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A 2005. évi Internet Hungary egy szomor-
kás beszélgetéssel zárult: online kiadványo-
kat szerkesztô, de a hagyományos sajtóban
felnôtt újságírók, szerkesztôk beszélgettek
arról, hogy az „új média” legyôzi-e a régit. 
A nosztalgikus szomorúság oka az 
a nyilvánvaló konklúzió volt, hogy ha nem is tûnik el az újság, a rádió, a televízió, de
szerepébôl egyértelmûen veszít, s az új média egyre hangsúlyosabbá válik.

A beszélgetés egyik mellékszála azzal foglalkozott, hogy vajon a hagyományos ki-
adók, szerkesztôségek, mûhelyek felismerik-e ezt, és mit tesznek.

A válaszokból kitûnt: a felismeréssel nincs baj, de a legtöbb helyen úgy vélik, saját
életük meghosszabbítását nem az jelenti, hogy mielôbb nagyon erôs online hátor-
szágot építenek ki, s ebben a hadmûveletben offline erôforrásaikra támaszkodnak.
Sokkal inkább jellemzô, hogy a hagyományos sajtótermék az ímmel-ámmal létre-
hozott és elvben erôsítgetett online mellékletek elôl rejtegeti a híreket, zárva tartja
információs csatornáit, sôt bizonyos esetekben – az offline kiadvány exkluzivitásá-
nak védelmében – meg is tiltja nekik egy-egy szenzáció megírását.

Csendesen (mert azért nagy hatalmú médiumokról van szó, olyanokról például,
mint a televíziók, a legnagyobb napi- és gazdasági lapok) megjegyezném, hogy ez
nagyfokú ostobaság. Az exkluzivitást ugyanis nemigen lehet jegelni. Az internet
minden kivárás ellensége, az eredmény pedig az lesz, hogy az adott médium elôl
más online portálok csípik el a szenzációt, és a délelôtt bespájzolt exkluzivitásból
estére, másnapra nem marad semmi. Ez a fajta kiadói mentalitás tette lehetôvé,
hogy a nagy múltú, nemzetközi és vidéki tudósítógárdákkal rendelkezô médiumok-
kal szemben az online portálok erôsödjenek meg, és már kopogtat az új fenyegetés
is, amikor az olvasóból lesznek az újságírók, és blogok lövik le a hivatásos sajtó elôl 
a szenzációkat.

Elôrelátó kiadó épp ezért nem gyengíti, hanem erôsíti online hír- és egyéb szolgál-
tatásait, miközben a papír- vagy az elektronikus médiumokban megpróbál olyan
komplementer szolgáltatásokat kínálni, amelyek ezek vonzerejét is megtartják –
vagy visszaszerzik. Érdekes módon akkor, amikor a napilapok közül a Magyar Nem-
zet bevezette, hogy minden hírt feltesz a weboldalára, és szinte az olvasó szemei
elôtt telt meg a másnapi papírújság, akkor nôtt a nyomtatott termék példányszá-
ma is. Amikor a Népszabadság elkezdett hivatkozni a NOL-fórumokra, és a NOL-ban
ízelítôk jelentek meg a másnapi napilapból, a Népszabadság fogyása is megtor-
pant, s újra erôsödni kezdett a papírlap.

Okos szimbiózissal, az online tudatos erôsítésével a hagyományos média
képviselôi nem csupán a jövôjüket alapozhatják meg, de a jelenüket (a bevételek
szempontjából jelenleg meghatározó szerepet játszó hagyományos médiaterméke-
ik élettartamát) is meghosszabbíthatják.

Hogy meddig?
Bizonyosan nem a végtelenségig, de hát addig nem is kell. Elég addig, amíg a nagy

hangsúlyeltolódásban a bevételek is át nem tevôdnek az online területre...
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aktuális 0 tartalom

A költségérzékeny Magyarországi cégek, kiemelten a kkv- 
k legfőbb érve az üzleti informatikai megoldások alkal
mazása ellen a magas bevezetési és működtetési költség. 
Nem megfelelően kiválasztott és működtetett rendszerek 
esetében ezek reális kifogások, ugyanakkor az informati
ka költségcsökkentő és hatékonyságnövelő szerepe mel
lett is számos érv sorakoztatható fel.

A HTE kilencedik alkalommal megrendezett Távközlési és 
Informatikai Marketing Fórumának előadói között idén 
az eddig távol maradt média képviselői is megjelentek, 
s a korábbinál nagyobb számban képviseltették magukat 
a témában érintett állam- és közigazgatási, sőt érdek- 
képviseleti szervek is. Beszámolónkban a tőlük hallottak
ból ragadtuk ki a tanulságosabb részleteket

Itt az IT-mentor!
Új szakma és új módszer az informatikában  

taná csa d ó  О

Kis kontra nagyhalak 
Küzdelem a kkv-piacért

NyereségvágybóI eIkövetett támadások 
Symantec-jelentés az internetes veszélyekről

6 0 .

Védelem egy kom plett hadsereg erejével 
A Novell Security Manager kényelmesen fe l ügyelhető, 
integrált csomag a vállalatok és intézmények biztonságos 
működésének megteremtéséhez

6 2 .

világháló  О
információvédelem О

Az információbiztonság nemcsak informatikai 
biztonság
Az információvédelem és a BSyjgg

Kovács úr intézkedik 

A háló rabjai
A Websense idei tanulmánya

6 4 .

66.
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SZOLGÁLTATÓ 

ÖNKORMÁNYZATOT FEJLESZT

A HUMANSOFT

A Humansoft Kft. nyerte el
Budapest-Csepel önkor-
mányzatának kis- és közép-
vállalkozói célcsoportra fóku-
szált, közel 142 millió forintos
információsinfrastruktúra-
fejlesztési projektjét. A pro-
jekt legfontosabb célja, hogy
az önkormányzat informáci-
óinak feldolgozásával és el-
érhetôvé tételével javítsa 
a területén mûködô kis- és
középvállalkozások (kkv-k)
versenyképességét.

http://hirek.prim.hu/cikk/48857

A CA ÚJ, AGRESSZÍV 

TÁVKÖZLÉSI STRATÉGIÁJA

A Computer Associates fel-
lebbentette a fátylat straté-
giájának következô lépésérôl,
amely új generációt képvisel
az informatikai infrastruktú-
ra üzemeltetésében. Elsôsor-
ban a kábeles, vezetékes és
vezeték nélküli telefon-, vala-
mint ezzel összefüggô egyéb
szolgáltatóknak hoz nagy
elôrelépést a bevételük
szempontjából legfontosabb
informatikaiinfrastruktúra-
elemek biztonsága, teljesít-
ménye és rendelkezésre állá-
sa területén.
http://hirek.prim.hu/cikk/48839/

CELLUM MAGYARORSZÁG LESZ

AZ ENIGMA SOFTWARE

Az Enigma Rt., a hollandiai
székhelyû Cellum B.V. anya-
vállalat által tulajdonolt
technológiafejlesztési köz-
pont névváltoztatást jelen-
tett be. A Cellum cégcsoport
nemzetközi üzletfejlesztési
stratégiájának részeként egy-
séges névhasználattal kíván-
ja erôsíteni márkanevét, ami-

nek keretében 2005. október
1-jétôl az Enigma Software
Rt. neve Cellum Magyaror-
szág Rt., és az üzleti kommu-
nikáció során a Cellum már-
kanevet használja.
http://hirek.prim.hu/cikk/48742/

SUN–GOOGLE 

EGYÜTTMÛKÖDÉS

A Sun és a Google bejelen-
tette, hogy több évre szóló
megállapodást kötött a Sun
szoftvertermékeinek közös
forgalmazására.
http://hirek.prim.hu/cikk/48744/

AZ ERICSSON A DUPLÁJÁT IS

MEGADNÁ A MARCONIÉRT

Az Ericsson felkészült arra,
hogy megszerezze a brit
Marconi távközlési céget. 
A svéd vállalat mintegy 
1,3 milliárd fontra értékelte a
Marconit, ami mintegy dup-
lája a brit cég jelenlegi piaci
értékének. Az Ericsson azért
lenne kész ennyit is megad-
ni, mert a vásárlástól jelen-
tôs költségmegtérülést vár.
http://hirek.prim.hu/cikk/48834/

VEZETÔVÁLTÁS AZ ETEL 

MAGYARORSZÁG ÉLÉN

Dévai Attila az eTel 
Magyarország új ügyvezetô
igazgatója. A jelenleg az
eTel-csoport hazai vállalatá-
nak pénzügyi vezetôjeként
dolgozó szakember Lukács

Tamás távozásával a cég el-
sô számú irányítójává lép
elô.

