ma még gya-
kori, hogy a számlalevél perforált csekket is tartal-
maz. Természetesen csoportos beszedés esetén a 
bankból hívjuk le a megfelelő díjat. 

Díjbevétel elszámolása 
A befolyó díjakat el kell számolni a portfoliórend-
szerben arra a módozatra, amelyre érkeztek. A 
leggondosabban előkészített számla és csekk 
esetén is előfordulhat, hogy egy befolyó díjról a 
közölt adatok hiányossága miatt nem sikerül azon-
nal eldönteni, hogy hová kell elszámolni. Ebben az 
esetben a függőszámlára kerül a tétel, amíg meg 
nem tudjuk állapítani, hogy hová kell elszámolni. 
Amennyiben megadott időn belül nem tudjuk el-
dönteni egy tételről, hogy hová kell könyvelni, a díjat 
a feladónak vissza kell küldeni. A befizetésekről 
bizonyos időközönként főkönyvi feladás készül. 

Szerződésállomány kezelése 
A biztosítási szerződés az ajánlat elfogadását kö-
vetően kerül a szerződésállományba, rögzítve a 
szerződés minden paraméterét, adatát. Az állo-
mányt a rendszernek gondosan karban kell tartania. 
Bizonyos adatok nem változhatnak meg, míg más 
adatok (például levelezési cím) változhatnak. Bi-
zonyos módozatok szerződéseit lehet szüneteltetni, 
amit később kívánságra aktivizálunk. A szerződés 
megszűnhet az érvényességi dátum elérése miatt, 
érdekmúlás miatt vagy díj nemfizetése miatt. Bi-
zonyos módozatoknál a hiányzó díj megfizetését 
követően a már törölt szerződést reaktiválni lehet. 
Más módozatoknál (például KGFB) tilos a reakti-
válás. 

Intervenció 
Díjhátralék esetén a hátralékosok intervenciós lis-
tára való kigyűjtését követően próbálják meg be-
hajtani a hátralékokat. Lízingelt tartós fogyasztási 
cikkek esetén (például gépkocsi-lízing) a díjhátra-
lékról a lízing-céget is értesíteni kell, mivel nekik 
alapvető érdekük intervenciózni. 

PP22::  KKáárrrreennddeezzééss  

A kárügyintézés folyamata jól formalizálható, sza-
bályozható, alkalmas workflow-technológia hasz-
nálatára. A dokumentumok gyűjtésénél, feldolgo-
zásánál hasznos megoldás az image processing 
alkalmazása. 

Kárfelvétel 
Biztosítási kár bejelentése esetén ki kell tölteni egy 
káraktát, aminek alapján az adott biztosítási szer-
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ződés felhasználásával a kárügyintézés megin-
dulhat. A kár pontos felméréséhez gyakran kiegé-
szítő dokumentumokra van szükség. Munkánkat 
nagyban megkönnyíti, ha a kárügyintéző-rendszer 
valamilyen dokumentumkezelő-rendszer felhasz-
nálásával készült. 

Jogosultság elbírálása 
A jogosultság elbírálása egyrészt arra irányul, hogy 
díjrendezett, érvényes szerződéssel rendelkezik-e 
a kárbejelentő, másrészt arra, hogy a biztosítás a 
bejelentett kárra vonatkozik-e. Amennyiben a jo-
gosultság-elbírálás kedvező, kártartalékot kell ké-
pezni a várható kárkifizetés fedezeteként. 

Kárfelmérés 
A kárfelmérés komoly biztosításszakmai feladat, 
amit gyakran független szekértői cégekre bíznak. 
Bizonyos módozatoknál kárszakértői rendszert is 
igénybe tudunk venni, ebben az esetben ki kell 
alakítani a megfelelő interfészt, amin keresztül a 
szakértői rendszer rendszerünkhöz csatlakozik.   A 
kárfelmérés adatait a káraktába rögzítjük, amit 
szakemberek tovább elemeznek. 

Kárszámítás 
Amennyiben szakértői rendszert alkalmazunk, az 
kárszámítási javaslattal is szolgál. A kárszámítási 
segédletek rendszerét egyébként magunknak kell 
kialakítani. 

Kár kifizetése 
A főkönyvi feladás természetesen itt is szükséges, de 
gyakori, hogy a károk kifizetése a pénzügy-számviteli 
rendszeren keresztül történik. 

Járadék 
Személyi sérüléses baleseteknél előfordulhat, hogy 
a károsult részére járadékot kell fizetni. A járadék 
mértékének megállapítása illetve időszakos felül-
vizsgálata szakfeladat, az adminisztrálás, a követés 
viszont az informatikai rendszer feladata. 

PP33::  ÜÜggyynnöökkppoorrttááll  

Az ügynökportál célja, hogy operatív kapcsolatot 
lehessen tartani az biztosítási hálózatban foglal-
koztatott ügynökökkel. A portfoliórendszer adatbá-
zisából csak azokat az adatokat közölhetjük, ame-
lyek nem sértik a biztosítási törvényt. Ezen a csa-
tornán lehet ajánlatokat beküldeni, illetve kiegé-
szítést, korrekciókat intézni. Itt közölheti a biztosító 
minden érdekelttel, ha valamely módozat művelé-
sével kapcsolatos szabály, feltétel megváltozott, és 
ezen keresztül bonyolítják az ügynökök jutalék-el-
számolását is. 

