
 
Tartalomjegyzék  

 

GIKOF Journal  6.évf.  6.szám 1 

 

 
 

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 
Gazdaságinformatikai Kutatási és Oktatási Fórum 

Szakmai Szervezetének Szakfolyóirata 
ISSN 1588-9130 

 

Főszerkesztő: Raffai Mária 
Szerkesztőbizottság: Dobay Péter 

 Gábor András 
 Homonnay Gábor 
 Kormos János 
 Kornai Gábor 
 Kovács János 
 Nacsa Sándor 
 Sima Dezső 

Korrektor:  Fehérvári Arnold 
Borítóterv:  Perjés András 

 Gekko Design Studio 
 
Kiadja: 
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 
Felelős kiadó: Alföldi István 
Elérhetőség 

Cím: 1054 Budapest, Báthori u. 16. 
Telefon: 36-1-472-2720 
Fax: 36-1-472-2728 
E-Mail: raffai@sze.hu  
Honlap: http://www.njszt.hu 
 www.gikof.hu 
GIKOF Journal on-line: 

www.gikof.hu/gikof-online  

A kiadás támogatója 
Alexander Alapítvány a Jövő Értelmiségéért 

Terjesztés 
könyvtárak, felsőoktatási intézmények, vállalatok, vál-
lalkozások, informatikai fejlesztő és tanácsadó cégek  
 

Tartalomjegyzék 

 
 Tartalomjegyzék 
 
 

 Kutatás 
 

 Bognár Krisztina 
 A szervezeti tudásmenedzsment ciklus- és információ-

technológiai támogató rendszere --------------------------- 2 
 

 Óvári Nóra 
 Tudásmenedzsment – a szavakba önthető tudás ------13 
 
 

 Módszertani eredmények 
 

 Kosztyán Zsolt Tibor  
 Determinisztikus és sztochasztikus erőforrás-tervezés 

egy létesítményprojekt megvalósításában ------------  17 
 

 Torjai László – Szendrői Etelka 
 Döntéstámogató alkalmazás az energiafű-ellátási lánc 

tervezéséhez és megvalósításához --------------------  33 
 

 Petkovics Imre – Pere Tumbas  
 A számviteli információk szerepe az ügyfélkapcsolatok 

menedzselésében -----------------------------------------  45 

 

 Papp Klára 
 E-ssentia – Az önkormányzati adatvagyon másodlagos 

hasznosítása Budapest XVIII. Kerületében GVOP 4.3.2. 
projekt hatása a KKV-k fejlesztésére -------------------  50 

 
 

 Oktatás 
 

 Szabó Gyula – Bereczky Klára – Sebők Ferenc 
 Gazdaságinformatikus képzés Magyarországon – 

tematikaegységesítési törekvések, kitekintés, minta-
rendszerek --------------------------------------------------- 57 

 
 

 Konferenciák 
 

 Az 5. Gazdaságinformatikai Konferencia --------------- 74 
 CONFENIS 2007 konferencia, Peking ------------------ 80 
 Belső borító: képek a konferenciákról 
 
 

Tartalomjegyzék 

 



 
 Előszó 

 

2 GIKOF Journal 2009. Vol. 7. 

Előszó 

1. Előszó 
RRéésszzvvéétteell  aa  nneemmzzeettkköözzii  sszzaakkmmaaii  mmuunnkkáábbaann  

 
RAFFAI MÁRIA 

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

 
 “Global industries need global professions to promote high professional standards worldwide and to give 

public recognition to qualified practitioners. Professionalism of IT practitioners is at the heart of our aspirations. 
In the modern world, the IT industry is a global business with many international organizations requiring in-
creasing mobility among individual members of the IT workforce. Hence, employers face growing uncertainty 
when recruiting staff from outside their own countries.” Charles Hughes (BCS President, 2005-2006) 
A TC 8 Információrendszerek (Information Systems) Technikai Bizottság 1976-ban alakult azzal a céllal, hogy 
szakmai irányítást adjon az információrendszerekkel kapcsolatos problémák, feladatok megoldásában, a 
módszerek, technikák és eszközök kutatásában és gyakorlati alkalmazásában egyaránt. Az infor-
máció-feldolgozó folyamatok hatékony támogatása számos feladatot ró a szakemberekre, komoly felelősséget 
jelent, kiterjed a támogatandó rendszerek elemzésére, a tervezésre, implementálásra, és a működtetett al-
kalmazások menedzselésére az alábbi területeken: 

― az IT hatékony szervezeti felhasználása, 
― az IT és a szervezeti struktúra viszonya, 
― számítógéppel támogatott IR-feldolgozó folyamatok elemzése, tervezése, implementálása, menedzse-

lése és a változások követése, 
― információrendszerek minősítése, auditálása, 
― a szervezeti adatok, információk és tudás menedzselése, 
― szervezeti IR-alkalmazások: tranzakció-feldolgozó rendszerek, vezetői IR, döntéstámogatás, stratégiai 

IR, rutinszerű adatfeldolgozás, irodaautomatizálás, 
― a kapcsolódó informatikai és egyéb tudományterületekkel való szoros kapcsolat megteremtése, fenn-

tartása (számítástudomány, termelésirányítás, gazdaságtan, szervezetelmélet, kognitív tudományok, 
tudásbázis-tervezés, rendszerelmélet). 

A 9 munkacsoporttal rendelkező Információrendszerek Bizottság a nemzeti képviselők, valamint a munka-
csoportok elnökeinek a részvételével évente rendszeresen tart olyam műhelykonferenciákat, amelyeken érté-
kelik az előző év tevékenységét, értékelik az egyes tagországoknak az információrendszerek témakörben folyó 
kutatási eredményeit, a gyakorlatban elért sikereket és a problémákat, és irányvonalat szabnak, feladatokat 
határoznak meg a munkacsoportok részére. 

Az Információrendszerek Bizottság az elmúlt évben kulcsfontosságú feladatként határozta el az IFIP és 
egyéb nemzetközi szervezetek által kezdeményezett I3P (International Professional Practice Program) prog-
ramban való aktív részvételt. Az IFIP 2008 évi világkongresszusán rendezendő konferenciát ennek jegyében 
szervezte, és határozta meg azokat a témaköröket, amelyekkel kapcsolatban színvonalas előadásokra számít. 
A konferencián túl a TC 8 stratégiát alakít ki és feladatokat definiál egyrészt a nemzeti képviselők, másrészt 
pedig a munkacsoportok számára annak érdekében, hogy az igényeket és a kompetenciákat alapulvéve az 
IT-szakma egyértelműen definiálható legyen, hogy a szakembereket alkalmazó szervezetek számára világossá 
váljanak azok az ismeretek, készségek és képességek, amelyeket az IT-szakemberektől elvárhatnak. A nem-
zetközi szinten elfogadott szabvány lehetőséget ad az átjárhatóságra, a specialisták nemzetközi terepen való 
szabad munkavállalására és elismerésére.  



 
Üzleti megoldások  

 

GIKOF Journal 2009. Vol. 7. 3 

Üzleti megoldások 

2. Elektronikus pénz 
EElleekkttrroonniikkuuss  ppéénnzz  ––  aazz  üüzzlleettii  ssiikkeerr  lleehheettőőssééggeeii  

 
HORVÁTH ATTILA 

Információs Társadalomért Alapítvány 
eMail: horvath.attila@infota.org 

 
ABSTRACT 

Az elektronikus kereskedelem jelenlegi fejlődési fázisában elsőrendű meghatározó az alkalmazott fizetési 
rendszer szerepe. Míg a jogi definíciók szerint az elektronikus kereskedelem a B2C szektornál véget ér, mára a 
magánszemélyek közötti, ún. P2P tranzakciók is egyre nagyobb részt követelnek a területből. A ma széles 
körben elterjedt, zömmel hitelkártyán alapuló elektronikus fizetési rendszerek, túlzott költségessége, nehézkes 
működése, a nem e-business alkalmazásra tervezett rendszerek használatából eredő technológiai - adatvé-
delmi-adatbiztonsági hátrányok, illetve az ezeket az infrastruktúrákat üzemeltető monopolisztikus hatalommal 
rendelkező pénzügyi szektor árazási politikája súlyos gátja az elektronikus kereskedelem megfelelő ütemű 
fejlődésének. Egy elektronikus pénzrendszer sikeres piaci bevezetéséhez és működéséhez az elemzések 
alapján egy komplex technológiai-piaci-jogi feltételrendszer együttes teljesülése szükséges. A cikk ennek fel-
tételrendszerét, lehetőségeit és kockázatait vizsgálja meg egyrészt egy jelenleg igen sikeres mikrofizetési 
megoldás esettanulmányának áttekintésével, illetve ez alapján egy komplex, saját építésű közgazdasági modell 
felépítésével. Eredetileg az elektronikus pénz elsődleges funkciója az volt, hogy megkönnyítse a vásárlást és 
csökkentse a tranzakciós költségeket, többek között az Internetes vásárlások során (Goshtigian 1996). Az új 
technológia alkalmazása lehetővé teszi, hogy a fizikai készpénzes, a hagyományos bankkártyás, (külföldön) a 
csekkes fizetést felváltsa az elektronikus készpénz, kiküszöbölve ezzel a készpénztartás költségeit is. Az 
elektronikus pénz a valódi készpénzes fizetéssel megegyező tulajdonságokkal rendelkezik, vagyis teljesen 
anonim lehet, a fizetés kedvezményezettjének a tranzakció után a fizető fél felé nincs követelése. 
 
AAzz  eelleekkttrroonniikkuuss  ppéénnzz  
Az elektronikus pénz definíció szintű meghatáro-
zása körül „enyhe” zűrzavart fedezhet fel az olvasó 
a fogalmak összemosódása és keveredése miatt. A 
téma megjelenése óta az elektronikus pénz definí-
cióiban a hangsúly kissé áthelyeződött. Mihályi 
Judit, a téma egyik korai hazai vizsgálója, 1997-ben 
három lényeges pontot emelt ki az angol definíci-
óból1: „(1) Az elektronikus pénz monetáris értéket 
testesít meg. (2) A benne lévő érték közvetlen 
cserére alkalmassá teszi… (3) 

                                                        
1 (Brown-Capelli 1996) alapján. Az eredeti definíció: „A store 
of monetary value, readily and immediately usable for 
payment or exchange, which is held in electronic (digital) form 
rather than having a physical nature (such as notes and 
coins).” 

Az elektronikus készpénz-fizetések azonnal meg-
történnek, amikor a fizetés zajlik…” (Mihályi 1997). 
Hat évvel később a meghatározás így szólt: „Az 
e-money olyan elektronikus fizetési eszközön tá-
rolt digitális, hitelviszonyt megtestesítő pénzérték, 
amely kibocsátóját kötelezi, bemutatóra szól (ano-
nim), és amit a kibocsátón kívül más is elfogad 
fizetésként.” (Széplaki 2003). Ez lényegében meg-
egyezik az Európai Parlament és Tanács2, vala-
mint az ELMI3 (Electronic Money Institution) hiva-

                                                        
2 „electronic money is broadly defined as an electronic store of 
monetary value on a technical device that may be widely used 
for making payments to undertakings other than the issuer 
without necessarily involving bank accounts in the transaction, 
but acting as a prepaid bearer instrument”. (ECBS 2003) 
3  „-“electronic money" shall mean monetary value as 
represented by a claim on the issuer which is: 
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talos definíciójával. Mindkét meghatározásban 
helytálló kijelentések sora fedezhető fel, kissé más 
megközelítésben. A Széplaki által két éve megfo-
galmazott definíció az e-pénz névtelenségét és 
elfogadottságát emeli ki a korábbihoz képest. 

Az elektronikus pénz definícióját a Magyaror-
szágon először a következő jogszabály adta meg: 
77/1999. (V. 28.) kormányrendelet az elektronikus 
fizetési eszközök kibocsátására és használatára 
vonatkozó egyes szabályokról. Ezerint „elektroni-
kus pénzeszköz az a távolról hozzáférést biztosító, 
fizetési eszköznek nem minősülő, újratölthető fize-
tési eszköz – akár értéktároló kártya, akár számí-
tógép memória –, amelyen értékegységek elektro-
nikus úton tárolhatók, lehetővé téve birtokosának 
azt, hogy … (fizetési, illetőleg pénzfelvételi) … 
műveleteket végezzen.” (3§ c) 

Noha az elektronikus pénz technológiai alapjai 
már évtizedek óta léteznek, jogi szabályozása pe-
dig egyre áttekinthetőbb és kiforrottabb, valódi üz-
leti sikert egyelőre mégsem sikerült elérnie. Az 
elektronikus pénzen alapuló fizetési rendszerek 
gyakorlati megvalósításait megvizsgálva láthatóvá 
válik, hogy nincs olyan megoldás, amely mara-
déktalanul kielégítené a technológiai, közgazdasági, 
jogi feltételrendszert, amely a készpénz tulajdon-
ságainak tökéletes digitális lemásolásával minden 
igényt kielégítő elektronikus pénzügyi megoldást 
hozhatna létre. 

A közeljövőben nem is tűnik úgy, hogy egy 
megoldás kiemelkedhetne, és egyedüli szabvánnyá 
válva széles körben is elterjedhetne a piacon, már 
csak azért sem, mert az egyes tranzakciótípusok 
más és más követelményeket helyeznek előtérbe. 

EEsseettttaannuullmmáánnyy::  aa  PPaayyPPaall  ssiikkeerree    
Bár a PayPal nem szoros értelemben vett elektro-
nikus pénzrendszer, hanem a hitel-betét modellt 
követő elektronikus pénzügyi rendszerek képvise-
lője, jellegzetességei és figyelemreméltó karrierútja 

                                                                                      
(i) stored on an electronic device; 
(ii) issued on receipt of funds of an amount not less in value 
than the monetary value issued; 
(iii) accepted as means of payment by undertakings other than 
the issuer.” (Lelieveldt 2003) 

számos tanulsággal szolgál az elektronikus pénz-
rendszereket bevezetni kívánó szakemberek szá-
mára.  

Az X.com által működtetett PayPal ma a mikro-
fizetési rendszerek legsikeresebb képviselője – és 
ezzel az elektronikus pénzen alapuló rendszerek 
egyik legfőbb vetélytársa –,ám sikertörténete 
megszívlelendő, ha egy üzletileg is sikeres, gyorsan 
és tömegesen elterjedni képes mikrofizetési meg-
oldás létrehozása a cél. 

A PayPal 1998-ban indult, alapstruktúrája egy 
független központi számlavezetőn alapuló hi-
tel-betét modell. Eredetileg P2P aukciós fizetések 
minél olcsóbb, gyorsabb és hatékonyabb megva-
lósítása érdekében hozták létre, az azóta egyik 
legsikeresebb multinacionális P2P-B2C piactéren 
és árverési helyen, az eBay-en. Az eBay, egyéb-
ként rendkívül sikeres üzleti modelljének korábban 
mindig is a fizetés volt az Achilles-sarka, erre kínált 
megoldást egy könnyen átlátható, egyszerű és 
konzisztens rendszerrel a PayPal. 

Később az aukciós kötöttségeit kinőve, egyéb 
P2P és B2C fizetésekre is alkalmassá vált, sőt 
mobiltelefonról is elérhető WAP-on és 3G-n ke-
resztül. Forgalmi adatait tekintve nem kifejezetten 
mikrofizetési megoldás, hiszen az átlagos tranzak-
cióméret 40-50 USD körüli. Üzleti felhasználás 
esetén a kereskedői jutalék pedig 30 cent és 
2,2-2,9%, de a P2P fizetés egy meghatározott for-
galomig ingyenes. A tranzakciók több mint 85%-a 
mára azonban kereskedelmi, tehát jutalékkal ter-
helt. 

Jelenleg rendkívül népszerű, 2006 végén 55 
országban mintegy 160 millió bejegyzett account-ot 
(felhasználót) tartottak nyilván. A rendszer naponta 
mintegy 160 ezer tranzakciót bonyolít le, átlagosan 
8 millió USD értékben. (PayPal 2006) A cég 
2001-ben tőzsdére vitte a részvényeit, noha akkor 
még veszteséges volt, és az idő őket igazolta. 

A rendszer sem technológiailag, sem pénzügyi 
rendszerét tekintve nem alkalmaz semmi forradal-
mit, éppen ebben rejlik a nagyszerűsége. Gyakran 
nevezik „e-mail money”-nak, vagyis e-mailben 
küldött pénznek is, mutatva, hogy a tranzakciók 
lebonyolítására a digitális világ legalapvetőbb, so-
kak által le is nézett, és egyhangúlag nem bizton-
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ságosnak ítélt kommunikációs megoldását, az 
e-mailt használja fel.  

Az ügyfél, aki a PayPal-hoz csatlakozni akar, 
egy biztonságos csatornán keresztül egyszer és 
csak egyszer megadja hitelkártyájának vagy 
bankszámlájának adatait. A regisztráció úgy válik 
teljessé, ha egy minimális, ún. regisztrációs ösz-
szeget átutal a regisztrált pénzügyi eszközről új 
PayPal számlájára. Ezt a belépési díjat később a 
rendszeren belül teljes egészében levásárolhatja. 
Ha használni akarja a rendszert, akkor a PayPal 
által vezetett számlát a használat függvényében fel 
kell töltenie, amennyiben viszont az ügyfél értékesít 
is a rendszeren keresztül, az így kapott jövedelem 
ezen a számlán íródik jóvá, és áll rendelkezésére. 

A fentiekből látható, hogy a PayPal nem ellene 
megy a hagyományos pénzügyi infrastruktúráknak, 
hanem együttműködik velük, hiszen az alapja to-
vábbra is egy hitelkártyás vagy számla-átutalásos 
tranzakció. A tranzakciók és az azokat kísérő 
pénzforgalom mindaddig kikerül a bankrendszer, 
illetve a hagyományos pénzügyi rendszer látóte-
réből, amíg a rendszeren belül kerül – akár több 
eladási-vételi tranzakció során újra és újra – elköl-
tésre. 

A cég számos nagy pénzügyi szolgáltatóval és 
technológiai céggel kötött stratégiai szövetséget 
egyrészt a hatékonyabb működés, másrészt pedig 
az esetleges ellentétek, támadások kivédése ér-
dekében. Ezek közé tartoznak például az ING 
group, a Providian, az eBANK, a Nokia, a Goldman 
Sachs, a JP Morgan, a Deutsche Bank, a 
Developement Bank of Singapore, stb. A partnerek 
többsége részvényessé is vált a cégben, tehát az 
üzleti sikerben, a minél hatékonyabb és akadály-
talanabb működésben is érdekeltek. 

Egy PayPal tag bármelyik másik tagtól fogadhat 
pénzt, és bármely e-mail címmel rendelkező ma-
gánszemélynek, vagy vállalatnak küldhet pénzt. Ha 
a fogadó fél még nem rendelkezik 
PayPal-számlával, akkor értesítést kap e-mailben, 
hogy számára pénz érkezett a rendszeren keresztül, 
amelyhez a fent bemutatott regisztrációs folyamat 
elvégzése után hozzáférhet. 

A PayPal üzleti modelljének szerves részét ké-
pező marketingstratégia tehát egyfajta vírus-szerű 

ügyfélszerzési-modellt követ. A rendszer mindenki 
számára nyitott, mindenki beléphet, akkor is ha 
eddig erre soha sem gondolt. Az átvételre váró 
pénz kiemelkedően jó motiváló erő, a szolgáltatás 
felhasználóinak száma pedig exponenciálisan nö-
vekszik, egyfajta univerzális nemzetközi pénzköz-
vetítővé alakítva a rendszert. 

Valódi érték, illetve pénz nem mozog a közvetí-
tést végző e-mailekben, mindössze egyedi tranz-
akciós kódok, amelyeket a rendszer a küldő és a 
fogadó e-mail címéből, illetve a küldött összegből 
generál. 

Ez teszi a rendszert a nem biztonságos csatorna 
ellenére meglehetősen biztonságossá (az átlagos 
visszaélési arány mindössze 0,5%, míg az elektro-
nikus kereskedelemben az átlag 1,3-2,5% 
(González et al. 2004 )), hiszen minden tranzakció 
célzott, a tranzakciós kód minden szereplőt tartal-
maz, így egy rosszindulatú harmadik fél nehezen 
tud beékelődni. A PayPal számlák és a valós 
bankszámlák közötti tranzakciók pedig az elektro-
nikus kereskedelemben megszokott standard biz-
tonságos csatornákon (SSL-csatornavédelem) ke-
resztül történnek. 

A rendszer egy sajátos, nem kriptográfiai alapú, 
hanem adatbányászaton, mesterséges intelligen-
cián és heurisztikákon alapuló igen összetett és 
kifinomult elemző rendszert használ a csalások, 
rosszindulatú felhasználás kiszűrésére. Ez a biz-
tonsági rendszer sem tévedhetetlen, számos kritika 
érte már a céget téves számla-befagyasztások és 
egyéb, a felhasználókat ért kellemetlenségek miatt. 

Az ügyfélbizalom fenntartása érdekében a cég 
tranzakciónként 100 ezer USD felelősségbiztosí-
tással rendelkezik, ennél kisebb összegek mozga-
tása esetében tehát 100%-os felhasználó-védelmet 
garantál. 
A fentiek alapján felmerül a kérdés, hogy mi is (il-
letve mi nem) valójában a PayPal?  
– A PayPal nem bank, noha számos hasonlatos-

ságot mutat a pénzügyi intézményekkel, hiszen 
magánszemélyek és vállalkozások számára 
számlát vezet, és fizetéseket bonyolít. Nem nyújt 
hitelt és nem fizet kamatot a betétekre, de gya-
korlatilag egy nemzetközi elszámolóházként 
működik, amelynek tranzakciói, amíg a rend-
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szeren belül maradnak, láthatatlanok a bank-
rendszer és a nemzeti/nemzetközi monetáris 
irányítás számára. 

– A PayPal nem elektronikus pénz, hiszen nem 
teremt számlapénzt semmilyen formában. A 
rendszerbe pénz csak kintről, a hagyományos 
pénzügyi rendszerből történő konverzióval ke-
rülhet be, és az érték végig a szolgáltató által 
vezetett számlákon tárolódik, nem kerül az ügyfél 
birtokába, és az ügyfél csak a számlák kezelé-
sének módjára való utasításokat továbbít a 
rendszerben, nem pedig valódi értéket. 

A fentiek miatt számos kritika éri a rendszert, hiszen 
valamilyen szinten a nemzetközi pénzügyi jogon 
kívül, egy féllegális állapotban működik, hiszen 
olyan tevékenységeket végez, amelyekre hivata-
losan csak pénzintézeteknek lenne jogosítványa, 
ám az üzleti siker és a gondosan kialakított érde-
keltségi rendszer miatt a világ hagyja működni és 
virágozni ezt a sajátos képződményt. A pénzmosás 
elleni szabályok, az illegális javak kereskedelmének 
és ellentételezésének lehetősége szintén gyakori 
kritikaként merül fel, ennek elkerülése érdekében a 
PayPal és az FBI együttműködik, ez viszont az 
adatvédelmi oldalról vet fel aggályokat. 

AAzz  üüzzlleettii  ssiikkeerr  mmooddeelllljjee  
Visszatekintve a PayPal esettanulmánya alapján 
számos következtetés vonható le e hitel-betét ala-
pú, egyszerű, ám üzletileg igen sikeres megoldás 
tapasztalataiból. Bizton állítható, hogy a „kritikus 
tömeget”4 a PayPal-nak sikerült elérnie. 
A kritikus tömeg elérése többdimenziós feladat: 

                                                        
4 A „kritikus tömeg” ebben az interpretációban azt jelenti, hogy 
sikerül egy megoldásnak akkora, technológiai, piaci, gazda-
sági, felhasználói, stb. támogatottságot elérni, hogy kitör-
hessen a réteg- és/vagy szigetrendszer státuszból, és meg-
kezdődjön a széles körű – általában exponenciális ütemű – 
elterjedése. A kritikus tömeg elérésének lehetőségét már több, 
a témával foglalkozó közgazdász is megvizsgálta, noha más 
nevet adtak a problémának. Jelen értelmezéshez talán a 
legközelebb Hal R. Varian közgazdászprofesszor egy infor-
matikai hálózat felhasználóinak számának és a használat 
árának kölcsönhatását vizsgáló munkája (Varian 2005) áll. 

1. A rendszernek – alapmodelljét, technológi-
ai-biztonsági szintjét tekintve – a lehető leg-
jobban kidolgozottnak, konzisztensnek és elő-
remutatónak kell lennie. A tudomány mára 
minden lényeges feltételt megalkotott egy 
gyakorlatilag tökéletes elektronikus pénzrend-
szer megalkotásához. Ezekkel az eredmé-
nyekkel élni kell és minél többet alkalmazni. 
Külön is ki kell emelni a megoldás ergonómiáját, 
hiszen a felhasználók minél nagyobb köréhez 
kell könnyen és egyszerűen utat találni. A 
megoldásnak gazdaságosnak is kell lennie, 
hiszen csak így lehet képes életben maradni a 
hagyományos rendszerekkel folytatott piaci 
versenyben. Fontos a rendszer mögött álló 
háttérszervezet is, amely a működést, a fel-
használói supportot és problémakezelést, va-
lamint az üzleti kapcsolatokat és biztonsági 
rendszereket működteti. 

2. Előnyös, ha egy fizetési megoldás nem úgy 
kezdi a pályáját, hogy saját erejéből a saját 
üzleti-pénzügyi modelljén akar megállni. Sokkal 
hasznosabb, ha már a kezdet-kezdetén csat-
lakozik egy már sikeres, vagy várhatóan nagy 
üzleti siker előtt álló – igen jó ötleten, illetve 
üzleti modellen alapuló – e-business megol-
dáshoz, és ennek égisze alatt kezdi meg mű-
ködését. A felhasználók számára ugyanis egy 
„légüres térben” működődő, csak fizetésekkel 
foglalkozó rendszer túl megfoghatatlan, szíve-
sebben alkalmaznak olyan megoldásokat, 
amelyek köthetők egy számukra értéket jelentő 
termékhez vagy szolgáltatáshoz. Más szóval a 
felhasználó valamilyen materializált, a saját vi-
lágába könnyen beilleszthető eszközt/szolgál-
tatást akar. Másrészt egy sikeres e-business 
rendszer képviselhet akkora erőt, amely képes 
megvédeni az új, potenciális vetélytársat a 
hagyományos pénzügyi intézmények ellenál-
lásától. A PayPal esetében a megfelelő indulást 
az eBay-jel kötött kooperáció tette lehetővé. A 
jövő sikeres elektronikus pénzrendszerének 
szintén találnia kell egy olyan szolgáltatást, 
melynek támogatásával túllendülhet az első 
holtponton, és elindulhat a tömeges elterjedés 
irányába. 
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3. Nagyon sok technológiailag és tudományosan 
kiváló megoldás lett sikertelen azért, mert ki-
dolgozóik „forradalmat” akartak, és mindenkitől 
függetlenül, sőt a nagy pénzügyi érdekcsopor-
tokkal (bankok, kártyatársaságok) szembe-
szállva akarták elterjeszteni rendszerüket5. Ez 
történ például az egyik leghíresebb elektronikus 
pénzrendszer, a David Chaum által kidolgozott 
eCash esetében. A megoldás üzletileg itt is 
megbukott. A tudománynak sokszor azt kell 
nyújtani a világnak, amit az szeretne, és a világ 
a maga érdekcsoportjaival csak olyan megol-
dásokat tud elfogadni, amelyek az együttmű-
ködésre és nem a harcra törekszenek. Reálisan 
nem várható, hogy bármely új alternatív fizetési 
megoldás képes működése kezdetén olyan 
potenciált maga köré gyűjteni, amelynek se-
gítségével szembeszállhat a piacot uraló 
pénzügyi csoportokkal. A megoldás egyszerű: a 
külső vetélytársakat internalizálni kell, együtt-
működővé, sőt érdekeltté kell tenni őket az új 
megoldások sikerében. 

4. Sem a nemzeti, sem pedig a nemzetközi 
pénzügyi jog nem elég rugalmas ahhoz, hogy a 
rohamos technológiai fejlődéssel megjelenő 
egyre újabb és újabb megoldásokat rövid időn 
belül képes legyen követni. A jog nem preaktív, 
hanem reaktív terület. Egy új pénzügyi megol-
dás tehát – várhatóan sokáig – jogi szem-
pontból légüres térben, féllegális állapotban kell, 
hogy működjön. Hiszen egy nemzetközi sikert 
elérő elektronikus pénzen alapuló megoldás, 
magán fogja viselni a kereskedelmi bankok, a 
nemzetközi elszámolóházak, sőt a készpénz 
teremtő funkcióval a jegybankok bizonyos vo-

                                                        
5 Ez a magatartás abból az USA-ban elterjedt informatikai 
kultúrából táplálkozik, mely szerint az informatikai szakem-
bernek kötelessége a kisemberek védelme a „nagy testvértől”, 
a mindennapok irányítását egyre jobban átvevő gazdasá-
gi-politikai-pénzügyi érdekcsoportoktól, az államtól, a főnöktől, 
stb., akik erőfölényükkel visszaélve megfigyelik, és irányítá-
suk alá vonják a mindennapi életet. Ez a „Robin Hood”-jellegű 
ideológia Európában kevésbé jellemző, de azért fellelhető. A 
volt szocialista országokban viszont szinte teljes egészében 
hiányzik, Oroszországot kivéve. Az utóbbi területeken jel-
lemzőbb, hogy az informatikus is a „hatalom” oldalára áll. 
(Részletesen lásd pl. (Székely 1998)) 

násait is. A pénzügyi jog nem ad lehetőséget 
ezekre a szerepekre egy olyan szervezetnek, 
amely szinte csak a virtuális térben létezik. El 
kell tehát érni, hogy a jog, fentiek ellenére, ne 
tegye lehetetlenné a működést és a terjesz-
kedést. Ezt az előző pont követelményeivel 
lehet elérni: ha kellően erős érdekcsoportokat 
sikerül felsorakoztatni egy megoldás mögött, 
akkor sokkal könnyebb egyfajta „megtűrt” po-
zícióban működtetni és fejleszteni addig, amíg 
a bizonytalan és nem egyértelműen definiált 
helyzeteket egyáltalán nem kedvelő jogi sza-
bályozás reagál. A reaktív jogi folyamatok 
esetében már lehet lobbytevékenységet foly-
tatni, hogy a jog végül a rendszernek megfelelő 
környezetet konzerválja, illetve egy sikeres, 
kiterjedt szervezetként már sokkal könnyebb 
alkalmazkodni az esetlegesen változó szabá-
lyokhoz. Nagyon fontos azonban, hogy nem 
szabad szándékosan joghézagot teremteni, 
amit a bűnözői csoportok kihasználhatnak a 
pénz könnyű és anonim nemzetközi mozgatá-
sához, így együtt kell működni a hatóságokkal 
és a visszavonható (fair) anonimitási modell 
alapján működtetni a rendszert. 

5. Szükség van egy olyan marketingstratégiára, 
amely biztosítja a tömeges elterjedést, nagy-
számú fogyasztó bevonzását, főként az élet-
görbe első, legkritikusabb szakaszában. Ez 
biztosítja a fentebb ismertetett „kritikus tömeg” 
elérését. A rendszert célszerű egy fejlett 
pénzügyi-digitális kultúrával rendelkező or-
szágban elindítani és minél hamarabb lehetővé 
tenni a nemzetközi elterjedést. Célszerű, ha a 
rendszer mindenki számára nyitott és könnyen 
hozzáférhető.Egy elektronikus pénzügyi rend-
szer esetében a legjobb belépési motiváció a 
pénz, illetve valamiféle megtakarítás, gazda-
sági előny elérése. Ez lehet időmegtakarítás, 
költségmegtakarítás a hagyományos infrast-
ruktúrák alkalmazásával szemben, illetve köz-
vetlen anyagi ösztönző, mint amilyet például a 
PayPal alkalmaz. Ott bárki lehet fogadó fél egy 
pénzügyi tranzakcióban, akkor is ha nem tagja 
a rendszernek, viszont ha hozzá akar jutni az 
átutalt összeghez, akkor taggá kell válnia, ez 
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biztosítja az exponenciális, vírusszerű ügyfél-
szerzést. 

+1  Végül de nem utolsó sorban bármilyen elekt-
ronikus pénzügyi megoldás csak akkor lehet 
sikeres, ha érdeklődő, legalább alapszintű 
pénzügyi, illetve elektronikus kultúrával ren-
delkező, kellően magas eszköz (PC, internet, 
mobil, kártya, stb.) penetrációval rendelkező 
társadalmi környezetben tud működni. Ezeket a 
tényezőket a gazdasági fejlettség is nagyban 
meghatározza. Erre a tényezőre a rendszer 
nincs közvetlen hatással, ám közvetetten a di-
gitális kultúra terjesztésével, ügyféledukációval, 

tudatosabb ügyfelek nevelésével, valamint 
céltudatos fejlesztésekkel és gazdasági lobby-
tevékenységgel tehet ezért is. 

A fenti 5+1 sikertényező adja a szerző szerint egy 
ideális digitális pénzrendszer üzleti sikerességének 
alapmodelljét. Az így felépített modell tartalmaz 
minden kritikus  – közvetlen és közvetett – siker-
tényezőt, amely egy újonnan bevezetésre kerülő 
elektronikus pénzen alapuló fizetési rendszer le-
hetőségeit meghatározza. E modell grafikus meg-
jelenítése látható az alábbi ábrán. 

 
Egy elektronikus pénzrendszer üzleti sikerének 5+1 tényezős modellje 

 
Az egyes sikertényezők háromrétegű struktúrába 
rendeződnek, az alapfeltételek maximális teljesí-
tése elengedhetetlen tényezője a modellnek. A 
támogató rendszer, illetve az ügyfélszerzési straté-

gia a hatékony működést teszik lehetővé, míg az 
ellenfelek és a joghézagok kezelése a rendszerre 
leselkedő potenciális veszélyek elkerülését segíti. 

A tényezők között lehetnek súlypont-eltolódások, 
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átváltások (trade-off). Ezek közül a legfontosab-
bakat az ábrán található nyilak jelölik, de a bejelöl-
teken kívül még számos kisebb jelentőségű kap-
csolat is felfedezhető. 
– Nem vitatható a kapcsolat az ügyfélszerzési 

stratégia és a támogató elektronikus kereske-
delmi rendszer között. Amennyiben a támogató 
rendszer, amelynek égisze alatt a fizetési rend-
szer működni kezd, jó marketingstratégiával és 
ügyfélbázissal rendelkezik, akkor magának a fi-
zetési rendszernek kevesebbet kell az ügyfél-
szerzéssel foglalkoznia, ha azonban ez a straté-
gia nem elég erőteljes, akkor értelemszerűen 
többet. 

– Az új elektronikus fizetési megoldások többsé-
gén, mivel hiányosan kialakított, illetve túl álta-
lános szabályozási keretek között működik, van 
támadási felület. Az, hogy ennek lefedezésére, 
lezárására mennyire kell odafigyelni, két egyéb 
tényezőtől is függhet. Az egyik nyilvánvalóan a 
támogató érdekcsoportok erőssége: ha megfe-
lelően erős a támogatás az üzleti szféra részéről, 
kevesebb a potenciális támadó és a jog is „el-
nézőbb” lehet egy megoldással szemben. 

– Ugyanezt le lehet mondani az ügyfélszám ösz-
szefüggéseiben is, vagyis, ha egy megoldás 
annyira sikeres, hogy tömegesen el tudott ter-
jedni, és a felhasználók nagy tömegének jelent 
értéket, akkor a továbbélése is valószínűbb. 

– Ez a hatás azonban fordítva is „elsülhet”, vagyis 
ha sok a felhasználó, az jobban ráirányítja a jog 
és potenciális ellenfelek figyelmét is az új ve-
télytársra, és erőteljesebb lehet a támadás. (Ez 
történt a fájlcserélő rendszerek, pl. a Napster 
esetében.) Az ilyen kitettség mértéke nagyban 
függ az üzleti modelltől is. 

A modell egyes tényezőinek alkalmazkodási, vál-
tozási sebessége sem egyenlő, hiszen míg a 
technológia néhány év alatt is sokat tud változni, és 
teljesen új megoldások terjedhetnek el, addig a jog 
mindezt, legjobb esetben is csak középtávon, töb-
béves késéssel tudja követni. A felhasználói kultúra 
változása viszont a legidőigényesebb folyamat, az 
csak hosszú távon, esetenként csak egy gen-
erációváltás után, tud alkalmazkodni az újítások-

hoz. Az alkalmazkodás külső, akár adminisztratív 
eszközökkel történő erőltetése kerülendő, hisz torz 
felhasználási szokásokhoz vezethet. 

A modell általánosan is kiterjeszthető jelentős 
technológiai innovációk, szabványteremtő újítások, 
forradalmi megoldások esetére, hiszen a sikerté-
nyezők hasonlóak. Az elektronikus pénzrendsze-
rekhez kötődő specialitásait például az elektronikus 
kereskedelemhez való kötődés; a jelentős, túlerő-
ben lévő ellenfelek és a hiányos jogi szabályozás 
adják. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss  
A technológiai megfelelőségi dimenziók mellett egy 
elektronikus fizetési rendszer esetében mindig 
vizsgálni kell, hogy az adott megoldás mögött mi-
lyen üzleti modell, illetve piaci támogatás áll. A ta-
pasztalatok összegzéseképpen elmondható, hogy 
számos jó rendszer létezik, ám a valódi készpénz 
minden tulajdonságát egyik gyakorlatban megva-
lósult megoldás sem képes reprezentálni. A legtöbb 
esetben a piaci támogatottság elégtelensége az 
alapvető gátja a tömeges elterjedésnek. 

Ennek egyik oka, hogy sok kiváló megoldás lé-
tezik egymás mellett, ám egyelőre nem alakult ki 
közös szabvány, ezenkívül a megoldások mögött 
álló piaci erők, amelyeknek pedig elemi érdeke 
lenne a nagy pénzügyi monopóliumok erejét meg-
gyengítve együttesen fellépni, szektoron belüli és 
szektorközi ellentétekkel küzdenek. A megfelelő 
gazdasági erő összegyűjtésére leginkább a nagy 
kereskedelmi-beszerzési láncoknak, multinacioná-
lis telekommunikációs cégeknek vagy esetleg 
nemzetközi jelenléttel és komoly forgalommal ren-
delkező elektronikus kereskedelmi portáloknak van 
esélye. 

Léteznek sikertörténetek is az alternatív digitális 
fizetések világában, amelyek tapasztalatait, életút-
ját megvizsgálva meg lehet találni azokat a kritikus 
tényezőket, amelyek döntenek egy újonnan induló 
fizetési rendszer sikere vagy kudarca között. Ennek 
megfelelően az elméleti és gyakorlati megvalósí-
tások elemzése alapján született értékelés meg-
vizsgálta egy digitális rendszer elterjedésének 
közgazdasági jellegzetességeit, és felállította azt az 
5+1 tényezős modellt, amelynek elemei elenged-
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hetetlenül szükségesek egy sikeres digitális fizetési 
rendszer megvalósításához. 
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ABSTRACT 

Az innováció a gazdasági növekedés motorja. (Schumpeter 1934) Az Európai Bizottság az innovációt a Elő-
adásomban két módszert szeretnék bemutatni. Az első bemutatásra kerülő eljárás (SNPM: Stochastic Network 
Planning Method) egy általános módszer, amely logikai tervezési, ütemezési feladatok megoldása esetén al-
kalmazható. Különlegessége az eddig ismert módszerekhez (pl.: PERT, GERT stb.) képest, hogy valószínűségi 
változók segítségével, az összes lehetséges rákövetkezési reláció figyelembevételével határozza meg a le-
hetséges megengedett megoldások halmazát. A módszer alkalmazásával a lehetséges megoldásokat ered-
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ményező paraméterek változtathatóak a projektet érő hatások (pl.: piaci igények, technológiai feltételek válto-
zása) függvényében. Így az SNPM akár egy szakértői rendszer kisebb moduljaként is használható lehet.  

A másik bemutatandó eljárás egy már megtervezett projekt idő- és erőforrás-szükségleteit elemzi annak 
érdekében, hogy el tudjuk dönteni, milyen mértékben érzékeny az adott projekt a különböző paraméterek (idő-, 
erőforrás-szükséglet megváltozására). Arra a kérdésre is választ kaphatunk, hogy amennyiben meghatározunk 
egy optimális ütemtervet, és egy-egy paraméter megváltozik, akkor ez a megváltozás milyen hatással van az 
egész projekt ütemtervére, vagyis az optimum mennyire érzékeny az egyes tevékenységek időszükségletének, 
erőforrásigényének kismértékű változására. A valóságban ugyanis gyakran előfordul, hogy az előre betervezett 
ütemtervhez képest megváltoznak az egyes tevékenységek lefutási idői és/vagy erőforrás-szükségletei, ezért 
fontos kérdés, hogy a megváltozott paraméterek ismeretében meghatározható-e egy adott (pl. lehető legko-
rábbi/legkésőbbi kezdés, egyenletes erőforrás-kihasználás stb.) célfüggvényre nézve új optimális megoldás. 
Olyan projekteket vizsgáltunk, melyek sok illetve kevés párhuzamos tevékenységgel rendelkeztek, és arra 
voltunk kíváncsiak, hogy egy-egy paraméter megváltozása esetén (lefutási idő vagy erőforrás) melyiknek az 
optimuma lesz „érzékenyebb”. 

Szoftveres szimulációs eljárás alkalmazásával készítettünk ütemterveket, amiket részletesen elemeztünk. 
Ezt követően, egy gyakorlatban megvalósult projekten vizsgáltuk meg az idő és az erőforrás véletlenszerű 
változását. Munkámat két műszaki menedzserhallgató: Fejes János és Herner László segítette. 

