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A fenti címû elôadásra készülve meditálok,
hogy mi is lehetne a hétköznapi informatika
definíciója…

Talán az, hogy milyen mértékben tudatos
informatikafelhasználó a lakosság?

Azt írják az újságok, hogy a németek hetven
százaléka szabadságra utazva sem kapcsolja
ki a mobiltelefonját, sôt ha a tengerpartra, hegyekbe elvitt notebookok számához 
(cca. minden negyedik német érezte ezt szükségesnek) hozzáadjuk a PDA-k, illetve az
internetezésre alkalmas mobilok számát is, akkor a nyaraló németek fele tartott magá-
nál olyan eszközt, amely a mobilinternetezést is lehetôvé tette.

Valószínûleg nálunk egy kicsit rosszabb az arány, de a nyaralók mégiscsak a jobban ke-
resô rétegekbôl kerülnek ki, így nem is biztos, hogy sokkal rosszabb. Ráadásul a német
adatokat torzítja, hogy a felmérés az interneten készült, vagyis a válaszolók eleve
internetezôk...

De talán nem is innen kellene közelíteni a kérdéshez. Hanem mondjuk onnan, hogy
egy átlagember mikor is kerül kapcsolatba az informatikával?

Például a közértben a kasszánál, amikor a pénztárgéphez csatolt lézerolvasó letapo-
gatja a vonalkódot, a kasszagép pedig közli, hogy összesen mennyit kell fizetnem. Ha ezt
bankkártyával teszem, máris jöhet az SMS a mobiltelefonomra, hogy mennyi ment le 
a kártyámról, s mennyi az új egyenleg. Vajon van-e a lakosságnak értelmes számjeggyel
kifejezhetô hányada, amely – legalább ily módon – soha nem került kapcsolatba az in-
formatikával? De kapcsolat az is, ha sorszámot tépünk a biztosítónál, ha felveszik az
adatainkat az orvosi rendelôben, ha levelet kapunk (és nem is kell annak e-mailnek len-
nie, a hagyományos levelet egy informatikai szisztéma, a postai irányítószám alapján
szortírozza egy gép).

Ez a megközelítés már jó lehet valamire, de arra nem feltétlenül, hogy informatikusok-
nak megvilágítsa, milyen piac is számukra a „hétköznapi informatika”. Hiszen aki az
egészségügynek, a bankszférának vagy a kereskedelemnek fejleszt, az egészségügyben,
bankszférában és kereskedelemben – általánosságban szólva B2B-kapcsolatban – gon-
dolkodik, és a B2B2C sor végén álló costumer nem közvetlen partnere. Már csak azért
sem, mert nem ô fizet. Ráadásul a legklasszikusabb példa tekintetében sem állunk túl-
zottan jól: míg sok országban vállalkozást lehet indítani egy számítógépes
adószámkiváltással és bankszámlanyitással, nálunk az elektronikus ügyintézés egyelôre
kimerül néhány ûrlap letölthetôségében...

De akkor közelítsünk direkt módon! Van-e olyan hétköznapi informatika, ahol az átlag-
ember a vevô?

Van! És itt most ne csak a mobiltelefonra vagy a Sulinet Expressz keretében vásárolt
számítógépekre gondoljunk! Egy jól menô kereskedô ismerôsöm otthonában láttam
olyan 60 hüvelykes plazmakijelzôt, amelyen nemcsak a mûholdas tévécsatornák jönnek
be, hanem a berendezés egyben médiaközpont is. A csatlakozó PC-rôl Microsoft távirá-
nyítóval (ilyen hardvert is gyárt a szoftveróriás, nemcsak XBoxot) lehet kiválasztani, hogy
a kínai turistaút képeinek slideshow-ja alá melyik CD-rôl menjen a zenekíséret. Ha pedig
a plazmán mégis tévémûsor fut, akkor a szerkentyûtorony egyik videószerû egységére
felvehetem a mûsort – természetesen nem szalagra, hanem winchesterre –, ahonnan
egybôl szerkeszthetô is a fájl egy erre alkalmas szoftverrel.

Hogy az ilyen eszközök birtokosaiból mikor lesz érzékelhetô méretû piac? Máris kell
lennie, hiszen ha nem így lenne, ki a fene gyártana ilyet... De hogy az egyszeri, erotikus
oldalakon barangoló átlagfelhasználó számára mikor válik az otthoni informatika olyan
– az államigazgatással, az iparral, a szolgáltatással és egyéb B2B-területekkel összemér-
hetô – piaccá, amely felé már az informatikai cégek is nagy erôkkel fordulnának, azt 
egyelôre még a piackutatók önbeteljesítô jóslatai is nagy-nagy óvatossággal kezelik...

Így azután a hétköznapi informatikáról minden elmondható. Ami majdnem egyenlô 
a semmivel.
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A  n y á r i u t a z á so k  u t á n  (és m ellett) e g y re  tö b b e n  fe d e z ik  

f e l  a  G o o g le  fö ld g ö m b jé t ,  a h o l  s z a b a d s á g u n k  h e ly sz ín e it  

m a d á r tá v la t b ó l  ú jra  m eg te k in th e tjü k , d e  e lju th a tu n k  

a  v ilá g  o ly a n  c s o d á s  he ly sz ín e ire  is, a m e ly e k  IRL 

(in real life) n e m  fé r te k  be le  c sa lá d i k ö ltsé g ve té sü n kb e .

A Business Online
8 -9 . számának tartaIma

a k t u á l i s  0

3 -

„A kitörést a tudás alapú gazdaság megteremtése 
je lentheti"
Nagy Miklóssal az NIIF-ről

2 8 .

Hétköznapi informatika

3 2 .
Hírek 6 .

Fókuszban az infokommunikáció

Az alternatívtelekom m unikáció átveszi a vezetést 
a „technológiai tigrisek" között 7 7 . t a n á c s a d ó  0

M it tehetnek a technológiai cégek a világszabványok 
kínai befolyása ellen? 7 2 .

Trendek és teendők 3 4 •

Ч -Keresés a Földön
Irányváltás 4 0 .

2 7 .Internetgazdaság 
Fizessünk virtuális webkártyával! Honnan hová, hová mit?

Outsourcing-piaci kérdések -  a szolgáltató válaszai
4 4 .

2 2 .Tíz évvel a telefonkoncessziók kiosztása után
Kihelyezés elméletben és gyakorlatban 4 8 .
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■■■■■■■НОТW  ,jêê- jÉÉfe .
É p p e n  tíz éve  ó n n a k , h o g y -  k is e b b -n o g y o b b  id ő b e n i e lté

réssel -  m e g k e z d té k  m ű k ö d é sü k e t  a  k o n c e ssz ió k  k io sz tá 

sá t  k ö ve tő e n  m e g a la k u lt  ú j h e ly i te le fo n tá rsa sá g o k .

A z  e lm ú lt  id ő s z a k b a n  m in d e n ü t t  n a g y já b ó l  m e g d u p lá z 

tá k  a  f ő v o n a la  к szá m á t, a z  u tó b b i é v e k b e n  v i s z o n t - v é 

le tlenü l é p p e n  a  k o n ce ssz ió s  sze rző d é se k b e n  b iz to s íto tt  

k iz á ró la g o s sá g i  id ő  leteltéve l -  te lítőd ött  a  p iac, ső t  

ö ssz e ssé g é b e n  in k á b b  cse ké ly  m é rté kb e n  a p ad , m in t se m  

s t a g n á l  a  v o n a lsz á m . Ö s s z e á l l ít á su n k b a n  a  tö rténeti 

á ttek in té s u tá n  a rra  k e re ssü k  a  választ, h o g y  a  b e szé d -  

átv ite len  k ívü l m ily e n  e g y é b  le h e tő sé g e k  k ín á lk o z n a k  

a  távkö z lé s i f o r g a lo m  növelésére. N e m  kétséges, h o g y  a z  

új irá n y t  a z  internet, a  szé le s s á v ú  m e g o ld á s o k  é s a z  üzleti 

k o m m u n ik á c ió s  s z o lg á lt a tá so k  je lentik.

A z  IT - sz o lg á lta tá sp ia c  á ta la k u lá sá t ,  a z  IT -o u t so u r c in g p ia c  

la s sú  fe lle n d ü lé sé t  p ro g n o sz t iz á lja  a  G a r tn e r  2 0 0 8 - ig  ta r 

tó  id ő sza k ra  ké szü lt  előrejelzése. E n n e k  m o z g a tó r u g ó i  

a  g a z d a s á g b a n  ke re send ők, a h o l  a  s t a g n á lá s  u t á n i  f e j 

lődés, a  v e r se n y b e n  m a r a d á s  ra d iká lis  lép é seket kö ve te l  

m e g  a  szerep lőktő l. M iv e l  a  k ö ltsé g e k  k ö zö t t  a  m u n k a 

e rő ve l k a p c so la to s  k ia d á s  d o m in á l,  a z  ezt c sö k k e n te n i  

kép e s  IT -in frastruktú ra , -e szközök, -sz o lg á lta tá so k , illetve  

a z o k  k o m b in á c ió ja  irá n t  n ő  a  kereslet.

Az újraszervezéstől a kihelyezésig 
IT-projekta Volánbusz Rt.-nél

HR-rendszerek kihelyezése

5 0 .

Hatékony toborzás az interneten 

Rövidebb leállás, gyorsabb helyreállítás

6 0 .

6 2 .

ü z l e t  0

s z a b a d i d ő  0

Az ügyfélszolgálat lehetőségei és buktatói 

Halló, it ta  Szuperszerviz!

5 5 -

5 6 .

Nyári utazás notebook nélkül 
-  avagy a Treo 6go, szinte kompromisszumok nélkül

6 4 .

Novell-kompetenciaközpont az OlTH-ban 5 8 . M indent a szemnek: két páratlan LCD-kijelző 6 6 .
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800 MILLIÓT NYERT AZ

ECONET.HU

Eredményesen szerepelt 
a Regionális Egyetemi Tudás-
központok kialakítására kiírt
2005. évi Pázmány Péter Prog-
ram pályázatán az Econet.hu
Rt. részvételével alakult kon-
zorcium. A támogatott pro-
jektben kiemelt szerepet kap
az Econet.hu Rt. által biztosí-
tott Grid technológia mint 
a nagy számításigényû fel-
adatok hatékony megoldásá-
nak úttörô alkalmazása.
http://hirek.prim.hu/cikk/47980/

25 ÉV BÖRTÖN VÁR A

WORLDCOM VOLT VEZETÔJÉRE

Bernard Ebberst azzal vádol-
ták, hogy egy 11 milliárd dollá-
ros vállalati könyvelési csalás
feje volt, és mondhatni „ke-
gyesen” járt el a New York-i
bíróság, hogy csupán 25 év
börtönbüntetéssel sújtotta
az exelnököt, mert az ügyész-
ség 85 év kiszabását kérte.
http://hirek.prim.hu/cikk/47243/

LG–NORTEL VEGYESVÁLLALAT

Az LG Electronics és a
Nortel létrehozta vegyes-
vállalatát, amely telekommu-
nikációs és hálózati megol-
dásokat kínál majd a vezeté-
kes és vezeték nélküli, az op-
tikai és a vállalati szférában,
Dél-Koreában és világszerte.
http://hirek.prim.hu/cikk/47928/

BIZTOS HÁTTÉR A NYÍLT 

FORRÁSKÓDÚ MEGOLDÁSO-

KAT SZÁLLÍTÓ CÉGEKNEK

A Market Start program ke-
retében a Novell biztosítja a
résztvevôknek a kellô marke-
ting-, értékesítési, valamint
terméktámogatási szolgálta-
tásokat, így azok a piaci be-

vezetéshez szükséges infra-
struktúra kiépítése helyett
technológiájuk, termékeik és
szolgáltatásaik fejlesztésére
koncentrálhatnak.
http://hirek.prim.hu/cikk/47957/

HIVATALOS MICROSOFT OEM-

DISZTRIBÚTOR LETT A CHS

HUNGARY

A piac egyik legnagyobb ha-
zai forgalmazójának csatlako-
zásával a Microsoft disztribú-
tori hálózata immár négy 
cégbôl áll. A Microsoft OEM-
disztribútori program lénye-
ge, hogy a Microsoft a hard-
vergyártókon és -forgalmazó-
kon keresztül meghatározott
hardvereszközökkel együtt 
a számítógépre elôtelepítve
forgalmazza termékeit.
http://hirek.prim.hu/cikk/47953/

BÔVÍTI TERMELÉSÉT MAGYAR-

ORSZÁGON A FLEXTRONICS

Az elektronikus gyártási
szolgáltatások egyik vezetô
vállalata, a Flextronics és a
polgári hajózás elektronikus
termékeinek nagy szállítója,
a Raymarine ötéves kihelye-
zési együttmûködésrôl kö-
tött megállapodást, aminek
eredményeképpen bôvül 
a Flextronics magyarországi
tevékenysége. Az öt évre 
szóló megállapodás értéke
mintegy 500 millió dollár.
http://hirek.prim.hu/cikk/47798/

ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK AZ 

INFORMATIKAI SZEKTORNAK

Augusztus 20. alkalmából 
a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium állami kitünte-
tésekkel jutalmazta többek
között a Hewlett-Packard
Magyarország, a Magyar 
Villamosenergia-ipari Rend-
szerirányító Rt., az SAP Hun-

gary és a Magyar Elektro-
technikai Ellenôrzô Intézet
munkatársait.

http://hirek.prim.hu/cikk/47871/

TÖBB MINT SZÁZMILLIÓ 

FORINTOS FREESOFT–MÁV

SZERZÔDÉS

A FreeSoft Rt. nettó 
108 millió 570 ezer forint 
összegû szerzôdést írt alá 
a MÁV Rt.-vel a MÁV gazdál-
kodásirányítási informatikai
rendszerének verzióváltásá-
hoz kapcsolódóan.
http://hirek.prim.hu/cikk/47876/

4 MILLIÁRD DOLLÁR ÉRTÉKÛ

RÉSZVÉNYT DOB PIACRA 

A GOOGLE

A keresôóriás bejelentette,
hogy egyéves tôzsdei évfor-
dulóján 4 milliárd dollár ér-
tékû részvényt tesz elérhetô-
vé, ami 14 millió értékpapír
piacra dobását jelenti. A vál-
lalat tervei szerint a befolyó
összegbôl felvásárlásokat
hajtanak végre.
http://hirek.prim.hu/cikk/47847/

HÁROM PÁLYÁZÓ AZ EDR-RE

Az egységes digitális
rádiótávközlô rendszer (EDR)
megvalósítására kiírt közbe-
szerzési pályázatra három
konzorcium nyújtott be
ajánlatot. Évente fizetendô
szolgáltatási átalánydíjként
nettó 10-12 milliárd forintot
jelöltek meg.

http://hirek.prim.hu/cikk/47817/

A YAHOO! EGYMILLIÁRD 

DOLLÁRT FEKTETETT BE 

A KÍNAI INTERNETES PIACON

A kínai internetes ágazat
eddigi legnagyobb külföldi
beruházásaként az amerikai
Yahoo! egymilliárd dolláros

részesedésvásárlással szállt
be a vezetô kínai e-kereske-
delmi portálba, az
Alibaba.com-ba.
http://hirek.prim.hu/cikk/47750/

A QUALCOMM FELVÁSÁROLJA

A FLARIONT

A mobiltelefonos chipeket
gyártó Qualcomm bejelentet-
te, hogy 600 millió dollárért
megveszi az OFDMA nagy se-
bességû, vezeték nélküli adat-
továbbító technológiát fej-
lesztô Flariont. A Qualcomm
hajlandó további 205 millió
dollárt kifizetni készpénzben
és értékpapírokban, amennyi-
ben néhány éven belül valódi
áttörést sikerül elérni a tech-
nológia által.
http://hirek.prim.hu/cikk/47744/

APPLE-VARÁZS AZ ANDRÁSSY

ÚTON

Az Apple Budapesten nyi-
totta meg Közép-Európa el-
sô hivatalos Apple Centerét,
ami annak köszönhetô, hogy
az Apple Magyarország há-
romszor akkora növekedési
ütemet ért el a számítógé-
pek eladása terén, mint az
amúgy igen dinamikusan
növekedô anyacég.
http://hirek.prim.hu/cikk/47680/

KÖZÉP-EURÓPÁBAN 

MAGYARORSZÁG A TELE2 

NÖVEKEDÉSÉNEK MOTORJA

Már közel 30 millió elôfize-
tôt számlál Európa legjelen-
tôsebb alternatív telekom-
munikációs szolgáltatója, 
a Tele2. A cég jelentése a kö-
zép-európai régiót taglaló ré-
szében kiemeli, hogy az ügy-
félszám-növekedés legerô-
sebb hajtómotorja Magyaror-
szág kiváló teljesítménye volt.
http://hirek.prim.hu/cikk/47640/
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AZ OROSZ PIACON AZ 

AMERIKAI SSA GLOBAL

A napokban írt alá disztribú-
ciós szerzôdést a széles körû
vállalati megoldások és szol-
gáltatások globális szállítója,
az SSA Global az 1989-ben
alapított, Oroszországban és
a FÁK államaiban vezetô
rendszerintegrátor Lanittal.
http://hirek.prim.hu/cikk/47629/

SZEMÉLYCSERE A NOKIA ÉLÉN

Az idén 140 éves Nokia beje-
lentette, hogy jövô júniustól
Olli-Pekka Kallasvuo, a cég mo-
biltelefonos részlegének veze-
tôje veszi át Jorma Ollila he-
lyét a vezérigazgatói székben.
http://hirek.prim.hu/cikk/47563/

A SWISSCOM BROADCAST AG-É

AZ ANTENNA HUNGÁRIA 

75 SZÁZALÉKA

Az Antenna Hungária Rt. 75
százalék plusz egy szavazatot
kitevô, 8,91 milliárd forint név-
értékû részvénycsomagját a
Swisscom Broadcast AG vásá-
rolhatja meg 286 millió svájci
frankért (46,76 milliárd forint).
http://hirek.prim.hu/cikk/47363/

E-NIVÓ

A MINôk és a Bedekovich
Lôrinc Népfôiskolai Társaság
(Jászfényszaru) képzési és
szaktanácsadási programot
indít, s ebbôl az apropóból
pályázati felhívást tett közzé
vállalkozó, illetve vállalkozni
szándékozó nôknek. A részt-
vevôk számára a képzés tan-
díjmentes, a tanácsadás és 
a kiegészítô szolgáltatások
(gyermekfelügyelet, idôs-
gondozás) ingyenesek. Az e-
NÍVÓ rövidítés e betûje az
együttmûködésre és az

elektronikus/internetes világ
lehetôségeinek kihasználá-
sára egyaránt utal.
http://hirek.prim.hu/cikk/47526/

5000 SZÁMÍTÓGÉPET SZÁLLÍT

AZ ALBACOMP RT. 

A T-COMNAK

Az Albacomp Rt. a T-
Systems 100 százalékos tu-
lajdonában lévô BCN Rend-
szerház alvállalkozójaként
Albacomp Activa számítógé-
peket szállít a T-Comnak. 
A keretszerzôdés értelmében
a T-Com 4500 PC-re, vala-
mint 500 notebookra adott
elôrendelést a székesfehér-
vári cégnek.

http://hirek.prim.hu/cikk/47375/

AZ EUROWEB MEGVESZI 

A NAVIGATOR-CSOPORTOT

A teljes vállalatfelvásárlás
összege 10 millió dollárra
rúg, amelynek révén az
Euroweb Hungary tulajdo-
nába kerül az információ-
technológiai fejlesztésekkel,
IT-tanácsadással, illetve IT-
outsourcingtevékenységgel
foglalkozó magyarországi
vállalatcsoport.
http://hirek.prim.hu/cikk/47488/

SPRINT NEXTEL: 70 MILLIÁRD

DOLLÁR TÔKEÉRTÉKÛ ÚJ 

MOBILSZOLGÁLTATÓ

A Sprint és a Nextel
Communications részvénye-
sei jóváhagyták a két cég
egyesülési tervét, amelynek
megvalósulásával az Egye-
sült Államok harmadik leg-
nagyobb mobilszolgáltatója
jön létre. A két mobiltelefon-
szolgáltató összeolvadásával
70 milliárd dollár tôkeértékû
vállalat születik. Az egyesü-
lés révén létrejövô, Sprint
Nextel névre keresztelt cég

éves bevétele meghaladja 
a 40 milliárd dollárt, és közel
40 millió mobil-elôfizetôt
szolgál majd ki.

http://hirek.prim.hu/cikk/47251/

A MOBILKOM AUSTRIA MEG-

VETTE A BOLGÁR MOBILTELT

A Telekom Austria mobil-
távközlési leányvállalata, 
a Mobilkom Austria 1,6 milli-
árd euróért megvásárolta 
a bolgár Mobiltelt, ezzel 
a negyedik országra terjeszt-
ve ki mûködését.
http://hirek.prim.hu/cikk/47252/

AZ NHH CSÖKKENTI 

A MOBILSZOLGÁLTATÓK 

VÉGZÔDTETÉSI DÍJAIT

A Nemzeti Hírközlési Ható-
ság Tanácsa (NHHT) nem
hagyta jóvá a három magyar-
országi mobilszolgáltató által
benyújtott költségmodelleken
alapuló végzôdtetési átlagdí-
jakat, ugyanakkor ármeg-
állapítási jogával élve döntött
a szolgáltatók végzôdtetési dí-
jainak csökkentésérôl.
http://hirek.prim.hu/cikk/47348/

KÖZEL 15 EZER FÔT BOCSÁTA-

NAK EL A HP-TÓL

A nehéz helyzetbe került
gyártó a vezetôváltás után le-
tisztult helyzetben hozzákezd
elôre bejelentett karcsúsítási
programjához, aminek mér-
téke a borúlátóbb elemzôket
is meglepte: a vállalat 14 500
fô elbocsátására készül.
http://hirek.prim.hu/cikk/47359/

AZ XAPT MICROSOFT GOLD

PARTNER LETT

A Microsoft Gold Certified
Partner státusát nyerte el az
Xapt Hungary Kft. A Micro-
soft szerint szaktudása, ta-

pasztalata és referenciái ré-
vén, illetve az Axapta vállalat-
irányítási rendszer legsikere-
sebb hazai képviselôjeként 
érdemelte ki a minôsítést.

http://hirek.prim.hu/cikk/47317/

RÉSZVÉNYTÁRSASÁGGÁ ALA-

KULT A COVYSOFT NETWORKS

A cég idén tovább erôsíti je-
lenlétét az ország keleti me-
gyéiben. Több városban is el-
indítja széles sávú szolgálta-
tásait, és integrált kistérségi
internetmegoldásokat kíván
biztosítani önkormányzati
társulásoknak. A CovySoft
Networks Budapesten kívül
37 településen van jelen, és
ezt a számot 2005 végéig
meg kívánja duplázni.
http://hirek.prim.hu/cikk/47229/

AVNET: EMC-DISZTRIBÚCIÓS

ÜZLETÁG MAGYARORSZÁGON

Az adattároló megoldások
piacán vezetô EMC terméke-
it az Avnet azt követôen vet-
te fel magyarországi kínála-
tába, hogy a két vállalat 
globális szintû disztribútori
megállapodást írt alá.

http://hirek.prim.hu/cikk/47197/

A GÖRÖGÖKÉ A ROMÁN

COSMOROM

A görög OTE-csoporthoz
tartozó CosmOTE mobiltár-
saság 120 millió euróért 
felvásárolta a román
CosmoRom állami mobiltár-
saság 70 százalékát, és gya-
korlatilag újraindítja a céget.

http://hirek.prim.hu/cikk/47163/

AZ EU ELUTASÍTOTTA A SZOFT-

VERSZABADALMI IRÁNYELVET

Az Európai Parlament tag-
jai 648 szavazattal – 14 elle-
nében, 18 tartózkodással –
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vetették el az Európai Unió
tagországait képviselô ta-
nács közös álláspontját 
a jogszabályról, amely a szá-
mítógép felhasználásával
megvalósított találmányok
szabadalmáról szól.

http://hirek.prim.hu/cikk/47117/

ELFOGADTÁK AZ 

E-INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL

SZÓLÓ TÖRVÉNYT

Az Országgyûlés elfogadta
az IHM által benyújtott, az
elektronikus információsza-
badságról szóló törvényt. Ko-

vács Kálmán informatikai és
hírközlési miniszter kijelen-
tette, hogy a törvénnyel
olyan új szabadságjog szüle-
tett, amely Magyarországot
a világ élvonalába emeli 
a közérdekû adatok nyilvá-
nossága tekintetében.
http://hirek.prim.hu/cikk/47088/

A MICROSOFT 775 MILLIÓ 

DOLLÁRT FIZET AZ IBM-NEK

A Microsoft 775 millió dol-
láros kártérítést fizet az IBM-
nek, ezzel rendezve a két cég
között a bíróság elôtt folyó
vitás ügyeket. Még a 90-es
évek közepén, a Microsoft el-
leni amerikai monopólium-
ellenes eljárás keretében
merültek fel a vádak, hogy a
szoftveróriás diszkriminatív
árpolitikát alkalmazott a szá-
mítógépgyártóval folytatott
üzleteiben, illetve túl magas
árat kért termékeiért.
http://hirek.prim.hu/cikk/47060/

SAP KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

KÖZPONT BUDAPESTEN

Az SAP megnyitotta Buda-
pesten tizedik kutatás-
fejlesztési központját. A
Graphisoft Parkban mûködô
SAP Labs Hungary a mySAP

Supply Chain Management
(mySAP SCM) alkalmazások-
hoz fejleszt majd új eleme-
ket és funkciókat, valamint
globalizációs és nyelvi ta-
nácsadási szolgáltatásokat
nyújt az SAP ügyfelei részére.
http://hirek.prim.hu/cikk/47051/

ELINDULT A T-MOBILE KERES-

KEDELMI 3G-SZOLGÁLTATÁSA

A T-Mobile a Budapest há-
romnegyedét lefedô harma-
dik generációs hálózatán 
augusztus 26-án elindította
kereskedelmi 3G-szolgáltatá-
sát. A videotelefont, gyors
adatátvitelt, zeneletöltést és
mobil tv-szolgáltatásokat is
kínáló 3G év végére majd-
nem a fôváros egész terüle-
tén elérhetô lesz.

http://hirek.prim.hu/cikk/47971/

A LENOVOÉ AZ INTEL 

FEJLESZTÔI FÓRUM 

INNOVÁCIÓS FÔDÍJA

A technológiai újító szelle-
met és az Intel új platform-
stratégiájának korai alkalma-
zását jutalmazó díjprogram
döntôjében tizenhét termék
versenyzett. A Lenovo
ThinkPad X41 táblagépe nyer-
te el a San Franciscó-i Intel
Fejlesztôi Fórum (IDF) most el-
sô ízben odaítélt Technology
Innovation Accelerated inno-
vációs fôdíját.
http://hirek.prim.hu/cikk/47966/

JAPÁN: MINDENT MÛHOLDRÓL

Japán eldöntötte, hogy saját
erôbôl kiépíti mûholdas infra-
struktúráját. Egyetlen szerve-
zetbe vonta össze az ûrrepü-
léssel, kutatással és távköz-
léssel foglalkozó állami 
intézményeket, s létrehozta 
a JAXA-t. A JAXA deklarált cél-
ja az információs társadalom

elômozdítása, az ehhez szük-
séges kommunikációs infra-
struktúra kiépítése, hogy „él-
hetôbb legyen az élet”.
http://hirek.prim.hu/cikk/47749/

TRANZAKCIÓ-KEZELÉS 

SZOLGÁLTATÁSORIENTÁLT

ALAPOKON

Megjelent a BEA Systems
nagy forgalmú tranzakció-
kezelô szoftvertermékének
legújabb verziója, a BEA
Tuxedo 9.0. Segítségével új
alkalmazások hozhatók lét-
re, a meglévôk pedig új fel-
adatok elvégzésére válnak
alkalmassá úgy, hogy az esz-
közökbôl egy szolgáltatás-
orientált architektúra (SOA)
épülhet fel.

http://hirek.prim.hu/cikk/47733/

VISELKEDÉSVIZSGÁLATON 

ALAPULÓ PC-VÉDELEM

A ZoneAlarm 6.0 ahelyett,
hogy a károkozás bekövetke-
zése után idôszakos keresé-
seket végezne a kémprog-
ramfertôzés felderítésére, az
OSFirewall elnevezésû vé-
delmi mechanizmust kínálja
a PC mélyreható védelmére.
Ez a kernelszintû tûzfal fi-
gyeli az operációs rendszert,
a programokat, valamint 
a fájlokat befolyásoló gya-
nús tevékenységeket, és 
hatástalanítja a romboló
programokat.
http://hirek.prim.hu/cikk/47592/

INTERNETES INTERAKTÍV 

TELEVÍZIÓZÁS BELGIUMBAN

A Belgacom hálózatüze-
meltetô vállalat megindítja a
digitális, IP alapú tévémûsor-
szolgáltatást. A vételhez a
hagyományos tv-vevôkészü-
lék mellett mindössze DSL-
csatlakozás szükséges; a di-

gitális információt a set-top
box konvertálja hagyomá-
nyos, analóg tv-jelekké.
http://hirek.prim.hu/cikk/47670/

ELEKTRONIKUS BÉLYEGZÔ 

A CSEHEKNÉL

A technológia tulajdonkép-
pen a gumibélyegzô elektro-
nikus megfelelôje, és abban
különbözik az elektronikus
aláírástól, hogy nem termé-
szetes, hanem jogi személy-
hez kötôdik.

http://hirek.prim.hu/cikk/47671/

E-DETECTIVE AZ ALKALMAZOT-

TAK MEGFIGYELÉSÉRE

Az E-Detective a rendszer-
gazdák számára nyújt haté-
kony segítséget, mivel hasz-
nálatával ellenôrizhetik az
alkalmazottak tevékenysé-
gét a hálózaton, s rögzíthetik
a cég számára fontos kime-
nô és bejövô adatokat.
http://hirek.prim.hu/cikk/47448/

SAP HR-RENDSZER A MÁV-NÁL

A projekt keretében kiépí-
tett, méreteiben és funkcio-
nalitásában nemzetközi
szinten is csaknem példa
nélkül álló rendszer mintegy
50 000 MÁV-alkalmazott
humánerôforrás-menedzse-
lési feladatait támogatja.

http://hirek.prim.hu/cikk/47411/

EURÓPÁBAN IS 5 GHZ-ES WI-FI

Az Európai Bizottság hozzá-
járult az 5 GHz-es rádiófrek-
vencia polgári, vezeték nélkü-
li, széles sávú kommunikáció-
ra való használatához. A lé-
péssel a testület az európai
informatikai és digitális táv-
közlési ágazat megerôsödé-
sét szeretné elôsegíteni.
http://hirek.prim.hu/cikk/47276/
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MEGJELENT AZ ORACLE

DATABASE 10G 2. VERZIÓJA

Az új verzió megnövelt telje-
sítménye, rendelkezésre állá-
sa, felügyelhetôsége és biz-
tonsága jelentôsen csökkenti
az adatkezelés költségeit és
bonyolultságát, így a felhasz-
nálók és a fejlesztô partnerek
megbízhatóbb, valamint
színvonalasabb szolgáltatá-
sokhoz juthatnak hozzá.
http://hirek.prim.hu/cikk/47235/

ONLINE VÁMRENDSZERT VEZET

BE A FREESOFT

A FreeSoft Rt. szerzôdést írt
alá az írországi Icarus céggel
az online vámolást lehetôvé
tevô IcarusCustoms rendszer
magyarországi bevezetésé-
rôl. Az új rendszer a vámolás
eddig 2-3 napot igénybe ve-
vô folyamatát várhatóan 1-2
órára csökkenti.
http://hirek.prim.hu/cikk/47078/

MIS-TELJESÍTMÉNY-

MENEDZSMENT 

MAGYARORSZÁGON

A BiXPERT Kft., az MIS AG
disztribútora nagy sikerrel
mutatta be Magyarországon
az MIS vállalati teljesítmény-
menedzsmentet (CPM) tá-
mogató, tervezô, elemzô és
jelentéskészítô megoldását.
http://hirek.prim.hu/cikk/47050/

EURÓPAI KOMMUNIKÁCIÓS

ADAT-VISSZATARTÁSI 

SZABÁLYOK

Az európai uniós tagálla-
mok belügyminisztereinek
rendkívüli értekezletén arról
döntöttek, hogy idén októ-
berre kidolgozzák az e-
mailek és telefonhívások
adatainak hosszú távú táro-

lására vonatkozó egységes
szabályrendszert.
http://hirek.prim.hu/cikk/47272/

28 COLOS KÉPILLÚZIÓT KELTÔ

VIDEOSZEMÜVEG

A japán elektronikai gyártó
Scalar a világ legkisebb
videoszemüvegével rukkolt
elô. Ha a készüléket egy DVD-
lejátszóhoz, mobiltelefonhoz
vagy digitális kamerához
csatlakoztatjuk, akkor az a ké-
peket a felhasználó szemébe
vetíti. Az így vetített kép azt 
a látszatot kelti, mintha két
méterrôl néznénk egy 28 col
átmérôjû képernyôt.
http://hirek.prim.hu/cikk/47038/

KÍSÉRLETI ENERGIATERMELÔ

FÚZIÓS ERÔMÛ EURÓPÁBAN

Hosszú egyeztetés után 
a dél-franciaországi
Cadarache-ban építik fel a vi-
lág legnagyobb fúziós beren-
dezését, az ITER-t. A reaktor
építésében az Európai Unió,
Japán, Kína, Oroszország, az
Egyesült Államok és Dél-
Korea vesz részt. A kísérlet
közelebb visz a Nap energia-
termelését utánzó berende-
zések, az atommagok egyesí-
tése útján energiát termelô
fúziós erômûvek megvalósí-
tásához, amelyek korlátlan
mennyiségû tiszta energiával
kecsegtetik az emberiséget.
http://hirek.prim.hu/cikk/46985/

ÖNMEGSEMMISÍTÔ DVD-K

Olyan technikával látják el
az egyszer használatos leme-
zeket, amely gondoskodik ar-
ról, hogy a gyári csomagolás
felbontása után csak 48 óráig
lehessen megnézni a tárolt
anyagot, és utána azt ne le-
hessen többé lejátszani.
http://hirek.prim.hu/cikk/47973/

A MODERN TOLVAJOK

BLUETOOTH SEGÍTSÉGÉVEL 

KERESIK ÁLDOZATUKAT

Mindazok, akik Bluetooth-
szal felszerelt mobiltelefon-
nal vagy noteszgéppel 
rendelkeznek, a jövôben
könnyebben válhatnak tolvaj-
lás áldozatává. Nagy-Britan-
niában ugyanis új módszer
dívik a rablóbandák körében:
bluetoothos maroktelefonnal
tapogatják ki az autókban ha-
gyott, vezeték nélküli kapcso-
lattal ellátott készülékeket.
http://hirek.prim.hu/cikk/47965/

1 TERABÁJTOS MEREVLEMEZES

DVD-FELVEVÔ A HITACHITÓL

A Hitachi bemutatta a világ
elsô olyan digitális HDD
DVD-készülékét, amely egy-
szerre akár 1 terabájt (1000
GB) adat, azaz 128 órányi
nagy felbontású (HD) moz-
gókép tárolására képes két
merevlemezes meghajtóján.
http://hirek.prim.hu/cikk/47942/

SZUPERVÉKONY MOBIL TELJES

BILLENTYÛZETTEL

A Motorola bemutatta a vi-
lág legvékonyabb, teljes bil-
lentyûzettel ellátott mobil-
eszközeként fémjelzett, 
elsôsorban e-mailezéshez
tervezett, Q nevû telefonját.
http://hirek.prim.hu/cikk/47447/

71 INCHES SAMSUNG TÉVÉ KÉT-

SZERES HDTV-FELBONTÁSSAL

A Samsung SVP–71L8UH
modelljének teljes felbontá-
sa 1920x1080 képpont, így
ideális például a közeljövô-
ben megjelenô PlayStation 3,
illetve Xbox 360 játékkonzo-
lokhoz. A tévé emellett 
10 000:1 kontrasztaránnyal,

valamint a korábbi termé-
keknél 20 százalékkal na-
gyobb fényerôvel rendelke-
zik, mélysége pedig mind-
össze 518 milliméter.
http://hirek.prim.hu/cikk/47920/

WALKMAN BEAN 

MP3-LEJÁTSZÓ A SONYTÓL

Új Flash-memóriás MP3-
lejátszót mutatott be a Sony
Walkman Bean néven, amely
valószínûleg kézbe simuló
formája miatt kapta ezt az
elnevezést (bean = bab). 
A készülékkel a Sony minden
jel szerint az abszolút piac-
vezetô Apple iPod lejátszók
legtöbbet hangoztatott
gyengeségét, a viszonylag
hamar lemerülô akkumulá-
tor problémáját igyekszik
maximálisan kiaknázni.
http://hirek.prim.hu/cikk/47848/

NULLA ENERGIAFOGYASZTÁSÚ

E-PAPÍR

A Fuji Xerox olyan e-papír
megoldással állt elô, amely
kiemelkedik fejlesztés alatt
álló vetélytársai közül: akkor
is olvasható, ha semmilyen
energia-utánpótlást sem
kap. A termék az áramellátás
megszakadása után megôrzi
a rajta megjelenített képi 
információt.

http://hirek.prim.hu/cikk/47815/

400 GB-OS WD-

MEREVLEMEZEK

A Western Digital bejelen-
tette, hogy már kapható az
új, nagy kapacitású, 400 GB-
os, soros ATA (SATA) WD
caviar SE16 asztali osztályú
merevlemezes meghajtó.
http://hirek.prim.hu/cikk/47386/
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A Fast 50 cégei közül 2003-ban elsô helyre kerülô Aliatel
egy csehországi székhelyû alternatív telekommunikációs cég.
Az elmúlt öt év során hang-, adat- és internetszolgáltatásainak
portfóliójából származó bevétele elképesztô mértékben, 4846
százalékkal (csaknem ötvenszeresére) nôtt. Ez a duplája az idei
Fast 50 felmérésben szereplô bármely más vállalat bevételének.