AAzz  iinnffoorrmmaattiikkaaii  rreennddsszzeerr  

A tananyag az informatikai rendszert a vállalkozási 
folyamatok és funkcionális modulok részletezett-
ségében tárgyalja, bemutatva a portfoliórendszer 
adatmodelljét (lásd 7-6. ábra) és az informatikai 
rendszer architektúráját is (lásd 7-7. ábra). 

10. fizetmEloiras

6. szerzodes

2. ajanlat

1. ugyfel

15. modozat

16. karEsemeny

17. karosult  

18. karokozo

8. eloleg 9. dijEloiras

14. fizetmeny

11. szamla

12. jutalek13. folyoSzamla

5. ugynok

7. biztositasTargya

 
7-6. ábra  A portfoliórendszer adatmodellje 
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7-7. ábra  A biztosító-társaságok informatikai rendszerének architektúrája 

 

KKöövveettkkeezztteettéésseekk,,  vváállaasszzookk  

A bevezetőben feltett kérdésekre a szakirodalmi és 
gyakorlati tények alapján a következő válaszokat 
fogalmazzuk meg: 

– Javasoljuk a gazdaságinformatikus képzések 
számának a növelését, amely egybeesik a jö-
vőbeni társadalmi igényekkel.  

– Figyelembe véve a német nyelvterületű országok 
GI oktatási irányultságát, növelni kellene a gya-
korlati ismereteket adó rendszerek bemutatását. 
Célul kell kitűzni, hogy ezek oktatása ún. minta-
rendszerek formájában történjen. 

– A GI-tárgyak tantervekben beállított gyakorlati 
oktatásának a részarányát (15%-25%, illetve 
35-45 kreditpont) be kell tartani. 

– Javasoljuk továbbá, hogy a felvetett kérdéseket 
egy munkacsoport vizsgálja meg, és az akkre-
ditálásoknál a MAB a munkacsoport javaslatait 
vegye figyelembe. 
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8. Az 5. Gazdaságinformatikai Konferencia 
AAzz  55..  GGaazzddaassáággiinnffoorrmmaattiikkaaii  KKoonnffeerreenncciiaa  

 
RAFFAI MÁRIA 

NJSZT GIKOF; Széchenyi István Egyetem 
eMail: maria.raffai@gmail.com 

 
Az NJSZT GIKOF szakmai szervezet a 2007. november 9-10.-én lezajlott 5. Gazdaságinformatikai Konferenciát 
hagyományosan Győrben rendezte, ezúttal a Széchenyi István Egyetem konferenciaközpontjában. A rendez-
vényen az előadók a legújabb tudományos és technológiai eredmények mellett beszámoltak az üzleti informa-
tikai alkalmazások gyakorlati problémáiról, az IT-beruházások pénzügyi vonatkozásairól, a ráfordítások és a 
hatékonyság/hasznosság viszonyáról. Az akadémiai és az üzleti szférából érkezők, valamint a fiatal kutatók 
előadásait élénk vita követte, az előadások, a résztvevők javaslata nagymértékben hozzájárultak a tudomány-
terület fejlődéséhez. A konferenciát a GIKOF, a Széchenyi Egyetem valamint az NJSZT Győri szervezete 
szervezte nemzetközi szakmai szervezet, az IFIP TC 8 WG 8.9 munkacsoport  támogatásával (the association 
of International Federation on Information Processing; Information Systems Technical Committee, Enterprise 
Information System Workgroup). 

 
Az 5. Gazdaságinformatikai Konferencia (OGIK’2007) 
a bejelentett előadások és a résztvevők számát 
tekintve egyaránt a korábbinál jóval több érdeklődőt 
vonzott. Jóllehet a gazdaságinformatikai szakterület 
az informatika/számítástudomány egy kisebb szeg-
mense, jelentősége mégis elvitathatatlan. Az IT-al-
kalmazások nagy hányada ui. gazdasági területen, 
az irányítási és adminisztratív szférában működik, 
támogatja a vállalkozási tevékenységet, és növeli 
annak hatékonyságát. Ez a tény a GIKOF rendez-
vényei iránti folyamatosan növekvő igényben, a 
téma iránt érdeklődök évente emelkedő számában 
is megnyilvánul.  

2007-ben az OGIK Szervezőbizottságához 53 szer-
zőtől összesen 47 bejelentett előadás érkezett, 
amelyből a Programbizottság 38 előadást fogadott 
el. Örvendetes, hogy az előadók között 2 japán, 2 
szerb és 3 román állampolgárságú is volt, a cikkek 
közül pedig 10-et angol nyelven nyújtottak be. A 
doktorandusz hallgatók számára meghirdetett pá-
lyázatra összesen 14 kutatási jelentés, cikk érkezett, 
amelyek közül a GIKOF Díjbizottsága három pá-
lyamunkát díjazott, kettőt pedig dicséretben része-
sített. A konferenciának összesen 103 résztvevője 
volt: kutatók, üzleti területen dolgozó fejlesztők és 
felhasználók, valamint leendő fiatal informatikusok. 
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KKoonnffeerreenncciiaa--mmeeggnnyyiittóó  