 
BBeevveezzeettééss  
Egy projekt sikeressége érdekében a megvalósítás 
során létfontosságú kérdésként merül fel a terve-
zési fázis hatékony teljesítése. [1] E tanulmány célja 
egy eddig még nem ismert, a tervezési fázis haté-
kony támogatására szolgáló technika bemutatása.  

Különböző projektek esetében a feladatok 
végrehajtásának sorrendjét általában a technológia 
határozza meg. Azonban joggal merülhet fel a 
kérdés. Ez a leghatékonyabb végrehajtási sorrend? 
A feladatok összes ütemezési lehetősége, vagyis 
az összes lehetséges megoldás figyelembe lett 
véve, mielőtt meghatározták a tényleges ütemtervet? 
Munkánkat e kérdések megválaszolása motiválta.  
A bemutatásra kerülő eljárás (SNPM: Stochastic 
Network Planning Method) egy általános módszer, 
amely ütemezési feladatok megoldása esetén al-
kalmazható. Különlegessége az eddig ismert 
módszerekhez (pl.: PERT, GERT stb.) képest, hogy 
valószínűségi változók segítségével, az összes 
lehetséges rákövetkezési reláció figyelembevéte-
lével határozza meg a lehetséges megengedett 
megoldások halmazát. A módszer segítségével a 
lehetséges megoldásokat eredményező paramé-
terek változtathatóak a projektet érő hatások (pl.: 
piaci igények, technológiai feltételek változása) 
függvényében. Így az SNPM akár egy szakértői 

rendszer kisebb moduljaként is használható lehet.  
A projektmegvalósítás első lépései között sze-

replő tervezési fázis kiemelt jelentőséggel bír, mivel 
egy ebben a szakaszban bekövetkezett utólagos 
változtatás kihatással van a további folyamatokra, 
így sikertelen projekteredmények születhetnek.[15] 
Tanulmányok igazolják, hogy a legtöbb esetben a 
projektek sikertelensége már a tervezési fázis során 
eldől. (Lásd pl. [3] [4] [6] [16]) A két legnagyobb 
kockázati tényező a bizonytalanság, valamit a 
pontatlan becslések alkalmazása. [11] [18] [20] A 
projekttervezés ismert és a gyakorlatban eddig 
alkalmazott eszközei az ún. hálótervezési, üteme-
zési eljárások, modellek. (Lásd pl. [8] [9] [10] [12] 
[14] [18] [19] [21] [23] [23]) Azonban egy modell 
teljesíthetősége önmagában nem elég a sikeres 
projekttervhez. Fontos az alkalmazott modell 
adekvátsága azért, hogy a projekt befejezése után 
kapott eredmény ne csak a modellhez, hanem a 
valósághoz is minél jobban illeszkedjen.  

Habár az ütemezési problémák elméletben jól 
kidolgozottak, az ütemezési eljárások gyakorlatban 
való alkalmazásakor gyakran eltérés tapasztalható 
a tervezett eredményekhez képest, melynek oka az 
egyik legnehezebben kezelhető tényezőben, a bi-
zonytalanságban rejlik. [16] Ez a bizonytalanság is 
két csoportra bontható: becslési és tervezési bi-
zonytalanságra. 



 
 Projektütemtervek érzékenységvizsgálata 

 

12 GIKOF Journal 2009. Vol. 7. 

A bizonytalanság kezelésének eszköze a vál-
tozó paraméterek valószínűségi értékekkel történő 
jellemzése. Jelenleg a tevékenységek idejének 
változásait kezelni képes legismertebb módszer a 
PERT-módszer. (Lásd pl. [6] [8] [17] [21])  

A tervezési fázis specifikus lépéseket tartalmaz, 
melyek között a végrehajtás sorrendjét legtöbb 
esetben a technológiai sorrend határozza meg. Az 
SNPM kigondolásakor mi más logikai oldalról kö-
zelítettük meg ezt a kérdést. A tevékenységek 
végrehatásának sorrendje javarészt a technológi-
ától függ. [2][5] Ez igaz! Viszont úgy gondoljuk, van 
számos olyan befolyásoló tényező, melyet eddig 
nem vettek figyelembe a helyes végrehajtási sor-
rend meghatározásához, pedig fontosak. Ilyen pa-
raméter lehet például a megtérülés, hatékonyság, 
piaci igények, vállalat good will-je stb., melyek 
egy-egy célfüggvény alapját képezve tudják befo-
lyásolni a lehetséges megoldások halmazának 
összetételét. Lehetséges megoldások alatt értjük a 
végrehajtandó tevékenységek összes olyan üte-
mezési változatát, amely bekövetkezhet. Az összes 
lehetséges megoldásból kiválasztani az optimálist 
már a menedzsment döntése alapján, vagy egy 
újabb célfüggvény szerinti rangsorolással lehet.  

Egy projekt során a tevékenységek összehan-
golt irányításához különböző ütemezési eljárásokat 
lehet alkalmazni. Lehet determinisztikus módsze-
reket (pl. CPM, MPM), de lehet sztochasztikus el-
járásokat is használni, amilyen a PERT, vagy annak 
általánosítása, a GERT-módszer, mely hasonló 
elveken nyugszik, viszont a lehetséges megoldási 
változatok bekövetkezési valószínűségeit is kezeli. 
[8] [12] A fent említett két eljárás haszna akkor je-
lentkezik, ha figyelembe vesszük a tevékenységek 
időtartamaira vonatkozó becslési bizonytalansá-
gokat, és ezáltal próbálunk következtetni a projekt 
legvalószínűbb átfutási idejére. Az átfutási időt 
analitikusan is és Monte Carlo szimuláción alapuló 
módszerek segítségével is meg lehet határozni.  

Az idő- és költségtényezők viszont már a való-
ságban, egy korábbi időpontban befejeződött 
események adataiból kerülnek meghatározásra. A 
rendszer két gyenge pontját a tevékenységek idő-
tartamainak pontos megbecslése, valamint a fo-
lyamatokhoz a megfelelő mérések hozzárendelése 
jelenti. [22] Mi olyan módszert szerettünk volna 

kidolgozni, mely nem csak a becslési bizonytalan-
ságokat, hanem a tervezésből adódó projekt 
struktúrájára vonatkozó bizonytalanságokat, vala-
mint a tervezés során fellépő megvalósítás sorrendi 
preferenciáit is kezelni tudja. 

A bizonytalanság kezelésére egyes kutatások-
ban a tudásmenedzsment eszközrendszerét és 
korábbi esetek adatait feldolgozó szimulációs eljá-
rásokat is sikeresen alkalmaztak. Ezzel az eljá-
rással azonban csak a bizonytalanságok egy kis 
csoportját lehet sikeresen kezelni, mivel csak azo-
kat az eseteket tudja figyelembe venni a rendszer, 
amelyek korábban már megtörténtek és adataikat 
feldolgozták. [20]  

Figyelemre méltó módszer az ütemezési fel-
adatok során is alkalmazható ún. DSM 
(Dependency Structure Matrix) mátrix, mely a te-
vékenységek sorrendjének megállapítására ill. az 
információáramlás koordinálására alkalmas. Ha-
sonlóan a tevékenységek végrehajtási sorrendjé-
nek megállapítására szolgál, mint az általunk ja-
vasolt SNPM-módszer. Viszont a DSM az egyes 
tevékenységek közötti rákövetkezési sorrendek 
megállapítására nem valószínűségi változókat, 
hanem csak az adott feladatok közötti ún. informá-
cióterjedési sebességet használja. [9] A SNPM 
ezenkívül a tevékenységek közötti kapcsolatok 
erősségét is figyelembe veszi, valamint paraméterei 
változtathatóak, tehát szélesebb körben alkalmaz-
ható. 

A leginkább elterjedt, a projekt kimenetének le-
hetséges változatainak bekövetkezési valószínű-
ségeit kezelni képes hálótervezési módszer a már 
korábban is említett GERT-háló. Előnye, hogy már 
a tervezés fázisában meg lehet határozni a projekt 
egy adott valószínűségi szinthez tartozó várható 
átfutási idejét. Továbbá, mivel számítunk a tevé-
kenység bizonytalan bekövetkezésére, illetve is-
merjük is annak mértékét, előre fel tudunk készülni 
az esetleges projekt megvalósíthatóságát veszé-
lyeztető buktatókra. [12] Hátránya, hogy a GERT 
csak a tevékenységek időtartamát, illetve döntéses 
eseményeknél a lehetséges projekt-kimeneteleket 
tekinti valószínűségi változóknak, a tevékenységek 
közötti kapcsolatokat nem. Az SNPM ezzel ellen-
tétben az egyes tevékenységek közötti kapcsolatok 
erősségének figyelembevételével képes meghatá-
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rozni a projekt lehetséges megoldásainak halmazát. 
A valószínűségi változók a kapcsolati erősségeken 
keresztül a döntéshozók preferenciáit tükrözhetik, 
de ezt a modellt – bizonyos megszorításokkal – a 
bekövetkezési valószínűségek kezelésére is lehet 
alkalmazni.  

A tevékenységek közötti kapcsolatokat tehát a 
továbbiakban valószínűségi változóként kezeljük, 
melyek változtatásával a lehetséges megoldások 
halmaza, illetve egy adott célfüggvény esetén (pl. 
lehető legrövidebb megvalósítási idő, legkevesebb 
összköltség stb.) a megvalósítható projektek (adott 
célfüggvény szerinti) sorrendje is változik. Ezzel pl. 
egy szakértői rendszerben visszacsatolás hozható 
létre, melyben – ha a projektet értékeljük – a le-
hetséges rákövetkezési relációk erősségét újrasú-
lyozhatjuk. A projektek egyszeri tevékenységsorok, 
minden lépését tekintve nem ismétlődnek újra. Vi-
szont a folyamatok szétbontásával már kaphatunk 
olyan alfolyamatokat, melyek megismétlődnek más 
hasonló projekt esetében is. Így azok az adatok 
újrafelhasználhatóvá válnak. Pl. házépítés során a 
betonozás az épület típusától függetlenül az építő-
ipari projekteknél ismétlődő momentum. Másrészt 
az összes lehetséges megoldásból a menedzsment 
által meghatározott célfüggvényekkel optimális 
megoldások eredeztethetők. 

AAzz  SSNNPPMM--mmóóddsszzeerr    
Módszerünk ismertetésekor tevékenység-csomó-
pontú hálókkal foglalkozunk. Egyrészt azért, mert a 
legtöbb projektmenedzsment szoftver is tevé-
kenység-csomópontú hálót (AoN) használ, más-
részt pedig az AoN-hálóknál a nyilak reprezentálják 
a tevékenységek közötti kapcsolatokat. A model-
lünkben pedig a kapcsolatok erősségével foglal-
kozunk részletesen, így kézenfekvő a tevékeny-
ség-csomópontú hálók használata. 

Bár a projektmenedzsment szoftverek megen-
gedik olyan hálók használatát, melyben több kezdő 
és több végpont is található, mi a módszerünk tár-
gyalásakor csak olyan hálót engedünk meg, mely 
olyan gráf, amely irányított, körmentes, többszörös 
és hurokélt nem tartalmaz, egy kezdő és egy be-
fejező ponttal rendelkezik. 

A módszerünkben új fogalomként jelenik meg a 

kapcsolat erőssége, mely érték -1 és 1 között 
bármely valós számot felvehet. (A -1 és 0 közötti 
erősségeket később tárgyaljuk.) 
Definíció: A és B tevékenység közötti (rákövetke-
zési relációjának) kapcsolati erősségét   -vel 
jelöljük és A, B tevékenység közötti kapcsolat-
erősségnek nevezzük.  értéke -1 és 1 között 
bármely valós számot felvehet ([-1,1]R). 
Annak valószínűsége, hogy A tevékenység kap-
csolatban van B-vel, jelölése: 
p([0,1]. Annak a valószínűsé-
ge, hogy A nincs relációban B-vel 
p(1-|[0,1]R

Megjegyzések: 
– Ha a (Ai,Aj) értéke kisebb, mint nulla, akkor Aj 

tevékenység és az azt követő tevékenységek a 
gráfból elhagyhatók.  

– Ha A és B tevékenység közötti kapcsolat ab-
szolút értéke 1, akkor 100% annak a valószínű-
sége, hogy A tevékenység rákövetkezési relá-
cióban van B-vel. (Pl. technológiai előírás szerint 
A tevékenység után B tevékenységet kell elvé-
gezni). Ekkor annak a valószínűsége, hogy A 
tevékenység nincs relációban B-vel, 
p(Ha A és B te-
vékenység közötti kapcsolat erőssége 0, akkor B 
tevékenység független A-tól, ekkor közöttük a 
kapcsolatot nem jelöljük. 

Definíció: Legyen adott egy A1, A2,.., An tevé-
kenységekből álló tevékenységlista. Ekkor 
[-1,1]nxn mátrixot kapcsolati mátrixnak nevezzük, 
melyben Ai, Aj tevékenység közötti kapcsolat 
erősségét (Ai, Aj) [-1,1] jelöli (1≤i,j≤n, i≠j). 
Megjegyzés: A kapcsolat milyenségével (pl. 
vég-kezdet, kezd-kezd stb.), ebben a fázisban még 
nem foglalkozunk, ez ugyanis nincs hatással a le-
hetséges megoldások halmazára. Azonban az 
egyszerűség kedvéért fel kell tennünk, hogy Ai és Aj 
tevékenység között egyszerre csak egy kapcsolat 
definiálható.  
Definíció: Topológikusan megengedett megoldás, 
ha kapcsolati mátrixból kapott megoldás a háló 
definícióját kielégíti. A továbbiakban az ilyen meg-
oldásokat megengedett hálóknak nevezzük.  
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Megjegyzések: 
– Tulajdonképpen a definíciókból következik, hogy 

egy lehetséges megoldás megengedhető akkor 
és csak akkor, hogyha topológikusan rendezhető 
(ekkor ugyanis irányított, körmentesnek kell len-
nie), valamint a kapott gráfnak egy kezdő és egy 
végpontja van (háló definíciója). 

– A topológikusan megengedett megoldások közül 
a menedzsment szempontjából nem mindegyik 
lehetséges megoldás megvalósítása célszerű. 
Például az olyan megoldások, melyek felesle-
gesen túl sok rákövetkezési relációt tartalmaz-
nak, a menedzsment döntése alapján kihagy-
hatók a megoldások közül. 

1. Példa: Tekintsünk egy egyszerű, négy tevé-
kenységből álló tevékenységsort. A technológiai 
követelményeket szem előtt tartva nemcsak egy-
más után lehet végrehajtani a tevékenységeket, 
hanem egymással párhuzamosan is. Ekkor meg-
adható az alábbi kapcsolati mátrix. amelyben a 
kapcsolatok döntési preferenciákat jelölnek: 
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Ebből a lehetséges gráf-variációk a következők:

 
 

 
 a) topológikusan és 

menedzsment 
szempontból is 

megengedett megoldás. 
Minden tevékenység 
egymás után sorban 

hajtódik végre. 

 
 b) topológikusan és 

menedzsment 
szempontból is 

megengedett megoldás 
(Párhuzamos 
végrehajtás). 

 

 
c) megvalósítható, de 

menedzsment 
szempontjából nem 

megengedett (kedvezőtlen) 
megoldás. 

 
 d) nem megengedett 

megoldás. 

 
 e) megvalósítható, de 

menedzsment 
szempontjából nem 

megengedett 
(kedvezőtlen) megoldás. 

 
 

 
 f) nem megengedett 

megoldás. 

 
 g) megvalósítható, de 

menedzsment 
szempontjából nem 

megengedett (kedvezőtlen) 
megoldás. 

 
 h) nem megengedett 

megoldás. 

 
A d), f), h) megoldás automatikusan elhagyható, 
mivel nem megengedett. A c), e), g) a menedzs-
ment döntésétől függően kihagyható a további 
vizsgálódás köréből. A menedzsment szempont-
jából nem megengedett megoldások korlátozó fel-
tételként jelennek meg. Ilyen korlátozó feltétel lehet 
például a megelőzési/rákövetkezési relációk ma-
ximalizálása. A menedzsment-szempontok érvé-

nyesítésével a lehetséges megoldások halmazát 
hatékonyan szűrhetjük. 

Ahhoz, hogy a megengedett megoldások közül 
választhassunk, meg kell fogalmazni egy célfügg-
vényt. Pl. a legrövidebb átfutási idő. Ekkor a tevé-
kenységek lefutási idejének és a kapcsolatok mi-
lyenségének ismeretében a legjobb megoldás ki-
választható a megengedett megoldások közül. 

A megengedett megoldások meghatározása: 
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Definíció: a [-1,1]nxn kapcsolati mátrix redukált 
kapcsolati mátrixának nevezzük r{0,1}nxn-t, ha 
teljesül minden 1≤i,j≤n-re, hogy 
rr(Ai,Aj)=|(Ai,Aj)| 
Megjegyzések: 
– Az 1. példa redukált kapcsolati mátrixa definíció 

szerint: 
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– Az összes lehetséges megoldás felső becslése n 

csúcs esetén: 
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között összesen maximum n(n-1) él lehet (le-
hetséges megoldások közül lehet egy i-ből j-be 
és egy j-ből i-be mutató élünk is, ha a többszörös 
éleket és a hurokéleket nem engedjük meg). 
Ezek közül i számú élt kell kiválasztani, ahol 
0≤i≤n(n-1). Ezt pedig  
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nn 1 -féleképpen lehet 

megtenni. A lehetséges megoldásokat össze-
adva megkapjuk a fenti képletet.  

– Fontos megjegyezni, hogy abban az esetben, ha 
technológiailag megvalósítható egy tevékeny-
ségsorrend felcserélése is, pl. A tevékenységet B 
követi 0,7 valószínűséggel, B-t követi A 0,3 va-
lószínűséggel (az ehhez tartozó kapcsolati mátrix 











03,0
7,00

 ), akkor módszerünk ezt a két 

lehetőséget külön lehetséges megoldásként le-
számolja. Egyszerre a két kapcsolat azonban 
egyidejűleg nem teljesülhet (ugyanis nem lesz 
körmentes a gráf). 

– i értékét n-1 alá nem érdemes választani (lásd 1. 
d) ábra), mert a kapott gráf nem megengedett.  

4 elemre az összes szóba jöhető megoldás (ha i 
értéke nem kisebb, mint 3, akkor): 

4017661212
12 12
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Az összes megoldás megállapítása már közepes 
méretű hálóknál is reménytelen feladat lenne, így 
redukálnunk kell a „szóba jöhető” megengedett 
megoldásokat. A következőkben egy olyan mód-

szert mutatunk be, mellyel az összes megengedett 
megoldást meg lehet határozni és a lépések számát 
jelentősen lehet redukálni. 

Egy n elemű gráfban az összes lehetséges 
megoldás a fenti képlettel számítható, de ez a nagy 
szám csak akkor áll fent, ha minden csúcs között 
van egy lehetséges kapcsolat. Ha két tevékenység 
között nem definiálunk kapcsolatot a kapcsolati 
mátrixban (tehát a két tevékenység között nincs 
rákövetkezési reláció), vagy a két tevékenység 
között a kapcsolat erőssége 1 (biztos rákövetkezési 
reláció van a két tevékenység között), akkor ezek 
nem jelentenek variációs lehetőséget. Legyen 
k≤n(n-1) azon kapcsolatok száma, melyre a kap-
csolat erőssége 0 és 1 között van. Ekkor a lehet-
séges gráfok száma 2k≤2n(n-1).  (Az 1. példában k 
értéke 3, így a lehetséges megoldások száma: 
23=8.) A szóba jöhető megoldások között itt sem 
szerepelhet olyan gráf, ahol az élek száma kisebb, 
mint n-1. (Így a szóba jöhető megoldások száma az 
előző példában 8-1=7.) 

Ha sok lehetséges kapcsolat van az egyes te-
vékenységek között, akkor már k=100 elemnél a 
lehetséges megoldások kiszámítása reménytelen 
vállalkozásnak tűnik, hiszen egy lehetséges variá-
ció esetén topológikus rendezés segítségével kell 
majd eldöntenünk, hogy egy lehetséges gráf-variá-
ció megengedett megoldás-e (vagyis háló). Mivel a 
topológikus rendezés futásideje O(nlog(n)), így 
könnyen belátható, hogy k≤n(n-1) esetén 
O(2knlog(n)) ideig tartana a lehetséges hálók kiér-
tékelése. Ezért szükséges tovább redukálni a le-
hetséges megoldások halmazát. 

Módszerünkben kihasználjuk a háló összes tu-
lajdonságát. Ha egy hálóban irányított kör van, 
akkor topológikusan nem rendezhető, így olyan 
eseteket nem vonhatunk be, ahol kör lenne a há-
lózatban. Felhasználjuk, hogy abban az esetben, 
ha nincs kör egy egyszerű gráfban, akkor a gráf 
adjacencia mátrixa átrendezhető ún. felsőhárom-
szög mátrixba. Módszerünk egy back-tracking el-
járás, mely bejárja a lehetséges megoldásokat, 
azokat a megoldásokat pedig, amelyek nem jö-
hetnek szóba, figyelmen kívül hagyja. 
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AA  mmóóddsszzeerr  llééppéésseeii::  
0. lépés: a redukált kapcsolati mátrix meghatá-

rozása. A mátrix átrendezése felsőháromszög 
mátrixszá. Ha nem rendezhető át, akkor nincs 
megoldása a feladatnak -> STOP, ellenkező 
esetben ugrás az első lépésre. 

1. lépés: Ha az élek száma (m) nagyobb, mint a 
csúcsok száma (n)-1, akkor a topológikus 
rendezés elvégzése. Ha nem, akkor ugrás a 
2b.-re. Ha megengedett a megoldás 
(topológikusan rendezhető, egy kezdő és egy 
végpontja van a gráfnak), akkor ugrás a 2a. 
lépésre, ellenkező esetben a 2b.-re. 

2a.  lépés: A megoldás kiírása. A következő él 
kiválasztása. Csak olyan él választható ki, 
amely a felső háromszögben van, és korábban 
nem választottuk ki. Tehát (Ai,Aj) esetén i>j. Ha 
nincs kiválasztható él, akkor ugrás a 3. lé-
pésre, ha van kiválasztható él, akkor ugrás az 
1. lépésre. 

2b.  lépés: Lehetséges tevékenység kiválasztása. 
Csak olyan tevékenység választható ki, ahol 
az adjacencia mátrix átrendezhető felsőhá-
romszög mátrixszá és korábban ezt az élt nem 
választottuk ki. Ha nem választható ki, akkor 
ugrás a 3-as pontra. Ha van kiválasztható él, 
akkor ugrás az 1. pontra. 

3.  lépés: Egy kiválasztott kapcsolat redukciója, 
ha a kapott gráf már szerepel a megoldások 
között, vagy a redukció után a gráf nem 
megengedett, akkor kilépés az ágból, egyéb-
ként ugrás az 1. pontra.  

AA  mmóóddsszzeerr  ppsszzeeuuddoo  kkóóddjjaa::  

 

2. példa 
Tekintsük az előző példát. Ekkor a kapcsolati mátrix 

a következő: 
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A redukált kapcsolati mátrix: 
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A lehetséges megoldások száma elvileg 23=8. Mivel 
azonban a redukált kapcsolati mátrixban az élek 
száma kisebb, mint 3, így ez nem lehetséges 
megoldás (1d. ábra). A módszer szerint most egy új 
élt kell bevenni. Az egyik lehetséges él a 
(A1,A3)=0.5 (1f. ábra). Itt a kiválasztott élek száma 
3, de a topológikus rendezés után a gráf nem tel-
jesíti a háló definícióját. Ezért újabb élt kell kivá-
lasztani. Újabb él lehet a (A2,A3)=0.5. A kiválasz-
tott élek száma már 4 (1e. ábra), a gráf 
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topológikusan rendezhető, és teljesíti a háló definí-
cióját. Újabb kiválasztás (A2,A4)=0.5 után 1c. ábrát 
kapjuk. Topológikusan rendezhető a gráf és a háló 
definícióját teljesíti. Több él már nem választható ki, 
így élt kell elvenni a gráfból. (A2,A3)=0.5 élet el-
véve 1b. ábra szerinti gráfot kapjuk, amely meg-
engedett megoldás. Újabb élt már nem vehetünk el, 
mert (A2,A4)=0.5 elvéve egyrészt ismét 1f-hez 
jutnánk, ami ráadásul nem is megengedett, ezért a 
további redukciónak sincs ezután értelme, 
(A1,A3)=0.5-öt elvéve 1h ábrához jutunk, ami 
szintén nem megengedett megoldás, tehát ebből az 
ágból kilépünk. Így visszajutunk az 1c. megoldás-
hoz. Innen (A1,A3)=0.5–öt választva 1g. ábrához 
jutunk, ami megengedett megoldás. 
(A2,A4)=0.5–öt elhagyva 1a ábrát kapjuk, ami 
szintén megengedett megoldás. 

Az előző példában számos háló nem megen-
gedett volt, így a továbbiakban csak azokat a be-
következéseket kell tekintenünk, ami megengedett 
háló és a menedzsment számára megvalósítható. 
Ha e kritériumokat figyelembe vesszük, akkor a és b 
variáns egyenlő valószínűséggel következhet be.  

A backtracking eljárás a lehetséges megoldások 
számításakor nem veszi figyelembe azokat a mát-
rixokat, melyek nem rendezhetők át felsőhárom-
szög mátrixszá (pl. kör van a hálózatban). Azonban 
így is túl sok olyan megoldást jár be, melyek biz-
tosan nem lehetnek megengedett megoldások, 
másrészt a menedzsment szempontokat sem 
vesszük figyelembe, (pl. bizonyos számú reláció 
felett nem engedünk meg megengedett megoldá-
sokat, vagy az egy csúcshoz kapcsolódó relációk 
számát maximalizáljuk.) Az ilyen korlátozó feltéte-
leket megfogalmazva a lehetséges megoldások 
számát tovább csökkenthetjük, így a szelekció 
esetén (18. sor) az ilyen lehetséges megoldásokat 
nem vesszük figyelembe.  

Megjegyzés: Jelölje az összes megoldás hal-
mazát P. Ebből a topológikusan és a menedzsment 
szempontjából is megengedett megoldások hal-
maza Q (QP). Az összes tevékenység bekövet-
kezési valószínűsége p=1, hiszen a bekövetkezé-
sek teljes eseményrendszert alkotnak, míg azon 
projektek bekövetkezési valószínűségeinek ösz-
szege q≤p=1, amelyek mind topológikusan, mind a 

menedzsment szempontjából megvalósíthatók. (Az 
előző példában p=1, q=0.125+0.125=0.25) 
Definíció: Egy i-edik (topológikusan és menedzs-
ment szempontból egyaránt) megengedett projekt 
qi megvalósulási valószínűsége a bekövetkezési 
valószínűsége osztva az összes megengedett 
projekt bekövetkezési valószínűségével. qi=pi/q 
Példa: Adott célfüggvényre nézve optimális meg-
oldás kiválasztása 

Tekintsük az előző példát. Most a kapcsolati 
erősségek jelöljenek döntéshozói preferenciákat. 
Legyenek a tevékenységek lefutási idői a követ-
kezőképpen megadva: 

1A
d  = 5nap, 

2A
d =10nap, 

3A
d =7nap, 

4A
d = 6nap. 

A célfüggvény legyen a minimális átfutási idő! Kor-
látozó feltétel pedig: az adott projekt megvalósulási 
valószínűsége legyen legalább 0.4. Ekkor a) és b) 
megoldás esetén a megvalósulási valószínűség 0.5, 
a többi esetben 0. Ezek közül az  
a) megoldás esetén az átfutási idő= 

1A
d +

2A
d +

3A
d +

4A
d = 

= 5 nap + 10 nap + 7 nap + 6 nap = 28 nap 

b) megoldás esetén az átfutási idő  
1A

d  + max(
2A

d ,
3A

d ) + 
4A

d = 5 nap + max(10 nap, 
7 nap) + 6 nap = 21 nap.  

A fentiek szerint a b) változatot választják. A tevé-
kenységek rendben lezajlanak és a tevékenység-
sort sikeresnek ítélik, ezért a megoldásban részt 
vett bizonytalan relációk értékét 10%-al növelik. 
Ekkor (A1,A3)=0.5+0.1=0.6. (A2,A4)=0.6. Szintén 
két lehetséges megoldást kapunk. Ekkor  
a) megoldás bekövetkezési valószínűsége: 

 p1=(A1,A2) *(A1,A3)*(A2,A3)*(A2,A4)*(A3,A4) 
=1*(1-0.6)*0.5*(1-0.6)*1=0.08;  

b) megoldás bekövetkezési valószínűsége 
p2=(A1,A2)*(A1,A3)*(A2,A3)*(A2,A4)*(A3,A4)=1
*0.6**(1-0.5)*0.6*1=0.15. Ekkor q=0.08+0.15=0,23; 
q1=0.08/0.23=0.3478; q2=0.15/0.23=0.6522. Ekkor a 
korlátozó feltétel miatt a) megoldás ki is esik, hiszen 
az előírtak szerint kisebb, mint 0.4. 

Megjegyzés: Ha egy tevékenységsor teljes egé-
szében ismétlődhet, akkor a projekt szó, illetve a 
projekttervezés, mint fogalom használata vitatható, 
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ugyanis nem teljesül az egyediség, mint feltétel. 
Azonban a legtöbb projekt során bizonyos tevé-
kenységek végrehajtása ismétlődhet, még akkor is, 
ha ehhez tartozó idő-, erőforrás- és költségadatok 
különbözőek lehetnek. Sok projekttervező szoftver 
ezt ki is használja oly módon, hogy a logikai hálót, 
mint „projektsablont” le lehet menteni és későbbi 
alkalmazásra fel lehet használni (pl. MS Project, 
Primavera stb.). A javasolt módszerünk ettől a 
megoldástól annyiban tud többet, hogy nem csak a 
logikai kapcsolatokat, hanem a kapcsolati erőssé-
geket, illetve a megvalósítás során szerzett ta-
pasztalatokat is tárolni tudja.  

Ezenkívül projekttervezési technikákat nem 
csak projektek kezelésére, hanem pl. egyedi és 
kissorozatgyártás termelésirányításában is lehet 
alkalmazni [12]. A visszavezetés, tapasztalatgyűjtés 
ebben az esetben még hangsúlyosabb lehet. 

Példa: Általánosított PERT-módszer átalakítása 
SNPM-be. (Ebben az esetben a kapcsolati erős-
ségekhez tartozó valószínűségek bekövetkezési 
valószínűséget és nem döntési preferenciákat je-
lölnek. Bekövetkezési valószínűségek kezelése 
esetén nincs mód az előző feladatban bemutatott 
tapasztalatok visszavezetésére.) 

Tekintsük a következő egyszerű példát. Tegyük 
fel, hogy egy A tevékenység elvégzése után két 
alternatíva bekövetkezése lehetséges. Ennek meg-
felelően a két elvégzendő tevékenység B vagy C. 
Ennek GERT hálója a 2.a ábra alapján szemlél-
tethető. 2.b ábra mutatja a tevékenység-csomó-
pontú hálóba való átrajzolást. Ennek alapján a 
kapcsolati mátrix, és a redukált kapcsolati mátrix a 
következőképp írható fel:  
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2.a ábra: GERT- 

háló 

 
2.b ábra: 

tevékenység- 
csomópontú 

háló 

 
2.c ábra: p1=0.25 
nem lehetséges 

megoldás 

 
2.d ábra: p2=0.25 

megengedett 
megoldás, 

q2=0.25/0.5=0.5 

 
2.e ábra: p3=0.25 

megengedett 
megoldás, 

q3=0.25/0.5=0.5 

 
2.f ábra: p4=0.25 
menedzsment 
számára nem 
megengedett 

megoldás 

 

GGyyaakkoorrllaattii  aallkkaallmmaazzááss  
Az SNPM eljárás valós alkalmazásának előnyeit 
egy, a gyakorlatban kipróbált példával illusztráljuk. 
Módszerünk egy multinacionális vállalat valós pro-
jektjének végrehajtása során került kipróbálásra. Az 
elemzés alapját egy 37 tevékenységből álló, ter-
mékbevezetést magába foglaló folyamat képezte.  

A munka első lépéseként az egyes feladatok 
közötti kapcsolatokat, valamint az egyes tevé-
kenységek teljesítési idejét határoztuk meg vállalati 
szakemberek segítségével. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 - 0,5 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 - 0 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0
3 0 0 - 1 0,6 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 - 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0
5 0 0 0 0 - 0 0,5 0,8 0,5 0,5 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0,5 0,6 0,5 0,6 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 - 1 1 1 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 - 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 1 1 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 1 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,5 0,6 0,5
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  

3. ábra: Részlet az adjecencia mátrixból 
Mint ismeretes, ha a táblázatban található kapcso-
lati erősségeken változtatunk, a későbbi eredmé-
nyek ennek függvényében szintén változhatnak. A 
módszer ezen tulajdonsága miatt alkalmas az 
SNPM egy szakértői rendszer kiegészítő modulja-
ként dolgozni, mivel adatai újrafelhasználhatóak. A 
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bekövetkezési valószínűségek meghatározásakor 
az alábbi tényezőket vettük figyelembe: technoló-
giai sorrend, rendelkezésre álló és a szükséges 
erőforrások aránya (emberi ill. műszaki értelem-
ben), aktuális piaci tényezők (pl.: sürgős rendelés) 
stb. Ha egy lehetséges lefutási változat bekövet-
kezése 80% (kapcsolat erőssége: 0,8), akkor az azt 
jelenti, hogy a tevékenységek közötti kapcsolatok 
alapján 10 esetből 8-szor ez a lefutási variáció fog 
bekövetkezni célfüggvények alkalmazása nélkül. 
Fontos megjegyezni, hogy a célfüggvény elsődle-
ges prioritású a valószínűségértékkel szemben. Jó 
példa erre a vizsgált projekt során tapasztalt eset, 
ahol az eredeti lefutás több mint 90%-os bekövet-
kezési valószínűséggel bírt, mi mégis a másikat 
javasoltuk, mivel az rövidebb idő alatt és kevesebb 
költségek mellett teljesíthető. 

A feladatok közötti kapcsolatok becslésekor a 
feltétlen rákövetkezéseket 1-essel, a lehetséges 
kapcsolatokat (tehát a párhuzamos teljesíthetősé-
get is) alapesetben 0,5-tel jelöltük. Ettől olyan 
esetekben tértünk el, amikor nagyobb volt a való-
színűsége az adott rákövetkezésnek. Kiindulási 
alapul minden esetben az eredeti hálót használtuk 
fel (4. ábra), melyet MS Project segítségével áb-
rázoltunk.  

Munkánk során a feladatok párhuzamosítására 
való törekvésünk mellett azokat a lehetőségeket 
vizsgáltuk, melyek megengedett megoldásokat 
eredményeznek. Döntési alternatívák felmerülé-
sekor célfüggvényként a minimális átfutási időt és a 
bekövetkezési valószínűséget tartottuk szem előtt. 
Így kaptuk meg a végső hálódiagramokat (5. ábra).

 

 
4. ábra: A projekt első 7 eleme alapesetben 
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5. ábra: A projekt első 7 eleme javasolt lefutási sorrendben 

 
A teljes folyamat hatékony megvalósításának mé-
résére a megtérülési idő értékét alkalmaztuk. Ezen 
mutatószám mellett minden esetben meghatároz-
tuk az új átfutási időket és az azok hatásaként 
összköltségek szintjén jelentkező költségcsökke-
nés mértékét is. Meghatároztuk minden esetben az 
egyes lépésekhez tartozó tartalékidőket is. A több 
tartalékidő jobban kezelhetővé teszi a folyamatot, 
mivel a teljesítés közben több határidős csúszás 
válik lehetővé anélkül, hogy a teljes projekt tervezett 
befejezési ideje megváltozna, (igaz több erőforrásra 
lesz egy időben szükség, ez azonban itt korlátozó 
feltételként jelentkezett, vagyis olyan esetek, me-
lyeknél az erőforrás-szükséglet nem volt teljesíthető 
a menedzsment szempontjából nem megengedett 
megoldásként szerepeltek). A kritikus úton lévő 
tevékenységek tartalékideje mindig nulla, vagyis 
nincs megengedett hibahatár, különben csúszik az 
egész projekt tervezett befejezése. Ebből kifolyólag 
a kritikus utak számának csökkenéséből a teljes 
tartalékidő növekedésére lehet következtetni. [13] 

Munkánk során két feltételezéssel éltünk. Az 
első, hogy az egyes lépések párhuzamosítását 
csak olyan esetekben alkalmaztuk, ahol volt szabad 
kapacitás annak elvégzésére, így az nem igényelt 
többlet-erőforrást. Második feltételezésünk a válla-
lati szakemberek döntésére való hagyatkozás. A 
kapcsolati mátrix alapján elméletileg az összes 
megengedett megoldás 265=3,68*1019. Ez a gya-
korlatban kevesebb volt, mivel adottak voltak olyan 
lehetőségek, melyek azonnal kizárhatóak. (Például 
az üzleti terv kidolgozását, végleges frissítését 

minden esetben az utolsó lépésként kell elvégezni, 
mivel csak akkor van már lezárva az összes korábbi 
feladat, melyeknek az adatait rögzíteni kell.)  

Vizsgálataink eredményeképp jutottunk el a 
végső megengedett megoldáshoz, mely a tevé-
kenységek párhuzamosításának köszönhetően 7 
munkanap megtakarítást jelentett.  

ÜÜtteemmtteerrvveekk  éérrzzéékkeennyyssééggvviizzssggáállaattaa  
Bár vannak olyan módszerek (pl. PERT, GERT 
stb.), melyekkel a becslésből adódó tevékeny-
ség-időtartamokra vonatkozó becslési bizonyta-
lanságokat lehet kezelni. Az előzőekben bemutatott 
módszernél ezen túlmenően még a logikai rákö-
vetkezésekből adódó preferenciákat/bekövetkezési 
bizonytalanságokat is lehet modellezni. Ezek a 
módszerek önmagukban azonban nem képesek az 
előre nem várt, pl. időjárásból adódó csúszásokat, 
esetleges erőforrásigény-változásokat kezelni. 
Tanulmányunk második részében arra kerestük a 
választ, hogy hogyan hatnak az ilyen jellegű előre 
nem várt, a becslési bizonytalanságon túlmutató 
változások a projektütemtervekre. Ha található egy 
projekt erőforrás-, idő- és költség-optimális meg-
oldása (lásd: Működő projektek optimális erőfor-
rás-tervezése), akkor vajon ezek az optimális 
megoldások mennyire érzékenyek a (pl. idő, erő-
forrás) paramétereinek megváltozására. 

Az érzékenységvizsgálat véleményünk szerint 
fontos területe lesz az olyan jellegű ütemezéseknek, 
ahol kritikus a tevékenységek megfelelő időbeni 
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végrehajtása, maga a kutatás sok újdonságot rejt a 
tervezéssel kapcsolatban. Arra a kérdésre is vá-
laszt kaphatunk, hogy amennyiben meghatározunk 
egy optimális ütemtervet és egy-egy paraméter 
megváltozik, akkor ez a megváltozás milyen ha-
tással van az egész projektre ütemtervére. Vagyis 
az optimum mennyire érzékeny az egyes tevé-
kenységek időszükségletének, erőforrásigényének 
kismértékű változására. A valóságban ugyanis 
gyakran előfordul, hogy az előre betervezett ütem-
tervhez képest megváltoznak az egyes tevékeny-
ségek lefutási idői és/vagy erőforrás-szükségletei, 
ezért fontos kérdés, hogy a megváltozott paramé-
terek ismeretében meghatározható-e egy adott (pl. 
lehető legkorábbi/legkésőbbi kezdés, egyenletes 
erőforrás-kihasználás stb.) célfüggvényre nézve új 
optimális megoldás. Olyan projekteket vizsgáltunk, 
melyek sok illetve kevés párhuzamos tevékeny-
séggel rendelkeztek és arra voltunk kíváncsiak, 
hogy egy-egy paraméter megváltozása esetén (le-
futási idő vagy erőforrás) melyiknek az optimuma 
lesz „érzékenyebb”. 

Szoftveres szimulációs eljárás alkalmazásával 
készítettünk ütemterveket, amiket részletesen 
elemeztünk. Ezt követően, egy gyakorlatban meg-
valósult projekten vizsgáltuk meg az idő és az 
erőforrás véletlenszerű változását. 

MMuunnkkaahhiippoottéézziisseekk  
Mielőtt szimulációs modellünket felépítettük volna a 
következő munkahipotéziseket fogalmaztuk meg. 
MH1 Az a projektütemterv, amiben kevés a pár-
huzamos tevékenység, érzékenyebb a tevékeny-
ség időtartamának változására, mint az az azonos 
tevékenységszámú projektütemterv, amiben több a 
párhuzamos tevékenység. Az első munkahipotézist 
arra alapoztuk, hogy a nem kritikus úton lévő pár-

huzamos tevékenységek tartalékidővel rendelkez-
nek, ami felhasználható például akkor, ha a tevé-
kenység lefutási ideje váratlanul megnövekszik. Ha 
a változás kismértékű, akkor annak nem lesz ha-
tása a projektütemterv teljes átfutási idejére. Ha az 
első munkahipotézisünk igazolódik, akkor a gya-
korlatban a tervezés során érdemesebb lesz a vé-
letlen hatások kivédése érdekében inkább a pár-
huzamos tevékenységeket előnyben részesíteni. 
MH2 Az a projektütemterv, amiben sok a párhu-
zamos tevékenység, érzékenyebb az egy időben 
szükséges erőforrások felhasználására, mint az az 
azonos tevékenységszámú ütemterv, amiben ke-
vesebb a párhuzamos tevékenység. Ha ugyanab-
ban az időben egyszerre több munka is folyamat-
ban van, akkor szükségszerűen több erőforrást kell 
biztosítanunk, mintha a feladatokat egymás után 
hajtanánk végre. (Feltéve, ha utóbbi eset lehetsé-
ges!) Mivel a legtöbb projekt nem bővelkedik a 
rendelkezésre álló erőforrásokban, ezért a sok 
párhuzamos tevékenységet tartalmazó projekt-
ütemterv erőforrásigényében bekövetkező válto-
zásokra érzékenyebb lesz, mint a kevesebb pár-
huzamos tevékenységű projektütemterv. Ha be-
igazolódik a második munkahipotézisünk, akkor a 
gyakorlatban az erőforrásra érzékeny időszakok-
ban – ha technikailag lehetséges – törekedni kell az 
egymás után – sorosan – kialakított tevékenysé-
gekre. 