A második helyet a lengyel internetszolgáltató, a Home.pl
szerezte meg 2280 százalékos növekedéssel. A harmadik, ne-
gyedik és ötödik helyen a következô cégek állnak: az Obchodni
dum.cz, a háztartási és egyéb elektronikai készülékeket forgal-
mazó legnagyobb csehországi online áruház üzemeltetôje
(1974 százalék), a P.U.P. SPIN, egy adminisztrációs és számlá-
zási IT-szolgáltatásokra specializálódott lengyel cég (1847 szá-
zalék), valamint az ICZ, amely egy IT-megoldásokat nyújtó és
rendszerintegrációval foglalkozó cseh vállalat (1436 százalék).

Idén szigorúbbak voltak a jelentkezés feltételei. A fô kategó-
riába tartozó cégeknek legalább öt éve kellett mûködniük, és
tevékenységük elsô évében (1998) legalább 50 000 euró bevé-
tellel kellett rendelkezniük. A közép-európai Fast 50 felmérés-
be tartozó cégek központjának is Közép-Európában kellett
lennie, kizárva ezzel a versenybôl a külföldi tulajdonú leány-
vállalatokat.

A fiatalabb cégek bemutatására megalkották a Rising Star
kategóriát. Olyan vállalatok tartoznak ide, amelyek gyorsan
szereznek nevet maguknak a közép-európai technológiai
szférában. A Rising Starba sorolt cégek 3-5 éve léteznek, és
eleget tesznek a Fast 50 korábbi kritériumainak, miszerint há-
rom éve mûködnek, s az elsô évben legalább 30 000 euró be-
vétellel rendelkeztek.

A Fast 50 legkiemelkedôbb kategóriája az All Star, amelybe 
a folyamatos bevételnövekedést fenntartó cégek kerülnek. Az
All Starban azok a vállalatok indulhatnak, amelyek az elmúlt
három évben helyezést értek el a Fast 50-ben. Az All Star klub
tagjai közé tartoznak többek között a következô magyar válla-
latok: az IT-infrastruktúrát és biztonsági rendszereket tervezô
ICON, valamint a callcenter-megoldásokkal és CRP-
szolgáltatással foglalkozó Marketlink.

A vizsgált cégeket egy adott idôszakban elért
bevételnövekedésük alapján rangsorolják. A Fast 50 kiválasz-

tási folyamatának részeként a vállalatokat megkérdezték
azokról a legfôbb tényezôkrôl, amelyek növekedésükben sze-
repet játszanak, valamint a tevékenységüket érintô legfôbb
kihívásokról és problémákról. A cégek több mint egyharmada
(36 százalék) a kitûnô terméket jelölte meg a növekedés fô
hajtóerejeként. A tényezôk között szerepelt még a jó piaci idô-
zítés (28 százalék), valamint a munkaerô kiemelkedô minôsé-
ge (24 százalék).

A mûködést érintô legfôbb probléma a Fast 50-es cégek 
48 százaléka számára a korlátozottan rendelkezésre álló tôke.
Mivel az Egyesült Államokban és Európában továbbra is szûkö-
sek a lehetôségek, a rendelkezésre álló tôke az idei Fast 50 fel-
mérésben ugyanolyan nagy jelentôséget kapott, mint tavaly. 
A második legfontosabb probléma, hogy a cégvezetésnek
nincs elég ideje az üzleti lehetôségek vizsgálatára (42 százalék).
A fontossági sorrendben ezt követi a munkaerô hiánya (32 szá-
zalék) és a gondok a cég infrastruktúrájával (24 százalék). A vál-
lalati kultúra visszaesését és az ügyfélszolgálatot kevésbé fon-
tos hátráltató erôként jelölték meg (20, illetve 10 százalék).

A Fast 50-be tartozó vállalatok számára a vállalkozás értéke-
sítési és marketingoldalának fejlesztése jelenti a legnagyobb
kihívást – nem pedig a technológiai vagy a piaci változás. A
megkérdezett cégek majdnem fele (46 százalék) teszi az elsô
helyre az értékesítés és a marketing problémáját. Annak elle-
nére, hogy ezek a vállalatok egyértelmûen a technológiától
függnek, a technológia és a piac változásait csak 24 száza-
lékuk tekintette az elôttük álló legnagyobb kihívásnak.

Az alternatív telekommunikáció
átveszi a vezetést

a „technológiai tigrisek” között
A Deloitte megjelentette a leggyorsabb ütemben fejlôdô közép-európai technológiai vállalatok körében évenként elké-

szített Fast 50 felmérésének eredményét. Az idei év gyôztese a cseh Aliatel, amely 4846 százalékos növekedést ért el az

elmúlt öt évben. A kiegészítô felmérésben a Fast 50 technológiai cégeinek több mint fele kifejezte aggodalmát a korlá-

tozottan rendelkezésre álló tôke miatt, és a legfôbb kihívásként az értékesítést, valamint a marketinget jelölte meg.
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A Deloitte Kína változásban címû új tanulmánya szerint 
a délkelet-ázsiai országnak jelenlegi helyzetébôl – számos
technológiai termék vezetô fogyasztójaként és gyártójaként –,
valamint egészséges hosszú távú növekedési kilátásaiból
adódóan jó lehetôsége van arra, hogy mind saját piacain,
mind a világpiacon befolyásolja a szabványokat. A kínai szab-
ványok egyre szélesebb körben való elfogadottá válásával
párhuzamosan az ottani cégek egyre inkább irányító szerep-
hez jutnak a világ technológiai szektorában.

Kína a szabványügyi háborúban óriási piacait és látványos
növekedését használja ki. Az országban az elektronikus infor-
matikai termékek piaca az 1999. évi 20,2 milliárd dollárról
2002-re 77,1 milliárd dollárra nôtt. Mára a világ legnagyobb
mobilpiacát tudhatja magáénak, amely jelenleg 300 millió
elôfizetôvel büszkélkedhet. Egyben a DVD-lejátszók vezetô
gyártója is, részesedése világszerte 60 százalék. Ami a PC-ket
illeti, a kínaiak vásárolják meg a világon gyártott összes
notebook 27 százalékát – ez közel egyharmaddal haladja meg
az elôzô évi értéket. Eközben részesedése az integrált áramkö-
rök világpiacán a 2003. évi 13,7 százalékról 2008-ra várhatóan
23,5 százalékra emelkedik.

„Azok a technológiai gyártók, amelyek rosszul ítélik meg a kí-
nai szabványügyi forradalom következményeit, jelentôs hát-
rányba kerülhetnek, egyre inkább megelôzhetik és kiszorít-
hatják ôket” – állítja Clarence Kwan, a Deloitte munkatársa.
„Kína képes arra, hogy a szabványügyi háborúban kihasználja
óriási piacainak és látványos növekedésének csáberejét. A glo-
bális technológiai és távközlési vállalatoknak meg kell vizsgál-
niuk Kína szabványügyi kezdeményezéseit, és adott esetben
együtt kell mûködniük az ottani vállalatokkal a szabványok
fejlesztésében.”

A Deloitte négyféle gyakorlati stratégiát dolgozott ki, ame-
lyet a technológiai cégek mérlegelhetnek Kína technológiai
szabványai kapcsán:

– együttmûködhetnek a szabványok meghatározóival;
– szelektíven versenyezhetnek az olyan területekre összpon-

tosítva, amelyeken a szabványok nehezebben tehetôk
kötelezôvé;

– speciálisan a kínai piacra szánt innovációkkal jelenhetnek
meg;

– a növekedés ösztönzése és az ellenôrzés korai megalapo-
zása céljából befektethetnek a feljövôben lévô piacokon.

„Azok a cégek, amelyek a kínai vállalatok és fogyasztók 
körében erôs támogatói bázissal rendelkeznek, a legjobb hely-
zetben vannak ahhoz, hogy támogassák saját szabványaik 
elterjedését. A széles körû támogatottságot nélkülözô cégek
bölcsebben teszik, ha a versenyzés helyett együttmûködnek”
– teszi hozzá Kwan.

A kínai kormányügynökségek és vállalatok az operációs
rendszerektôl és a szoftveralkalmazásoktól kezdve a tárolóesz-
közökig, a drótnélküli kommunikációig és a mûholdas hely-
meghatározásig a gazdasági elôny megszerzése érdekében
azon dolgoznak, hogy új technológiai szabványokat alakítsa-
nak ki. A Deloitte várakozásai szerint a kínai gyártók elôször
otthon építik ki a támogatottsághoz szükséges kritikus töme-
get, majd a feljövôben lévô piacokra exportálják technológiáju-
kat, így például Délkelet-Ázsiába és a Közel-Keletre.

„A technológiai vállalatoknak gondosan figyelemmel kell kí-
sérniük a kínai lépéseket, fel kell mérniük a kínai szabványok
kihatásait, és ennek megfelelôen módosítani kell stratégiáju-
kat” – mondja Kwan. „Azok a vállalatok, amelyek ezt nem te-
szik meg, kizárhatják magukat a világ legnagyobb és leggyor-
sabban növekvô piacáról, amelyet egyre inkább a Kínából
származó szabványok határoznak meg.”

Mit tehetnek a technológiai
cégek a világszabványok kínai
befolyása ellen?
Kína már nem éri be azzal, hogy a világ egyik legkiválóbb gyártója: egyre aktívabban vesz részt a technológiai

világszabványok fejlesztésében is. A Deloitte egyik jelentése arra vonatkozóan ad elôrejelzést, hogy Kína kez-

deményezései a szabványok terén hogyan alakítják az elkövetkezô években a globális versenyt a technológiai,

média- és távközlési szektorban.
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A nyári utazások után (és mellett) egyre többen fedezik fel a Google földgömbjét, ahol szabadságunk helyszíneit 

madártávlatból újra megtekinthetjük, de eljuthatunk a világ olyan csodás helyszíneire is, amelyek IRL (in real life)

nem fértek bele családi költségvetésünkbe. A Google Earth persze nemcsak arra ad lehetôséget, hogy berepüljünk 

a Grand Canyonba, megnézzük az Eiffel-torony vagy a New York-i Szabadság-szobor árnyékát, felfedezzük a pirami-

sokat, minden veszély vállalása nélkül megmásszuk a Vezúvot, netán megkeressük lakó- vagy munkahelyünket 

a házunk környékérôl készített „légi felvételen”, hanem arra is, hogy különféle rétegeket kérjünk a mûholdas térkép-

re, és így egy földrajzi információs rendszer (GIS) alapján keressünk magunknak adott helyen szállást, benzinkutat

vagy netán „egy olyan helyet, ahol hegyvidéki panoráma mellett ehetünk pizzát”.

V. J. A.

aktuális {} navigáció

A Vezúv krátere; jól látszik a parkoló, ahonnan már csak gyalog lehet

megközelíteni a kráter peremét
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A nagy internetcégek közül egyértelmû-
en a Google a leginnovatívabb. Ezt nem csak
az elemzôk, hanem a Harvard Business
School diákjai is így vélik, akik a közelmúlt-
ban egy szerepjáték keretében elemezték 
a négy óriás – Yahoo!, AOL, MSN, Google –
stratégiáját, a cégek „jelmezét” felöltve
megvívtak egymással, és „felrajzolták” 
a végeredményt, miszerint a túlzottan diver-
zifikálódó Yahoo! és a kevés fantáziával fej-
lesztô AOL, valamint MSN sokkal bizonytala-
nabb jövô elé néz, mint vetélytársuk. A kö-
vetkeztetés persze benne rejlik a négy cég
tôzsdei indexében is. Ha megnézzük, hogy
az elmúlt egy évben melyikük árfolyama vál-
tozott szignifikánsan pozitív irányban, akkor
látjuk, hogy egyedül a Google az, amely erôs fejlôdést mutat,
míg a másik három egymással vetélkedik a szinten tartásban.

A tôzsdei árfolyam felhajtóerôinek egyike bizonyosan 
a Google Earth, az utóbbi idôk egyik legjelentôsebb
internetes innovációja, és ez még akkor is így van, ha az in-
nováció annak a Keyhole Corporationnek a nevéhez fûzôdik,
amelyet a Google 2004 végén vásárolt föl.  Látszólag nincs
is sok köze a Google hagyományos szolgáltatásához, bár hol
is kereshetnénk jobban, mint a városok utcái és házszámai
között. Ha valami, hát ez a „klasszikus” keresés.

Szoftververziók

A Google Earth használatához nem elég a böngészô, a kli-
ensgépre is le kell tölteni egy alkalmazást, és mivel eléggé
teljesítményigényes alkalmazásról van szó, az sem baj, ha az
megfelelô processzorral, RAM-mal, grafikus kártyával rendel-
kezik. A minimális elvárásokat itt és most nem részleteznénk,
azokat mindenki megtalálja az earth.google.com címen,
pusztán azt jeleznénk, hogy a napjainkban kapható, legalsó
árkategóriába tartozó PC-k és notebookok is eleget tesznek

Az egyes ágazatoknak, vál-
lalatoknak professzionális
„Earth-alkalmazásokat” 
kínál a Google az
earth.google.com/
earth_enterprise.html olda-
lon. Ezek egy része benne
van magában a rendszer-
ben (pl. a médiaalkalmazá-
sok), másokhoz fejlesztés,
szoftver kell, ezek ára azon-
ban nem definiálható oly
módon, mint a Pro verzió
vagy a Mobie modul, meg
kell alkudni a Google keres-
kedôivel. Álljon itt néhány
ágazat, ahol saját adat-
bázisunk összeolvasztása 
a Google-ével elônyöket
hordozhat:

Kereskedelem: Üzlet létesí-
tése elôtt érdemes kiválasz-
tani a helyet, megnézni, 
hogy mi van a szomszédban 
3 mérföldes körzetben, és
mindezekkel az információk-
kal hasznos dolog egy pre-
zentáció elkészítése, amellyel
meggyôzhetjük a befektetô-
ket, hogy nyissák meg 
a forrásokat.

Ingatlankereskedelem: Az
épületek utazás nélkül is
megtekinthetôk, feltérképez-
hetô a környék (iskolák, par-
kok, boltok), kulcskérdésekre
(nem zavar-e a vasút, milyen
a közlekedés?) pedig azonnali
választ kaphatunk.

Építészet: Új perspektívát
jelent az úgynevezett AEC
(architecture, engineering,
construction) vállalatok szá-
mára. Ezek tervezés elôtt

minden adatot megtudhat-
nak, akár magáról a földterü-
letrôl, a földrajzi adottságok-
ról, a városi környezetrôl. 
Felmérhetik a távolságokat, 
s az elképzelt modellt behe-
lyezhetik prezentációjukban
a környezetbe.

Biztosítás: Az olyan típusú
adatok, információk elôzete-
sen beszerezhetôk, mint pl.
hogy földrengés- vagy árvíz-
veszélyes területrôl van-e szó.
Mindez összevethetô az adott
terület más biztosítási adatai-
val, vagyis a kockázatelemzés
megalapozottabbá válik.

Média: Nem kell egy légi
felvételért a Föld túlsó felére
utazni, ráadásul bármely te-
rületrôl pontos információk
szerezhetôk be. Az iraki hábo-
rúban a CNN ezen keresztül
mutatta meg Bagdadot.

Hadügy, nemzetbiztonság:
A fenti elônyök az egyéb, ren-
delkezésre álló titkos adatok-
kal kombinálva gyors helyzet-
elemzésre, szimulációra, ter-
vezésre adnak lehetôséget.

Az oldalon a Google még
további lehetôségeket sorol
fel, ám a listát mi magunk is
bôvíthetjük. Kevés olyan te-
rület létezik, ahol egy ilyen
GIS-rendszer ne gazdagítaná
a meglévô információs bá-
zist, s ne kapna új dimenzió-
kat adatbázisunk, ha azt új
rétegként megadott, jól lát-
ható földrajzi pontokra 
feszítjük föl. Ha valakinek
eszébe jut ilyen, nyugodtan
keresheti a Google üzlet-
kötôjét, bizonyosak vagyunk
benne, hogy tetszôleges 
ágazatra lesz ajánlata.

Enterprise
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Google Earth Google Earth Plus Google Earth Pro
ingyenes (egyéni otthoni fizetôs változat egyéni fizetôs verzió üzleti 

használat esetén) otthoni használatra célokra

Ár ingyenes 20 dollár* 400 dollár*

Képadatbázis eredeti eredeti eredeti

Repülés a Föld egyik pontjáról a másikra � � �

Iskolák, parkok, éttermek és hotelek keresése � � �

Útvonaltervezés � � �

Képek döntése és forgatása három dimenzióban � � �

Nyomtatás képernyô-felbontás jobb felbontás nagy felbontás

Rajzeszközök � �

GPS-készülékrôl adatimport (read only)** � �

Táblázatból adatimport 100 pont 2500 pont

Támogatás csak web web + e-mail web, e-mail, telefon

Területmérés �

Filmkészítô modul*** �

Prémium nyomtatómodul*** �

GIS adatimportáló modul*** �

GDT-forgalomszámlálás*** �

NRB bevásárlóközpont-adat*** �

* éves elôfizetési díj
** garantált támogatás csak a Magellan és Garmin készülékekhez
*** opcionális kiegészítô modul

San Francisco látványossága a Golden Gate híd; jól kivehetô a tartópillér

árnyéka is
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ezeknek az elvárásoknak, inkább a többéves számítógép-
konfigurációkkal lehet gond. Természetesen erôsebb géppel
gyorsabb, élvezetesebb a kalandozás Földünk különbözô
pontjai között, és ha olyan kiegészítô (immár fizetôs) alkal-
mazásokra is igényt tartunk, mint amilyen a filmkészítés
szárnyalásunkról, akkor azt már jobb közép- és felsô kategó-
riájú komputeren kipróbálnunk.

A letölthetô szoftverek közül választhatunk: van alapszint
ingyenesen, de ha a képeket jó minôségben ki akarjuk nyom-
tatni, vagy GPS-adatokkal akarjuk kombinálni, akkor némi
„Plust” kell választanunk (20 dollár/év), és végül van professzio-
nális verzió is 400 dolláros évi elôfizetésért. Sôt ez utóbbihoz
külön kiegészítô modulok is rendelhetôk, pl. 200 dollárért
mozimodul, de léteznek alkalmazások építészeknek, biztosí-
tóknak, ingatlankereskedôknek is (ld. keretes írásunkat).

Az alábbi táblázat megmutatja, hogy melyik szoftvertôl mi
várható, és egyben beavat bennünket abba is, hogy mi min-
dent tud már az alapverzió is.

Akár 30 centiméteres felbontás

A mûholdas képek, amelyekbôl a Google fejlesztôi összerak-
ták a Földet, nem egyszerre keletkeztek, és nem is azonos fel-
bontásúak. Nyilvánvaló, hogy a leginkább frissített és legna-
gyobb felbontású városok az Egyesült Államok nagyvárosai,
de nem kell aggódni, Magyarországnak szintén vannak olyan
területei, ahol a parkoló autók is kirajzolódnak (bár a típusu-
kat bajos lenne megmondani), és ha jó helyen s jó idôben
nyaraltunk mondjuk Olaszországban, akkor akár magunkat is
felfedezhetjük a villapark medencéjében.

A felbontási mélység csúcsértéke az egy láb, vagyis ezeken 
a képeken a harminc centiméternél nagyobb tárgyak 
elkülöníthetôk egymástól...

Az alábbi táblázatban az Egyesült Államok városaiból válo-
gattunk néhányat, nem is annyira úti célként megjelölve eze-
ket, mintsem egy kis ízelítôt adva a mûholdas képek/térképek
átlagos korából és a legnagyobb felbontásokból. Mindehhez
hozzátehetjük, hogy a munka nem áll, a képek cserélôdnek, az
adatbázis frissül, a felbontás azokon a helyeken is nô, ahol ma
még esetleg a házakat sem nagyon lehet egymástól megkü-
lönböztetni.

Város A képek keletkezési ideje Felbontás

Bakersfield 2003. június – 2004. augusztus 2 láb

Barstow 2002. június – 2003. május 2 láb

Birmingham 2002. március – 2003. november 1-2 láb

Chicago 2002. április 1 láb

Colorado 2002. tavasz 1 láb

Denver 2002. tavasz 1 láb

Detroit 2002. április 1 láb

Fresno 2002. június 1 láb

Honolulu 2002. október – 2003. szeptember 2 láb

Houston 2002. október 2 láb

Lake Tahoe 2003. január – 2004. június 2 láb

Las Vegas 2002. március – 2004. május 2 láb

Little Rock 2004. május–október 2 láb

Long Beach 2003. február–december 2 láb

Los Angeles 2003. március 1 láb

Miami 2002. december 1 láb

Modesto 2002. március 1 láb

Monterey 2002. március – 2004. július 2 láb

New Orleans 2003. január – 2004. április 2 láb

New York City 2002–2004 1 láb

Niagara County 2002. április – 2004. április 1 láb

Oakland 2002. május – 2004. szeptember 2 láb

Oklahoma City 2002. április 1 láb

Orlando 2002. április 1 láb

Palm Springs 2002. április – 2004. november 2 láb

Reno 2002. május 1 láb

Riverside County 2002. április – 2004. szeptember 2 láb

Sacramento Area 2002. május 1 láb

Salt Lake City 2001. július 2 láb

San Diego 2003. november 1 láb

San Francisco 2002. október 1 láb

San Jose 2002. május – 2004. december 2 láb

Santa Barbara 2003. szeptember 2 láb

Seattle 2002. szeptember 1 láb

Tempe 2003. április 2 láb

Tucson 2002. október 1 láb

Washington DC 2002. április 1 láb

Az Egyesült Államok határain kívüli képek idejérôl és felbon-
tásáról azért nem mondanak semmit az alkotók, mert ezek 
a képek a legkülönbözôbb mûholdas és légi felvételek alapján

aktuális {} navigáció

A római Colosseum
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készültek. A jobb felbontású, friss képek folyamatosan felülír-
ják a régebbieket.

A közepes felbontás – ami az egész Földön mûködik – nagyjá-
ból 15 méteres a városokban, 90 méteres a lakatlan területeken,
ami biztosítja a földrajzi képzôdmények, valamint a városok
megtekintését, de nem teszi lehetôvé az épületek három-

dimenziós képi megjelenítését. Az USA-beli városokon kívül elsô-
sorban Nyugat-Európa, Kanada és Anglia kapott hozzáadott fel-
bontást, itt a részletes úttérkép GIS-rétege is bekapcsolható, és
mûködik a helykeresés is lokálisan. 3D-s feldolgozással látható
38 amerikai város, vagyis ezeknél a városoknál az épületek ma-
gasságát, formáját jelzô makettek ugyancsak bekapcsolhatók.

aktuális {} navigáció

Chicago madártávlatból; a jobb oldalon az épületek makettjeit is rárajzoltattuk a mûholdas képre

Berepülés a Grand Canyonba
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Kávé, kilátással a vízesésre

A szoftver – betöltése után – a földgömb amerikai felét mu-
tatja. Természetesen elindulhatunk az egérrel is valamilyen
célpont felé, s hamar rá lehet jönni, hogy miképp lehet a Föl-
det magával az egérrel vagy a térkép alatt elhelyezett „kezelô-

panellel” forgatni, a célt kiválasztani, ráközelíteni, dönteni, 
a Grand Canyon sziklái közé „berepülni”...

Ha bizonyos címre akarunk eljutni (ez csak az USA-ban, Ka-
nadában és Nyugat-Európában mûködik megbízhatóan), a Fly

to ablakba be lehet írni az országot, régiót, városnevet, címet,
s ha a Google ráismer a helyre, odarepít bennünket. Az adott

A Niagara-vízesés látképe; jobb oldalon a Kanada–USA-határt is berajzoltattuk, alul – kicsit távolabbról – 

a szálláshelyek és a bevásárlóközpontok is látszanak



helyen adott szolgáltatás is kereshetô a Local search ablak-
ban: pl. beírható hogy „pizza hegyi panorámával”. Vagy „kávé,
kilátással a vízesésre”. Ilyenkor a találatról különféle informá-
ciókat kapunk, amellett, hogy a helyszínen is látjuk, hová kell
mennünk. Ha nincs konkrét elképzelésünk, hogy melyik szál-
lodát, üzletet, éttermet, iskolát, templomot stb. keressük, ak-
kor ezeket a rétegeket sorra bekapcsolhatjuk a vezérlôpanel
bal oldalán, és megjelennek a megfelelô információk, utak, is-
kolák, templomok, golfpályák, kórházak stb. De ugyanez meg-
tehetô az olyan látványos természeti jelenségekkel is, mint 
a vulkánok, földrengések, vízesések... Példaként lássuk az elôzô
oldalakon látható képeket: elôször megnéztük közelebbrôl a
Niagara-vízesést, majd berajzoltattuk, hogy hol húzódik a ha-
tár Kanada és az USA között, utána pedig – egy kicsit távolabb-
ról – „feltérképeztük”, hogy hol van itt étterem, bevásárlóhely...

A Google Earth segítségével megkereshetjük az optimális
vezetési útvonalakat is, vagy közvetlenül a Directions gomb
segítségével, vagy a From here és a To here végpontok kivá-
lasztásával. Ezt az utat akár „repülôvel” is megtehetjük, ha az
útirány alatti Play gombra kattintunk. Ha pedig a két pont
egymástól mért távolságára vagyunk kíváncsiak, megnézhet-
jük a Tools menüpont alatt a Measure-re kattintva.

Cikkünkben nem véletlenül szántunk a szokottnál nagyobb
terjedelmet a képeknek, ugyanis ezt a szoftvert leginkább 

a látvány mutatja be, mi több, az a látvány, amit olvasóink
élôben kipróbálnak. Így mindenképpen javasoljuk legalább az
ingyenes verzió letöltését, kipróbálását, akit pedig érdekelnek
a további részletek, a fejlesztés elôrehaladottsága, az új térké-
pek megjelenése, az rendelje meg az ingyenes hírlevelet is,
amelyben a Google folyamatosan tájékoztatja az érdeklô-
dôket a fejleményekrôl.
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Néhány nagyobb hotel Las Vegas fôutcáján

Egy kis hazai: Gazdagrét madártávlatból
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A T-Mobile Rt., a Gazdasági Kutató Rt., valamint a Sun

Microsystems június-júliusban végzett közös felmérése

szerint 2005. március 31-én megközelítôleg 53 ezer, kizáró-

lag internetes fizetésre alkalmas webkártya volt használat-

ban. Ez a szám már 12%-kal több, mint egy negyedévvel 

korábban, és 52%-kal több, mint egy évvel ezelôtt volt. A

webkártyák száma tehát folyamatosan emelkedik, de még

így is alacsony, akár a la-

kosság számához, akár 

a bankkártyák mennyi-

ségéhez viszonyítva.

A kutatás egy másik

adata szerint mobiltele-

fonos banki szolgáltatá-

sokra (SMS-értesítésekre

és aktív mobiltelefonos

szolgáltatásokra) szóló

szerzôdéssel 2005. márci-

us 31-én 740 ezer lakossá-

gi és 70 ezer vállalati 

ügyfél rendelkezett. A

megelôzô három hónap

során a lakossági ügyfe-

lek száma 11%-kal, egy év

alatt pedig 51%-kal növe-

kedett. A mobilbanki szolgáltatást igénybe vevô vállalati

ügyfelek száma egy negyedév alatt 6%-kal, 12 hónap alatt

pedig 25%-kal nôtt.

A mobilbanki szolgáltatást nyújtó pénzintézeteknél az

ilyen szerzôdéssel rendelkezô lakossági ügyfelek aránya

13% volt az elsô negyedév végén, míg a vállalati ügyfelek

13,6%-a használta a mobiltelefont banki szolgáltatások

igénybevételére.

A mobiltelefon-

elôfizetések száma 

(aktív SIM-kártya) 

Magyarországon 2005.

március 31-én megha-

ladta a 8,8 milliót, ami

közel 10%-kal több az

egy évvel korábbi adat-

nál. A felmérés szerint 

a mobiltelefon-elôfizeté-

sek közel 9,2%-ához kap-

csolódott mobilbanki

szolgáltatásokra 

vonatkozó szerzôdés.