A GIKOF elnökének, RAFFAI Máriának a megnyitó-
beszéde és köszöntője után PÉCELI Gábor, a Neu-
mann János Számítógép-tudományi Társaság el-
nöke tartott ünnepi beszédet. Előadásában hang-
súlyozta a Társaság szakmai szervezeteinek, az 
általuk végzett tevékenységnek, a szervezett prog-
ramoknak, rendezvényeknek a jelentőségét. A szak-
mai szervezetek közül kiemelten foglalkozott a 
Gazdaságinformatikai Kutatási és Oktatási Fórum-
mal, mint a Társaság egyik legaktívabb és leg-
eredményesebb szakmai szervezetével, Hangsú-
lyozta, hogy az immár 5. alkalommal megrendezett 
Gazdaságinformatikai Konferencia jelentős szak-
mai fórum, hogy a rendszeresen megjelenő magyar 
és angol nyelvű folyóirat (GIKOF és SEFBI Jour-
nal-ok) kiváló lehetőség az új eredmények publi-
kálására. Az NJSZT elnöke kifejezte elismerését a 
közösség munkájával és eredményeivel kapcso-
latban, majd átadta az NJSZT-Elnökség üdvözletét, 
sok sikert kívánva a konferenciához. 

PPlleennáárriiss  sszzeekkcciióó  

Jóllehet a konferencia hivatalos nyelve magyar volt, 
a plenáris előadások angolul hangzottak el. Az első 
előadó HOMONNAY Gábor (Chinoin Zrt.) volt, aki egy 
gondolatébresztő előadást tartott egy 2007 évi fel-
mérés eredményeit elemezve. A TV-beli megszó-
lalások átlagos 10 másodperces idejéből kiindulva 
arra a következtetésre jutott, hogy az informatikai 
fejlesztők munkája sokkal eredményesebb lehetne, 
ha az üzleti feladatokhoz jobban illeszkedő alkal-
mazásokat készítenének ahelyett, hogy annak 
működését, környezetét akarnák megváltoztatni.   

UCHIKI Tetsuya a Saitama University (Japan) 
professzora egy olyan kutatási projekt eredménye-
iről számolt be, amelynek célja egy, a gazdasági 
képzésben hatékonyan alkalmazható oktatási mód-
szertan kidolgozása volt. A japán professzor rész-
letesen ismertette azt a szoftvermegoldást is, 
amelyet a módszertan mellé, mint támogató esz-
közt fejlesztettek ki. Előadásában rámutatott arra, 
hogy egy olyan foglalkozás, amelyben a hallgatók 
egy valós üzleti probléma megoldását végezhetik 
nemcsak bizonyos gyakorlati készségeket fejleszt, 

hanem sokkal hatékonyabb, nagyobb élményt nyújt 
és maradandóbb, mint a hagyományos, tábla-kréta 
típusú előadás. 

TUMBAS Pere (Újvidéki Egyetem, Közgazdasági 
Kar, Szerbia) és PETKOVICS Imre (Szabadkai Mű-
szaki Főiskola, Szerbia) az IR-fejlesztési projek-
tekben hatékonyan alkalmazható agilis szoftverfej-
lesztési módszert elemezték. A projekt sikerét 
eredményező tényezőket három csoportban vizs-
gálták, hogy (1) mennyire volt hatékony a projekt-
vezetés által használt módszer, (2) mennyire fedte 
le az alkalmazott módszertan az életciklus-fázisokat, 
valamint hogy (3) mennyire segítette a módszertan 
és az eszközhasználat a fejlesztők munkáját. A 
szerzők végezetül rámutattak arra, hogy miben 
azonos illetve miben tér el az agilis fejlesztés a 
strukturált illetve objektumorientált fejlesztési 
szemlélettől. 

NOSZKAY Erzsébet (Szent István Egyetem) az 
eLearning-rendszer megközelítésében beszélt az 
ismeretádadás-problémamegoldás dillemmájáról. 
Hangsúlyozta, hogy a fejlesztés sikeréhez a rend-
szer egyéb (például infrastrukturális stb.) alapté-
nyezői mellett nélkülözhetetlen olyan, a célzott 
hallgatói réteg aktuális igényeihez illetve felké-
szültségéhez illeszkedő tananyag készítése, amely 
a befektetett fejlesztéssel arányos elsajátítási ha-
tékonyságot biztosít. Előadásában az alkalmazás-
fejlesztés követelményeit, az alkalmazott módsze-
reket és a fejlesztés eltérő logikai modelljeit mutatta 
be egy-ugyanazon tantárgy kétféle (ismeretalapú 
illetve begyakoroltató problémamegoldó) eLearninges 
tartalomfejlesztési példáján keresztül. 