AAllkkaallmmaazzootttt  mmooddeelllleekk,,  mmóóddsszzeerreekk  
Mielőtt valós környezetben, valós projekteken 
teszteltük volna hipotéziseinket, szimulációs 
szoftver segítségével generáltunk különböző típusú 
ún. alaphálókat. 
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6. ábra: alaphálókat generáló szoftver (MPM-gráf generátor) 

 
Ezen alaphálók generálását négy szempont figye-
lembevételével végeztük.  
– Az első szempont szerint különböző nagyságú, 

tehát különböző tevékenységszámmal rendelke-
ző hálókat vizsgáltunk meg. 50, 100, 150, 200 
(összesen négy eset) tevékenység szerepelt 
egy-egy hálóban. Ezzel gyakorlatilag kis és kö-
zepes projekteket tudtunk modellezni. 

– A második szempontunk a kritikus úton lévő 
tevékenységek száma volt. Ha sok tevékenység 
van a kritikus úton, akkor laposabb hálót, míg ha 
kevés tevékenység van a kritikus úton, és ezzel 
párhuzamosan akkor szélesebb hálót kapunk. A 
kritikus utakon lévő tevékenységek számát 
%-ban adtuk meg. Ezek rendre 5%, 10%, 15%, 
20%, 25%, 33%, 50% (összesen hét eset).  

– A harmadik szempontunk a kiválasztásban sze-
replő tevékenységek százalékos aránya volt. 
Ezzel azt próbáltuk meg modellezni, hogy nem 
mindegyik tevékenységnek változik meg az 

erőforrásigénye, illetve a lefutási ideje, A prog-
ram véletlenszerűen választja ki, hogy a tevé-
kenységek hány százalékának paraméterei vál-
tozzanak meg. Ez nálunk rendre 5%, 10%, 15%, 
20% és 25% (összesen öt eset) volt. Azért nem 
változtattuk meg pl. mind a 100%-át a tevé-
kenységeknek, mert azzal már nem a véletlen 
hatást, hanem a becslési bizonytalanságot szi-
muláltuk volna. A becslési bizonytalanságokkal 
kapcsolatban korábban már nagyon sok publi-
káció készült. Bár programunkkal ezt a területet 
is vizsgálni lehet, mi konkrétan csak a véletlenül 
bekövetkező változások hatásaira voltunk kí-
váncsiak. 

– Negyedik paraméternek a megváltozás (növe-
kedés) maximális arányát tekintettük, melyek 
rendre (10%, 20%,.., 100% voltak, összesen tíz 
lehetséges eset). Ha pl. egy tevékenység idő-
tartama 10 nap és maximálisan 20 %-al változ-
hatnak meg a tevékenységek időtartamai, akkor 
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a tevékenység időtartama maximum 10 nap * 1,2 = 12 nap lehet 
 

 
7. ábra: A kritikus úton lévő tevékenységek aránya nagy  A projekt kevés párhuzamos tevékenységet 

tartalmaz. A projekt hálója „keskeny”. 

 
8. ábra: a kritikus úton lévő tevékenységek aránya kicsi  A projekt sok párhuzamos tevékenységet tar-

talmaz. A projekt hálója „széles”. 
 
Mindegyik eshetőségre (alaphálóra) 100 darab 
szimulációt végeztünk, ami a négy paramétert fi-
gyelembe véve 4*7*5*10*100=140 000 szimulációt 
eredményezett. Mivel mind a tevékenységek vál-

tozására, mind pedig az erőforrások változásaira is 
elvégeztük a szimulációkat, így már összesen 
280 000 eredményt kaptunk. 

Érdemes megjegyezni, hogy az első két para-
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méter a háló struktúrájára (1. nagyságára, 2. a háló 
„alakjára”) vonatkozik, míg a másik két paraméter a 
véletlen hatásokat írja le (3. a kiválasztásban sze-
replő tevékenységek aránya, 4. a tevékenységek 
maximális megváltozása). 

Az előzőekben megfogalmazott munkahipoté-
ziseink helyességét úgy vizsgáltuk, hogy megnéz-
tük, hogyan változott a projekt átfutási ideje, illetve 
átlagos erőforrás-szükséglete a négy magyarázó 
paraméter függvényében. Erre egy ún. regressziós 
modellt építettünk, ahol az x1, x2, x3, x4 magyarázó 
változók voltak, míg az átfutási idő százalékos 
változása y1, az átlagos erőforrás-szükséglet szá-
zalékos változása pedig y2 volt.  

Tekintsük először, hogy a tevékenységek idő-
tartamainak megváltoztatása milyen hatással van 
az átfutási idő, valamint az átlagos erőfor-
rás-szükséglet megváltozására. Ezek alapján a 
regressziós egyenletek a következők: 

443322111 xxxxy    (1) 

443322112 xxxxy    (2) 

 és  paraméterek mutatják, hogy a regressziós 
egyenlet magyarázó változói mennyire befolyásol-

ják az átfutási idő (1), valamint az átlagos erőfor-
rás-szükséglet változását (2).  

Megjegyzés: F-próbával lehet megvizsgálni, 
hogy az egyenletek együtthatói 0-ák-e. Ha ez 
fennállna, akkor a (1)-(2) modellünk nem jó. 
t-próbával lehet vizsgálni, hogy az egyes paramé-
terek külön-külön 0-ák-e. Ha van olyan együttható, 
ami lehet 0 adott valószínűséggel, akkor az az 
egyenlet elhagyható. Ellenkező esetben azt 
mondjuk, hogy ha nem lehet pl. 99%-os bizton-
sággal 0, akkor nem hagyható el az egyenletből, 
vagyis szignifikáns. Azt, hogy a modell mennyire jól 
illeszkedik az egyes pontokra az R2-együtthatóval 
tudjuk mérni, mely teljes illeszkedés esetén 1, ha 
pedig a modell nem magyarázza a mért értékeket, 
akkor 0. 

A 140 000 mintára elvégezve a kiértékelést azt 
kapjuk, hogy minkét modellegyenlet esetén mind az 
F-próba szerint az egyes modellek, mind pedig 
t-próba szerit az egyes együtthatók szignifikánsak 
99,9%-os biztonsági szinten. R2 értéke mindenütt 
0,9 felett van, ami azt mutatja, hogy (1)-(2) össze-
függés nagyon jól leírja az időtartam-változások 
hatását. Az egyes együtthatókra kapott értékeket az 
1. táblázat mutatja. 

1. táblázat: paraméterváltozások hatásainak erőssége 
A projekt átfutási idejére gyakorolt hatások Az átlagos erőforrás-szükségletre gyakorolt hatások  

-együtth. Jelentés -együtth. Jelentés 
1 -3,8.10-5 Minél több tevékenységet tartalmaz a 

háló, annál kisebb a megváltozások 
hatása az átfutási időre. 

2,77.10-5 Minél több tevékenységet tartalmaz a 
háló, annál nagyobb a megváltozások 
hatása az átlagos 
erőforrás-szükségletre. 

2 0,011 Minél hosszabb egy hálóban a kritikus 
út, annál inkább érvényesül a hatása 
az átfutási időre. (Lásd MH1) 
 

-0,08 Minél rövidebb egy hálóban a kritikus út, 
annál inkább érvényesül a hatása az 
átlagos erőforrás-igényekre. (Lásd 
MH2) 

3 -0,029 Minél kevesebb tevékenység esetén 
történik változás, annál nagyobb lesz 
ezek hatása az átfutási időre nézve. 

0,021 Minél több tevékenység esetén történik 
változás, annál nagyobb lesz ezek 
hatása az átlagos 
erőforrás-szükségletek változására 
nézve. 

4 0,106 Minél inkább változott a 
tevékenységek időtartama, annál 
nagyobb lett a háló átfutási ideje. 

-0,071 Minél inkább változott a tevékenységek 
időtartama, annál kisebb lett a háló 
átlagos erőforrás-szükségleteire nézve. 

 
Fontos leszögezni, hogy ebben a szimulációban 
csak a tevékenységek időtartamát változtattuk meg. 

Az erőforrás-szükségletét nem. Mégis a tevé-
kenységek időtartam változása is hatott az átlagos 
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erőforrás-szükségletre. Ennek megértése végett 
tegyük fel, hogy van egy olyan tevékenység soro-
zatunk, ami összesen két tevékenységből áll. A 
tevékenység időtartama legyen 5 nap. Erőforrás 
szükséglete 4 fő. B tevékenység időtartama szintén 
5 nap erőforrás-szükséglete viszont 5 fő. Ekkor az 
átfutási idő 5 nap + 5 nap = 10 nap. Az átlagos 
erőforrás-szükséglet (4 nap * 5 fő + 5 nap * 5 fő) / 10 
nap = 4,5 fő. Ha A tevékenység elhúzódik még 2 
napot, akkor már 7 napig fog tartani. Ekkor az át-
futási idő 10 nap + 2 nap = 12 napra fog változni. 
Továbbra is 4 fő fog A tevékenységen dolgozni. 
Ekkor az átlagos erőforrás/szükséglet (7 nap * 4 fő 
+ 5 nap * 5 fő) / 12 nap = 4,4167 fő lesz, tehát a az 
átlagos erőforrás-szükséglet ugyan csökkent, de ne 
feledjük el, hogy 2 napig tovább kell 4 embert fog-
lalkoztatni. 
A kapott együtthatók értékelése: 
– Mindkét esetben az első paraméter, mely a háló 

nagyságára utal elhagyható. Ugyan értéke szig-
nifikáns, mégis hatása elenyésző. Ez számunkra 
azt jelenti, hogy az itt levont következtetések 
gyakorlatilag függetlenek a háló nagyságától, 
vagyis az elvégzett tevékenységek számától. 

– A második paraméter értéke azt jelöli, hogy ha 
kisebb a kritikus út, vagyis szélesebb a háló, több 
párhuzamos tevékenységet hajtanak végre akkor 
az átfutási idő kevésbé lesz változékony (ezzel 
az első munkahipotézisünk látszik igazolódni), 
míg az átlagos erőforrásigény a „keskenyebb”, 
kevesebb párhuzamos tevékenységet tartalmazó 
projektek esetén kevésbé változik (a második 
munkahipotézisünknek megfelelően). 

– A harmadik paraméter számunkra kissé meglepő 
volt. Azt mutatta, hogy minél több tevékenység 

időtartama változik, annál kevésbé hat a projekt 
átfutási idejére. Az eredmény további vizsgálatot 
igényel. Lehetséges magyarázatnak tűnik, hogy 
ha egy sok párhuzamos tevékenységet tartal-
mazó projekt esetében változnak meg véletlen-
szerűen a tevékenységek, az alternatív úton lévő 
tevékenységek változása általában kevésbé 
befolyásolja az átfutási időt (lásd előző pont, 
1-es, munkahipotézis), míg egy „keskenyebb”, 
kevés párhuzamos tevékenységet tartalmazó 
projekt esetén már kevésszámú kritikus úton lévő 
tevékenység megváltozása is jelentősen befo-
lyásolhatja a projekt átfutási idejét.   

– A negyedik paraméter azt mutatja, hogy minél 
nagyobb mértékben változik meg a tevékenység 
időtartama, annál nagyobb mértékben változik a 
projekt átfutási ideje, és annál jobban csökken az 
átlagos erőforrás-szükséglet. (Lásd előző példa) 

Hasonló modell állítható fel, ha a tevékenységek 
erőforrás-igényeinek változását vizsgáljuk. Ekkor 
csak az átlagos erőforrás-szükségletet kell tekin-
tenünk, ugyanis a tevékenységek időtartama nem 
változik, így az átfutási idő sem. Ezek alapján a 
regressziós egyenlet a következő: 

443322113 xxxxy    

Itt is mind a modell szignifikanciáját vizsgáló 
F-próba, mind pedig az együtthatók 
szignifikanciáját vizsgálót t-próba 99,9%-os biz-
tonsági szint mellett azt mutatja, hogy a modellünk 
szignifikáns. R2 értéke 0,9, ami azt mutatja, hogy a 
modellünk magyarázóképessége is nagyon jónak 
mondható. A kapott együtthatókat a 2. táblázat 
szemlélteti. 

2. táblázat: paraméterváltozások hatásainak erőssége 
 -együttható Jelentés 
1 -1,4.10-5 Minél több tevékenységet tartalmaz a háló, annál kisebb a megváltozások hatása az átlagos 

erőforrás-szükségletre. 
2 -0,04 Minél rövidebb egy hálóban a kritikus út, annál inkább érvényesül a hatása az átlagos 

erőforrás-igényekre. (Lásd MH2) 
3 -0,105 Minél kevesebb tevékenység esetén történik változás, annál nagyobb lesz ezek hatása az 

átlagos erőforrás-szükségletek változására nézve. 
4 1,415 Minél inkább változott a tevékenységek erőforrás-szükséglete, annál nagyobb lett az átlagos 

erőforrás-szükséglet. 
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Látható, hogy az első tényező, még szignifikans 
volta ellenére is elhagyható az egyenletből, mert 
hatása nem számottevő. Ebben az esetben is iga-
zolódni látszik 2. munkahipotézisünk helyessége, 
miszerint a több párhuzamos tevékenységet tar-
talmazó hálók érzékenyebbek az erőfor-
rás-szükségletek változására.  

Mindegyik egyenletben az első két paraméter a 
háló struktúrájára vonatkozott, (melyek közül a háló 
nagyságára vonatkozó paraméter elhagyható volt), 
a másik kettő pedig a véletlenhatásokat mutatta be. 

Ezért a továbbiakban képezhető egy f1=x2 és egy 
f2=x3.x4 változó. Ahol az első a háló struktúráját, míg 
a második a véletlenhatásokat írja le. (1)-(3) reg-
ressziós egyenleteket átírva kapjuk (4)-(6) egyen-
leteket. A kapott együtthatókat a 3. táblázat mutatja. 

22111 ffy    (4) 

22112 ffy    (5) 

22113 ffy    (6) 
 

3. táblázat: faktorok hatásainak erőssége 
 Csak a tevékenységek időtartamai változnak Csak a tevékenységek 

erőforrás-szükségletei változnak 
 A projekt átfutási idejére gyakorolt 

hatások 
Az átlagos erőforrás-szükségletre 

gyakorolt hatások 
Az átlagos erőforrás-szükségletre 

gyakorolt hatások 
  Jelentés  Jelentés  Jelentés 
S 
T 
R 
U 
K 
T 
Ú 
R 
A 

0,033 Minél hosszabb egy 
hálóban a kritikus út, 
annál inkább érvényesül 
a hatása az átfutási 
időre. (Lásd MH1) 

-0,020 Minél rövidebb egy 
hálóban a kritikus út, 
annál inkább érvényesül 
a hatása az átlagos 
erőforrás-igényekre. 
(Lásd MH2) 

-0,010 Minél rövidebb egy 
hálóban a kritikus út, 
annál inkább 
érvényesül a hatása az 
átlagos 
erőforrás-igényekre. 
(Lásd MH2) 

V 
É 
L 
E 
T 
L 
E 
N 
H 
A 
T. 

0,432 Minél inkább 
érvényesült a véletlen 
hatás, annál nagyobb 
lett a háló átfutási ideje. 

-0,299 Minél inkább érvényesült 
a véletlen hatás  
tevékenység-időtartomok 
megváltozásánál, annál 
kisebb lett a háló átlagos 
erőforrás-szükséglete. 

0,083 Minél inkább változott a 
tevékenységek 
erőforrás-szükséglete, 
annál nagyobb lett az 
átlagos 
erőforrás-szükséglet. 

 
A táblázatból jól látszik, hogy a szimulációk alapján 
munkahipotéziseink beigazolódni látszanak. A to-
vábbiakban egy valós projekten keresztül vizsgáljuk 
meg hipotéziseink érvényességét. 

AA  sszziimmuulláácciióóbbóóll  kkaappootttt  eerreeddmméénnyyeekk    
A következő két gyógyszergyári projekt ütemterv-
ének kidolgozásában magunk is részt vettünk. A 

beruházások rövid bemutatása után a korábbi 
megállapításainkat fogjuk tesztelni. 
Fermentortartály csőrendszerének kiépítése 
Általánosságban fermentálásnak nevezzük azt a 
folyamatot, amelynek során enzimek, mikroorga-
nizmusok hatására egyes élvezeti cikkek (például 
dohány, kávé, tea) sajátos zamata kialakul. A 
gyógyszergyártás területén fermentációs eljáráso-
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kat több helyen, leggyakrabban intermedier ter-
mékek előállításánál alkalmaznak. Ennek a folya-
matnak a fő helyszíne a fermentor, azaz az 
erjesztőtank, ami olyan laboratóriumi vagy üzemi 
edényzet, amelyben mikroorganizmusokat szapo-
rítanak. Egy beruházás részeként egy ilyen 

fermentortartályt és annak kellékeit telepítették egy 
üzemcsarnokba. Az egyik fontos feladat ezzel 
kapcsolatban a csővezetékek kiépítése volt, aminek 
az ütemtervét Microsoft Project programban ké-
szítettük el.

 

 
9. ábra: A fermentorokkal kapcsolatos csőszerelési munkák ütemterve (Gantt-diagram) 

 
Az üzem kérésére az eredetileg használt technoló-
giai kódokat megváltoztattuk. A munkát három fő 
részre lehet felosztani: 
– oltóvezetékek szerelése, 
– egyéb technológiai vezetékek szerelése, 
– köpenytérvezetékek szerelése. 

A feladatra 23 szakmunkás állt rendelkezésre.Első 
lépésként a Microsoft Projectben összeállított 
ütemtervből xml kiterjesztésű fájlt készítettünk egy 
segédprogram segítségével. Ezt a formátumot már 
be lehet olvastatni a szimulációban is alkalmazott 
programmal.
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10. ábra: A fermentortartály bizonyos csőszerelési munkáinak ütemterve MPM-gráf formában. 
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11. ábra: a csőszerelési munkákhoz tartozó 

erőforrásterhelési diagram. 

A hálótervben a kritikus út kilenc tevékenység 
hosszúságú, és ezzel párhuzamosan több tevé-
kenység is található. A korábbi tapasztalataink 
alapján azt állítjuk, hogy ebben a projektütemterv-
ben a véletlenül kiválasztott tevékenységek véletlen 
időtartamváltozása esetén a teljes projektidő nem 
fog jelentősen változni, mert a párhuzamos tevé-
kenységek tartalékidő-készlete „kivédi” a kritikus 
útra nézve a változások hatását. Beigazolódik-e az 
előbbi állításunk? 

Először lefuttattunk egy időtartamváltozás-szi-
mulációt az alapgráfon. (A tevékenységek 10%-a 
változott meg, legjobb eset 90%, legrosszabb 130%, 
eloszlás: egyenletes.) Ehhez egy megengedett 
megoldást kerestünk, majd egy újabb programmal 
megkerestük az optimális megoldást. Ezt kilencszer 
megismételtük. Az eredeti teljes projektidő = 32 nap, 
az eredmény szerint az egyes teljes projektidők alig 
változtak az eredetihez képest:  

4. táblázat: Időtartamváltozás 
Szimuláció 

száma 
Az optimális megoldás 
teljes projektideje (nap) 

1 32 
2 32 
3 33 
4 32 
5 32 
6 32 
7 32 
8 33 
9 32 

10 31 

Három esetben történt minimális – egy napos – 
eltérés az eredeti teljes projektidőhöz képest. A 
megengedett megoldások keresése miatt – ami sok 
időbe telt – mindössze tíz esetet vizsgáltunk meg. 
Az eredmények tükrében beigazolódni látszik az 
előbbi állításunk: az ütemterv teljes projektideje 
nem változott nagy mértékben a véletlenül kivá-
lasztott tevékenységek véletlen időtartam-változá-
sának hatásaként. 

A második állításunk: Abból adódóan, hogy a 
háló viszonylag kicsi (55 tevékenységből áll), a 
kritikus út rövid (tíz tevékenységből áll, de ebből 
kettő párhuzamos, ezért kilenc hosszúságú) és vele 
párhuzamosan több tevékenység is van, ezért a 
véletlenül kiválasztott tevékenységek véletlen 
erőforrásszükséglet-változása során az új átlagos 
erőforrás-szükséglet nem fog jelentősen eltérni az 
eredetitől. A szimuláció menet ugyanolyan, mint az 
előbb. Az eredmény: (Eredeti átlagos erőforrás 
igény = 2,33 egység. A tevékenységek 10%-a vál-
tozott meg, legjobb eset 0%, legrosszabb 140%, 
eloszlás: egyenletes.) 

5. táblázat: Erőforrás-szükséglet változása 

Szimuláció 
száma 

Az optimális megoldás 
átlagos erőforrás-szükséglete 

(egység) 
1 2,36 
2 2,36 
3 2,40 
4 2,33 
5 2,38 
6 2,35 
7 2,33 
8 2,35 
9 2,33 

10 2,36 

A kedvezőtlen eset lehetséges véletlen változását 
nagyra (40%-ra) állítottuk, mégis minimálisan 
emelkedett az átlagos erőforrás-szükséglet. 

KKrroommaattooggrrááff  oosszzlloopp  ffeellúújjííttáássaa  
A feladat hasonló volt, mint az előző projektben, 
azaz az ütemterv összeállítása, illetve annak ér-
zékenységvizsgálata. A kromatográfiás módszerek 
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közé azok az eljárások tartoznak, amelyeknél az 
elválasztandó alkatrészek két fázis között oszlanak 
meg; az egyik fázis álló (stacioner), a másik mozgó 
(mobilis), amely átáramlik az álló fázison. 

Az álló fázis szilárd anyag vagy folyadék, pon-
tosabban szilárd anyagra, úgynevezett hordozóra 
felvitt folyadék. A mozgó fázis lehet folyadék vagy 
gáz, ami egyben folyadék- vagy gázkromatográfiát 
jelöl. A kromatográfiás oszlopból először az a 
komponens lép ki, amelyik az oszlopban a legke-
vésbé fékeződik le. Ez általában a minta oldószere. 

 
12. ábra: a kromatográfiás elválasztás elve: Az „A” 

anyag az oszlop végén előbb kilép, mint a „B” 
anyag. 

A HPLC kromatográfia bemutatása 
Az eredeti elrendezésben a folyadékkromatográfiás 
elválasztás több órát, sőt több napot is igénybe 
vehet. Ez az időigényesség abból adódik, hogy 
mozgó fázis vándorlása az oszloptölteten keresztül, 
amit a gravitációs erő idéz elő, nagyon lassú. Rá-
adásul a hatékonyabb elválasztás miatt a töltetet 
képező részecskék átmérője kicsi kell, hogy legyen 
és ez jelentősen megnöveli az oszlop hidrodina-
mikai ellenállását, ami miatt még jobban lelassul a 
mozgó fázis mozgása. Ezt a kedvezőtlen tényt csak 

a mozgó fázis vándorlását előidéző erő lényeges 
növelésével lehet kompenzálni. Erre a célra olyan 
szivattyúk alkalmasak, amelyek képesek a mozgó 
fázist folyamatosan és pulzusmentesen 10 - 20 
MPa nyomáson átpréselni. Természetesen az 
egész berendezést – kezdve a mintaadagoló egy-
séggel, folytatva az oszloppal és a detektorral – 
ehhez a nagy nyomáshoz kell igazítani. Ezt a típusú 
folyadékkromatográfiát nevezik nagynyomású vagy 
nagyteljesítményű folyadékkromatográfiának és 
HPLC-nek rövidítik. (High-Pressure (Performance) 
Liquid Chromatography). 

Ezt a – lényegében – tisztító eljárást a gyártási 
folyamat utolsó harmadában alkalmazzák. Időtar-
tamát tekintve néhány órát (de többnyire fél napot) 
vesz igénybe. Az aprólékos munka során a szét-
választott anyagokat mindössze néhány deka-
grammban lehet mérni, de értékében több tízezer 
eurót képviselnek. A gyártás folyamatossága éppen 
ezért rendkívül fontos, ami előrevetíti a projekt 
kapcsán, hogy az valószínűleg idő és nem erőforrás 
kritikus lesz. (Tehát a beruházásba fektetett milliók 
bőven megtérülnek.) 
Az ütemterv vizsgálata 
A Microsoft Projekt programban elkészített munkát 
átkonvertáltuk a szimulációs programba. Az 55 
tevékenység többnyire szorosan egymást követően 
helyezkednek el, azaz a projekt „lapos”, kevés 
párhuzamos tevékenységgel rendelkezik. A kritikus 
út 27 tevékenységből áll, ami a teljes projekt közel 
50%-a. Ennek ismeretében következtetni lehet arra, 
hogy a beruházás erősen időkritikus tulajdonságú 
lesz. A projekt első egyharmadában jóformán nincs 
párhuzamos tevékenység, amelyek megfelelő tar-
talékidővel biztosítani tudnák a véletlen hatásokkal 
szembeni védelmet. 
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13. ábra: a kromatográf oszlop felújítása MPM-háló formában. 
A fermentortartály ütemtevének szimulációja során 
az esetek 30%-ban történt változás az eredeti teljes 
átfutási időhöz lépest. Itt azonban jóval kevesebb 
párhuzamos tevékenység van, és a kritikus út há-
romszor több tevékenységből áll. Ennek megfele-
lően a kromatográf oszlop felújításánál jóval na-
gyobb arányra lehet számítani, mint a 
fermentortartálynál A szimuláció menetén annyiban 
változtattam, hogy 10 helyett 100 darab szimulációt 
futtattam le. (A tevékenységek 10%-a változott, 
legjobb eset 90%, legrosszabb 130%, eloszlás: 
egyenletes.)  

 

14. ábra: a kromatográf oszlop projektjének idő-
tartam szimulációjának eredménye. 

Mindössze a tevékenységek 10%-a változott, mégis 
jelentősen érződött ennek hatása az ütemterven. 
Az esetek 76%-ban valamilyen változást tapasz-
taltunk, de ezek nagysága némi meglepetésre adott 
okot. A teljes átfutási idő megközelítőleg annyiszor 
nőtt, mint ahányszor csökkent, pedig az ökölsza-
bálynak megfelelően a pozitív változásra 30% volt 
beállítva, a negatív 10%-ra. Ezt, valamint a pro-
jektstruktúrát figyelembe véve arra számítottunk, 

hogy a TPT növekedése jóval több esetben fog 
bekövetkezni. Ez mégsem történt meg, ami véle-
ményünk szerint annak köszönhető, hogy a nem 
kritikus úton lévő tevékenység viszonylag nagy 
(10-20 napos) tartalékidővel rendelkeznek, így ke-
vésbé fenyegette a projektet az a veszély, hogy 
ezek kritikus tevékenységgé váljanak a véletlen 
hatásoknak köszönhetően. Elégnek bizonyult a 
bennük rejlő „tartalék”, hogy a változások ne le-
gyenek ennél nagyobb arányban hatással a teljes 
átfutási időre. Ugyanakkor megjegyezzük, hogy ha 
csak kis százalékban is, de előfordultak igen ko-
moly, 6-8 napos, időtúllépések az eredeti TPT-hez 
képest. Ennél a „lapos” ütemtervnél már jól meg-
mutatkozott, hogy kis változás (5-6 tevékenység az 
55-ből) esetén is biztosan számolnunk kell valami-
lyen eltéréssel az átfutási időben. 

KKoonnkkllúúzziióó  
Az MH1-es hipotézis elemzésére készített szimu-
lációk eredményei arra engednek következtetni, 
hogy a hipotézis helyesnek bizonyult. Ez azt jelen-
tené, hogy érdemesebb lenne minél több párhu-
zamos tevékenységet beleépíteni egy projekt-
ütemtervbe? Erre a kérdésre nem lehet egyértel-
műen igennel vagy nemmel válaszolni. Olyan ér-
telemben igen, hogy ezzel védekezni lehet a vé-
letlen időváltozások hatásaival szemben. Azonban 
kérdéses, hogy megéri-e több tevékenységgel 
egyszerre foglalkozni, ha azok erőfor-
rás-szükséglete várhatóan nagyobb lesz. Dönteni 
ebben csak az éppen aktuális szituáció vizsgála-
tával lehet. Ahol egy tevékenységet kis erőfor-
rás-növekedéssel fel lehet osztani párhuzamos 
tevékenységekre, ott véleményünk szerint megéri 
újratervezni az ütemezést. 

Időtartam szimuláció (100 db) 

TPT nem változott (24 db) TPT változott (76 db) 

TPT nőtt (37 db) TPT csökkent (38 db) 

TPT 3 vagy több 
nappal nőtt (16 db) 
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Az MH2-es hipotézissel kapcsolatos eredmé-
nyeket óvatosan értékelnénk: Nagyobb mértékben 
növekedett a rövid kritikus út esetén az átlagos 
erőforrás-szükséglet, ami a várakozásoknak meg-
felelő volt. A mértéke viszont nem volt nagy, amit 
azzal magyarázhatunk, hogy az erőfor-
rás-szükséglet az egyes tevékenységeknél 0 és 10 
közötti értékre volt beállítva. Ez nem ad a szimulá-
ció során látványos változást, de alkalmasnak bi-
zonyult a vizsgálatra és egy óvatos következtetésre: 
a hosszú kritikus út (itt: 33% és 50%-a  a tevé-
kenységeknek) nagyobb biztonságot ad a véletlen 
erőforrás-változásokkal szemben, mint a rövid kri-
tikus utak (itt: 5% és 10%). 

A két eredményt összegezve úgy gondolom, 
hogy a tervezés során egyaránt érdemes elkerülni a 
„lapos” (Hosszú kritikus út, kevés párhuzamos te-
vékenység. Kedvezőtlen az időtartam véletlen vál-
tozása esetén.) és a „széles” (Rövid kritikus út, sok 
párhuzamos tevékenység. Kedvezőtlen a véletlen 
erőforrás szükséglet változása esetén.) hálókat 
vagy hálórészleteket. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss  
Az elsőként bemutatott SNPM-módszert már a 
logikai háló tervezésének szintjén lehet alkalmazni. 
Segítségével a GERT-hálókat is lehet modellezni. 
Lehetőség van azonban egy már lezajlott projekt 
értékelésére is, hiszen itt nem csak egyszerűen egy 
projektsablonként a logikai hálót lehet elmenteni, 
hanem a kapcsolatok erősségének feltüntetésével, 
esetleg újraértékelésével a lehetséges megvalósí-
tási alternatívákat is meg lehet határozni. A logikai 
tervezés után a tevékenységidők, költség- és erő-
forrásigények meghatározása után a bekövetkezési 
valószínűségek mellett egyéb szempontok (pl. mi-
nimális költség, minimális átfutási idő, projektér-
zékenység stb.) is szerepet játszhatnak a megfelelő 
projektterv kiválasztásában, illetve a lehetséges 
megoldások rangsorolásában, így ezt a módszert 
akár projekttervező szoftverekben, sőt akár szak-
értői rendszerekben is fel lehet használni. A máso-
dikként bemutatott eljárás pedig az előre nem várt 
eseményekre (pl. időjárás-változás, nem várt csú-
szások) segítenek felkészíteni bennünket azáltal, 

hogy ezeket a szimulációkat még a projekttervezés 
fázisában el tudjuk végezni. 

KKöösszzöönneettnnyyiillvváánnííttááss  
Ezúton is szeretném megköszönni Herner László 
és Fejes János végzős műszaki menedzser hall-
gatóknak a módszerek kidolgozásában és teszte-
lésében nyújtott segítségüket.  
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ABSTRACT 

Az innováció a gazdasági növekedés motorja. (Schumpeter 1934) Az Európai Bizottság az innovációt a 
következőképpen definiálja: „Az innováció a tudás alkalmazásának folyamata, a termékek és szolgáltatások, 
valamint ezek piacainak megújítása és növelése, új eljárások alkalmazása a termelésben, az elosztásban és 
a piaci munkában a menedzsmentben a szervezetekben és a munkafeltételekben, a munkaerő szakmai 
ismereteinek bővítése és megújítása.” (EC 2004) Az innováció során a vállalat valamilyen újítást hajt végre, 
amely értéket teremt. A vállalatok, ma már a folyamatos innovációk nélkül nem tudnának versenyképesek 
maradni a piacon. Az innovációs folyamatokhoz a nagyvállalatok meghatározó szerepe mellett a kkv-k is 
jelentősen hozzájárulnak, (Kállay–Imreh 2004, 24) jóllehet a kkv-k innovációi jellemzően kisebb léptékűek és 
legtöbb esetben csak termékmegújításokat jelentenek. (Varga 2005, 11) Mindemellett több közelmúltban 
végzett kutatás is rávilágít arra, hogy a kkv-knál az új vagy jelentősen megújított termékek és szolgáltatások a 
nettó árbevételnek csak viszonylag alacsony százalékát képviselik. (Inzelt–Szerb 2003, 1021; Csizma-
dia–Grosz 2006, 40-41) 
 
AAzz  iinnnnoovváácciióó  mmeeggjjeelleennééssii  ffoorrmmááii  
Egy vállalat számára az innováció különböző for-
mákban manifesztálódhat, jóllehet a vállaltok 
gyakran a különböző megjelenési formák valami-
lyen kombinációját alkalmazzák. 

Az innovációval mélyrehatóan elsőként foglal-
kozó közgazdász, Schumpeter az alábbi típusokat 
különböztette meg: új termékek bevezetése, új 
termelési módok kialakítása, új piacok megnyitása, 
új beszerzési források megnyitása, a meglévő 
szervezetnek feladatokhoz jobban illeszkedő át-
szervezése. (Schumpeter 1934) 

A különböző innovációk nemzetközileg elfoga-
dott legfrissebb tipizálása a következő felosztást 
követi: (OECD–Eurostat 2005, 16-17) 
– A termék innováció egy új áru vagy szolgáltatás 

létrehozását jelenti, de ide sorolható egy korábbi 
termék jelentős továbbfejlesztése is. 

– A folyamat innováció során a vállalat olyan eljá-
rással vagy technológiával állítja elő a terméket 

vagy szolgáltatást, mely a korábbiaktól eltérő 
megoldásokat igényel. Ehhez az innovációs tí-
pushoz sorolható még a beszerzés és termék 
forgalmazása során alkalmazott mindennemű 
újítás is, úgymint a logisztikai, szállítási vagy 
terjesztési módszerek, az alapanyagok, áruk 
vagy szolgáltatások tekintetében. 

– A szervezeti-szervezési innováció során új vagy 
jelentősen továbbfejlesztett szervezé-
si-szervezeti módszereket alkalmaz a cég a 
munka szervezésében, annak irányításában, a 
szervezeti struktúrában, a döntéshozatali eljá-
rásokban, vagy a külső kapcsolattartásban. 

– A marketing-innováció új vagy jelentősen to-
vábbfejlesztett marketing-módszerek alkalma-
zását jelenti az értékesítés növelése érdekében, 
megcélozva a fogyasztói szükségleteket, új pi-
acok megnyitását, vagy a termékek új célú piaci 
elhelyezését. 

Léteznek természetesen ennél szűkebb és tágabb 
felosztások is. A legtöbb vállalati innovációval 
kapcsolatos elemzés egy szűkebb felosztásként 
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mindössze a termék- és technológia-innováció 
szerinti felosztást (MEH 1994) különbözteti meg. 

Egy vállalat innovativitásának mérése a téma 
szakirodalmában központi kérdésként szerepel, 
mind hazai, mind nemzetközi szinten. Az Oslo ké-
zikönyv 1997-ben kiadott változatának (OECD– 
Eurostat 1997) meghatározása szerint innovatív az 
a vállalkozás, amelyik a vizsgált időszakban leg-
alább egy termék- vagy egy technológia-innovációt 
sikeresen megvalósított. Egy másik definíció szerint 
(Malecki–Veldhoen 1993) az a vállalat tekinthető 
innovatívnak, amely árbevételének több mint húsz 
százaléka származik a megelőző három évben 
végrehajtott termék innováció eredményeként 
megvalósult értékesítésekből. Léteznek olyan 
megközelítések is, amelyek az elmúlt néhány évre 
vonatkozóan a négy innovációs típus (termék, fo-
lyamat, szervezeti, marketing) valamelyikének 
megléte esetén definiálnak innovatívnak egy vál-
lalkozást. (Csizmadia et al 2007) 

IInnnnoovváácciióókk  ééss  IITT--bbeerruuhháázzáássookk    
A vállalati beruházások, így az IT-beruházások 
jelentősége is főként abból ered, hogy a termékek 
és szolgáltatások növekvő mértékű előállításának, 
s így a gazdasági növekedés alapvető tényezői 
mellett, ezek az innováció fő hordozói. 

Egy vállalat szempontjából egyfelől egy új in-
formatikai rendszer bevezetése is rendszerint in-
novációként értelmezhető, másfelől a legtöbb mai 
termelési-szolgáltatási innováció valamilyen módon 
informatikai támogatást igényel. (Dobay 1997, 119) 
Az informatika önmagában azonban nem juttatja a 
gazdaságot egy jobb versenyhelyzetbe. A sikere-
sen innováló vállalatok német példája azt érzékel-
teti, hogy az IT-potenciált azok a cégek tudják ki-
használni, akik képesek a termékeiket és vállalati 
folyamataikat is megváltoztatni. (OECD 2003) Ezen 
felül van egy természetes tanulási folyamat, ami az 
informatika területén végrehajtott innováció és an-

nak tényleges használata között eltelik (OECD 
2003), s részben ez is magyarázza az 
IT-beruházások rendszerint többéves késleltetett 
hatását. (Brynjolfsson–Hitt 2002, 2) 

Az innovációk megvalósulásánál fontos szem-
pont, hogy azt a vállalat saját belső erőforrásból, 
saját szakembergárdájával valósítja meg, vagy 
külső partnert bíz meg annak végrehajtásával. Egy 
IT-rendszer belső fejlesztőkkel megvalósított lét-
rehozása az előbbi, míg annak megvásárlása, be-
szerzése az utóbbi kategóriába tartozik. Termé-
szetszerűleg olyan eset is adódhat, amikor a vál-
lalat esetleg a külső partnerrel közösen együttmű-
ködve viszi véghez az újítást. 

Egy innovációnak a vállalat számára kell újnak 
lennie, ugyanakkor nem kell szükségszerűen az 
ágazatban vagy a piacon is újdonságnak számíta-
nia. Ez alapján rendkívül fontos az a tényező is, 
hogy a vállalat elsőként hajtja-e végre az innovációt 
a piacon vagy ún. adaptív innovációt valósít meg. 
Így például a kkv-k standardizált iparágspecifikus 
vállalatirányítási rendszereinek bevezetésekor 
rendszerint minden esetben valamilyen már máshol 
is kipróbált, jól bevált informatikai megoldást al-
kalmaznak, tehát az ilyen típusú innováció csak a 
vállalaton belül tekinthető újításnak. 

AA  kkuuttaattááss  mmóóddsszzeerrttaannaa  
A Nyugat-dunántúli régióban működő kkv-k inno-
vációi és azok informatikai támogatása közötti vi-
szony feltárása kapcsán a legmodernebb, nem-
zetközileg elfogadott Oslo kézikönyv legfrissebb 
kiadása (OECD–Eurostat 2005) szerinti innovációs 
bontásban kerültek vizsgálatra a vállalkozások. A 
következő ábrák (1., 2., 3., 4. ábra) az innováció 
ezen felosztás szerinti megjelenési formáit és 
azoknak IT-eszközökkel való megvalósítását és 
támogatási lehetőségeit ábrázolják:
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1. ábra: A termék innováció informatikai eszközökkel való megvalósításának vagy támogatásának néhány 

lehetősége 

 
2. ábra: A folyamat innováció informatikai eszközökkel való megvalósításának,  

vagy támogatásának néhány lehetősége 
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3. ábra: A szervezési-szervezeti innováció informatikai eszközökkel való megvalósításának, vagy támoga-

tásának néhány lehetősége 

 
* a terméktervezéssel kapcsolatos újításokat a termék innovációk közé soroljuk 

4. ábra: A marketing innováció informatikai eszközökkel való megvalósításának, vagy támogatásának néhány 
lehetősége 

 
A régióban működő vállalkozások innovációs te-
vékenységét kérdezőbiztos segítségével mértük fel 
2007 nyarán. A lekérdezés a 2004-től 2006 végéig 
tartó hároméves időszakot vizsgálta. A mintához 
381 db, legalább 5 főt foglalkoztató kkv került ki-
választásra. A minta reprezentatív a foglalkozta-
tottak száma szerint, ágazatonként és a megyei 
arányok szerint is. A foglalkoztatottak száma szerint 
133 db legalább 5 főt foglalkoztató 
mikrovállalkozást, 197 db kisvállalkozást és 69 db 

közepes méretű vállalkozást vizsgáltunk különböző 
statisztikai módszerekkel. 

Vizsgálataink kimutatták, hogy a különböző 
méretkategóriába tartozó kkv-k esetenként elérő 
arányban veszik igénybe a különböző típusú inno-
vációikhoz az informatikai támogatást. A 5. ábra 
diagrammjain az innovációk azon megjelenési 
formáinál mutatjuk ezt be, ahol ez az eltérés 
szemmel látható volt. 
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Forrás: Vállalati felmérés a nyugat-dunántúli vállalkozások innová-
ciós tevékenységéről, 2007. 