http://hirek.prim.hu/cikk/48151/

IBM: A SCHWEINFURTI GYÁR-

TÁS MAGYARORSZÁGRA KERÜL

Az IBM elektronikai kon-
szern bezárta leányvállalatá-
nak, a Business Servicesnek

330 embert foglalkoztató
schweinfurti üzemét, és
szakszervezeti adatok szerint
a gyártás zöme átkerül 
Magyarországra.
http://hirek.prim.hu/cikk/48697/

SAMSUNG CHIPGYÁRTÓ ÜZEM

33 MILLIÁRD DOLLÁRÉRT

A memórialapkák gyártásá-
ban élenjáró dél-koreai cég
ennyi pénzbôl szeretne Szöul
mellett hét év alatt felépíte-
ni egy chipekkel kapcsolatos
kutatást és fejlesztést végzô
központot, emellett pedig
nyolc új gyártósort is üzem-
be kíván állítani.
http://hirek.prim.hu/cikk/48655/

ÚJ ÜGYVEZETÔ A UPS MAGYAR-

ORSZÁG ÉS AUSZTRIA ÉLÉN

Oliver Klingbeilt nevezték ki
a UPS Magyarország és
Ausztria új ügyvezetô igazga-
tójául. Hatáskörébe tartozik 
a vállalat teljes körû irányítá-
sa e két meghatározó piacon
a mûködtetéstôl a vállalat
fejlesztéséig. Klingbeil
Bernhardt Wagnert követi 
a poszton, aki a továbbiak-
ban a UPS Németországnál
tölt be vezetô pozíciót.
http://hirek.prim.hu/cikk/48652/

SKYPE: 2,6 MILLIÁRD 

DOLLÁROS EBAY-FELVÁSÁRLÁS

Szolgáltatásainak bôvítése
érdekében az eBay 2,6 millió
dollárért megveszi az
internet alapú telefonálás
úttörôjeként ismert Skype-
ot. Az aukciós óriás 1,3 milli-
árd dollárt fizet készpénz-
ben, a vételárból fennmara-
dó 1,3 milliárd dollárt pedig
saját részvényeinek átadásá-
val törleszti. Nem tisztázott
üzleti feltételektôl és a nye-
reségességtôl függôen az

eBay kötelezte magát továb-
bi akár 1,5 milliárd dollár kifi-
zetésére. Így ha beüt az üz-
let, a Skype végleges vételára
elérheti a 4,1 milliárd dollárt.
http://hirek.prim.hu/cikk/48300/

OROSZORSZÁG: PRIVATIZÁCIÓ

HELYETT ÚJ ÁLLAMI 

TÁVKÖZLÉSI HÁLÓZAT

Oroszországban akár fél-
milliárd dollárt is költhetnek
egy teljesen új távközlési há-
lózat létesítésére, hogy ezzel
eleget tegyenek a biztonsági
szolgálatok igényének, 
amelyek ellenzik az állami
Svyazinvest privatizációját.
http://hirek.prim.hu/cikk/48365/

A DEUTSCHE TELEKOM DRASZ-

TIKUS LEÉPÍTÉSEKRE KÉSZÜL

A legnagyobb európai táv-
közlési konszern, a Deutsche
Telekom vezetékes üzletágá-
ban (T-Com) dolgozó 110 ezer
embernek további drasztikus
munkahely-leépítésekre kell
felkészülnie. A leépítések szá-
ma elérheti a 45 ezret. A fo-
lyamatot a konszern vezeté-
se 2008-ig akarja lezárni.
http://hirek.prim.hu/cikk/48566/

CSALÁDBARÁT MUNKAHELY: 

A KÜRT

A Kürt Rt. lett a Családba-
rát Munkahely Díj 2005 pá-
lyázat gyôztese középvállala-
ti kategóriában. A Szociális
és Esélyegyenlôségi Minisz-
térium által meghirdetett
pályázat díjazottjai azok 
a vállalatok és intézmények
voltak, amelyek sikerességé-
hez jelentôsen hozzájárul-
nak a dolgozók munkahelyi
és családi kötelezettségeit
egyaránt figyelembe vevô,
családbarát intézkedések.
http://hirek.prim.hu/cikk/48454/
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TIME WARNER–MICROSOFT

FRIGY AZ INTERNETES 

ÜZLETÁGBAN

A tervek szerint a Microsoft
megvásárolná a Time
Warner tulajdonában lévô
AOL egy részét, majd azt ösz-
szekapcsolná saját internetes
szolgáltatójával, az MSN-nel.
Így a két cég nagyjából
egyenlô arányban részesed-
ne a vállalkozásban.
http://hirek.prim.hu/cikk/48385/

AZ ORACLE FELVÁSÁROLJA 

A SIEBELT

Az Oracle ebben az évben
második óriás léptékû felvá-
sárlását megvalósítva 5,8
milliárd dollárért megveszi 
a Siebel Systemst. Az üzlet
elsôdleges célja a rivális SAP
AG sarokba szorítása, amely
jelenleg világvezetô az alkal-
mazások terén. A Siebel fô
profilja az ügyfélkapcsolatok
menedzselésével (CRM) fog-
lalkozó szoftverek fejleszté-
se. Mivel ez felkapott terület,
az Oracle szerint a Siebel ön-
magában automatikusan
mintegy 4000 ügyfelet és
3,4 millió CRM-felhasználót
hoz magával az Oracle-höz.
http://hirek.prim.hu/cikk/48301/

INTEL: 345 MILLIÓ DOLLÁROS

GYÁRTÓKAPACITÁS-FEJLESZTÉS

Az Intel 345 millió dollár
összegû fejlesztés tervét je-
lentett be, amelynek helyszí-
ne coloradói és massa-
chusettsi gyára. A beruházás
célja a Massachusetts állam-
beli Hudsonban található
Fab 17, valamint a Colorado
állambeli Colorado
Springsben lévô Fab 23 gyár
kapacitásának növelése.
http://hirek.prim.hu/cikk/48382/

4 MILLIÁRD DOLLÁRNYI RÉSZ-

VÉNYT ÉRTÉKESÍT A GOOGLE

A Google 4,18 milliárd dol-
lár értékû részvényt ad el, pa-
píronként 295 dolláros áron.
Az így befolyó 4,18 milliárd
dollár felülmúl minden 
hasonló értékesítést az IT-
területen 1996 óta, és a tel-
jes körû egyszeri részvényel-
adások körében alig marad
el a Goldman Sachs 2000-es
akciójától, amikor 4,51 milli-
árd dollár volt a vételár.
http://hirek.prim.hu/cikk/48381/

A SUN MICROSYSTEMS 

MAGYARORSZÁGI CÉGE VOLT 

A LEGNYERESÉGESEBB

A Sun Microsystems közép-
kelet-európai leányvállalatai
közül a magyarországi volt a
legnyereségesebb az elmúlt
évben. A vállalat forgalma 
a még nem auditált adatok
szerint mintegy 16 százalék-
kal, az egy évvel korábbi 7,1
milliárd forintról 7,8-8 milli-
árd forintra emelkedett.
http://hirek.prim.hu/cikk/48367/

ISMÉT AZ ATIGRIS 

A MICROSOFT LEGNAGYOBB

HAZAI PARTNERE

A Microsoft most zárult
pénzügyi évében az elmúlt
évekhez hasonlóan az Atigris
Informatika volt a világcég
legnagyobb hazai partnere.
Az Atigris 10 százalékos nö-
vekedéssel több mint 
3 milliárd forintért értékesí-
tett MS-termékeket és 
-szolgáltatásokat.
http://hirek.prim.hu/cikk/48289/

A GRAPHISOFT HAZAKÖLTÖZIK

Az Amszterdamban be-
jegyzett Graphisoft szék-

helyének megváltoztatását
az indokolja, hogy a társaság
kezdettôl fogva elsôsorban
Magyarországon mûködik,
és székhelyét célszerû mûkö-
désének, illetve tôzsdei jegy-
zésének helyére áttenni. 
Magyarországnak az Európai
Unióhoz való csatlakozásá-
val a hollandiai jelenlét szük-
ségessége megszûnt.
http://hirek.prim.hu/cikk/48229/

A MAGYAR PIACON A LENOVO

Branch office formában
megalakult a Lenovo Ma-
gyarország (Lenovo
Technology Hungary), a PC-
piac meghatározó szereplô-
jének magyar szervezete, mi-
után sikeresen integrálta az
IBM személyiszámítógép-di-
vízióját.
http://hirek.prim.hu/cikk/48216/