DD--SSzzeekkcciióó    
DDöönnttééssttáámmooggaattááss,,  üüzzlleettii  iinntteelllliiggeenncciiaa    

A szekció KRISTÓF Péter (Pécsi Tudományegyetem, 
PhD-hallgató) előadásával kezdődött, aki egy au-
dit-megközelítésű általános áttekintést adott az 
üzleti intelligencia rendszerekről. A szerző kutatá-
sának az alapvető célja annak bizonyítása, hogy a 
jelenleg elérhető auditálási eszköztár kiválasztott 
tagja, a COBIT eredményesen alkalmazható üzleti 
intelligencia rendszerek (SAP BW) vizsgálatára. 
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ZSEBEDITS Pál (E-ON IS Hungary, informatikai 
igazgató) az informatikai rendszerek rendelkezésre 
állásának, hatékony és biztonságos működésének 
a fontosságát hangsúlyozta, kiemelve az IT magas 
költségigényét, az árbevételre gyakorolt hatását, 
valamint az adatok pótolhatatlan értékét. Állításait 
konkrét vállalati példával igazolta. TORJAI László 
(Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudomá-
nyi Kar) az energiafűvel (lágyszárú biomasszával) 
tüzelő erőművek működtetésének, az erőművek 
tüzelőanyaggal való ellátásának a problémájáról, és 
annak megoldásáról beszélt. A SZENDRŐ Etelkával 
(Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihány Mérnöki 
Kar) közös előadásukban olyan hierarchikus ter-
vezési folyamatot és arra épülő döntéstámogató 
alkalmazást mutattak be, amelynek segítségével 
egy lágyszárú biomasszával tüzelő erőmű költség-
hatékony módon, de a biztonsági követelményeket 
és a reagáló-képesség kritériumát is szem előtt 
tartva képes működtetni az ellátási folyamatokat.  

A szekció utolsó előadásaként SÁNTHÁNÉ-TÓTH 
Edit (Budapest Műszaki Főiskola) számolt be arról a 
tevékenységről, amelyet a döntéstámogató rend-
szerek oktatásával kapcsolatosan a Budapesti 
Corvinus Egyetemen végeznek. A többéves kutatás 
és oktatási tapasztalat terméke egy, a PANEM Ki-
adó gondozásában megjelent szakkönyv, amelyben 
a szerzők (BÍRÓ Miklós, KŐ Andrea, LOVRICS László 
és SÁNTHÁNÉ-TÓTH Edit) az elméleti kérdések tár-
gyalása mellett bemutatják a támogató eszközöket 
is (DSS és GDSS rendszerek). A szakkönyv nem-
csak az informatikusképzésben hasznos, de a 
döntéshozók számára is ajánlott. 

KK--SSzzeekkcciióó    
KKuuttaattááss,,  kkuuttaattáássffeejjlleesszzttééss    

A gazdaságinformatikai konferenciák egyik legér-
tékesebb szekciója mindig a kutatási eredményeket 
bemutató, azokat megvitató konferenciablokk. En-
nek a szekciónak különösen nagy jelentősége volt 
ebben az évben, hiszen minden előadás, a magyar 
szerzőket is beleértve, angolul hangzott el.  

HECKENAST Tamás (Széchenyi István Egyetem) 
a modell-alapú felhasználói interfész tervezésének 
kérdéseivel foglalkozott, és rámutatott azokra a 

nehézségekre, amelyek az MDA keretrendszeri 
szabvány használatával kapcsolatban merülnek fel. 
TOMIZAWA Hiroki (Toyo University, Faculty of Law, 
Japán) olyan, alapvetően strukturált IR-fejlesztési 
módszertant ismertetett, amelynek a középpontjába 
a felhasználói szerepeket állította. Előadásában 
bemutatott egy olyan esettanulmányt is, amelyben 
a felhasználói követelményekből kiindulva kalku-
lálja a fejlesztendő rendszer bekerülési és üze-
meltetési költségét, és ezt veti össze a rendszer 
hasznosságával. MEDVE Anna (Pannon Egyetem 
Informatikai Kar) a szocio-technikai rendszerek 
munkafolyamat-alapú újratervezési módszeréről 
beszélt. Módszertani kutatásaiban a követelmé-
nyeket veszi alapul, és ebből kiindulva építi fel a 
rendszert. Felismeri, hogy a valós környezeti vál-
tozásokat a rendszeren minél gyorsabban át kell 
vezetni. Hipotézise szerint azonban a változások 
követése egy komplex rendszerben tovagyűrűző 
hatású, ezért a modellezésnél mindenekelőtt a 
változásoknak a rendszerre gyakorolt hatását kell 
megvizsgálni. Előadásában javaslatot tett a meg-
oldásra is. 