5. ábra: Különböző típusú innovációk informatikai 
eszközökkel történő megvalósításának aránya a 

Nyugat-dunántúli régióban működő kkv-knál, 2004 
és 2006 között 

Amint az 5. ábra diagrammjaiból látható a külön-
böző méretkategóriák esetében némi eltérés a 
termék- és folyamat innovációk esetében figyelhető 
meg. A termék innováción belül az áruk tekinteté-
ben újítást alkalmazó kkv-knak (n=73) átlagosan 
fele használt fel ehhez valamilyen informatikai tá-
mogatást, ami rendszerint alapvetően valamilyen 
számítógépes terméktervezésben (Computer Aided 
Design – CAD) jut érvényre. Kézenfekvőnek tűnik, 
hogy a kisebb vállalkozások némiképp nehezebben 
férnek hozzá az ilyen alkalmazásokhoz és azokat 
kezelni képes szakembergárdához, azonban a 
méretkategóriák közötti szemmel látható különbség 
ellenére a Khi-négyzet próba elvégzése után meg-
állapítható, hogy a vállalat mérete és az ilyen típusú 
innovációk IT-támogatása közötti kapcsolat nem 
tekinthető szignifikánsnak (χ2=1,98; df=2; p=0,371). 
Amennyiben a kkv-kat foglalkoztatottak száma he-
lyett azok 2006. évi nettó árbevétele alapján bontjuk 
három kategóriába (<100 millió Ft; >=100 millió Ft 
és <300 millió Ft; >=300 millió Ft), abban az eset-
ben az árbevétel és az innovációk informatikai tá-
mogatása közötti kapcsolat a kereszttábla elem-
zések után már szignifikáns eredményt produkál 
(χ2=7,56; df=2; p=0,371). A változók közötti köze-
pesnél gyengébb kapcsolat a Cramer’s V és a 
kontingencia-együtthatók kiszámításával állapít-
ható meg (V=0,33; C=0,31).  

A folyamat innovációk közül az új vagy tovább-
fejlesztett termelési módszer tekintetében azonban 
már a létszám-kategóriák alapján is szignifikáns 
kapcsolat figyelhető meg a vállalt mérete és az ilyen 
innovációk IT-támogatása között (χ2=7,24; df=2; 
p=0,027). A kapcsolat erőssége a közepesnél né-
miképp gyengébbnek minősíthető. (V=0,33; C=0,31) 
Az árbevétel-kategóriák szerinti bontásban is ha-
sonló szignifikancia szintű és erősségű a kapcsolat. 
(χ2=6,42; df=2; p=0,04, V=0,31; C=0,3) Az így 
innováló kkv-k (n=68) több mint a fele (56%-a) al-
kalmazott különböző informatikai fejlesztéseket a 
termelés területén. Logikusnak tűnik, hogy a több 
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foglalkoztatottal és magasabb árbevétellel rendel-
kező vállalatok nagyobb arányban képesek a ter-
melési innovációikat valamilyen költségesnek te-
kinthető termelésirányítási és/vagy tervezési in-
formatikai rendszer vagy számítógéppel segített 
gyártás (Computer Aided Manufacturing – CAM) 
alkalmazásával megvalósítani. Az 
IT-támogatottságot függő változónak jelölve meg-
állapítható, hogy a független változónak (alkalma-
zottak száma és nettó árbevétel) az előre jelző 
képességre viszonylag alacsony (λ=13,3%; 
τ=10,7%; UC=8,2% és λ=29,3%; τ=10,8%; UC=8%), 
tehát más tényezők nagyságrendekkel nagyobb 
szerepet játszanak az ilyen típusú innovációk 
megvalósulásának formájában. Az új vagy tovább-
fejlesztett logisztikai, szállítási vagy terjesztési 
módszerek tekintetében szintén több mint felére 
tehető (59%) az átlagos IT-támogatottság, viszont 
az ilyen innovációk mintán belüli száma viszonylag 
alacsony (n=27) és a kkv-k méretével kapcsolatban 
sem figyelhető meg szignifikáns kapcsolat. Az új 
vagy továbbfejlesztett egyéb folyamatokat támo-
gatásában (n=44) a kkv-k mintegy 80%-a alkal-
mazta az informatikát. A magas arány valószínűleg 
annak köszönhető, hogy ez a terület rendkívül 
széles spektrumát öleli fel az innovációs lehetősé-
geknek, amelyet a modern IT-alkalmazások szé-
leskörűen támogatnak. A kereszttábla elemzés 
folyamán a méretkategóriák közötti különbség el-
lenére a Khi-négyzet próba alkalmazásával nem 
tudtunk szignifikáns kapcsolatot kimutatni sem a 
vállalat alkalmazottainak száma (χ2=3,4; df=2; 
p=0,182) sem pedig a nettó árbevétel (χ2=5,53; 
df=2; p=0,063) és az ilyen innovációk 
IT-támogatása között. 

A szervezeti-szervezési újítások vizsgálata so-
rán nem sikerült semmilyen összefüggést feltárni a 
vállalati méret és az innovációk informatikai esz-
közökkel való megvalósítása között. Az ilyen jellegű 
innovációk IT megvalósítása itt is rendkívül magas, 
a vezetői irányítási módszerek, eljárások esetében 
83%, a munkahelyi szervezetben, a szervezeti 
struktúrákban és döntéshozatali eljárások tekinte-
tében 63%, míg a külső kapcsolattartás módjának 
megújításánál mintegy 75%. Ezek a magas 
arányszámok elsősorban a modern integrált 
IT-rendszereknek köszönhetőek, amelyekben a 

rendszerint megtalálható vezetői információs 
rendszer (Management information system – MIS) 
komponensek hatékonyan támogatják a vezetőket 
az irányítási munkában és a döntések meghozata-
lában, továbbá a kkv-k számára is egyre elérhe-
tőbbé válnak az ilyen komponensekkel is rendel-
kező IT-rendszerek. 

A marketing területén innováló kkv-k esetében 
elsősorban az e-marketinggel megvalósított inno-
vációk részarányát próbáltuk meg vizsgálni. Lé-
teznek természetesen olyan marketing területek (pl.: 
csomagolás) ahol az innovációk jellegükből adó-
dóan jelentkezhetnek valamilyen e-marketing 
megoldásban, s egyéb informatikai támogatásuk is 
ritkábban jellemző. Létezik olyan marketing terület 
is, amelynek megvalósulását, már egyéb innová-
cióknál számba vettük; ilyen a terméktervezésben 
való újítás, amely a termék innovációknál már mé-
résre került. Ezeket a marketing innovációs kate-
góriákat figyelmen kívül hagyva, a piacra dobásban, 
reklámozásban és árképzésben megvalósuló újí-
tásoknál (n=101) elemeztük az IT-támogatottságot. 
Általánosságban kijelenthető, hogy az így innováló 
vállalatoknak is csak mindössze egyötöde (21%-a) 
használta a modern informatikai lehetőségeket. A 
marketing innovációk esetében azonban az eddi-
giekkel ellenkező tendencia figyelhető meg: a leg-
alább öt főt foglalkoztató mikrovállalatok a kkv-k 
átlagánál nagyobb előszeretettel alkalmazták az 
ilyen marketing innovációik során az elektronikus 
megoldásokat, úgymint az e-marketinget, s a min-
tán belül alacsonyabb árbevétellel rendelkező vál-
lalatok kategóriájába eső kkv-knál is átlaghoz közeli 
mérték figyelhető meg. Ez minden bizonnyal első-
sorban annak tudható be, hogy az e-marketing 
lehetőségek költséghatékony megoldásokat kínál-
nak a kisebb vállalatok számára is, így azok az ilyen 
típusú informatikai irányú marketing innovációikat 
még nagyobb arányban alkalmazzák, mint a na-
gyobb társaik. A nagyobb vállalatok ezzel szemben 
pl. a reklámozás terén sokszor megmaradnak a 
hagyományos és többnyire költségesebb médiu-
moknál, azok omnipraesens jellege miatt. A statisz-
tikai elemzés során mindazonáltal nem sikerült 
szignifikáns kapcsolatot kimutatni a vállalat mérete 
és a marketing innovációk IT-támogatása között. 

A 6. ábra diagrammja összesítve mutatja a ré-
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gióban működő kkv-k különböző típusú innováció-
inak informatikai megoldásokkal való megvalósu-
lásának arányát. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

marketing-innováció **

termék innováció *

folyamat innováció

szervezeti-szervezési
innováció

 
* a termék innovációk közül a szolgáltatás innová-

ciót figyelmen kívül hagyva 
** a marketing innovációk közül csak a termék pi-
acra dobásban, annak reklámozásában és árkép-
zésében megvalósuló újításokat figyelembe véve 

Forrás: Vállalati felmérés a nyugat-dunántúli vállalkozások innová-
ciós tevékenységéről, 2007. 

6. ábra: Különböző típusú innovációk informatikai 
eszközökkel történő megvalósításának aránya a 

Nyugat-dunántúli régióban működő kkv-knál 2004 
és 2006 között 

Az innovációk IT-támogatottságát – mint függő 
változót – befolyásoló tényezőket tovább kutatva, a 
vállalat mérete mellett egy további jelentős hatással 
bíró független változóra bukkantunk: a vállalat kül-
földi tulajdonának részarányára. A kkv-kat két 
csoportra bontva megállapíthatjuk, hogy gyakorla-
tilag minden innovációs típus esetén a többségi 
külföldi tulajdonban lévő vállalatok nagyobb 
arányban alkalmazzák innovációik során a külön-
böző IT-megoldásokat. A két minőségi ismérv kö-
zötti, közepesnél gyengébb szignifikáns kapcsolatot 
az áru innovációk (n=73; χ2=10,31; df=1; p=0,001; 
Ф=0,38; V=0,38; C=0,35) és különféle folyamat 
innovációk (n=139; χ2=7,72; df=1; p=0,005; 
Ф=0,24; V=0,24; C=0,23) kapcsán sikerült feltárni. 

Mindemellett a külföldi tulajdon részarányának 
előrejelző képessége az áru innovációk esetében a 
legmagasabb (λ=25,7%; τ=14,1%; UC=11,3%). 

Rendkívül hasonló kapcsolatot sikerült feltárni a 
külföldre irányuló értékesítés részaránya és az 
innovációk IT-támogatottsága között, mind a 
szignifikancia szint, mind pedig a független változó 
előrejelző képessége tekintetében. Amennyiben a 
kkv-kat a szerint osztjuk fel, hogy részei-e valami-
lyen cégcsoportnak, megfigyelhető, hogy a cég-
csoport részét képző vállalatok szintén nagyobb 
arányban alkalmazzák az informatikát, ami hatvá-
nyozottan igaz az áru és folyamat innovációk ese-
tében. Ezen innovációk tekintetében a kapcsolat 
szintén hasonló erősségű, mint a külföldi tulajdon 
vagy a külföldre történő értékesítés arányának fi-
gyelembe vételekor.  

Annak ellenére, hogy a fiatalabb vállalatok in-
novatívabbnak számítanak, az alapítás éve csak 
minimálisan befolyásolja, hogy milyen arányban 
valósulnak meg innovációik az informatika alkal-
mazása által. A 2000 óta alapított vállalatok az át-
lagosnál némiképp nagyobb arányban, az 1993 
előttiek valamivel alacsonyabb arányban 
innoválnak különböző informatikai invesztíciókkal. 

Érdekes eredményt ad annak vizsgálata, hogy 
az újítás a vállalat önállóan, esetleg cégcsoporton 
belül, vagy külső vállalkozás bevonásával, azzal 
együttműködve fejlesztette-e ki. Sajnos ezen kér-
dés vizsgálatára csak a termék- és folyamat inno-
vációk esetébent került sor, azonban az a két terület 
is jól mutatja, hogy az informatikát is felhasználó 
innovációk esetén jóval jellemzőbb a külső partner 
bevonása, a külső erőforrásból táplálkozó fejlesztés 
megvalósítása. Ez figyelhető meg elsősorban az 
árufejlesztések és a termeléssel kapcsolatos fej-
lesztések területén. 

A 1. táblázat a Nyugat-dunántúli régióban in-
novációik során IT-fejlesztéseket végrehajtó kkv-k 
profilját mutatja. A szignifikancia-vizsgálat során 
381 kkv, 2004 és 2006 között 420 különböző in-
novációját vizsgáltuk.
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1. táblázat: Az innovációik során informatikai támogatást igénybe vevő nyugat-dunántúli vállalatok profilja 
(szignifikancia-vizsgálat) 

 + – 

innovációk típusa szervezeti-szervezési  
innovációk (77%) marketing-innováció (21%) 

alkalmazottak száma (2006) 50-249 fő (67%) - 
éves nettó árbevétel (2006) >300 millió forint (65%) - 

tulajdon-szerkezet többségi külföldi  
tulajdonú cég (69%) többségi hazai tulajdonú cég (51%) 

értékesítési kapcsolatok többségi külföldi értékesítés (67%) többségi hazai értékesítés (52%) 
alapítás ideje 2000 óta (58%) 1993 előtt (47%) 
cégcsoporti kapcsolat része cégcsoportnak (72%) nem része cégcsoportnak (50%) 
régión belüli elhelyezkedés (megye) - - 
székhely településének jellege - - 
Forrás: Vállalati felmérés a nyugat-dunántúli vállalkozások innovációs tevékenységéről, 2007. 
 
 
Összességében megállapítható, hogy napjainkban 
a régióban működő kkv-k a különböző innováció-
iknak több mint a felét (55%-át) informatikai beru-
házások segítségével valósítják meg. Ezek közül 
azok a vállalatok innoválnak nagyobb arányban az 
informatikai újításaikkal, amelyek magas árbevé-
tellel rendelkeznek, több alkalmazottat foglalkoz-
tatnak, 2000 után alakultak, többségi külföldi tulaj-
donban vannak, elsődlegesen a külföldi piacokra 
termelnek, részei valamilyen cégcsoportnak és 
valamilyen szervezeti-szervezési vagy áru innová-
ciót hajtanak végre. A jövőbeli tendenciákat kutatva 
ez az arányszám valószínűleg folyamatosan nö-
vekedni fog, mivel a különböző innovációk egyre 
inkább összefonódnak az informatikával. Az infor-
matikai rendszereket fejlesztő vállalatok egyre 
jobban a kkv-kat is megcélozzák termékeikkel, így 
egyre több kisebb vállalat számára válik elérhetővé 
valamilyen új, a vállalti folyamatokat egyre széle-
sebb körben és integráltan támogató informatikai 
rendszer bevezetése. Az általunk vizsgált magyar-
országi régióban, a mintában szereplő kkv-k mint-
egy 54%-a tervez a közeljövőben valamilyen in-
formatikai fejlesztést, ami kimagasló arányt képvi-
sel. 
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ABSTRACT 

 
 
 

BBeevveezzeettééss  
Az értékáram fogalmát a Lean Enterprise Institute 
(LEI) vezetői (Womack és társai) vezették be a 
90-es évek közepén, miután jó egy évtizeden ke-
resztül tanulmányozták a gyakorlatban a japán 
Toyota Production System (TPS) anyag- és infor-
mációáramlási rendszerét. Ők vezették be a „lean” 
fogalmát is, mint a japán-stílusú pazarlást minima-
lizáló irányítás jellemzőjét. 

 
7. ábra TPS rendszer 

Nem a Lean Enterprise Institute szakértői voltak az 
egyetlenek, akik felismerték és megértették a TPS 
lényegét. A DemandFlow Technology módszert 

Costanza és társai már 1990-ben publikálták a The 
Quantum Leap : in speed-to-market c. könyvükben, 
erre a filozófiára alapozva tréning és tanácsadó 
céget is alapítottak. Ők még nem használták sem 
az értékáram fogalmát, sem a lean-irányítás fo-
galmát, de jól megragadták a TPS lényegét, és azt 
jól kapcsolták hozzá a nyugati termelési kultúrához. 

Úttörő munkásságuknak köszönhetően egyre 
szaporodtak a tréning és tanácsadó cégek, mert 
világszerte megnőtt az érdeklődés az immár fél 
évszázados múltra visszatekintő TPS sikereinek 
okai iránt. Ma már a hazánkban működő multina-
cionális vállalatok többsége elkezdte a 
lean-menedzsment irányába történő elmozdulást, 
világszerte egyre több vállalat fokozza radikálisan 
hatékonyságát ezeknek a módszereknek az al-
kalmazása alapján. 
Mi a magyarázata a radikális hatékonyságjavítás-
nak? 

 
Kai Zen 

A TPS 1953-73 között kidolgozott, majd azóta is 
folyamatosan javított rendszer. A különös japán 
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szimbolika és szóhasználat mögé bújtatott rengeteg 
technika, fogás, munkaszervezési elv rengetegéből 
(amelyeket gyűjtőnéven Kaizen-technikáknak, fo-
lyamatos javítási technikáknak nevezhetünk) nehéz 
kikövetkeztetni azt a munkamódszert, amely elve-
zet a lean-menedzsement magasabb szintjei felé. 

A lean-menedzsment irányába vezető úton 
számos folyamatlépés szorul megújításra (ezt ne-
vezik folyamat- vagy pont-kaizennek). Ilyen 
pont-kaizen akciók gyorsan (akár egy héten belül is) 
végrehajthatók és meggyőző eredményekre ve-
zetnek a folyamatlépés szempontjából. Noha lát-
ványosak, mégsem elégségesek, mert a javított 
folyamatlépések még nem eredményeznek a vevői 
igény kielégítése érdekében mozgósított folyamat-
lépések együttesében érzékelhető hatékonyságja-
vítást. Ennek a felismerése vezetett az értékáram 
fogalmának a megalkotásához. 

Az értékáram egy termék előállításának - vagy 
tágabb értelemben egy cél megvalósításának - a 
folyamata. Az értékáram értelmes célirányos egy-
ségbe kombinálja a cél érdekében végrehajtandó 
tevékenységeket. Ha ezt a tevékenységsorozatot 
egységben vizsgáljuk, magasabb szinten vagyunk 
képesek működésünk hatékonyságértékelésére, 
különösen, ha ennek során támaszkodunk a vesz-
teségforrások azonosításának és kiiktatásának 
japán megközelítésére. 

A hagyományos veszteség-felfogással szemben 
a japán megközelítés a következő: 
– Legfőbb veszteségforrás a túltermelés (vagyis 

olyan komponensek, késztermékek előállítása, 
amelyekre nincs közvetlenül szükség). További 
veszteségforrások: 

– A várakozás vesztesége: a műveletek közötti 
vagy műveletek alatti holtidő, ami pl. anyaghiány, 
kiegyensúlyozatlan sor, ütemezési hiba miatt 
következik be 

– A szállítás vesztesége: a szükségesnél több 
anyagmozgatás elsősorban a nem megfelelő 
gyártási elrendezés (layout) következtében 

– A feldolgozási veszteség: a szükségesnél többet 
foglalkozni a termékkel. (Ez a legnehezebben 
felismerhető és kiiktatható veszteség. Csökken-
tése a szükségtelen munkaelemek kiiktatásával 
lehetséges.) 

– A készlet vesztesége: felesleges készlet alap-
anyag, gyártásközi készlet és késztermék for-
májában 

– A mozgás vesztesége: bármilyen felesleges 
mozdulat, amire nincs szükség egy művelet el-
végzéséhez. 

– A selejt és a romlás vesztesége: selejtes dolgot 
gyártani (javítani) vagy rosszul kezelni az anya-
got, terméket 

A túltermelésnek számos hátránya van, azon kívül, 
hogy felesleges pénz-lekötést képvisel: 
– a gyártásközi készletet tárolni kell (többlet hely-

igény) 
– kezelni és esetleg válogatni kell (többlet ember 

és berendezés igény) 
– esetlegesen újra kell gyártani (ha hibás) 
– hiányt generálhat (mert a kapacitásokat, a 

munkaerőt felesleges dolgok gyártására kötjük 
le) 

– megnyújtja az átfutási időt, ami nagyon megne-
hezíti, vagy megdrágítja a vevői igényváltozá-
sokra történő rugalmas reagálást (magasabb 
késztermék készletszintet kell tartani, illetve bi-
zonyos rövid határidős igényeket el kell utasítani) 

– a nagy gyártásközi készletekben rejtve marad-
nak a minőségi hibák, amelyek később nagyobb 
gazdasági veszteségben ütnek vissza 

– nagy gyártásközi készletek mellett nehéz a FIFO 
elvet követni, ami megnehezíti a minőségirányí-
tási visszakövethetőséget 

– valamint szükségtelen cash-flow hiány okozhat, 
mert eladatlan készletekben áll a pénz 

 
Toló rendszer 

A túltermelés állandó kísérője az MRP-alapú üte-
mezett vagy toló termelésirányításnak. A toló 
rendszer alapfeltevése az, hogy ha minél hatéko-
nyabban kihasználod erőforrásaidat (vagyis minél 
nagyobb adagokban gyártasz), annál hatékonyabb 
a gyártásod. Ez azonban csak a hagyományos 
könyvelési logika közvetlen költség/darab szemlé-
letében mérve igaz és figyelmen kívül hagy egy sor 
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olyan nagyon is valóságos költséget, ami a túlter-
meléssel jár, és az ehhez kapcsolódó vesztesé-
geket okozza. 

Minden termék-előállítás ábrázolható értékáram 
formájában, a nem hatékony is! Az értékáram áb-
rázolás lényege az, hogy nemcsak a vevő számára 
értéket jelentő produktum (termék vagy szolgáltatás) 
előállításának valamilyen technológia szerinti te-
vékenységsorozatát mutatja be, hanem azt az irá-
nyítási információs sémát is, ami az anyagáramlást 
és a feldolgozást vezérli, valamint ennek leglé-
nyegesebb következményeit (készletszintek, átfu-
tási, átállási és ciklusidők, munkaerő szükséglet). 

A jelenlegi helyzetet tükröző értékáramot ele-
mezve és támaszkodva a lean-menedzsment 
gazdag példaanyagára, valamint saját (és tanács-
adóink) ötletességére, egy vagy több tervezett ér-
tékáram vázlatot is elkészíthetünk, amelyen be-
mutathatjuk, hogy mely területeken végrehajtott 
kaizen (folyamatos javítási) akcióval hogyan vál-
toznak meg a kiindulási helyzethez képest az ér-
tékáram jellemzői és következményei. 
Lehet-e az ütemezett (toló) termelésirányítás ked-
vezőtlen következményein irányítási modellváltás 
nélkül jelentős mértékben javítani? 
A probléma gyökere a túltermelés. Ez sajnos kike-
rülhetetlen kísérő jelensége az ütemezett (toló) 
termelésirányításnak.  Ennek fő oka az, hogy magát 
az értékáramot (vagyis mely munkaközpontban, 
mikor mit kell végrehajtani, és ehhez mire van 
szükség, illetve hová kell továbbítani a művelet 
eredményét) a termelésirányítási program hatá-
rozza meg. Ehhez rengeteg utasításra van szük-
ség, mert minden művelet számítógépes rendel-
kezésre történhet csak. Ezeket az utasításokat a 
művelet indítása előtt kell kiadni, hogy a művelet 
végrehajtásához szükséges valamennyi előfeltétel 
időben teljesülhessen. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy az anyag kivételezéseknek már az előző na-
pon (vagy szerencsés esetben az előző műszak-
ban) meg kell történnie. A napi termelési programot 
is az előző napon (esetleg a műszakok előtt) kell 
megadni, miközben a megtörtént eseményeket 
időazonosan kellene regisztrálni (ami nagyon ne-
héz, illetve költséges feladat). Ezért a termelésirá-
nyítás előjelzési feltételezéseken alapul (ha bármi 

zavar jelentkezik, azt a műszakvezetőknek kell 
improvizálással megoldani, ha lehet, a termelés-
ütemezővel együttműködve). A zavarok többsége 
csak másik termékre átállással orvosolható, aminek 
a gyártásközi készlet emelkedése a következmé-
nye. 

Tekintettel az egy-egy munkanap, illetve műszak 
előtt kiadandó utasítások nagy tömegére (illetve 
ezek generálásához szükséges feldolgozásra), az 
ütemezési intervallumok a gyakorlatban nem sű-
ríthetők a napi vagy műszakonkénti gyakoriság alá. 

A következő kérdés a naponta (vagy műsza-
konként) indítandó adagok mérete. Ha a termelő-
kapacitások jó kihasználására törekszünk, akkor az 
egyes műveletek eltérő ciklusidei miatt a szűk ke-
resztmetszetet képező művelet kivételével a mű-
veletek után mindig többlet gyártásközi készlet 
képződik (ami remélhetőleg a jövőben el fog fogyni). 
Ha felvállaljuk a gyakoribb termékváltást az egyes 
munkaközpontokban, vagy elviseljük azok „ki-
használatlanságát”, akkor ennek a többlet gyár-
tásközi készletnek egy része „megtakarítható”. Egy 
dolog azonban biztos: a gyártási átfutási idő nem 
lehet rövidebb, mint a termék darabjegyzéke szint-
jeinek a száma szorozva az ütemezési interval-
lummal (ami vagy munkanap, vagy műszak). Ez 
pedig elég nagy reagálási merevséget okoz. 

Összegezve: ideális esetben egy-egy termék 
átfutási ideje egyenlő a termék darabjegyzéke 
szintjeinek a száma szorozva az ütemezési inter-
vallummal, de ennél általában hosszabb (a közösen 
használt munkaközpontok leterheltségének a 
függvényében, illetve az indított nagy adagok miatt). 
A készletforgási sebesség az értékáram szem-
pontjából pedig minimum az átfutási idő/a munka-
napok száma az évben (ha folyamatos a gyártás). 

 
Húzó rendszer 

Ha ez a hosszú átfutási idő és tervezési merevség 
nem fogadható el, mert a vevő gyorsabb rendelési 
átfutási idővel, kisebb kiszállítási adagokban igényli 
a terméket, akkor nagyon meg kell emelni a kész-
termék készletet, hogy a változékony és változatos 
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vevői igény teljesíthető legyen. Ha ezt nem vállaljuk 
be, irányítási modellváltásra van szükség. Ezt az 
alternatív irányítási modellt képviseli a TPS elveken 
alapuló lean (húzó) termelésirányítási modell. 

Az értékáramba felfűzött tevékenységsorozat 
hatékonysága jelentősen javítható, ha az ütemezett 
(MRP-alapú, toló) termelésirányításról képesek 
vagyunk áttérni a húzó és minél nagyobb szaka-
szon folyamatos áramlást biztosító vizuális terme-
lésirányításra. Amikor így közelítünk egy érték-
áramhoz, akkor áramlás-kaizent (flow-kaizen) haj-
tunk végre. 

 
TAKT vevői ütemidő 

Ahány termék vagy szolgáltatás, annyi értékáram 
van. Bizonyos termékek vagy szolgáltatások cso-
portosíthatók egy értékáramba, azonban ennek 
komoly szervezési, szinkronizálási előfeltételei 
vannak. A folyamatos áramlás titka az, hogy az 
elvégzendő munkatartalmat olyan időben azonos 
hosszúságú időintervallumokba (un. TAKT) tudjuk 
csoportosítani, amely megfelel a vevői igény egy 
darabra vonatkozó gyakoriságának. Ez esetben az 
egyes munkadarabok úgy tudnak az egyik feldol-
gozási lépésről a másikra átlépni, hogy a következő 
munkalépés operátora éppen befejezte az előző 
munkadarabon a műveletét. Ahol nem sikerül ezt 
elérni, mert a munkatartalom ciklusideje, a hosszú 
átállási idő, a több értékáramban történő felhasz-
nálási igény ezt megakadályozza, ott megfelelő 
húzó technika kialakításával (és nem ütemezéssel, 
tolással) kell a szükséglet-kielégítést biztosítani. 

Az esetek többségében minden termelő válla-
latban vannak olyan technológiák, amelyek több 
értékáramban vesznek részt. Ez a tény megnehezíti 
a lean-menedzsment irányába való haladást. Egyes 
közös erőforrást használó részlegekben egyszerre 
kellene a jelenlegi MRP-alapú toló termelésirányí-
tást és részlegesen a húzó technikát alkalmazni, 
ami irányítási skizofréniához vezet. Ezért a rend-
szer-kaizen (system-kaizen) képviselői azt ajánlják, 
hogy ilyen esetben a közösen használt technológia 

egészére vezessük be a húzásos irányítást és lé-
pésről lépésre így haladjunk előre a lean-irányítás 
bevezetésében. 

A lean-menedzsment bevezetésére és fenntar-
tására kiforrott módszertanok, tréningek állnak 
rendelkezésre. Ezek nem rejtik véka alá, hogy a 
lean-menedzsment bevezetése hosszú folyamat. 
Még a leginkább optimista becslések is egy év 
nagyságrendjére teszik az átállást. A szakiroda-
lomban eddig nem találtunk olyan hivatkozást, 
amely használható tippet adna, hogy az átmenet 
alatt hogyan békíthető össze az általánosan ural-
kodó toló termelésirányítási gyakorlat és a folya-
matosan bővülő húzó termelésirányítás, ha a ter-
melés nem szervezhető elkülönült és dedikált ér-
tékáramba. 

A TPS-hez hasonló lean-menedzsment beve-
zetésének van egy ritkán hangoztatott, de létező 
előfeltétele: a vevői igény legyen nagyjából állandó 
(maximum 10-15% eltérést megengedve) és gyár-
tási folyamatban lévő egyes tevékenységek ren-
delkezésre állása 75-80%-os legyen. Csak ilyen 
körülmények között működtethető az alapjában 
előre kiszámított mértékeken alapuló vizuális 
kontroll. Ha megváltozik a vevői igény vagy igény-
struktúra, újra kell hangolni az egész értékáramot. 

A lean elveknek megfelelő termelésirányítás az 
értékárammal a pacemaker folyamat kezdetén közli 
a vevői igényt (csak egy ponton vezérel) és ettől 
visszafelé húzással szabályoz. Pacemaker az a 
folyamat, mely vevői igénynek megfelelő ütemezést 
adja az adott termék(ek)re vonatkozó értékáramban. 
A pacemaker folyamaton kell kiegyensúlyozni a 
termelést, hogy a visszafelé történő húzás lehetőleg 
kiegyensúlyozottan terhelje az ellátó (tápláló) so-
rokat. A pacemaker folyamat után a termékek elő-
állítása folyamatos áramban történik Nagyon nehéz 
ezt a visszafelé ható kiegyensúlyozást megvalósí-
tani hektikusan változó vevői igények mellett. 

Ezért a vevői igények ingadozását igyekszik ki-
simítani időben (kétnaponta, háromnaponta, he-
tente) és az így megosztott napi igényt igyekszik 
teljesíteni. Ez természetesen növeli a végtermék 
megkövetelt készletszintjét, de erre szükség van a 
vevői igény pontos kielégítése érdekében, ameny-
nyiben a termelés teljes átfutási ideje hosszabb, 
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mint a rendeléstől a teljesítésig elvárt idő (készletről 
történő igény-kielégítés). Minél ritkább a vevő által 
elvárt kiszállítási gyakoriság, annál inkább esély 
nyílik a rendelésre történő gyártásra. Ezeket a 
„rendeléseket” azonban a kisimított gyakoribb ki-
szállítások teljesítésén felül megmaradó kapacitá-
son lehet teljesíteni.  
Felvetődnek a következő kérdések:  
– Hogyan oldható fel a toló rendszerű termelés-

irányításról a húzóra való áttérés irányítási ski-
zofréniája az áttérés hosszú ideje alatt? 

– Lehet-e a toló rendszerű termelésirányítás me-
revségén és hosszú átfutási idején segíteni va-
lamilyen húzóhoz közelítő megoldással akkor, 
amikor a tiszta lean-menedzsment bevezetési 
feltételei nem adottak? 

E kérdések megválaszolásának érdekében indult 
meg az a fejlesztés (ami ma már kész szoftverben 
is megtestesül), ami a lean-irányítás megértése 
alapján elvezetett egy olyan széleskörűen alkal-
mazható átmeneti megoldáshoz, amely kielégítően 
megválaszolja az előbb feltett kérdéseket. A meg-
oldás bemutatásához térjünk vissza az értékáram 
fogalmához. 

A LEI által bevezetett értékáram koncepció az 
értékáram külső (funkcionális) specifikációjának 
felel meg. Arra alkalmas, hogy különféle termelés-
szervezési megoldásokat vezetői szempontból 
összehasonlítsunk és a következményeket érté-
kelve egy jobbított értékáram-változatot tűzzünk ki 
célként. A lean-menedzsment irányába való foko-
zatos áttérés során egy sereg jobbított értékáram 
megvalósítása történik, miközben a rend-
szer-kaizen elvei szerint egyre jobban kiterjesztjük 
a húzás hatókörét a tolás rovására. 

A húzás hatókörének a kiterjesztésére szintén 
kiforrott technikák és módszerek állnak rendelke-
zésre. Ezek lényege , hogy az értékáram azon 
művelete, amelynek saját előállítású vagy vásárolt 
elemre van szüksége, igényét szupermarketnek 
nevezett gyártásközi raktárból elégítse ki. Ennek a 
szupermarketnek kell a feltöltését úgy biztosítani, 
hogy sose akadjon el egyetlen művelet sem elem-
hiány miatt. A fogyasztás miatti hiánypótlás gyako-
risága a gyártási (felhasználási) igény és a meg-
határozott adagban történő utánpótlás átfutási ide-

jének a függvénye. A meghatározott gyártási ada-
got általában az előállító technológia átállási ké-
pessége határozza meg. A lehetséges átállások 
számának meghatározásához a rendelkezésre álló 
munkaidőből az igényelt mennyiség előállítása után 
megmaradó időt kell elosztani a termékváltási át-
állási idővel. Az adag nagysága az igényelt meny-
nyiség osztva a lehetséges átállások számával. 
Minél kisebb adagokban lehetséges az utánpótlás 
biztosítása, annál kisebb lesz a gyártásközi készlet 
(ill. annál rugalmasabb lesz gyártósorunk is). A 
szupermarket és a feldolgozó folyamatlépés, va-
lamint a szupermarket és a tápláló folyamatlépés 
közötti anyag és információáramlást erre szako-
sodott munkaerővel kell biztosítani. Az anyag-
áramlás vezérlése kanban kártyákkal történik oly 
módon, hogy a tápláló és elfogyasztó helyek (raktár, 
szupermarket, gyártási felhasználási pont, kész-
termék raktár, kiszállítási pont), illetve mennyiségek 
jól definiált kódrendszerrel azonosítottak. 
Továbbfejlesztésünk abból áll, hogy  
– megadjuk az értékáramok belső specifikációját:, 

vagyis minden egyes műveletre megadjuk 
 az hol (mely munkaközpontban) történik 
 milyen jellegű a művelet (egyedi, csoportos, 

külső) 
 mi a művelet ciklusideje, átállási ideje 
 mi a művelet szükséglete: hordozója, tápláló 

láncból származó alkatrészszükséglete, 
vásárolt anyagszükséglete, eszközszük-
séglete (szerszám, etalon, mérőeszköz, 
CNC program stb.), kompetenciaszükség-
lete, beállító szükséglete 

– megadjuk a munkaközpontok, kompetenciahor-
dozók (szakemberek), beállítók és eszközök 
időkapacitását 

– az értékáramok összességére vonatkozóan 
meghatározzuk az átbocsátóképességet (ami az 
értékáram szűk keresztmetszetén egy műszak 
alatt előállítható mennyiség, illetve a megadott 
munkarend szerinti műszakszámmal megszo-
rozva az egy nap alatt előállítható mennyiség) 

Az átbocsátóképesség ismerete nagyon fontos a 
túltermelés (felesleges gyártásközi készlet) elke-
rülése érdekében. Amennyiben egy értékáram 
pacemakert követő bármely folyamatlépésében az 
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átbocsátó képességnél nagyobb adagot indítunk el, 
a feldolgozási ciklus végén gyártásközi készlet 
marad. Ha viszont betartjuk azt, hogy az átbocsátó 
képességnél sosem indítunk nagyobb adagot 
egyetlen napon sem, felesleges túltermelés nélkül 
leszünk képesek termelni, és a termelés előreha-
ladását könnyen követhetjük. A gyártásközi készlet 
közel pontosan meghatározható, nem kell pótlóla-
gos raktárhelyet biztosítani a „feleslegesen” le-
gyártott gyártásközi készletnek, illetve nem kell az 
anyagmozgatók munkaidejét megterhelni felesle-
ges anyagmozgatással. 
Az általunk kifejlesztett termelésirányítási modellt 
kanban-vezérelt áromoltatásnak neveztük el. Jel-
lemzői: 
1. A teljes körű értékáram térkép birtokában 

(amelynek felvételére saját szoftvert fejlesz-
tettünk ki) olyan strukturális információk birto-
kába jutunk, amelyek lehetővé teszik az egyes 
értékáramok jellemzőinek, képességeinek a 
megismerését 

2. Tudatosan megtervezhetővé válnak az érték-
áramok 

– A naponta kibocsátandó termékekből az indí-
tandó gyártási mennyiség nem haladhatja meg a 
napi átbocsátó képességet (csak abban az 
esetben, ha ezt puffer és biztonsági készlet 
mennyiség fedezni tudja) 

– A ritkábban szállítandó termékek tekintetében 
csak a napi kötelezettségek teljesítésén felül 
nyílik lehetőség 

– A napi termelési tervbe vett adagokat egy napon 
belül be is kell fejezni 

– A naponta indítható adag méretét a szűk ke-
resztmetszetet képviselő művelet átbocsátó ké-
pessége határozza meg (amelyet a kiszállítási 
egységkonténerek számában fejezünk ki) 

– Az előrehaladás követése egyszerű, megvan a 
taktusidő érzékelhetősége 

– A kiszállítást késztermék szupermarketből lehet 
teljesíteni 

– A termelés termékenként fix egységadagokban 
történik. Ezeken a konténereken kanban jelzések 
helyezhetők el, amelyek vezérlik az anyagmoz-
gást és megmondják, hol, mit kell tenni a kon-
téner tartalmával 

 
Kanban  

3. Az előbb vázolt rendszer nem tisztán húzó 
rendszer, bár számos ponton (főként az alap-
anyag ellátás területén, illetve az előkészítés 
területén) a szupermarketen alapuló húzó 
rendszert használja. A pacemaker folyamat 
célszerűen az értéklánc szűk keresztmetszetét 
képviselő folyamatlépés.  

4. Kezdetben nincs mód a gyár alapvető felfor-
gatására, a munkaközpontok radikális átren-
dezésére. Ezért kanbanokkal kell vezérelni a 
konténerek mozgását a munkaközpontok kö-
zött (mert nincs mód cellák kialakítására ala-
pozva a komponensmozgás kényszerpályájá-
nak a meghatározására). Ezért nevezzük ezt a 
termelésirányítási modellt kanban-vezérelt 
áramoltatásnak. 

5. A kanban-vezérelt áramoltatási modell alap-
vetően húzó rendszer, mert a vevői igény ve-
zérli a gyártási adagok indítását. A pacemaker 
folyamat mögött egyelőre nincs folyamatos 
áram, hanem a pacemaker folyamatról lejövő 
konténerek a következő folyamatlépés előtt 
állnak sorban feldolgozásra várva. Ezek a 
FIFO-sorok a konténerekben lévő 
kanbankártyákon lévő információ alapján 
mozgathatók a következő folyamatlépés he-
lyére. Ezek a FIFO sorok tolást képviselnek, de 
ez nem zavaró, mert kanban kártyáik vizuális 
termelésvezérlést is szolgálnak, így kiváltják az 
ütemezett termelésirányítást. A napi adag át-
futási ideje ugyan hosszabb, mint a tisztán húzó 
rendszerben, de sosem hosszabb egy napnál, 
ami sokkal rövidebb, mint a hagyományos toló 
rendszer esetén. 

Az értékáramok összesített belső specifikációjára 
támaszkodva sokféle elemzés és szimuláció vé-
gezhető. Megállapítható, hogy 
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– adott vevői igénystruktúra mellett van-e lehető-
ség az adott munkarendben, az adott értékára-
mok mentén az igény kielégítésére 

– milyen mértékben terheltek a kapacitások 
– milyen gyártásközi és alapanyag készletszinttel 

teljesíthető a vevői igény 
– mi a teljes átfutási idő 
– hová helyezhetjük a pacemaker folyamatlépést 
– a pacemaker folyamat szupermarketjének meg-

felelő utánpótlásával a vevői rendelési átfutási 
idő a pacemaker folyamattól a kiszállításig ter-
jedő időre szűkíthető 

– mik a húzás lehetséges minimális utánpótlási 
adagjai és ezeknek mik az átfutási idei (mére-
tezhetők a kanban konténerek és megszervez-
hető az anyagmozgatók munkája) 

Mind tényként, mind várhatóként „könyvelhetők” a 
hatások. A kaizen akciókhoz bőséges alapanyaggal 
rendelkezünk. Könnyen meghatározható hol mit 
érdemes megváltoztatni, hogy kedvezőbb értá-
rammal rendelkezzünk. Ötleteket kaphatunk 
pont-kaizen, áramlás-kaizen akciókra. Az a tény, 
hogy az összes értékáram adatai birtokában va-
gyunk, automatikusan rendszer-kaizenre is lehe-
tőségünk nyílik. 

Az értékáramok összességének belső specifi-
kációjának a birtokában a gyártási/utánpótlási 
műveletek átfogó transzformációs operátorához 
jutunk, ami lehetővé teszi az irányítási célú szimu-
lációt, illetve a következmények sokoldalú elem-
zését. Ezzel az irányítás magasabb szintjére hoz-
hatjuk vállalkozásunkat. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss  
Az értékáram különleges folyamatmodell, amely 
számos előnnyel rendelkezik:  
– A hatékonyság-értékelés számára jobb alapokat 

képvisel 
– Szimulálhatóvá teszi a gyártási (működési) fo-

lyamatokat 
– Hozzásegít reális controlling célok kitűzéséhez 

és elérésük irányításához 

– Irányíthatóvá (kézben tarthatóvá) teszi a folya-
matos javítást 

– A vállalati controlling új ütőképes modelljét ala-
pozza meg. 