Internetgazdaság
Fizessünk virtuális webkártyával!
Az internetes kereskedelem fejlôdését segíthetik azok a virtuális bankkártyák, amelyek kizárólag interneten keresztüli

vásárlások lebonyolítására használhatók. Az úgynevezett webkártyák számának megadásával az online módon vá-

sárló ügyfél kiküszöböli a saját bankkártyaszámmal való visszaélés lehetôségét, hiszen más kártyaszámot használ az

internetes vásárlásokra. A webkártyán elérhetô pénzösszeget a tulajdonos tetszése szerint tudja változtatni, és álta-

lában csak a vásárlás lebonyolítását megelôzôen helyez el pénzt a kártyán.

aktuális {} pénzügyek
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Forrás: T-Mobile Rt. – GKI Rt. – Sun Microsystems
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Forrás: T-Mobile Rt. – GKI Rt. – Sun Microsystems
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Az egy évtizeddel ezelôtt még kiéhezett vezetékes pia-
con biztosra mehettek a helyi telefonszolgáltatók (Local
Telephony Operators – LTO), csak befektetôi-fejlesztési tôke-
erejükön múlott, hogy a felhalmozódott igények kielégítésé-
vel mikorra érnek el látványos üzleti sikereket. A számszerû
eredmények nem maradtak el; amíg a piac feldarabolása
elôtt száz lakosra 17,6 telefon jutott, addig idén június végén
ez a mutató már 34,5 volt, s a Nemzeti Hírközlési Hatóság má-
ra 3 479 294 bekapcsolt vezetékes fôvonalat regisztrált. Ám
hogy ez mennyire garantálja az üzletileg is eredményes mû-
ködést, az társaságonként és körzetenként változik. Valószí-
nûleg egészen más megtérülési mutatókkal találkoznánk, ha
összehasonlítanánk a 70 ezer vonalat mûködtetô Monor Tele-
fon Társaságot a vezetékespiac 79 százalékát birtokló, 2,8 mil-
lió vonalas Magyar Telekommal (ex-Matáv).

A méretgazdaságosság nyilvánvaló szempont a távközlési
iparágban, de néha – még ha csak idôlegesen is – erôsebbnek
bizonyul az önállósodási és a birtoklási vágy. Ezt bizonyítja,
hogy az eredetileg kiosztott 14 koncesszió ma összesen négy
jelentôs tulajdonos-szolgáltató kezében összpontosul. Tanul-
ságos lehet ennyi idô után visszatekinteni a történtekre.

Egy kis krónika
Bár a Magyar Postából 1990 januárjától kivált Matáv (akkor

még Magyar Távközlési Vállalat) immár teljes erejét a telefon-
hálózat fejlesztésére koncentrálhatta, saját ereje nyilvánvaló-
an kevés volt a minden területen, rövid idôn belüli látványos
javulás felmutatására. Éppen ezért elôször az országos ge-
rinchálózat fejlesztésére indítottak 3 éves programot, és ezzel

párhuzamosan kapcsolástechnikai rendszerválasztó tenderrel
választották ki az elterjeszteni kívánt digitális telefon-
központok szállítóit (Siemens és Ericsson).

Nem kis részben a politikai rendszerváltás nyomán megerô-
södött demokratikus szemléletmód hatására felerôsödött
azoknak a helyi követeléseknek a hangja is, amelyek a telefon-
piac liberalizálását sürgették, sôt abban szerepet kívántak 
vállalni. Önkormányzatok, befektetôk kezdték megalakítani 
a késôbbi társaságok magjait, miközben a kormányzat is
megtette az elôkészületeket a piac felosztására.

A sorban az elsô a Matáv (elôször 100%-os állami tulajdonú)
részvénytársasággá alakítása (1991 vége), majd a részvények,
azaz a tulajdonjog részbeni értékesítése (elsô forduló: 
1993 vége) volt.

Eközben 1991-ben hatályba lépett a koncesszióról szóló tör-
vény (amely a koncessziós tevékenységek körébe sorol egyes
távközlési szolgáltatásokat), majd 1992-ben az elsô távközlési
törvény, amely egyebek között a telefonpiac felosztását is 
szabályozza.

Az elsô dilemmát az okozta, hogy az elôírások szerint azok-
ban a primer körzetekben kell nyilvánosan megpályáztatni a
szolgáltatási jogot, amelyekben azt bármelyik érdeklôdô
kezdeményezte. Kiderült, hogy egyrészt nagyon nagy az
érdeklôdés, másrészt mégsem annyira vonzó minden lehe-
tôség, mert az 54 körzetbôl csak 25-re akadt jelentkezô. En-
nek egyik következménye lett, hogy a Matáv a privatizáció-
val párhuzamosan automatikusan országos koncessziót
szerzett az eleve kizárólagosan megítélt távolsági és a nem-
zetközi szolgáltatások mellett 29 primer körzetben a helyi
telefonszolgáltatásra is. Ezenkívül lehetôsége nyílt a meg-
hirdetett további körzetekre pályázni. Ezekbôl ötöt meg-

Tíz évvel 
a telefonkoncessziók

kiosztása után
Éppen tíz éve annak, hogy – kisebb-nagyobb idôbeni eltéréssel – megkezdték mûködésüket a koncessziók kiosztását
követôen megalakult új helyi telefontársaságok. Az elmúlt idôszakban mindenütt nagyjából megduplázták a fôvo-
nalak számát, az utóbbi években viszont – véletlenül éppen a koncessziós szerzôdésekben biztosított kizárólagossági
idô leteltével – telítôdött a piac, sôt összességében inkább csekély mértékben apad, mintsem stagnál a vonalszám.
Összeállításunkban a történeti áttekintés után arra keressük a választ, hogy a beszédátvitelen kívül milyen egyéb le-
hetôségek kínálkoznak a távközlési forgalom növelésére. Nem kétséges, hogy az új irányt az internet, a széles sávú
megoldások és az üzleti kommunikációs szolgáltatások jelentik.

GALVÁCS LÁSZLÓ
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nyert, további kettô pedig pályázó hiányában az ölébe hul-
lott, így végül 36 körzettel került ki a vetélkedésbôl. További
3 primer körzetben pedig Emitel néven közös társaságot 
hozott létre Izrael legnagyobb távközlési szolgáltatójának
(Bezeq) Aphrodite nevû leányvállalatával.

A Matáv privatizációjának második fordulójában a Deutsche
Telekom és az Ameritech International alkotta MagyarCom a
Matáv többségi tulajdonosává vált. Az 1995. december 20-án
aláírt szerzôdés értelmében a konzorciumot alkotó két válla-
lat tulajdonrésze 852 millió dollár vételár ellenében 67,36%-ra
emelkedett. A Matáv privatizációja – a két forduló együttes
értéke alapján – a közép- és kelet-európai térség addigi legna-
gyobb privatizációja volt, s egyben a legnagyobb külföldi be-
ruházás Magyarországon.

Erôsödô konszolidáció
1994 februárjától, a területi koncessziós pályázat eredmé-

nyének kihirdetése után alakulnak meg a további körzetekben
az olyan apró kis szolgáltatók, mint például a Jász-Tel, a
Kisduna-Com, a Kelet-Nógrád-Com vagy a Monortel, mögöt-
tük pedig olyan tulajdonosi társulások, mint a Matel, az UTI
vagy a HTCC. (Az egyes érdekeltségek a táblázatban láthatók.)

Nem kellett különösebb jóstehetség ahhoz, hogy a piac-
elemzôk lássák a bekövetkezô konszolidációt. A már említett
méretgazdaságosság elve ugyanis törvényszerûen magával
hozza az összeolvadásokat, felvásárlásokat. A korábban is
ugyanazon érdekeltségi körbe tartozó helyi társaságok lassan

elveszítik egykori saját nevüket, és immár mindegyik körzet-
ben a közös tulajdonos nevében folytatják tevékenységüket.

A legnagyobb fúzió a Vivendi nevéhez fûzôdik. Az eredetileg
három körzetben szolgáltató Matel (Magyar Telecom) mö-
gött állt a franciaországi székhelyû Compagnie Génerale des
Eaux (CGE) vállalatcsoport, amely 1999-ben felvette a Vivendi
nevet. Egy évvel késôbb felvásárolta a nálunk négy körzetben
jogot szerzett UTI (United Telecom Investment) cégcsoportot.
2003 májusától pedig a még mindig Matel nevû konzorcium
(amelynek jelenleg 50–50% arányban az AIG Emerging
Europe Infrastructure Funds, illetve a GMT Communications
Funds a tulajdonosa) immár Invitel néven folytatta tevékeny-
ségét, a második legnagyobb telefonszolgáltatóként.

Hasonló – bár részben kiterjedtebb, részben viszont belterje-
sebb – csoportosulási folyamat figyelhetô meg a HTCC
(Hungarian Telephone and Cable Corporation) háza táján is.
Az egykori négy helyi koncessziós társaság immár Hungarotel
néven öt primer körzetben nyújt szolgáltatást – és ebben 
a közös név használatán túl nincs változás. Ugyanakkor a tör-
ténethez tartozik, hogy a fô tulajdonos, a HTTC néhány 
hónapja felvásárolta az egykori alternatív szolgáltatók legna-
gyobbikát, azt a PanTelt, amely viszont korábban magába ol-
vasztotta a másik alternatív aspiránst, a Novacomot. Továbbá
ezekkel a változásokkal szinte egy idôben a HTCC-ben megha-
tározó (66%-os) tulajdont szerzett az egyik nagy európai táv-
közlési szolgáltató, a TeleDenmark. Ilyen háttérrel – korszerû
országos hálózattal, helyi szolgáltatói tapasztalatokkal és
stratégiai-szakmai befektetôvel a háttérben – a HTCC valóban
a Magyar Telekom egyik legnagyobb kihívója lehet a jövôben.

Szokatlan szerepet játszik 
a telefonpiacon a TELE2 – de
azt jól játssza. A társaságnak
nincs, nem is volt koncesszió-
ja, sôt más alternatív szolgál-
tatókkal szemben saját háló-
zata sincs, mégis egyre 
növekszik ügyfeleinek száma,
amit az úton-útfélen hirde-
tett kedvezô tarifáknak kö-
szönhet. És persze annak,
hogy a T-Com (Matáv), 
a MonorTel és az Emitel után
június közepétôl az Invitel
teljes szolgáltatási területére
is kiterjesztette mûködési
körzetét, és így az összes be-

kapcsolt magyarországi fôvo-
nal 95%-án elérhetô a cég
hangszolgáltatása. Ezúttal a
következô kilenc körzettel bô-
vült a „lefedettség”: Szeged,
Veszprém, Esztergom, Duna-
újváros, Gödöllô, Jászberény,
Szigetszentmiklós, Szentes,
Vác, illetve az ezekhez a váro-
sokhoz tartozó területek.

A cég alapvetô stratégiája,
hogy a minôségi szolgáltatás
mellett könnyen átlátható,
kedvezô és versenyképes be-
széd- és betárcsázós
internettarifákat kínál ügyfe-
lei számára további külön

elôfizetési díj, fix költségek és
hûségnyilatkozatok aláírása
nélkül. A 25 európai ország-
ban jelen lévô és közel 29
millió ügyfelet kiszolgáló
svéd cég az elmúlt egy évben
Magyarország egyik legna-
gyobb vezetékes alternatív
telefonszolgáltatójává vált 
a lakossági piacon, s mára itt-
hon is több százezer ügyfél
veszi igénybe szolgáltatásait.

További fejlemény a cég há-
za táján, hogy a betárcsázós
internetezési lehetôséget is
bevezette, júniusban még
csak Budapesten, majd július

1-jétôl a T-Com valamennyi
körzetében. A hírek szerint a
cég kedvezôbb árakon kínálja
„keskeny sávú” internet-
szolgáltatását. 7 órától éjfélig
20%-kal kevesebbet, azaz
percenként bruttó 4 Ft-ot,
éjféltôl reggel 7-ig pedig kö-
zel 7%-kal kevesebbet, per-
cenként bruttó 2,80 Ft-ot kell
fizetni a szolgáltatásért, és
kapcsolási díj sincs. A szolgál-
tatás igénybevételéhez az új
elôfizetôknek a 1202-es in-
gyenes telefonszámon lehet
regisztrálni, mindössze né-
hány perc alatt, a TELE2-
elôfizetôk pedig külön re-
gisztráció nélkül vehetik
igénybe a szolgáltatást.

Csaknem tele az ország a TELE2-vel



Egyelôre azonban speciális helyzetben van az új cégcsoport,
hiszen a koncessziós Hungarotel és az alternatív PanTel 
összeolvasztása számos kérdést vet fel. Egyrészt ugyanis azt
hangsúlyozzák, hogy egyetlen, közös tulajdonú cégrôl van szó,
ugyanakkor ez ma még két külön társaság, saját ügyfélkörrel.
A Hungarotel a jövôben a fenti öt primer körzetben található
ügyfelek kiszolgálására koncentrál, míg a PanTel fogja a cég-
csoportot képviselni a nemzeti piacon. A két vállalat egymás-
sal – megfelelve a távközlési és adóügyi szabályoknak – háló-
zati szerzôdéseket köt.

Az öt volt koncessziós primer körzetben a hangsúly egyrészt
a vezetékestelefon-csomagok versenyképességére, másrészt
a széles sávú internet penetrációjának növelésére helyezôdik.
A közeljövôben a társaság több, a fenti célokat megvalósító
kedvezményes díjcsomaggal fog megjelenni. Nagyobb 
szerephez jutnak az internetszolgáltatók is, hiszen számukra
vonzó nagykereskedelmi ajánlatok készülnek.

A PanTel az országos piacon folytatja offenzív politikáját, és
szeptemberben új akciós széles sávú internet- és telefonaján-
lattal áll majd elô.

A két nagy tulajdonosi csoport mellett két kisebb szolgáltató
mûködik még, ám ôk sem élték túl a konszolidációs hullámot.
Az Emitelnek 2001-ben vált 100%-os tulajdonosává a Matáv,
miután megvásárolta az izraeliek 50%-os részesedését. Az
egyetlen körzetben mûködô Monor Telefon Társaság sokáig
ôrizte függetlenségét, és bár ma is változatlan néven folytatja
tevékenységét, fô tulajdonosa immár az UPC (illetve a mögöt-
te álló Paruse BV.).

Csábítások 
és hûtlenségek

A vezetékestelefon-piac kimerülôben van, legalábbis a vo-
nalszámot tekintve nem gyarapszik. Az ellátottsági mutató,
vagyis a száz lakosra jutó fôvonalszám az NHH gyorsjelentése
szerint egy év alatt közel 1 százalékkal csökkent, másképpen
fogalmazva tavaly júniustól mintegy 120 ezer vezetékes tele-
font kapcsoltak ki. A szolgáltatók – nyilván az optimistább kép
érdekében – ezt szívesebben nevezik stagnálásnak.

Ennek esetenként talán lehet is alapja, de az üzleti titkok, bi-
zalmas információk homályában nem könnyû tisztán látni. Az
összesített vonalszámcsökkenés mellett ugyanis újabban le-
het kalkulálni számhordozással megszerzett vagy elveszített
elôfizetôkkel, illetve a közvetítôválasztással (elôhívószámmal)
szerzôdött (megnyert vagy elpártolt) ügyfelekkel is. Ezek 
a koncessziós szolgáltatóknál esetenként kiegyenlíthetik egy-
mást. Az Invitel például arról számolt be, hogy 20 ezren hoz-
ták át hozzájuk a számukat, ezzel szemben 16 ezer elôfizetô
választott más szolgáltatót. A Matáv és a Hungarotel nem 
közölte erre vonatkozó adatait, a Monortelnél és az Emitelnél
tapasztalt vándorlások pedig nem érték el a százat.

Érdekes, de egyáltalán nem meglepô viszont, hogy a szám-
hordozási versenyt az a PanTel nyerte, amelynek lehetôsége
sem volt veszíteni, hiszen nem volt saját koncessziós körzete,
így vezetékes elôfizetôi bázisát is csak most kezdi kiépíteni.
Nem kis részben azzal a 36 ezer új vonallal, amelynek számait

24• 2005/8–9  augusztus–szeptember

A Magyar Telekom-csoport
a Miniszterelnöki Hivatal tá-
mogatásával újramonopoli-
zálná a kormányzati távköz-
lési piacot – figyelmeztet 
tizennégy távközlési szolgál-
tató. Az Alternatív Távközlési
Szolgáltatók Egyesületének
támogató tagjai (az Antenna
Hungária, a 3C Magyar-
ország, az eTel, az Euroweb, 
a GTS-Datanet, a Hungaro-
Digitel, a PanTel, a Tele2, 
az UPC, az UUNET Magyar-
ország), valamint a
Hungarotel, az Invitel és 
a Monor Telefontársaság 
arra hívja fel a figyelmet,

hogy az elektronikus kor-
mányzati gerinchálózathoz
(EKG) kapcsolódó közintéz-
mények távközlési szolgálta-
tásainak biztosítására a hatá-
lyos jogszabályok alapján
bármelyik távközlési szolgál-
tató alkalmas lehet. A távköz-
lési cégek nyílt levélben kérik
a Miniszterelnöki Hivatal ál-
lásfoglalását a versenysemle-
gesség biztosításáról. A sza-
bad beszerzési lehetôség
fenntartása költségvetési
szempontból is egyértelmû-
en elônyös, mivel hosszú tá-
von csak a szolgáltatók kö-
zötti verseny biztosíthatja az

állami intézmények számára
a leginkább költséghatékony
megoldást.

Az EKG-t a kormányzati in-
tézmények egymás közötti
biztonságos kommunikáció-
jának biztosítására hozták
létre, amelyhez közel 900
budapesti és területi közpon-
ti közigazgatási szerv köteles
csatlakozni. A fenti intézmé-
nyek azonban szabadon vá-
laszthatnak távközlési szol-
gáltatót nem az EKG-n zajló
kommunikációjukhoz, vagyis
az úgynevezett „felhordó há-
lózat” kiépítéséhez. Ezt a kö-
zel 17 milliárd forint értékû

kormányzati távközlési pia-
cot 2000-ben még szinte 
100 százalékig a Matáv ural-
ta, a 2001-ben induló távköz-
lési liberalizációt követôen
azonban a cég piaci részese-
dése folyamatosan csökkent,
és 2005-re körülbelül 80 szá-
zalékra esett vissza. A fenn-
maradó közel 20 százalékon
(körülbelül 3-3,5 milliárd Ft)
jelenleg többek között az 
Antenna Távközlési Rt., 
a GTS-Datanet, az Invitel és 
a PanTel osztozik. A Magyar
Telekom a versenytársak to-
vábbi térnyerésének akadá-
lyozása mellett a teljes intéz-

Verseny helyett újramonopolizálás?
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ményi megrendelôi kör újra-
monopolizálására törekszik.

A közelmúltban a Minisz-
terelnöki Hivatal Elektronikus
Kormányzat Központ (EKK)
és a Magyar Telekom megke-
reste az érintett intézmények
vezetôit, hogy a Magyar
Telekom szolgáltatásait
ajánlja az EKG-n kívüli
internet-, telefon-, valamint
egyéb távközlési és rendszer-
integrációs szolgáltatások
beszerzéséhez. Érvként azt
hozták fel, hogy a Magyar
Telekom az EKG szolgáltató-
jaként különleges NATO-be-
szállítói nemzetbiztonsági
minôsítéssel rendelkezô cég,
ami elengedhetetlenül fon-
tos a felhordó hálózati szol-
gáltatások igénybevételénél

is. Ez azonban a hatályos kor-
mányrendelet szerint nem
kötelezô.

A távközlési piac jelentôs
részét reprezentáló szolgál-
tatók nyílt levélben fordultak
a Miniszterelnöki Hivatalhoz,
hogy az érintett intézmények
vezetôi hiteles, pontos és a
hatályos rendeleteknek min-
denben megfelelô tájékozta-
tást kapjanak. Ebben a Mi-
niszterelnöki Hivataltól hatá-
rozott és nyílt állásfoglalást
kérnek, amelyben az közvet-
lenül tájékoztatja a központi
közigazgatás budapesti és
területi szerveit, hogy az
EKG-n kívüli internet-, tele-
fon- és egyéb távközlési,
rendszerintegrációs szolgál-
tatásaik (ráhordó hálózati)

beszerzésénél a rendelet sze-
rinti beszerzési eljárás nem
alkalmazható, mivel erre vo-
natkozóan az Országgyûlés
illetékes bizottsága nem ho-
zott a közbeszerzési törvény
alkalmazását kizáró elôzetes
döntést. Amennyiben az
érintett közintézmények ve-
zetôi megkapják a fenti tájé-
koztatást, a szabad
szolgáltatóválasztás és a
szolgáltatók versenye a kor-
mányzati távközlési piacon
továbbra is fenntartható. El-
lenkezô esetben a teljes álla-
mi és önkormányzati szektor
egyetlen – ezen a piacon új-
ból monopolhelyzetbe kerülô
– szolgáltató, a Magyar
Telekom mellett kötelezi el
magát távközlési és rend-

szerintegrációs szolgáltatá-
sok igénybevételére, verseny
nélkül.

Az állásfoglalást kérô társa-
ságok véleménye szerint 
a jogszabályoknak és az
elektronikus hírközlési 
liberalizációnak megfelelô
szabad beszerzési lehetôség
fenntartása és további bizto-
sítása – amellett, hogy 
a versenysemlegesség bizto-
sítása a piacgazdaság alapja
– a költségvetés számára is
egyértelmûen elônyös, mivel
a szolgáltatók közötti 
verseny biztosítja a fogyasz-
tók (jelen esetben az állami
intézmények) számára 
a leginkább költséghatékony
megoldást.
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hozzájuk „hordozták” az ügyfelek. Figyelemre méltó, hogy 
a másik alternatív társaság, a GTS-Datanet számhordozással
szintén magához tudott csábítani 8600 ügyfelet.

A titkolózás ellenére mégis létezik egy fix tájékozódási pont:
az NHH ugyan nem közöl szolgáltatókra lebontott statiszti-
kát, de a jelentéseibôl annyi kiderült, hogy az év elsô hat hó-
napjában összesen 24 688 földrajzi számot, 2004-ben, vagyis
a számhordozhatóság elsô évében pedig 47 864 számot, ösz-
szesen tehát közel 73 ezer vonalnyi elôfizetést vittek át Ma-
gyarországon más szolgáltatóhoz.

Az általános pangásra enyhe gyógyír, hogy az ISDN-
csatlakozások aránya tényleg stagnál. Korábban, nagyjából
idén februárig némileg még emelkedett is, ám azóta már
ebben is csekély mértékû (0,2%-os) csökkenést regisztráltak.
A helyzet akkor sem kedvezôbb, ha a tényleges forgalom
alakulását vizsgáljuk. Az egy fôvonalra jutó hívások idôtarta-
ma ugyan meglehetôsen nagy ingadozást mutat, de a trend
hosszabb távon enyhe csökkenést jelez: a tavaly júniusi
228,6 perc idén júniusra 200 alá esett. A hívások átlagos idô-
tartama szezonális ingadozásról árulkodik (télen többet be-
szélünk, mint nyáron), de nagyjából 3 perc körül mozog.
Ezek a számok nem igazolják a szolgáltatók szociológiai ala-
pú reklámérveit, miszerint a fontos és hosszabb beszélgeté-
sekhez vezeték kell.

Pályakorrekciók
Amire viszont tényleg növekszik az igény, az az internet, és

lehetôleg széles sávon. Az ADSL-vonalak számának alakulását
mutató görbe határozottan és egyenesen emelkedik. Csak
idén fél év alatt közel 50 ezerrel növekedett, és megközelítette
a 300 ezret (a legfrissebb jelentés szerint 297 236). Bár termé-
szetesen ebben is magasan a Magyar Telekom vezet, nem le-
becsülendôk a kisebb koncessziós szolgáltatók szándékai és
eredményei sem. Az 5 ezer monori és 3 ezer emiteles széles
sávú csatlakozás mellett az Invitel már 36 ezer ADSL-
használóról számolhatott be. A konkrét szám mellett a máso-
dik legnagyobb társaság általános céljait egyetlen mondatba
sûrítve foglalta össze: „Az internetpiac adta lehetôségek, illet-
ve a telefon- és internetszolgáltatás együttes igénybevételét
célzó, gazdaságos megoldások.”

Ennél bôvebb – de talán az egész piacra érvényes – indoklás-
sal szolgált az Emitel: „Mivel az internet esetében a hosszú tá-
vú tervek, valamint a felhasználás jellege a korlátlan igénybe-
vétel irányába halad, itt inkább beszélhetünk a felhasználó-
szám növelésérôl. Egyik legfontosabb lépésünk az volt 
2005-ben, hogy Magyarországon elsôként és egyedüliként az
Emitel Rt. teljes területén elérhetô az ADSL-szolgáltatás 
(a mûszakilag ellátható települések belterületén).” Modemes

A vezetékestelefon-piac fô statisztikai jellemzôi
Primer körzet Eredeti koncessziós Jelenlegi Fôvonalak száma

1994 végén
szolgáltató tulajdonos szolgáltató fô tulajdonos Körzetenként Cégcsoport 

összesen

Országosan 36 körzet Matáv Matáv Magyar Telekom Dutsche Telekom 1 785 400 *

Kiskunhalas Emitel Matáv/ Aphrodite Emitel Magyar Telekom 6 289 36 715

Kiskôrös 13 843

Baja 16 583

Szeged Déltáv Matel Invitel Matel 63 958 110 394

Szentes Déltáv 9 291

Gödöllô Digitel 2002 6 910

Vác Digitel 2002 17 417

Jászberény Jász-Tel 12 818

Veszprém Bakonytel UTI 24 455 51 639

Dunaújváros Dunatel 9 485

Esztergom Egom-Com 10 023

Szigetszentmiklós Kisduna-Com 7 676

Békéscsaba Hungarotel HTCC Hungarotel HTCC (TDC) 31 435 59 207

Orosháza Hungarotel 8 775

Salgótarján Kelet-Nógrád-Com 12 866

Pápa Pápatel 3 653

Sárvár Rába-Com 2 478

Monor Monortel Monortel UPC 13 805 13 805

* A korabeli statisztikai évkönyv 1994 végén 1 785 400 fôvonalat tartott nyilván, de az nem derül ki, hogy ez mind a Matáv kezelésében volt-e, vagy egy részét már átvették L

** Ez csak a Hungarotel adata, nem tartalmnazza a PanTelhez átvitt számokat.
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kapcsolat esetén beszédforgalmat és internetelérést egyben
nyújtó kombinált csomagokat kínálnak, különbözô óraszám-
ban, a különbözô igényekre. A dél-magyarországi társaság 
a többi szolgáltatóhoz hasonlóan emelte az ADSL sávszéles-
ségét, és várhatóan még idén újra emelni fogja korlátlan cso-
magjainak sebességét. Az országban az elsôk között alkalmaz
meghatározott forgalmat biztosító, széles sávú
internetelérést Jaguár néven, 3 GB forgalommal.

A szavakon túli világ másik kitörési útja az
üzleti kommunikációs szolgáltatások felé
vezet. Ez ugyan nem eléggé egyértelmû
megfogalmazás, van, ahol a nem egyéni
elôfizetôket automatikusan üzleti ügyfél-
ként tartják számon, míg másutt a telefon-
forgalmon kívüli egyéb, többnyire valóban
az üzleti szféra által igényelt megoldásokat
sorolják ebbe a kategóriába. Ennek már ko-
rábban is nagy jelentôsége volt, hiszen
amíg a beszédátviteli piacon az adott kör-
zetben nyolc évig kizárólagosságot biztosí-
tott a koncesszió, addig az üzleti kommuni-
káció, az adatátvitel eleve a nyitott verseny-
pályán zajlott. Ezért jelenhetett meg 
a Matáv például Szegeden vagy Békés-

csabán, és ezért definiálta magát ebben a tevékenységi kör-
ben országos szolgáltatóként az Invitel (Vivendi), amely ma
már országosan mintegy 20 ezer üzleti ügyfelet szolgál ki.

Az üzleti szolgáltatások palettáján rendszerint megtalálható
az internetes alkalmazások között az ADSL-en túl a bérelt vo-
nal, az IPSec, a domainregisztráció és a szerverelhelyezés, az
adatátvitelben pedig az egyszerû bérelt vonalon kívül a Frame
Relay, az IP VPN vagy az ATM technológia.

A piaci terjeszkedés lehetôségeit há-
rom, általánosan is érvényes pontba
foglalta össze a Monortel képviselôje.
Egyik az internetszolgáltatás fejleszté-
se (elsôsorban a széles sávú, valamint
a nyílt internet elterjedésének elôsegí-
tése), a másik az ügyfelek magasabb
szintû kiszolgálása érdekében a tarta-
lomszolgáltatás fejlesztése, végül 
a harmadik a szolgáltatások jelenlegi
szolgáltatási területükön kívüli piaci
megjelenítése.

Mindezek talán kárpótolják az egykori
koncessziós – a ma használatos jelzôvel:
egyetemes – szolgáltatókat a beszéd-
piacon tapasztalható visszaesésért.

Számhordozással Szolgáltatóválasztással       ISDN-vonalak Internetes ügyfelek
2005-ben szerzett vesztett szerzett vesztett száma száma

Körzetenként Cégcsoport vonalak vonalak ügyfelek ügyfelek ISDN2 ISDN30 Dial-up ISDN ADSL
összesen száma száma

2 868 126 n. a. n. a. n. a. n. a. 525 322 226 813

19 336 76 317 0 23 0 0 3530 1 380 1 614 233 2 993

31 711

25 270

101 097 398 213 20 ezer 16 ezer 30 ezer kb. kb. 7 700 24 000 n. a. 36 000

17 512 fölött fölött 21 ezer 37 ezer fölött

48 373

45 203

23 651

65 805

36 185

26 098

34 289

76 723 180 078 144** 277 12 028 3 171 7 542 2 190 16 305 n. a. 3 011

23 456

41 679

17 872

20 348

70 010 70 010 84 29 85 n. a. 3 562 1 770 2 264 375 5 147

vették LTO-k.
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– A szakmai és a köznyelvben egyaránt gyakran 

szinonimaként használják az NIIF és a Hungarnet kifeje-

zést. Mindenekelôtt arra kérem, tisztázzuk ezeket 

a fogalmakat!

– Az talán eléggé egyértelmû, hogy az NIIF a Nemzeti 
Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programot jelenti. 
A kulcsszó itt tehát a program, ami az infrastruktúra állami-
lag támogatott, folyamatos fejlesztését és mûködtetését 
jelenti. Ennek célja, hogy a tudományos kutatás, a felsô-
oktatás, valamint az ugyancsak tudományos igényû és kuta-
tási tevékenységet is ellátó közgyûjtemények (könyvtárak,
múzeumok, levéltárak) számára európai színvonalú, 
élvonalbeli információs alap-infrastruktúrát hozzon létre,
mûködtessen és fejlesszen. A program kiemelkedô szerepet
játszik az internettechnológiák és -alkalmazások széles körû
hazai elterjesztésében, az információs társadalom magyar-
országi kialakításában is.

A másik kulcsszó az infrastruktúra. Húsz éve kezdôdött el
annak a kutatói hálózatnak a kialakítása, amely ma több
mint 400 intézményben 600 ezer felhasználó számára biz-
tosítja a globális kommunikációs és információ-hozzáférési,
illetve információterítési lehetôséget. Hasonló hálózatok 
a világ szinte minden országában mûködnek, és elnevezé-
sük rendszerint valamilyen módon utal az adott országra.
Az NIIF programjában megvalósult és mûködô kutatói háló-
zat neve a Hungarnet. Ez tehát a kutatás és felsôoktatás
speciális igényeit kiszolgáló, országos, nagy sebességû 
számítógép-hálózati infrastruktúra, valamint az erre épülô
köztes rendszerek, szuper-számítástechnikai környezet és
kollaboratív alkalmazások összefoglaló neve. A hazai kutatói

hálózat IP-gerinchálózata, a HBONE biztosítja az egységes
számítógép-hálózati hátteret a vidéki és a fôvárosi kutatás
számára, illetve az országon belül és európai léptékben egy-
aránt érvényesülô kutatási esélyegyenlôséget az NIIF tag-
intézményi köre számára.

A Hungarnet egyébként védett névként mást is jelent:
ugyanezzel a névvel jött létre több mint tíz éve a Hungarnet
Egyesület, amely a hálózat használóinak alulról építkezô tár-
sadalmi szervezete, és amely valószínûleg a legnépesebb be-
jegyzett hazai társaság.

Végül említsük meg a mindezt menedzselô szervezetet: az
NIIF Iroda a kutatói hálózati infrastruktúrát üzemeltetô és 
a fejlesztési programot mûködtetô intézmény, amely jogi 
státusa és mûködési modellje révén lehetôvé teszi az EU-
támogatással megvalósuló projektekben való hazai részvé-
telt. Ugyanúgy, mint ahogy a kutatói hálózatok az EU-
tagállamok többségében független szervezetként mûködnek,
a program felügyeletében a kormányzat nálunk is csak indi-
rekt módon vesz részt (általában a felügyeleti testületbe dele-
gált, államtitkári szintû képviselôk révén).

– Az elmondottakból az derül ki, hogy az NIIF bár

meglehetôsen terebélyes, de mégiscsak zárt világ. Hogyan

válik ez az információs társadalom egyik motorjává?

– Az NIIF Program mûködése a társadalom valamennyi
szereplôje, így a hálózat tényleges használóin túl az állampol-
gárok, az üzleti és közszolgálati szektor, valamint a kormány-
zat számára egyaránt jelentôs elônyökkel jár. Összességében
növeli hazánk versenyképességét, támogatja a tudás és a mû-
veltség növekedését.