KRUZSLICZ Ferenc (Pécsi Tudományegyetem, 
Közgazdaságtudományi Kar) kutatásaiban az in-
formatikai rendszerekben kezelt és tárolt tartalmak 
matematikai megközelítésű vizsgálatával foglalko-
zik. A file-tömörítésekhez, kriptográfiához, karak-
tersorozatok kereséséhez használható algoritmu-
sokat vizsgálja, és végez összevetést abból a szem-
pontból, hogy ezek a megoldások milyen haté-
konysággal elégítik ki a velük szemben támasztott 
igényeket, mennyire képesek az emberi gondol-
kodás szerint működni, és hogy milyen mértékben 
automatizálhatók. KOSZTYÁN Tibor Zsolt (Pannon 
Egyetem, Szervezési és Vezetési Tanszék) több 
éves munkaként kifejlesztett módszereket mutatott 
be. Az egyik módszer a sztochasztikus hálóterve-
zési problémákra ad olyan megoldást, amelyben a 
paraméterek a projektet érő hatások függvényében 
változtathatók. A másik módszer egyfajta érzé-
kenységvizsgálat, amelynek segítségével eldönt-
hető, hogy a megtervezett projekt milyen mértékben 
függ a környezeti változásoktól. A kifejlesztett 
módszerek eredményességét szimulációs eljárá-
sokkal tesztelte.  
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BRACHMANN Ferenc (Pécsi Tudományegyetem, Köz-
gazdaságtudományi Kar) kutatótársaival: BÉRES 
Csaba Zoltánnal (Pécsi Tudományegyetem, Ter-
mészettudományi Kar) és MIKLÓS Péterrel (C.C. 
Soft Ltd.) a ProMea módszertan és a támogató 
szoftver hatékonyságát mutatta be. A megoldás 
olyan IR-fejlesztési folyamatokat támogat, amelyek 
nagymértékben segítik a követelményspecifikációs 
tevékenységet. A szerzők rámutattak arra, hogy bár 
a módszertanok többsége foglalkozik a követel-
ményváltozások figyelembevételével, ezek az el-
járások az esetek többségében mégsem vezetnek 
eredményre. A ProMea módszertan azonban az 
adatok célzott gyűjtésével és formázásával rugal-
masan kezeli az információalapú követelményeket, 
és lehetővé téve a fejlesztési életciklus különböző 
fázisaiban a követelmények egyszerű változtatását. 

EE--SSzzeekkcciióó    
IInntteeggrráálltt  rreennddsszzeerreekk,,  hhaattéékkoonnyyssáágg    

A kutatási eredmények szekció után olyan témákkal 
foglalkoztak az előadók, amelyek az informatikai 
rendszerek gyakorlati alkalmazásának a kérdéseit 
vetették fel. Az előadók beszámoltak az alkalmazási 
nehézségekről, az eredményekről, a sikerekről, és 
javaslatokat tettek a megoldásokra. A szekciók elő-
adásait a résztvevők nagy érdeklődése kísérte, 
számos kérdés merült fel, javaslatok hangzottak el. 

NÉMETH Csongor (Controlling Kft.) az érték-
áram-menedzsmentről, mint a hatékonyság új esz-
közéről beszélt, ROZSNYAI Gábor (KTI Közlekedési 
KártyaKözpont) pedig a gazdálkodás egyes terü-
letein alkalmazható intelligens informatikai megol-
dási lehetőségekről tájékoztatta a hallgatóságot. 
Munkájának középpontjában olyan tervezési 
megközelítés áll, amely a tipizált szolgáltatások hi-
teles továbbítása által nyert információtömeg fel-
dolgozására, elemzésére irányul. BERECZ Patrícia 
(Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum) azt 
vizsgálta, hogy milyen megoldások állnak rendel-
kezésre azon vállalkozások számára, akik nem 
tudják megvásárolni a nagyon drága ERP-rendsze-
reket. Az alapvetően TÉSZ-ekre (Termelő és Érté-
kesítő Szövetkezetek) irányuló vizsgálat eredmé-
nyeként úgy ítéli meg, hogy a nyílt forráskódú meg-
oldásoknak ezen a területen is nagy jelentőségük 

lehet, hiszen, véleménye szerint képesek lesznek 
felvenni a versenyt más, kereskedelmi forgalomban 
kapható szoftverekkel. Részben az előadáshoz 
kapcsolódva RÓZSA Tünde és HERDON Miklós 
(Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum) 
szintén az ERP-rendszereket vizsgálta, de a beru-
házások költségeinek és hasznosságának a vo-
natkozásában. A beruházások értékeléséhez (ROI: 
Return on Investment) egy kalkulátorrendszert dol-
goztak ki, amely többféle kiadási kategóriát kezelve 
egyértelműbb értékelési eredményhez vezetett. A 
direkt és indirekt előnyöket a szokásos szöveges 
megfogalmazás helyett számszerűsített értékekre 
cserélték, és így a beruházás eredményessége 
nemcsak következtethető, sejthető volt, hanem 
ténylegesen mérhetővé vált. A kis- és középvállal-
kozások innovációi és az informatikai fejlesztések 
közötti kapcsolatot ERDŐS Ferenc (Széchenyi Ist-
ván Egyetem) egy felmérés részeredményeinek az 
elemzésével mutatta be. A felmérés célja annak 
megismerése volt, hogy az informatika mennyiben 
járul hozzá az innovációhoz, illetve hogy az inno-
váció jár-e informatikai fejlesztéssel.  