OVITAS LETT AZ EMPOLIS 

MAGYARORSZÁGBÓL

Német anyavállalatától
függetlenül dolgozik tovább
a tartalom- és tudáskezelô
rendszerek piacának egyik
vezetô specialistája. Az
Empolis Magyarország Kft.
mostantól Ovitas Magyaror-
szág Informatikai Kft. néven
mûködik. A változás a német
Bertelsmann Arvato vállalat-
hoz tartozó Empolis-csoport
átszervezésének eredménye.
http://hirek.prim.hu/cikk/48124/

TULAJDONOSVÁLTÁS 

A DATAPLEXNÉL

Az infokommunikációs inf-
rastruktúrák piacvezetô vál-
lalata, a Dataplex Kft. tulaj-
donost váltott. A társaság
Béres-csoporthoz tartozó
többségi tulajdonosa a többi
tulajdonossal együtt a Wallis
Rt. által vezetett befektetôi

konzorciumnak adta el 
üzletrészét.

http://hirek.prim.hu/cikk/48123/

JELENTÔS TÁMOGATÁST NYERT

AZ ECONET.HU KONZORCIUMA

Több mint 300 millió forint
támogatást nyert az
Econet.hu vezetésével ala-
kult konzorcium a Nemzeti
Kutatási és Technológiai 
Hivatal által meghirdetett
Jedlik Ányos Program kereté-
ben. A projekt központi ele-
me az Econet.hu Rt. által biz-
tosított Globális Desktop
Grid (GDG) technológia,
amellyel az összegyûjtött
számítási kapacitásokat le-
het nagy számításigényû 
feladatok megoldására 
alkalmazni.

http://hirek.prim.hu/cikk/48117/

HATALMAS 

RÉSZVÉNYKIBOCSÁTÁST HAJT

VÉGRE A FRANCE TELECOM

A France Telecom az idei
esztendô eddigi legnagyobb
részvénykibocsátásával tér
vissza az értékpapírpiacra:
spanyolországi felvásárlásá-
nak finanszírozása érdeké-
ben 3 milliárd euró értékben
bocsát ki részvényeket.
http://hirek.prim.hu/cikk/48062/

NEVET VÁLT A SZÁMALK 

KERESKEDÔHÁZ RT.

Végképp lezárult a vállalat
korábban megkezdett átala-
kulási folyamata. A Számalk
Kereskedôház Rt. a tevékeny-
ségi körét hûen tükrözô
Disztributor.hu Kereskedel-
mi Rt. néven folytatja tevé-
kenységét. A cég az elmúlt öt
év során folyamatosan arra
törekedett, hogy ügyfelei,
versenytársai és a piac szá-
mára is egyértelmûen azo-
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nosítsa önmagát, piaci sze-
repét, illetve céljait.
http://hirek.prim.hu/cikk/48044/

T-MOBILE USA: 

ELADÁS HELYETT 

TÖBBMILLIÁRDOS FEJLESZTÉS

Többmilliárdos amerikai
beruházás elôtt áll a német
Deutsche Telekom: mivel a
cég amerikai mobilvállalko-
zása, a T-Mobile USA eladá-
sának immár nem látják ér-
telmét, sôt a cég vezetôje
szerint az Egyesült Államok
továbbra is „növekedési mo-
tor” a Deutsche Telekom
számára, most az UMTS-
koncesszió megszerzésébe
és a hálózat kiépítésébe fek-
tetnek be a következô évek-
ben, becslések szerint 8-10
milliárd eurót.
http://hirek.prim.hu/cikk/48416/

PIACVEZETÔ MÛHOLDAS 

TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ

Az Intelsat és a PanAmSat
Holding egyesülési szerzô-
dést kötött, melynek értel-
mében az Intelsat 3,2 milli-
árd dollárért megvásárolja 
a PanAmSatot. A tranzakció
révén piacvezetô mûholdas
szolgáltató konszern jön lét-
re a digitális videotartalom-
közvetítés, vállalati adatfor-
galom-lebonyolítás és kor-
mányzati kommunikációs
szolgáltatások terén.
http://hirek.prim.hu/cikk/48015/

EGYMILLIÁRD DOLLÁRT KÉSZÜL

BEFEKTETNI KÍNÁBAN AZ

ERICSSON

A távközlési berendezése-
ket gyártó óriáscég elsôsor-
ban a harmadik generációs
mobiltelefónia fejlesztésére
fordítja a pénzt. Az Ericsson
kínai bevételei már megkö-

zelítik a félmilliárd dollárt
negyedévente.
http://hirek.prim.hu/cikk/48194/

IBM: ÚJ TANÁCSADÓ-SZOLGÁL-

TATÁS MUNKAADÓKNAK

Az IBM új tanácsadó-szol-
gáltatással áll rendelkezésé-
re azoknak a szervezeteknek,
amelyek fel kívánnak készül-
ni a szakképzettséggel és tu-
dással rendelkezô munkaerô
lehetséges elvesztésére, mi-
vel a baby boomos generáció
elérkezett a hagyományos
nyugdíjkorhatárhoz.
http://hirek.prim.hu/cikk/48809/

41 MILLIÓ FORINTOS 

EU-TÁMOGATÁS 

SZOFTVERFEJLESZTÉSRE

A SaveAs Kft. 40 930 000
forint támogatást nyert el a
Gazdasági versenyképesség
operatív program (GVOP)
keretében az EagleEye
szoftver kis- és középvállal-
kozói verziójának kifejlesz-
tésére. Az EagleEye egyedül-
álló magyar fejlesztésû
szoftver, amely képes meg-
akadályozni a vállalati infor-
mációk kiszivárgását, kiszi-
várogtatását.
http://hirek.prim.hu/cikk/48760/

ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉSI

MEGOLDÁS

A közbeszerzéseket lebo-
nyolító beszerzô szervezetek
napi tevékenységének infor-
matikai támogatására szol-
gál az Atigris Informatika Rt.
által kifejlesztett, BIR elneve-
zésû szoftvermegoldás. 
A jogszabályokban rögzített
rendnek mindenben megfe-
lelô rendszer használatával
valamennyi eljárási formára
vonatkozóan egyszerûen
nyomon követhetô a beszer-

zések teljes folyamata az
igény felmerülésétôl a dön-
tésen át a megkötött szerzô-
dések teljesítéséig.
http://hirek.prim.hu/cikk/48628/

WI-FI A MOM PARKBAN

Az Aion 2000 Kft. és a GTS-
Datanet együttmûködésé-
nek eredményeként nagy
sávszélességet biztosító hot
spotok létesültek a MOM
Park Bevásárlóközpontban. A
szolgáltatás különlegessége,
hogy az nemcsak egyes üzle-
tekben vagy vendéglátóhe-
lyeken, hanem az alagsortól
a legfelsô szintig az épület
bármely pontjáról igénybe
vehetô.
http://hirek.prim.hu/cikk/48591/

T-MOBILE: 

MÉG GYORSABB 3G-HÁLÓZAT

Megfelelô készülékkel az
idei évre tervezett 34 he-
lyett 160 településen az or-
szág lakosságának 60 szá-
zaléka érheti majd el a tár-
saság széles sávú EDGE-
hálózatát (a még gyorsabb
T-Mobile 3G-hálózat szintén
gyors ütemben bôvül, és je-
lenleg már a fôváros terüle-
tének közel 80 százalékán
használható).
http://hirek.prim.hu/cikk/48843/

ORACLE COLLABORATION

SUITE 10G

Az Oracle forgalomba hoz-
ta új Oracle Collaboration
Suite 10g alkalmazás-
együttesét. A csoportmunka-
eszközökbôl álló megoldás
széles funkciókészlete lehe-
tôvé teszi a szervezeten be-
lüli hatékony tartalommeg-
osztást és jól szabályozott
kommunikációt.
http://hirek.prim.hu/cikk/48205/

COGNOS 8 BUSINESS

INTELLIGENCE

Az üzletiintelligencia-alkal-
mazáscsomag új verziója
egyetlen integrált, modulá-
ris felépítésû és felhasználó-
barát megoldásban nyújt
teljes körû vállalati teljesít-
ménymonitorozó, valamint
jelentéskészítô és elemzô
funkcionalitást.
http://hirek.prim.hu/cikk/48393/

AZ IBM LOTUS NOTES ÉS

DOMINO 7-ES VERZIÓJA

A Lotus Notes 7 több mint
120 új funkcióval gazdago-
dott, így felhasználói a ko-
rábbinál hatékonyabb mód-
szerekkel nagyobb tömegû
információt kezelhetnek.

http://hirek.prim.hu/cikk/48177/

TÁRHELYSZOLGÁLTATÁS

SILICON GRAPHICS-

SZERVERREL

A Silihost Kft. a hazai
internetes tárhelypiacon 
elsôként állította üzembe 
a rendkívül gyors és megbíz-
ható, a NASA-nál üzemelô,
Silicon Graphics Altix szer-
vercsaládba tartozó, 64 bi-
tes, Itanium2-es processzo-
rokat tartalmazó 350-es 
modelljét.
http://hirek.prim.hu/cikk/48858/