Ezek az előnyök akkor bontakoznak ki teljes mér-
tékben, ha a vállalat valamennyi termékére kiter-
jesztjük az értékáramok általunk javasolt belső 
specifikációjának a felvételét, a vállalat érték-
áram-térképének a birtokába jutunk. 

Az értékáramok jellemzőinek módosításán ke-
resztül jutunk hatékonyabb értékáramokhoz. Az 
értékáram-térkép (a belső specifikáció) folyamato-
san változik. Ezért ezt szoftverrel érdemes kezelni. 
Ez a szoftver felügyeleti (supervisor) szoftver, csak 
a lean-menedzsmentben szokásos vizuális kont-
rollhoz szükséges alapadatokat szolgáltatja, illetve 
visszaméri a teljesítményeket. A termelésirányítás a 
lean-menedzsment elveinek megfelelő, alapvetően 
húzásos rendszerű. Folyamatosan haladhatunk a 
kanban-vezérelt áramoltatás felől a tisztán húzásos 
lean megoldások felé mindazokon a területeken, 
ahol erre a feltételek adottak. Ahol erre még nem 
érett meg a helyzet, ott is az ütemezett termelés-
irányításnál messze hatékonyabb, alapvetően húzó 
rendszerű termelésirányítást vezethetünk be, ezzel 
teljes mértékben kiiktatható az irányítási skizofrénia 
a lean-menedzsment irányába vezető úton.  
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6. BI-rendszerek vizsgálata IT-audit alapokon  
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ABSTRACT 
The spread of business intelligence (BI) systems became in the last decade global which generates fierce 
competition among suppliers. The amount of data handled by BI-applications rises exponentially – the 
managers recognized that the extraction of hidden knowledge from the unexplored data asset can help the 
company to reach and keep a market leader position. But how do they know that these applications are 
running properly, the information provided is accurate and valid, the applied algorithms are well-deliberated 
and fulfil the highest security requirements? Finding the right answers is supported by tools and procedures 
applied in information technology audit – all of them are focusing on the quality of information extracted from 
data stored in different structures and the extraction process itself. The above mentioned recognition indicates 
the tendency that the role and importance of IT-audit-based analysis of business intelligence systems will rise 
significantly. 
 
BBeevveezzeettééss  
Az üzleti intelligencia rendszerek (BI: Business 
Intelligence) az elmúlt tíz évben tapasztalt, roham-
léptékű fejlődés következtében olyan elterjedtségi 
szintet értek el, ahol a globális nagyvállalatokon 
kívül már egyre több regionális nagy- és középvál-
lalat használja a segítségükkel előállított üzleti in-
formációkat stratégiai és mindinkább operatív 
döntéseik megalapozása során. A tendencia abba 
az irányba mutat, hogy az üzleti intelligencia – a 
nagyvállalatok meghódítását követően – utat tör 
magának a kormányzati és a kisvállalati szektorba, 
azaz a vállalkozások és az államigazgatási intéz-
mények vezetésének várhatóan egyre nagyobb 
hányada fogja az általuk irányított szervezetek jö-
vőbeli útját az üzleti intelligencia rendszerek által 
felvázolt lehetséges jövőképek alapján meghatá-
rozni. 

Ezt a tendenciát támasztja alá az is, hogy az 
üzleti intelligencia rendszerek szállítói hatalmas 
ütemű fejlődést és bevétel növekedést produkálnak, 
miközben egyre több neves gyártó próbálja meg-
vetni a lábát ezen a piacon. A folyamat másik 
mozgatórugója, hogy a telepített vállaltirányítási és 
döntéstámogató rendszerek száma mellett az ál-

taluk kezelt adatmennyiség is rohamtempóban 
növekszik; a cégvezetők és üzleti tanácsadóik rá-
jöttek arra, hogy az eddig feltáratlan adatvagyonban 
elrejtett tudás gazdaságos felszínre hozatalát biz-
tosító üzleti intelligencia rendszerek kiépítése a 
vezető piaci pozíció eléréséhez és megtartásához 
elegendő versenyelőnyt biztosíthat számukra. 

Ebben a forrongó légkörben azonban nem árt, 
ha egy pillanatra minden szereplő elgondolkodik 
azon, hogy az adatvagyon-hasznosító alkalmazá-
sok vajon megfelelően működnek-e, az általuk 
szállított információk kellően pontosak és megala-
pozottak-e, az alkalmazott algoritmusok alaposan 
átgondoltak és szabályszerűen működtetettek-e? 
Ezen kérdések megválaszolásában a legnagyobb 
segítséget az információrendszerek auditálásban 
alkalmazott eszközök és eljárások jelenthetik. Az 
informatikai audit napjainkban használt módszer-
tana – hasonlóan az üzleti intelligencia rendsze-
rekhez – az elmúlt 10-15 évben kristályosodott ki, 
folyamatos fejlődését és mindinkább elfogadottá 
válását az információs technológiák térnyerése 
idézi elő. Mára az IT-auditálásnak több akkreditált 
módszertana létezik, abban azonban hasonlóságot 
mutatnak, hogy mindegyikük a különböző módokon 
tárolt adatokból előállított információ, és az előállí-
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tási folyamat minőségét vizsgálja. 
Mind az üzleti intelligenciával, mind pedig 

IT-auditálással foglalkozó szakértők felismerték: 
nemcsak lehetőség, hanem egyre nagyobb igény is 
van arra, hogy kiemelt figyelmet szenteljenek üzleti 
intelligencia rendszerek IT-audit alapokon történő 
vizsgálatának. Tanulmányom is e felismerés alap-
ján veszi mindkét területet górcső alá azzal a céllal, 
hogy bebizonyítsa: a jelenleg elérhető auditálási 
eszköztár kiválasztott tagja (COBIT) eredményesen 
alkalmazható üzleti intelligencia rendszerek (SAP 
BW) vizsgálata során. Egy bizonyítási folyamat nem 
lehet teljes anélkül, hogy gyakorlati tapasztalatokra 
ne támaszkodjék, ezért a leírtak alátámasztásaként 
egy éles üzemben működő üzleti intelligencia 
rendszer auditálási munkájának néhány mérföld-
köve is bemutatásra kerül. 

A tanulmány további hozzáadott értékének az 
tekintő, hogy átfogó módon tárgyalja az üzleti intel-
ligencia rendszerek auditálási lehetőségeit, magyar 
nyelven foglalja össze a két szakterület legfonto-
sabb ismeretanyagát, és gyakorlati alapokon próbál 
meg egy lehetséges auditálási forgatókönyvet 
megalkotni, amely – többek között – az előző be-
kezdésben említett bizonyítási eljárás alapjaként 
szolgál. 

BBII--rreennddsszzeerreekk  jjeelllleemmzzééssee  
Egy 2006-os Gartner felmérés szerint a CIO-k kö-
rében ma már az üzleti intelligencia számít az első 
számú technológiai prioritásnak. A cég kutatása 
alapján a BI-megoldások 2006-ban lekörözték az 
IT-biztonságot fokozó eszközöket, a workflow-me-
nedzsment telepítését és integrációját, de még az 
ERP-rendszerek továbbfejlesztését is maguk mögé 
utasították, s így – a 2004-ben elfoglalt 10. és a 
2005-ös 2. hely után – az informatikai vezetők által 
felállított top 10-es lista élére kerültek. Ennek oka 
többek között a fokozódó verseny által megkövetelt 
gyors és hatékony, de exponenciálisan növekvő 
információhalmazból dolgozó döntéshozatali fo-
lyamatok támogatásának biztosítása. [Business 
Online, 2006/10.] 

BBII--rreennddsszzeerreekk  ttéérrhhóóddííttáássaa  
Sun Tzu, kínai hadvezér, a „Háború művészete” 
című írásában már a Kr. e. 6. században felhívta a 
figyelmet az információk gyűjtésének és elemzé-
sének fontosságára. A tábornok szerint egy háború 
során a legfontosabb információt a saját és az el-
lenség erősségeinek és gyengeségeinek részle-
tekbe menő ismerete jelenti. Az egyik fél győzelme 
attól függ, hogy ezekkel az információkkal milyen 
mértékben rendelkezik – és természetesen attól is, 
hogy a másik félnek milyen információk vannak 
birtokában. A győzelem tehát azon az oldalon áll, 
ahol több és jobb minőségű a döntés meghozata-
lához szükséges információ. A hasonlatban rejlő 
mondanivalót a vásárlók kegyeiért küzdő vállalko-
zások vezetői is felismerték és egyre nagyobb 
igénnyel lépnek fel az információt összegyűjtő és 
elemző alkalmazások iránt. 

A Business Intelligence, azaz üzleti intelligencia 
elnevezést először Howard Dresner használta, 
1989-ben. Az elnevezés mögött meghúzódó defi-
níció lényegét a következőképpen lehetne össze-
foglalni: az üzleti intelligencia összefoglalja mind-
azon fogalmakat és módszereket, amelyek célja, 
hogy feljavítsák a tény-alapú rendszerek fölött 
működő üzleti döntéshozatalt – vagyis, hogy az 
üzleti kérdésekre minden rendelkezésre álló adat 
és információ felhasználásával (minél gyorsabban) 
értelmes válaszokat lehessen adni. [Kő, 2006.] 

Az angol intelligence szó magyar fordításban 
többféle jelentéssel bír, egyesek az üzleti folyama-
tokban megnyilvánuló emberi intelligencia kapaci-
tását emelik ki, egy másik megfogalmazás alapján 
az intelligencia értelmes, vagyis érvényes (current), 
tárgyhoz tartozó (relevant), alkalmazható 
(applicable) információt jelöl, többen pedig az angol 
kifejezés másik megfelelőjére, az üzleti hírszer-
zésre helyezik a hangsúlyt. 

Az, hogy az e területen tapasztalható növeke-
dési és fejlődési folyamat pontosan hova vezet, 
nehéz megjósolni. Annyi bizonyos, hogy a piaci 
szereplők évről évre valami újjal, valami meghök-
kentővel fognak előállni, ami a további fejlődéshez 
újabb és újabb lökést ad. Egyvalami azonban két-
ségtelen: az üzleti adatok mennyiségének növe-
kedése exponenciális, emberi aggyal már nem 
lehet ekkora adattömeget feldolgozni, de a cégek 
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vagyonának egyre nagyobb hányadát jelentik az 
óriási adathalmazokból kinyert információk, így, aki 
biztosítani akarja piaci pozícióit és cége verseny-
képességének folyamatos fenntartását, annak 

egyre inkább az intelligens megoldások felé kell 
fordulnia. Ezt a fejlődési tendenciát mutatja be az 1. 
ábra.

 

  
Forrás: saját szerkesztés 

1. ábra: Döntéstámogató rendszerek fejlődése a statikus jelentésektől az üzleti intelligenciáig 

 

AAllkkaallmmaazzáássii  iiggéénnyyeekk,,  ppeerrssppeekkttíívváákk  
Visszatérve a business intelligence korábban em-
lített hírszerzés jellegére: ebben az esetben nem 
másról van szó, mint a szervezeten belüli, illetve a 
nyilvánosan hozzáférhető, releváns adatok tudatos 
és szervezett gyűjtéséről, rendszerezéséről, majd 
az üzlet szempontjából lényeges információk szin-
tetizálását követően az érintettekkel történő meg-
osztásáról. Ezt a koncepciót a megvalósítás szint-
jén az adattárházak, az adatbányászati eszközök, 
valamint a különféle jelentéskészítő és döntéstá-
mogató alkalmazások képviselik. 

Az, hogy egy vállalkozásnak milyen elvárásai 
vannak a BI-rendszerekkel szemben, az idők során 
nagy változáson ment keresztül. Ami a technológiát 
illeti, a piacon ma két trend tűnik a legerősebbnek: 

– Szerteágazó rendszerek integrációja és korlátok 
nélküli elérése. Ezen igények kielégítésének 
kulcsszava a SOA. 

– A másik jelentős trend a tömegek irányába való 
elmozdulás. Ennek értelmében a vállalati adatok 
információvá alakításán alapuló döntések infor-
matikai támogatása a stratégiai-vezetői szintről 
egyre inkább kiterjed a taktikai és operatív szin-
tek irányába. Ennek következménye az egyre 
növekvő felhasználószám, a heterogén adatfor-
rásokból származó adatmennyiség és a webes 
technológiák támogatásának fontossága. 

Az új követelményeknek megfelelően a 
BI-platformok elemeinek a különböző rendszerek-
ből eltérő igények szerinti lekérdezések végrehaj-
tására, riportok összeállítására is alkalmasnak kell 
lenniük. Az irány tehát a múltbeli adatokon alapuló 
elemzések felől a jövőre vonatkozó előrejelzések 
felé mutat. 
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Ezek mellett nő a BI-technológiára épülő, stan-
dard üzleti intelligencia alkalmazások, és a sikeres 
alkalmazás feltételeként az adatminőség-kezelés 
szerepe is. Mivel a business intelligence elsősorban 
a nagy adatmennyiséggel dolgozó iparágakban 
hódít, s a versenyhelyzet is itt a legszorosabb, ezért 
gyors adatmennyiség-növekedésre kell számítani, 
amire a BI-technológiákat fel kell készíteni. 

Az üzleti intelligencia rendszerek abban nyújtják 
a legnagyobb segítséget, hogy átfogó és széles 
alapokon nyugvó tudással (mint pl. értékesítési 
eredmények, gyártási és belső működési mutatók, 
stb.) ruházzák fel a vállalkozás döntéshozóit, akik 
így képessé válnak a piaci helyzetnek leginkább 
megfelelő döntések meghozatalára. A felsővezetők 
mellett a középvezetőket is felfegyverzik a vállal-
kozást a szélesebb információs alapokon történő 
döntéshozatal arzenáljával, amelynek segítségével 
jelentős mértékű versenyelőnyre tudnak szert tenni. 
A bevezetett alkalmazások és az újraszervezett 
üzleti folyamatok tekintélyes mértékben javítják az 
információszerzési procedúra sebességét és mi-
nőségét, amely jóval egyszerűbbé teszi a mene-
dzserek számára a vállalkozás piaci helyzetének 
pontos megítélését. 

A BI-applikációk segítséget nyújtanak abban is, 
hogy a döntéshozók konzisztens és ténylegesen 
felhasználható információk alapján jelölhessék ki a 
következő üzleti lépés irányát. A pontos és időszerű 
információkhoz való hozzáférés már önmagában is 
megnöveli egy cég értékét, ha pedig ezeket az 
információkat ki is használják, akkor az végső soron 
a vállalkozás ügyfeleinek elégedettségi szintjének 
emelkedésében és a tulajdonosi érték megnöve-
kedésében fog materializálódni. 

De mégis, hova vezet ez a fejlődés? 
BI-rendszerek jövőjével foglalkozó mérnökök leg-
többször a BI 2.0-t emlegetik a fejlődés következő 
nagy lépéseként. A BI 2.0 nem más, mint az on-line 
keletkező adatok valós időben történő összegyűj-
tése, rendezése, elemzése és oly módon történő 
felhasználása, amelyre az üzleti intelligencia 
rendszerek korábbi változatai még nem voltak ké-
pesek. A megvalósítás irányába mutató első lépé-
sek során az adatmodellek és adatbázisok tradici-
onális szerkezetét kell felülvizsgálni és oly módon 
megváltoztatni, hogy azok alkalmasak legyenek 

valós idejű feldolgozásra, elemzésre és jelentés-
készítésre. 

Az üzleti intelligencia rendszerekkel szemben 
támasztott követelmények – a fogyasztók igényei-
nek rohamos változásával párhuzamosan – csak 
úgy lesznek kielégíthetőek, hogy a BI-alkalmazások 
fejlesztésével foglalkozó cégek a korábbiaknál 
sokkal nagyobb összegeket fordítanak kuta-
tás-fejlesztésre. A folyamat tulajdonképpen egy 
spirális mozgást indíthat meg, ami olyan távlatokba 
mutat, amelyre nagy pontosságú becslést adni 
lehetetlen. 

IInnffoorrmmáácciióórreennddsszzeerreekk  aauuddiittáálláássaa  
A vállalkozások sikere és továbbélése szempont-
jából kritikus fontosságú az információ és az ahhoz 
kapcsolódó információ-technológia eredményes 
alkalmazása. Napjaink globálissá vált gazdaságá-
ban, ahol az információ az idő, a távolság és a 
sebesség korlátjai nélkül képes terjedni, rendkívül 
lényegessé vált annak hatékony feldolgozása, mi-
vel a szervezetek sikeressége egyre nagyobb 
mértékben függ attól, hogy a döntések meghoza-
talához szükséges „input” a megfelelő időben és a 
megfelelő minőségben áll-e rendelkezésre. 

ÁÁtttteekkiinnttééss  
A szükségesnek vélt információk megléte tehát 
alapvető követelmény. Ennél azonban többre van 
szükség: a felsővezetői döntések meghozatalának 
inputjaként szolgáló adatoknak a legmesszeme-
nőbbekig megbízhatónak kell lenniük, ugyanis csak 
így garantálható, hogy az adatokból az üzleti intel-
ligencia rendszerek a legadekvátabb információt 
állítják elő, mely a felsővezetőkben megtestesülő 
tudással és tapasztalattal ötvözve kerül a stratégiai 
irányvonalak meghatározása során felhasználásra. 

A szervezetek legértékesebb vagyontárgyait az 
alkalmazottak fejében lévő tacit tudás, valamint a 
tudásmenedzsment rendszerekben kodifikált expli-
cit tudás és az e rendszereket támogató technoló-
gia jelentik. Napjaink versenycentrikus üzleti kör-
nyezetében az üzletemberek egyre fokozottabb 
elvárásokat fogalmaznak meg az IT-vel szemben: a 
vezetés magasabb minőséget, funkcionalitást és 
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könnyen használható, hatékony alkalmazásokat, 
egyre gyorsabb működést és folyamatosan javuló 
szolgáltatási színvonalat igényel, ugyanakkor kitű-
zött céljait sokkal alacsonyabb költségek mellett 
kívánja elérni. [COBIT: Összefoglaló áttekintés, 
2000.] 

Nem elegendő azonban csak a várható elő-
nyökre gondolni. A sikeres szervezetek felismerik 
és kezelik az új technológiák bevezetésével járó 
kockázatokat is. Az elmúlt években egyre több 
olyan eset történt, amelyek az informatikai veze-
tőkben megerősítették, hogy az informatika által 
hordozott kockázatok kezelésére a korábbiaknál 
jóval nagyobb hangsúlyt szükséges helyezni. En-
nek következtében a vállalatirányításon (coporate 
governance) belül egyre jelentősebbé vált az in-
formatikai irányítás (IT-governance), amely vezetési 
és ellenőrzési eszközök olyan struktúrája, amely 
összekapcsolja az informatikai folyamatokat, az 
informatikai erőforrásokat és az információkat a 
szervezet stratégiájával és célkitűzéseivel, és 
amelynek célja, hogy új érték hozzáadásával, 
ugyanakkor a kockázatok és az informatika által 
kínált előnyök egyensúlyának megteremtésével 
valósítsa meg a vállalkozás célkitűzéseit. 

AA  CCOOBBIITT  mmiinntt  aauuddiittáálláássii  kkeerreettrreennddsszzeerr  
Az informatikához kapcsolódó biztonsági és kontroll 
kérdések terén egyre komolyabb igény mutatkozik 
egy pontosan definiált hivatkozási keretrendszerre. 
Egy szervezet sikeressége szempontjából elen-
gedhetetlen, hogy annak minden szintjén tisztában 
legyenek az informatikához kapcsolódó kockáza-
tokkal és korlátokkal, mert az irányítási és kontroll 
folyamatok megfelelő és hatékony teljesítése csak 
így lehetséges. Egy általánosan elfogadott keret-
rendszer a jelenlegi és a tervezett információrend-
szerek összevetésénél is nagy segítséget nyújt. 

Egy intézmény informatikai rendszerével 
szemben elsődleges elvárás, hogy az támogassa a 
stratégiai tervekben meghatározott üzleti célok 
megvalósulását. Ez az információrendszerek ren-
delkezésére állását, bizalmasságát és integritását 
követeli meg. Ezen célok megvalósításának tá-
mogatására került kifejlesztésre a COBIT, amellyel 
egy olyan, szilárd szakmai alapokon nyugvó in-

formatikaellenőrzési célgyűjtemény jött létre, ame-
lyet mind a vállalati felsővezetők, mind pedig az 
üzleti intelligencia rendszereket tervező és auditáló 
szakemberek eredményesen tudnak használni napi 
munkájuk során. 

AAzz  IITT--aauuddiitt  ccéélljjaa  

Az informatikai audit célja olyan objektív informá-
ciók szolgáltatása a szervezet informatikai infrast-
ruktúrájának aktuális helyzetéről, amelyek alapján 
az informatikai rendszerek rendelkezésre állása, a 
lehetséges kockázati tényezők és biztonsági hiá-
nyosságok egyértelműen meghatározhatók. 

Az információbiztonsági audit kivitelezése során 
feltérképezésre kerülnek az informatikai rendszerrel 
kapcsolatos, legfontosabb működési folyamatok. E 
tevékenység nem csak informatikai és információ-
biztonsági felmérést, illetve auditálást jelent, hanem 
minden olyan eljárást magába foglal, amely a kü-
lönböző fenyegetettségek, kockázatok meghatá-
rozására, valamint a meglévő szabályozási rend-
szerek felépítésének, kiterjedésének és működé-
sének megismerésére vonatkozik. Az audit felfedi a 
fejlődési lehetőségeket, továbbá az informatikai 
rendszerben végrehajtandó szükséges módosítá-
sokat, fejlesztéseket. 

Egy informatikai audit során a COBIT irányelvei 
és szempontjai olyan irányítási, vezetési és ellen-
őrzési keretrendszert adhatnak a vállalati informa-
tika egésze számára, amely összhangban áll a 
vállalat hosszú távú stratégiájával. Információ-
rendszerek auditálási szerkezetét felépíteni, egy 
pozitív visszacsatolási (kibernetikai), és önmagát 
folyamatosan javító rendszert kialakítani azonban 
csak akkor lehet, ha az irányítási és ellenőrzési 
módszertan jól áttekinthető és megfelelően struk-
turált. Ebben az esetben az információrend-
szer-ellenőrzés valóban képes lesz olyan észre-
vételek megállapítására, amelyek felhasználhatóak 
a teljes szervezet működési eredményességének 
és hatékonyságának javítására. 

A technológia szerepének kiterjedése és növe-
kedése oda vezetett, hogy az informatikai irányítás 
a vállalkozások igazgatásának kritikus fontosságú 
alkotórészévé vált. A COBIT egy egységes, de 
ugyanakkor sajátos szempontrendszert állít fel az 
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elérendő célokról, a célok elérésének ellenőrzé-
sével. Egy vállalkozásnál az elsődlegesen vizsgált 
kérdés az adatfeldolgozás minősége, és ehhez 
kapcsolódva az adatokból előállított pénzügyi, 
gazdasági jelentések helyessége, hitelessége, 
egyszóval az üzleti intelligencia rendszer teljesít-
ménye. 

BBII--rreennddsszzeerr  eelleemmzzééss  CCOOBBIITT--ttaall  

EEllffooggaaddhhaattóó  kkoocckkáázzaatt,,  lleeggjjoobbbb  ggyyaakkoorrllaatt  

Minden esetben a vállalat vezetésének kell dönte-
nie arról, hogy milyen befektetéseket érdemes 
eszközölnie az információrendszerek biztonsága és 
kontrollja érdekében és arról, hogy hogyan lehet 
ellensúlyozni a kockázatokat és kontrollálni a be-
fektetéseket egy olyan informatikai környezetben, 
amelyre gyakran a kiszámíthatatlanság jellemző. 
[COBIT: Auditálási útmutató, 2000.]. Az informatikai 
audit segítséget jelent a kockázatok kezelésében, 
de azokat teljesen kiküszöbölni, valamint pontos 
mértékét megállapítani nem tudja, mert egy bizo-
nyos mértékű bizonytalanság mindig fennáll. Végső 
soron tehát a menedzsmentnek kell meghatároznia, 
hogy milyen kockázati szintet hajlandó elviselni. A 
hatékonyság biztosítása érdekében meg kell találni 
az optimumot az elvárt biztonság és az azzal kap-
csolatos kiadások között. Az optimum megtalálás-
ban szintén segítséget nyújthat az alkalmazott in-
formációrendszerek részletes vizsgálata, állapotuk 
felmérése. 

Nemcsak a vállalatirányításra, hanem az infor-
matikai irányításra vonatkozóan is érvényben 
vannak legjobb gyakorlatok (best practices), ame-
lyek alkalmazása biztosíthatja, hogy a rendelke-
zésre álló információk és az azokhoz kapcsolódó 
technológia támogassák az üzleti célokat, az erő-
források hatékony felhasználását és a kockázatok 
megfelelő kezelését. 

A legjobb gyakorlatok, illetve normák szolgál-
hatnak az informatikai tevékenységek irányításának 
alapjául, amely tevékenységek a tervezés és 
szervezés, a beszerzés és rendszermegvalósítás, a 
szolgáltatás és támogatás, valamint a monitorozás 
körébe sorolhatók, és kettős céljuk, hogy kezeljék a 
kockázatokat (biztonságot, megbízhatóságot és a 

szabályoknak megfelelést nyújtsanak), és kiak-
názzák az üzleti előnyöket (fokozzák az eredmé-
nyességet és hatékonyságot). Az informatikai te-
vékenységek eredményeiről, a legjobb gyakorlatok 
alapján készített jelentések összevetésre kerülnek 
a különböző gyakorlatokkal, normákkal és kontroll 
eljárásokkal. [COBIT: Auditálási útmutató, 2000.] Az 
összevetést egy eltérés-elemzés (gap analysis) 
követi, aminek megállapításai alapján megtörténhet 
a rések megszüntetését célzó és a legjobb gya-
korlatok szintjének elérését biztosító stratégia ki-
alakítása. 

NNééhháánnyy  aauuddiittáálláássii  aallaappeellvv  
A COBIT arra az alapkoncepcióra épül, hogy az 
informatika területén a kontroll kérdését az üzleti 
célkitűzéseken, illetve követelmények teljesítésé-
hez szükséges információkon keresztül kell meg-
közelíteni. Az információk ebben a kontextusban az 
informatikai folyamatok által kezelt erőforrások 
(adatok, alkalmazási rendszerek, technológia, lé-
tesítmények, emberek) együttes alkalmazásának 
eredményeként állnak elő. Egy ilyen alapkoncep-
cióra támaszkodó szemléletmód pedig különösebb 
nehézségek nélkül alkalmazható üzleti intelligencia 
rendszerek vizsgálata esetén is. 

Egy audit során végrehajtandó négy lépés (fel-
tárás és dokumentáció, értékelés, szabályoknak 
való megfelelős tesztelése, lényegi tesztelés) során 
feltárásra kerülnek az üzleti követelményekhez 
tartozó kockázatok és a kapcsolódó kontroll intéz-
kedések. Ezt követi a kinyilvánított kontroll mecha-
nizmusok megfelelőségének értékelése. A követ-
kező lépésben megtörténik a megfelelőség felmé-
rése, a folyamatot pedig a kontroll célkitűzések 
teljesítésének elmaradásához kapcsolódó kocká-
zatok elemzési módszerekkel, illetve alternatív 
források igénybevételével történő meghatározása 
zárja. 

Miután az audit tárgya meghatározásra került, ki 
kell választani az auditálási munka végrehajtásának 
legmegfelelőbb módszerét és stratégiáját, majd ki 
kell jelölni a vizsgálat hatókörét. Ezt követően 
szükséges megadni, hogy melyek azok az infor-
mációs követelmények, amelyek különösen fonto-
sak a vizsgált üzleti folyamatok vonatkozásában, 
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majd azonosítani kell az informatika belső kocká-
zatait, valamint a vizsgált üzleti folyamathoz kap-
csolható kontroll általános szintjét. 

Az így megszerzett információk alapján már ki-
választhatóak a megfelelő COBIT folyamatok és a 
hozzájuk kapcsolódó erőforrások. 

KKoonnttrroollll  ccééllkkiittűűzzéésseekk  BBII--aauuddiitt  ssoorráánn  
A költségek és a kockázatok optimalizálása során a 
legfontosabb eldöntendő kérdés, hogy mely kontroll 
célkitűzéseket kell megvalósítani egy üzleti intelli-
gencia alkalmazás auditálásakor. Ha a mérlegelés 
során sikerült kiválasztani a megfelelő célkitűzé-
seket, akkor utána pontosan meg kell határozni, 
hogy az egyes célkitűzéseket milyen mélységben 
célszerű vizsgálat alá vonni. 

A COBIT négy szakterületen (tervezés és 
szervezet, beszerzés és rendszermegvalósítás, 
szolgáltatás és támogatás, monitorozás) 34 infor-
matikai folyamattal kapcsolatban határoz meg az 
audit lefolytatására vonatkozó útmutatást. Az 
elemzési folyamat általános szintű kontroll célkitű-
zésekre korlátozódik, amelyek az egyes informati-
kai folyamatokhoz kapcsolódó üzleti követelmények 
formájában kerülnek megfogalmazásra. Az egyes 
kontroll célkitűzések megvalósítását a vonatkozó 
kontroll norma teszi lehetővé, amelyek kapcsán 
figyelembe kell venni a potenciálisan alkalmazható 
kontroll eljárásokat. A kontroll célkitűzések csopor-
tosítása folyamatok és tevékenységek szerint tör-
ténik. 

AAzz  aauuddiitt  bbeemmuuttaattáássaa  
A cikk eddigi részeiben elsősorban az elméleti jelleg 
dominált. A tanulmányban megfogalmazott hipoté-
zis bizonyítási folyamata teljessé csak gyakorlati 
vizsgálatokon keresztül tehető, ezért mindenkép-
pen szükség volt arra, hogy a felvetés egy valós 
környezetben működő alkalmazás esetében is 
tesztelésre kerüljön. A kutatás során az SAP BI 
megoldását vizsgáltam azzal a céllal, hogy a COBIT 
egy lehetséges alkalmazásának bemutatása, gya-
korlati felhasználása, illetve az audit során szerzett 
tapasztalatok összegzése és prezentálása által 
bizonyítsam: a COBIT alkalmas üzleti intelligencia 
rendszerek teljes mélységű és szélességű auditá-

lási folyamatának támogatására és az audit jelen-
tésben megfogalmazottak alátámasztására. 

A választás azért esett a német szoftvercég 
megoldására, mert hosszas egyeztetések után az 
egyik multinacionális vállalatnál sikerült a beveze-
tést irányító menedzserrel megállapodni abban, 
hogy a kutatás gyakorlati részének elvégzéséhez 
támogatást nyújtanak, cserébe pedig egy teljes és 
részletes tanulmányt kapnak, valamint egy hosz-
szabb beszélgetés során szóban is megtörténik az 
eszmecsere az eredményekről, a szerzett tapasz-
talatokról. 

AAzz  aauuddiittáálltt  rreennddsszzeerr  bbeemmuuttaattáássaa  
A kutatás tárgyát képező SAP BI megoldását6 egy 
multinacionális élelmiszer- és vegyipari termelő és 
kereskedelmi vállalatnál használják, elsősorban a 
felsővezetés logisztikai tervezéssel kapcsolatos 
jelentési és elemzési igények kielégítésére. A 
rendszer terjedelme lefedi egész Európát, ötvennél 
is több vállalatot és ezernél több felhasználót ér el. 
A megoldás kialakítása, bevezetése és támogatása 
egy központi szervezet feladata, amely szak-
mai-üzleti és informatikai szakemberekből áll, és 
centralizált módon kezeli a fejlesztési igényeket, a 
rendszerbevezetéseket, a felhasználói támogatást 
és az ezekhez kapcsolódó feladatokat. 

KKoonnttrroollll  ccééllkkiittűűzzéésseekk  tteelljjeessüüllééssee  
Az SAP üzleti intelligencia alkalmazásának bemu-
tatása után ebben az alfejezetben következik a 
kiválasztott kontroll célkitűzések teljesülésének 
vizsgálata, valamint a vizsgálati munka rövid is-
mertetése. Az alfejezet célja kettős: 
– Az audit jelentés azzal kapcsolatos megállapí-

tásainak alátámasztása, hogy az SAP BI alkal-
mazása az előírásoknak megfelelően működik, 
és hogy megfelel a COBIT által felállított köve-
telményeknek. 

– Annak vizsgálata, hogy a COBIT módszertan 
alkalmas-e üzleti intelligencia rendszerek audi-
tálására. 

                                                        
6 Az SAP BI megoldása nem kerül bemutatásra. A részletes 
leírás a szerzőnél elérhető. 
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Az audit hatóköre az üzleti intelligencia alkalma-
zásra, illetve annak szűken értelmezett környeze-
tére terjedt ki. Törekedtem a COBIT-ban megfo-
galmazott elvek és előírások maximális figyelembe 
vételére, az auditálási útmutatóban leírtak pedig 
nagy segítségemre voltak abban, hogy a vizsgálati 
munkát a meghatározott keretek között tudtam 
tartani. 

A vizsgálat elsődleges módszere a szóbeli és az 
írásbeli interjú volt, több kérdésre viszont az átta-
nulmányozott dokumentációk alapján sikerült vá-
laszt találnom. 

A kiválasztott kontroll célkitűzések vizsgálatával 
kapcsolatos kérdéseket, valamint a szükséges in-
formációkat tartalmazó üzleti dokumentumok körét 
részben a COBIT útmutatásai, részben az előké-
szítő interjú során szerzett tapasztalatok, részben 
pedig az eddigi kutatásaim során szerzett ismeretek 
alapján állítottam össze. 

A COBIT összesen 34 magas szintű és 318 
részletes kontroll célkitűzést definiál. Az összes 
részletes kontroll célkitűzés bemutatása, majd a 
kiválasztott üzleti intelligencia rendszer szempont-
jából történő vizsgálata nem célja ennek a tanul-
mánynak, ezért a magas szintű kontroll célkitűzé-
sek közül négy, a részletes kontroll célkitűzések 
közül pedig 27 került – alapos megfontolás után – 
kiválasztásra. A hely szűkössége miatt az egyes 
magas szintű kontroll célkitűzések esetében csak a 
legfontosabb célok megfogalmazására adódik le-
hetőség, a 27 részletes célkitűzés felsorolása mel-
lett. Az auditálási munka megállapításait az audit 
jelentés tartalmazza. 
– Az alkalmazási szoftverek beszerzése és kar-

bantartása: A kontroll célkitűzés célja a döntés-
hozatalt – mint üzleti folyamatot – eredményesen 
támogató automatizált funkciók biztosítása, 
amelyhez a funkcionalitás és az üzemeltetési 
követelmények pontos meghatározása és sza-
kaszokra bontott megvalósítása szükséges. 
Megvizsgált alacsony szintű kontroll célkitűzé-
sek: Kontrollálhatóság, ellenőrizhetőség; A ren-
delkezésre állás, mint kulcsfontosságú tervezési 
szempont; Az adatok sértetlenségét biztosító 
funkciók az alkalmazási szoftverekben; Az al-

kalmazási szoftverek tesztelése; A felhasználói 
kézikönyvek és segédletek. 

– A rendszerek installálása és jóváhagyása: A 
kontroll célja az alkalmazott informatikai megol-
dás kívánt céloknak való megfelelésének ellen-
őrzése és megerősítése. A kontroll teljesülésé-
nek feltétele a jól kidolgozott installációs, migrá-
ciós, konverziós és átvételi tervekben maradék-
talan végrehajtása. Megvizsgált alacsony szintű 
kontroll célkitűzések: Képzés; Rendszermegva-
lósítási terv; Rendszer-konverzió; 
Adat-konverzió; A felhasználói igényeknek való 
megfelelés értékelése; A megvalósítást követő 
vezetői ellenőrzés. 

– A rendszer biztonságának megvalósítása: A 
folyamattal szemben támasztott üzleti követel-
mény az információk védelme az engedély nél-
küli felhasználásuk, közzétételük és módosításuk 
ellen, illetve károsodásuk és elvesztésük meg-
előzése. Ennek megvalósítása a hozzáférés lo-
gikai szintű kontrolljával történik. A kontroll csak 
az arra felhatalmazott felhasználók számára te-
szi lehetővé a hozzáférést a rendszerekhez, az 
adatokhoz és a programokhoz. Ennek teljesülése 
különösen fontos a bizalmas üzleti információkat 
kezelő üzleti intelligencia rendszerek esetében. 
Megvizsgált alacsony szintű kontroll célkitűzé-
sek: A biztonsági intézkedések kezelése; Azo-
nosítás, hitelesítés és hozzáférési jogosultság; A 
felhasználói azonosítók kezelése; Biztonsági 
felügyelet; Az adatok osztályozása; Letagadha-
tatlanság. 

– Az adatok kezelése: A kontroll célkitűzés meg-
valósulása biztosítja az adatok teljességének, 
pontosságának és érvényességének megőrzését 
a rögzítés, az aktualizálás és a tárolás során. 
Ehhez az informatikai eljárásokhoz kapcsolódó 
általános, illetve az alkalmazási rendszerekbe 
épített kontrollok hatékony kombinációjára van 
szükség. BI rendszerek esetén különösen fontos 
e kontroll célkitűzés teljesülése. Megvizsgált 
alacsony szintű kontroll célkitűzések: Adatbevi-
tel-engedélyezési eljárások; A pontosság, tel-
jesség, engedélyezettség ellenőrzése; Az adat-
beviteli hibák kezelése; Az adatfeldolgozás sér-
tetlensége; Az adatfeldolgozás érvényességének 
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ellenőrzése és a szerkesztés; Az adattárolás 
kezelése; Megőrzési idő és tárolási feltételek; 
Mentés és helyreállítás; Hitelesítés és sértet-
lenség; Az elektronikus tranzakciók sértetlen-
sége. 

AAuuddiitt--jjeelleennttééss  
A lefolytatott mélyinterjúk, a feldolgozott anyagok, 
az átolvasott dokumentációk és a megismert fo-
lyamatok alapján megállapítható, hogy a vállalatnál 
működő SAP üzleti intelligencia megoldás a vizsgált 
kontrollok tekintetében megfelelő hatékonysággal, 
jól szervezetten, az előírásokat betartva, de mégis 
rugalmasan, kevés és alacsony szintű kockázattal 
működik. A rendszer megfelel a COBIT által tá-
masztott legfontosabb követelményeknek az al-
kalmazási szoftverek beszerzése és karbantartása, 
az installációs, a biztonsági és az adatkezelési 
eljárások vonatkozásában. 

A vizsgálat objektív szempontjai mellett a munka 
során kialakult szubjektív benyomásom is egybe-
cseng az előző bekezdésben megfogalmazottakkal: 
egy jól működő, a külső és belső környezeti válto-
zásokhoz gyorsan alkalmazkodó, a saját hibáiból 
tanuló szervezetet, és egy megfelelő odafigyeléssel 
menedzselt üzleti intelligencia alkalmazást ismer-
hettem meg a kutatás során. 

A pozitív tapasztalatok mellett szót kell ejteni a – 
szerencsére kisszámú – negatívumokról. Kisebb 
hiányosságokat sikerült feltárni a folyamatok ellen-
őrizhetőségével, a hozzáférési jogosultságok ke-
zelésével, az adatok osztályozásával és az elekt-
ronikus tranzakciók sértetlenségét biztosító eljárá-
sokkal kapcsolatban. Alaposabb vizsgálat után 
kiderült, hogy ezekben az esetekben a COBIT elő-
írásai csak a hatékonyságot erősen rontó intézke-
dések bevezetésével lennének alkalmazhatóak. E 
két eset tehát rávilágít a módszertan üzleti intelli-
gencia rendszerek esetében történő alkalmazási 
gyengeségeire. 

A Balanced Scorecard (amely a COBIT szerves 
részét képezi) alkalmazása nem ütközött nagyobb 
akadályokba, mivel az üzleti intelligencia beveze-
tési projekt során bizonyos elemeit már eleve fel-
használták. Az alkalmazott mutatók vizsgálata 
alapján megállapítható, hogy mind a vállalat, mind 

pedig a bevezetett alkalmazás a hosszú távú 
fenntarthatóság pályáján mozog. A mutatók rávilá-
gítanak arra, hogy miképpen lehetséges a rendszer 
általi értékteremtés, melyek azok a területek, ahol a 
hatékonyság javításához célszerű további befek-
tetéseket eszközölni. Az alapos mérlegelés után 
megalkotott kritikus sikertényezők képesek jelezni a 
vezetés számára, hogy milyen intézkedések meg-
hozatala vezethet el az informatikai folyamatok 
fölötti, illetve az azokon belüli irányítás és kontroll 
megvalósításához. A kulcsfontosságú célmutatók 
utólagos mutatókként közlik a menedzsmenttel, 
hogy az üzleti intelligencia rendszer működtetésé-
hez kialakított informatikai folyamatok megfelel-
nek-e a kijelölt kritériumoknak. A kulcsfontosságú 
teljesítménymutatók rendszere egyértelműen ké-
pes definiálni, hogy az informatikai folyamatok mi-
lyen szinten teljesítik a megvalósítás és az üze-
meltetés során megfogalmazott célkitűzéseket. 

A szervezet érettségi szintjének növelésére 
célszerű lenne a jövőben nagyobb hangsúlyt he-
lyezni. Ehhez a dokumentált folyamatok számának 
növelése, a migrációs és konverziós feladatok 
alaposabb ellenőrzése, a hozzáférési jogosultságok 
rendszeresebb felülvizsgálata és az adattovábbítás 
biztonságának és integritásának javítása szüksé-
ges. 