„A kitörést a tudás alapú
gazdaság megteremtése
jelentheti”
Nagy Miklóssal az NIIF-rôl
Nemrégiben adták hírül, hogy Magyarország, illetve az NIIF részvételével épül ki Európa új generációs kutatói gerinc-

hálózata, a GEANT2, amely 500 Gbps összkapacitásával a világ élvonalát képviseli. Ezt az alkalmat ragadtuk meg,

hogy megvizsgáljuk, milyen szerepet játszik a hazai Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program a gazda-

ságban, és hogyan járul hozzá az információs társadalom itthoni megalapozásához. Kérdéseinkre Nagy Miklós, az

NIIF Iroda igazgatója válaszolt.

GALVÁCS LÁSZLÓ
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Magyarország számára a kitörést a tudás alapú gazdaság
megteremtése jelenti, aminek alapja az európai szintû 
kutatási és fejlesztési háttér, valamint annak az egész konti-
nensre kiterjedô hálózati infrastruktúrája. Az NIIF Program
keretében mûködô infrastruktúra az ország határain belül, 
a belföldi hálózatot és annak nemzetközi összeköttetését
tekintve is megteremti ezt a nélkülözhetetlen alapot,
lehetôséget adva a szoros kapcsolódásra az európai kuta-
tás-fejlesztéshez, illetve a hazai szervezetek számára bizto-

sítva, hogy egyenrangú partnerként vehessenek részt 
a nemzetközi együttmûködésekben.

Az EU által támogatott, élenjáró kutatás-fejlesztési pro-
jektek túlnyomó része nemzetközi, nagyszámú résztvevôt
magukba foglaló konzorciumok keretében valósul meg. Az
együttmûködés nélkülözhetetlen eszközei a kutatói hálóza-
tok, amelyek a legkorszerûbb kommunikációs eszközök
mellett a különbözô nagy értékû vagy egyedi erôforráshoz
való hozzáférést is lehetôvé teszik. A páneurópai kutatói
hálózat, a GEANT2 többek között biztosítja az adatátvitelt a
CERN új részecskegyorsítója felé, de éppígy megemlíthetô
akár a BioCASE hálózat, amely a legnagyobb biológiai gyûj-
teményeket kapcsolja össze, a rádiócsillagászati megfigye-
léseket végzô VLBI obszervatóriumok munkájának valós

idejû összehangolását lehetôvé tevô felhasználás vagy ép-
penséggel a távdiagnosztika és a gyógyítás szolgálatában
álló T@lemed projekt.

Az NIIF Program infrastruktúrája – amely építôeleme a 34
országot magában foglaló páneurópai kutatói hálózatnak –
jelenti a kapcsolódási pontot a hazai kutatás-fejlesztés és 
a közgyûjteményi kör számára, amelyen keresztül az EU-
projektekben elérhetô elônyök maximálisan kiaknázhatók. Az
uniós támogatások lehetôvé teszik magas hozzáadott értéket

elôállító kutatóhelyek és a köréjük épülô
munkahelyek létrehozását.
Hozzáférhetôvé válnak olyan egyedi és
nagy értékû erôforrások, amelyek meg-
építésére hazánkban a pénzügyi korlá-
tok miatt nincs lehetôség. A nagy sebes-
ségû adathálózati kapcsolatok online
hozzáférést biztosítanak akár több ezer
kilométerre lévô, másodpercenként akár
gigabájtnyi adatmennyiséget szolgálta-
tó rendszerekhez.

Olyan ismeretekhez, tudáshoz jutnak
hozzá a hazai kutatók és diákok, amely
máshol nem érhetô el, és amelynek
hasznosítása a hazai kutatás-fejlesztés-
ben és oktatásban hazánk versenyké-
pességét növeli. A megszerzett tudás
egyrészt a felsôoktatásból kilépô szak-
emberek szakismerete, másrészt a szo-
ros ipari együttmûködés révén gyûrûzik
át a piaci szférába.

– Számszerûen hogyan tudná érzé-

keltetni az NIIF uniós kapcsolatát?

– A közös kutatói hálózat finanszírozá-
sán túl az EU/EC évente több milliárd
euró támogatást nyújt a kutatás-fej-
lesztés számára, amelynek egy része
Magyarországra jut – feltéve, hogy ké-
pesek vagyunk az EU által finanszírozott

projektekben való nemzetközi együttmûködésre. És itt újból
kulcsszereplôvé válik a kutatói hálózat: az élvonalbeli hálózati
infrastruktúra nélkül a nemzetközi kapcsolattartás, a projekt-
együttmûködés lehetetlenné válna, és az ország elesne a pro-
jektekre irányuló EU-támogatásoktól.

Az NIIF Program tagintézményei – fôként a nagy egyete-
mek és kutatóintézetek – évente együttesen 10 milliárd fo-
rintot meghaladó támogatáshoz jutnak hozzá olyan uniós
projektek keretében, amelyek a kutatói hálózatot aktívan
használják fejlesztéseik során. Ezen belül is azoknak a pályá-
zatoknak az összesített támogatása, amelyeknek témája
közvetlenül a kutatói hálózatok fejlesztésével kapcsolatos
(nagy sebességû hálózatok, Grid, IPv6 stb.), meghaladja az 
1 milliárd forintot. A nemzetközi konzorciumokhoz való csat-



lakozáshoz, illetve a projektek sikeres megvalósításához
jelentôs mértékben hozzájárult a hazai kutatói hálózat
megléte és annak európai élvonalat képviselô színvonala.

Az NIIF Program a 90-es évek közepétôl aktív résztvevôje
a közös európai kutatói hálózati fejlesztéseknek, infrastruk-
turális, szervezeti és együttmûködési szinten is több szállal
kapcsolódva az EU által támogatott kezdeményezésekhez.
Az elmúlt évtized eredményei bizonyították, hogy csak
összeurópai kezdeményezések keretében érhetôk el olyan
eredmények, amelyek a hazai kutatás és felsôoktatás szá-
mára élenjáró, a nemzetközi együttmûködésben
esélyegyenlôséget nyújtó infrastruktúrát biztosítanak. En-
nek megfelelôen az NIIF Programnak a jövôben is az euró-
pai fejlôdési trendekhez, valamint a kutatás és felsôoktatás
terén megfogalmazódó igényekhez igazodó pályán kell
fejlôdnie.

– Többször is említette az NIIF-nek a versenyképességre

gyakorolt hatását. Tudna erre konkrét példákat 

mondani?

– Az NIIF Program mûködése, hasonlóan a többi európai ku-
tatói hálózati szervezethez, jelentôs piacélénkítô hatást fejt ki
az ICT-, azon belül is fôként a távközlési szektorban. Az NIIF
kettôs szerepben jelenik meg a piacon: egyrészt jelentôs
vásárlóerôt képviselô vevôként, másrészt az új technológiák
bevezetésében segítô partnerként, tesztterepként.

Az európai kutatói hálózatok többsége, így az NIIF Program
sem rendelkezik saját tulajdonú infrastruktúrával. A speciális
kutatói alaphálózat kiépítéséhez többségében a távközlési
cégektôl szerzi be az élenjáró technológiát képviselô egyedi
szolgáltatásokat, és azokat integrálja egységes rendszerré,
amihez felhasználja az európai kutatói hálózati szervezeten
keresztül elérhetô tapasztalatokat és saját alkalmazott kuta-
tás-fejlesztési eredményeit. A meghatározó távközlési cégek
országos gerinchálózataik fejlesztésekor ennek megfelelôen
nagymértékben figyelembe veszik az NIIF követelményeit és
speciális technológiai elvárásait.

A távközlési szolgáltatások nagy mennyiségben való beszer-
zése egyúttal jelentôs versenyt is eredményezett az NIIF vala-
mennyi közbeszerzési eljárásában, a beszerzési modell pedig
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34 ország több mint 3 millió kutatója minden eddiginél jobb
együttmûködést valósíthat meg a tudományos munkában 
a világ elsô nemzetközi hibrid hálózatának beindításával.

A GEANT2 (Gigabit European Academic Networking
Technology) hálózat Európa kutatói közösségének eddigi leg-
nagyobb ilyen jellegû infrastruktúrája, amely a legfejlettebb
kutatási területek hatalmas adatmennyiségeinek kezelésére is
alkalmas módon továbbfejlesztett erôforrásokat kínál. Mind-
ezt pedig anélkül, hogy a kutatási-felsôoktatási-közgyûj-
teményi közösségek számára eddig rendelkezésre álló magas
színvonalú szolgáltatásokat bármiféle kedvezôtlen hatás érné.

A hálózat a szokásos internetes technológiának megfelelô
hálózati hozzáférés lehetôsége mellett olyan dedikált (kap-
csolt) összeköttetések létrehozását is lehetôvé teszi, amelyek
a bonyolult hálózat egyes ágainak igény szerinti összekapcso-
lásával a legigényesebb alkalmazások adatforgalma számára
kiemelt prioritású útvonalakat képeznek. Az alkalmazott tech-
nológia lényeges jellemzôje és egyik újdonsága, hogy a háló-
zat túlnyomó részét nem távközlési szolgáltatóktól bérelt
összeköttetésekbôl, hanem az európai kutatói hálózati közös-
ség saját üvegszálas kábeleinek és korszerû kiegészítô eszkö-
zeinek felhasználásával építi ki maga a közösség, a DANTE
(Delivery of Advanced Network Technology to Europe) koordi-
nációjára és közremûködésére támaszkodva. Ez nem csupán a
hálózat jellemzôi, hanem a költségek tekintetében is komoly
elônyöket jelent.

A GEANT2 – amely a korábbi GEANT hálózat helyét veszi át –
az erôforrások és a szakmai háttér eddiginél szélesebb körét
teszi elérhetôvé az európai kutatási-felsôoktatási-
közgyûjteményi intézmények számára azáltal, hogy Észak-
Amerika, Japán, Dél-Amerika, a mediterrán régió, a Közel-
Kelet, Dél-Afrika és az ázsiai pacifikus régió jelentôs részének
kutatói közösségei felé is nagy kapacitású hálózati összekötte-
tést biztosít. Ily módon a globális kutatási együttmûködés
jelentôs mértékben leegyszerûsödik, miközben a világ legna-
gyobb kutatói kapcsolatrendszere alakul ki.

Az európai kutatási és felsôoktatási hálózatok fejlôdésének
immár hetedik generációját képviselô GEANT2 kiépítésére irá-
nyuló nagy nemzetközi projektet az EU Bizottsága 93 millió
euróval támogatja, és ezzel a költségek mintegy 50 százalékát
fedezi. A fennmaradó hányadot a nemzeti kutatói hálózati
szervezetek biztosítják – köztük a magyarországi
NIIF/Hungarnet, amely a részt vevô harminc nemzeti kutatói
hálózat egyikeként a legjobbakkal egyenértékû GEANT2-
kapcsolattal rendelkezve a hazai kutatói közösség számára 
valóban világszínvonalú számítógép-hálózati lehetôségeket
biztosít.

A GEANT2 és a DANTE kapcsán további információk 
a www.dante.net címen, az NIIF/Hungarnetrôl pedig 
a www.niif.hu címen találhatók.

Óriási elôrelépés az európai kutatás 
infrastruktúrája terén
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lehetôvé tette, hogy a hazai piacon jelen lévô valamennyi
jelentôsebb szolgáltató részt vegyen az élenjáró technológiát
megvalósító rendszer kiépítésében. Az NIIF több piaci
szereplôvel alakított ki igen szoros együttmûködést a közösen
beadott és nyertes GVOP-pályázatok megvalósítása során is.

Az NIIF a piaci verseny fokozása mellett katalizálja a verseny-
képességet növelô folyamatos fejlôdést és az új technológiák
bevezetését. Az NIIF felhasználói körén belül jelennek meg
elôször a legújabb technológiák iránti igények, hiszen a kuta-
tás-fejlesztés és a felsôoktatás az elsô alkalmazója az élenjáró
adathálózati technológiáknak (pl. a web, az IT-iparágban
jelentôs változásokat eredményezô Grid, valamint a hibrid IP-
hálózatok technológiája is a kutatói hálózati körbôl indult el).

Az új technológiák bevezetése természetszerûleg magában
hordozza az elsô alkalmazásból adódó bizonytalanságokat és
alkalmazási nehézségeket. A kutatói hálózatok ugyanis 
a gyártók és szolgáltatók partnereként jelennek meg az új
technológiák bevezetésében, tesztkörnyezetet biztosítanak,
és aktívan támogatják a piaci szereplôk fejlesztéseit az igé-
nyek megfogalmazása, illetve a szabványosítási folyamatban
való részvétel által.

Érdemes azt is figyelembe venni, hogy a kutatói hálózatok
által betöltött szerepet piaci alapon nem lehet megvalósítani,
mivel a vállalkozások nyereségorientáltsága nem
egyeztethetô össze a kutatói hálózatok céljaival és speciális
szerepkörével. A kutatói hálózatok által elért eredmények
ugyanis a gazdaságban – az akadémiai körben és a piaci

szereplôknél egyaránt – hatványozott módon, ám csak áttéte-
lesen hasznosulnak. Az itthon alkalmazott mûködési modell
indokoltságát és helyességét támasztja alá az is, hogy vala-
mennyi EU-tagállamban, illetve a csatlakozásra váró orszá-
gokban is az NIIF Programhoz hasonló független kutatói háló-
zatok és azokat fejlesztô/üzemeltetô szervezetek mûködnek
évtizedek óta.

A kutatói hálózatok kritikusságát jól mutatja a bolgár pél-
da. Az ottani kutatói hálózatot, illetve hálózati szervezetet a
90-es évek végén elsorvasztotta az az elhibázott koncepció,
amely az integrált kutatói hálózat mûködésének támogatá-
sát megszakítva az akadémiai kör intézményeire hárította
saját adathálózati összeköttetéseinek kialakítását, kiszolgál-
tatva az érintett intézményeket a piaci lehetôségeknek. 
A kutatói hálózat megszüntetése miatt Bulgáriát kizárták 
a GEANT projektbôl, ami jelentôs EU-támogatások elveszté-
sét, valamint az ottani kutatás-fejlesztés uniós projektek-
ben való részvételének meghiúsulását okozta. A technológi-
ai lemaradás és a pénzügyi veszteségek vezettek oda, hogy
az elmúlt évben jelentôs erôfeszítések árán újraszervezték 
a kutatói hálózatot, amely idén újból csatlakozhatott 
a GEANT-hoz. A többéves lemaradás behozatala viszont
éveket fog igénybe venni, illetve jelentôs többletkiadást, 
járulékos beruházásokat igényel.

– A kutatás és az ipar kapcsolata még könnyen érthetô.

De hogyan mutatkozhatnak meg az NIIF eredményei pél-

dául a kultúra területén?

– A mûveltség növelésében és a nemzeti kulturális örökség
megôrzésében mára már nélkülözhetetlen eszközzé vált a fej-
lett információs és kommunikációs technológia,
mindenekelôtt a nagy sebességû internet-hozzáférés, amely
a korábbinál tágabb kör számára és jobb minôségben teszi
elérhetôvé a létrehozott kulturális értékek, ismeretanyagok, 
a közgyûjtemények online elérését.

Nem véletlen, hogy a kutatói hálózatnak már az elsô
idôkben is meghatározó, markáns felhasználói voltak a könyv-
tárak, levéltárak, múzeumok. A Magyar Elektronikus Könyvtár
létrehozásának ötletét is az NIIF Program karolta fel, és mind
a mai napig biztosítja annak technikai hátterét. Ezen a téren
kiváló partnerkapcsolat alakult ki a mûködés feltételeit bizto-
sító Országos Széchényi Könyvtárral.

Hasonló kulturális kezdeményezésünk volt a KÖZELKAT (Kö-
zös Elektronikus Katalógus), amely különféle könyvtári rend-
szerek egységes lekérdezhetôségét valósítja meg, azaz a leg-
több ismert könyvtári rendszer lekérdezési felületét alakítja
(konvertálja) egységes (közös) lekérdezési felületté. Ide sorol-
ható a MOKKA (Magyar Osztott Könyvtári Katalógus), de szá-
mos további alkalmazás és projekt is fut az NIIF berkeiben.
Mindezek – a fentebb elmondottakkal együtt – talán már kéz-
zelfoghatóan bizonyítják, hogy a kutatói hálózat valóban
meghatározó szerepet játszik az információs társadalom
hazai megalapozásában, illetve kiteljesedésében.

aktuális {} tudomány
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Az ICT olyan innovatív megoldásokat tesz lehetôvé, amelyek

révén a vállalatok hatékonyabbá tehetik kommunikációs tevé-

kenységüket, csökkenthetik költségeiket, miközben növelik

termelékenységüket és bevételeiket. Az innovatív megoldások

szinte napról napra történô térhódításával egyre komplexebb

vállalati igények merülnek fel. Ez a tendencia rákényszeríti 

a közép- és nagyvállalatokat arra, hogy költséghatékonyan 

és rugalmasan vegyék igénybe, illetve integrálják az

infokommunikációs megoldásokat nyújtó vállalatok 

termékeit, szolgáltatásait.

E tendencia alapos feltárását tûzte ki cé-

lul az IIR Magyarország, amikor a Vállalati

Infokommunikációs Napok (2005. no-

vember 8–9.) szervezésébe kezdett. 

A kétnapos rendezvény átfogó képet kíván

nyújtani a közép- és nagyvállalati szektor számára 

a hazai infokommunikációs megoldások piacáról – egyrészt 

a szolgáltató vállalatok megoldásainak és termékeinek bemu-

tatásával, másrészt a szakmai szövetségek és piackutató 

cégek legfrissebb elemzéseinek prezentációival –, annak érde-

kében, hogy ezáltal is megkönnyítse a tájékozódást a döntés-

hozó szakemberek számára a hazai ICT-piac szolgáltatásai és

legújabb trendjei között.

A rendezvényen Andrási Tamás, a BellResearch üzletfejlesz-

tési igazgatója ismerteti a legfrissebb piackutatási elemzése-

ket a vállalati szektor ICT-érettségérôl és fejlesztési motiváció-

iról. A konvergencia hatása az információs társadalom 

fejlôdésére címmel dr. Bakonyi Péter, a Nemzeti Hírközlési és

Informatikai Tanács tagja tart elôadást, amelyben az érintett

területek, a digitális televízió, a digitális infrastruktúra, 

a frekvenciagazdálkodás, az egyetemes szolgáltatás, a jelen-

tôs piaci erôvel rendelkezô szolgáltatók, valamint a szabályo-

zó hatóság egymásra hatásáról lesz szó.

A Forrester Research piackutató cég kutatási eredménye

szerint az ICT-ügyfelek – a költségcsökkentésnek való megfe-

lelés nyomására – versenyképes árú kihelyezési lehetôségeket

keresnek. Az infokommunikációs infrastruktúra outsourcing-

esettanulmánnyal alátámasztott bemutatá-

sára vállalkozik Rácz Imre, a Dataplex Kft.

technológiai igazgatója. A tevékenység ki-

helyezése vs. saját mûködtetés kulcsfon-

tosságú témáját járja körül Horváth Tibor,

a Trendex Holding Rt. vezérigazgatója.

A költséghatékonyságról és a beruházá-

sok megtérülésérôl Horváth Balázstól,

a PanTel Kft. ügyfélmenedzser-csoport-

vezetôjétôl és Kendelényi Jánostól, a Lufthansa

Technik Budapest Kft. informatikai igazgatójától

hallhatnak a résztvevôk.

Konkrét vállalati példát mutat be Kiss Klára ügyfélszolgálati

vezetô, aki ismerteti a hallgatósággal a Quelle Magyarország

kommunikációs megoldásait. A VoIP-megoldásokról a Sie-

mens elismert szakértôje tart elôadást.

A rendezvény kiemelt elôadói között lesznek még többek kö-

zött a T-Online neves képviselôi is, akik választ próbálnak adni

napjaink infokommunikációs kihívásaira.

Az ICT alkalmazásainak jogi vonatkozásairól Balogh Zsolt

Györgytôl, a PTE Informatikai és Kommunikációs Jogi Kutató-

intézetének igazgatójától kaphatnak a résztvevôk aktuális 

információkat.

A rendezvény elsôsorban a pénzügyi, a banki, a média- és

telekommunikációs, az IT-, valamint az ipari szektor érin-

tett szakemberei számára ajánlható, különös tekintettel

arra, hogy az elôrejelzések szerint (EITO 2004) a magyar

ICT-piac növekedése az elkövetkezô években 7-8 százalék

körül fog alakulni.

Fókuszban az
infokommunikáció

Az információtechnológiai forradalmat, amely az 1970-es évek végén indult hódító útjára, sokan második 

ipari forradalomként fémjelzik. Mára az ICT-szektor a fejlett gazdaságok legfejlettebb ágazatává vált. Az

infokommunikációs technológiák elterjedése erôteljesen átalakította az üzleti életet nemcsak informatikai, 

hanem stratégiai szempontból is.

aktuális {} konferencia
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Az outsourcing népszerûsítését
zászlajára tûzô, magát függetlennek,
iparágak felé nem elkötelezettnek valló
szakmai tömörülésként a MOSZ helyi 
és multinacionális cégekkel, meg-
rendelôkkel, oktatási és kormányzati 
intézményekkel való együttmûködésre
törekszik. Az outsourcing-szolgáltatást
kínáló magyar vállalatok érdekeit kép-
viselve határon túli lobbitevékenységet
is tervez.

A nemzetközi outsourcing-, kiemelten
az informatikai szolgáltató piac meg-
határozó – leányvállalatokkal,
szolgáltatóközpontokkal hazánkban is
jelen lévô – szereplôi közül a társulás-
nak a Siemensen túl csupán az IBM tag-
ja. Utóbbi márciusban idehaza a szol-
gáltatási üzletágban 6,5 milliárd forin-
tos beruházással 700 új munkahely lét-
rehozásának tervét jelezte, augusztus
elején a lengyel sajtóban pedig lengyel-
országi beruházásról, 500 embernek
munkahelyet biztosító kutató-fejlesztô
központ létrehozásáról röppent fel hír.
Nincs információ arról, hogy a két beru-
házás kizárná egymást.

Hazai kilátások

A BellResearch 2004-re vonatkozó, a
hazai szolgáltatáspiacról készült tanul-
mányának eredményei és következteté-
sei nem vethetôk össze egy az egyben –
többek között a felmérésekben szereplô
eltérô piaci jellemzôk miatt – a két ve-

lünk szomszédos országban végzett,
szintén az IT-szolgáltatáspiac tavalyi
eredményeire vonatkozó IDC-kutatás
adataival. Ezeknek a tendenciákra, 
a fôbb piaci jellemzôkre vonatkozó
megállapításai azonban mégiscsak
támpontot nyújthatnak a hazai törté-
nések megértéséhez, s a szolgáltatókon
túl a potenciális megrendelôk, akár
egész szektorok – kiemelten a banki és
az államigazgatási – számára tanulsá-
gosak lehetnek a három országban 
tapasztalható különbségek.

A július közepén napvilágot látott Ma-
gyar infokommunikációs jelentésben 
a BellResearch – 31 ezer cég körében vé-
gezve felmérést – a PC-vel rendelkezô,
legalább 10 fôs hazai vállalatok külsô in-
formatikai szolgáltatókkal kialakított
kapcsolatait vizsgálja. A jelentés szerint
2004-ben csaknem 50 százalékuk vett
igénybe – leggyakrabban szoftverek,
hardverek telepítése és ehhez kapcsoló-
dó támogatások formájában – informa-
tikai szolgáltatásokat. A szoftvertelepí-
tést és -támogatást 30 százalékuk, 
a hardvertelepítést és -támogatást 
23 százalékuk választotta, a nagyválla-
latok pedig az alkalmazásfejlesztési és 
-karbantartási szolgáltatást (55 százalék)
preferálták. A többi szolgáltatási terület
esetében kisebb a kereslet. Mindössze 
a cégek tizede (11 százalék) költött IT-
tanácsadásra, alkalmazás-tanácsadást,
illetve oktatást vagy tréninget pedig en-
nél is kevesebben vettek igénybe. Az

utóbbiak a nagyvállalatok körében nép-
szerûbbek, az ide tartozó megkérdezet-
tek csaknem fele vett igénybe képzésre
külsô szolgáltatást.

Az IDC felmérése szerint a hazánkra
vonatkozó adatoktól némileg eltérôen
Ausztriában az IT-rendszerkihelyezés
volt a legnagyobb és az elôzô évhez ké-
pest leggyorsabban növekvô (27 száza-
lék) IT-szolgáltatási terület. Ezt a hard-
vertámogatás és -installáció, kissé 
leszakadva a rendszerintegráció, 
valamint a szoftvertámogatás és 
-installálás követte. A felsorolt négy
funkcionális terület együttes piaci 
részesedése 58 százalék volt. Szlovákiá-
ban a domináns elsô négy helyet elfog-
laló hardvertámogatás és -installálás,
rendszerintegráció, szoftvertámogatás
és -installálás, valamint alkalmazás-
támogatás és testre szabás adta 
a 2004-es IT-szolgáltatási költések 
háromnegyedét.

A BellResearch jelentése alapján az al-
kalmazotti létszámmal leírt cégméret-
tel párhuzamosan nô a külsô szolgálta-
tók foglalkoztatása. Így míg a 10–49 fôs
kisvállalatoknak 43 százaléka, addig 
a közepes szervezeteknek mintegy két-
harmada kötött 2004-ben külsô céggel
IT-szolgáltatásra szerzôdést, a 250 fô fe-
lettieknek pedig csaknem négyötöde
(79 százalék). A fentiek jellemzôen a na-
gyobb létszámmal és a nagyobb mére-
tû PC- és szerverparkkal, illetve a komp-
lexebb igényekkel és az erre elkülönített

Trendek és teendôk
Szövetségre lépett az outsourcingban érdekelt hazai vállalatok egy csoportja. A 2005 közepén tizenegy külföldi
és hazai cég közremûködésével Magyar Outsourcing Szövetség (MOSZ) néven létrejött tömörülésben az infor-
matikai szolgáltatók dominálnak, de egyetemi tanszék és munkaközvetítô is található a tagok között. Az elnök,
Suhajda Attila szerint Magyarországnak jelenleg jók az esélyei, hogy képzett munkaerejére és infrastruktúrájára
alapozva meghatározó szereplôje legyen a nemzetközi outsourcing-piacnak, szolgáltatóként befektetéseket
vonzzon és – elsôsorban szellemi munkára alapozva – magas hozzáadott értéket állítson elô. Valóban így van-e?
Milyenek a hazai kilátások? Jelentôsen eltér-e a környezô országok és hazánk IT-szolgáltatásokra szerzôdô ügy-
félköre? Potenciális piac-e nálunk is az állam- és közigazgatás? Mire ügyeljenek a szerzôdéskötés közelébe került
vagy azon átesett cégek? Összeállításunkban ezekre a kérdésekre választ keresve próbálunk a MOSZ megalaku-
lásának okára is választ találni.

FEKETE GIZELLA
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nagyobb IT-költségvetéssel állnak ösz-
szefüggésben. Az IDC ilyen irányú kuta-
tási adatai híján itt a másik két ország
vonatkozásában nincs összehasonlítási
lehetôség, mint ahogy a megbízók or-
szágon belüli elhelyezkedését, illetve
külföldi/hazai tulajdonarány szerinti
szolgáltatás-igénybevételi szokásait
illetôen sem. A BellResearch-jelentés ez
utóbbira vonatkozóan azonban egyér-
telmû összefüggést tár fel, miszerint az
IT-szolgáltatást preferálók aránya a bu-
dapesti székhelyû vállalatoknál (54 szá-
zalék), illetve a részben vagy egészben

külföldi tulajdonban lévôknél (62 száza-
lék) is átlag feletti.

Magyarországon az igénybe vett IT-
szolgáltatások száma is cégmérettôl
függô. A kisvállalatok kétötöde csupán
egy, míg a nagyvállalatok 60 százaléka
minimum három informatikai területre
kötött külsô céggel szolgáltatási
szerzôdést. Az ezekre költött összegek is
cégméretarányosak, így 2004-ben 
a nagyvállalatok a 10–49 fôs szerveze-
tek átlagos kiadásainak közel kilencven-
szeresét költötték IT-szolgáltatásokra.

A továbbiakban a hazai kutatást nem
érintô, de az IDC által forszírozott 
s a jövô szempontjából hazánkra nézve
is hasznos következtetésekre serkentô
osztrák és szlovák IT-szolgáltatáspiaci
jellemzôkre, illetve azok 2004-es alaku-
lására térünk ki.

Viszonyítási alap

Az IDC-nek az ausztriai IT-
szolgáltatókról és -szolgáltatásokról ké-
szült 2004-es felmérése szerint a piac

csaknem felét (43 százalék) az ötven kö-
rüli szolgáltatónak mindössze egytize-
de uralja. Az öt legnagyobb közül kettô,
a Raiffeisen Informatik és az iT Austria
osztrák, a másik három (IBM, Siemens
BS, T-Systems) nálunk is piacon lévô
nemzetközi érdekeltség. A két privilegi-
zált szolgáltató tavaly kedvezô helyzete
ellenére további piacokat megcélozva
komoly harcot vívott a többi szolgálta-
tóval. A „megadealek” korának lejárta
után is fokozódó verseny által generált
árháborúnak 2004-ben sok szolgáltató
esett áldozatul.

Az IDC felmérései alapján Szlovákiá-
ban az elôzô évihez képest 18,5 százalék-
kal növekedtek, s így 2004-ben 248,56
millió dollárra rúgtak az IT-kiadások.

Itt a Top 10-bôl ugyan ötöt a helyi piaci
szereplôk szereztek meg, az elsô három
helyen azonban nemzetközi szállítók
állnak. A verseny közöttük a következô
években is erôsödik. A piac jelentôs nö-
vekedése ellenére erôs küzdelem várha-
tó az új dealek lehetôségeihez képest
meglehetôsen magas szállítószám mi-
att. A harcban a kisebb cégek nehezen
érvényesülhetnek, de a nagyoknak is
akadnak – szektorkötôdéseik miatt
újabb területek felé nehezen továbblép-
ve – problémái. Ilyen körülmények kö-
zött a piacszerzésre a partnerség, 
a nagyobb cégekkel való egyesülés 
lehet a megoldás.

Az ausztriai IT-szolgáltatáspiacot
elemzô IDC-tanulmány szerint ott ta-
valy egyértelmûen a bankszektor volt 
a legnagyobb vertikális szegmens. Má-
sodik helyen a központi államigazgatás
áll, amelyet harmadikként az egyedi

gyártás követ. A telekommunikáció 
a negyedik helyre szorul. 2004-ben 
e négy területrôl származott az IT-
szolgáltatással kapcsolatos kiadások
45,3 százaléka.

A tudás alapú gazdaság és társada-
lom létrejöttének érdekében tett állami
kezdeményezések eredményeként a je-
lenlegi politikai reformok és az EU-
csatlakozás új célokat – zöldmezôs be-
ruházások, multinacionális szervezetek-
kel való együttmûködési lehetôségek
keresése stb. – adott Szlovákiának, ami-
nek következményeként a következô

néhány évre 11-12 százalékos IT-
piacbôvülést jósol az IDC. A piaci meg-
oszlásra ugyancsak kitér a tanulmány.
Az 1990-es években az IT-
szolgáltatásokat tekintve leginkább
alulfejlett bankoknál 2004-ben a back-
és front-office szolgáltatások fejleszté-
sét célzó komoly invesztícióra került sor.
A sorban közel azonos költéssel – a fo-
lyamatosan napirenden tartott e-
government projekteknek és az infra-
struktúra-fejlesztéseknek köszönhetôen
– a központi államigazgatás követke-
zett. Ausztriához viszonyítva a telekom
és az egyedi gyártás piaca helyet 
cserélt, az ötödik és hatodik helyen 
a szolgáltatások és a folyamatos gyár-
tás osztozott. A következô évi, továbbra
is erôteljes költéseket illetôen ugyan-
csak ezek a szektorok járnak majd élen.
Az állami kezdeményezések és a magas
szintû tudást, hozzáadott értéket
képviselô, ugyanakkor viszonylag 
alacsony árú helyi munkaerô több, 
Szlovákián kívüli céget is üzletszerzésre,
-alapításra ösztönözhet.

ADECCO Személyzeti Közvetítô Kft.
BTE GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék
BT Ltd. Magyarországi Fióktelep
E-ware Kft.

FreeSoft Rt.
Grepton Rt.
Informatikai és Technológiai Innovációs Park Rt.
IBM Magyarországi Kft.
MÁV Informatika Kft.
Siemens Rt.
SAO-Synergon Informatikai Rendszereket Üzemeltetô Kft.

MOSZ-tagok



Következtetések

Mivel idehaza a bankszektor és az ál-
lamigazgatás alig mozdult meg az el-
múlt években az IT-szolgáltatások kihe-
lyezése tekintetében, Magyarországon
várhatóan még nem áldozott le a nagy
dealek kora. Az IDC Ausztriát és Szlová-
kiát érintô elemzése a MOSZ megala-
kulására s abban az IT-szolgáltatók túl-
súlyára is magyarázatot ad. A többnyi-
re lokális vállalkozásokat tömörítô szö-
vetség tagjai a szóban és írásban meg-
fogalmazott céljaikon túl a multinacio-
nális cégek erôfölényét ellensúlyozva
próbálnak a piacon fellépni. Ennek is-
meretében elgondolkodtató az EDS
Magyarország ügyvezetôjének meg-

jegyzése, miszerint a nemzetközi szol-
gáltatók más nagyságrendet képvisel-
nek, így a kis és közepes cégek piacán
nem éri meg nekik szolgáltatni. De
mintha ez a piac a hazaiakat sem moz-
gatná meg igazán. Így elképzelhetô,
hogy a már meglévô és a jövôben ala-
kuló társulások, szövetségek harcba
szállnak a nálunk még potenciálisan
elképzelhetô megadealekért az IT-
kihelyezési szolgáltatópiac jelen lévô
legnagyobbjaival (EDS, T-Systems,
Accenture stb.). Erre utal a BKV elektro-
nikusjegy-tendere is, amelyen a két
multinacionális szolgáltató mellett 
a MÁV Informatika is elindult. Ugyan
kiesett a második rostán, de fellebbe-
zett a döntés ellen.