INGYENES INTERNET ALAPÚ

HANGSZOLGÁLTATÁS

Klip néven kísérleti jelleg-
gel internet alapú hangszol-
gáltatást indított a T-Com 
a T-Online Magyarországgal
közösen. Elsô lépésként 
a Klip szoftveres megoldása
kerül bevezetésre, amelynek
segítségével a felhasználók
ingyenesen kezdeményez-
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hetnek és fogadhatnak hívá-
sokat az interneten.
http://hirek.prim.hu/cikk/48853/

E-CÉGELJÁRÁS ÉS 

E-CÉGINFORMÁCIÓ

Az Elektronikus Kormány-
zat Központban bejelentet-
ték, hogy a részvénytársasá-
gok és a korlátolt felelôsségû
társaságok számára lehetô-
ség nyílik arra, hogy a Kor-
mányzati Portálon keresztül
elektronikus úton nyújtsák
be egyes bejegyzési kérelmei-
ket, és fizessék meg a bejegy-
zési eljárás illetékeit. A Kor-
mányzati Portálon az Ügyle-
írások menüpont alatt részle-
tes tájékoztató található.
http://hirek.prim.hu/cikk/48067/

HOZZÁFÉRHETÔ AZ

INTERNETEN A HATÁLYOS 

JOGANYAG

Hamarosan mindenki in-
gyenesen hozzáférhet a tel-
jes hatályos joganyaghoz az
interneten keresztül. Petrétei

József igazságügy-miniszter
szerint az ingyenes hozzáfé-
rés a jogszabályokhoz nem
csupán a jogismeret javítá-
sát, hanem a jogbiztonság
növelését is szolgálja.
http://hirek.prim.hu/cikk/47998/

PANNON GSM: KERESKEDELMI

3G OKTÓBER 10-ÉTÔL

A Pannon GSM 3G-
hálózata jelenleg Budapest
belsô kerületeiben érhetô el,
de év végére a fôváros nagy
része lefedetté válik. A teljes
széles sávú mobilhálózat fej-
lesztése ugyancsak folyama-
tosan zajlik, a lakosságra ve-
tített országos lefedettség
jelenleg meghaladja az 50
százalékot.
http://hirek.prim.hu/cikk/48840/

SZÁMÍTÓGÉPGYÁRTÁSBA KEZD

A VENEZUELAI KORMÁNY

Hugo Chavez venezuelai ál-
lamfô bejelentette, hogy ha-
marosan országukban is
fognak számítógépeket
gyártani. Jelen esetben azon-
ban nem arról van szó, hogy
valamely ismert PC-gyártó
cég szemelte volna ki magá-
nak a dél-amerikai országot,
hanem egy államilag finan-
szírozott gyárban állítják
majd elô az olcsó kompute-
reket, hogy a lakosságnak ne
kelljen a drága importált gé-
peket megvásárolnia.
http://hirek.prim.hu/cikk/48787/

TÁVINDÍTÓS JAMES BOND-ÓRA

A TOYOTÁTÓL

A Toyota is beszáll a James
Bond-szuperszerkezetek
gyártásába. Az újdonság egy
olyan óra, amelynek segítsé-
gével távirányítással indítha-
tó be és állítható tetszés sze-
rint az autó motorja.
http://hirek.prim.hu/cikk/48679/

A MOBILTELEFONÁLÁS 

RONCSOLJA A DNS-T

Kínai tudósok független
vizsgálatai is megerôsítették
azt a kutatási eredményt,
miszerint már a viszonylag
kis mennyiségû mobiltelefo-
nálás során fellépô rádió-
frekvenciás terhelés is ron-
csolja a DNS-t.
http://hirek.prim.hu/cikk/48675/

EKG-SZÍVRITMUSFIGYELÔ 

A TREO 650-HEZ

Az Active Corporation,
amely hordozható orvosi ké-
szülékeirôl híres, egy szívrit-
must figyelô csomagot adott
ki a PalmOne népszerû Treo

650-eséhez. A napjaink roha-
nó menedzsereinek életét
meghosszabbítani hivatott
csomag egy ActiveECG szív-
monitort tartalmaz tartozé-
kaival, többek között egy
Treo 650-essel kompatibilis
kábellel együtt. Ezzel a Treo
650 igazi orvosi mûszerré
válhat, ám ára a gyógyászat-
ban megszokott módon ma-
gas: a csomag 699 dollárba
kerül.
http://hirek.prim.hu/cikk/48357/

WI-FI 5 KILOMÉTERES 

KÖRZETBEN

Egy japán gyártó olyan Wi-
Fi infrastruktúrát fejlesztett
ki, amelynek révén lehetôvé
válik a vezeték nélküli széles
sávú kapcsolaton való kom-
munikáció akár 5 kilométe-
res távolságból is.

http://hirek.prim.hu/cikk/48771/

A GOOGLE BESZÁLL AZ 

ÛRKUTATÁSBA

A keresôjérôl ismert, mind-
össze hétéves cég a NASA-
val közös programot indít, és
új irodaközpontot épít az
amerikai ûrkutatási ügynök-
ség kaliforniai fejlesztési
részlegének közvetlen szom-
szédságában, a Szilícium-
völgyben.
http://hirek.prim.hu/cikk/48660/

LEHALLGATHATÓ 

BILLENTYÛHANGOK

Amerikai kutatók felfedez-
tek egy új módszert, amely-
nek segítségével a számító-
gép billentyûleütéseinek
hangjából rekonstruálni le-
het a beírt szöveget. A meg-
oldás kifejlesztôi szerint
ugyanis minden egyes bil-
lentyû leütése más-más
hangot generál, és a prog-

ram képes felismerni ezeket
az apró különbségeket.
http://hirek.prim.hu/cikk/48459/

USB-KULCS INDÍTJA AZ ÚJ

MAZDÁT

A Mazda legújabb koncep-
cióautójában az indítókulcs
helyét egy USB-kulcs veszi át.
Az újdonságot a frankfurti
autószalonon mutatják be.
Az USB-kulcs elônye, hogy
segítségével számos szemé-
lyes adat vihetô át a gépjár-
mû adattárolójára.
http://hirek.prim.hu/cikk/48082/

ILKONE I800, AZ ISZLÁM MOBIL

A gyártó kifejezetten az 
iszlám vallást követô nép-
csoportokat célozza meg 
készülékével, mivel a telefon
nemcsak mutatja az irányt 
a szent város, Mekka felé,
hanem naponta öt alkalom-
mal emlékezteti tulajdono-
sát, hogy elérkezett az ideje
az elmélyülésnek.
http://hirek.prim.hu/cikk/48560/

WINDOWS TREO OKOS 

TELEFON

A telefonos és PDA-s 
(fôként e-mail) funkciókat
kombináló Treo 700w-n az
új Windows Mobile 5.0
révén a felhasználók rendel-
kezésére áll majd az Outlook
Mobile, az Office Mobile és
az Internet Explorer Mobile
szoftver, illetve közvetlen
hozzáférés jár az Exchange
Server 2003 alkalmazáshoz
is. A készülék emellett SD
Wi-Fi kártyacsatlakozóval, 
1 megapixeles kamerával, 
64 MB memóriával és
Bluetooth-szal is rendelkezik.
http://hirek.prim.hu/cikk/48588/
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A döntést november 7-én a közgyûlésnek kell meghoznia.

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM), több szak-

hatóság, illetve minisztérium is közölte, nem látja okát a ter-

vezett jogügylet megakadályozásának. Az egyesülési folya-

mat a cégbírósági bejegyzéssel zárul.

Az egyesülés megvalósulása esetén a T-Mobile továbbra is

önálló márkaként és önálló üzletágként mûködik majd 

a Magyar Telekom Csoporton belül, azonban a várakozások

szerint az egyesítés kézzelfogható elônyökkel jár az ügyfelek

számára, valamint pozitív hatást gyakorol a piacra és a ver-

senyre. Az egységes ügyfélkiszolgálás egyszerûbbé teszi az

ügyintézést, a vásárlást, a számlakezelést, a mûszaki segítség-

kérést. Továbbá a vezetékes és mobiltevékenység harmonizá-

ciója új, integrált szolgáltatások bevezetését teszi lehetôvé.

Mindezeknek köszönhetôen néhány éven belül a csoport

pénzügyi teljesítménye jelentôsen, akár évi több tízmilliárd

forinttal is javulhat.