AA  hhiippoottéézziiss  iiggaazzoolláássaa  
A kutatás célját azon hipotézis igazolása jelentette, 
hogy az információrendszer-auditálási eszközök 
általában, illetve ezek egy meghatározott képvise-
lője, a COBIT, alkalmasak arra, hogy üzleti intelli-
gencia rendszerek – mint speciális alkalmazási 
terület – esetében is objektív alapokon nyugvó, 
pontos és megbízható információval szolgálnak az 
audit jelentés megállapításainak megerősítéséhez, 
miszerint a vizsgált alkalmazás (SAP BW) megfelel 
a keretrendszer által meghatározott kritériumoknak. 

Az elméleti háttér alapos megismerése, valamint 
az auditálás elvégzése során szerzett empirikus 
tapasztalatok együttesen támasztják alá a megfo-
galmazott feltevés igaz voltát, aminek tekintetében 
kijelenthető, hogy a COBIT alkalmas üzleti intelli-
gencia rendszerek auditálási munkájának támoga-
tására. 
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ÖÖsssszzeeggzzééss,,  kkoonnkkllúúzziióó  
A tanulmány bevezető részében megfogalmazott 
állítás bizonyítási folyamatának első lépéseként az 
üzleti intelligencia elméleti kérdéseivel foglalkoz-
tam, melyet a vizsgálat alá vont terület, azaz az 
üzleti intelligencia rendszerek azon ismérveinek 
bemutatása követett, amelyek elemzése egy in-
formatikai audit tárgyát képezhetik. A 4. fejezetben 
megpróbáltam az üzleti intelligencia és az informa-
tikai audit – mint két különálló szakterület – közé a 
lehetséges kapcsolódási pontok megjelölésével 
hidat emelni. Az auditot bemutató részben gyakor-
lati példán keresztül ismertettem egy olyan forga-
tókönyvet, aminek segítségével sikerült kijelölni a 
bizonyítandó állítás irányába vezető utat. 

Ez az út tulajdonképpen onnan indult, hogy több 
szakcikk és tanulmány végigolvasása során kör-
vonalazódni kezdett néhány olyan jellegzetes ten-
dencia, amelyek az üzleti intelligencia és az infor-
matikai audit konvergenciájának megkezdődött 
folyamatára utaltak. A két különálló téma alapos 
megismerése meghatározó szerepet játszott annak 
felismerésében, hogy a gyakorlatban egyre több 
döntéstámogatási és vezetői információkat előállító 
folyamatot váltanak ki üzleti intelligencia megoldá-
sokkal, és mivel e rendszerek üzleti szempontból 
kritikusnak tekinthető adattömeget dolgoznak fel, 
amelyből komplex eljárások alkalmazásával tárják 
fel a bennük rejlő, a felsővezetői döntések inputját 
jelentő tudást, ezért működésük folyamatos kont-
rollja nélkülözhetetlen. 

Az út következő mérföldkövét egy olyan terv 
megalkotása jelentette, amely kijelölte a kutatás 
kereteit. Ezt a dolgozat szilárd elméleti megalapo-
zása követte, amivel párhuzamosan folyt az al-
kalmas esettanulmány-alany felkutatása, valamint 
az audit program kidolgozása. A gyakorlati részben 
leírtakat szakmai interjúk, üzleti dokumentációk 
átolvasása, kérdőívek összeállítása és kiértékelése 
által sikerült alátámasztani. A folyamat legfontosabb 
feladatának az azt lezáró audit jelentés összeállí-
tása és finomhangolása számított. 

A kutatás céljaként annak a tételnek bizonyítása 
került megjelölésre, amely szerint a COBIT alkal-
mas üzleti intelligencia megoldások auditálási fo-

lyamatának támogatására. A tétel igaz voltának 
kimondása az elméleti háttér felvázolása, az esz-
közkészlet kiválasztása és egy gyakorlatban meg-
valósított elemzés után, az audit jelentésben történt 
meg. 

A megfogalmazott állítás a felhasznált bizonyí-
tási eljárással történt igazolása az informatikai 
audittal és az üzleti intelligencia rendszerekkel 
foglalkozó tudományok egy ez idáig kevéssé ismert, 
ám annál izgalmasabbnak számító szegmensét 
ismertették meg velem. Bízom benne, hogy kuta-
tásaimmal sikerült egy szimbolikus iránytűt adnom 
azok kezébe is, akik e kihívásokkal teli területen 
sikerrel kívánnak eligazodni. Ezen a ponton azon-
ban nem szabad megállni! 

„Navigare necesse est!” – mondja a latin, mi-
közben a fejlődési tendenciák arra engednek kö-
vetkeztetni, hogy a két szakterület növekedési 
üteme a jövőben tovább fog gyorsulni, ami további 
empirikus kutatások elvégzését teszi szükségessé, 
amelyek segítségével újabb tapasztalatokkal tá-
masztható alá a hipotézis igaz volta, valamint, 
amelyek különös figyelmet szentelnek az integrált 
vállalatirányítási rendszerek és az üzleti intelligen-
cia megoldások egymásra épülési sajátosságainak 
elemzésére. 

HHiivvaattkkoozzáássookk  
Könyvek: 
[1] Borda, J.: Számítógépes rendszerek ellenőr-

zése és biztonsága, Központi Statisztikai Hi-
vatal, Nemzetközi Számítástechnikai Oktató 
és Tájékoztató Központ, Budapest, 1978., pp. 
288. 

[2] COBIT Irányító Bizottsága – IT Governance 
Institue: Control Objectives for Information and 
Related Technology: Auditálási útmutató; Ösz-
szefoglaló áttekintés; Vezetői útmutató, 
Information Systems and Control Foundation, 
2000., pp. 248. 

[3] Davenport, T. H. – Prusak, L.: Tudásme-
nedzsment, Kossuth Kiadó, Budapest, 2001. 

[4] Gábor András és munkatársai: Üzleti informa-
tika, Aula Kiadó, Budapest, 2007., pp. 307. 

[5] Gilad, B. – Gilad, T.: The Business Intelligence 
System, American Management Association, 



 
innováció, üzleti megoldások  

 

GIKOF Journal 2009. Vol. 7. 59 

New York, 1988., pp. 242. 
[6] Kaplan, R. S. – Norton, D. P.: Balanced 

Scorecard, Harvard Business School Press, 
1996., pp. 301. 

[7] Muha, L.: Az informatikai biztonság kézikönyve, 
Verlag Dashöfer, 2006., pp. 3000. 

[8] Rasmussen, Nils – Paul S. Goldy – Per O. Solli: 
Financial Business Intelligence, Wiley, New 
York, 2002. 

[9] Zoltayné Paprika, Zita: Döntéselmélet, Máso-
dik kiadás, Alinea Kiadó, 2005., pp. 596. 

Szakcikkek: 
[10] Bakács, A.: Versenyképességi koncepciók, 

MTA Világgazdasági Kutatóintézet, Budapest, 
2003. 

[11] Bőgel, Gy.: Tudásmenedzsment, Verseny az 
elektronikus üzletben, Műszaki Könyvkiadó, 
Budapest, 2000., p. 120-130. 

[12] Gabriel, R. – Dittmar, C: Der Ansatz des 
Knowledge Managements im Rahmen des 
Business Intelligence, Business Intelligence, 
Handbuch der modernen Datenverarbeitung, 
222. füzet, 2001. 

[13] Hayler, A.: Real Time BI – get real. Andy on 
Enterprise Software. An Insider’s View. 
http://www.andyonenterprisesoftware.com/200
5/09/real-time-bi-get-real, 2007. április 2. 

[14] Horváth, T.: Az információ fogalma, Könyvtá-
rosok kézikönyve, Osiris Kiadó, Budapest, 
1999., p. 68-71. 

[15] Oud, E. J.: The Value to IT of Using 
International Standards, Information Systesm 
Control Journal, Volume 3, 2005. 

[16] Preuschoff, S.: Business intelligence – 
Gegenstand, Andsätze und Technologien, 
Arbeitspapiere Wissensmanagement, 2002/3., 
Hochschule der Medien, Stuttgart, 2002., pp. 
31. 

[17] Szabó, A.: Tudásmenedzsment – elméleti 
összefoglaló, 
http://www.ittk.hu/infinit/2000/0525/index.html, 
2007. április 12. 

[18] Turban, E. – Aronson, J. – Tin-Peng Liang: 
Decision Support Systems and Intelligent 
Systems, Seventh Edition, Pearson 
Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 
2005. 

Oktatási anyagok: 
[19] Kókai, Lászlóné: Üzleti intelligencia az infor-

matikában, Dunaújváros, Főiskolai Kiadó, 
2005. 

[20] Kő, Andrea: Üzleti intelligencia (oktatási se-
gédlet), Budapesti Corvinus Egyetem, 2006., 
pp. 37. 

Folyóiratok: 
[21] Business Online, 2006/10-12. számai. 
Internetes oldalak: 
[22] http://en.wikipedia.org/wiki/Business_intelligen

ce, 2007. április 4. 
[23] http://de.wikipedia.org/wiki/Business-Intelligen

ce, 2007. április 9. 
[24] http://en.wikipedia.org/wiki/Sun_Tzu, 2007. 

április 10. 
 

 
7. Open source ERP rendszerek 

OOppeenn  ssoouurrccee  EERRPP  rreennddsszzeerreekk  
 

BERECZ PATRÍCIA 
Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék 

eMail: berecz@thor.agr.unieb.hu 
 

ABSTRACT 

A kereskedelmi láncok térhódításaival koncentrálódott a kereslet és ehhez a kistermelők igen nehezen tudtak 
csak alkalmazkodni. A koncentrálódó kereslethez igazodó koncentrált kínálat megteremtése vált szüksé-
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gessé, azért alakultak ki a zöldség- és a gyümölcs ágazatban a termelő és értékesítő szövetkezetek. A ha-
tékony adminisztráció és menedzsment működéséhez nélkülözhetetlen egy jól működő integrált információs 
rendszer. Bemutatom, hogy milyen speciális követelményei vannak a termelő és értékesítő szervezeteknek 
egy információs rendszerrel szemben. Mivel a mai kereskedelmi ERP rendszerek általában nem fedik le a 
speciális ágazati igényeket, valamint ezen ERP rendszerek magas költségei miatt bemutatom az általam 
vizsgált Open Source ERP rendszereket, funkcionalitásait és alkalmazási lehetőségeit, feltételeit.Kiemelten 
foglalkozom az Open Source szoftverek meghatározásával, tulajdonságaival, előnyeivel, hátrányaival és, 
hogy milyen tulajdonságokkal kell rendelkezni egy szoftvernek, hogy azt ténylegesen Open Source rend-
szernek nevezhessük. A vizsgálatom folyamán több Open Source ERP rendszer összehasonlító elemzését 
végeztem kvantitatív és kvalitatív szempontok szerint. 

 
TTeerrmmeellőő  ééss  éérrttéékkeessííttőő  sszzeerrvveezzeetteekk  
A gyümölcs és zöldség erősen romlandó, termelése 
pedig igen munkaigényes termék. Az időjárási vál-
tozások és a hőmérsékletingadozások, továbbá a 
betegség vagy kártevő okozta fertőzések rendsze-
rint a kínálat éles növekedésének vagy vissza-
esésének, illetve a kereslet csökkenésének formá-
jában jelentkező válságokhoz vezetnek, amelyek 
alapvető veszélyt jelentenek a termelő bevételeire. 
Továbbá a termelés szerkezete jellemzően elap-
rózódott birtokrendszeren alapul. 

A kereskedelmi láncok térhódításaival koncent-
rálódott a kereslet és ehhez a kistermelők igen 
nehezen tudtak csak alkalmazkodni. A koncentrá-
lódó kereslethez igazodó koncentrált kínálat meg-
teremtése vált szükségessé, azért alakultak ki a 
termelői és értékesítő szövetkezetek. Az Európai 
Unió is támogatja ezen szervezetek létrehozását, 
sőt a zöldség- és gyümölcságazatot csak ilyen 
szervezeteken keresztül részesíti támogatásokban. 

Magyarországon nem volt hagyománya a ter-
melői értékesítő szervezetek létrehozásának. Az 
első TÉSZ-ek 1999-ben jelentek meg és a számuk 
nagyon lassan növekedett. A kezdeti nehézségek 
után 2004 végére több mint 100 TÉSZ volt ha-
zánkban, amelyből 8 a végleges elismerési státuszt 
is megkapta. A hazai TÉSZ-ek száma 2006-ra kb. 
54-re apadt a megszűnések, felszámolások, 
egyesülések miatt. A TÉSZ-ek 2004-ben 26,2 milli-
árd, 2005-ben 23,5 milliárd forint tagi árut forgal-
maztak. Az ország területi lefedettsége a TÉSZ-ek 
által szinte teljesnek mondható (Erdész, 2007). 

A hatékony adminisztráció és menedzsment 
működéséhez nélkülözhetetlen egy jól működő 

vállalatirányítási információs rendszer. A külföldi 
termelő és értékesítő szervezeteknél általános, 
hogy ilyen rendszereket alkalmaznak. Magyaror-
szágon csupán csak néhány nagyobb TÉSZ en-
gedheti meg magának ezeket a drága rendszereket. 
Ezáltal a kis TÉSZ-ek mind inkább lemaradnak a 
gazdasági versenyben. Nekik tudnám ajánlani a 
nyílt forráskódú ERP rendszereket. 

EERRPP  rreennddsszzeerreekk    
Az ERP betűszó az Enterprise Resource Planning 
(vállalati erőforrás-tervezés) rövidítése. Ezek a 
vállalatirányítási szoftverek a jellemző üzleti fo-
lyamatok adatait összesítik egységes, könnyen 
felhasználható rendszerben.  

A vállalatok új területeit kapcsolták be az infor-
matikába, s létrejöttek a manapság is fejlődő és 
terjedő ERP-rendszerek. Az első alkalmazások az 
MRP II.-k (Material Resource Planning) továbbfej-
lesztéseként és kiterjesztéseként alakultak ki, innen 
származott a rövidítés is: ERP (Enterprise 
Resource Planning), vagyis vállalati erőfor-
rás-tervezés. Bár még ma is a régi rövidítéssel 
(ERP) utalunk ezekre a vállalati rendszerekre, az 
elmúlt évek innovációi miatt már inkább tekinthe-
tőek integrált vállalatirányítási alkalmazásoknak 
(IEA: Integrated Enterprise Application). Az 
ERP-rendszerek kialakulásával mind a controlling, 
mind a menedzsment óriási információs bázishoz 
jutott, folyamatosan bővülő funkcionalitásukkal 
ezek a rendszerek jelentik ma a vállalatok informa-
tikai támogatásának alapját (Hetyei, 2004). 

Az ERP-rendszerek olyan modulokból felépülő 
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alkalmazások, melyek szoftveres megoldást kí-
nálnak a termelés, a logisztika, az értékesítés, az 
emberi erőforrás gazdálkodás és a pénzügyi el-
számolás tranzakcióinak valós idejű, egységes és 
integrált kezelésére. Tehát a szervezet funkcionális 
területeit és működési folyamatait lefedő, egységes 
és integrált vállalatirányítási rendszerek. 

Az integrált rendszerek hasznosak, viszont 
drágák, ráadásul a betanítást és a testreszabást is 
sok pénzért lehet csak megkapni. A rendszerek 
döntő többsége zárt forráskódú, ezért a felhasználó 
a program fejlesztőjéhez van láncolva. Mit tehet az 
ember, ha nincs elég pénze, és nem akar kiszol-
gáltatott helyzetbe kerülni? Erre a problémára lehet 
megoldás az Open Source rendszerek. 

OOSSSS  rreennddsszzeerreekk  
A nyílt forrású szoftver (Open Source Software, 
OSS) olyan, egy a számítógép által futtatható 
program, amelynek a forráskódja szabadon elér-
hető, letölthető, sok esetben szabadon módosít-
ható, terjeszthető akár forráskód vagy bináris for-
mában.  

Az OSS a tulajdonosi (proprietary) szoftvertől 
abban különbözik alapvetően, hogy a forráskód 
megszerezhető. Ez azt jelenti, hogy ezeket a 
programokat a felhasználó függetlenül a program 
készítőitől rendszerint tetszés szerint megváltoz-
tathatja, továbbadhatja, a felismert hibákat, vagy 
gyenge pontokat nyilvánosságra hozhatja. 

Mivel a forráskódhoz bárki hozzájuthat, ezeket a 
szoftvereket Open Source Software-eknek nevez-
zük. Alternatív kifejezés a szabad szoftver, amely 
elnevezés a felhasználó szabadságára utal a ke-
zelés során. Ezzel összehasonlítva a felhasználó 
egy "proprietary" szoftvert nem változtathat meg, 
nem vizsgálhat meg. Forráskódját nem is olvashatja, 
nem értheti meg. 

1985-ben jött létre az FSF (Free Software 
Foundation) a szabad szoftver mozgalom legfon-
tosabb képviselőjeként. Egyik alapító tagja Richard 
Stallman, aki a GNU projekt megálmodója és ve-
zetője. Az alapítvány célja a szabad szoftverek 
terjesztése, népszerűsítése az előbb már taglalt 

megközelítésnek megfelelően (vagyis szabadság-
jognak). A szabad szoftvert a felhasználónak sza-
bad futtatni, másolni, közzétenni, tanulmányozni, 
megváltoztatni és tökéletesíteni. (1) 
A felhasználók jogai tehát: 
– A jogot arra, hogy futtassák a programot, bármi-

lyen céllal.  
– A jogot arra, hogy tanulmányozzák a program 

működését, és azt a szükségleteikhez igazít-
hassák. Ennek előfeltétele a forráskód elérhe-
tősége.  

– A jogot arra, hogy másolatokat tegyenek közzé. 
– A jogot arra, hogy tökéletesítsék a programot, és 

a tökéletesített változatot közzétegyék, hogy az 
egész közösség élvezhesse annak előnyeit. 
Ennek előfeltétele a forráskód elérhetősége.  

1998-ban jött létre Eric S. Raymond és Bruce 
Perens kezdeményezésére az Open Source 
Initiative (OSI), azon igény hatására, hogy a nyílt 
forráskódú szoftverekben rejlő lehetőségekre fel-
hívják az üzleti világ figyelmét, illetve kiemeljék a 
nyílt forráskód legfontosabb jellemzőit, meghatá-
rozva annak pontos fogalmát. Így született meg az 
OSD (Open Source Definition), vagyis a nyílt for-
ráskódú szoftverek definíciója. (Linux, 2) 
Az OSD a következő kitételeket tartalmazza: 
– Szabad terjeszthetőség 
– A forráskód elérhetősége 
– Származtatott művek létrehozásának engedé-

lyezése 
– A szerző forráskódja sértetlenségének biztosí-

tása 
– Személyek vagy csoportok megkülönbözteté-

sének tilalma 
– Különböző felhasználási területek megkülön-

böztetésének tilalma 
– A licenc terjeszthetősége 
– A licenc nem vonatkozhat kizárólag egy termékre 
– A licenc nem korlátozhat más szoftvert 
– A licencnek technológia-semlegesnek kell lennie 
Ezeket a programokat legtöbbször valamilyen li-
cenccel terjesztik. A legismertebb nyílt forrású li-
cencek:  
– GNU GPL / LGPL / GNU FDL  
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– BSD Licenc  
– Apache licenc  
– IBM CPL  
Az OSI vezet egy nyilvántartást azokról a licen-
cekről, amelyek megfelelnek a kritériumoknak. 

Nehéz probléma a törvény által megkövetelt 
felelősségvállalás kérdése, amelyben a program 
készítőjének vagy terjesztőjének nyilatkoznia kell a 
vonatkozó rendeletek betartásáról. Egy szabad 
forráskódú programnál ez első ránézésre megold-
hatatlan feladat, hiszen felelősséget vállalni egy 
könnyen módosítható programért felelőtlenség. A 
probléma áthidalható: felelősséget lehet vállalni egy 
programért, amelyhez digitális ujjlenyomatot mel-
lékelnek. Mindenféle módosítás a felelősségválla-
lás elvesztését vonja maga után, amelyet az ujjle-
nyomat igazol. (Kabai, 2003) 

OOppeenn  SSoouurrccee  EERRPP  rreennddsszzeerreekk  
A szabad szoftverek fejlesztése ebben a témában 
csak az utóbbi években gyorsult fel, manapság már 
szép számmal találhatóak szabad ügyviteli rend-
szerek. Jellemzően egyedi megbízásokból fejlődtek 
szabaddá ezek a megoldások.  

Számos Open Source (továbbiakban OS) ERP 
rendszert lehet találni. Az elemzésemben 7+1 OS 
ERP rendszert vizsgáltam meg részletesen, abból a 
szempontból, hogy mennyire felelnek meg Termelő 
és értékesítő szervezet követelményeinek. 
A következő rendszereket vontam be a vizsgála-
tomba: 
– SQL Ledger:  

Az Sql-Ledger egy olyan integrált ügyviteli 
rendszer, amellyel cégek könnyen és rugalmasan 
végezhetik el a megrendelések, számlák feldol-
gozását illetve azok egyidejű kettős könyvelését, 
valamint figyelemmel kisérhetik készletmozgá-
saikat. A program felhasználása rendkívül sok-
rétű, működik Windows, Linux, Mac operációs 
rendszerek alatt, valamint a legfejlettebb adat-
bázismotorokat (Postgres, Oracle) használja. 
Használható önálló gépeken, intraneten, esetleg 
igény szerint interneten is. Fontosabb jellemzői a 
következők: kliens - szerver felépítés, jól 

struktúrált felépítés, szerkeszthető sablonok, 
devizás könyvelés, paraméterezhető kimutatá-
sok, korlátlan ügyféladatbázis, korlátlan fel-
használó, egyedi felületbeállítás, Audit Kontroll, 
rugalmasan módosítható, kliensprogramok köny-
nyen illeszthetők a programhoz, 
paraméterezhető pénzügyi kimutatások, bizton-
sági másolat, külön adminisztrátori felület, saját 
termék létrehozása, többféle formátum, költ-
séghely/profitcenter illetve projekt (munkaszám) 
alapú könyvelés és többszintű kedvezmények 
árazás. 

– LX Office:  
Az SQL Ledger egy német nyelvű átalakítása, 
amely a kereskedelmi tevékenységet helyezi 
előtérbe. Több funkciója közül kiemelkedő a 
számviteli, beszámoló készítési és biztonsági 
modulja. 

– Tiny ERP:  
A TinyERP egy olyan integrált vállalatirányítási 
információs rendszer, amely a cégeknek a glo-
bális piac lehetőségeinek tárházát nyújtja. Nyílt 
forráskódú üzleti alkalmazás kereskedelmet és 
szolgáltatást globális alapokra helyező kis és 
középvállalkozások részére. Tervezésénél világ-
piaci igényeket vettek figyelembe.  Teljesen in-
tegrált, tehát ERP - vállalati erőfor-
rás-gazdálkodás, tervezés CRM - ügyfélkapcso-
lat kezelés, kereskedelmi rendszer és könyvelési 
rendszer egyben. A program felhasználása 
rendkívül sokrétű, működik Windows, Linux, Mac 
operációs rendszerek alatt, valamint a legfejlet-
tebb adatbázismotorokat (Postgres, Oracle) 
használja. Használható önálló gépeken, intra-
neten, esetleg igény szerint interneten is.  

– GNU Enterprise (GNUe):  
A GNU Enterprise egy - a GNU által fémjelzett - 
vállalatirányítási, ERP rendszer. Idehaza még 
kevesen használják, de a tábor egyre növekszik. 

– ERP5:  
Rendkívül hatékony vállalatirányítási rendszer, 
amely számos könnyen alakítható modullal segíti 
a termelési és kereskedelmi folyamatokat.  

– Opentaps:  
Web alapú ERP és CRM rendszer kis és kö-
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zépvállalkozások részére. 
– Compiere:   

Tervezésénél világpiaci igényeket vettek figye-
lembe. Teljesen integrált. Gyors bevezetési le-
hetőség visszavonhatatlan döntések nélkül. A 
globális piac lehetőségeinek tárházát nyújtja. 
Fontosabb moduljai a következők: értékesítés és 
marketing, szolgáltatások, termelés, beszerzés, 
elosztás, erőforrás gazdálkodás, pénzügyi 
könyvelés, vevőkapcsolati rendszer támogatja az 
üzleti folyamatokban a potenciális vevők megta-

lálását, megnyerését és megtartását , értékesí-
tési erők automatizálása, ügyfélszolgálat . 
Mindez Oracle adatbázissal támogatott. 

Először azt vizsgáltam, hogy a szoftverek milyen 
méretű vállatok igényeit elégítik ki. (1. Táblázat) 
Egy TÉSZ a legkülönbözőbb méretekben fordulhat 
elő, de Magyarországon főként a kis és közepes 
kategóriákba lehet őket besorolni. 
 

 
1. Táblázat: A vizsgált OS ERP rendszerek és a kiszolgált vállalatok méretei 

Vállalati méret 
SQL 
Ledger LX Office TinyERP GNUe ERP5 Opentaps Compiere 

mikro + + + +    
kis + + + + + + + 
közepes + +  + + + + 
nagy    + + +  

Forrás: Herzog  (2007)  
A vizsgált ERP rendszerek, mind képesek ellátni 
egy kis- és középvállalkozás igényeit, tehát való-
színűleg a TÉSZ-ek igényeit is. 

Milyen ERP rendszerre lenne szüksége egy 
TÉSZ-nek? Először is legyen nagyon könnyen 
testre szabható. Alapvetően általános szoftverekről 
van szó, és mivel minden vállalkozás egyedi a 
maga módján, az első lépés, hogy a saját képünkre 
alakítsuk. Fontos szempont, hogy könnyen fej-
leszthető legyen, hiszen, ha fejlődik a cég, akkor azt 
az információs rendszernek is követnie kell. Köny-
nyen kezelhetőnek kell lennie. A biztonság elen-
gedhetetlen feltétel. A programnyelv ismerete azért 
lényeges, mert érdemes olyan programot választani, 
amihez a cégünkben értenek, mert akkor köny-

nyebben tudjuk módosítani, alakítani. A közösség 
aktivitása a fejelődés szempontjából fontos tényező, 
mert ettől függ, hogy milyen gyorsan és milyen 
hatékonysággal tud fejlődni a rendszer. Ehhez 
kapcsolódik a fejlesztések gyakorisága. A szoftver 
állapotáról is érdemes tájékozódni, hiszen egy még 
nem kiforrott programot nem érdemes használni. A 
függetlenség azt jelenti, hogy a szoftver felhasz-
nálása jelent-e valamiféle függőséget egy másik 
céggel kapcsolatban, mert olyan OS szoftvernek 
nevezett programokat is lehet találni, amelyek fel-
használásához engedély szükségeltetik. A vizsgá-
lataimat a 2. táblázatban foglaltam össze. Tíz 
szemponton végigmenve hasonlítom össze a 
szoftvereket.
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2. Tábázat: Az OS ERP rendszerek részlete összehasonlítása 

  
SQL 

Ledger LX Office TinyERP GNUe ERP5 Opentaps Compiere 
1 Testreszabhatóság ~ ~ + + + + + 
2 Fejleszthetőség + + + ? ? ~ + 
3 Nemzetköziség + - + + + + + 
4 Felhasználóbarát ~ ~ + ? + ~ ~ 
5 Biztonság ~ ~ + ? + + + 
6 Programnyelv Perl Perl Python Python Python Java,Scripting Java 
7 Közösség aktivitás + + + ~ - + + 
8 Fejlesztés gyakorisága + ~ + ~ + + + 
9 Állapot Stabil Stabil Stabil béta stabil Stabil stabil 
10 Függetlenség Igen Igen Igen igen igen Igen igen 

+ nagyon jó ~ átlagos – átlag alatti ? ismeretlen, nincs adat 
Forrás: Herzog  (2007) 

  
1. Testreszabhatóság:  
 Egy OS rendszernél nagyon fontos, ha nem a 

legfontosabb, hogy milyen könnyen lehet egy 
vállalatra adaptálni (testreszabni). Ebben a te-
kintetben az SQL Ledger és a LX Office marad 
el a többiektől. Ennek az az oka, hogy a Perl 
nyelv és a sajátos moduláris kialakítás kissé 
akadályozza a testreszabást. 

2. Fejleszthetőség 
 A második legfontosabb kritérium a fejleszthe-

tőség. Szinte minden OS rendszer könnyedén 
fejleszthető, ebből a szempontból nehéz lenne 
különbséget tenni a rendszerek között, talán az 
Opentaps fejlesztésével akadhatnak problé-
mák. 

3. Nemzetköziség 
 A csoportból kiemelkedik az SQL Ledger és az 

Opentaps, amelyek több mint 35 nyelven elér-
hetőek. A Compieret 26, míg a TinyERPt 11 
nyelven olvashatjuk. Ezen a téren az LX Office 
és az ERP5 van egy kicsit lemaradva, hiszen 
mindössze 3 nyelve, angolul, németül és fran-
ciául érhetőek el. 

4. Felhasználóbarát 
 A TinyERP és az ERP5 mondható a legjobban 

felhasználóbarátnak. Könnyű és egyértelmű a 
kezelhetőségük. A GNUe rendszerről sajnálatos 
módon nincs ilyen jellegű pontos adatom a fel-
használótól, viszont ez a rendszer is remekül 

alkalmazható. 
5. Biztonság 
 A biztonsági kérdéseket tekintve szinte mind-

egyik szoftver átlagosan jónak mondató. 
6. Programnyelv 
 Szeretném kiemelni, hogy az SQL Ledger és a 

LX Office viszonylag elmaradottabb más rend-
szerekhez kevésbé kompatibilis nyelven íródtak, 
míg az Opentaps és a Compiere már webes 
alapú korszerű Java nyelven. 

7. Közösség aktivitás 
 Egy Open source technológia sokban függ az őt 

alkotó közösségtől, mert ettől függ, hogy milyen 
gyorsan és milyen hatékonysággal tud fejlődni a 
rendszer. 

8. Fejlesztés gyakorisága 
 A közösség aktivitásán alapul az is, hogy milyen 

gyakoriak a módosítások a rendszerben. A 
TinyERP rendszer felhasználói a legaktívabbak. 

9. Állapot 
 A GNU még nem stabil rendszer jelenleg. A 

többi rendszer már kiforrottnak, stabilnak 
mondható. 

10. Függetlenség 
 Mindegyik szoftver szabad szoftvernek minősül. 

A használatuk nem függ egyetlen cégtől sem. 
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CCOOOOPPWWoorrkkss  
Az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet (FAO) 
elindított egy projektet finn, holland és kenyai 
szervezetekkel összefogva, hogy együtt fejlessze-
nek ki egy olyan vállalatirányítási információs 
rendszert, amely tipikusan termelő és értékesítő 
szervezeteknek megfelelő. Céljuk az volt, hogy 
növeljék ezeknek a szervezeteknek a hatékony-
ságát és versenyképességét. (Juga et.al., 2007) 

Megalkották tehát a COOPWorks 1.0 rendszert, 
amely szabad szoftverként működik. Összehason-
lítva a fenti szoftverekkel rá kell világítanom arra, 
hogy még korántsem felel meg minden követel-
ménynek ez a rendszer. Ezért kezdek bele a 
COOPWorks 1.0 továbbfejlesztésébe. 2007 nya-
rára el is készült a COOPWorks 2.0. A felhasználók 
tapasztalatira és a teszteredményekre ugyan még 
várni kell, de bíztató az a jel, hogy egyre több or-
szágban jelennek meg COOPWorks közösségek. 

KKöövveettkkeezztteettééss  
Egy termelő és értékesítő szervezet működéséhez 
elengedhetetlen egy megfelelő számítógépes 
rendszer. Az open source rendszerek azért felelnek 
meg a TÉSZ-eknek, mert ingyenes használható-
ságuk mellett a gyorsan változó gazdasági igé-
nyekhez talán egy Open source rendszer segítsé-
gével tudunk a legkönnyebben alkalmazkodni. 

A vizsgálatom folyamán 7 OS ERP rendszert 
vizsgáltam. A számok és saját benyomás alapján 
egy termelő- és értékesítő szövetkezetnek a 
TinyERP és a Compiere rendszert ajánlanám.  

Bíztatóak azonban azok a kezdeményezések, 
amelyek éppen a TÉSZ-ek számára fejlesztenek ki 
rendszereket. Ha a COOPWorks 2.0 teljesen el-
készül, akkor biztosan fel fogja venni a versenyt a 
korábban ismertetett többi rendszerrel és mivel a 
termelő- és értékesítő szövetkezetek funkcionali-
tásaiból indul ki, testreszabása is kevesebb ráfor-
dítást igényel majd a felhasználó szervezetek ré-
széről (Herdon et al, 2006, 2007). 

Több elemző szerint ezek az open source 
rendszerek el fognak terjedni. Idehaza még nincs 
köztudatban, mi is az a szabad szoftver. Néhányan 
már összefüggésbe hozzák a Linux-szal, de a 

szabad szoftver mozgalom lényegét kevesen értik, 
illetve gyanakvással méregetik. A szoftverek elter-
jedését jelentősen elősegítheti a szabad szoftver 
filozófiájának terjesztése. 
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ABSTRACT 

 
MMaarrkkeettiinngg  ééss  BBII  
A hazai vállalatok működésében az informatika 
hálózatra épülő struktúrája, és az informatika al-
kalmazási rendszerei egyre fontosabb szerepet 
töltenek be. Több évtizede az operatív szintű ter-
melő-szolgáló folyamatok meghatározó elemét 
képezi, később egyre jobban teret nyert a stratégiai 
szintű irányítási-döntési folyamatokban is. A válla-
latok tipikus alkalmazási rendszerei jól ismertek:  
– ERP: Enterprise Resource Planning,  
– CRM: Customer Relationship Management 
– SCM: Supply Chain Management 
– SFA: Sales Force Automation 

– HRM: Human Resource Management.  
Ezek azonban az operatív folyamatokat támogatják, 
azaz a cég szervezeti hierarchiájának alsó és kö-
zépső szintjén dolgozók napi tevékenységeihez 
kapcsolódnak. A vállalati stratégiai döntések a felső 
vezetőkre, esetenként a középvezetők felső szint-
jére hárulnak, ezen döntések hatása befolyásolja és 
meghatározza a cég jövőjét, gazdasági pozícióját, 
eredményeit, ezekhez a tevékenységekhez más-
fajta támogató rendszerek szükségesek, amit ösz-
szefoglaló néven üzleti intelligencia rendszereknek 
(BI - business intelligence) neveznek. 
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1. ábra: Az üzleti intelligencia szerepe a vállalati információellátásban [3] 

 
„Az üzleti intelligencia olyan technológiák és al-
kalmazások összessége, amelyek adatok gyűjté-
sével, hozzáférhetőségével és elemzésével fog-
lalkoznak egy vállalatban, hogy vezetői jobb üzleti 
döntéseket hozhassanak.” - hangzott el egy ta-
nulmányban [3]. Az üzleti intelligencia tehát vállalati 
adatgyűjtő-, tároló-, elemző eljárások és alkalma-
zások együttese, ide tartoznak többek között a 
vállalati információs rendszerek, döntéstámogató 
rendszerek, vezetői információs rendszerek, adat-
bányászat, adatmegjelenítés, geográfiai informá-
ciós rendszerek stb. Az 1. ábrán az információel-
látás ciklusának 2-es, 3-as szakasza kapcsolódik 
az üzleti intelligenciához. Mivel a vállalati piaci ori-
entáció jellemző típusa a marketingorientáció, ezért 
a vállalati üzleti intelligencia rendszerek kapcsolata 
szoros a marketing információ szerző rendszerek-
kel (marketing intelligence system), ami a marketing 
információs rendszer alapelemeként látja el a me-
nedzsmentet a marketingkörnyezet változásaival, 
fejlődésével kapcsolatos napi információval. 

AAzz  aaddaattbbáánnyyáásszzaatt  bbeemmuuttaattáássaa  
Az adatbányászat (data mining) jelentősége az 
1990-es években nőtt meg. Az adatbányászat egy 
folyamat, amelynek során intelligens műveleteket, 
műveletsort hajtunk végre az adatminták kiemelése 
érdekében, vagyis az érdeklődésre számot tartó 
tudás nagy mennyiségű adatból történő feltárása. 
Az intelligens műveletek különféle statisztikai alapú 
elemző technikákat jelentenek, pl. neurális hálózat, 
faktoranalízis stb. Az adatbányászat a statisztika 
elemeit használja ugyan, de messze túlmutat azon, 
egy igen mélyreható matematikai és informatikai 
alapot igényel. [2] 

A folyamat bemeneti adatai tárolhatók adatbá-
zisokban, adattárházakban vagy más információ-
tárakban. A folyamat végén egy új tudáshoz jutha-
tunk, ami az eddigi adatbázis-technológián alapuló 
eszközökkel felfedezhetetlen. Az adatbányászatról 
elmondható továbbá, hogy a marketing információ 
szerző rendszerek, és így az üzleti intelligencia 
része.[4] 
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2. ábra: Tipikus adatbányászati-rendszer architek-

túrája [1] 

Az adatbányászat minden olyan területen hasz-
nálható, ahol a tevékenység során nagy mennyi-
ségű adat keletkezik (pl. üzleti, államigazgatási, 
egészségügyi, oktatási stb.). Az adatbányászat 
irányzatai: 
– adatbányászat a gazdaságban: hiteltörlesztési 

hajlandóság előrejelzése és hitelbírálati irányel-
vek elemzése; fogyasztók célzott marketing 
szempontú osztályozása és klaszterezése; 
pénzügyi bűncselekmények felderítése; rek-
lámhadjáratok hatékonyságvizsgálata; vevő-
megtartás: lojalitás-vizsgálat 

– adatbányászat a távközlésben 
– orvostudományi és DNS-adatok stb. 
Az adatbányászathoz elengedhetetlen a hatalmas 
adathalmaz, akár a vállalat életciklusa során tárolt 
összes adata, hiszen csak akkor bukkanhatunk 
értékes összefüggésekre. Az ilyen adatok, – emberi 
léptékkel felfoghatatlan – halmazának adatbányá-
szat nélküli feldolgozása a menedzsment számára 
információban szegény, költséges, időigényes, 
előítéletekre épített, félrevezethető tudást ered-
ményezhet. 
Az adatbányászat, mint multidiszciplináris tudo-
mány az alábbi területekre támaszkodik: 
– adatbázis-technológia, informá-

ció-visszakeresés, 
– mesterséges intelligencia, neurális hálók, 

– számítógépes tanulás, 
– statisztika, 
– alakfelismerés, 
– tudás alapú rendszerek, tudásmegerősítés, 
– nagy teljesítményű számítások, 
– vizuális adatmegjelenítés. 
Az adatbázisokban végzett tudásfeltárást 
(KDD - Knowledge Discovery in Databases) az 
adatbányászat szinonimájaként vagy annak ré-
szeként használják. Jelen munkában a KDD szi-
nonimája az adatbányászat. A KDD iteratív folya-
matának lépései:  
– adattisztítás – zajos, inkonzisztens adatok eltá-

volítása 
– adatintegrálás – több adatforrás összekapcso-

lása 
– adatkiválasztás – adatok kiolvasása az adatbá-

zisból az elemzéshez 
– adat-transzformáció – az adatok olyan formájá-

nak előállítása, hogy az bányászható legyen 
– adatbányászat – az adatminták kiemelése ér-

dekében végzett eljárás 
– minta kiértékelése – tudást reprezentáló, valóban 

érdekes minták meghatározása 
– tudásmegjelenítés - a kinyert tudást tudáskife-

jező technikákkal tárja a felhasználó elé  
Az előállított, érdekes minta tudást reprezentál, de 
mikor lesz érdekes a minta? Ha egyszerűen ért-
hető, bizonyos megbízhatósággal érvényes új vagy 
kísérleti adatokon, potenciálisan hasznos, újszerű. 
Egy minta akkor is érdekes, ha olyan hipotézist 
igazol, amelyet a felhasználó bizonyítani szeretne.  
Az adatbányászati feladatok két osztályba sorol-
hatók: 
– leíró - az adatok általános jellemzőit tárja fel, 
– előrejelző – meglévő adatokból következtet, 

prognosztizál. 
Jelenleg két piacvezető adatbányász program-
csomag létezik. Az SPSS Clementine programja és 
a SAS Enterprise Miner programja. A termékek 
jelenlegi árfekvése nem teszi elérhetővé a kis- és 
középvállakozások (kkv) számára. Tudomásunk 
szerint az SPSS Clementine rendszert már hasz-
nálják a következő hazai vállalatok: OTP Bank, 
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TÁRKI DATA RESEARCH, Millward Brown (piac-
kutató), T-Mobile, Bi Consulting. 

Szükséges megemlíteni a nehézségeket is. Az 
első probléma, hogy az adatbányász, és az azokat 
kiegészítő webbányász programcsomagok az üzleti 
szférához szabott, kiemelten magas áron érhetők el. 
A másik probléma a használathoz kötődik, ugyanis 
a rendszer működtetésének elsajátítása jelenté-
keny szellemi erőfeszítést igényel, tehát jelenleg 
még nem lehet önálló menedzsment támogató in-
formatikai eszköz. További gond, hogy egy adat-
bányászban jártas szakértő alkalmazása csak 
hosszabb távon hozza meg a kívánt eredményt, 
hiszen kiválóan kell ismerni az elemzett vállalat 
vizsgált folyamatait, belső kommunikációs rend-
szerét. 