Költségtánc

Komoly pezsgést – különösen a nagy
IT-outsourcingprojekteket illetôen –
még mindig nem mutat a hazai keres-
leti piac, amit különösen a bankok ese-
tében „sérelmeznek” a szolgáltatók.
Mert bár már nemzetközi háttértámo-
gatással, biztos pénzügyi háttérrel 
s mostanra kellô tapasztalattal bíró
multinacionális szolgáltatók is jelen
vannak a hazai piacon, az itthoni ban-
kok – a nemzetközi példákkal ellentét-
ben – még mindig nem mutatnak 
affinitást az alaptevékenységüktôl ide-
gen folyamatok kihelyezésére.

Bízva a nemzetközi trendek követésé-
ben, a fentiek ellenére sem árt néhány,
a kihelyezés mikéntjét érintô, a szolgál-
tatások nyújtóinak és igénybe vevôinek
tapasztalatain alapuló, a potenciális
megbízók számára remélhetôen hasz-
nosítható tanácsot közzétenni.

A fejlesztési irányok eldöntése, a stra-
tégia meghatározása nélkül nem sza-
badna kihelyezésbe kezdeni, hiszen ha
szükséges, az ezek szerint rendezett fo-
lyamatokhoz rendelhetôk a külsô szol-
gáltatások, amelyek formája (pl.
hosting, szolgáltatóval közös joint
venture, teljes outsourcing) késôbb ha-
tározható meg.

Az operatív folyamatok kihelyezése
és a stratégiaiak házon belül tartása
logikus, s ma már – a konferenciák és
errôl szóló cikkek, tanulmányok soka-
ságának eredményeként – gyakorlati-
lag minden potenciális ügyfél számára
ismert. Ami azonban még gyenge lá-
bakon áll, az a házon belüli IT-
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Míg az USA-ban egymást követik az államigazgatás költsé-
geinek csökkentését célzó IT-outsourcing dealek, valamint az
ilyen jellegû szolgáltatásokra fordított kiadások növekedését
prognosztizáló elôrejelzések, idehaza továbbra is csak re-
ménykednek ehhez hasonló fordulatban a szolgáltatók. Pedig
szabványos eljárásoknál – s ebben az állam- és közigazgatás

bôvelkedik – a leginkább indokolt az outsourcing, de nálunk 
az említett szervezetek maximum a szerver- és PC-üzemelte-
tés kihelyezéséig merészkednek. A helpdesk-outsourcingot
azonban már a cégek többségéhez hasonlóan
felhasználóközeli, vagyis fizikailag falakon belül tartott 
külsô felügyelettel képzelik el.

Az INPUT amerikai piackutató cég 2004 decemberében ké-
szült elôrejelzése 2004 és 2009 között évenként 8,3, összessé-
gében 55 százalékos piacnövekedésrôl szól. Az üzleti élet gya-

Amerika messze van
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szervezettel dolgozó cégeknek az IT
mûködésével és mûködtetésével
szembeni közönye. Az üzleti vállalko-
zások, de még inkább az állami és köz-
igazgatási szervek vezetôi igen ritkán
ismerik belsô IT-jük mûködtetési költ-
ségeit, s a nyújtott szolgáltatás szint-
jére vonatkozó elvárások is ritkán rög-
zítettek. A házon belüli elszámolási 
hiányosságok és redundanciák felesle-
ges többletkiadásokat jelenthetnek, de
az IT-területet terhelô feltáratlan, rej-
tett költségek is drágítják a szolgálta-
tásokat. Sok helyen a HR-gazdálkodás
tényleges rezsije és adóhatékonysága
is ismeretlen. Márpedig összehasonlí-

tási lehetôség hiányában az említettek
mindegyike hátráltathatja a külsô
cégtôl vásárolt szolgáltatásokra való
váltást. Ezekre a versenyképességet
csökkentô tényezôkre a költségekkel és
adókkal manipuláló cégek ideig-óráig
rálegyinthetnek, de a hosszabb távon
fennmaradni kívánók rákényszerülnek
egyes folyamataik átlátható s így a ko-
rábbinál hatékonyabb mûködtetésére.

Jótékony hatású tôzsde

Nem véletlen, hogy az átlátható mû-
ködést a parkettre kerülés feltételeként
megszabó tôzsde szereplôi között egy-

értelmûen magasabb a kihelyezési
kedv, s ez itthoni viszonylatban is igaz.
Minden megtakarított forint vagy euró
a költségstruktúrában azonnal a tulaj-
donosok zsebébe vándorol, így érdekük
a költséghatékony mûködtetés, a kon-
centrálás a core businessre. Esetükben
a többiekhez képest sokkal erôsebb 
a vezetôk tulajdonosi érdekközvetítô
szerepe. Ha egy nem tôzsdén lévô, 
a folyamatok házon belüli mûködteté-
sét preferáló cégvezetôt kérdezünk vál-
lalata egy-egy funkcionális területének
költségeirôl, a tôzsde szereplôivel ellen-
tétben nem kapunk egyértelmû választ.
Mint ahogy a politika által átjárt állami

tanácsadó {} outsourcing

korlatát átvéve a minisztériumok is fô tevékenységükre és
nem szoftverfejlesztésre, adatközpontok üzemeltetésére kí-
vánnak koncentrálni, s mindössze hozadékként említik meg 
a kihelyezéssel járó költségcsökkenést. Az említettekben élen-
járó Elhárítási (Defence) Minisztérium hang-, video- és adat-
átvitelt biztosító intranethálózata üzemeltetésére az EDS-sel
kötött 6,9 milliárd dolláros szerzôdést.

Az IT-outsourcingon túl a BPO államigazgatásban való terje-
désének alakulására is kedvezôek az elôrejelzések. Az INPUT

szerint ennek a fenti periódus egészét tekintve 10,9 százalékos
növekedése várható. Jelenleg az alkalmazásszolgáltatás teszi
ki a szövetségi outsourcing-büdzsé legnagyobb részét, 
mintegy 37 százalékot, amelybe a kormányzati internet- és 
alkalmazáskörnyezet egyaránt beleszámít. Ez a szegmens 
a következô öt évben már kevésbé – 2009-re a 6,4 milliárd 
dollárt elérve –, mindössze 8,1 százalékkal növekszik. Az emlí-
tett növekedés legjelentôsebb faktorai között a szövetségi
mûszaki munkaerô csökkenését is említik.
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és közigazgatási szervek, szervezetek
vezetôitôl sem, akik, bár nemzetközi
példák igazolják az outsourcing mûkö-
désre és költségekre gyakorolt jótékony
hatását, ritkán kopogtatnak a szolgálta-
tók ajtaján.

A kihelyezésre éretteket – az átlátható
mûködésen, rendezett folyamatokon
túl (vagy épp ezért) – az outsourcing
tárgyának meghatározásához is tá-
maszt nyújtó stratégia szerinti mûkö-
dés jellemzi.

Igen – de okosan

Magyarországon a szolgáltatásiszint-
mutatók meghatározásának és folya-
matos mérésének fontosságát legin-
kább átlátó controllerek a leglelkesebb
outsourcinghívek. A vezetôk azonban
csak szóban zsörtölôdnek, s kívánnak 
a vállalat core businessétôl eltérô IT-
tevékenység nyûgeitôl szabadulni, ám 
a gyakorlatban ellenérzéssel viseltetnek

az egyablakos kiszolgálást jelentô kihe-
lyezéssel szemben.

Ha mégis sor kerül rá, nem árt figye-
lemmel lenni arra, hogy a szerzôdést
ugyan a szolgáltató és a megbízó me-
nedzsmentje írja alá, de a mûködtetés
sikeréhez a belsô IT és a felhasználók
bevonására is szükség van. Kezdetben
az outsourcing okáról, lebonyolításáról
és eredményeirôl mindegyikük más-
képp gondolkodik, így a sikeres lebonyo-
lításhoz és szolgáltatásnyújtáshoz kö-
zös nevezôre kell jutniuk. A hazai dealek
általános jellemzôje – elsôsorban a fo-
lyamataikat kevésbé ismerô, illetve nem
letisztult tevékenységû kkv-k esetében
– a kihelyezni kívánt feladatok, folyama-
tok meghatározásának, illetve pontosí-
tásának hiánya. Sikerre szomjazva 
ennek is figyelmet kell szentelni.

A szerzôdés szövegében tisztán meg-
fogalmazott jogi és egyéb garanciák, 
illetve a nem menetrendszerû esemé-
nyek (idô elôtti, illetve lejárat utáni

szerzôdésbontás, változáskezelés stb.)
bekövetkeztekor végrehajtandó felada-
tok részletes leírása sok
kellemetlenségtôl kímélheti meg a szol-
gáltatást nyújtót és a befogadót.
Ugyancsak egyszerûsíti az együttmûkö-
dést, a kapcsolattartást – a célok és ér-
dekek garanciáját nem megsértve – 
a két oldal kellô rugalmassága. Ennek
hangsúlyozása nálunk különösen fon-
tos, mivel a hazai cégek vezetôinek, tu-
lajdonosainak birtoklási vágya, a végle-
tes megoldások iránti vonzódása útját
állja a sokszor a fejlôdés vagy talpon
maradás egyetlen lehetôségeként mu-
tatkozó kihelyezésnek. A tárgyalási,
majd a szolgáltatási szakaszt is megne-
hezítheti a hazai cégvezetôk jelentôs
hányadát jellemzô rugalmatlanság. Itt
érdemes megemlíteni, hogy a tárgyalá-
sok megkezdésétôl a szerzôdéskötésig a
cégen belüli informatikai változások ke-
zelése kezdetben az ügyfél, késôbb
pedig a szolgáltató kompetenciája.

tanácsadó {} outsourcing
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Nyugat-Európában 2004 és 2008

között a teljes IT-outsourcingnak 3,1

százalékos, a hálózatinak 5, a desktop-

nak 4,7, az alkalmazáskihelyezésnek 

pedig 4,3 százalékos évenkénti növeke-

dése várható. Geográfiailag ebben 

a legfrekventáltabb Németország, 

Franciaország és Norvégia.

Bár számuk a rekordévnek elkönyvel-

hetô 2003-hoz képest (amikor megha-

ladta az 1 milliárd dollárt) csökkent, ta-

valy folytatódtak a megadealek. Ezzel

párhuzamosan nôtt a nagy szervezetek

belsô IT-tevékenységi területeinek más-

más szolgáltatóhoz való kihelyezésével

járó multioutsourcing-aktivitás. Ilyen

szerzôdéseket kötött például a Nokia 

a HP-vel és az IBM-mel, vagy ez utóbbi-

val és a Wipróval Hollandiában a Royal

Dutch Shell. A közszférában a konzorci-

umoknak adott megbízások száma is

emelkedik. A nagy outsourcing-üzletek

többségében közös szál az IT-

szervezetek reorganizációja, valamint 

a szolgáltatásnyújtás optimalizálása.

Az európai üzleteket illetôen – a

dealek arányát és a szolgáltatások alkal-

mazásának körét tekintve – 2004-ben 

a pénzügyi szolgáltatási szektor és 

a közszolgálat volt a legaktívabb. 

Az üzletek közül néhány a nagy arányú

alkalmazáskihelyezés gyakorlattá válá-

sának lehetôségét is felvillantja.

A gazdasági körülmények miatt 

szorongatott s így a kihelyezések irá-

nyába tett konszolidációs lépésekre

kényszerülô megbízók mellett a szol-

gáltatók sincsenek könnyû helyzetben.

IT-forrásaik konszolidálására, 

egységesítésére és sokak számára való

hasznosíthatóságára törekvésük mel-

lett ugyanis a célpiacuk kiszolgálásá-

hoz megfelelô szolgáltatásskálát és 

a nyújtott szolgáltatások helyes ará-

nyát is meg kell találniuk.

Közép- és hosszú táv

A 2001 óta a technológiai változásokra

nem reagáló, stagnáló IT-piac szereplôi

az ügyfelek üzleti szükségleteit helyez-

ték elôtérbe. Mivel a technológiai válto-

zások globálisak, és így szinte azonnal

hatással lehetnek az iparágak és szerve-

zetek szinte mindegyikére, az ezeket ha-

gyományos módon kiszolgálók képessé-

geken és megismételhetôségen alapuló

üzleti modelljei meglehetôsen egysze-

rûek. A piac növekedését csupán az 

ügyfelek üzleti eredménye, valamint

vertikális és geográfiai helyzete, mérete,

üzleti folyamatainak típusa, a technoló-

giához való hozzáállása és az erôforrás

stratégia szerint változó értékfelfogása

határozta meg.

A jelenlegi szolgáltatáspiacot tehát 

a testre szabott „egy az egy” modell jel-

lemzi. A tanácsadók tanácsokat, a rend-

szerintegrátorok rendszerintegrációs

projekteket értékesítenek, az

outsourcing-szolgáltatók üzemeltetés-

be torkolló kihelyezéseket hajtanak

végre, a hardver- és szoftverszállítók

karbantartják és támogatják a termé-

keiket. Ez a képesség alapú értékesítési

modell az ügyfelektôl, illetve azok in-

formatikai szervezeteitôl technológia-,

képesség- és integrációvásárlást felté-

telezve mûködôképes. Ehhez a piac 

kiszolgálóinak nincs szükségük túl kifi-

nomult üzleti stratégiára. A jövô szolgál-

tatáspiacát azonban már az „egy a sok”

modell által megkívánt szabványosítás

jellemzi. Menedzselt infrastruktúrák és

igény szerinti standard alkalmazások

Irányváltás
Az IT-szolgáltatáspiac átalakulását, az IT-outsourcingpiac lassú fellendülését prognosztizálja a Gartner 2008-ig

tartó idôszakra készült elôrejelzése. Ennek mozgatórugói a gazdaságban keresendôk, ahol a stagnálás utáni

fejlôdés, a versenyben maradás radikális lépéseket követel meg a szereplôktôl. Mivel a költségek között 

a munkaerôvel kapcsolatos kiadás dominál, az ezt csökkenteni képes IT-infrastruktúra, -eszközök, 

-szolgáltatások, illetve azok kombinációja iránt nô a kereslet.

FEKETE GIZELLA
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A 2004-es Gartner-vizsgálat eredményébôl kiolvasható elônyök az azokat

megjelölôk százalékában kifejezve:

A fizikai adottságok átvétele adat- és hálózati központokként 53 százalék

A saját vagy lízingelt hardver- és szoftvereszközök átvétele 49 százalék

Munkaerô-átvétel 39 százalék

Munkaerô-elbocsátás 30 százalék

Az IT-outsourcingba (ITO) beágyazott 

további elônyök
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adják az egyik kínálatot, míg a másikat

a sok ügyfeles, azaz osztott üzleti meg-

oldások és szolgáltatások. Ezek értékét

kell tudni eladni a szolgáltatónak, ami

az ügyfelek szolgáltatásokkal lefedhetô

szükségleteinek minél mélyebb meg-

értését igényli. Míg a korábbi modell 

a képességeik, az utóbbi a megoldásaik

alapján teszi összehasonlíthatóvá a pi-

ac szereplôit, akiknek ily módon komoly

kihívást jelent a kockázatátvállalással is

járó, a szükségletek szerint elôcsoma-

golt „egy a sok” modellben való értéke-

sítés, illetve az erre való átállás. 

Ugyanakkor ez az üzletimodell-váltás 

a kkv-piacot is megnyithatja számukra,

ám ennek ára a szolgáltatói üzlet teljes

revíziója, amibe többek között a piacon

való megjelenés, az értékesítési intelli-

gencia, a lobbizás és a befolyásolás, 

az ajánlat- és szerzôdésmodellek, 

a kapcsolatmenedzsment, valamint 

a kockázat- és pénzügyi menedzsment

is beletartozik.

Hogy képes legyen az üzleti érték

mérését szolgáltatásként felajánlani,

az ügyfél üzleti környezetének és tár-

gyainak bensôséges ismerete mellett 

a megbízó üzleti szektorán belüli folya-

matok és versenytársak dinamizmusát

is ismernie kell. Az IT-szolgáltatás-

piacon belül ezt az ügyfélbizalmat, il-

letve piaci, valamint ipari szakértelmet

leginkább a tanácsadó szervezetek

mondhatják magukénak, így ezek 

a szolgáltatási értéklánc legesélyesebb

front-endjei. A rendelkezésre álló „esz-

közöket” (pl. IT-közmûvek, globális

szállítási modellek, eredmény alapú

szerzôdésmodellek stb.) és a piaci

lehetôségeket (ügyfél-affinitási cso-

portok szerint rendezve) legjobban 

átlátók játszhatnak döntô szerepet 

a specifikált felhasználói csoportok

számára a tömeges igénybevételhez

testre szabott szerzôdéskötésekben. 

A tanácsadási és integrálási képessé-

gek a legígéretesebb forrásai az új

szolgáltatásajánlat irányába való 

átmenetnek, amely széles skálájú 

projekt- és programmenedzsment-

szakértelmet igényel. Ugyanakkor 

a tanácsadók a fenti projektek során

szerzett tudásukat a hosszú távú

outsourcing-dealekben is hasznosít-

hatják. Bizonyos mértékig a saját IT-

szervezetek cégen belüli szerepe is

megmarad, de házon belül soha nem

juthatnak az ESP-k tapasztalatainak és

tudásának birtokába. A karriert befutni

vágyó IT-szakembereknek erre a szol-

gáltató, illetve a kihelyezést végzô vál-

lalkozásoknál van nagyobb esélyük.

Tények és esélyek

Az IT-szolgáltatások 2004 és 2008 kö-

zötti, felhasználói területek szerinti

(vertikális) igénybevételének sorrendjét

illetôen az iparágak között az elôre-

jelzések szerint nem lesz változás. Ez

alól csak a fenti tekintetben stagnáló



kommunikációs ipar a kivétel. A legna-

gyobb összegû költést – s egyben a leg-

nagyobb fejlôdést – továbbra is a pénz-

ügyi szektor produkálja. A fejlôdés 

második és harmadik helyén az egyedi

gyártás áll, valamint a nemzeti és nem-

zetközi kormányzatok.

Az európai IT-piac nagy játékosainak

csaknem mindegyike már most a ta-

nácsadás és rendszerintegráció közötti

konvergencia, illetve az IT-outsourcing

trendjét követi. Bár néhányan a jövôben

is a konvergencia útját választják,

fejlôdésük, piacon maradásuk esélye-

ként a legtöbben mégis az organikus

növekedést, az akvizíciót vagy a part-

nerséget választják.

Hajt és visszatart

A kihívást jelentô nehéz gazdasági

környezetben elérhetô siker érdekében

mind a szervezetek, mind az IT-

szolgáltatók kénytelenek folyamatosan

felülvizsgálni stratégiájukat. Az európai

szervezetek a külsô szolgáltatókat (ESP)

tartják az elérhetô IT-szolgáltatások

költséghatékony forrásának. Sokan kö-

zülük – késôbb megbánható módon,

azaz hosszú távú, átfogó stratégia nél-

küli taktikai lépésként – a kihelyezést is

fontolóra veszik.

A következô két évben sok hajtó- és

visszatartó erô alakítja majd az európai

IT-kihelyezési piacot. A visszatartó erôk

között megtalálható az ellenôrzési

lehetôség és az illúzió elvesztése épp-

úgy, mint az innováció és a menedzs-

menttudás hiánya. Hajtóerôként hat-

nak ugyanakkor a folyamatosan

szegényedô belsô IT-lehetôségek, az új

technológiák elérésének esélye, vala-

mint a kihelyezések elôtt gyakorlatilag

elkerülhetetlen, költségelônyökkel és 

az üzleti eredmények javításával

kecsegtetô BPR.

Tapasztalatok

A levonható következtetések érdeké-

ben érdemes röviden a már megvaló-

sult IT-outsourcing üzletekkel foglalko-

zó, 2003-ban 500 ember közremûködé-

sével készült Gartner-felmérés eredmé-

nyeire is kitérni. A válaszadók csaknem

háromnegyede visszafordíthatatlannak

tartotta, és nem a gazdasági recesszió,

illetve az általános instabilitás átmeneti

eredményének tulajdonította az IT-

piaci történéseket. A változások válasza-

ik alapján készített listája mind a szol-

gáltatók, mind az ügyfelek IT-

szervezetei számára a szolgáltatási

stratégia és annak végrehajtása útmu-

tatójaként használható.

A megkérdezettek 69 százaléka érezte

úgy, hogy a szolgáltatáspiac a „keveseb-

bel többet tenni” irányába tart, 75 szá-

zalékuk vélte úgy, hogy az IT-

infrastruktúra a szabványosodás, 

a közmûvesedés felé halad. A korrekt,

kedvezô minôség, ár és kockázat irányá-

ba haladás mellett 67 százalék voksolt.

Az IT-outsourcingszolgáltató kiválasztá-

sánál az ár játssza a döntô szerepet, de

fontosnak tartják a szerzôdésben fog-

lalt határidôkkel és kondíciókkal

összefüggô rugalmasságot, valamint a

kapcsolatmenedzsment és a kommuni-

káció minôségét is.

Egy másik, 2004. szeptemberi felmé-

résében a Gartner 167 német, holland,
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brit, francia és olasz IT-vezetôt kérde-

zett meg. Az IT-outsourcingszerzôdés

meglétét vagy az ilyen irányú döntés

megszületését is feltételként szabta 

a piackutató. A technikai infrastruktúra

(adatközpont, desktop, hálózat,

helpdesk) kihelyezésére több mint

háromnegyedüktôl érkezô pozitív vá-

lasz az infrastruktúra-outsourcingot az

európai kihelyezések fô csapásaként

mutatja. A felmérés a szolgáltatókkal

való elégedettség viszonylag magas

szintjét is jelzi, ami arra utal, hogy a

megbízók és a szolgáltatók elsajátítják

az elônyös partnerkapcsolat kialakításá-

nak legjobb gyakorlatát.

A felmérés másik kérdéscsoportja a

szerzôdések újratárgyalására vonatko-

zott. Az elmúlt évek gazdasági nehézsé-

gei a költségvetés nagyságának és fóku-

szának felülvizsgálatára kényszerítették

az IT-szervezeteket. Több, elsôsorban

taktikai megfontolásból költségcsökke-

nést eredményezô s így tökéletesnek

kevésbé mondható üzlet is kötôdött. Ez

a forrásstratégiájukon való gondolko-

dásra késztette a vállalatokat. Errôl 

tanúskodik, hogy a megkérdezettek vi-

szonylag nagy hányada (55 százalék) –

többnyire egy éven belül – újratárgyalta

a szerzôdést, aminek a Garner meglátá-

sa szerint legfôbb oka az elégtelen szol-

gáltatói teljesítmény, s leggyakoribb 

témája a költségcsökkentés, az üzlet 

behatárolása és a kapcsolatirányítás

megfelelô gondosságának újradefiniá-

lása. Várhatóan ez az irány a jövôben is

folytatódik. Mivel az outsourcing-

kapcsolat menedzselése különösen

komplex feladat, nem meglepô, hogy 

a megkérdezettek 6 százaléka

szerzôdésbontást fontolgatott. Ettôl

azonban a Gartner szerint még nem

fordul vissza a trend az insourcing felé.

Az újratárgyalások többsége sikeres, és

ritkán végzôdik szerzôdésbontással.

Többnyire az egyezség újradefiniálása,

a szerzôdésben érintett területeknek,

eszközöknek vagy az üzlet egy-egy ele-

mének támogatásához új szolgáltató

keresése a megoldás. A szolgáltató szá-

mára a – hasznát, valamint a minôségi

mutatók teljesítésének gazdaságossá-

gát egyaránt veszélyeztetô – rövid távú,

szelektív szerzôdés a valóban nagy bün-

tetés. A két Gartner-felmérés adatai

szerint a felülvizsgálatot követôen 

a dealeknek alig 10 százalékában kerül

ismét házon belülre a szolgáltatás. 

16 százalék a szerzôdés idôtartamának

közepe táján értékeli ki az üzlet haté-

konyságát, a költség, a szolgáltatás, az

IT és az üzleti stratégia egyensúlyát. 

A Gartner szerint a legtöbb szervezet 

a szolgáltatóval való kapcsolatban na-

gyobb rugalmasságot biztosító, azt

költségcsökkentésre és fejlesztésekre

késztetô, a sok veszélyt magában rejtô

szerzôdésbontásnak is kisebb valószí-

nûséget adó gyakorlatot követi.

A megbízók 44 százaléka egy, 24 szá-

zaléka két, 30 százaléka három vagy

több tradicionális infrastruktúra-

outsourcingszolgáltatóval szerzôdik.

A „Mely területeiken javítana az

infrastruktúra-szerzôdéseknek?” kér-

désre adott válaszok alapján a

szerzôdésben rögzített rugalmasság

(50 százalék), ezt követôen pedig az SLA

(43 százalék) szorulna leginkább változ-

tatásra. A harmadik helyre kerültek 

a többnyire sokallott költségek (40 szá-

zalék), majd a jelenleg nem világos ár-

mechanizmus következik (35 százalék).

Valamely képesség visszahelyezését 

házon belülre 19 százalék jelölte meg.

A szolgáltatóval való kapcsolatban

legtöbben a kommunikációt érzik a leg-

kevésbé mûködôképesnek (45 százalék),

ôket az eszkalációs mérésekkel (38 szá-

zalék), illetve az árral és költségekkel 

(32 százalék) szemben elégedetlenek

követik, de 30 százalék a kinn lévô tudás

elérésének javítását is fontosnak tarta-

ná. A változatlan szerzôdés mellett 

voksolók aránya 18 százalék.

Konklúzió az ügyfelek számára

Az IT-outsourcingszolgáltatás poten-

ciális megbízói ne feltételezzék, hogy

önmagától, eleve létezik a biztonság, 

a megbízhatóság és az elégedettség, 

s ne csak az ár alapján válasszanak 

szolgáltatót.

A kellô flexibilitás érdekében a kulcs-

fontosságú szerzôdési cikkelyek fedjék

le a vezetés, az innováció és az újratár-

gyalás kérdéskörét. Az üzlet megkötése

elôtt összpontosítsanak az SLA-kra és 

a benchmarkingra. Az infrastruktúra-

outsourcing mint lehetséges erôforrás-

opció fontolgatásakor pedig jusson

eszükbe ennek mostanában ki-

bontakozófélben lévô piaca. Végül, de

nem utolsósorban igyekezzenek meg-

ismerni és elfogadni az olyan új

lehetôségeket, mint az IT-közmû és 

a távoli – off-shore vagy near-shore 

formában nyújtott – menedzsment-

szolgáltatások, s adott esetben 

terveikbe is építsék be azokat.

tanácsadó {} outsourcing



44• 2005/8–9  augusztus–szeptember

Kezdetben elsôsorban bérel-
számolási, pénzügyi és kisebb volume-
nû informatikai feladatok kihelyezésére
mutatkozott kereslet, s kevés szolgálta-
tóra szabott volt a piac. Mára ez utób-
biak száma a kezdetekhez képest több
tízszeresére nôtt, és a szolgáltatás-
portfólió jelentôsen bôvült. Az EDS-hez
hasonlóan az outsourcingra szakoso-
dott, szolgáltatási szektorból piacra 
lépett vállalatok mellett megjelentek 
a globális cégtervek alapján, korábban
csak hardvergyártóként vagy rendszer-
integrátorként ismert, ám ma már 
a szolgáltatóiparból is részesedni kívá-
nó nemzetközi vállalkozások, valamint
a BPR-rel foglalkozó konzulenscégek is
kacsingatni kezdtek a szolgáltatások
piaca felé.

Magas mérce – alacsony igény

Az informatikai outsourcing hazai pia-
cán Szakál meglátása szerint ma há-
rom-négy piacvezetô vállalat mellett az
üzleti folyamatok kihelyezésében érde-
meket szerzett további két-három nem-
zetközi cég hazai leányvállalata viszi 
a prímet. Ám szolgáltatási portfóliójuk,
illetve magas szinten szabványosított
szolgáltatási modelljeik a Fortune 500-
as kategóriától alig eltérô vállalati mé-
retre szabottak, így a hazaiak közül eze-
ket csak a legnagyobb cégek tudják
mindkét fél számára gazdaságosan
igénybe venni. Mivel magas üzembe
helyezési költségük és infrastrukturális
hátterük értéke, illetve költségei miatt a
szolgáltatásra rakódó terhek a közepes

méretû hazai cégek számára nehezen
értékesíthetôvé teszik a szolgáltatást, 
a kis- és középvállalati piacon egy multi-
nacionális cég a piacra lépô magyar 
vállalatoknak nem versenytársa. Hozzá-
adott érték tekintetében ugyan ez utób-
biak szolgáltatása a multinacionális cé-
gekével nem mérhetô össze, de a hazai
középvállalatok szintjén arra nincs is
igény. Számukra a „dobozos szoftver 
jellegû” IT-szolgáltatások a megfizethe-
tôk, s erre válasz a kkv-kre koncentráló
szolgáltatók portfóliója.

A magas ügyfélszámú desktop-
üzemeltetési piacon jelenlévôk szolgál-
tatásainak minôségi színvonala hason-
ló. Így, mivel a megbízók sok szolgáltató
közül választhatnak, az árverseny meg-
határozó. A nyugat-európai

Honnan hová, hová mit?
Outsourcing-piaci kérdések – a szolgáltató válaszai
Évek óta az outsourcing-piac stabil hazai, ám nemzetközi szintéren is szolgáltató szereplôje az EDS Magyarország,
amely több évtizedes nemzetközi vállalati háttérrel rendelkezik. Ügyvezetô igazgatója, Szakál László ha nem is füg-
getlen, de adekvát véleménnyel bír a szolgáltatási kínálatról éppúgy, mint a szolgáltatók és az ügyfelek magatartá-
sának alakulásáról.

FEKETE GIZELLA

tanácsadó {} outsourcing

A BKV teljesítmény alapú, elektronikus jegy- és bérletkezelô
rendszerének kiépítésére és tízévi üzemeltetésére a még 
versenyben lévô négy pályázó, az EDS Magyarország, a Sagem
Magyarország, a MÁV Informatika vagy a T-Systems által 
vezetett konzorcium kap majd megbízást. A chippel ellátott
bérlettel és jeggyel a tarifarendszer megváltoztatható, 
rugalmassá tehetô (pl. teljesítményarányos elszámolás). 
A beruházás költségeit a tendernyertes állja, a BKV az üzemel-
tetési díjon felül a beruházás költségeit és annak kamatait az
üzemeltetési szerzôdés tíz éve alatt fizeti ki a vállalkozónak. 
Az elektronikus jeggyel várhatóan 2006-ban találkozhat az
utazóközönség.

Elektronikus jegykezelés 
a BKV-nál
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elemzôcégek havidíj-összehasonlításai
azonban – az azokban szereplô megbí-
zók 10-12 ezres végfelhasználói létszá-
ma miatt – a hazai piacot megtéveszt-
hetik, figyelmeztet Szakál László, mivel
ebben az esetben a nyomott ár a nagy
felhasználószám melletti szabványos
mûködés eredménye. Ehhez hasonló
minôségi színvonalú üzemeltetés öt-
száz fôs vagy annál kisebb vállalat ese-

tében már lényegesen magasabb árat
jelent. A szabványosítást s ezen keresz-
tül az árat a felsô vezetôk szabványosí-
tási törekvéseit megvalósító kihelyezés
végrehajtásakor – többnyire
középvezetôi szintrôl indulva – a mind
hangsúlyosabbá váló speciális szolgál-
tatásigények megfogalmazása is befo-
lyásolhatja. Nem hazai sajátosságról
van szó, mondja Szakál. Ezért az Egye-
sült Államokban és Nyugat-Európában
mind gyakrabban erre szakosodott – az
igényeket a realitások szintjén tartó –
külsô konzulenscégekkel vezényeltetik
le az ily módon veszélyeztetett projek-
teket. Az általuk képviselt standardizált
„csomagtudás” alapján valódi verseny-
helyzetben mérhetik össze kínálatukat
a szolgáltatók.

Szegmentáció és konszolidáció

A magyarországi IT-szolgáltató piac
az üzleti folyamatoknál (könyvelés, 
bérszámfejtés stb.) tapasztaltakhoz ha-
sonlóan – ahol a kkv-k igényeit kiszol-
gáló, erre szakosodott hazai vállalkozá-
sok, illetve a nemzetközi szintéren
mozgó cégek számára az említett szol-
gáltatásokat nyújtó vállalatok osztoz-

nak a piacon – mindenképpen szeg-
mentálódik. A jelen lévô multinacioná-
lis cégek számára leginkább a nagy át-
alakítást, csoportszintû standardizálást
igénylô, komplex feladatokról szóló üz-
letekben mutatkoznak piaci
lehetôségek, valamint az új, az ügyfél-
nél korábban még nem létezô, a beve-
zetés után a mûködtetést is igénylô
szolgáltatások esetében. „Az üzleti
szférán túl az egyes intézmények mû-
ködésének hatékonyabbá tétele miatt
az állami szektorra nehezedô nyomás
is szülhet – ahogy azt a BKV elektroni-
kus jegykezelô rendszerének kialakítá-
sára és üzemeltetésére szóló, általunk
biztató kezdetként értékelt megbízás is
bizonyítja – hatékonyan outsourcing-
vagy PPP (Public Private Partnership)

konstrukcióban megvalósítható és
mûködtethetô méretû feladatokat” –
teszi hozzá a jövôben szaporodó állami
megbízások reményében Szakál.