A vezetékes és mobilterületek harmonizációjára törekvés

ötlete nem egyedülálló, mára számos, vezetékes és mobil-

üzletággal egyaránt rendelkezô európai nemzeti szolgálta-

tó (British Telecom, France Telecom, Telekom Italia stb.) 

ismerte fel a konvergenciából eredô stratégiai elônyöket,

lehetôségeket.

Távozott a vezér

Sugár András vezérigazgató szerzôdésének 2007-es lejár-

ta elôtt távozott az általa alapított cég élérôl. 1993-as indu-

lása óta vezeti a Westel, majd új nevén T-Mobile mobilszol-

gáltatót, amelynek ma négymillió ügyfele van. A cég 2001

decembere óta a Matáv (késôbb: Magyar Telekom) százszá-

zalékos tulajdona.

Sugár jól mûködô

vállalatot és erôs

márkát épített, a

Westel átmárkázá-

sát pedig példásan

levezényelte. Stabil

piacvezetôként

messze legsikere-

sebb tagja volt az

akkor még laza 

cégcsoportnak. 

Utóda átmenetileg

Straub Elek,

a Magyar Telekom

elsô embere lett.

Lapinformációk

szerint a cégvezetô

nem értett egyet azzal, hogy az általa alapított vállalatot

beolvasszák a Magyar Telekomba. A háttérben alapvetôen

a tulajdonos céget vezetô Straub Elek és Sugár András kö-

zött egyre növekvô feszültség állt, annak középpontjában

pedig az, hogy másként képzelték el a Westel/T-Mobile sze-

repét. Straub évek óta szerette volna csökkenteni a leány-

vállalatnak és vezetôjének önállóságát. Sugár András 

távozásával elhárul az egyik legfôbb akadály az elôl, hogy 

a T-Mobile-t integrálják a Magyar Telekomba. A beolvasztá-

si terv részeként vezérigazgató-helyettesi funkciót ajánlot-

tak fel Sugár Andrásnak a Magyar Telekomnál, hogy ebbôl

a pozícióból irányítsa az üzletágként mûködô T-Mobile-t.

Ezt azonban nem fogadta el. A végsôkig ellenállt, és az ôt

ismerôk számára nyilvánvaló volt: az összevonás vele nem

kezdôdhet meg.

Egyesül a Magyar Telekom
és a T-Mobile Magyarország
A Magyar Telekom igazgatósága javaslatot tett a Magyar Telekom és a T-Mobile Magyarország egyesülésére. 

A döntést mindkét társaság közgyûlésének jóvá kell hagynia. Az egyesülés célja – mint azt a tavaly közzétett közép-

távú stratégiában is lefektették – a csoportszintû szinergiák kiaknázása.
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A Tihanyban immár hatodik alkalommal megrendezett
Internet Hungary 2005 konferencián ugyanakkor elhangzott
az is, hogy az elmúlt években Magyarország jelentôs fejlôdé-

sen ment keresztül, s ma már csak kismértékben marad el 
a közép-kelet-európai régió szintjétôl. És ha ez a dinamika
fennmarad, akkor egyes szakértôi vélemények szerint néhány
év múlva elérjük az unió átlagos fejlettségi szintjét.

Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter konfe-
rencianyitó elôadásában elmondta, hogy az info-
kommunikációs-informatikai (IKT) szektor meghatározó sze-
repet játszik az ország modernizációjában, s ma már az ex-
port 14 százalékát adja. A szektor kivitele 1996 és 2003 között
tízszeresére nôtt. Az utóbbi két év alatt az internet egyedi lá-
togatóinak száma két és félszeresére emelkedett, ám mivel a
jövô év elejétôl a közigazgatásban bevezetik az elektronikus
aláírás használatát, felgyorsul a digitalizáció a civil és az üz-
leti szférában is. Újabb lökést adhat az is, hogy az elôrejelzé-

sek szerint jövôre a széles sávú internetelérés bruttó elôfize-
tôi ára a lélektani határnak számító 5000 forint körüli szintre
csökken. Kovács Kálmán szerint ez a telekommunikációs piac
megnyitásának köszönhetô, hiszen ma a korábbi 6 helyett 
25 szolgáltató mûködik, s az árak is mérséklôdtek: bizonyos
területeken 2002 és 2005 között nominálisan 40-50 száza-
lékkal, míg átlagosan is legalább 10 százalékkal. A miniszter
elmondta: 2005 végéig 2500 település kapcsolódik széles 
sávon az internethez, ám még mindig jelentôs az ország 
digitális deficitje, hiszen a felmérések szerint a 14 éves kor-
osztály 20 százaléka sohasem használt számítógépet.
Ugyanakkor tény az is, hogy a vállalati internetpenetráció ma
már megközelíti a 80 százalékot.

Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter úgy vélte,
azért a legfontosabb feladat a versenyképesség növelése,
mert csak így van remény arra, hogy az ország belátható idôn
belül, 10-12 év alatt elérje az osztrák fejlettségi szintet. Ehhez
csökkenteni kell, illetve át kell szervezni az állami bürokráciát,
javítani kell a tôkepiaci-befektetési feltételeket, s növelni kell 
a kutatás-fejlesztésre fordítandó összeget. A cél az, hogy ez az
összeg öt éven belül megkétszerezôdjön, tíz éven belül pedig
megháromszorozódjon.

Az eseményen Pataki Dániel, a Nemzeti Hírközlési Hatóság
elnöke is megszólalt, aki elmondta: a hatóság korábbi célja
után, hogy minél jobb szolgáltatásokhoz lehessen hozzáférni
minél olcsóbban, most azt szeretnék elérni, hogy minél na-
gyobb legyen a választás lehetôsége a telekommunikációt és
az internetet illetôen. A felmérések szerint amíg a vezetékes-
és a mobiltelefon-szolgáltatást igénybe vevôk döntô többsé-
ge gondolja úgy, hogy megfelelô a választék, addig az
internetezôknek alig több mint 20 százaléka.

Simó György, a T-Online Magyarország Rt. vezérigazgatója
úgy vélte, hogy az internet fejlôdése világszinten sem lassul
le, 2007-re a magyar háztartások 31 százalékának lesz világ-
hálós kapcsolata, s ezen belül 81 százalékuk széles sávon éri el
az információkat. Ugyanakkor az is igaz, hogy ma 2,2 millió
magyar háztartásnak semmilyen kapcsolata nincs a
digitalizációval, mivel nem használ PC-t és internetet. Simó
György szerint az elkövetkezô években a széles sávú internet
ugyanolyan fontos lesz a háztartások számára, mint a telefon.
Mindebben jelentôs szerepet játszik az is, hogy bôvül az
internethez kapcsolódó lehetôségek, illetve berendezések szá-
ma. Ebbôl adódóan nagyon nagy a harc a vállalatok között
azért, hogy a különbözô területeken domináns pozíciót
szerezzenek.

A fejlôdés nem lassul
Az internet fejlôdése sehol a világon nem lassul, Magyarországon sem, ám nagy kérdés, hogy hogyan lehet 

elérni azt a 2,2 millió magyar háztartást, amelynek ma gyakorlatilag semmilyen kapcsolata nincs a számító-

gépekkel és a világhálóval.
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A Microsoft idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját,
ezért visszatekintve különösen jó érzés azt látni, hogy az utób-
bi három évtized során mekkora haladást ért el a számítás-
technika, hogyan alakította át életünket, és az elkövetkezô
években miként fog hozzájárulni a társadalom és a gazdaság
fejlôdéséhez.

A Microsoft alapításának évében, 1975-ben nagy álmaink
voltak a számítógépekkel kapcsolatban. Az a hit vezérelt ben-
nünket, hogy egyszer majd minden munkaasztalra és otthon-
ba komputer kerül. Amikor a számítógépek még
hûtôszekrény-nagyságúak voltak, sokan azt gondolták, ez le-
hetetlenség. Sôt a kezdetekkor a legtöbb ember a számítógé-
peket olyan technikai erôforrásoknak tekintette, amelyeket ki-
zárólag a nagyvállalatok tudnak hasznosítani.

Az elmúlt 30 év során a PC a hobbifelhasználók játék-
szerébôl olyan csodálatos eszközzé vált, amely lehetôséget
nyújt a kommunikációra, a szórakozásra és a hatékonyság 
fokozására egyaránt. A Microsoft idô közben programozási
eszközöket elôállító kis cégbôl globális nagyvállalattá
fejlôdött, amely a szoftverek kiemelkedôen széles palettáját
kínálja. Büszkék vagyunk rá, hogy vállalatunk Magyarorszá-
gon is képviselteti magát. Nagy örömünkre szolgál, hogy
1993-as megalakulása óta a Microsoft Magyarország töretlen
lendülettel valósítja meg a Microsoft Corporation innovációs
terveit, és sikerrel honosította meg Magyarországon az infor-
matikai kultúrát.