AA  wweebbbbáánnyyáásszzaatt  
A marketingmenedzsment számára a fogyasztók 
szokásainak minél alaposabb megismerése állandó 
kihívás. Az online kommunikációs csatornákat 
használó fogyasztók magatartását a hagyományos 
eszközökkel nem, vagy nagyon nehezen lehet 
megismerni. Azonban ez a fogyasztói réteg nagyon 
sok nyomot hagy maga után, a kiszolgáló számí-
tógépeken rögzített adatok kincset érnek, melyek 
webbányászati eszközökkel a „felszínre hozhatók”. 

A World Wide Web a hozzá kapcsolódó osztott 
információs szolgáltatásokkal ma már az információ 
szolgáltató szerepe mellett többek között üzleti 
felület is. A felhasználók interaktívan érhetik el 
ezeket a tartalmakat. A vásárlók, látogatók igényeit 
kielégítő szolgáltatás csak abban az esetben való-
sítható meg, ha a vetélytársak, a felhasználók, az 
érdeklődők szokásait, magatartását elemezzük a 
weboldalakon található linkeken át bejárt útvonalak 
alapján. A vizsgálatokat néhány említésre méltó 
tény nehezíti: 
– a web túlságosan bőséges tárolt adathalmaza, 
– a weboldal strukturálatlansága, bonyolultsága, 
– a weboldal dinamikusan változásai, 
– a felhasználók azonosítási anomáliái stb. 
Az adatbányászat egyik részterülete a 
webbányászat (web mining), amihez a leíró osz-
tályba tartozó adatbányászati feladatok tartoznak. A 

webbányászati vizsgálatok középpontjában az 
alábbiak állnak: webelérési minták, webstruktúrák, 
webtartalmak szabályossága és dinamikája. A 
webbányászat feladatköre így három területet fog 
át: 
– webtartalom-bányászat (web content mining), 
– webstruktúra-bányászat (web structure mining) 

és 
– webhasználat-bányászat (web usage mining). 
Ugyanakkor a webstruktúra a webtartalom részé-
nek tekinthető, így a webbányászat következő két 
területéről beszélhetünk [1]: webtarta-
lom-bányászat, webhasználat-bányászat. A web-
tartalom bányászata jelentős szerepet játszhat a 
marketingkutatásban, segítheti a piackutatást, ezen 
túl az árképzési elvek kialakítását, az elosztási 
csatornák kiválasztását, valamint a kommunikációs 
stratégia kidolgozását, többek között a vetélytársak 
webes megjelenéseinek vizsgálatával. 

A webhasználat-bányászat a marketingkutatás 
legsarkalatosabb kutatási tevékenységében tud 
segíteni, a fogyasztók szokásainak, magatartás-
mintáinak tanulmányozásában. A 
webhasználat-bányászat nevezhető webnapló bá-
nyászatnak is, hiszen a webkiszolgálók (webserver) 
által rögzített webnapló-bejegyzéseken alapul. A 
webnapló-bejegyzések (weblog fájl) vizsgálata so-
rán a weblapok hozzáférési mintáit lehet feltárni, így 
a felhasználók számára az interneten keresztül 
nyújtott szolgáltatások minősége javítható, ezen túl 
akár a webet kiszolgáló számítógépek 
(webszerverek) teljesítménye is növelhető. Egy 
webszerver a weboldalak elérése esetén bejegy-
zést készít, ezen adathalmazt nevezzük 
webnaplónak, amit egy naplófájlban, ismertebb 
nevén logfájlban tárol. Egy adott 
webnapló-bejegyzés mezői eltérőek lehetnek, de 
mindegyik webszerver tárolja a következőket: 
– a kérés kiindulási helyének IP címét, 
– a kérés pontos idejét, 
– a kért URL címet, 
– és ezen kívül még néhány adatot. 
A webnapló-bejegyzéseknél gyakorta a túlságosan 
is sok adat jelenti a nehézséget. A rögzített ada-
tokból, - amelyek leginkább technikai jellegűek - kell 
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megtalálni a relevánsakat. A webbányászaton belül 
a webhasználat-bányászat került a kutatásaink 
középpontjába. A webnapló-bejegyzések vizsgá-
lata során a weblapok hozzáférési mintáinak feltá-
rásával javítható a felhasználók számára, az in-
terneten keresztül nyújtott szolgáltatások minősé-
ge, vagy akár a webszerverek teljesítménye is nö-
velhető. A felhasználók hozzáférési mintáinak ilyen 
osztott információs környezetben történő kigyűjté-
sét nevezik hozzáférési útvonalminta bányászatnak 
is. 

A két piacvezető adatbányász programcsomag 
rendelkezik webbányász kiegészítéssel is. A kuta-
tásoknál használt SPSS Clementine esetén ezt 
nevezik WebMining CAT modulnak. Azonban a 
webnapló-bejegyzések adatait nem lehet azonnal 
felhasználni, a tudás érvényességének és meg-
bízhatóságának érdekében többnyire szükséges az 
adatbányászatnál meglévő előfeldolgozás, melynek 
módszerei: tisztítás, tömörítés, transzformálás, 
melyhez a WebMining CAT modulja jelentékeny 
segítséget ad. Az előfeldolgozást követi az elemzés, 
melynek eredményeként a felhasználók böngészési 
szokásai tárulnak fel, majd az adatok prezentálása. 
Ez a folyamat iteratív, azaz elképzelhető, hogy csak 
többszöri finomítás és elemző eszköz váltása után 
érjük el célunkat. 

AA  wweebbbbáánnyyáásszzaatt  sszzeerreeppee  aa  mmaarrkkee--
ttiinnggkkuuttaattáássbbaann  
„A honlapok készítését kezdetben technikusokra és 
informatikusokra bízták, később belátták, hogy a 
honlapot ki is kell csinosítani ahhoz, hogy oda-
vonzza, sőt visszacsábítsa az internetezőket... Ma 
már senki sem vitatja, hogy egy honlap sikeréhez 
elsődlegesen a design járul hozzá.” - olvashatjuk 
egy szakkönyv [5] Reklám és kommunikáció feje-
zetének A webdesign című alfejezetében. Ez a 
kijelentés némiképp módosult az utóbbi pár évben. 
Ma már az oldalnak elsősorban nem esztétikusnak 
kell lennie, hanem a tartalmakat egyszerű formá-
ban - a perszonalizáció lehető legmagasabb fokán 
– kell kínálni a felhasználó számára. Ez nem min-
den esetben a design függvénye. 

Az elmúlt tíz évben az internet-alapú kereske-
delem és az online reklámtevékenység egyre ter-

jedt, melyek megjelenése, minősége, árbevétele 
nagy szórást mutat. Az utóbbi két évben érzékel-
hető növekedett azon webhelyek száma, ahol va-
lódi interaktív szolgáltató tevékenység jelenik meg 
(web2.0-ás filozófia), ezek a megújult hírportálok, a 
népszerű közösségi oldalak, videomegosztó 
webhelyek stb., melyekre jellemző, hogy a fo-
gyasztók hozzászólhatnak a tartalomhoz, sőt saját 
elképzelésük szerint alakíthatják ki a weboldalt. 

Ugyanakkor a felhasználó tevékenységével 
kapcsolatos adatok jelentős része kihasználatlanul, 
feldolgozatlanul található meg a tárolóeszközökön. 
Az első, és fontos lépés a weblap látogatási sta-
tisztikájának elkészítése, amit számos weblapfej-
lesztő cég a honlap létrehozása és karbantartása 
mellett szolgáltatásként kínál. A webhelyek szá-
mának növekedésével a fogyasztók kiszolgálásá-
nak valóban minőségi oldala már nem kap hang-
súlyos szerepet. Ennek részben anyagi okai vannak, 
részben a lehetőség ismeretlen a vállalatok előtt. 

A webbányászati technikák alkalmasak a fel-
használók alaposabb megismerésére. Természe-
tesen az eddig elvégzett vizsgálatok, 
webstatisztikák, a látogatásokról, kattintásokról 
szóló összesítések szükségesek, azonban az 
online vásárlók, látogatók igényeit individuálisan 
kielégítő szolgáltatás csak abban az esetben való-
sítható meg, ha felhasználók szokásait, magatar-
tását elemezzük, például a weboldalakon található 
linkeken át bejárt útvonalak alapján. A vizsgálatok 
előnye, hogy a teljes populáción történik, azaz nincs 
vizsgált minta. A rendszertervezés tökéletesítése 
során elérhető pl. az erősen korreláló objektu-
mokhoz történő hatékonyabb hozzáférés, de a fo-
gyasztók individualizált, online kiszolgálása is tö-
kéletesedhet pl. egy hírszolgáltató website-nál. 

A marketingkutatásnál megszokott, hogy név-
telen, sok adatában ismeretlen a pl. egy kérdőívre 
válaszoló személy, de a weben az ismeretlen fel-
használók azonosítása a visszatéréskor igen kö-
rülményes az eltérő IP-cím miatt, az azonosítási 
anomáliák jelenthetnek némi hibaszázalékot. A 
túlságosan sok tárolt adat biztonságso elhelyezése 
nélkül az elemzéshez szükséges adatok egy része 
elveszhet, melyek a weboldal dinamikusan válto-
zásai miatt pótolhatatlanok. 
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Az online szolgáltatók és áruházak esetén tel-
jesen természetesnek tűnik a webbányászat al-
kalmazása, de mi a helyzet azokkal a cégekkel, 
amelyek csak honlappal rendelkeznek, az online 
kereskedelem nem tartozik a tevékenységeik közé. 
Ebben az esetben is alkalmazható a webbányászat 
technikája, ha a honlap látogatottsága eléri a több 
ezer főt hetente, így a piackutatást támogathatja, de 
ezen kívül többek mellett marketing kommunikációs 
tevékenységet is segítheti. 

AA  kkuuttaattááss  kkeezzddeettee  
A BME Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia 
Intézete (APPI) egy Human Computer Interaction 
(HCI) kutatócsoportot hozott létre. A HCI kutató-
csoport fő célja a webbányász technikák közül a 
webhasználat-bányászat elméleti, majd - a 
Clementine program révén - gyakorlati elsajátítása. 
A naplófájlok mélyebb elemzése kapcsán a szük-
séges, de felszínes leíró statisztikai jellemezőkön 
túl megróbáltuk a weboldalak használhatóságának 
minőségi követelményeinek az eddigieknél maga-
sabb szinten megfelelni, a megalapozottabb mód-
szerekkel alkalmazásával. 

A HCI kutatócsoport a költséges, de nélkülöz-
hetetlen adatbányász szoftvert térítésmentesen 
használhatja az SPSS Hungary 2007. végéig szóló 
engedélyével, kizárólag non-profit célra. Az adat-
bányászati Clementine szoftver mellett a 
WebMining CAT modult is biztosították, ami a 
webbányászati tevékenységek gyakorlati megva-
lósítását teszi lehetővé. 

Az első kutatások az oktatási intézmények 
online kommunikációját és online képzési mód-
szereit vizsgálták. A legjelentősebb saját eredmény 
a webbányászattal az egri Eszterházy Károly Fő-
iskola honlapjának kommunikációs hibafeltárása. 

AA  CClleemmeennttiinnee  pprrooggrraamm  ééss  aa  CCAATT  
mmoodduull  
Az SPSS ún. Clementine adatbányász program-
csomag sajátossága, hogy a ”lap-középpontú” 
szemléletet megszüntette, és a program ”felhasz-
náló-középpontú” filozófiára épül. A felhasználó 
középpontú Clementine adatbányász program a 

WebMining CAT modullal a mai marketingszemlé-
lettel mérhető össze. Használatához az adott 
szakterület, a weboldal, és adatbányász szoftver 
mély ismerethalmaza szükséges. 

A programhoz telepíteni kell a WebMining CAT 
modult, az eredeti programnak nem része, így válik 
lehetővé a web-alapú interaktív felületek minősé-
gének, használhatóságának javítása. 

Az adatbányász informatikai eszköz csomagot 
az üzleti szféra igényeinek a kielégítésére fejlesz-
tették ki, tehát a marketing területén sok segítséget 
adtak a fejlesztők az induláshoz. A professzionális 
vizsgálat középpontjában az interakció áll. Ezzel 
érhető el a használati mód feltérképezése, mely jó 
alapot szolgáltat a hatékonyság eléréséhez, azaz a 
felhasználók jobb kiszolgálásához. 

A webnapló adatait nem lehet azonnal felhasz-
nálni, a tudás érvényességének és megbízható-
ságának érdekében többnyire szükséges az 
előfeldolgozás, melyhez a WebMining CAT modulja 
jelentékeny segítséget ad. Az előfeldolgozást követi 
az elemzés, melynek eredményeként a felhaszná-
lók böngészési szokásai tárulnak fel. 

Az előre elkészített elemzési lehetőségek, az ún. 
streamek teszik lehetővé a rögzített adatok közötti 
rejtett összefüggések feltárását, többek között a 
látogatások és a látogatók szegmentációját, az 
online hirdetési tevékenység vizsgálatát, valamint a 
látogatók viselkedését és aktivitását. Az alábbiak-
ban néhány, a Celmentine programmal együtt ka-
pott speciális programmodul , azaz stream bemu-
tatása következik, érzékeltetve a lehetőségeket. Az 
elemzéseknél csekély paraméter megváltoztatá-
sával igen rövid idő alatt adaptálható a 
vizsgáltokhoz a saját. weblog állomány. 
– A látogatások és a látogatók szegmentációja: 

Visit and User Segmentation (E-ChannelUser 
RFM Classifications, User Mode Determination, 
Visit Branding), illetve Advanced User 
Segmentation 

– A látogatók viselkedésének elemzése: Web Site 
Activity and User Behavior (Visit Activity 
Variances, Identifying Undesirable Behavior, 
Lifetime Conversion Tracking, Points of 
Abandonment, User Activity Focus, Visit Activity 
Funnels, Navigational Usage). 
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– Online hirdetési tevékenység hatásvizsgálata: 
Targeting Online Promotional Activity. 

– A látogatók vásárlási, döntési hajlamának meg-
határozása tanuló algoritmusok segítségével: 
Propensity Analysis. 

– A látogatók leggyakoribb aktivitási sorozatainak 
azonosítása: Activity Sequence Analysis (Most 
Common Activity Sequences, Eventstream 
Visualisation). 

A web-bányászati technikákkal a webhely egyfajta 
minőségellenőrző funkcióját is ellátjuk, és a kor-
rekció az on-line felületen azonnal megtörténhet. A 
leggyakrabban eddig szoftver-ergonómiai problé-
mákat azonosítottunk, melyek többnyire a navigá-
cióval, kommunikációval voltak kapcsolatosak. 
Hangsúlyozni kell azonban, hogy itt nem csupán 
egy-egy reprezentáns minta vizsgálatáról van szó, 
hanem a teljes fogyasztói bázis összes interakció-
jának vizsgálatáról, mely az egérkattintás mélysé-
géig hatol. A webbányászati elemzés a célpopulá-
cióra nézve mindig lehet teljes körű. 

A webbányászati tevékenység csak akkor lehet 
sikeres, ha a vizsgálatot végző személy a vállalatot, 
és a vizsgálat tárgyaként szolgáló website-ot és 
szolgáltatatásait alaposan ismeri, átlátja, és a 
vizsgálat után, a különféle modellek adta eredmé-
nyeket képes felhasználni. 

AA  kköözzééppttáávvúú  jjöövvőő  
Az üzleti intelligenciát biztosító technológiák nem-
csak a nagyvállalatoknál segítik elő integrált 
információgazdákodási rendszerek létrejöttét, ha-
nem az adatok egyre változatosabb körét a mainál 
jóval mélyebben lesznek képesek elemezni, és 
kiszolgálni a legkülönbözőbb szervezetek – akár 
egyének – növekvő igényét pontos, lényegi és 
érthető információkra. [3] 

Az adatbányászat, és azon belül a 

webbányászat még kevesek kiváltsága napjaink-
ban, de várhatóan a web2.0-val jelzett korszak 
előrehaladott szakaszában akár ilyen alkalmazá-
sokkal a kkv-k is képesek lesznek adataikat ele-
mezni. Ehhez a program felhasználóbarát haszná-
latán és árán egyaránt javítani szükséges. A web 
2.0-ás technikák révén a jövőben egyre több kor-
látozott feladatkörű, de ingyenes program megje-
lenése várható. A felhasználóbarát rendszer rész-
ben a programok fejlesztésével érhető el, de a jövő 
menedzsment nemzedéke vélhetően az egyre ter-
jedő informatikai és matematikai kultúra mélyebb 
elsajátítása révén képes lesz az információs tár-
sadalom sok új technológia mellett a webbányászat 
elvi alapjainak megérteni, majd a gyakorlati tech-
nikáit a vállalat mindennapjaiban használni. 
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ABSTRACT 
A Nyugat-Magyarországi Egyetem a nyugati régió legfontosabb erdészeti és faipari kutatóhelye. Két évvel 
ezelőtt kezdődött egy adatbázis-tervezési projekt, ami magában foglalja a faipari kutatások által létrehozott 
tudásanyag elektronikus tárolását és az on-line elérést. Az adatbázis, és a hozzá tartozó felület kidolgozá-
sának az alapvető célja a faipari szakemberek munkájának megkönnyítése, egyfajta segítségnyújtás, 
amellyel bármikor felhasználható rendezett adathalmazhoz juthatnak. A kínált megoldással a faipari szak-
embereknek lehetőségük lesz kutatási eredményeik tárolására, a későbbi visszakeresésre, esetleg azok 
közzétételére. A tervezés során és az adatgyűjtés fázisában felmértük a Faipari Mérnöki Karon dolgozó 
szakemberek elvárásait, így az elkészült munka az ő igényeikhez igazodik. A projekt mellett szólt az is, hogy 
jelenleg nem létezik Interneten keresztül elérhető átfogó faipari adatbázis. 

 
AAzz  aaddaattbbáázziissbbaann--ttáárroollááss  eellőőnnyyeeii  
Jelenleg elterjedtnek mondható módszer az adatok 
tárolására az, hogy a kutatók mérési adataikat saját 
számítógépükön tárolják. Természetesen az ilyen 
típusú adattárolási módszereknek is megvannak az 
előnyei: például a kutató saját maga tudja szabá-
lyozni, hogy ki férhet hozzá az adataihoz. Ezzel 
szemben az adatok elektronikus formában illetve a 
világhálón való publikálásához bizonyos informati-
kai szaktudás is szükségeltetik, a másik hátrány, 
hogy a kutatónak saját magának kell megoldania 
azt, hogy a számítógépén tárolt adatokhoz illeték-
telenek ne tudjanak hozzáférni. 

Napjainkban egyre jobban elterjedőben lévő 
módszer az adatok egy központi adatbázisban való 
tárolása. Ezzel a megoldással az imént említett 
hátrányok megoldódnak. Igaz, hogy így az adatbá-
zis szerver még jobban ki van téve a betöréseknek, 
azonban ebben az esetben ezeknek a kivédése 
már az üzemeltető informatikus feladata. 

Az adatbázisban tárolt adatok hozzáférhetősé-
gét korlátozni lehet az adatbázis-kezelő által nyúj-
tott hozzáférési jogosultság-kezeléssel, amelynek 
segítségével megvalósítható, hogy ténylegesen 
csak azok a személyek férjenek hozzá az adatok-
hoz, akiknek korábban ezt engedélyezték. 

Ezen kívül egy olyan megoldás is lehetséges, 
hogy a publikus adatokat, melyek minden kutató 
számára elérhetőek lehetnek, az adatbázis egy 
központi részében tároljuk, valamint olyan részei is 
lehetnek az adatbázisnak, amelyhez csak bizonyos 
kutatók férnek hozzá. Mivel az összes adat egy 

helyen van tárolva, ezért megoldható, hogy a hoz-
záférés miatt a kutatók ne legyenek helyhez kötve, 
vagyis kutatási eredményeiket bárhonnan elérhetik, 
és ez által lehetőség nyílik nemzetközi együttmű-
ködések egyszerűbb lebonyolítására is. 

AAzz  iinnffoorrmmaattiikkaaii  kköörrnnyyeezzeett  
A projekt koordinátora az egyetem Informatikai és 
Gazdasági Intézete, itt informatikaoktatás folyik, így 
a megfelelő szakmai kompetenciák és infrastruk-
túra adott a lebonyolításhoz. A tervezéskor priori-
tásos volt az interneten keresztüli használat lehe-
tősége, akár egy egyszerű böngészőprogram se-
gítségével. 

Az adatbázis tervezéséhez, valamint szerver-
ként a Microsoft SQL Server 2005 adatbázis kezelőt 
alkalmaztuk. A választás mellett szól, hogy a termék 
a piacon található hasonló adatbázis-kezelőkkel 
teljes mértékben felveszi a versenyt. A szerver ro-
bosztus, biztonságos, egyidejűleg több felhasználó 
kiszolgálásra képes, magas szintű jogosultsági 
rendszerrel ellátott eszköz. 
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1. ábra.  A rendszer architektúrája 

Webszerverként az Apache HTTP szerverre esett a 
választás (Apache HTTP Server 2.0.55), melynek 
előnyei közt tudhatjuk, hogy ingyenesen elérhető, 
széles körben elterjedt, ezáltal biztonságosnak 
mondható, a webszerver fogja az interneten ke-
resztül csatlakozó felhasználók kiszolgálását is 
elvégezni. Az 1. ábra mutatja grafikusan a rendszer 
architektúráját. 

A webes felület alapvetően PHP (PHP 5.1.2) 
nyelven íródott [2], amelyet HTML-be ágyazva al-
kalmaztunk. Ennek a szkript-nyelvnek nagy előnye 
a gyorsasága, tökéletesen alkalmas dinamikus 
weboldalak készítésére, űrlapok feldolgozására, 
valamint adatbázissal való biztonságos kommuni-

kációra [3]. A PHP HTML-kódot generál, tehát se-
gítségével a felhasználók által megszokott, egy-
szerű weboldalakat készíthetünk el. A fejlesztéshez 
felhasználtuk a CSS (Cascading Style Sheets) adta 
lehetőségeket is [4], melynek segítségével stílus-
lapokat hozhatunk létre, így a megjelenítést külön 
választhatjuk a tartalomtól,  a könnyebb kezelhe-
tőség érdekében JavaScript és DHTML megoldá-
sokat is alkalmaztunk, amelynek segítségével az 
oldalak letöltése nélkül változtathatunk annak tar-
talmán. A felsorolt eszközök és technológiák se-
gítségével egy kétrétegű architektúra prototípusát 
valósítottuk meg. 

AAzz  aaddaattbbáázziiss  tteerrvveezzééssee  
Az adatbázis tervezéséhez a faipari szakemberek 
segítségét és ötleteit kértük ki, az ő útmutatásaik és 
folyamatos javítási javaslataik alapján alakult ki az 
adatbázis jelenlegi szerkezete. 

A tervezés első szakaszában a nagy adathal-
mazból normalizálás segítségével kisebb struktú-
rákra bontottuk szét az adatbázist - mint egy kira-
gadott példán a 2. ábrán is látható- és a megfelelő 
kulcsok és kapcsolatok segítségével jelenleg a 
szükséges normálformában van a relációs adatbá-
zis [5]. 
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2. ábra. Példa a normalizált adatbázis szerkezetből 

 
Általános tárolási elv az, hogy minden adatbázis 
táblához, amelyben valamilyen adatok tárolunk, 
csatlakozik egy Hivatkozas tábla. Ez igen lényeges, 
mivel a felhasználó keresés közben ennek segít-
ségével tudhatja meg, hogy honnan származnak a 
kikeresett adatok. A táblában tároljuk a forrás pon-
tos megnevezését, amely egy internetes cím ese-
tén a teljes elérési utat jelenti, egy könyv esetén a 
könyv szerzőjének (illetve szerzőinek) nevét, és a 
könyv címét tároljuk, egyéni mérési eredmény 
esetén a mérést végző személy nevét tároljuk 
megjegyezve mellette, hogy ez egy mérési ered-
mény. 

Tároljuk azt is, hogy a forrásunk milyen típusú, a 
típus lehet például: könyv, mérési eredmény, In-
ternet cím. Ebből kifolyólag egy tulajdonsághoz 
több adatot is tárolhatunk, annak függvényében, 
hogy az adat hány helyről származik. 

Az adatbázisba felhasználónév alapján lehet 
bejelentkezni és a felhasználók kezelése is adat-
bázis táblák segítségével történik. Mivel a fel-
használói felületre történő bejelentkezéskor azo-
nosítja magát a felhasználó, az egész munkafo-

lyamat alatt automatikusan ki lehet nyerni az adott 
felhasználó adatait, így egyszeri bejelentkezés 
szükséges csak a munkához [8]. 

A mérési eredmények mellett természetesen 
azok mértékegységeit is tárolni kell, ezt a célt a 
Mertekegyseg tábla szolgálja. Minden mérési ada-
tot tartalmazó táblához kapcsolódni fog ez a tábla is. 
Az adatbázis szakmai része szakterületekre lett 
szétosztva, mint például a Faanyagtudomány, a 
Falemez- és Kompozitok, illetve a Mechanika. 

AA  FFaaaannyyaagg--ttuuddoommáánnyy  sszzaakktteerrüülleett  
A szakterület középpontjában a Fafaj tábla áll, az 
összes tulajdonság ehhez a táblához kapcsolódik, a 
táblában tároljuk a faj magyar nevén kívül az angol, 
a latin, a német és a francia nevét is, valamint egy 
külön kapcsolódó táblában tároljuk a fajról, hogy 
lombos, vagy fenyő. Így a felhasználónak lehető-
sége van arra, hogy lombos fajok vagy a fenyők 
nevét akár több nyelven kilistáztassa. A fajokról 
tárolt tulajdonságok közül néhányat a következő 
listában láthatunk: 
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– Mikroszkópos metszetek, furnér-, kéreg- és fa-
kép 

– Anatómiai leírás 
– Fafaj jellemzők 
– Elterjedés 
– Rövid leírás 
– Fizikai méretek 
– Korjellemzők 
– Tartósság 
– Felhasználhatóság 
– Megmunkálhatóság 
– Fizikai tulajdonságok 
– Szilárdság 
– Keménység 
– Rugalmasság 
– Termikus tulajdonságok 
– Stb. 

AA  FFaalleemmeezz  sszzaakktteerrüülleett  
Hasonlóan az előző felsoroláshoz lássunk rövid 
felsorolást eme szakterületen tárolt adatokról is. 
Alapvetően két részre oszthatjuk az adatokat: 
kompozitok és ragasztóanyagok. Az adatbá-
zis-szerkezetet a 3. ábra mutatja, melyen az egyes 
táblák és a köztük lévő kapcsolatok figyelhetőek 
meg. 
– Kompozit termékek 
– Tipikus, járatos méretek 
– Sűrűség 
– Dagadás 
– Vízfelvétel 
– Vízállóság 
– Szilárdság 
– Tűzbiztonsági tulajdonságok 
– Stb.

 



 
Technológiai megoldások  

 

GIKOF Journal 2009. Vol. 7. 77 

 
3. ábra. A Falemez szakterület szerkezeti sémája, táblák és kapcsolatok 

AA  wweebbeess  ffeellüülleett  
A webes felület kialakításának tervezésekor a 
szempontok között szerepelt, hogy az oldal dina-
mikusan működjön, azaz a paraméterek kiolvasá-
sával a feltöltő felület mindig az adatbázisban ta-
lálható aktuális állapotot jelenítse meg. Fontos 
szempont volt még, hogy az oldal gyors működésre 
legyen képes, valamint, hogy könnyen összekap-
csolható legyen valamilyen adatbázissal, vagy 
adatbázisokkal. A felület motorja használja a webes 
session-okat, ami a felhasználónak számára a 
gyors és biztonságos kezelést teszi lehetővé. 

A felület alapvetően keretes (frame) felépítésű, 
azaz a felhasználói bejelentkezést követően az 
oldal két részre oszlik, a felhasználók a bal oldali 
menüben választhatják ki a kívánt a menüpontot, 
amelynek tartalma a jobb oldali keretben (frameben) 
fog megjelenni. 

TTöömmeeggeess  aaddaattffeellttööllttééss  
A felhasználók munkájának megkönnyítése érde-
kében olyan szkriptek készültek, amelyeknek fel-
használásával néhány gombnyomással rengeteg 
adatot tölthetünk fel az adatbázisba. Lehetőség van 
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például formázott Excel táblázatból adatokat fel-
tölteni. A felhasználó egy űrlapon kiválaszthatja az 
adatokat tartalmazó Excel fájlt, majd megadhatja, 
hogy az adatok mely munkalap mely celláiban ta-
lálhatók, ezen kívül megadhatja a már ismertetett 
módon a különböző paramétereket (forrás, mér-
tékegység). Ebben az esetben is egy összegző 
képernyő segítségével dönthet, hogy feltölti-e a 
beolvasott adatokat, vagy módosít a beállításokon. 

LLeekkéérrddeezzőő  ffeellüülleett  
A tulajdonságok szerinti lekérdezéseknél a fel-
használó kiválaszthatja egy listából, hogy mely 
fajok tulajdonságait szeretné megjeleníteni, vá-
lasztókapcsolók segítségével megadhatja, hogy a 
listában milyen nyelven szerepeljenek a fajok. Le-
hetőség van a lista szűrésére valamilyen feltétel 

alapján, valamint az adatbázisban szereplő összes 
faj kiválasztására is.  

A lekérdezés eredményét táblázatos formában 
jelenítjük meg. A felhasználónak lehetősége van az 
adatok rendezésére csökkenő, illetve növekvő 
sorrendben, az adatokra való kattintással azok 
szűrésére, valamint az adatok forrásának elrejté-
sére. A felhasználónak lehetősége van a lekérde-
zés eredményét elmenteni Excel formátumban. 

Az adatok lekérdezésének másik módja a hie-
rarchikus lekérdező felületen keresztül történő ke-
resés. Ezen a felületen a megjelenítés faszerű 
struktúrát alkot, vagyis a felhasználó a fa kibontá-
sával juthat el egy adott fajhoz tartozó tulajdon-
sághoz. 

 
4. ábra. Tulajdonságonkénti lekérdezés űrlap 
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6. ábra. Hiererchikus lekérdezés űrlap 

 

TTööbbbbnnyyeellvvűű  ffeellüülleett  
A felület támogatja a többnyelvűség funkcióját, 
tehát a magyar nyelv mellett megjeleníthetjük a 
weblapokat angol, illetve német nyelven is [9]. A 
rendszer felkészített további nyelvek beépítésére is, 
azonban ehhez már az adatbázis-szerkezetet is 
módosítani kell. A nyelvek között a menüsávban 
szereplő zászlók segítségével tudunk váltani. Ha 
angol nyelvűre állítjuk az oldalunkat, akkor a felü-
leten megjelenített minden szövegelem angol 
nyelven fog kiíródni, azonban az adatbázisból le-
kérdezett adatok nyelvezete ettől még nem fog 
változni. Néhány adat tekintetében lehetséges az 
adatok idegen nyelvű tárolása és megjelenítése 
(fafajok, paraméterek). 

Az alábbi pár screenshot-on keresztül szeret-
ném bemutatni a felület többnyelvű funkcionalitását. 

Adatfeltöltés esetén, ha megadtuk az adatokat 

az űrlapon, és a Feltöltés gombra kattintunk, egy 
ellenőrző képernyő jelenik meg, ahonnan még 
visszaléphetünk az űrlapra, ha valamely adatot 
tévesen adtuk meg. A lap magyar illetve angol 
nyelvű változatát láthatjuk a 6. és 7. ábrákon. 
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6. ábra. Ellenőrző képernyő magyar nyelven 

 
7. ábra. Ellenőrző képernyő angol nyelven 

A fentiekhez hasonlóan, amennyiben adatot kér-
dezünk le az adatbázisból, akkor is változik a meg-
jelenítés a felület nyelvének megfelelően. Az ada-
tokat táblázatos formában jelenítjük meg, ez látható 
a 8. és 9. ábrákon. 

 
8. ábra. Lekérdezés eredménye magyar nyelven 

 
9. ábra. Lekérdezés eredménye angol nyelven 
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Annyit érdemes hozzáfűzni a fenti képekhez, hogy 
a felület nyelvi változásaitól nem fog változni az 
adatbázisból lekérdezett adatok nyelvezete. Mint a 
képeken is látszik, ha a magyar nyelven feltöltött 
adatokat kérdezzük le, akkor a szilárdság típusa 
angol nyelven is ”bütü” lesz, holott a táblázat angol 
nyelven jelenik meg. 

RReeggiisszzttrráácciióóss  rreennddsszzeerr  
Ahhoz, hogy a felhasználókat nyomon tudjuk kö-
vetni [6]; [7], szükségünk volt egy regisztrációs 
rendszer kiépítésésre, mivel a későbbiekben ter-
vezzük a szolgáltatás beindítását. Így bárki szá-
mára elérhető lesz a webes felületen keresztül aza 
adatbázis, illetve a funkcionalitás. A regisztrációs 
űrlapon csak a legfontosabb adatok megadására 
van szükség: a felhasználónéven és jelszón kívül a 
regisztráló nevére és e-mail címére. Emellett annak 
érdekében, hogy a felhasználó biztosan a kívánt 
jelszót adta-e meg, meg kell ismételnie annak be-
írását. A robotok kizárása érdekében pedig az el-
lenőrző képen található karakter sorozatot kell a 
felhasználónak megadnia. A jelszó megadásával 
kapcsolatban, biztonsági okokból a következő 
szabályt fektettük le. Nem tartalmazhat ékezetes 
betűket és speciális karaktereket, legalább 6, de 
legfeljebb 12 karakterből kell állnia, valamint köte-
lezően tartalmaznia kell egy kis- és nagy karaktert, 
valamint egy számot. A felhasználónév megadá-
sánál szintén csak ékezet nélküli karaktereket lehet 
alkalmazni, de emellett lehetőség van aláhúzás és 
pont használatára is, a karakterek számának pedig 
négy és tizenkettő között kell lennie. Miután meg-
történt az adatok megadása, egy levelet küld a 
rendszer a megadott email címre, amit az abban 
található link segítségével vissza kell igazolni a 
felhasználó aktiválásához [1]. 

Azért fontos a regisztráció, illetve a belépés, 
mert így tudjuk nyomon követni egy felhasználó 
munkamenetét a bejelentkezéstől a kijelentkezésig. 

JJooggoossuullttssáággii  rreennddsszzeerr  
A jogosultságok kezelése bizonyos mértékig ösz-
szefügg a regisztrációs rendszerrel. Miután re-
gisztrált, kétféleképp szerezhet egy felhasználó 
jogosultságokat. Egyrészt egyénileg, különálló jo-

gosultságokat kaphat. Másrészt megkapja azon 
csoport jogait, amibe tartozik. A csoportokat az 
egyszerűbb kezelhetőség és átláthatóság miatt 
hoztuk létre. Ezen csoportok a „fejlesztők”, „admi-
nisztrátorok”, „szerzők”, „olvasók” stb. A jogosult-
ságok kezelésére létrehoztunk egy adminisztrációs 
felületet, ahol egyszerűen tudjuk kezelni a fel-
használók adatait. 

AA  rreennddsszzeerr,,  mmiinntt  sszzoollggáállttaattááss  
Az adatbázis szolgáltatás szintű beindításához 
elkészült az automatikus regisztrációs rendszer, 
amely segítségével a felhasználók igénybe vehetik 
az adatbázis nem publikus részeit is. A regisztrá-
ciós rendszer megtervezésekor amellett, hogy a 
felhasználók számára ne legyen bonyolult a fo-
lyamat, biztonsági szempontokat is figyelembe 
vettük. A regisztrácós űrlapra biztonsági elemek 
kerültek be, mint pl. biztonségi érvényesítő kép, 
jelszó bonyolultság és email cím vizsgálat. Az űrlap 
kitöltése után egy aktivációs email szükséges a 
rendszer használatához. A rendszerbe igény sze-
rint integrálható valamelyik elektronikus fizetős 
szolgáltatás, pl. az eCommerce vagy a PayPal. 
Regisztráció után a jogosultsági szint kerül beállí-
tásra [9]. 

Faipari Online Adatbázis rendszerébe való be-
illesztésre a csoport alapú jogosultsági rendszerre 
esett a választás. A felhasználó több csoportnak is 
lehet tagja, az adott csoport, illetve csoportok jo-
gosultságait pedig örökölje az összes csoporttag. 
További jogosultságok is kioszthatók, illetve a jo-
gosultságok örökölhetők a csoportokból. A jogo-
sultsági rendszer segítségével minden adat, ami 
bekerül az adatbázisba megfelelően elkülöníthető, 
így csak a jogosult felhasználók láthatják az adatok 
védett részét. Természetesen vannak nyilvános 
adatok is, amiket egy vendég is használhat és bön-
gészhet. 

Az adatbázis felhasználói felülete több nyelven 
is elérhető. A megjelenítő felület többnyelvűsíté-
sénél az volt a cél, hogy a nyelvek köre rugalmasan 
bővíthető legyen, vagyis fejlesztői beavatkozás 
nélkül legyen lehetőség új nyelv hozzáadására. Az 
oldalakon megjelenő szövegelemek szintén adat-
bázisban vannak tárolva, és persze az egyes űr-
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lapok szövegelemei is elkülönítettek. Ez optimális 
megoldás volt a sebesség szempontjából, hiszen 
mindig tudjuk, hogy adott űrlapon milyen szöveg-
elemeket kell kiolvasni az adatbázisból. A felhasz-
náló már belépés előtt kiválaszthatja a számára 
megfelelő nyelvet, illetve belépés után azt a nyelvet 
alapnyelvvé is jelölheti. 

KKoonnkkllúúzziióó  
Az elkészült adatbázis váz és az ahhoz kapcsolódó 
webes felület teszt-környezetben már működik. 
Feladat még az adatbázis bővítése további szak-
területek vázának megalkotásával. A webes felület 
számos funkcióval rendelkezik; felhasználóbarát 
környezetben tölthetik fel a szakemberek adataikat, 
módosíthatják, illetve törölhetik azokat, valamint 
kereséseiket is többféleképpen, számos kiegészítő 
lehetőséggel végezhetik. Mindemellett a program 
biztonságos és megbízható működésre képes. 

További feladat lehet szakemberek bevonásával 
minél több adat feltöltése, a felület funkcionalitá-
sának bővítése, valamint a hiányzó szakterületek-
kel való kiegészítése. Emellett fontos teendő a 
program éles, a felhasználók és kutatók széles köre 

által használható környezetbe helyezése. 
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ABSTRACT 
A cikk szerzői egy döntéstámogató rendszerekről szóló szakkönyv írására vállalkoztak, amely a Panem Ki-
adónál 2007 végén jelenik meg. A szerzők a Budapesti Corvinus Egyetemen (és elődjén, a Budapesti Köz-
gazdaságtudományi Egyetemen) tízéves, a Budapesti Műszaki Főiskolán hatéves oktatási tapasztalatot 
gyűjtöttek össze a döntéstámogató rendszerek oktatása terén. Az informatika fejlődésének jelen szakaszá-
ban a munkaerőpiacon az ügyviteli alkalmazottak helyett egyre keresettebbek az informatikailag jól képzett, a 
gazdasági folyamatokban tájékozott munkatársak. E munkatársak értékét növeli, ha képesek a döntések 
gazdasági környezetét és az adott szervezet üzleti folyamatait egymás kölcsönhatásában elemezni, ha ké-
pesek a problémákat meglátni és a megoldási módszerek közül választani, ha megfelelő önismerettel ren-
delkeznek, ha ismerik munkatársaik képességeit, munkastílusát, végül, ha jól tudnak együttműködni kolle-
gáikkal a döntéshozatal során. Természetesen emellett ismerősnek kell lenni a döntéstámogatásban jelenleg 
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felhasználható korszerű módszerek/eszközök világában. Egy ilyen szemléletmód és közelítésmód szelle-
mében fogant a szakkönyv – tudván, hogy egy írásos anyag, a maga szerény eszközeivel mindezeknek csak 
az igényét tudja közvetíteni az olvasó felé. A cikk a bevezetés után bemutatja azt az utat, amit szerzők a 
könyv megírásáig megtettek; bemutatjuk korábbi, döntéstámogatással kapcsolatos (magyar nyelvű) publi-
kációikat és azok kapcsolatát. Ez után összefoglaljuk, miben áll megközelítésünk újszerűsége, majd erre 
koncentrálva ismertetjük a könyvben feldolgozott egyes témákat. Végül összegezzük a hallgatók gyakorlati 
képzésének tapasztalatait, valamint oktatási célú továbbfejlesztési elképzeléseinket. 
 
BBeevveezzeettééss  
A hagyományos erőforrások mellett már több évti-
zede új erőforrásként jelent meg az adat és az in-
formáció – majd az utóbbi évtizedben a tudás is. A 
döntéstámogató rendszerek ezek feldolgozásában 
és ezek felhasználásához adnak segítséget. Nap-
jainkra a döntéstámogató rendszerek informatikai 
támogatása eljutott egy bizonyos érettségi szintre: 
egyrészt a felhasználható eszközök és alkalma-
zások az eddiginél rugalmasabb feldolgozást biz-
tosítanak, másrészt egyre több döntéshozó felis-
meri, hogy az általuk vezetett szervezet üzleti fo-
lyamatainak alapos ismerete és elemzése, valamint 
az érintett külső környezet változásainak naprakész 
ismerete létkérdéssé vált. A jelenlegi informatikai 
környezetben [Dömölki 2005] a munkaerőpiacon az 
ügyviteli alkalmazottak helyett egyre keresettebbek 
az informatikailag jól képzett, a gazdasági folya-
matokban tájékozott munkatársak, akik képesek 
élni a korszerű döntéstámogató rendszerek által 
nyújtott lehetőségekkel. Az oktatás és továbbkép-
zés feladata tehát óriási. Az előbbi kihívásokra vá-
laszul igen sokféle tematikát és oktatási formát 
dolgoztak már ki eddig a nagy rendszerházak 
éppúgy, mint a hagyományos oktatási intézmények. 