Ritkán esik szó konferenciákon a közigazgatási 
tevékenység informatikai támogatásáról, ezért kü-
lönösen örültünk BLASKÓ József (Albakomp ZRt.) és 
PAPP Klára (Breona Kft.) előadásának, akik egy 
országos hatáskörű szervezet hatósági informatikai 
rendszerének a fejlesztési és bevezetési tapaszta-
latairól számoltak be. A fejlesztés célja a munkafo-
lyamatok követésére alkalmas, az ügyintézői mun-
ka hatékonyságát növelő, elektronikus ügyiratke-
zelést és ügyintézést biztosító rendszer bevezetése 
volt. Ezt a munkát azonban úgy kellett elvégezni, 
hogy a már meglévő rendszereket és alkalmazá-
sokat az Oracle BPEL folyamatkezelő rendszerrel 
integrálják. Előadásukban rámutattak a fejlesztés 
nehézségeire, és összegezték a tapasztalatokat. 
BÉRES Csaba és ÁCS Péter (Pécsi Tudomány-
egyetem) a közigazgatási rendszerek hálózati 
kommunikációjában alkalmazott új megoldásról, a 
CLBPS (Common List of Basic Public Services) 5. 
szintjéről tartott előadást, amely új utat nyit az 
ügyfelekkel, polgárokkal való együttműködésben, a 
tájékoztatásban. Ez az 5. szint ui. lehetővé teszi az 
állampolgárok felé a személyreszabott kommuni-
kációt és a célzott információszolgáltatást. 
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Az informatikai alkalmazások a gyógyszeriparban is 
meghatározó szerepet töltenek be. A informatikai 
minőségbiztosításról CSAJÁGI Dezső (Sanofi 
Aventis ZRt.) tartott nagy érdeklődésre számot tartó 
előadást. Rámutatott arra, hogy bár az IT-minőség-
biztosításnak meghatározó szerepe van a támo-
gatott rendszerek vonatkozásában, a szakemberek 
sajnos még mindig viszonylag kevés hangsúlyt 
fektetnek a minőségre, évi milliárdos veszteségeket 
okozva. Az előadásban a szerző ismertette a in-
formatikai minőségbiztosításhoz szükséges főbb 
rendszertípusokat, és bemutatta az iparági szabá-
lyozórendszer, a GAMP idevágó fejezeteit. 

Az SAP vállaltirányítási rendszer nemcsak a 
termelővállalatoknál hatékony eszköz, de eredmé-
nyes megoldás lehet egyéb szolgáltató intézmé-
nyeknél is, mint például egy egyetemi környezet. 
KÁRPÁTI Tibor (Debreceni Egyetem, Közgazdaság-
tudományi Kar) egy sikeres SAP-bevezetési és 
-üzemeltetési projektről számolt be. Bár a projekt 
tervezett időtartamát meg kellett hosszabbítani, és 
jóllehet a fejlesztés során problémákkal kell szem-
benézni, nehézségekkel kellett megküzdeni, a vég-
eredményt mégis sikeresnek mondják. Ez egyetemi 
oktatók bevonásával végzett munka, a tehetséges 
hallgatók képességeinek a kihasználása, a Gazda-
sági Főigazgatóság szervezeti átalakítása olyan 
sikertényezők voltak, amelyeknek eredményeként a 
működő SAP-rendszer refereciaként tekinthető.  

II--SSzzeekkcciióó    
MMaatteemmaattiikkaaii  ––  iinnffoorrmmaattiikkaaii  mmeeggoollddáássookk  

Az informatikai rendszerek sikeres és eredményes 
üzleti alkalmazása nem nélkülözheti azokat az 
alapkutatásokat, amelyek lehetővé és hatékonnyá 
teszik a különböző támogató rendszerek fejleszté-
sét. A matematikai módszerek, az adatbázis-archi-
tektúrák kialakításának módszerei és technikái, a 
gyors kommunikációt biztosító, megbízható hálózati 
megoldások mind olyan szükségletek, amelyek 
nélkül az üzleti tevékenységet támogató szoftverek 
nem lehetnek eredményesek. A konferencia otthont 
adott ezeknek a témáknak is. EDELÉNYI Márton 
(Nyugat-Magyarországi Egyetem) a bonyolultabb 
számítássorozatok támogatásához fejlesztett ki 
olyan megoldást, amely intelligens módon képes 

használni bizonyos matematikai kalkulációkat. A 
módszert nemcsak kidolgozta, de annak önkölt-
ség-számítási modulját a Bakonyerdő ZRt.-nél 
élesben és jó eredménnyel ki is próbálta. KOVÁCS 
Zoltán (Szegedi Tudományegyetem) és TICK József 
(Budapesti Műszaki Főiskola) munkájukban a 
munkafolyamatok elemzéséhez dolgoztak ki P-gráf 
alapú matematikai modellt és módszert, amelynek 
segítéségével a munkafolyamatok elemezhetők, 
ütemezhetők, monitorozhatók és ellenőrizhetők. Egy 
speciális probléma optimalizálására keresett meg-
oldást CSENDES Tibor és KOZMA Attila (Szegedi 
Tudományegyetem, Informatikai Intézet), akik ma-
tematikai algoritmust fejlesztettek ki arra, hogyan 
lehet meghatározott méretű raklapokra a legkisebb 
hely elfoglalásával festékes vödröket felrakni. Meg-
oldásuk helyességét szimulációs módszerrel iga-
zolták.  

BÓTA László (Eszterházy Károly Főiskola) a 
webbányászat jelentőségét a marketingkutatásban 
betöltött szerep aspektusából vizsgálta. Rámutatott 
arra, hogy egy olyan megoldás, amely egy adott 
szakterület ismerethalmazának a rendelkezésre 
állását biztosítja, lehetővé teszi a releváns infor-
mációk célirányos keresését és rendelkezésre bo-
csátását, az nagy szakértelmet igényel, és csak az 
adatok közötti rejtett összefüggések feltárásával 
lehetséges. TÓTH Ferenc (Guidance Kft.) szintén a 
Webes szolgáltatásokkal foglalkozott, de előadá-
sában az alkalmazások fejlesztésének egy új 
technológiáját mutatta be. Az Ajax technológiával 
és a GWT (Google Web Toolkit) keretrendszer al-
kalmazásával a fejlesztési folyamat egyszerűbbé, 
hatékonyabbá válik, lerövidítve ezáltal a teljes élet-
ciklust. 