A fejlett országokban ma már szinte mindenhol személyi
számítógépeket látunk. A PC-k a család szórakozással – televí-
ziózással, filmnézéssel, fényképkezeléssel és zenehallgatással
– kapcsolatos összes igényét kielégítik. A fejlett technológia
emellett hozzásegíti az embereket ahhoz, hogy még többet
tanuljanak, kapcsolatot teremtsenek egymással, illetve gyor-
sabban és egyszerûbben végezzék feladataikat. A világ legna-
gyobb vállalatai PC-technológián alapuló kiszolgálók hadára
építik mûködésüket. A személyi számítógép a világ minden
táján az infomunkások nélkülözhetetlen eszközévé vált. Ami
azonban ezzel kapcsolatban leginkább lenyûgöz, hogy még

rengeteg felfedeznivalónk maradt a PC-kben rejlô óriási
lehetôségek maradéktalan kiaknázásához.

Azokban az országokban, ahol a számítógép-használat a
mindennapok részét képezi, az elkövetkezô évek során a tech-
nológia állandó befolyással lesz az emberek életére és mun-
kavégzésének módjára. A digitális szórakoztatás minden 
korábbinál nagyobb felhasználói élményt fog nyújtani, a rész-
letesen kidolgozott virtuális világokban játszódó videojáté-
koktól kezdve egészen a zenehallgatást, a digitális televízió-
zást és a filmnézést biztosító programokig és eszközökig.

Az irodai szoftverek és az üzleti hatékonyságot biztosító al-
kalmazások új generációi nagy teljesítményû webes szolgálta-
tásokra épülnek, és számtalan különféle eszközön érhetôk el.
Ezek az alkalmazások gondoskodni fognak arról, hogy az irodai
dolgozók minél könnyebben léphessenek egymással kapcso-
latba, és hozzáférjenek a munkájuk elvégzéséhez szükséges
adatokhoz. Így az üzleti folyamatok minden típusához, illetve
az egyes munkakörökhöz testre szabott szoftver áll majd ren-
delkezésre. Ezek a fejlesztések a rugalmasság és a hatékonyság
új szintjét fogják a cégek számára biztosítani – a kis-, közép- és
nagyvállalatok számára egyaránt. Ez elsôsorban a kisvállalko-
zások számára jó hír, amelyek e nagy teljesítményû technoló-
giák használatával költséghatékony módon növelhetik piaci
szerepüket, és olyan képességekre tehetnek szert, amelyekre 
a múltban csak a nagyvállalatoknak nyílt lehetôségük.

A fejlôdô világ elôtt is új lehetôségek nyílnak. Az ott élô em-
berek százmilliói még soha nem használtak személyi számí-
tógépet. A fejlôdô világ folyamatosan erôsödik, és egyre mé-
lyebben integrálódik a világgazdasági folyamatokba. A világ 
e régióiban a számítógépek segítik elô az emberekben rejlô
lehetôségek kibontakoztatását és a világgal való kapcsolat-
teremtést.

A technológia gyors ütemû fejlôdésérôl

A számítástechnikai eredmények nagy része a hosszú távú,
átgondolt technológiai elképzeléseknek és az ezek megvalósí-

„...még rengeteg fel-
fedeznivalónk maradt”
Idén 30 éves a Microsoft
Steve Ballmer és jómagam gyakorta csak arra összpontosítunk, hogy milyen lehetôségeket rejthet a számítástechni-
ka a jövôre nézve. Úgy vélem, egy pillanatra érdemes megállni, és átgondolni azt is, hogy fennállása óta milyen ered-
ményeket ért el a Microsoft, és hogyan járult hozzá az emberek mindennapjainak megkönnyítéséhez.

BILL GATES
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tásába fektetett többéves kitartó munkának köszönhetô. A ki-
lencvenes évek végén az internet rendkívül gyors és széles kö-
rû terjedését több évtizedes kutatás és fejlesztési munka tet-
te lehetôvé.

Mindez igaz a Microsoft esetében is: a mérföldkônek szá-
mító alkalmazások kifejlesztése hosszú években, nem pedig

hónapokban mérhetô. Hittünk a „pen computing” (toll alapú
számítástechnika) ígéretében, és hosszú évek munkája ered-
ményeként a táblaszámítógép egyre gyakoribb látvány az
irodákban és az osztálytermekben. Másik nagy álmunk az in-
teraktív televíziózás, ezzel kapcsolatos hosszú távú befekte-
téseink az utóbbi idôben kezdenek beérni: egyre szélesebb
körben válik elfogadottá az IPTV, amely forradalmasítani fog-
ja a televíziózást.

Jelentôs erôforrásokat fordítunk a grafikus felhasználói felü-
letek és a webes szolgáltatások technológiáinak fejlesztésére
– a Microsoftnál elért eredmények közül talán ezekre vagyok 
a legbüszkébb. Nagy öröm lesz látni, ahogy mindennapos esz-
közökké fejlôdnek az emberek életében. Legújabb hosszú távú
kutatómunkánk középpontjában a számítógépek szövegérté-
se, a beszéd és a tanulási képesség áll. Mindez véleményem
szerint új korszakot nyit iparágunk növekedésének és
fejlôdésének történetében.

Az innováció azonban nem jár kockázatok nélkül: számos
tényezô hátráltathatja a számítástechnika jövôbeli fejlôdését.
Folyamatosan növelnünk kell a bizalmat iránta azáltal, hogy
megvédjük a felhasználókat a vírusoktól, a kémprogramoktól
és egyéb biztonsági kockázatoktól, valamint együttmûködünk
az iparág többi szereplôjével és a kormányzati szervekkel 

a felhasználók személyes adatainak védelme és gyermekeink
biztonságos online idôtöltése érdekében.

Fejlesztéseinket olyan irányba is elô kell mozdítanunk, hogy
kielégítsük mindazon milliók sajátos igényeit, amelyek szá-
mára új a számítógépek világa. Ezt a lakókörnyezetükhöz
illeszkedô eszközök és az anyanyelvükön használható progra-
mok létrehozásával igyekszünk elérni. Iparágunk folyamato-
san azon dolgozik, hogy a számítógépek használata egysze-
rûbb, beszerzésük pedig olcsóbb legyen.

Sokszor említettem már, hogy egy „digitális évtized” köze-
pén járunk, egy olyan korszakban, amikor a számítógépek 
valóban munkánk és életünk középpontjába kerültek. 
A számítógépek már most is nagyon hasznosak számunkra,
de 2010-re nehéz lesz elképzelni, hogyan is boldogultunk
azelôtt nélkülük. Néhányan biztosan azon tûnôdnek, vajon 
30 évnyi innováció után lelassul-e a Microsoft. Én azt gon-
dolom, igazán csak most lendülünk bele.
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1975
Január 1.: Az MITS Altair 8800 meg-

jelenik a Popular Electronics magazin
címlapján, ami ötletet adott Paul

Allen és Bill Gates számára a BASIC
programnyelv kifejlesztéséhez.

Február 1.: Bill Gates és Paul Allen
eladja az Altair 8800-ra írt BASIC-et, 
a személyi számítógépek elsô 
számítógépes programozási nyelvét 
a Microsoft elsô ügyfelének, az
Albuquerque (Új-Mexikó) székhelyû
MITS vállalatnak.

Március 1.: Paul Allen az MITS szoft-
verigazgatója.

Április 7.: „Az Altair BASIC-kész és
mûködôképes” – hirdeti az MITS
Computer Notes elsô kiadásának
fôcíme.

Július 1.: A BASIC 2.0-s verziója 
hivatalosan megjelenik 4K és 8K vál-
tozatban.

1976
Február 3.: Bill Gates az egyik elsô programozó, aki felveti 

a szoftverkalózkodás kérdését. Az elsôként az MITS Computer
Notes hasábjain közölt „Nyílt levél a hobbiszámítógépesek-
nek” címû cikkében Gates azzal vádolja a hobbifelhasználó-
kat, hogy szoftvert lopnak, és ezáltal megakadályozzák, hogy
mások „jó szoftvereket írjanak”. Látnoki módon a következô
szavakkal fejezi be írását: „Semmi nem tenne boldogabbá,
mint hogy tíz programozót alkalmazva elárasszam a hobbi-
piacot jó minôségû szoftverrel.”

Március 27.: Bill Gates az Altair évente megrendezésre
kerülô nemzetközi számítógépes találkozói közül a legelsô,
Albuquerqueben tartott esemény nyitószónoka.

November 1.: Paul Allen lemond az MITS-nél betöltött
tisztjérôl, hogy teljes munkaidejében a Microsoftnak dolgoz-
hasson.

November 26.: Új-Mexikó állam belügyminisztériumának
hivatala bejegyzi a Microsoft kereskedelmi nevet.