A hazai piackonszolidáció következté-
ben találunk példát egyes szereplôk tá-
vozására, de az új tagországok belépé-
sével nyíló lehetôségeket kihasználva az
EU-tagállamok eddig Magyarországot
elkerülô vállalkozásai közül többen is

megvetették már lábukat hazánkban, il-
letve a többi frissen csatlakozott ország
némelyikében. Olyan, vállalaton belül
kialakított belsô
szolgáltatóközpontokról, illetve a nyu-
gati és az amerikai szolgáltatók Közép-
Kelet-Európába telepített leányvállala-
tairól van szó, mint például a lengyel 
piacra az elôbb említett formában belé-
pô HP vagy nálunk a Getronics, illetve 
a Debrecenben kialakított hatvanfôs
call centerébôl kizárólag Nyugat-Euró-
pának és az USA-nak szolgáltató ameri-
kai EEI. A GE befektetôk számára értéke-
sített pénzügyi szolgáltató részlegébôl
létrejött GECIS tulajdonosai sem vitték
ki hazánkból szolgáltatóközpontjukat,
inkább innen kívánják majd nemzetközi
ügyfeleiket is kiszolgálni.



Irány a BPO!

Szakál szerint az informatikai kihelye-
zéseket – attól függôen, hogy melyik cég
hogyan közelíti meg saját piaci helyét és
azon belül az operáció szerepét, sikerét –
még mindig az informatika stratégiai
voltáról folytatott vita határozza meg.
„A normál üzletmenetnél elvárható
belsô, de kívülrôl is teljesíthetô szolgál-
tatási szintet meghatározó, erôsen 
költségérzékeny vállalatok elôbb-utóbb
fontolóra veszik a tevékenységkihelye-
zést. Annak szintje azonban az infra-
struktúra és az alkalmazások üzemelte-
tését jelentô informatikai outsourcing-
tól mind feljebb tolódik, oda, ahol már 
a funkcionális üzleti területek (a hozzá-
juk tartozó infrastruktúrát és alkalmazá-
sokat is beleértve) kihelyezésének kérdé-
se vetôdik fel. Az EDS ezért – jelenleg 
árbevételének kb. 15 százalékát, de né-
hány éven belül annak dupláját célozva
meg – globális fejlôdése egyik motorjá-
nak a BPO-t tartja.”

Erôforrásközpont-dömping

A hagyományos informatikai
outsourcing-szolgáltatásoknál
végbemenô átfogó standardizálás az
ügyféloldali szolgáltatások mellett az
EDS mûködésének egységesítésével is
együtt jár. Az ennek hatásaként a konti-
nensek meghatározott országaiba tele-
pült osztott erôforrásközpontok közül –
az EDS szervezetén belül egyedülállóan
– Magyarországon négy is üzemel, há-
rom üzletifolyamat- és egy informati-
kai. Szakál szerint az új üzletek s a már
meglévôk átstrukturálásának eredmé-
nyeként idén májusra ezer fôt meghala-
dó létszámuk is ezt a tendenciát tükrö-
zi. „A létszámnövekedés bizonyos há-
nyada a hazai kihelyezések hozadéka,
de – elsôsorban a külföldi üzletek kap-
csán – felvételt hirdetve is jelentôsen
bôvültünk. A nemzetközi projektek al-
kalmával ugyanis az EDS-hez átkerülô
feladatok egy részét helyben, míg a tá-
volról elláthatókat az erre szakosodott
erôforrásközpontokból látjuk el. Ilyen
esetekben a szolgáltatás feltételeinek
teljesítéséhez a magyarországi

szolgáltatóközpont gyakran hirdet 
felvételt.”

A nemzetközi üzletekben érintett 
ügyfelek kiszolgálási helyének meg-
határozása az EDS hatáskörébe tartozik,
aminek költségelônyein esetenként 
a megbízóval is osztozik a szolgáltató.
Az erôforrásközpontokra alapozva nyúj-
tott globális szolgáltatások az árban
ugyancsak jelentkezô versenyelônyöket
is jelenthetnek.

Partnerkonszolidáció

Eredményesek azok az erôfeszítések
is, amelyeket az EDS három évvel koráb-
ban az üzleti világban kialakult képének
javítására tett. Az akkor bármilyen ve-
gyes platform üzemeltetésének ellátá-
sára képes, ebbôl a szempontból az
ügyfelek hardverszállítókra vonatkozó
preferenciáit maximálisan figyelembe
vevô szolgáltatóként ismert EDS ma
már technológiai partnereire (Micro-
soft, Oracle, EMC, Cisco, Dell, Xerox, SAP,
Siebel, Sun, Towers Perrin) támaszkod-
va szolgáltat. Szövetségüket közös be-
ruházások és kutatóközpontok is
erôsítik. Az utóbbiakban létrehozott, fi-
noman összehangolt technológiai plat-
form a korábbiaknál jóval tervezhetôbb
költségekre is garancia. Ez az IT-
szolgáltatások biztonsága és minôsége
mellett árszempontból szintén jobb
kondíciójú szolgáltatáskínálatot jelent 
a versenytársakénál. A technológiai

partnerség keretében létrejövô front-
office felhasználói felületek egységes
interfészen kapcsolódnak a háttérrend-
szerekhez, s magas fokú alkalmazás-
integrációs felületek közbeiktatásával 
a más rendszerekbôl származó adatok
azonos megjelenítésére is képesek.

„Eleinte csupán infrastruktúrát szol-
gáltattunk, majd a komplikáltabb alkal-
mazásszintek kialakításán is továbblép-
ve, a funkcionális területeket érintô 

üzleti folyamatokat elérve érkeztünk el
a jelenlegi állapothoz, ahol három 
folyamatra – beszerzés, pénzügy és
számvitel, valamint HR – összpontosí-
tunk. A továbbiakban a folyamat-
átalakítással együtt járó funkcionális 
területek kihelyezésére koncentrálunk,
aminek során az ügyfélkockázatok 
enyhítésére például az említett partneri
szövetség a garancia.”

Vonz, ami vonzó

Az EDS Magyarország hazai mûködé-
sét kedvezôen befolyásolják az egymást
katalizáló hazai és külföldi üzletek. „A
Matávval öt éve részleges IT-kihelyezés-
re kötött hétéves szerzôdésünk erô-
teljesen befolyásolta további mûködé-
sünket”– emlékszik vissza az indulás
éveire a vállalat elsô embere. „Erre 
alapozva – már alapvetôen az európai
piac kiszolgálására – jöttek létre hazai
szolgáltatóközpontjaink a magyar igé-
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nyeket kiszolgáló kisebb egységekkel. 
A növekedésünk által generált nemzet-
közi tudásimport hatására a bonyolult,
nagy volumenû üzletek levezénylésé-
ben is jobb helyzetbe került az EDS 
Magyarország, ami további nemzetközi
üzleteket vonzott. Az említetteket a
Matáv-szerzôdés katalizálta, új szolgál-
tatói helyzetünk viszont újabb hazai üz-
leteket gerjeszthet. Ha az eddigiekben
szóba került kompetenciáinkat igény hí-
ján mégsem kamatoztathatjuk idehaza,
az ugyan fájdalmas felismerés lesz, de
ettôl a nemzetközi piac még – ahogy
eddig is – igényt tart az általunk impor-
tált technológiákra, szolgáltatásokra,
szolgáltatási szintekre.”

„A Magyarországról kiszolgált, többsé-
gében BPO-szolgáltatásokra szerzôdött
ügyfélkörünk – folytatja Szakál – az Ügy-
félkapcsolati Központ esetében a konti-
nens német és angol nyelvû országaiból
származik, a többi területen pedig lefedi
a teljes EMEA-régiót (Európa, Közel-
Kelet, Dél-Afrika), de a hazai piacon is 
a folyamatosan megújuló üzletifolya-
mat-kihelyezési szerzôdések a dominán-
sak. A potenciális új ügyfelek irányába 
a meghosszabbított szerzôdések a leg-
hatásosabb marketingeszközeink.”

Szolgáltatói tapasztalatok

Outsourcing esetében a külsô és belsô
tényezôk függvényében folyamatosan
változnak a szerzôdések. Nem a módosí-
tások, hanem az újrakötések utalnak 
a szolgáltatással és a szolgáltatóval
szembeni elégedettségre. „Szolgáltatási
szintjeink és áraink versenyképességérôl
árulkodik – kiemelten a BPO területén –,
hogy ügyfeleink a szerzôdésmegújítás
elôtti piactesztelésüket követôen 
ismét mellettünk teszik le voksukat. 
A szerzôdések a megbízó elégedett-
ségétôl függetlenül maximum egy-
másfél év után – elsôsorban az üzleti
környezet változásait követve – módo-
sulnak. Ennek kezelése a megbízó és 
a szolgáltató részvételével és egyetérté-
sével folyó változásmenedzsmentet 
kíván meg, amelyre nézve szintén meg-
határozhatók a szolgáltatási szintek.
Költségcsökkentéssel jár például az 

üzemeltetés anyagi vonzatát befolyáso-
ló technológiai jellegû változás, de csök-
kenhetnek a költségek az ügyféllel való
közös kezdeményezés alapján is.”

Az outsourcingra jellemzô hosszú tá-
vú szerzôdések az elavuló technológiák
következtében változtatásra szoruló
szolgáltatási definíciók
miatt is módosulhat-
nak. „Lényeges válto-
zást produkált az öt-hét
évvel ezelôtti állapotok-
hoz képest a mobilesz-
köz-használat – említ
meg egy konkrét példát
Szakál –, így ma már a
hazai menedzsereknek
is kedvelt készülékei az
akkor még ismeretlen
PDA-k. Az ügyfél módo-
sult viselkedési szokásai
új szolgáltatásokat igé-
nyelhetnek, sôt akár 
bizonyos szolgáltatások
egymásba is épülhet-
nek. Így például, mivel
az EDS már évek óta
üzemeltet BlackBerryt és hasonló mo-
bileszközöket, több nemzetközi mobil-
szolgáltató is vállalatunktól rendeli
meg ezek háttértámogatását, s termé-
szetesen a technológia hazai elterjesz-
tésében érdekelt magyar mobilszolgál-
tatók számára, ha élni kívánnak vele,
ugyancsak rendelkezésre áll.”

„Alapvetôen befolyásolják a szer-
zôdéseket a gazdasági, társadalmi, 
politikai hatások, az exportôröket ki-
emelten érzékenyen érintô árfolyam-
mozgások, de ezek irányának befolyá-
solása helyett a stabilitásban vagyunk
érdekeltek. Ezért kellene a politika
szereplôinek a gazdaság fejlôdése, 
a befektetési kedv fokozása érdekében
a gazdaságot alapvetôen befolyásoló
kérdésekben megegyezniük” – teszi
hozzá az EDS Magyarország ügyvezetô
igazgatója.

Gyakorlatilag minden szerzôdést érin-
tenek az áfával kapcsolatos intézkedé-
sek. Jelentôs áfacsökkenés esetén az
idehaza csekély outsourcing-affinitást
mutató bankok veszteségei kihelyezés-
sel kedvezôen befolyásolhatók. Az

euróövezethez való csatlakozáskor az
árfolyamkockázatok kikerülnek 
a szerzôdésekbôl. Ezeken jelenleg – a
megállapodásokban foglaltak szerint –
különbözô mértékben osztozik az ügy-
fél és a szolgáltató.

Átvesz és megtart

Az EDS-nél szerencsés helyzet alakult
ki. Nagyszámú dolgozó átvételével járó
hazai üzletkötéseik során létszámigény-
növekedést generált a magyarországi
tevékenységükben épp felfutóban lévô
szolgáltatásexport, ami új lehetôséget
kínált a munkatársak kapacitásának
megfelelô kamatoztatására.

A szolgáltatócéghez átkerülôk kétféle
módon reagálnak a munkakörnyezet-
váltásra. Az új vállalati kultúrához nehe-
zen alkalmazkodók önként távoznak. Az
agilis, ambiciózus, karrierépítésben, ta-
nulásban érdekelt kollégák viszont, élve
a kínálkozó lehetôségekkel, más ügyfe-
let kiszolgálva, új területen vagy a rang-
létrán feljebb lépve kerülhetnek új pozí-
cióba. A munkatársaknak nyújtott 
HR-támogatás nemzetközi szinten 
egységesen szabályozott.

Az informatikai outsourcing és a BPO
területén dolgozók találják meg legin-
kább számításukat, körükben a leg-
kisebb a fluktuáció.
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A potenciális ügyfeleket elsôsorban a kihelyezés elônyei-

vel lehet meggyôzni. Ehhez célszerû a cégen belüli informatika

fájó pontjainak orvoslását elôtérbe helyezni, vélik a szakértôk.

A meggyôzés eszközei

Ilyenek például a gyakran – többek között a rejtett költségek, a

hirtelen szükségessé váló javítások, a technológia vagy a vállalat

fejlôdése által megkövetelt cserék, bôvítések stb. miatt – áttekint-

hetetlennek és így tervezhetetlennek látszó költségek. Csábító 

lehet tehát a kihelyezés havi fix költségeinek hatására áttekint-

hetôbbé váló költséggazdálkodás. Csökken az IT-tôl többnyire

idegenkedô, de annak szükségét mind jobban érzô vezetôk kihe-

lyezett tevékenységgel kapcsolatos felelôssége. Egy jól megvá-

lasztott, az érintett terület teljes IT-kompetenciájával rendelkezô

szolgáltató ugyanakkor az informatikai szolgáltatás minôségi

szintjén is javít. Az outsourcinghoz az átláthatóság és a célok tel-

jesülése érdekében gyakran folyamatracionalizálás is társul. Ez 

a vállalatok – kiemelten a középvezetôk – kevésbé kedvelt, a meg-

szokott, de már nem elég hatékony, viszont költséges sémákat

megbolygató területe. A vele szembeni ellenállás leküzdésében 

a vezetôk hozzáállása, ahogy azt a Volánbusz Rt.-nél végrehaj-

tott, BPR-ral fûszerezett projekt is mutatja, sokat segíthet.

A bevezetôben említett konferencián Kiss Tibor, a terület szakér-

tôje a kihelyezés további elônyei között a tôke- és erôforráshiány

feloldását, a piaci változások által megkívánt változásmenedzs-

ment gyorsulását említette, de a cash-flow gondokon is enyhít-

hetnek az eszköz- és HR-átvétellel járó erôforrás-kihelyezések.

A költség az úr

Két út kínálkozik megtakarítási lehetôségként, mondta Kiss,

az adatközpont-konszolidáció, illetve annak kihelyezése. Míg

az elsô esetében az adatmûveleteket több helyszínrôl egyet-

len (a társaság tulajdonában lévô) helyszínre telepítik, addig

az outsourcing kapcsán a megbízó adatközponti mûködteté-

sét helyezik át az informatikai szolgáltató által kezelt nagy

adatközpontba. A választást a költségcsökkentési adatok is

segíthetik, amelyek az adatközpont-konszolidációnál 5-10, 

a kihelyezésnél pedig 15-20 százalékkal kecsegtetnek.

Az IT-outsourcing költséget csökkentô hatásai – eszköz és

szolgáltatás szerinti  bontásban

CPU tartalék-erôforrások csökkenése révén kisebb 
rendszerintegrációs tevékenység; csúcsidôszakban igény 
szerinti erôforrás-rendelkezésreállás

Lemez- kisebb rendszerintegrációs tevékenységek; csökkenô 
egységek tartalék erôforrások

Szoftver megosztott használat; kedvezô licencfeltételek

Személyzet felesleges feladatok/funkciók az üzemeltetés és 
a rendszertechnológia területén

Iroda/energia adatközpont-létesítmények bezárása; energiatakarékosság; 
a csökkent hardverigény miatt kisebb helyszükséglet

Hálózat távoli hálózatok vagy távoli nyomtatási szolgáltatások

Költség- a nagyobb felhasználói közösséget kiszolgáló szolgáltató 
hatékony hasznosítja a méretébôl fakadó gazdaságosságot
service desk

Desktop- egységes, szabványosított irodai környezet és folyamatok; 
menedzsment központi távoli irányítás és segítség; rugalmasan 

biztosított szoftverkörnyezet

Desktopmenedzsment

A T-Systems informatikai outsourcing-szolgáltatásai közül

Kiss Tibor többek között a desktopmenedzsmentrôl, annak

szolgáltatási szintjeirôl és a szolgáltatáshoz fûzhetô extrákról

beszélt. Az átmeneti és opciós szolgáltatások mellett 

a menedzsmentszolgáltatások, az életciklus-menedzsment és

a hardver-rendelkezésreállás jellemzôire is kitért.

Kihelyezés elméletben és 
gyakorlatban
A magyarországi informatikai kihelyezési piac szereplôi között – a dealek méretét és a költéseket tekintve is – az

élmezônyben lévô T-Systems Hungary Kft. 2008-ig a legnagyobb hazai informatikai outsourcing-szolgáltatóvá

szeretne fejlôdni. Az IT-szolgáltatások egészét nézve is élenjáró s célként a harmadik helyet kitûzô, nemzetközi

hátterû vállalkozás céljainak realitását a mögötte álló Deutsche Telekom cégcsoport és a T-Systems Hungaryban

szerzett kisebbségi Magyar Telekom-részesedés is növelheti. A T-Systems Internationallal tavaly kötött stratégiai

szerzôdés értelmében a magyarországi leányvállalat a távközlési cég ügyfeleinek is felajánlhatja szolgáltatásait. Az

alábbiakban a kihelyezés problematikáját is érintô, közelmúltban tartott konferenciájukon hallottakra támaszkodva

tekintjük át különbözô informatikai outsourcing-szolgáltatásaik lényegét, jellemzôit és azoknak a megrendelôk

versenyhelyzetét pozitívan befolyásoló hatásait, néhány, évek óta mûködô deal jellemzôire is kitérve.

FEKETE GIZELLA
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Az informatikai outsourcing-szolgáltatás összetétele

Átmeneti due dilligence; szolgáltatási folyamattervek; 
szolgáltatások infrastruktúratervek

Opciós üzenetküldô rendszer; mobilitás; biztonság; nyomtatási 
szolgáltatások szolgáltatás; fájlkiszolgálás; LAN-szolgáltatások

Életciklus- beszerzés; konfigurálás; telepítés; felhasználó-
menedzsment menedzsment; MAC/R; service desk; break/fix; 

szoftverfejlesztés

Menedzsment- mérnöki tervezés; problémakezelés; megrendelés-
szolgáltatások menedzsment; tárgyieszköz-kezelés; szolgáltatás-

menedzsment; riporting

Hardver- standard desktop hardver; standard notebook hardver
rendelkezésreállás

A szolgáltatási szintek két kategóriában, a szolgáltatás, illet-

ve a rendelkezésre állás idôszakára, a hardverrel és a szoftver-

rel kapcsolatos „move, add, change, remove” teendôkre, vala-

mint a hibaelhárításra vonatkozóan meghatározottak. Az ext-

rák többek között licencmenedzsment-, levelezési, üzenetkül-

dési, archiválási, fájlkezelési, illetve tanúsítvány alapú bizton-

sági szolgáltatásnyújtást jelentenek.

A desktopmenedzsment ügyfelek által élvezett elônyei között

Kiss Tibor elsôként a korábbinál nagyobb rugalmasságot említet-

te, amit többek között a dolgozói termelékenység és a PC-s rend-

szerminôség növekedésével, a nagyobb vállalkozói szabadsággal

és az alapvetô üzleti tevékenységre jutó több idôvel és erôforrás-

sal indokolt. Másodikként a növekvô felhasználói elégedettséggel

érvelt, amit az állásidô jelentôs csökkenésével, a szolgáltatási

szint növekedésével, valamint a termékek és szolgáltatások gyors,

feladat alapú ellátásával is alátámasztott. A harmadikként felso-

rolt garantált költségtakarékosság mellett a korábbihoz viszonyí-

tott akár 30 százalékos TCO-csökkenést, az egylépéses megoldás-

nak a költségekre gyakorolt jótékony hatását és a hatékonyabb,

eredményesebb erôforrás-használatot hozta fel érvként.

Rugalmasság

A rugalmasság iparágtól, szervezetmérettôl és -típustól függet-

len növelésének lehetôségével kecsegtet a T-Systems Dynamic

Computing IT-outsourcingszolgáltatása. Az automatizált, stan-

dardizált, forgalmazófüggetlen szolgáltatás nagy elônye a kizáró-

lag az aktívan használt funkciók és erôforrások utáni fizetés.

SAP – kívülrôl

Más szolgáltatókhoz hasonlóan a T-Systems IT-kihelyezési

szolgáltatásai között is kiemelt helyen szerepel az SAP-

üzemeltetés, amit többek között a BKV, a Magyar Telekom és 

a BAT számára nyújtott. Ennek keretében a szerverüzemeltetés

(beszerzés, installálás, üzemeltetés), a háttértármenedzsment,

az adatbázis-karbantartás és -felügyelet, valamint az SAP-

bázisszolgáltatás mellett többek között a folyamatos üzletme-

net biztosítására – a katasztrófaelhárítást is beleértve –, SAP-

tanácsadásra, testre szabásra, verzióváltásra, auditálásra, ese-

mény- és hibakezelési támogatásra is van lehetôség. Az ügyfe-

leknek az SAP-üzemeltetés kihelyezése melletti döntését alap-

vetôen a garantált szolgáltatási szintek (válaszidô, rendelkezés-

re állás, adatmentések stb.), a piacon ma igen magas árú, vagyis

házon belül komoly költségtényezôt jelentô SAP-szakértelem, 

a fix költségek elôre tervezhetôvé válása és a felsoroltakból 

adódó jelentôs költségcsökkenés ígérete befolyásolta.

Ahol már mûködik

A Magyar Telekommal SAP- és hardverüzemeltetésre kötött

szerzôdés eredményeként az üzleti tevékenységek szempontjá-

ból kritikus rendszerszolgáltatások házon kívülre kerültek 

a Matávnál. Szolgáltatóként a T-Systemsé a teljes felelôsség az

1400 felhasználót kiszolgáló SAP-alaprendszerért és a hardve-

rért. Az SAP-modulok és -verziók tekintetében az SAP-val, a RISC-

szerverek kapcsán az IBM-mel kötöttek partneri szerzôdést.

A Magyar Telekomnál végrehajtott IT-kihelyezést követôen

nyújtott T-Systems-szolgáltatások

Alkalmazásmenedzsment SAP Basis-üzemeltetés és -támogatás

Rendszerintegráció SAP-projektszolgáltatások

Service desk integrated service desk – SPOC

Computing services szerverek, mentési rendszerek üzemeltetése, 
IT-folyamatossági szolgáltatások

A British American Tobacco (BAT) számára a T-Systems nemzet-

közi szinten, a feladatokat Magyarországról elvégezve nyújt szol-

gáltatásokat. A kihelyezés révén a T-Systemst terheli az SAP és az

MQ sorozatú rendszerek napi üzemeltetésének felelôssége 12 or-

szág 25 SAP-rendszere és 7800 SAP-felhasználója tekintetében.

A BAT-nál végrehajtott IT-kihelyezést követôen nyújtott 

T-Systems-szolgáltatások

Service desk integrált szolgáltatópult – SPOC

Computing services SAP-rendszerek üzemeltetése

A BKV Rt.-vel alkalmazás- és infrastruktúra-kezelési szolgál-

tatásra kötött tíz évre szóló szerzôdést a T-Systems. A szolgál-

tató az SAP és a testre szabott megoldások, valamint 1800 PC

üzemeltetéséért és 1300 SAP-felhasználó zavartalan munká-

jáért felelôs. A szervertámogatás és a nyomtatók kapcsán 

a HP-vel, a PC-k szállítójaként a Fujitsu-Siemensszel, a licencek

és a harmadik szintû támogatás tekintetében a Microsofttal,

az Oracle-lel és az SAP-vel léptek partnerkapcsolatra.

A BKV Rt.-nél végrehajtott komplex kihelyezést követôen

nyújtott T-Systems-szolgáltatások

Service desk integrált szolgáltatópult – SPOC

Managed desktop services telepítés, karbantartás, áttelepítés

Computing services RISC és Intel alapú szerverek üzemeltetése
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A Volánbusz Rt. vezetése a környe-
zeti változásokra idôben adott, meg-
felelô reakciók érdekében jól definiált
mutatók szerint végzett vizsgálatot. Az
utolsó tíz év tendenciáit áttekintô
2002-es elemzés eredményei a hatéko-
nyabb mûködtetést s ehhez a stratégiai
kitörési pontok megkeresését sürgették,

valamint üzleti folyamataik informati-
kai támogatásának negatívumaira is 
rámutattak. A technológiailag elavult
infrastruktúra mellett az alkalmazások
szintjén, az egymással csak részben
kommunikációképes, szigetszerû, több-
nyire egyedi tervezésû programok ese-
tében is integrációra volt szükség.

„A vállalat mûködésének megújítása
kapcsán az informatikai támogatás
megtervezéséhez – a korábbi folyama-
tok felmérésén túl – csak a változás
szükségességét jelzô pontok meghatá-
rozását követôen lehetett a specifiká-
ciók alapjául szolgáló részletes folya-
mattervet elkészíteni” – mondta

Az újraszervezéstôl 
a kihelyezésig
IT-projekt a Volánbusz Rt.-nél
Három évvel ezelôtt a Volánbusz Rt. menedzsmentje a szervezeti átalakítás és az ezzel járó üzleti folyamatátszerve-

zés mellett döntött. A felmérésekben, az üzleti folyamatok megtervezésében, az elektronikus támogatást megvalósí-

tó integrált informatikai rendszerrel szembeni követelmények meghatározásában az IFUA Horváth & Partner ta-

nácsadócég volt segítségükre, a rendszer megtervezésére, implementálására, majd ezt követô üzemeltetésére kiírt

tendert pedig a T-Systems Hungary Kft. nyerte meg. A projektet a Volánbusz Rt. részérôl Sebestény Enikô ügyviteli

igazgató, a T-Systems projektmenedzsereként Verô András felügyelte.

FEKETE GIZELLA

tanácsadó {} outsourcing

A 2004. március 1-jei szerzôdéskötést követôen indult, két fá-
zisra bontott fejlesztés elsô, 2005. január 1-jén záródó szaka-
szával szembeni követelményként az SAP-val és a Traffickal
összefüggô legfontosabb funkciók megvalósítását határozta
meg a Volánbusz Rt. A fejlesztô és szolgáltató cég azonos vol-
tát kihasználva – az infrastruktúra-fejlesztés, a hardver- és
szoftvereszköz-beszerzések mellett – az említett szerzôdéskö-
téssel szinte egy idôben már a tíz évre szóló kihelyezési meg-
állapodás elôkészületei is folytak. A negyedik negyedév végén
megkezdett átadást követôen, 2005. január 1-jén életbe lépett
a két vállalat között a Volánbusz meglévô infokommunikációs
rendszerének mûködtetését és gazdaságos bôvítését célzó
szolgáltatási szerzôdés is. Az ekkorra elkészült, a Volánbusz ál-
tal jóváhagyott fejlesztések garanciális karbantartását, az in-
tegrált rendszer funkcióinak durván 80 százalékát megvalósí-
tó alkalmazások felügyeletét és második szintû támogatását
– a szerverek és köztes szerverek üzemeltetését is beleértve –
a T-Systems végzi. Ennek módját és az elvárt szolgáltatási

szinteket az üzemeltetési szerzôdés tartalmazza. A kevésbé
kritikus felhasználói folyamatokat érintô, január 1-jén indult
második fejlesztési fázis november 30-ai lezárását követôen
az érintett tranzakciók üzemeltetését is átveszi a szolgáltató.

A Volánbusz a meglévô erôforrások minél hatékonyabb ki-
használását szem elôtt tartva – elsôsorban a végpontokon ta-
lálható PC-ket hasznosítva – veszi igénybe a T-Systems szol-
gáltatásait. Így a jövôben az integrált informatikai rendszer
részévé váló eszközök cseréje a T-Systemsszel kötött üzemel-
tetési szerzôdés keretében, az ott meghatározott paraméte-
rek szerint történik.

A végsô kialakításban az integrált programok a T-Systems
birtokában lévô és általa mûködtetett központi szerveren fut-
nak. A személyi számítógépek és a Microsoft-szoftverek üze-
meltetésérôl és karbantartásáról a szolgáltató gondoskodik,
ám azok a csere idôpontjáig a Volánbusz tulajdonában ma-
radnak. A T-Systems SAP-val kötött speciális, meghatározott
felhasználószámra szóló licencszerzôdése a Volánbusz szá-
mára kizárólagos használatot garantál. A licencek telepítésé-
ben, a LAN-hálózat hibáinak felderítésében és javításában
szintén a T-Systems az illetékes.

Projektfázisok
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Sebestény Enikô. „Az integrált vállalat-
irányítási rendszer bevezetésének
konkrét feladatként való megfogalma-
zásakor már rendelkezésre álló új üzle-
ti folyamatok tervezése során az IFUA
a szervezet, a folyamat és az irányítási
rendszer átalakítására vonatkozó cél-
kitûzéseket, valamint az integrált
rendszer által támasztott követelmé-
nyeket vette figyelembe.”

Folyamatok és fázisok

Az IFUA tevékenységének outputja-
ként 2003 második felére a szigetszerû
megoldásokat felváltó integrált infor-
matikai rendszerrel kapcsolatos köve-
telmények és annak funkciói már ren-
delkezésre álltak. A Volánbusz Rt. core
businesse, a közlekedés (a forgalom-
lebonyolítás, valamint a jegyértékesítés
mint kereskedelmi tevékenység stb.)
mellett a ráépülô adminisztrációs,
üzemgazdasági (logisztikai, anyag-
ellátási, infrastruktúra- és jármû-
karbantartási stb.), valamint a humán-
ügyviteli, illetve a pénzügyi, számviteli
és controllingfolyamatok, illetve 

a dokumentumkezelés is informatikai
támogatásra várt.

A közlekedési társaság munkatársai-
val közösen kialakított „finomkoncepci-
ók” – funkciók, lekérdezések, képernyô-
tervek stb. – megfogalmazását követô-
en a rendszerfejlesztési és bevezetési
fázis 2004 márciusában a T-Systems
szakértôi irányításával indult. A na-
gyobb zökkenôktôl mentes lebonyolí-
tásban a Volánbusz vezetôi, köztük az
ügyviteli igazgató tapasztalatai segítet-
tek. A projekt során bevezetett integrált
informatikai rendszerben az ügyviteli
folyamatok elektronizálására az SAP-t, 
a közlekedésspecifikus teendôk ellátá-
sára a BKV-nál már bizonyított Trafficot
alkalmazták, míg a dokumentumkeze-
lést a Kontor workflow automatizálja.

Elôrelátás, kompromisszumok

A fejlesztési idôszakot és a kihelyezési
szerzôdés megkötését is a két fél közöt-
ti folyamatos kommunikáció és egyez-
tetés jellemezte. Az üzleti oldalról indu-
ló elképzelések realizálását a T-Systems
tanácsadóinak kellett a programok ke-

retei között tartani. Ennek során a Vo-
lánbusz szakemberei és vezetôi –
ugyan nehezen mondva le kezdeti 
elképzeléseikrôl, de a best practice, va-
lamint a programok könnyebb és gyor-
sabb integrációja érdekében – megba-
rátkoztak azzal a gondolattal, hogy op-
timalizálni kell a megvalósítani kívánt
funkciók számát. Az elsô fejlesztési sza-
kaszban elkészült megoldás egészsé-
ges kompromisszum eredménye. Az
ügyviteli igazgató a sikeres specifikáci-
óval magyarázza az üzleti folyamatok-
kal kapcsolatos elvárásaik és céljaik
megfelelôségét. A külsô környezeti, il-
letve a cégen belüli változások operatív
szintû megjelenítéséhez szükséges be-
avatkozásokra a projektköltség 10-15
százalékát különítette el a Volánbusz
Rt. A projekt elôkészítésébe az érintett
folyamatokhoz tartozó vezetôk mind-
egyikének bevonása, a kezdetektôl
meglévô felsô vezetôi támogatás és 
a belsô kommunikáció hangsúlyos vol-
ta az emberi oldalon támadó nehézsé-
gek megoldását szolgálta.

A fejlesztô és szolgáltató szerepét is
betöltô T-Systems a fejlesztéseknek az



üzemeltetés optimalizálását célzó
irányára is hatni tudott. Ennek sikeré-
ben jelentôs szerepe volt a vállalat két
érintett üzletágától a projekt felügyele-
tére megbízást kapó Verô Andrásnak.

Az outsourcing szempontjából átme-
netiként definiált jelenlegi idôszak 
a kihelyezési szerzôdésben rögzített
SLA-szintek meghatározására is szolgál.
„Ezalatt a szolgáltatóval közösen a szol-
gáltatási szintek mérésének mikéntjén
túl a leképezésüket szolgáló paraméte-
reket és az ezektôl való eltérések miatti
következményeket is meg kell határoz-
nunk” – sorolja a jelenlegi teendôket az
ügyviteli igazgató.