Az elektronikus pénzt HORVÁTH Attila (Informá-
ciós Társadalomért Alapítvány) az üzleti siker egyik 
jövőbeli meghatározó tényezőjeként tekinti. Bár 
vannak már példák az elektronikus pénz haszná-
latára, a sikeres bevezetéshez még szükség van a 
korrekt technológiai-piaci-jogi feltételek megte-
remtésére. Előadásában egy saját modellen ke-
resztül vizsgálta a feltételrendszert és a beveze-
téssel járó kockázatokat. Az elektronikus pénz 
mellett a konferencia résztvevői ezúttal faipari al-
kalmazási példáról is hallhattak. BOROS János (Nyu-
gat-Magyarországi Egyetem) olyan on-line adatbázis 
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kifejlesztéséről számolt be, amely a kutatási ered-
ményeket, a szakmai információkat tárolva egyfajta 
tudásközpontként működik. A regisztrációhoz kötött 
belépéssel a kutatók megismerhetik mások mun-
káját, hozzáférhetnek egymás eredményeihez, sőt 
lehetőségük van arra, hogy saját anyagaikat fel-
töltsék, mások számára elérhetővé tegyék. IONESCU 
Klára (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Románia) 
többszintű marketingháló számára dolgozott ki sa-
játos adatszerkezetet. Az „rojtos fa”-nak nevezett 
struktúra csomópontjai olyan „személyek”, akik már 
legalább egy másik „személy”-t beneveztek a cso-
portba. A szemléletes bemutatóval egybekötött elő-
adás a speciális fastruktúra sajátosságaival, valamint 
a lekérdezési időigények becslésének a módszerével 
foglalkozott.  

OO--SSzzeekkcciióó    
GGaazzddaassáággiinnffoorrmmaattiikkuuss  kkééppzzééss  

A GIKOF nagy hangsúlyt helyez a gazdaságinfor-
matikus hallgatók képzésére a Bologna-folyamat 
elhatározásaként létesített BSc és MSc szintű sza-
kok korszerű tanterveinek összeállítására, és az 
együttműködésen, erőforrás-megosztáson alapuló 
oktatásra. Ezért minden konferenciánknak fontos 
része annak megvitatása, hogy mik a gazdaságin-
formatikus szakembereinkkel szembeni elvárások, 
mi a munkaerő-piac igénye, mik a lehetőségek, és 
milyen tapasztalataink vannak az oktatás, együtt-
működés területén.  

Az oktatási szekciót CSERNY László (Dunaújvá-
rosi Főiskola, Informatikai Intézet) stratégiai kér-
désekkel foglalkozó előadása nyitotta meg. Fog-
lalkozott a felsőoktatás szerkezeti átalakításának a 
kérdéseivel, az oktatási piac kialakulásával és a 
liberalizációval, az állami támogatási rendszer va-
lamint az állami oktatáspolitika megváltozott sze-
repével. Felhívta a figyelmet arra, hogy a jelen 
meglehetősen nehéz körülményei között felül kell 
emelkednünk a napi problémákon, és stratégiai 
szinten kell a célokat szentesítő jövőképet kialakí-
tani. SZABÓ Gyula (Gábor Dénes Főiskola) a hazai 
gazdaságinformatikus képzéssel kapcsolatos fel-
mérésének az eredményét ismertette, hangsú-
lyozva, hogy a szűkös oktatási erőforrásokat meg-
osztva színvonalas munkát végezhetünk, és kor-

szerű anyagot oktathatunk. Szerzőtársaival: SEBŐK 
Ferenccel (BC Szervezési Tanácsadó Kft.) és 
BERECZKI Klárával (Gábor Dénes Főiskola) és két 
tárgynak a tematikáját és oktatási segédleteit mu-
tatták be, felajánlva egyben a készített anyagokat 
arra, hogy más intézmények oktatói is használják 
azokat. 

A gondolatébresztő előadásokat élénk vita kö-
vette, amelyben nemcsak az oktatók mondták el 
véleményüket az elhangzottakkal kapcsolatban, és 
nemcsak az üzleti szféra képviselői fejezték ki a 
végzettekkel szembeni elvárásaikat és ajánlották fel 
szakmai segítségüket, de néhány hallgató is hoz-
zászólt. Az értékes hozzászólások, javaslatok 
megfontolandóak, és mindenképpen hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a képzést eredményesebbé tegyük.  