1977
Február 3.: Paul Allen és Bill Gates

aláír egy hivatalos partneri megálla-
podást.

Július 1.: Elérhetô a FORTRAN-80, 
a Microsoft második programozási
nyelve.

1978
November 1.: A Microsoft Japánban

létrehozza elsô nemzetközi értékesí-
tési irodáját, az ASCII Microsoft céget.

December 31.: A Microsoft forgal-
ma év végére meghaladja az 1 millió
dollárt.

1979
Január 1.: A Microsoft Albuquerque-bôl áthelyezi irodáit 

a Washington államban található Bellevue városába.

1980
Június 11.: Steve Ballmer csatlakozik a Microsofthoz.

1981
Június 25.: A Microsoft átalakul egy magánkézben lévô vállalat-

tá, amelynek elnöke Bill Gates, elnökhelyettese pedig Paul Allen.
A céget Microsoft Inc. néven Washington államban jegyzik be.

Augusztus 12.: Az IBM bemutatja személyi számítógépét,
amelyen a Microsoft 16 bites operációs rendszere, a Microsoft

A Microsoft történetének
legfontosabb eseményei
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MS-DOS 1.0-s verziója, valamint a Microsoft BASIC, a Micro-
soft COBOL és a Microsoft Pascal fut, illetve egyéb Microsoft-
termékek.

1983
Február 18.: Paul Allen lemond a Microsoftnál betöltött el-

nökhelyettesi pozíciójáról, de az igazgatótanács tagja marad.

Május 2.: A Microsoft bemutatja a Microsoft Mouse egeret.
Szeptember 29.: A Microsoft bemutatja a Word for MS-DOS

1.00 szövegszerkesztôt.
November 10.: A Microsoft bemutatja az MS-DOS operációs

rendszer lehetôségeit kibôvítô Microsoft Windows grafikus
operációs rendszert. A Windows elsô, kereskedelmi forgalom-
ban kapható változata csak 1985 novemberében érhetô el.

1985
Augusztus 12.: A Microsoft fennállásának 10. évfordulóját az

1985-ös pénzügyi év 140 millió dolláros értékesítési adataival
ünnepli.

Szeptember 3.: A Microsoft az Ír Köztársaságot választja az
Egyesült Államokon kívül létesített elsô gyártási központja
helyszínéül, ahol az európai piacra szánt szoftvertermékeket
állítják elô.

November 20.: Megjelenik a Microsoft Windows kereskedel-
mi változata.

1986
Február 26.: A Microsoft új fôhadiszállása Redmondba, 

Washington államba kerül.
Március 13.: Kibocsátják a Microsoft részvényeit, egyenként

21 dolláros áron, amely az elsô kereskedési nap végére részvé-
nyenként 28 dollárra emelkedik, 61 millió dollár extrabevétel-
hez juttatva ezzel a vállalatot.

1988
Augusztus 1.: A Microsoft bejelenti az Office programcso-

magot, a Macintosh rendszerekhez CD-ROM lemezen
elérhetô elsô általános üzleti szoftvert.

1990
Július 25.: A fennállásának 15. évfordulóját ünneplô Micro-

soft az elsô személyi számítógépes szoftvercég, amelynek ér-
tékesítési adatai egyetlen év alatt meghaladják az 1 milliárd
dollárt – forgalma 1,18 milliárdra rúg.

1991
Január 1.: A Microsoft Corporation az elsôk között hozza lét-

re saját, számítástechnikai kutatással foglalkozó, Microsoft
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Research (késôbb MSR) néven ismert szervezetét.
Május 20.: A Microsoft az Atlantában megrendezett Win-

dows World rendezvényen bejelenti a Microsoft Visual BASIC
for Windows terméket.

November 14.: A Microsoft bejelenti a Works for Windows
2.0 multimédia-változatát, amely a Microsoft elsô multi-
médiás képességekkel felruházott üzleti alkalmazása.

1992
Április 6.: Megjelenik a több mint 1000 fejlesztést tartalma-

zó Microsoft Windows 3.1. Az új verzió iránti felhasználói
érdeklôdés példa nélkül álló, az elôzetes rendelések száma 

világszerte meghaladja az 1 millió példányt.
Június 23.: A technológiai fejlesztés területén elért eredmé-

nyek elismeréseként Bill Gates Bush elnöktôl átveszi 
a National Medal of Technology kitüntetést.

1993
Január 1.: 10 éves a Microsoft Word, amely az MS-DOS ope-

rációs rendszerre elôször 1983-ban, a Macintosh-platformra
1984-ben, a Windows-platformra pedig 1989-ben jelent meg.
A Dataquest Inc. adatai alapján 1993-ban világszerte már
több mint 10 millió Word-felhasználó él.

Március 22.: Elérhetô a Microsoft Encarta, a számítógépek-
hez tervezett elsô multimédiás enciklopédia.

Április 14.: A Microsoft bejelenti, hogy a Microsoft Windows-
licenccel rendelkezô felhasználók összesített száma megha-
ladja a 25 milliót, s ezzel a Windows a világ legnépszerûbb
grafikus operációs rendszerévé válik.

Május 24.: A Microsoft az Atlantában megrendezett Win-

dows World rendezvényen bejelenti a Windows NT terméket.
Július 19.: Megalakul a Microsoft Magyarország, mindössze

két fôvel.
December 6.: A Fortune magazin tanulmánya szerint a Mic-

rosoft „1993 leginnovatívabb amerikai vállalata”.

1994
Április 7.: A budapesti Planetáriumban a Microsoft Magyar-

ország bejelenti a magyar nyelvû Windows for Workgroups
3.11 és Word 6.0 alkalmazást.

Április 18.: A Microsoft Windows for Workgroups 3.11 válik 
a világ leggyorsabban értékesített, kereskedelmi forgalomban

kapható operációs rendszerévé, a második helyre szorítva 
a Windows 3.1-es verziót.

Szeptember 14.: Magyarországon elindul a Szerver Szerdák
rendezvénysorozat (a TechNet Szemináriumok ôse), mûsorán
szerepel többek között a Windows NT, az SQL Server, az SNA
Server, a Hermes (a System Management Server kódneve), 
a Microsoft Mail és az EMS (Enterprise Messaging System, az
Exchange kódneve).

November 14.: A színész Robert De Niro New York SoHo ne-
gyedében található felkapott éttermében bemutatkozik 
a Microsoft új nemzetközi hirdetési kampánya, a „Where Do
You Want to Go Today”.

1995
Február 3.: Fejlesztôi Konferencia Budapesten – a magyar

nyelvû Access 2.0 bejelentése.
Április 28.: Windows NT Magyarországon Konferencia 

– a Windows NT Server 3.5 bejelentése.
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Június 9.: Ügyfélkiszolgáló Fejlesztôi Konferencia – az SQL
Server 6.0 hazai bejelentése.

Augusztus 24.: Világszerte elérhetô a Microsoft Windows 95.
Szeptember 1.: Bill Gates magyarországi látogatása, a Win-

dows 95 magyarországi bejelentése az Operaházban.
November 20.: Mûködésének elsô három hónapja alatt az

MSN, The Microsoft Network online szolgáltatás több mint
525 000 elôfizetôre tesz szert, és ezzel az MSN az egyik
legjelentôsebb internetszolgáltatóvá válik.

November 20.: Bill Gates megírja elsô könyvét. A The Road
Ahead azt vizsgálja, miként fogják az új technológiák megha-
tározni azt, ahogyan dolgozunk, szórakozunk és élünk.

1996
Június 5.: Megkezdi mûködését az MSNBC, az NBC News és

a Microsoft 24 órás, hírekkel, beszélgetésekkel és információ-
val szolgáló csatornája.

Október 7.: Magyarországon elindul a Microsoft BackOffice-
bemutatókörút.

November 7.: Megjelenik a Microsoft Flight Simulator for
Windows 95, így 14 éves története során elsô alkalommal
érhetô el a szoftver Windows-platformon.

1997
Június 23.: Bill Gates és felesége, Melinda French Gates beje-

lenti a Gates Library alapítvány létrehozását.
November 25.: A Hart & Teeter közvélemény-kutató szerint 

a Microsoft a leginkább csodált cég az Egyesült Államok terüle-
tén. Amikor a megkérdezetteket arra kérték, maguktól nevezze-
nek meg egy-két olyan céget, amelyre tisztelettel és csodálattal
tekintenek, a válaszadók 25 százaléka a Microsoftot említette
meg. A sorban az IBM és a General Motors következett 16 száza-
lékos eredménnyel, majd az AT&T és a Wal-Mart 15 százalékkal.