A kultúraváltás velejárói

Mivel az üzleti folyamatokra vonatko-
zó célállapotok a támogató technológi-
ának is függvényei, gyakorlati átalakítá-
sa komoly tervezést és koordinációt
igénylô, csakis a rendszerbevezetéssel
párhuzamosan végezhetô feladat. „A
munkamegosztásra vonatkozó tervek-
ben, különösen a decentralizált folya-
matoknál, alapvetô feltétel a különbözô
területeken dolgozó kollégák azonos in-
formációkhoz jutását, az adatok kelet-
kezési helyén történô adatbevitelt biz-
tosító informatikai rendszer megléte” –
magyarázza Sebestény Enikô. „Az üzleti
folyamatok átalakítása és az azokat tá-
mogató informatikai rendszer beveze-
tése két, egymásra ható folyamat, ame-

lyet sokkal egyszerûbb megtervezni,
mint megvalósítani. Az átalakítások ál-
tal indukált szervezeti mozgások, fel-
adatátcsoportosítások, a dolgozók
munkavégzését érintô változások stb.
végrehajtása embert próbáló, a munka-
végzés helyét, technológiai támogatá-
sát és az ehhez kötôdô ismereteket egy-
aránt érintô feladat.”

A technológiai és üzleti változások 
sikerét a vállalati kultúra szintén jentô-
sen befolyásolhatja. Sebestény Enikô
úgy gondolja, hogy az emberi tényezô-
tôl erôsen függô kultúraváltás katali-
zálható ugyan az új technológia beve-
zetésével támasztott követelmények-

kel, de így is bonyolult és hosszú 
folyamat. „Kellô motiváció híján az új
technológia által diktált sebességgel
versenyt tartani képtelen, tanulni már
nem kívánó munkavállaló általában
önként elhagyja a számára idegenné
vált terepet. A fogékony, tanulásra nyi-
tott, karrierben is gondolkodó dolgozók
viszont kedvüket lelik a változásokban.
Az átalakulás irányítható elemeire 
koncentrálva a kultúraváltásból adódó
traumák csökkenthetôk.”

BPR – vihar nélkül

Mivel minden mozzanatában a meg-
lévô munkavállalói állományt érintô vál-
tozásról volt szó, annak zökkenômen-
tességét csak az érdekképviseletekkel

egyeztetve lehetett garantálni. A válla-
latvezetés a belsô emberi erôforrás tu-
dását és ismereteit bôvítve, a meglévô
kollégákkal megvalósított átalakulási
folyamatot támogatta. Sebestény Enikô
szerint az egyik kulcskérdés az, hogy 
a részt vevô emberi erôforrás miként és
milyen mértékben állítható a változások
mellé. „A megvalósítás során a korábbi-
tól eltérô fizikai és technológiai környe-
zetben – az átalakulás idôszakára esett
a Volánbusz népligeti székhelyének és
pályaudvarának birtokba vétele – vég-
zett munka generált ugyan némi ellen-
állást, de már a várt kedvezô hatások is
érzékelhetôk. Egy átfordulási pontot 
követôen – a megszerzett és már gya-
korlattal ötvözött új tudás birtokában –
a piacképesebbé és így magabiztosabbá
válás lehetôségét látva benne elsôsor-
ban a fiatalok és a középkorúak élik meg
pozitívan a történteket.”

A Volánbusz a bevezetés idôszakára
esô költözésre is kiterjedô, szervezeten-
kénti átalakulási koncepciót dolgozott
ki. Ez képezte a részletes, a tevékenysé-
get és a munkaköröket stb. is érintô ter-
vek alapjait. A projekt sikerének újabb
próbakövét a külsô tanácsadóknak az
átalakítási terv végrehajtásának mi-
kéntjére, annak erôforrás-szükségletére
vonatkozó elméleti megállapításai és az
átalakulást végrehajtó, a feladatokat, il-
letve az azokkal járó kockázatokat válla-
ló belsô vezetôk tettei közötti egyensúly
megteremtése jelentette. A Volánbusz
mára ezen is túljutott.

Az eddigi eredmények

A folyamatok átalakítása, a rendszer-
fejlesztés és -bevezetés, illetve a kihe-
lyezés végrehajtása egyaránt megállás
nélkül zajlik, vagyis az informatika át-
alakításának lépései a határpontokkal
tagolt strukturális változásokkal párhu-
zamosak. Az informatikai rendszer kata-
lizátorként hat az üzleti folyamatok át-
alakítására és hatékonyabbá tételére.
Minél elôbbre jutnak a megvalósítás-
ban, az átalakítás résztvevôi bôvülô is-
mereteik birtokában annál bátrabban
csatolnak vissza folyamataik elejére, 
a hatékonyságnövelési elképzelések
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megvalósulása érdekében felülvizsgál-
va a korábban tervezetteket, s ha szük-
séges, módosításokat végrehajtva. Ezért
a várt eredmények csak a munkák befe-
jezését követôen, bizonyos idô elteltével
mutatkoznak meg.

Az integrált rendszer éles indulása és
üzemeltetésének átadása a 2005. janu-
ár 1-jével kezdôdô, már az új szervezeti
felépítés szerinti munkavégzéssel esett
egybe. Mivel az elôzô évet még érte-
lemszerûen a korábbi rendszerben zár-
ták, az erôforrások átcsoportosítása
nem egyik pillanatról a másikra történt,
így az üzleti folyamat átszervezésétôl
elvárt hatékonyságnövelés is késôbb
érzékelhetô.

Krízishelyzet nélküli  outsourcing

Ugyancsak emberi, vezetési, valamint
kommunikációs kérdés, hogy katasztró-
faként, a vezetés által hozott rossz 
döntésként, a munkaerô elleni támadás-
ként élik-e meg a vállalaton belül mara-
dottak – illetve esetlegesen a kihelye-
zettek – az informatikai outsourcingot,
vagy hatékonyságnövelô, esetleg költ-
ségcsökkentô s így a vállalat szempont-
jából elôremutató stratégiai lépésként.
A Volánbusz Rt. vezetése már az átala-

kulási folyamat kezdetén beépítette
kommunikációjába a rendszerfejlesz-
tést követô üzemeltetési elképzelését.
Így a munkavállalók értékteremtésben
betöltött késôbbi helyére vonatkozó el-
képzelések is idôben eljutottak a dolgo-
zókhoz. Az IT-kihelyezés ez esetben
nem járt HR-kihelyezéssel, így házon
belül keresték és találták meg kis létszá-
mú IT-csapatuk szerepét az új felállás-
ban. Mivel az átalakulás az üzleti (keres-
kedelmi, forgalmi stb.) folyamatokban
is változást kívánt meg, a belsô munka-
erôpiac lehetôségeit kihasználva mind-
össze egy informatikus kollégának kel-
lett távoznia. „A nálunk maradtak közül
néhányan az informatika üzemelteté-
sével összefüggésben kapcsolattartás-
sal járó koordinációs feladatokat végez-
nek” – sorolja Sebestény Enikô. „Az át-
menet idôszakában a szolgáltatási 
szintek teljesülésének figyelésén túl az
informatikai rendszerelemek szükséges
módosításainak meghatározásában és
a végrehatás ellenôrzésében is részt
vesznek, de az esetleges további szerve-
zeti változások menedzselésében
ugyancsak számítunk rájuk.”

A T-Systems oldalán is elégedettek 
a projekt menetével, alig akadt a mun-
kát hátráltató esemény. Verô András

egyedül a korábbi szigetmegoldások-
hoz szokott dolgozóknak az integrált
rendszertôl, illetve a kihelyezés kapcsán
életbe lépô hibák, illetve kezelési prob-
lémák megoldására kidolgozott proto-
kolloktól való idegenkedését említi. 
„A Volánbusz dolgozói számára a mai
napig szokatlan a hibák központi
helpdesknek történô bejelentése, 
amelyek ráadásul nem azonnal, hanem
a szerzôdésben rögzített idôn belül ke-
rülnek orvoslásra. A bevezetések alatt,
elsôsorban a dolgozók gyakorlatlansá-
gából adódóan, a normál mûködés ide-
jén megszokottnál jóval több helpdesk-
hez fordulás a késôbbiekben mérséklô-
dik, így a válaszadás ideje is rövidül. 
A hibakorrekciónál azonban integrált
rendszer esetén a rendszer más elemei-
re való esetleges nem kívánt hatással is
számolni kell, ami már önmagában 
a szigetrendszereknél megszokottnál
hosszabb átfutási idôt jelenthet. Az ok-
tatás során a rendszerhasználatba elsô-
ként bevezetett kulcsfelhasználók is se-
gítenek az új helyzettel azonosulni még
nem képes dolgozókkal megértetni az
integrált rendszer és az informatika ki-
helyezésének lényegét, pozitív hatásait,
s így elfogadtatni az ezekbôl adódó
változásokat.”

tanácsadó {} outsourcing
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2004 jelentôs változást hozott az
erôforrás-kihelyezés területén, mivel
megszûnt az IT-outsourcing dominan-
ciája: a nem informatikai jellegû kihe-
lyezések több mint 40 százalékkal át-
vették a vezetést, s jellemzôen olyan
tevékenységek kerültek a kihelyezések
középpontjába, mint a pénzügy, 
a marketing és a humánerôforrás-
menedzsment.

Az emberierôforrás-menedzsment te-
rületén a leginkább outsourcing után
kiáltó terület mindig is a bérszámfejtés
volt, mivel az erre vonatkozó jogsza-
bályok sûrûn változnak, s házon belüli
intézése mind az informatika, mind az
emberi erôforrás szempontjából magas
szintû és speciális tudást, valamint fo-
lyamatos menedzselést igényel.

A bérszámfejtés-kihelyezés területén
piacvezetônek számító Nexon ma már
több mint 60 000 magyarországi 
munkavállaló bérét számfejti a
nexONSOURCE megoldás segítségével.

„Sok érvet és ellenérvet hallottunk
már az outsourcing-megoldásokkal

kapcsolatban” – mondta Angyal

Gábor, a Nexon kereskedelmi
igazgatója. „A bérszám-

fejtés területén az

outsourcing kiemelkedôen sikeres üzle-
ti modellnek bizonyult, így 2004-ben
ezen üzletágunk részesedése a teljes ár-
bevételbôl elérte a 33 százalékot.”

„A kihelyezésnek köszönhetôen na-
gyon komoly energiákat tudtunk átirá-
nyítani olyan egyéb személyügyi tevé-
kenységekre, amelyeket stratégiailag
fontosabbnak tartunk a bérszámfejtés-
nél. Így számunkra az outsourcing nem-
csak költséghatékonyabb megoldást 
jelent, de hosszú távú stratégiai elô-
nyökkel is jár” – nyilatkozta Papp Péter,

a 10 000 alkalmazottat foglalkoztató,
bérszámfejtését teljes egészében 
a Nexonra bízó Flextronics humánerô-
forrás-vezetôje.

Természetesen a humánerôforrás-
gazdálkodás területén nem a bérszám-
fejtés az egyetlen kihelyezhetô folya-
mat, így például a toborzás-kiválasztás
elsô fázisainak fejvadászcéggel való el-
végeztetése is outsourcingnak számít.
Arra szintén van példa, hogy az egész
HR-tevékenység – a toborzás-kiválasz-
tás, a képzés és a változásmenedzs-
ment – egyaránt külsô szolgáltatóhoz
kerül. Ennek okát elsôsorban a költség-
hatékonyságban, az alaptevékenységre
koncentrálásban látja Ocskay Szilárd,

a Nexon ügyvezetôje. „Minden, ami 
a fô üzleti tevékenységtôl elvonja 

a figyelmet, egyben csökkenti a haté-
konyságot. Egy szervezet nem tud-

ja a mûködéséhez szükséges
minden területen gazdasá-

gosan kiépíteni és fenn-
tartani a csúcsminô-
ségû ellátást, így ha
a kihelyezett tevé-

kenységre fordított
idô alatt a fôprofillal na-

gyobb nyereség realizálható,
mindenképpen érdemes outsourcing-

megoldást alkalmazni” – hangsú-
lyozta a szakember.

HR-rendszerek kihelyezése
Az emberierôforrás-tevékenységek kihelyezése ma még újdonságnak számít a piacon, de az outsourcing a kisebb

stratégiai jelentôséggel bíró területeken – például a bérszámfejtésben – máris elfogadott gyakorlattá vált.

tanácsadó {} outsourcing
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A rendezvény a regionális központok sikeres gyakorlatait
bemutató szaknappal indít, ahol a szakemberek többek kö-
zött a legújabb trendekkel, ügyfél-kiszolgálási BPR-

módszerekkel, valamint a CRM eredményes technikáival is-
mertetik meg az érdeklôdôket.

Az elsô konferencianapon (október 25.) megtudhatjuk, hogy
mit tanulhat egy hazai ügyfélszolgálat a nemzetközi cégek
gyakorlatából, hogyan tudatosítható a menedzsmentben 
a call center mint profitcenter jelentôsége, mit vár a felsô 
vezetés az ügyfélszolgálattól, valamint milyen szervezeti fel-
építés felel meg a legújabb kihívásoknak. A délután folyamán
vállalati gyakorlati példákon keresztül külön szekciók világíta-
nak rá az outsourcing vagy insourcing, valamint az „inhouse
outsourcing” elônyeire, hátrányaira, továbbá az integrált 
információbázis és a rugalmas, gyors ügyfélkövetés 
manapság egyre inkább jelentkezô követelményére.

A második nap során a hatékony folyamatvezérlés és üze-
meltetés kerül górcsô alá az IVR vagy élô hang, illetve kiszol-

gálás vagy önkiszolgálás dilemmáinak megvitatásával egye-
temben. A szekciók az értéknövelt szolgáltatások, valamint az
új inbound és outbound megoldások, illetve a kritikus hu-
mánpolitikai kérdések – a kiválasztás, a megtartás és az alter-
natív foglalkoztatási formák – feltárásával foglakoznak.

A konferencianapokon Székely Tamás, a Tréning Centrum
Magyarország Szervezetfejlesztési és Képzési Kft. munkatársa
számos elôadás témáját játékos tréningelemekkel vezeti fel.

A konferenciát követô egész napos workshop (október 27.)
az ügyfélközpontúság növelésére koncentrál a költség-
hatékony gyakorlati stratégiák bemutatásával.

A rendezvényen elôadást tart dr. Bachner Gyula (Allianz
Hungária Biztosító Rt.), Bognár Péter (Fôvárosi Vízmûvek Rt.),
Erdei Magdolna (CEU), Horváth Andrea (Aegon Magyarország

Általános Biztosító Rt.), Nógrády Norbert (Creditexpress 
Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Kft.), Pongrácz Gábor

(CIB Bank Rt.), dr. Szabó Kristóf (Raiffeisen Bank Rt.) és még 
számos neves gyakorlati szakember.

Az ügyfélszolgálat
lehetôségei és buktatói
A call és contact centerek, valamint a shared service centerek mûködésének gyakorlati példáit, aktuális kérdéseit és

kihívásait, valamint a terület szakembereinek innovatív kezdeményezéseit tárják fel 2005. október 24. és 27. között az

IIR Magyarország Call & Contact Center szakfórumának neves elôadói.

üzlet {} konferencia
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– Az emberek lassan megszok-
ták, hogy ha bármilyen, távközléssel
kapcsolatos kérdésükkel feltárcsáz-
zák a 1212-t, egykettôre megoldódik
a problémájuk. Ehhez képest miben
nyújt mást a 1722?

– Azt hiszem, rátapintott a lényegre,
ugyanis éppen az a szándékunk, hogy 
a Szuperszervizt markánsan megkülön-
böztessük a hagyományos telefonos

ügyfélszolgálattól. Egy teljesen új 
iránnyal kísérletezünk. Az új szolgáltatás
nem ingyenes, nincs benne a havidíjban,
ezzel szemben olyan területeken, olyan
szakmai kérdésekben kínál megoldást,
amelyek nem sorolhatók be a szokásos
távközlési ügyfélszolgálati tevékenysé-
gek közé. Mondhatnám, hogy ez 
a csapat informatikai problémákra 
specializálódott, de ez így túl száraznak,
túl szakmainak tûnik, holott mi a min-

dennapokban mindenki által tapasztalt
kínos helyzetekben nyújtunk segítséget.

– Elsô hallásra ez kicsit idegennek tû-
nik egy távközlési vállalat profiljá-
tól. Hogyan jutott eszükbe ilyennel
kísérletezni?

– Inkább az a kérdés, hogy eddig miért
nem jutott eszébe senkinek? Ma az már
nem számít újdonságnak, hogy egyre

Halló, itt a

Akár Murphy törvénye inspirálta a vállalat üzletfejlesztôit, akár tudományos piacelemzô módszerekkel jutottak el 
a döntésig, biztosan sikerre számíthat új szolgáltatásuk, a T-Com Szuperszerviz. Merthogy egyre több számítógép és
egyéb informatikai eszköz, sôt hálózat mûködik az otthonokban, irodákban – s ezek bizony olykor meghibásodnak,
vagy egyszerûen az egyes elemek összekapcsolásához, bôvítéséhez szakmai segítségre van szüksége a felhasználó-
nak. És ilyenkor kihez fordulhat? Hívja a Szuperszervizt a 1722-es telefonszámon! Azt elit csapat mûködésérôl Reznák
Roxán, a T-Com üzletfejlesztési igazgatója nyilatkozott lapunknak.

üzlet {} szolgáltatás
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üzlet {} szolgáltatás

több háztartásban van számítógép. Ott
tartunk, hogy ezekkel a komputerekkel
az emberek elôbb-utóbb csatlakozni
akarnak az internetre, sôt egy család-
ban több gépet is használnak, amelye-
ket esetleg egymással, a nyomtatóval,
sôt esetenként a mobiltelefonnal is 
össze kellene kötni, s valamilyen 
módon a digitális kamera felvételeit is 
a képernyôre szeretnék varázsolni.
Ugye, ismerôsek az olyan panaszok,
hogy lelassult a számítógép, egyre
többször kell újraindítani a rendszert,
elvesznek fontos dokumentumok, 
rakoncátlankodik a nyomtató, nem 
sikerül telepíteni a programokat vagy
megnézni a digitális fényképeket, veze-
ték nélküli hálózatot kellene kiépíteni?

Egyrészt valóban az a tendencia, hogy
a gyerekek jobban értenek ezekhez a
dolgokhoz a szüleiknél, és maguk vagy
ismerôseik megoldják a problémákat,
másrészt viszont rengetegen, sôt egyre
többen vannak olyanok is, akiknek csu-
pán munkaeszközük a PC, szó szerint
„csak” felhasználók, de a mûködését
nem ismerik, a javításához nem érte-
nek. Azt természetesnek tartjuk, hogy
az autónkat szervizbe visszük, az elrom-
lott mosógéphez szerelôt hívunk. Az
otthoni vagy akár a kisebb irodai eszkö-
zök hibája esetén a használónak dilem-
mát okoz, hogy a távközlési szolgáltató-
hoz forduljon, vagy visszavigye a gépet
a boltba egy egyszerû hardverbôvítésre,
esetleg a licenctulajdonostól kérje a
szoftverfrissítést. Ráadásul ez nemcsak
a háztartásokra igaz, hanem tipikusan a
kisvállalkozásokra is. Nekem van egy ja-
vaslatom: hívja a T-Com Szuperszervizt!

– Hogyan jött létre, és milyen ez a té-
vésorozatból ismert Szupercsapatra
emlékeztetô nevû társaság?

– Nem állnék messze az igazságtól, ha
azt mondanám, hogy az igények hívták
életre, hiszen az utóbbi idôben tényleg
sûrûn találkoztunk ilyen kérdésekkel.
Ennek alapján rendkívül alaposan ele-
meztük a piacot, megkérdeztük az em-
berek véleményét, s ez nemcsak
megerôsített elhatározásunkban, ha-
nem ahhoz is nagy segítséget nyújtott,

hogy milyenre formáljuk ezt az új csa-
patot. Image-ét tekintve egyrészt ter-
mészetesen megôriztük a T-Com fô stí-
lusjegyeit, másrészt határozottan meg-
különböztetjük a csapat megjelenését 
a vállalat egyéb szakembereiétôl. Már
az autó megjelenésébôl is felismerhetô
lesz, hogy a Szuperszerviz érkezett meg,
a kollégák pedig kifejezetten erre 
a feladatra kaptak egyedi, sportosan
elegáns öltözetet, ami persze nem 
menedzseröltöny, de nem is a szerelôk
munkaruhája. Érdekességként említem
meg, hogy például egyforma napszem-
üveget is viselnek. Mindennél persze
fontosabb, hogy szakmailag nagyon fel-
készültek; négylépcsôs kiválasztáson,
majd többhetes képzésen estek át.
Felsôfokú végzettségûek, és a közvéle-
mény-kutatásból leszûrt elvárásoknak
megfelelôen 30 és 40 év közötti 
szakemberek.

– És az ügyfél mit kérhet a csapat
tagjaitól?

– Szinte minden probléma megoldá-
sát, amely számítógépes környezetben
egyáltalán felmerülhet: az operációs
rendszer hibáinak javításától, a lelassult

PC helyreállításától kezdve a hardver-
eszközök, kártyák, bármilyen, akár veze-
ték nélküli csatlakozók cseréjén, besze-
relésén, az internetes kapcsolat beállí-
tásán és a helyi hálózatok kialakításán
át a különbözô biztonsági szolgáltatá-
sokig, például a vírusmentesítésig vagy
a tûzfal telepítéséig. A Szuperszerviz
egyelôre a Windows NT/98/Me/
2000/XP, valamint a különbözô Linux-
disztribúciós operációs rendszereket 
támogatja.

A szolgáltatás augusztus 1-jén indult,
szakértôink munkanapokon 8 órától 
22 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 
10 órától 18 óráig, Budapesten és környé-
kén a helyszínen, távsegítség formájá-
ban pedig országosan azonnal orvosol-
ják a problémákat. A helyszíni kiszállás
jelenleg Budapesten és környékén a
következô településeken kérhetô: Buda-
keszi, Budakalász, Budaörs, Budapest,
Csobánka, Diósd, Érd, Leányfalu, Nagy-
kovácsi, Pilisborosjenô, Pilisszentiván,
Pilisvörösvár, Pócsmegyer, Pomáz, Soly-
már, Százhalombatta, Szigetmonostor,
Szentendre, Tahitótfalu, Tárnok, Török-
bálint, Üröm. A szolgáltatást egyelôre a
T-Com-vonallal rendelkezô lakossági
és üzleti ügyfelek vehetik igénybe.
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Novell-kompetencia-
központ az OITH-ban
A Novell Magyarország és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala (OITH) az elmúlt év márciusában kötött

stratégiai megállapodást arról, hogy három évig a társaság a legmagasabb szintû kihelyezett informatikai támoga-

tást nyújtja a hivatal és 157 bírósági szervezet számára. Az ügylet hátteréhez hozzátartozik, hogy a Novell több mint

egy évtizede van jelen a bíróságokon. Az elmúlt idôszak tapasztalatairól Horváth Jánost, az OITH informatikai

fôosztályvezetôjét kérdeztük.

– Miért volt szükség egy ilyen
megállapodás megkötésére?

– Az OITH célja az uniós elvárások-
nak megfelelô, biztonságos és innova-
tív informatikai infrastruktúra, illetve
az azon futó alkalmazásportfólió ki-
alakítása volt. Az együttmûködés so-
rán felállítottunk egy olyan felügyeleti
rendszert is, amely a problémák meg-
elôzésével, illetve gyors elhárításával
elôsegíti az országos informatikai
rendszer megbízható, magas rendel-
kezésre állású mûködését. Ezen túl-
menôen a Novell NetWare szolgálta-
tásainak felhasználásával az önálló 
bírósági szervezetek számára az alap-
vetô hálózati szolgáltatások mellett
elérhetôvé tesszük a fejlesztés alatt

álló alkalmazások szerveroldali 
futtatókörnyezetét is.

– Konkrétan kiknek a munkáját és
hogyan segíti a Novell?

– A hivatal 157 szervezeti egység, ezen
belül összesen 10 600 foglalkoztatott
munkáját koordinálja. A hivatal, illetve a
bíróságok éves szinten mintegy 70 mil-
liárd forinttal gazdálkodnak, a bírók szá-
ma 2800, a fizikai dolgozóké pedig
1200, míg a bírósági munkát segítô tit-
károk, illetve fogalmazók 500-500-an
vannak. A többiek ügyvitelei és gazda-
sági feladatokat látnak el.

A szervezetek összesen 7600 személyi
számítógéppel és szerverrel dolgoznak,
amelyek üzemeltetésében meghatáro-

zó a Novell. A szervezeti
egységek közül 27 önál-
lóan gazdálkodik, így
például a megyei bíró-
ságok és a fôvárosi bíró-
ság, a táblabíróságok, a
legfelsôbb bíróság és az
OITH. A bíróságokon két
nagy informatikai blokk
mûködik, az egyik a bí-
rói munkát segítô alkal-
mazói, a másik pedig az
a központi rendszer,
amely a különbözô szol-

gáltatásokat, például az elektronikus le-
velezést, az internetezést és a határidôk
elérését teszi lehetôvé.

– Önök számára milyen elônyökkel
jár a megállapodás?

– A rendszer átadásával, valamint a bí-
rók korszerû informatikai eszközellá-
tottságának uniós szintre emelésével 
a bíróságok kiszámítható, hatékony és
költségtakarékosan üzemeltethetô in-
formatikai háttérrendszer segítségével
végezhetik napi munkájukat. A megva-
lósított rendszer tudomásom szerint je-
lenleg a legnagyobb Novell-installáció
Magyarországon. A hatékony együtt-
mûködés érdekében a Novell egy kom-
petenciaközpontot is létrehozott az
OITH-ban. A hároméves program egy
Phare-tender keretében valósul meg,
értéke mintegy 1 milliárd forint. Az
együttmûködés során a Novell minden
termékét felajánlotta az OITH-nak, illet-
ve azt is, hogy az általa forgalmazott
szoftvereket folyamatosan frissíti. Ezen
túlmenôen a megállapodásban szere-
pel az is, hogy a Novell az újabb elkép-
zelések s az ezekkel kapcsolatos átállá-
sok megvalósításában ugyancsak segít.
Így például a hivatal, illetve a bíróságok
és más szervezetek tervezett internetes
és intranetes megjelenésében.

partneroldal {} Novell



2005/8–9  augusztus–szeptember •59

– Milyen további elemek tartoznak 
a rendszerhez?

– Egyebek mellett felelôs a teljes fel-
használói adminisztrációért, illetve a
biztonságot és a felhasználók kényelmét
szolgáló egypontos bejelentkezés meg-
valósításáért (SSO), valamint megterem-
ti az intézmény jövôbeni távmunkater-
veinek biztonsági alapjait. A rendszer 
a Novell legfejlettebb hálózati szolgálta-
tásainak felhasználásával többek között
a következô elemekbôl épül fel: Novell
NetWare, Novell eDirectory, Novell
ZENworks, Novell BorderManager és
Novell Nsure Identity Manager.

– Említette a rendszerfelügyeletet. 
Ez hogyan valósul meg?

– A felügyeleti rendszer az informati-
kai eszközök legalsó szintjétôl a legfel-
sôig képes az átláthatóságot biztosíta-

ni, így segítségével lehetôség nyílik va-
lamennyi komponens kézben tartására.
Felügyelet alá vonhatók az országos, a
megyei, a városi távolsági (WAN) háló-
zati komponensek csakúgy, mint a helyi
(LAN) hálózatok építôeszközei, a külön-
bözô szerverek, kiszolgálók, a munkaál-
lomások és alkalmazásaik, illetve a bíró-
sági rendszer szempontjából létfontos-

ságú alkalmazások és szolgáltatások. 
A felügyeleti rendszer legfontosabb cél-
ja az eszközök üzemképességének 
garantálása, a folyamatos megfigyelés,
a problémák és szûk keresztmetszetek
észlelése, továbbá az automatikus 
megelôzô beavatkozás és a manuális
tevékenységek kiváltása. A felügyeleti
rendszer olyan komponensekbôl áll 
össze, amelyek a leghatékonyabban ké-
pesek az informatikai eszközök kezelé-
sére. Az eszközpark kiterjedt, és számos
gyártó termékébôl építkezik. A felügye-
leti rendszer építôkocka-szerûen áll 
össze az egyes részterületeket leg-
jobban lefedô megoldásokból.

– Jár-e megtakarítással az együttmû-
ködés?

– Igen, hiszen az is a célunk, hogy mi-
nél olcsóbban mûködtessük a szerveze-
teket. Éppen ezért a Novell támogatásá-
val lépéseket tettünk a linuxos szerve-
rek és az OpenOffice programok beve-
zetésére. Természetesen a Linux sem
lesz ingyen, hiszen a mûködtetéséhez
megfelelô támogatás kell.

– Mennyire elégedettek a Novell szol-
gáltatásaival?

– Példamutatónak tartom az együtt-
mûködést, a Novell munkatársai állan-
dóan itt vannak, rugalmasak, jól együtt
dolgoznak a mintegy 200 fôs bírósági
informatikus gárdával. A társaság 
a szerzôdési feltételeket messze-
menôen teljesíti, s azonnal válaszol
a felvetôdô kérdésekre is.

partneroldal {} Novell
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Még néhány éve is elterjedt gyakor-
lat volt, hogy a toborzási szakember saját
megérzései alapján választotta ki, hol ad-
ja fel hirdetéseit, és melyik közvetítô adat-
bázisából kér pályázatokat.

A kontrollingszemlélet e területen való
megjelenésével azonban fókuszba került 
a toborzási keret felhasználásának haté-
konysága. Ennek köszönhetôen ma min-
den toborzási szakember igyekszik számba
venni a lehetséges toborzási csatornák
mindegyikét – mérlegelve, hogy mely esz-
közök használata vezet a legjobb ered-
ményre. Mindeközben a „toborzási piac”
másik oldala sem maradt változatlan. Az
álláskeresôk magatartása egyre rugalma-
sabb: az elektronikus kommunikáció tér-
nyerése leegyszerûsítette és meggyorsítot-
ta a jelentkezést, így a pályázók „több lövés
– több találat” alapon tucatnyi pozícióra
küldik el önéletrajzukat. A több csatornán
meghirdetett pozíciókra gyakran száz-
számra érkeznek a jelentkezések, megfele-
lô informatikai támogatás hiányában pe-
dig gyakran rengeteg energiát emészt fel
az objektív elvárások szerinti elôszûrés és 
a pályázóknak való visszajelzés.

„Fehérgalléros” stratégia

Ebben a tág mozgástérben hogyan tud-
juk kiválasztani a megfelelô toborzási for-
rásokat? Hogyan kerülhetjük el a felesle-
ges adminisztrációt? Nem könnyû ezekre
a kérdésekre válaszolni, de elsô ránézésre
nyilvánvalónak tûnik, hogy az internet to-
borzási forrásként való használata 

a „fehérgalléros” munkakörökre való kere-
sés esetében ésszerû választás: a világ-
háló ugyanis gyors, olcsó, földrajzi helytôl
független eszköz, ami széles álláskeresô
réteg elérésével kecsegtet.

Egyre több álláskeresô-álláskínáló
weboldalt használhatunk azonban, és 
a portálok közel azonos ár- és szolgáltatás-
struktúrája megnehezíti az áttekintést. Az
információk korlátlan kínálata így új típusú
feladatokat generál a toborzási folyamat-
ban: ha nem akarjuk, hogy elárasszanak a
pályázatok, biztosítanunk kell, hogy a karri-
eroldalakon és vállalatunk honlapján meg-
jelent álláslehetôségekre tényleg csupán 
a megfelelô jelöltek reagáljanak. Ehhez
meg kell határoznunk, hogy mely pozíciót
mely weboldalakon érdemes hirdetnünk,
hogyan ajánlott megfogalmaznunk az 
álláshirdetés szövegét, és hány napig cél-
szerû megjelentetnünk egy hirdetést.

Ezekre a kérdésekre egy átfogó „e-tobor-
zási stratégia” kialakítása segít megtalálni
a választ. Elsô lépésként készítsünk tobor-
zási tervet, amelyben negyedévekre le-
bontva szerepelnek a tervezett keresések,
majd összesítsük a betöltendô pozíciókat
szakmacsoportok szerint, és mérjük fel 
a toborzásra szánt pénzügyi keretet. Kriti-
kus fontosságú, hogy az online toborzási
stratégia kialakítása ne önmagában, ha-
nem az egyes kereséstípusok alternatív
toborzási forrásainak (sajtóhirdetés, dol-
gozói ajánlás, oktatási intézményekkel va-
ló együttmûködés) figyelembevételével
történjen. Így érhetjük el, hogy különbözô
toborzási forrásaink erôsítsék egymást.

Szemezgetési szempontok

A toborzási szolgáltatók kínálatának,
szolgáltatáscsomagjainak elemzésére ér-
demes energiát fordítanunk, hiszen egy
hosszú távra kötött megállapodás komoly
megtakarításokat tesz lehetôvé. Az egyes
állásportálok kiválasztása, elemzése során
összevetendô szempontok a következôk:
az oldal látogatottsága, az egyes szakma-
csoportok lefedettsége, a meghirdetett 
állások betöltésének eredményessége, 
az önéletrajzi adatbázis összetétele és ke-
reshetôsége, az adatok aktualizálásának
gyakorisága, a nemzetközi pályáztatás 
lehetôsége, valamint a különbözô 
többletszolgáltatások.