KKoonnffeerreenncciiaazzáárrááss    

A konferencia ünnepélyes zárása egyrészt egyfajta 
összefoglalás, minősítés volt, amelyen RAFFAI Má-
ria kifejezte elismerését az előadóknak a színvo-
nalas prezentációkért, a résztvevők aktivitásáért, az 
értékes gondolatokért, és megköszönte a szerve-
zők munkáját. A záróprogramon került sor a PhD-
pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére is A 
díjak odaítélésénél a GIKOF Díjbizottság a kutatási 
eredményeket, a pályamunkák színvonalát vala-
mint az előadói és vitakészséget figyelembe véve 
az alábbi díjakat adományozta: 

1. KRISTÓF Péter: Üzleti intelligenciarendszerek 
vizsgálata IT-audit alapokon 

2. ERDŐS Ferenc: Az innovációk és az informatikai 
fejlesztések kapcsolata a kis- és közepes vál-
lalkozásoknál 

3. TORJAI László: Döntéstámogató alkalmazás az 
energiafű-ellátási lánc tervezéséhez és irányí-
tásához. 

Dicséretben részesült két pályamunka: 
– TOMIZAWA Hiroki: A Proposal on Information 

System Design Method based on User’s Roles  
– HECKENAST Tamás: Model Based User Interface 

Development  

A pénzjutalommal is járó PhD-díjakat KOREN Csa-
ba, a Széchenyi István Egyetem tudományos rek-
torhelyettese adta át. 
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VVáállllaallaattii  iinnffoorrmmáácciióóffeellddoollggoozzóó  rreennddsszzeerreekk  
22..  CCOONNFFEENNIISS  nneemmzzeettkköözzii  kkoonnffeerreenncciiaa  

22000077..  ookkttóóbbeerr  1144--1166..  PPeekkiinngg,,  KKíínnaa    
 
2005-ben az IFIP TC8 Bizottság Guimaraes-ben (Portugália) megtartott éves munkaértekezletén határozott egy, 
a vállalati információrendszerekkel foglalkozó munkacsoport (WG 8.9 Enterprise Information Systems) meg-
alapításáról. Az International Conference on Research and Practical Issues of Enterprise Information Systems: 
CONFENIS konferenciát a WG 8.9 munkacsoport hívta életre azzal a szándékkal, hogy széleskörű fórumot 
biztosítson a szerteágazó témakör kutatóinak, fejlesztőinek és az alkalmazóknak. Az első bécsi konferenciát 
követően a 2. CONFENIS konferenciának 2007. október 14-16-án a pekingi Posta és Telekommunikációs 
Egyetem volt a házigazdája. A Yongxing Garden Hotel-ben lebonyolított konferencia számos érdeklődőt vonzott 
a világ legkülönbözőbb részeiről. 

 
A két és fél napos rendezvényen összesen 5 pár-
huzamos szekcióban hangzottak el előadások. A 
mintegy 300 résztvevő többsége az ázsiai orszá-
gokból, elsősorban Kínából érkezett, de számos 
európai és amerikai kutató is tartott előadást. Az 
NJSZT által is támogatott konferencián hazánk 
egyetlen előadóval képviseltette magát. A szekciók 
mellett két fórum is megrendezésre kerül, ame-
lyeknek a témája: (1) A fizikai tudományok, az in-
formációtechnológia és a globális vállalati szintű 
integráció viszonya és (2) eKormányzat. 

A konferencia megnyitó ünnepségén Li Da Xu 
professzor, a Vállalati információrendszerek mun-
kacsoport elnöke valamint Raffai Mária a WG 8.9 
titkára köszöntötték a vendégeket, majd üdvözlő 
beszédek hangzottak el Jichuan Wu oktatási mi-
niszter, Shoubo Xu akadémikus, a Posta- és Tele-
kommunikációs Egyetem rektora valamint Tingjie 
Lu dékán részéről. A plenáris szekcióban Shoubo 
Xu és William Mc Carthy (Michigan State University, 
USA) tartott  nagy érdeklődésre számot tartó szak-
mai előadást. A bejelentett 354 előadásból a Nem-
zetközi Programbizottság (IPC International Prog-
ram Committee) összesen 246 előadást fogadott el, 
amelyeket az alábbi szekciókba sorolt: 

– vállalati IR: modellek, módszerek és eszközök  
– vállalati IR-tervezés és –megvalósítás 
– vállalati IR-alkalmazások és implementáció 
– vállalati IR és adatbányászat 

– vállalati IR-menedzsment projektek  
– üzleti intelligencia és megoldásai 
– az ontológia és a vállalati IR viszonya  
– üzleti folyamat és workflow-modellezés 
– ügyfélkapcsolatok menedzselése (CRM) 
– elektronikus kereskedelem: eCommerce 
– elektronikus piacterek: eMarketing 
– elektronikus közigazgatás: eGovernment 
– globális elektronizáció: CRM-, SRM-megoldások 
– szolgáltatásalapú architektúrák (SOA)  
– informatikai biztonság, hitelesség, minőség  
– vállalati szintű integráció (EAI 
– az információk vállalati szintű integrációja (EII) 
– rendszerintegráció 
– nyílt forráskódú ERP-rendszerek 
– a vállalati IR-ek következő generációja 

A téma és a konferencia iránti nagy érdeklődés, az 
előadások egyre növekvő száma azt igazolja, hogy 
a rendezvénynek van létjogosultsága, és ha figye-
lembe vesszük, hogy az előadók között nagyon sok 
fiatal kutató volt, akkor különösen nagy hangsúlyt 
kell helyezni arra, hogy az ilyen programokkal le-
hetőséget adjunk számukra a bemutatkozásra és a 
kapcsolatépítésre. A konferenciára benyújtott cik-
kek a Springer Science and Business Media (New 
York, USA) két kötetes kiadványában jelentek meg. 
A borítóbelsőn látható fotók a konferenciáról ké-
szültek. 
 

 