Számos, a döntéstámogató rendszerekhez 
kapcsolódó tárgyat oktatattunk és oktatunk jelenleg 
is; a Budapesti Corvinus Egyetemen (és elődjén, a 
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen) 
tízéves, a Budapesti Műszaki Főiskolán hatéves 
oktatási tapasztalat gyűlt össze a döntéstámogató 
rendszerek oktatása területén. Több mint tíz éves 
szakmai barátság köt minket össze, így természe-
tes gondolat volt a döntéstámogató rendszerekről 
szóló szakkönyv közös megírása. Reméljük, hogy 
könyvünket haszonnal fogják forgatni nem csak a 
felsőfokú oktatási intézmények gazdaságinforma-
tikus, mérnök informatikus és programtervező in-

formatikus hallgatói, hanem a szakirányú képzések 
és a speciális tanfolyamok résztvevői, valamint 
gyakorlati munkájuk során nap mint nap döntéseket 
hozó szakemberek is. Célunk az, hogy segítséget 
adjunk az olvasónak abban, hogy képes legyen a 
munkája során felmerülő döntési problémákat az 
emberi tényezők, valamint a döntéstámogató 
módszerek és eszközök alkalmazhatósága szem-
pontjából elemezni. Ez a – reményeink szerint – 
hiánypótló szakkönyv a PANEM Könyvkiadó gon-
dozásában jelenik meg 2007 végén. 

EEllőőzzmméénnyyeekk::  eellssőő  aannyyaaggaaiinnkk  
Az első, (szakértői) döntések támogatásáról szóló, 
Szakértő Rendszerek`88. Ismeretalapú informá-
ció-feldolgozás Magyarországon című tanulmány-
kötet Gábor András szerkesztésében 1988-ban 
jelent meg [Gábor 1988] – ennek Mesterséges in-
telligencia – ismeretalapú rendszerek c. tanulmá-
nyát Sántáné-Tóth Edit írta. (Meg kell itt említenünk, 
hogy 1990-ben Bevezetés a mesterséges intelli-
genciába címmel az ELTE oktatói, Fekete István, 
Gregorics Tibor és Nagy Sára kidolgoztak egy 
alapozó könyvet, amelyet 1999-ben újra kiadtak 
[Fekete 1990, 1999].) Tudásalapú technológia, 
szakértő rendszerek címmel 1995-ben jelent meg 
Sántáné-Tóth Edit felsőoktatási jegyzete a Duna-
újvárosi Főiskola gondozásában, amely 2000-ig 
három átdolgozott kiadást ért meg 
[Sántáné-Tóth 1995, 2000]. (Ez a tankönyv a ke-
resési stratégiák tárgyalásánál alapul vette a [Fe-
kete 1990] könyvet.) 1996-ban megjelent magyar 
szerzők mesterséges intelligencia témában írt pub-
likációinak bibliográfiája [Sántáné-Tóth 1996]. 

Döntéstámogató rendszerekről készült első 
magyar nyelven megjelent tanulmányt a Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetemen oktató Kő 
Andrea és Lovrics László készítették, amely 
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1997-ben a Gábor András által szerkesztett Infor-
mációmenedzsment c. tanulmánykötetben jelent 
meg [Kő 1997]. Megalapozó jellegű forrásmunka az 
Efraim Turban és Jay E. Aronson által írt Decision 
Support and Expert Systems: Management Support 
Systems című könyv 1990-ben kiadott, második 
kiadása volt, míg a tudásalapú technológiáról és a 
szakértő rendszerekről szóló résznél a szerzők 
felhasználták a fenti [Sántáné-Tóth 1995] jegyze-
tet.7 Időközben sok újdonság jelent meg a döntés-
támogató rendszereket illetően, így a szerzők a 
tanulmányt átdolgozták, amely 2000-ben került 
publikálásra [Kő 2000] a Gábor András által szer-
kesztett Válogatott fejezetek az információme-
nedzsmentből c. tanulmánykötetben. (Érdekes-
ségképpen megjegyezzük, hogy a szerzők ekkor 
már Turban könyvének 1998-ban kiadott, ötödik 
változatát használták forrásként, amelynek ekkor – 
vélhetően az adatbányászati eszközökben sikere-
sen alkalmazott mesterséges intelligencia techni-
kák okán – Decision Support Systems and 
Intelligent Systems volt a címe.) 

Időközben Biró Miklósnak magyar nyelvű pub-
likációi is jelentek meg a matematikai programozási 
szakértő rendszerek [Biró 1997], illetve a csoportos 
döntéstámogató rendszerek témakörében 
[Biró 1989], [Biró 1992]. 

A Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János 
Informatikai Karán Sántáné-Tóth Edit 2001-től 
kezdte oktatni a döntéstámogató rendszereket 
harmadéves gazdaságinformatikus hallgatók szá-
mára. Az alapot [Kő 1997], [Sántáné-Tóth 2000] és 
[Turban 1998] adta. Már az első évben elkészült 
egy Döntéstámogató rendszerek oktatási segédlet, 
amely 2006-ig évente megújult 
[Sántáné-Tóth 2006]. Ez utóbbi változat ([Kő 2000] 
és [Turban 2001, 2005] mellett) sokat merített Mérő 
László munkáiból [Mérő 1994, 1996, 1997], vala-
mint a [Barakonyi 2004], a [Kindler 1991], a 
[Temesi 2002] és a [Zoltayné 2005] könyvekből. 

                                                        
7 Az ELTE ötödéves programtervező matematikusok Tudás-
alapú technológia, szakértő rendszerek c. kurzusának okta-
tásánál ezt a jegyzetet vette alapul Sántáné-Tóth Edit. Idő-
közben (1997-2004) a hallgatók irodalmi feldolgozásaiból 
összeállt egy esszé-sorozat „Tallózás a tudásalapú techno-
lógia világában – Hallgatói esszék” címmel 
(people.inf.elte.hu/saci/MI/esszek/). 

E cikk szerzői időközben elkezdték a Döntés-
támogató rendszerek c. könyv megírását 
[Sántáné-Tóth 2007]. Addigra kitisztult, illetve 
megérlelődött az a szemléletmód és azok a hang-
súlyok, amelyek a következőkben megfogalmazott, 
újszerű megközelítéshez vezettek. 

MMeeggkköözzeellííttééssüünnkk  úújjsszzeerrűűssééggéérrőőll  
A következőkben röviden összefoglaljuk oktatási 
tapasztalataink során, valamint olvasmányaink 
hatására kialakított újszerű szemléletmódunkat a 
döntéstámogató rendszereket illetően. A későbbi 
pontokban, ahol a könyvünkben tárgyalt témákat 
ismertetjük, ezekre még vissza fogunk térni. 

A könyv elején a problémakategóriák osztályo-
zásánál nem a klasszikus Herbert Simon-féle utat 
követjük. Turban könyvei [Turban 1883-2005] az 
állapottér reprezentáció meghatározottsága alapján 
kategorizál. Emiatt ezt a legkorábbi problémaleíró 
módszert, vagyis a (probléma összes állapotát, a 
rajtuk értelmezett műveleteket, valamint a cél-és a 
kiindulási állapotokat számba vevő) állapottér rep-
rezentációt vettük alapul. A könyvben bemutatjuk a 
megoldásteret ábrázoló irányított és címkézett 
gráfokat is, a 8-királynő probléma és egy egyszerű 
gépkocsi diagnosztizáló probléma játékos bemu-
tatásával biztosítva a módszer alapos megértését. 
(Így egyben megadtuk az elméleti hátteret a kere-
sési stratégiák későbbi tárgyalásához is.) Ez után 
már szinte magyarázni sem kell a kategorizálás 
szempontjait: a jólstrukturált problémák állapottér 
reprezentációjában a célok és a műveletek teljesen 
ismertek, a féligstrukturált esetben a műveletek 
csak részben, míg a nemstrukturált esetben a 
műveletek is és a célok is csak részben ismertek. 
(Ezek a kategóriák, mint könyvünkben rámutatunk, 
megegyeznek Simon problémakategóriáival [Si-
mon 2004].) Turbant követve bevezetünk egy ne-
gyedik, az ún. nemdefiniálható problémakategóriát 
is, ahová a nem formalizálható problémák tartoznak. 
Minden kategóriát példákkal illusztrálunk. (Oktatási 
tapasztalataink visszaigazolták, hogy a hallgatók 
számára ez a kategorizálás világos és jobban 
megjegyezhető, mint Simonnak a döntéshozatal 
folyamatának jellege szerinti kategorizálása.) 

Külön hangsúlyt fektetünk arra, hogy – külön-
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böző szemléletű közelítéseket bemutatásával – a 
döntési folyamat szereplőit (a környezetet, az em-
bert és döntéseit) minél több oldalról megvilágítsuk: 
Különböző szemléletű megközelítéseket veszünk 
figyelembe annak érdekében, hogy a döntési fo-
lyamat, a gazdasági környezet és az ember ter-
mészetrajzából, a döntések természetéből, a dön-
tések támogatásához szükséges indítékokból, kö-
vetelményekből, lehetőségekből és problémákból 
minél többet bemutassunk. Mindezeket különböző 
indíttatású tanulmányok feldolgozása révén, a tel-
jesség igénye nélkül tesszük, rámutatva néhány 
jellegzetes döntési csapdahelyzetre is. A döntés-
hozatal gazdasági környezetének elemzése után 
bemutatjuk a döntéshozó embert, akinek racionális 
és ösztönös gondolkodási módja meghatározza 
döntéshozatali tevékenységét. Foglalkozunk itt az 
ember gondolati, mentális modelljeivel, kognitív 
sémáival, ösztönös érzeteivel, heurisztikáival, sé-
ma-tároló kapacitásának, valamint magas szintű 
heurisztikáinak és információ-befogadásának kor-
látaival is. (Megemlítjük ezek kapcsán, hogy a 
szakértő rendszerek soha sem tudják teljesen he-
lyettesíteni az emberi szakértőt.) Bal és a jobb 
agyféltekénk tipikus funkciói kapcsán tárgyaljuk a 
problémamegoldás során megnyilvánuló jellegze-
tes megismerési- és munkastílusokat; rámutatunk, 
hogy ezek kombinációit egyes rutinos döntéshozók 
a döntéshozatal során képesek még váltogatni is.  

A könyvben tudatosan vállaljuk a tudás repre-
zentációjának kétféle közelítését.  
– Mint ismeretes, a tudásmenedzsment irodalma 

kétféle tudásformát tart számon (és könyvünk ezt 
tárgyalja is). Az egyik a hallgatólagos vagy tacit 
tudás, vagyis a nem tudatosan használt tudás. 
Ez a tapasztalással, a know-how-val kapcsola-
tos, ezért szavakkal nehezen, vagy egyáltalán 
nem fejezhető ki (ilyen például a járás, de ide 
tartozik a megérzés is). A másik az explicit tudás, 
amely a közölt, szavakkal elmondott vagy leírt, 
így formalizálható tudást jelenti, ami ezért a 
szervezeti memóriába beépíthető. E két tudás-
forma átalakulhat egymásba; adott helyzetben a 
tacit tudás egy része szavakkal kifejezésre ke-
rülhet, explicitté válhat. 

– Az emberi megismeréssel foglalkozó, valamint a 
szakértő rendszer irodalom háromféle tudásré-

tegről beszél (lásd alábbi ábra). Az explicit tudás, 
vagyis a tudatosan használt, szavakkal elmon-
dott vagy leírt, kodifikált tudás értelmezésében 
megegyezik az előbb mondottakkal. Azonban 
implicit tudás néven határozottan kiemeli a fenti 
tacit tudásformából azt a réteget, amely potenci-
álisan közölhető lenne, de „nem jön a nyelvünk-
re” csak bizonyos kényszerítő vagy rásegítő kö-
rülmények hatására (például a vizsgázóból a 
tanár rásegítő kérdésekkel kihúzhatja a hallga-
tóból feleletet). 8 A szakértői rendszer fejlesztése 
során a szakértőtől való ismeretszerzésnek kü-
lön, ún. indirekt módszerei éppen azt célozzák, 
hogy a szakértő nem tudatosult (esetleg elhall-
gatott), önként el nem mondott, de azért el-
mondható ismereteit felszínre hozza és el-
mondhatóvá tegye (ilyen módszer például az 
adattárrács-elemzés, az RGA). Ebben a felfo-
gásban a harmadik, a hallgatólagos vagy tacit 
tudásréteg szó szerint a „néma”, egyáltalán nem 
közölhető, nem kodifikálható tudást jelöli (ilyen 
például a megérzés).  

                                                        
8  Az explicit tudásréteg formalizált (szimbólumokkal leírt, 
szimbolikus) változatát a szakértőrendszerek irodalma isme-
retnek nevezi. Egy szakértő rendszer ismeretbázisába, csak 
ez kerülhet be (megfelelő ismeretreprezentációs nyelven 
leírva). Közvetlenül a szakértőtől való ismeretszerzés során is 
csak az explicit módon megfogalmazott (esetleg az implicit 
tudásrétegből származó, időközben tudatossá vált ismeret-
anyag) kerülhet lejegyzésre, amit megfelelő átdolgozás után a 
rendszerbe bevihetünk. Mivel tehát a hallgatólagos vagy tacit 
tudásrétegből ide semmi sem kerülhet bele, ezért egy szak-
értő rendszer soha sem lesz képes teljesen pótolni az emberi 
szakértőt – esetleg csak igen leszűkített tárgyterületen, ahol 
rutinszerű döntéseket kell hozni. (Megjegyzés: a technológia 
fejlődése következtében nagyon sok olyan kognitív folyamatot, 
amelyet az implicit és a tacit tudás tartományába tartozik, 
valószínűségszámítási alapokon egyre jobban meg tudunk 
közelíteni. Erre példa a Mars járó robot, amely (számítógépes) 
látása által szolgáltatott adatok alapján autonóm módon, 
magára hagyva kellett döntenie arról, hogy szakadékba esik 
vagy kikerüli azt.) 

A fentiek magyarázzák, hogy míg a menedzsment tudásról 
beszél (például tudásintenzív gazdaság), addig az informati-
kai/műszaki terminológia a szoftverekben lévő szakértői 
szintű ismeretekre egyre inkább az ismeret elnevezést 
használja (például ismeretalapú rendszer, ismeretreprezen-
táció, ismeretbázis, ismeretszerzés). 
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Ábra: A tudásreprezentáció kétféle közelítése 

 

A fenti három tudásrétegből jól tudjuk mintegy le-
vezetni az emberi modellalkotás szintjeit. A valóság 
felől indulva először mentálisan ragadjuk meg a 
valóságot; ebből a mentális modellből fejlődik ki a 
szavakkal elmondott vagy verbalizált, majd abból a 
formalizált modell.  

A döntések Temesi-féle többszempontú osztá-
lyozása is újszerű a döntéstámogató rendszerek 
irodalmában. Az egyéni, a közösségi vagy társa-
dalmi és a szakértői döntések alapos elemzése 
önmagában is érdekes és hasznos; elemezzük 
azok felelősségi körét, jellegzetes kritériumait és 
támogatásának lehetőségeit. Ezen felül ez az osz-
tályozás átmutat a könyvnek a döntéstámogató 
rendszereket tárgyaló egyes részeihez, illetve a 
szakértő rendszerekkel foglalkozó fejezeteihez, 
meghatározva így a könyv nagybani szerkezetét.  

A döntési modellek és technikák tárgyalásánál 
újszerű az a megoldás, hogy ismertetésre kerül a 
problématér többdimenziós modellje, amely egy 
konkrét döntési helyzetben közvetlenül segíthet 
felismerni a problémához legjobban illeszkedő 
döntési modellt (amennyiben létezik ilyen). A több-
dimenziós modell első részeit szisztematikusan 
„bejárjuk” egy egyszerű probléma fokozatos bőví-
tésével, megadva az adott probléma-változat meg-
oldásának lehetséges modelljeit, egy konkrét 
megvalósítást részletesen be is mutatva. (Mivel a 
megoldás az általánosan elterjedt Excel, azon belül 
Solver funkciókkal történik, így az olvasó akár saját 
gépén is követheti a megoldás egyes lépéseit). 

A csoportos döntések tárgyalásánál Arrow le-
hetetlenségi tételének következményeit sok pél-
dával illusztráljuk a könyv első függelékében. Ezek 
a példák érdekesek és elgondolkoztatók; reméljük, 
hogy az olvasó a tanulságokra emlékezni fog, ha 
később csoportos döntésekben fog részt venni.  

Az üzleti intelligenciáról szóló fejezet újszerű-
ségét olyan, napjainkban fontos kutatási területek 
szempontjainak figyelembe vétele adja, mint a tu-
dásmenedzsment és az ontológia, illetve a sze-
mantikus web kapcsolata az üzleti intelligencia 
területével. Megközelítésünkben egyaránt figye-
lembe vesszük a meghatározó szakirodalmi forrá-
sokat, de a gyakorlati tapasztalatokat, az üzleti 
intelligencia szoftverek fejlesztőinek visszajelzéseit 
is. Amennyire a téma tárgyalása megengedi, eset-
tanulmányokon keresztül szemléltetjük a monda-
nivalót. Az ontológiakutatások rövid bemutatása 
után rámutatunk az ontológiáknak az üzleti intelli-
gencia feladatok megoldásában játszott szerepére. 

A szakértő rendszerek tárgyalásánál kiemelten 
fontosnak ítéljük a cél- és az adatvezérelt szabály-
alapú következtetés ismertetését (a kézenfekvő 
módon adható magyarázatadás lehetőségével). A 
végrehajtás menetének megértését azzal segítjük, 
hogy először egy egyszerű példa kapcsán lépésről 
lépésre bemutatjuk a működést (ezt egy függelék-
ben részletesebben is tárgyaljuk). A módszerek 
szöveges leírását ez után adjuk meg, végül (mint-
egy ellenőrző feladatként) egy végrehajtási lépé-
seket illusztráló ábra megfejtését rábízzuk az ol-
vasóra. Az ismeretszerzés tárgyalása során, ahol 
csak lehet, kiemeljük az emberi tényezőket. Be-
mutatjuk a jellegzetes tárgyterületi szakértő típu-
sokat: az elméleti alapokat előnybe helyező aka-
démikust, a gyakorlati megoldásokban jártas gya-
korlati szakértőt és a végrehajtás szakértőjét, a 
szamurájt. (Az előbbi kategorizálást bármely tu-
dományterületen megtapasztalhatjuk – természe-
tesen egy szakértő nem tisztán sorolható be csak 
az egyik vagy a másik kategóriába). Mivel ezek a 
szakértő-típusok eltérő módon nyilvánulnak meg az 
ismeretszerzés során, a közös munka eredmé-
nyessége érdekében célszerű saját szakértőnket 
ilyen értelemben megismerni. Tárgyaljuk a rend-
szert fejlesztő tudásmérnöktől alapvetően elvárható 
tulajdonságokat is – visszaidézve az első fejezet-
ben tárgyalt magas szintű heurisztikáinkat és in-
formáció-befogadási korlátainkat, elemezve a tu-
dásmérnöki munka buktatóit. 

A döntéstámogató rendszerekben eddig már 
sikeresen felhasznált intelligens technikákról szóló 
fejezet anyagának összeállításánál a fokozatosság 
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elvét alkalmaztuk. Tettük ezt azért, mivel ezek a 
módszerek/technikák az egyre terjedő adatbányá-
szati rendszerekben széles körben használatosak. 
Emiatt fontosnak ítéljük alapos megértésüket – 
hogy mit nyújtanak, és milyen problémák megol-
dásában tudnak támogatást adni. E célból az egyes 
módszereket először informálisan mutatjuk be, 
majd (ahol lehet) példával illusztráljuk működésüket, 
némely esetben online demonstrációkra történő 
utalással sugalljuk a velük való élményszerző ta-
lálkozást.  

Végezetül megemlítjük, hogy a könyv 10 füg-
geléket tartalmaz. Ezek az egyes fejezetekben 
mondottak mélyebb megértését célzó példák és 
részletesebb ismertetések mellett tartalmaznak 
tájékoztató jellegű ismertetéseket a korai szakér-
tőrendszer-fejlesztések hazai vonatkozásairól, a 
logikai programozásról, ezen belül a Prolog nyelvről 
és a szemantikus technológiákról, így az ontológiák 
matematikai alapját adó leíró logikákról, végül a 
szakértőrendszer-fejlesztések de facto szabvány-
ként tekintett CommonKADS módszertanáról. A 
csatolt angol-magyar szakszótár a könyvben 
használt fontosabb szakkifejezések szószedete 
([Iványi 2006] szellemében és jelöléseivel); célja az 
angol nyelvű szakirodalom olvasásának segítése. 

Az anyagban való eligazítást segíti, hogy a 
könyvben a fontosabb fogalmak meghatározásai 
(az angol nyelvű változattal együtt) vastagon sze-
dett betűvel vannak kiemelve (végül is ezekből 
képeztük a kisszótár bejegyzéseit). Minden feje-
zetet ellenőrző kérdések sora zárja. A könyvben 
felhasznált fontosabb kulcsszavak keresését egy 
név- és tárgymutató segíti. 

FFooggaallmmaakk  úújjsszzeerrűű  mmeeggkköözzeellííttééssbbeenn  
A könyv első fejezete először ismerteti a fontosabb 
döntéselméleti fogalmakat (a problémától a 
Bartee-féle problématérig, az optimális és kielégítő 
döntésektől a normatív és leíró döntési modellekig), 
elemezve a korlátozott racionalitás elvét [Si-
mon 1982]. A Turban-féle források alapján a (jól-, 
félig- és nemstrukturált, illetve nemdefiniálható) 
problémakategóriákat az állapottér reprezentáció 
célja(i)nak és műveleteinek ismertsége alapján 
tárgyaljuk. Mint az előző pontban említettük, ezt a 

problémakategorizálási módot a hallgatók jobban 
megértik és megjegyzik, mint (az első három ele-
mében vele ekvivalens) Herbert Simon féle osztá-
lyozást. 

A döntési folyamat szereplőit (a környezetet, az 
embert és a döntéseket) elemezzük ez után. A 
problémák keletkezésének és a döntések hatásait 
fogadó környezettel foglalkozva a Mérő László 
[Mérő 1997] tanulmánya alapján megadjuk a gaz-
daságtan alapelveit (a szűkösség elve, a helyette-
sítés elve, csakis az emberek döntenek stb.). Ez 
után több oldalról megvilágítjuk a döntési folyamat 
aktív szereplőjét, a döntéshozó embert, aki észlel-
vén környezetének egyes problémáit, azokat meg 
akarja oldani – saját maga, családja, vállalata, 
munkáltatója vagy tágabb környezete, esetleg az 
egész társadalom vagy az emberiség bizonyos 
céljainak elérése érdekében. (Ennek részleteit az 
előző fejezetben már tárgyaltuk.) Ez után az emberi 
tudás explicit, implicit és hallgatólagos rétegeinek 
ismertetése következik, majd ezzel (a megismerés 
irányából haladva) magyarázzuk az emberi mo-
dellek fejlődési szintjeit (a valóság felől indulva: 
mentális, verbalizált, majd formalizált modell). Vé-
gül foglalkozunk a döntések lehetséges osztályo-
zásaival, részletesen elemezve a könyvünk szer-
kezetét meghatározó Temesi-féle többszempontú 
osztályozást (egyéni, közösségi vagy társadalmi és 
szakértői döntések) elemezve azok felelősségi 
körét, jellegzetes kritériumait és támogatásának 
lehetőségeit. 

Összegezve, ez az alapozó fejezet a háttér 
többoldalú megvilágításával egyrészt az Olvasó ön- 
és emberismeretét, másrészt a könyv további fe-
jezeteinek mélyebb megértését kívánja elősegíteni 
– hogy az Olvasó a benne felmerülő „miért” kér-
déseire könnyebben meg tudja adni a választ. E 
célból bizonyos részeknél mi magunk is teszünk fel 
kérdéseket, megadva a lehetséges válasz(oka)t 
és/vagy a válaszadáshoz szükséges szemponto-
kat.  

DDöönnttééssii  mmooddeelllleekk  úújjsszzeerrűűeenn  
A könyv 3. fejezete a Bartee-féle problématér di-
menzióit kiterjesztve egy olyan többdimenziós 
problémateret vázol fel, amely közvetlenül segít egy 
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adott döntési helyzetben a problémához legjobban 
illeszkedő döntési modell megtalálásában (ameny-
nyiben létezik ilyen). Ez a problématér alkalmas 
ugyanis arra, hogy egy tetszőleges problémát a 
megfelelő koordináták segítségével jellemezzünk. 
Ezt a többdimenziós problémateret egyben keret-
ként használjuk a döntési modellek és technikák 
tárgyalásához (megjegyezzük, hogy ez vezérfona-
lat szolgáltathat a kognitív sémák építéséhez, azaz 
a tanuláshoz is). A következőkben vázoljuk ezt a 
többdimenziós problémateret. 
1. A döntési probléma időbeli megjelenése 
– Statikus  
– Dinamikus 
2. A döntések kimenetelére hatást gyakorló té-
nyezők viselkedése 
– Véletlenszerű (természet) 

 Ismeretlen eloszlás 
 Ismert eloszlás (valószínűségek) 

a. valószínűségű, determinisztikusnak feltéte-
lezett hatások 

b. Ismertnek feltételezett eloszlású, 
nemdeterminisztikus hatások 

– Evolúciós (természetes csoportszelekció vagy 
génszelekció)  

– Tudatos (partner), amely lehet: ismeretlen, kvázi 
racionális (meditatív) vagy racionális (optimali-
záló vagy kielégítő) 

3. A döntések hatása a további helyzetre, amely 
lehet: ismeretlen, semleges, kooperatív, kompetitív 
vagy követő. 
Villantsunk fel néhány gondolatot a döntési prob-
lémák időbeli megjelenéséről. A statikus döntési 
problémák alternatívái és kritériumai egy adott 
helyzetben érvényesek, míg a dinamikus döntési 
problémák esetén egy következő döntés előtt fi-
gyelembe vehetjük a korábbi döntések eredmé-
nyeit. Statikus döntési problémák esetén nincs 
módunk ténylegesen megvalósult hatások figye-
lembevételére, viszont számolhatunk a tudatos 
vagy véletlen hatások, események megvalósulá-
sának valószínűségével, kockázatával. Mivel 
azonban statikus egyszeri döntésről van szó, a 
valószínűségek (relatív gyakoriságok) jelentése, 
becslése, és használatának eredményessége a 
lottójátékhoz hasonlítható. A statikus döntési mo-

dellek kategóriájába tartoznak a belátható számú 
alternatívát leíró döntési táblák különböző kritéri-
umokkal, a matematikai optimalizálási modellek, 
amelyek végtelen sok, vagy véges, gyakran azon-
ban nehezen kezelhető, kombinatorikus robba-
náshoz vezető alternatíva figyelembevételére ké-
pesek. 

A dinamikus döntési problémák kezelését, tehát 
döntések sorozatát támogatják a döntési fák, a 
többperiódusos matematikai optimalizálási model-
lek és a szimuláció, amelyek természetszerűleg 
szintén csak a döntés előtt rendelkezésre álló 
adatokra épülhetnek. Ezek a modellek valójában 
feltételezésekkel, előrejelzésekkel élnek a jövőbeli 
eseményekkel kapcsolatban. A döntések eredendő 
problematikája líraian megfogalmazva: „a jövőt nem 
sejthetem, a sors ezer rejtelem”. Üzleti vagy bár-
milyen terv készítésekor ilyen helyzetek kezelésére 
használják az úgynevezett gördülő tervezést, 
melynek során a tervbe rendszeresen át kell vezetni 
a ténnyé vált adatokat, és azok figyelembevételével 
lehet elkészíteni a további döntések alapjául szol-
gáló új tervet. Dinamikus döntési problémák esetén 
különböző típusú modellek használatosak véletlen 
(természeti) hatások, illetve tudatos stratégiák ér-
vényesülésekor (játékelmélet). 

A fejezet a fenti dimenziók mentén halad. Annak 
1. és 2.a) részét – a mindennapi életben felmerülő 
döntési helyzetekhez kapcsolva – egy egyszerű 
példa bővítésével, annak mindenkori elemzésével 
Excel, azon belül Solver funkciókkal való megol-
dásával illusztrálja. Ezzel azt a célt kívánjuk elérni, 
hogy az olvasó egy adott probléma esetén képessé 
váljon a megfelelő elemzéseket elvégezve megol-
dási modellek, technikák kiválasztására. A problé-
matér 2.b)-t követő dimenzióinak tárgyalására a 
könyv keretei nem adtak lehetőséget (ezekről ma-
gas színvonalú magyar nyelvű irodalom áll ren-
delkezésre [Mérő 1996]). A fejezet tehát egy egy-
szerű döntési probléma kibontakoztatása kapcsán 
a következő módszereket, technikákat mutatja be: 
döntési táblák, érzékenységelemzés, 
célértékkeresés, lineáris programozási modellek, 
egészértékű programozási modellek, matematikai 
programozási modellek, heurisztika, döntési fa és 
mi-lenne-ha elemzések. 

Jogosan felmerülhet az a kérdés, hogy miért 
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választottuk megoldási eszközként az Excelt és 
annak Solver kibővítését? A válasz egyszerű: azért, 
mert ezek általánosan elterjedt eszközök, és az 
olvasó élményként megélve, saját gépén is követni 
tudja a megoldás egyes lépéseit. 

DDöönnttéésshhoozzaattaall,,  --ttáámmooggaattááss,,  BBII  
A könyv 2. fejezetében először a vezetői munka 
sokrétűségét mutatjuk be, hangsúlyozva, hogy 
napjainkban ezt informatikai segítség nélkül nem 
lehet eredményesen művelni. Ez után (a hagyo-
mányokhoz híven) áttekintjük a döntéstámogató 
rendszerek kialakulásának folyamatát. Fontosnak 
tartottuk itt megadni az egyes rendszerek vázlatos, 
formális definícióját is; ennek alapján az olvasó 
eldöntheti, hogy melyik érdekli leginkább, és 
azonnal oda is lapozhat. Példákkal megvilágítjuk, 
hogy az egyes problémakategóriák esetében me-
lyik rendszert célszerű alkalmazni Foglalkozunk a 
döntési folyamat fázisaival, azok lehetséges szá-
mítógépes támogatásával, majd megadunk egy 
általános keretet a döntéstámogató rendszerek 
szerkezetére vonatkozóan, bemutatva a jellemző 
funkcionális elemeket és azok kapcsolódásait. A 
csoportos döntéshozatal jellemző jegyeinek felso-
rakoztatása után néhány eszközt megemlítünk a 
csoporttámogató rendszerek arzenáljából. (Arrow 
lehetetlenségi tételének következményeit példákkal 
illusztrálva külön függelék tartalmazza.) Végezetül 
bemutatjuk a számítógéppel támogatott kommuni-
kációs technológiák idő és hely szerinti kategori-
zálását, jellegzetes alkalmazásait. 

A könyv 4. fejezete részletesen foglalkozik az 
üzleti intelligencia témakörének elméletével és 
gyakorlatával. A fejezet újszerűségét olyan napja-
inkban fontos kutatási területek szempontjainak 
figyelembe vétele adja, mint a tudásmenedzsment 
és a szemantikus web kapcsolata az üzleti intelli-
gencia területével. A fejezet egyik központi témája 
az adattárház és az adatpiac jellemzőinek, fejlesz-
tésének és felhasználási lehetőségeinek bemuta-
tása. Áttekintést adunk az adatgyűjtéssel kapcso-
latos problémákról és kihívásokról, majd foglalko-
zunk az adatminőség kérdéseivel. Bemutatjuk a 
felsővezetői információrendszereket, az on-line 
elemző–feldolgozó rendszereket (OLAP) és a 

stratégiai teljesítmény menedzsment megoldásokat. 
Részletesen tárgyaljuk az adatvizualizációt és an-
nak szerepét az adatbányászat területén és álta-
lában az üzleti döntéshozatalban. Bemutatjuk az 
adatbányászat folyamatát, és ismertetünk néhány 
példát az adatbányászat alkalmazására a gyakor-
latból, és kitérünk az adatbányászatot támogató 
eszközök tárgyalására is. Napjaink kihívása a vál-
lalatok tudásvagyonának rendszerezése, struktu-
rálása és hozzáférhetővé tétele; megmutatjuk, hogy 
a tudásmenedzsment milyen módon segíti ezt elő. 
Mivel az üzleti intelligencia megoldások építenek a 
tudásmenedzsment-alkalmazásokra (lásd az üzleti 
intelligenciára adott definíciókat) és napjainkban a 
szemantikus web és az ontológia fontos kutatási 
területek, egyfajta kitekintésként röviden tárgyaljuk 
a szemantikus web és az ontológia fogalmát, fel-
használási lehetőségeit is. Az ontológiakutatások 
rövid bemutatása után rámutatunk az ontológiáknak 
az üzleti intelligencia feladatok megoldásában ját-
szott szerepére. A fejezetet, a megértést segítendő, 
egy üzleti intelligencia projekt sajátosságait bemu-
tató esettanulmány zárja.  

AA  ddöönnttéésshhoozzaattaall  úújj  tteecchhnniikkááii  
A könyvben külön fejezetet szántunk a szakértők 
döntéseit támogató (vagy a szakértők ismeretei 
alapján tanácsot adó) szakértő rendszereknek. 
Ebben az 5. fejezetben először átfogó képet adunk 
az ismeretalapú technológiáról, ezen belül a szak-
értő rendszerekről; bemutatjuk azoknak a 
mesterségesintelligencia-kutatások során történt 
kialakulását, megadjuk jellemzésüket, bemutatjuk 
az első sikeres szakértő rendszereket, majd fog-
lalkozunk e technológia eredményeivel és problé-
máival. Aki a részletek iránt is érdeklődik, az a fe-
jezetben először az elméleti alapokról olvashat: 
bemutatunk néhány jellegzetes keresési stratégiát, 
ismeretreprezentációs és bizonytalanságkezelési 
módszert. Ez után az ismeretalapú és a szakértő-
rendszer-technológia ismertetése következik. Az 
alaptechnikák közül kiemelten fontos a cél- és az 
adatvezérelt szabályalapú következtetés, amelynek 
megértését a 3. pontban vázolt három menetben 
segítjük. A jellegzetes szakértőrendszer-probléma-
típusok – CommonKADS módszertan terminológi-
ájával élve tudásintenzív feladattípusok – ismerte-
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tésénél példákat adunk jellegzetes alkalmazásaikra 
és kapcsolódásaikra. A fejezetet a rendszerfej-
lesztő tudásmérnök feladatairól, a szakértőktől és 
egyéb forrásokból történő ismeretszerzés proble-
matikájáról és fontosabb módszereiről szóló is-
mertetés zárja. Minden esetben kiemeljük az em-
beri tényezőket; erről a 3. pontban már tettünk em-
lítést. 

A szakkönyv 6. fejezetében áttekintést adunk 
azokról az intelligens technikákról, amelyeket a 
döntéstámogató rendszerekben eddig már sikere-
sen felhasználtak. A szimbolikus tanuló (vagyis az 
induktív és az esetalapú) rendszerek mellett is-
mertetjük a neuronhálózatokat, a genetikus algo-
ritmusokat, a bizonytalanságkezelés fuzzy-modell-
jét, valamint jellegzetes alkalmazásaikat és integ-
rálási lehetőségeiket. Mivel az adatbányászati 
rendszerekben széles körben használatosak ezek a 
módszerek/technikák, ezért fontosnak ítéljük alapos 
megértésüket – hogy mit nyújtanak, és milyen 
problémák megoldásában tudnak támogatást adni. 
A téma tárgyalásának didaktikai megoldásairól a 3. 
pontban már volt szó. 

AA  ggyyaakkoorrllaattii  kkééppzzééss  ttaappaasszzttaallaattaaii  
A Budapesti Corvinus Egyetemen többféle tárgyban 
és képzési formában oktatunk döntéstámogatással 
kapcsolatos témaköröket és mutatunk be döntés-
támogatásra alkalmas rendszereket. A SAS és az 
SAP különböző üzleti döntések támogatására al-
kalmas megoldásait 1998 óta használjuk fel a 
gyakorlati képzésben. Fontosnak tartjuk, hogy a 
hallgatók az elméleti ismereteken túl megismer-
kedhessenek a gyakorlatban is a döntéstámogatási 
megoldásokkal. Üzleti intelligencia tárgyunk a 
gazdaságinformatika képzés ötödéves hallgatói 
számára lehetőséget ad heti egy előadás és egy 
gyakorlat formájában egy éven keresztül a legfon-
tosabb ismeretek megszerzésére ezen a területen. 
A tárgy, hasonlóan a 4. fejezet felépítéséhez, az 
adattárházaktól kiindulva jut el az adatbányászatig. 
Ehhez igazodik a gyakorlati képzés is, a SAS 
megoldásait felhasználva. A géptermi gyakorlato-
kon a SAS Enterprise Guide eszközt használjuk az 
első negyedévben, amikor is a hallgatók CRM te-
rületre vonatkozó többváltozós statisztikai ismere-

teket is feltételező feladatokat oldanak meg. A 
második negyedévben az SPM-mel (Strategic 
Performance Management) foglalkoznak részlete-
sebben. A második félévben az adatbányászat és 
az üzleti intelligencia a tárgy központi témája; a 
hallgatók ekkor a SAS Enterprise Miner eszköz 
segítségével oldanak meg adatbányászattal kap-
csolatos feladatokat. A hallgatók egy része az 
órákon megszerzett ismereteket szakdolgozatuk 
összeállításakor, TDK dolgozatban és projektekben 
is kamatoztatta. Például ebben az évben Kocsis 
Mária, Bálindt Csilla és Schmidhoffer Norbert „A 
Balanced ScoreCard elmélettől a Corvinus 
ScoreCard-ig”" c. pályázatukkal Harsányi István 
díjat nyertek.  

A Budapesti Corvinus Egyetemen kurzusaink 
szemináriumain különböző döntéstámogató rend-
szerekkel dolgoznak a hallgatók; egyszerű és já-
tékos feladatok modelljeit készítik el és oldják meg 
az órákon, valamint házi feladatként. Az érdemjegy 
megszerzésének is részét képezi egy ilyen önálló 
feladat kielégítő megoldása és bemutatása. 

A Budapesti Műszaki Főiskolán jelenleg har-
madéves gazdaságinformatikus és műszaki infor-
matikus hallgatók számára oktatjuk a döntéstá-
mogató rendszereket. Az előadásokon SAS 
Enterprise Guide bemutatót és szakértőrend-
szer-alkalmazás demonstrációt is tartunk (hama-
rosan megkapjuk próba felhasználásra a SAS 
Enterprise Minert). A gazdaságinformatikusok heti 2 
óra laborgyakorlata jelenleg három szakaszból áll. 
Az első három alkalommal a hallgatók, mini-
mum-követelményként, az Excel döntéstámogató 
szolgáltatásainak alkalmazását kiadott példák 
megoldásával gyakorolják (megismerkednek töb-
bek között a célérték-keresés és az érzékenység-
elemzés lehetőségeivel, forrás: [Lévayné 2001]). Ez 
után 3 alkalommal az Excel Solver bővítésével 
különböző szállítási, lineáris programozási stb. 
feladatokat oldanak meg. (Az Excel, azon belül a 
Solver mellett az szól, hogy úgy kerüljenek ki a 
főiskoláról, hogy ezen elterjedten használatos 
eszközök döntéstámogató funkcióit adott esetben 
képesek legyenek használni. Másodlagos szem-
pont az, hogy – mint már korábban említettük – a 
hallgatóknak módjuk van órán kívül is gyakorolni a 
számukra nehezebb feladatok megoldását.) A la-
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borgyakorlat ez utáni foglalkozásain egy hibrid ke-
retalapú eszközben (Level5 Object-ben) közösen 
kidolgozzuk egy egyszerű feladat cél- és adatve-
zérelt változatát, majd ennek mintájára mindenki 
kigondol egy saját feladatot és azt önállóan meg-
valósítja. Ennek során a hallgatók megtapasztalják, 
hogy egy ismeretalapú rendszerben a szabályalapú 
következtetés egészen más végrehajtási szemlé-
letet kíván, mintha a szabályokat (mint feltételes 
IF-THEN utasításokat) egy hagyományos prog-
rammal szekvenciálisan hajtanák végre. Amint erre 
lehetőségünk nyílik, további eszközökkel is meg 
szeretnénk ismertetni a hallgatókat (száma jön itt a 
SAS Enterprise Guide és Miner, esetleg a szakértő 
választását támogató Expert Choice).  

AA  ttoovváábbbbffeejjlleesszzttééssrrőőll  
A döntéstámogató rendszerekről szóló szakkönyv 
megírásával célunk az volt, hogy a felsőfokú okta-
tási intézmények gazdaságinformatikus, mérnök 
informatikus és programtervező informatikus hall-
gatóinak, továbbá a szakirányú képzések és a 
speciális tanfolyamok résztvevőinek, valamint 
gyakorlati munkájuk során nap mint nap döntéseket 
hozó szakembereknek is támogatást nyújtsunk. 
Reméljük, hogy ezt a célt sikerül elérnünk és a 
könyv hasznos segédanyagnak bizonyul a dön-
téstámogatás területén. A továbbiakban az idő-
közben kidolgozott újabb és még újabb módszerek, 
eszközök és alkalmazások, valamint a könyv alap-
ján történő oktatás tapasztalatainak felhasználá-
sával szeretnénk időnként aktualizálni a könyv 
anyagát. E célból folyamatosan gyűjtjük az eset-
tanulmányokat és szemléltető anyagokat. Ameny-
nyiben elég anyagunk gyűlik össze, a könyv egyes 
fejezeteihez kidolgoznánk digitális támogató se-
gédanyagokat is. 
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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. 