A piackutatáshoz olykor külsô tanácsadó
segítségét is érdemes igénybe venni, mi-
vel a leghatékonyabb hirdetési portfólió
összeállításához a vállalatunkra szabott
elemzés elkészítése rendkívül munkaigé-
nyes. Kisebb volumenben, nem rendsze-
resen hirdetô vállalatok számára további
érv a tanácsadócég megbízása mellett,
hogy a több állásportállal együttmûködô,
nagy volumenben hirdetô szolgáltató 
a kapott mennyiségi kedvezmények egy
részét át tudja adni ügyfelének.

Partnerválasztás

Ha saját kezünkbe vesszük a hirdetést
az állásportálokon, az együttmûködés
kezdeti szakaszában ne korlátozzuk egy
csatornára a keresést! Érdemes egy-egy
jellemzô pozíció esetén több szolgáltatót

Hatékony toborzás az
interneten
Az internet átalakította a vállalatok toborzási tevékenységét. Ma közel félszáz magyarországi állásportálon adha-

tunk fel hirdetést, az online adatbázisokban akár százezer munkavállaló önéletrajza között kereshetünk, vagy közzé-

tehetjük állásajánlatainkat vállalatunk honlapján is. Emellett azonban nem tûntek el a hagyományos toborzási csa-

tornák sem: egyetemi állásbörzéken vehetünk részt, és több száz közvetítô- és kölcsönzôcég szolgáltatásait vehetjük

igénybe. Mégis egyre több szakember számol be arról, hogy a toborzási források túlkínálata akár nehezebbé is teheti

a speciális szakmai háttérrel rendelkezô jelöltek elérését.

SOLTÉSZ ERZSÉBET, NEXON

üzlet {} humáninformatika
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versenyeztetnünk, majd a beérkezett je-
lentkezések minôségének (és nem meny-
nyiségének) elemzése alapján válasszuk ki
azt a két-három szolgáltatót, amellyel
hosszabb távon együttmûködhetünk.
Fontos, hogy az adott állásportál haté-
konyságának elemzése ne csupán egysze-
ri mérést vegyen alapul! Ha a pályázato-
kat a beérkezés forrásának megjelölésével
korszerû HR-szoftverben rögzítjük, akkor
folyamatosan nyomon követhetjük azt is,
hogy a felvett munkatársak viszonylatá-

ban mennyi az adott toborzási forrás
ár/érték mutatója.

Ezenkívül minden egyes álláshirdetésnél
szánjunk idôt az új munkatárssal kapcso-
latos elvárások és a munkaköri feladatok
pontos feltérképezésére! Kiemelten fon-
tos a követelmények tisztázása, illetve
azok egyértelmû közlése a hirdetésben,
ami által hatékonyan elôszûrhetô az
érdeklôdôk köre.

Meg kell ismernünk az adott karrierol-
dal mûködését ahhoz, hogy álláshirdeté-
seinkben szerepeltetni tudjuk az adott
pozícióhoz társítható leghatékonyabb
„hívószavakat”, amelyek biztosítják, hogy
ajánlatunk felkerüljön az általunk kere-
sett hátterû jelentkezôk találati listájára.
Ezenkívül hirdetésünk megjelentetésé-
nek idôzítése, idôtartama is kritikus té-
nyezô. Hiába sikerül kedvezô áron hosz-
szabb ideig hirdetnünk, ha ajánlatunk
már egy hét elteltével az állások listájá-
nak végére kerül. Hasznos „trükk” a még

mindig aktuális hirdetések idônkénti fris-
sítése, módosítása, ami után az ajánlat
újra az álláskeresôk figyelmének fókuszá-
ba kerülhet.

Vizsgáljuk meg a karrieroldalak többlet-
szolgáltatásait is: milyen lehetôséget
nyújtanak az önéletrajzi adatbázisban va-
ló keresésre, mennyire kényelmes a levá-
logatás, hogyan specifikálhatók a feltéte-
lek? Közben pedig ne felejtsük el, hogy
nem feltétlenül az adatbázis létszáma 
a legfontosabb szempont, hiszen a keres-

hetôség és a pályázókról átadott adatok
strukturáltsága határozza meg az elôszû-
résre fordítandó idôt.

A jelöltek adatbázisában keresve hasz-
náljunk kulcsszavakat, és igyekezzünk ad-
dig pontosítani a lekérdezéshez használt
mûveletsort, amíg valóban csak a leg-
megfelelôbbnek tûnô 50–200 potenciális
szakembert célozzuk meg közvetlenül
ajánlatunkkal.

Új utakon

A proaktív jelöltkeresés az önéletrajzi
adatbázisban hatékonyabbnak bizonyul-
hat, mintha csak várnánk a megfelelô je-
löltek reagálását. Ugyanakkor vegyük fi-
gyelembe, hogy a kívánt leválogatást
eredményezô kulcsszavak megtalálása –
fôleg több karrieroldallal való együttmû-
ködés esetén – akár több órát is igénybe
vehet. Részben emiatt dönt úgy egyre
több cég, hogy a toborzási lehetôség 

kihasználása mellett érdemes a kiválasz-
tási folyamat elsô szakaszát – a beérkezô
jelentkezések fogadását, megválaszolását
és elôszûrését – külsô tanácsadóra bízni.
A toborzási kampány részleges vagy teljes
kihelyezése nemzetközi szinten is terjedô
tendencia.

Emellett egyre több vállalat alakít ki sa-
ját weboldalán is külön „karrieroldalt”,
ahol a pályázók böngészhetnek az
álláslehetôségek között, pályázhatnak a
kiválasztott pozíciókra, és ezzel párhuza-
mosan átfogó információt kapnak a cég
tevékenységérôl. A cégspecifikus, a mun-
káltatói „márkát” következesen megjele-
nítô vállalati karrieroldal erôssége, hogy
az általános hirdetôknél nagyobb esély-
lyel szólítja meg azokat a jelölteket, 
akik illeszkednek az adott szervezet 
kultúrájába. Pontosan ezért érdemes az
állásportálokon megjelentetett hirdeté-
sekben is elhelyeznünk vállalatunk hon-
lapjának linkjét.

A vállalati honlap hirdetési és pályázási
felületének kialakítása legpraktikusabban
egy HR-szoftver internetes toborzási mo-
duljának bevezetésével történhet. Ez egy-
szeri projekt, amely hosszú távon komoly
elônyökkel kecsegtet. A szoftver online
pályázási felületén keresztül, standard
formában kitöltött jelentkezési lapok és
pályázási információk ellenôrzés után au-
tomatikusan továbbíthatók a vállalat sa-
ját humánerôforrás-rendszerébe. Ez a
megoldás drasztikusan csökkenti az adat-
rögzítési feladatokat. Az így megvalósuló
automatizált adatátadást a különbözô
internetes karrieroldalak – mivel az ön-
életrajzi adatbázis felépítése szolgáltató-
ként eltérô – nem tudják biztosítani.

Végül érdemes megjegyezni, hogy az
ár/érték alapon kialakított hirdetési
portfólió mellett további költségmegtaka-
rítás érhetô el a saját pályázói adatbázis
kiaknázásával. A legtöbb vállalatnál –
megfelelô HR-informatikai rendszer hiá-
nyában – a toborzási kultúrának nem ré-
sze a korábbi pályázók megkeresése. 
A korszerû toborzási szoftvert használó
szakemberek számára a korábbi jelöltek
leválogatása, kiértesítése percek alatt el-
végezhetô, így ôk szívesen fordulnak eh-
hez a visszajelzések alapján eredmé-
nyesnek bizonyult eszközhöz.
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Rövidebb leállás, 
gyorsabb helyreállítás

A leállás komoly hátramozdító. Az IDC becslése szerint a leállások minden évben a szervezetek dollármilliárdjaiba ke-

rülnek. Cikkünkben áttekintjük, hogy az informatikai szervezetek egy új, hatékonyabb szemléletmód alkalmazásával

hogyan csökkenthetik a tervezett és tervezetlen leállásokat.

Akár tervezett, akár tervezetlen, a leállás állandóan
fellépô, költséges dolog. Az IDC kutatói szerint
dollármilliárdokra rúg a leállások éves összköltsége. Nem
meglepô tehát, hogy sok informatikai vezetô a leállások hatá-
sának kiküszöböléséért (vagy legalábbis csökkentéséért) ví-
vott csata élharcosa.

A továbbiakban áttekintjük, hogy az informatikai szerveze-
tek – amelyektôl mindig azt várják, hogy kevesebbôl hozzanak
ki többet – egy új, hatékonyabb szemléletmód alkalmazásával
hogyan csökkenthetik a tervezett és tervezetlen leállásokat.

A bonyolultság ára

Azzal mind egyetérthetünk, hogy a szervezetek információ-
áramlásának kezelése az elmúlt években egyre bonyolultabb
lett. Az informatikai részlegek sokaságánál fordul elô, hogy az
egyik rendszeren Windows, a másikon Solaris, a harmadikon
esetleg Linux fut. Az új programok mellett mûködnek régi al-
kalmazások is. Többféle szoftverváltozat él egymás mellett.
Szinte végtelen kombinációban mûködik kezelésre szoruló
hardver és szoftver asztali és hordozható gépeken, kézi eszkö-
zökön, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokban.

Az ilyen bonyolult környezet fenntartása sokba kerülhet. 
A VERITAS becslése szerint az adatközpontok bonyolultsága a
vállalatoknak évente 750 milliárd dollárjába kerül világszerte.
Csak a tárolás és a szerverkezelés területén a vegyes szerver-
és tárolókörnyezet által okozott bonyolultság akár 50 eszköz
használatát is szükségessé teheti egy nagy adatközpontban.

A bonyolult környezet természeténél fogva növeli az állásidôt.
Az informatikai részlegek feladata, hogy a termelés befolyásolá-
sa nélkül találjanak idôt a rendszerek újrakonfigurálására, a fris-
sítések végrehajtására és a hibajavítások telepítésére.

Az informatika menetparancsa

A költségek csökkentésének és a megbízható, könnyebben
vezérelhetô informatikai infrastruktúra biztosításának kény-

szere miatt a szervezetek mindinkább keresik a leállások hatá-
sának jobb kézben tarthatóságához vezetô utat. Az informati-
kai részlegek feladata egyértelmû: az információvagyon vé-
delmének és hozzáférhetôségének biztosításán keresztül kell
támogatniuk a vállalat üzleti céljait. A védettség és
hozzáférhetôség sérülése idôkiesést jelent, ez pedig a cég
pénzét viszi. Ha mégis megtörténik, az informatikai részleg-
nek amilyen gyorsan csak lehet, az „utolsó jó pillanat” szerinti
állapotban helyre kell tudni állítani a rendszert, és újra kell
tudni indítani a vállalatot.

Ezért vezették be sok szervezetnél a terven kívüli leállások 
(a szervermeghibásodások, a helyi kimaradások, a számító-
géprendszert érô támadások és az ügyfelek kiszolgálásának
színvonalát veszélyeztetô egyéb események) elleni elsô véd-
vonalként a fürtözést, a kötetkezelést és a tártöbbszörözést.
Ez a „virtuáliskörnyezet-szoftver” elôsegítheti, hogy az infor-
matikai részlegek hatékonyabban tudják kezelni a kieséseket.

Az IDC megállapítása szerint azonban „ezek a technikák a ter-
vezett leállások költségének és idôtartamának csökkentésére is
használhatók, s ezzel jelentôsen javítják a költségek megtérülé-
sét” (A leállások hatásának kezelése, IDC, 2004. november).

És az IDC még tovább megy: azt mondja, hogy azok a szer-
vezetek, amelyek a megfelelô eljárások bevezetésével a leál-
lás alatt is képesek biztosítani, hogy a létfontosságú funkció-
ik mûködjenek, valószínûleg nem veszítenek ügyfeleket, 
illetve nem csökken alkalmazottaik termelékenysége a leál-
lás következtében.

„A virtuáliskörnyezet-szoftverek legújabb nemzedékével 
a szervezetek rendszereiket mindinkább öngyógyításra és
önirányításra képesnek tûnô, megosztott erôforrások összes-
ségének tekinthetik. A szervezetek ezáltal végül is nem csu-
pán megóvhatják, hanem optimalizálhatják is hardver- és
szoftverberuházásaikat. A teljes virtuális környezetben a már
bevezetett alkalmazások vagy funkciók hozzáférhetnek az
újabb rendszerek funkcióihoz, megbízhatóbban, hatéko-
nyabban, méretezhetôbben mûködhetnek, vagy más módon
javulhat a mûködésük.”

üzlet {} biztonság
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Teljesebb egészként nézve

A leállások új szemléletének kulcsa a tárolás- és rend-
szerkezelés, valamint a védelem szoros összekapcsolásá-
nak szükségessége. Az információkezelés e teljesebb
szemlélete azt jelenti, hogy a vállalatok felkészültebbek 
a támadások megelôzésére, gyorsabban tudnak felépülni
egy összeomlás után, és zökkenômentesebben futhat
mindennapi tevékenységük. Azt is jelenti, hogy olyan 
rugalmas infrastruktúrát kell létrehozni, amely annyira
alkalmazkodóképes, hogy megfelel a folyton változó infor-
matikai környezetnek, ugyanakkor eléggé ellenálló egy tá-
madás vagy egy összeomlás kivédéséhez. Végül azt is je-
lenti, hogy a vállalat valóban megismerheti a környezetét,
képes annak folyamatos megvédésére és felügyeletére.

Megismerni. A vállalatoknak mindenekelôtt ismerniük
kell információs környezetük állapotát. Ez a legújabb sérü-
lékenységek, kockázatok és veszélyforrások felmérését je-
lenti. Az elôrejelzô rendszerek fontos információt adnak 
a külsô veszélykörnyezetrôl. A megismeréshez tartozik az
is, hogy tudjuk, mely rendszereknek van joguk a hálózat-
hoz kapcsolódásra, melyek kapcsolódnak össze a hálózat-
tal, milyen alkalmazások vannak telepítve, és kik vannak
bejelentkezve. A vállalatoknak azt is tudniuk kell, hogy 
a hibajavítások napra készek-e, valamint a rendszer- és
adatmentéseket rendszeresen elvégzik-e.

Tenni. Ha a vállalatok megismerték, mi történik a környe-
zetükben, az összeomlás kockázatának minimálisra csök-
kentése érdekében meg kell védeniük információvagyonu-
kat. A vagyonvédelmi tevékenység az információ támadás
elleni megvédését, a veszélyek csökkentését, a hibák kijaví-
tását és a bekövetkezett incidens utáni helyreállítást jelenti.
A vírus- és levélszemét-elhárító, valamint a behatolást meg-
akadályozó megoldásoknak – azaz a védelmi eljárásoknak –
ki kell küszöbölniük a veszélyeket, és valós idôben képesnek
kell lenniük a frissítések fogadására. A hibajavítást kezelô
megoldások kulcsszerepet játszanak abban, hogy a szerve-
zetek az új sérülékenység felfedezésekor gyorsan frissíthes-
sék a szoftvert. Fontos, hogy a veszélyforrás felbukkanása-
kor a rendszerek gyors visszaállíthatósága érdekében 

gyakran történjen mentés, és ezáltal minimálisra csökken-
hessen az állásidô és az információveszteség.

Felügyelni. A vállalatoknak a környezetüket is tudniuk kell
felügyelni. Folyamatosan karban kell tartaniuk, és
ellenôrizniük kell az infrastruktúrájukat, hogy tisztában lehes-
senek a külsô veszélykörnyezettel, valamint a védelem belsô
állapotával. Emellett olyan helyreállításra kell képesnek 
lenniük, ahol a veszélyforrásra vagy sérülékenységre reagálva
a szoftver- és tartalomfrissítések, illetve a javítások
önmûködôen telepítôdnek. Olyan vagyonkezelési lehetôségre
is szükségük van, amely segít a helyreállítás fontossági 
sorrendjének meghatározásában, és lehetôvé teszi, hogy 
a leglényegesebb elemeket kiválasztva azokat idôben helyre
lehessen állítani.

Összefoglalás

Bármennyire is jó egy vállalat hálózata, az adatvesztés és
a rendszerösszeomlás kikerülhetetlen. Bármi is legyen az
oka az üzleti információk elérhetetlenségének, minden
percnyi állásidô pénzbe kerül. Ezért a vállalatoknak ma
olyan hálózat-helyreállítási módszerre van szükségük,
amellyel napok vagy órák helyett percek alatt újra
mûködôképessé tehetô a hálózat.

Mennyire fontos, hogy biztosítsuk az információvagyon
védelmét és hozzáférhetôségét? Az Egyesült Királyság ke-
reskedelmi és ipari minisztériuma által a közelmúltban ki-
adott jelentés szerint a nagy adatvesztést elszenvedett 
cégek 70 százaléka felhagy az üzlettel. Ezért nem túlzás az 
a megállapítás, hogy sok tekintetben az információ megléte
egyenlô a vállalkozás létével.

A tervezett vagy tervezetlen leállás miatt bekövetkezô 
termeléskiesés egyre jobban kimeríti a szervezeteket, és így
egyre kevésbé elfogadható. Azoknál a szervezeteknél, ahol 
heterogén az informatikai környezet, ajánlatos, hogy új 
szemléletmódot keressenek a leállások minimalizálására.

Kapcsolódó anyagok:

Az információ épsége a Symantectôl

www.information-integrity.com

VERITAS-adatvédelem

www.veritas.com/Products/www?c=category&refId=148

Internetes mûsor: A cég információépségének és 

-hozzáférhetôségének védelme

enterprisesecurity.symantec.com/content/

webcastinfo.cfm?webcastid=158

üzlet {} biztonság
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Hogy a végén ki lesz a gyôztes, azt ma még nehéz
megmondani. Részeredményt – ha szubjektívet is – azon-
ban hadd hirdessek! A közelmúltban kipróbáltam (telefon-
nal is, tenyérgéppel is), hogy egy háromhetes külföldi úton
mi az, ami még a notebookot is kihagyhatóvá teszi a cso-
magból, és ezen a teszten egy tenyérgép gyôzött: a Treo
650. Az íróasztalnál, otthon vagy a munkahelyen nyilván in-
kább egy asztali gép vagy notebook az, amire szavazok. De
ha csomagolni kell négy emberre és három hétre, akkor 
bizony számít, hogy kell-e még egy aktatáskának helyet 
találni a csomagtartóban, vagy elég egy 18 dekás „tenyérbe-
mászó” apróságot zsebre vágni. És akkor még nem is azok-
ról beszéltünk, akik vonattal vagy repülôvel mennek, és kéz-
ben kell cipelniük a 3 kiló pluszt...

Az informatikai lapokban többnyire a holnap ígéreteirôl ol-
vashatunk ismertetôket, a kiállítási csodákról, a vásári újdon-
ságokról. A Treo 650 lassan fél éve itt van a magyar piacon,
volt már a nemzetközi üzletláncok akciós kínálatában is, nem
ígéret tehát, hanem bizonyíték... Talán épp ezért érdemes újra
szót ejteni róla, mivel ebben a mûfajban kevés az olyan ter-
mék, amely a piacra kerülését követô fél-háromnegyed év
alatt nem évül el, tartja elônyét, holott egyre többen „gyúrnak
arra”, hogy ellenfelüket két vállra fektessék, meghaladják egy-
két képességgel... Ebben az esetben nincs könnyû dolguk,
mert ez az elsô olyan okos telefon, amely nemcsak a szabad-
ságon lévôk számára pótolja a noteszgépet, hanem a beépí-
tett szoftverek révén akár egy tudósításokat küldô újságíró
számára is lehetôvé teszi a mindennapos – igaz, szolid mérté-
kû – munkavégzést.

A Treo 650 tényleg nem nagyobb egy mobiltelefonnál, amint
az képünkön látható. Ugyanakkor telefonként is többet tud,
mint a legtöbb erre a célra kifejlesztett eszköz, hiszen a bele
helyezhetô – akár többgigás – memóriakártya révén a tárolt
telefonszámokat sem kell korlátozni száznál, kétszázötvennél
vagy akár néhány ezernél. Mivel a tasztatúrán az angol ábécé-
nek mind a 26 betûje megtalálható, akár 26 gyorshívást gene-
rálhatunk egy-egy billentyûvel, amellett, hogy ezen a készülé-
ken nemcsak a weboldalak, hanem a telefonszámok közül is
menthetjük a kedvenceket, így táblázatos formában egy 
kattintásra lehet vagy öttucat számunk. A számítógépes 
háttér a telefonhoz is log-fájlt tárol, amelybôl jóval messzebb
mehetünk vissza a korábbi hívások történelmében, mint bár-
mely telefon esetében. A SIM-függetlenség révén külföldi
utunkon könnyedén tehettünk francia pre-paid SIM-kártyát is
a készülékbe, gond nélkül mûködött. Ezen az európai helyszí-
nen ugyan nem jelentett többletet, hogy a készülék 850-es,
900-as, 1800-as és 1900-as sávon egyaránt mûködik, de tele-
fonból nem sok olyan modellt ismerünk, amelyet a világ bár-
mely szegletében (legalábbis ahol GSM/GPRS található) gond
nélkül üzembe helyezhetnénk. Ma már a telefonfunkciók közé
tartozik a fényképezési lehetôség is, ami itt szintén rendelkezé-
sünkre áll, kiváló minôségben, és egy online weboldalhoz min-
denképpen elegendô méretben. Ugyanakkor el kell mondani,
hogy a 300 ezer képpont papírra való levilágításhoz többnyire
kevés – talán ez az egyetlen terület, ahol az elmúlt háromne-
gyed év során mások elôbbre léptek, a jobb telefonokban és 
a ma-holnap megjelenô palmkombinációkban már ennek
négyszerese is tárolódik egy-egy képhez.

– avagy a Treo 650, szinte kompromisszumok nélkül
Egyelôre még nem találkozott félúton a telefon irányából elinduló és az EDGE, illetve a 3G magas-

ságában már internetet, videotelefont, sôt mobil televíziózást is kínáló szuper handy, valamint 

a PDA-k SIM-kártyával kiegészített – és így telefonálásra, levelezésre, internetezésre is alkalmassá

tett – okos telefonja. Az elôbbi többnyire erôsen kötôdik a mobilszolgáltatóhoz (és ezért körülmé-

nyes vele a szabad internetezés, levelezés, az ember minduntalan beleszalad valamibe, amit

mondjuk 500 forintért tölthet le), az utóbbival pedig nehezebb hozzáférni a szolgáltatók WAP-os

elôválogatásához, és egy picit körülményesebb a telefonálás is.

VÉRTES JÁNOS ANDOR

szabadidô {} kisokos
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De lépjünk tovább, hiszen a notebookot nem a telefonfunk-
ciók, hanem az internetezési lehetôség, valamint a némileg
korlátozott, mégis sokoldalú irodai programok pótolták. A be-
épített VersaMail levelezôprogram segítségével bárhonnan
hozzáférhettem POP3/IMAP-leveleimhez, és azok .doc, .xls,
.ppt vagy .pdf kiterjesztésû mellékleteit is meg tudtam nyitni
a géphez CD-n kapott és elôre installált Acrobat Reader, Word
To Go, Sheet To Go, illetve Slideshow To Go segítségével.

A szoftverintegráció ebben a készülékben új dimenziót ka-
pott. Egy notebookban eddig is hurcolhattuk az információkat
a különféle Office-alkalmazások között, itt
azonban akár a banktól érkezett SMS-eket
is „copy-paste”-tel pakolhatjuk át egy Ex-
cel-fájlba, ha könyvelni szeretnénk, hogy
mennyi a kiadásunk, hol tartunk a nyaralás
tervezett költségéhez képest. Ugyancsak
sokoldalú a beépített Blazer böngészô,
amelynek segítségével akár eredeti formá-
tumban letölthetjük a weboldalakat (ez
esetben persze vízszintesen is sokat kell
scrollozni), akár optimalizálhatjuk azokat
PDA-ra. Gond nélkül tudtam élni azzal a le-
hetôséggel, hogy leveleimet webes felüle-
ten keresztül (www.mail2web.com) tekint-
hetem meg, ami járhatott volna anyagi
elônnyel is, hiszen ilyenkor csak az általam
kiválasztott leveleket kell teljes adatmeny-
nyiségben letölteni a gépre. Ám ezen a té-
ren a VersaMail szintén figyelmes: a hosz-
szú levelek elsô szakasza után megkérdi,
hogy kérem-e a folytatást és a melléklete-
ket, az ugyanis még ennyi kilobájt lesz...

Talán túlzás volt, amikor azt mondtam,
hogy az újságíró számára is mindent pótol
a Treo 650, de tény, hogy a készülék segít-
ségével egy online hírújság (mondjuk a Prim Online) számára
gond nélkül elkészíthetô egy kép és egy néhány soros hír, 
s mindez ugyanezzel az eszközzel könnyedén elküldhetô 
e-mailben, vagy akár felpakolható a webes szerkesztôségi
rendszeren keresztül a weboldalra. Az ékezetekkel, írásjelekkel
sincs gond: a Shift és a számváltó segédbillentyûk mellett 
a betû után lenyomott Alt felkínál egy menüválasztékot, 
s a legördülô menübôl könnyedén kiválaszthatjuk, hogy mer-
re álljon az ékezet az e-betûn, netán umlautos, circumflexes
e-betûre vagy éppen eurójelre gondoltunk. Egyértelmûen ez
az elsô olyan készülék, amellyel minden munkafázis tartalmi
kompromisszum nélkül végrehajtható, még ha helyenként
kell is kényelmi kompromisszumot kötni az apró billentyûk és
az áttételetesen elôcsalt ékezetek miatt.

Szóval az alig 18 dekás, telefonméretû kis készülékben ben-
ne van a telefon, a kommunikátor, a számítógépes funkciók...
És akkor nem szóltunk még a Palm tenyérgépek utolérhetet-
len kényelmérôl tennivalóink, határidôink rendezésében: 
a beépített Naptár, Címlista, Jegyzettömb és Tennivalók 

program nemcsak azt múlja felül, amit ezen a téren egy tele-
fon nyújtani képes, hanem sok esetben azt is, amit egy számí-
tógép. Ez utóbbival persze minden szinkronizálható, sôt 
a szinkronizációs szoftver révén esetleges korábbi Palm 
noteszekbôl is egyszerûen átemelhetôk a bejegyzések.

A telefonok – pláne a 3G térhódításával – elsôsorban a mul-
timédiás szolgáltatások terén igyekeznek felülmúlni a számí-
tástechnikai eszközöket, és el kell ismerni: Budapest azon 
területein, amelyeken van már UMTS-szolgáltatás, valóban
lehet egy kis Nokián akár tévémûsort is nézni, sokkal jobb mi-

nôségben, mint ahogy GPRS-hálózatból azt
egy weboldalról a Treo 650-en keresztül
meg tudjuk valósítani. Ugyanakkor a sza-
badidôs tevékenységek terén is jó társnak
bizonyul a Treo 650, hiszen a memóriakár-
tyára akár filmeket is másolhatunk, és azo-
kat Real Playerrel lejátszhatjuk. Nincs gond
az MP3-fájlokkal sem, bár a tenyérnyi ké-
szülék értelemszerûen nem veszi fel a ver-
senyt egy hifitoronnyal, de az installálható
e-book szoftver révén üres óráinkban ol-
vashatunk is, vagy akár sakkozhatunk, dá-
mázhatunk, illetve számos más idôtöltést
választhatunk.

Kicsit terjedelmesre sikeredett ez a beszá-
moló, pedig még nem szóltam a Föld nap-
sütötte és éjszakába borult részeit is muta-
tó világóráról, az elkészített fotókat
slideshow-szerûen vetítô médiaszoftverrôl,
a SIM-kártyához tartozó, de Treo 650-en
keresztül elérhetô mobil fizetési szolgálta-
tásokról, a Bluetooth- és infrakapcsolatról,
illetve azokról a lehetôségekrôl, amelyeket
a Palm OS-re készített több mint 20 ezer
szoftvertermék nyit meg a Treo 650 fel-

használója elôtt. Ugyancsak nem szóltam a mûködés közben
kicserélhetô akkumulátorról, de errôl már nem hely hiányá-
ban, hanem azért, mert – bár effélét több helyen is olvastam –
magam nem tapasztaltam: az akkumulátor kivétele bizony
azonnal megszakítja a telefonkapcsolatot, és az éppen mun-
ka alatt lévô Excel-táblázatunk is visszatér az utoljára mentett
állapothoz. Menet közben tehát nem szerencsés akkumulá-
tort cserélni... Ezen ugyan picit kesereghetnénk, mert az is jó
lenne, de én beérem azzal, ami az elmúlt hetekben megesett:
három hétig, külföldön, ráadásul igazán „heavy internet-
userként” megvoltam notebook nélkül, egy szál Treo 650-nel
a zsebemben. Eközben dolgoztam, szórakoztam, szállást fog-
laltam, itinert kerestem, telefonáltam, SMS-eztem, levelez-
tem, könyveltem, „bankoltam”, játszottam... Az akkumulátort
pedig idôben (általában két-három naponként) feltöltöttem,
mert a grafikus állapotjelzésen túlmenôen elég volt a ceruzá-
val rábökni a jobb felsô sarokban látható elemszimbólumra, 
s azonnal százalékosan is láttam, hogy hol tartunk. 
Most például tegnapelôtt reggel óta 48%-nál...
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Azokban, akikben van (vagy egyre inkább csak volt) némi
fenntartás az LCD-kijelzôkkel szemben, az a megjelenítés lassú-
ságával függ(ött) össze. Elsôsorban a számítógépes játékok ked-
velôinek okozott nehézséget az elsô generációs LCD-monitorok
frissítési ideje. Bár mindjárt áttérünk a számértékekre is, egyelôre
maradjunk a laikus, ám szemléletes meghatározásnál: a hosszú
frissítési idô „eredménye”, hogy miközben kirajzolódnak az új
képpontok ott, ahová átvittük a kurzort, a régi helyen csak lassan
halványodnak el, vagyis így a mozgatott képelemek „csíkot húz-
nak”, szellemképesek a kijelzôn. A mai monitorok persze többnyi-
re már nem okoznak fejfájást, ám a VX924-nek ezen a területen
igazán nincs párja: a világon elôször sikerült – a cég által szaba-
dalmaztatott Dynamic Structure és Amplified Impulse technoló-
gia révén – elérnie a Viewsonicnak a 4 milliszekundumos frissíté-
si idôt. A 4 ms az emberi szem számára gyakorlatilag nulla, 
vagyis a pixelek a színváltás során észre nem vehetô idôt tölte-
nek átmeneti állapotban, nincs csíkhúzás és szellemkép.

Mindehhez olyan kontraszt és fényerô párosul, amely mellett
az LCD-képernyôn sokszor szürkés árnyalatú fekete szín valóban
fekete, és a többi szín is a Pantone-skála teljes ragyogásában je-
lenik meg, valóban briliáns minôségben.

Ha a VX924 LCD-kijelzôrôl elmondtuk, hogy világrekorder, akkor

a másik kipróbált monitort, a VP191b-t igazán nehéz elébe helyez-
nünk, pedig annak sincs párja: nem létezik még egy olyan moni-
tor, amely egyszerre rendelkezik 8 ms-os válaszidôvel, MVA-
panellel, 2 darab analóg és 1 darab DVI-csatlakozóval. És ráadásul
nagyon jó az ára is.

Bár a 8 ms épp a duplája a világrekorder VX924 által produkált
értéknek, jó tudni, hogy nem is olyan régen még ennek is 
a duplája-triplája volt a fizikai határ: 16–25 milliszekundumos 
válaszidôre voltak képesek a monitorok. Érdemes figyelni az üzle-
tekben, hiszen még javában forgalomban vannak a korábbi 
generációk. Ha valaki a harmadik generációs LCD-monitorokat
keresi, általában megtalálja rajtuk feltûnô helyen a 8 ms jelzést.

A VP191b egyedülállóságának köszönhetô, hogy egy sor 
informatikai lap a „Best Buy” kategóriába sorolja, és a tesztekben
általában gyôztesnek hozzák ki. Az igazán szigorú brit PC Advisor
ugyan „csak” nyolcasra minôsíti a tízes skálán, de ennél jóval
több kilencessel is rendelkezik (pl. az olasz Computer Idea vagy 
a francia PC No1.).

Természetesen ez a monitor is kiválóan használható játékokhoz
vagy házimozihoz, de igazi elônyeit a képszerkesztésnél véltük fel-
fedezni; véleményünk szerint elsôsorban a fotósoknak, 
tördelôszerkesztôknek, tervezôknek érdemes ezt választaniuk.

Mindent a szemnek: 
két páratlan LCD-kijelzô
Ezen a nyáron jelent meg Magyarországon az RRC Hungary kínálatában két, a maga nemében egyedülálló 19 hü-

velykes (48,3 centiméteres) Viewsonic monitor, a VX924 és a VP191b, amelyeket módunkban állt kipróbálni. Az elôb-

bit a játékos kedvû ifjaknak (és idôsebbeknek), az utóbbit a mérnököknek, gazdasági tervezôknek, brókereknek, kép-

szerkesztôknek ajánljuk; elsôsorban az olyan installációknál tökéletes választás, amelyeknél az alkalmazások esetleg

több kijelzôt is megkívánnak.

szabadidô {} monitor

VP191b

VX924
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