1998
Június 25.: A Windows 98 világszerte több mint 40 ország-

ban, az Egyesült Államokban pedig több mint 12 000 boltban
érhetô el.

Július 21.: Bill Gates Steve Ballmert a Microsoft elnökévé ne-
vezi ki.

Október 7.: Developer Days ’98 (Magyarország) – a Visual
Studio 6.0 hazai bejelentése.

Október 16.: Washington D.C.-ben megkezdôdik a Microsoft
elleni trösztellenes per.

November 16.: A COMDEX vásáron megjelenik a Microsoft
SQL Server 7.0-s verziója, és elnyeri a PC Week „A kiállítás leg-
jobbja”, valamint „A legjobb termelékenységet biztosító alkal-
mazás” díjat.

1999
Február 24.: A Microsoft megnyitja elsô online boltját, amely

a Shop névre hallgat.
Március 18.: Bill Gates Redmondban bemutatja az Internet

Explorer 5.0 böngészôt. Egy héten belül több mint 1 millió al-
kalommal töltik le az új verziót.

Március 24.: Megjelenik Bill Gates legújabb könyve Business
@ the Speed of Thought címmel a Warner Books kiadásában
(magyarul: Üzlet @ gondolat sebességével). Az új könyv kö-
zéppontjában egyetlen ötlet található: ahhoz, hogy a vállala-
tok a gyors ritmusú digitális gazdaságban a sikerhez szüksé-
ges sebességgel gondolkodjanak és reagáljanak, lehetôvé kell
tenniük a digitális információ áramlását.

Június 7.: Steve Ballmer hivatalosan bejelenti a Microsoft
Office 2000 terméket, a cég „Infomunkások korlátok nélkül”
víziójának kulcsfontosságú elemét.

Szeptember 13.: A Microsoft bejelenti az elosztott webes al-
kalmazások és az internet alapú webszolgáltatások létreho-
zásához és üzemeltetéséhez használható, átfogó és integrált
Windows Distributed interNet Architecture (Windows DNA)
2000-platformot.

2000
Január 7.: A Microsoft történetének legnagyobb felvásárlása

keretében megszerzi a Visio Corporation céget.
Január 13.: Bill Gates új szerepkört hoz létre a maga számá-

ra: elnökként és vezetô szoftvertervezôként teljes idejét a
következô generációs windowsos internetplatform és szolgál-
tatások elôremozdítására fordíthatja. Steve Ballmer a vállalat
új elnöke és vezérigazgatója.

Április 3.: A Microsoft bejelenti, hogy kereskedelmi forga-
lomban is elérhetô lett a Microsoft Project 2000 és kísérô ter-
méke, a web alapú Microsoft Project Central. Ez a világ leg-
népszerûbb, több mint 5 millió felhasználóval rendelkezô
projektkezelô szoftverének legújabb verziója.

Június 22.: A Microsoft bemutatja termékei és szolgáltatásai kö-
vetkezô generációjával kapcsolatos terveit, a Microsoft .NET víziót. 
A Microsoft .NET egyszerûbben használható, személyre szabottabb
és nagyobb hatékonyságot biztosító internetes élményt nyújt.

Október 6.: Magyarországon elindul a Windows 2000 
Akadémia, amelynek CD-változata a legtöbbet másolt online
tréning lesz.

2001
Február 7.: Vityi Pétert kinevezik a Microsoft Magyarország

ügyvezetôjévé.
Május 31.: Megrendezik az elsô hazai .NET fejlesztôi 

konferenciát.
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Szeptember: Elindul az elsô, Microsoft által támogatott ma-
gyar fejlesztôi portál, a Developer.hu.

Szeptember 20.: Rendszergazda kerestetik – a Microsoft
Office XP magyarországi bejelentése egy komédia keretében
a Vígszínházban.

Október 25.: Világszerte megjelenik a Microsoft Windows XP.
November 15.: Megjelenik a Microsoft Xbox, amely a piacon

elérhetô egyetlen olyan rendszer, amelyet az alapoktól kezdve
úgy terveztek, hogy teljes értékû online játékélményt biztosítson.

2002
Január 15.: Bill Gates nyílt levelében kihangsúlyozza, hogy 

a Microsoftnak vezetô szerepet kell betölteni az iparágban 
a megbízható számítástechnika új szintjének elérése során.

Július 1.: A Microsoft TechEd 2002 Europe rendezvényen 
a Microsoft bejelenti a Microsoft Visual J# .NET fejlesztôi esz-
közt a Microsoft .NET keretrendszerhez alkalmazásokat és
szolgáltatásokat Java nyelven létrehozó fejlesztôk számára. 
A Visual J# .NET megjelenésével elérhetôvé válik a Microsoft
Visual Studio .NET valamennyi programozási nyelve (például
Visual C++ .NET, Visual C# .NET és Visual Basic .NET).

Július: .NET-indulókészlet néven megjelenik a hazai összeál-
lítású, 3 DVD-t tartalmazó .NET felkészülési csomag.

Szeptember 1.: Megalakul a Microsoft Magyarország fejlesz-
tési platform üzletága, melynek feladata a Microsoft-szoft-
verplatform használatának és terjedésének elômozdítása.

Október 23.: A Microsoft egy körút elsô állomásaként 
a Manhattan szigetén található Central Parkban megrende-
zett ünnepség keretében mutatja be az új MSN 8 verziót. 
A körút célja, hogy ecsetelje az MSN 8 szoftver elônyeit 
a fogyasztók számára.

2003
Március 6.: Vityi Péter elnyeri Az Év Informatikai Menedzse-

re 2002 címet. Az Informatikai Vállalkozások Szövetsége 
a Gyurós Tibor-díjként ismert kitüntetéssel hagyományosan
az év legkiválóbb informatikai menedzserét jutalmazza.

Április 16.: A több mint egy tucat kiszolgálói Microsoft-szoft-
vert (pl. Windows Server 2003) tartalmazó csomag új neve
Windows Server Rendszer a korábbi .NET Enterprise Servers
helyett. Az új márkanév arra hívja fel az ügyfelek figyelmét,
hogy a cég kiszolgálói stratégiájának középpontjában a Win-
dows Server 2003 áll, és a Microsoft kiszolgálói szoftverekbôl
álló kínálata a termékek együttmûködését biztosító közös ar-
chitektúrára épül.

Április 16.: A Microsoft Magyarország elsô alkalommal ren-
dezi meg Microsoft Üzleti Megoldások elnevezésû szakmai
konferenciáját. A rendezvényen részt vevô közép- és nagy-
vállalati döntéshozók megismerkedhetnek a cég üzleti meg-
oldásaival, és számos példán keresztül tanulmányozhatják,

hogy miként juthatnak üzleti elônyhöz a Microsoft fejlett
technológiái révén.

Április 24.: Megjelenik a Windows Server 2003. Ez a Micro-
soft történetének eddigi legnagyobb szoftverfejlesztési pro-
jektje.

Július: Budapesten megalakul a Microsoft Global Technical
Support Center (Globális Terméktámogató Központ – GTSC)
közép-kelet-európai részlege. A központban dolgozó mérnökök
feladata, hogy a vállalati ügyfelek rendszergazdáinak problé-
máira telefonon keresztül találjanak megfelelô megoldást.

Június 23.: A Microsoft bejelenti a mobileszközökhöz (pl. in-
telligens telefonok és Pocket PC-k) kifejlesztett termékek új
nemzetközi márkanevét, a Windows Mobile-t. Az új Windows
Mobile márkanév megkönnyíti az ügyfelek számára a Pocket
PC-kben és intelligens telefonokban található szoftver, vala-
mint a várható egységes élmény megértését és azonosítását.

Július 1.: A Microsoft Navision megoldás integrálásával Ma-
gyarországon megalakul a Microsoft Business Solutions üz-
letág. Tevékenysége révén a Microsoft Magyarország üzleti
megoldásokkal is segíti a vállalatokat a megalapozottabb,
gyorsabb, sikeresebb döntéshozatalban.

2003 ôsze: Hazánkban is megkezdi mûködését a Microsoft
DPE (Developer and Platform Evangelism – Fejlesztôi és Plat-
form Evangelizáció) csapata.

Szeptember 25.: A Microsoft Magyarország megkapja Az Év
Munkahelye díjat. A Hewitt Inside kutatócég és a Figyelô gaz-
dasági hetilap évente elvégzett, Legjobb Munkahely elnevezé-
sû felmérése egyrészt vizsgálja az alkalmazotti elégedettsé-
get, a cégek vállalati kultúrájáról alkotott képet, másrészt 
nagyító alá veszi a vállalat HR-politikáját, továbbá elvégzi az
elsô számú vezetôk munkaadói minôsítését is.

Október 21.: A Microsoft bejelenti, hogy széles körben
elérhetô az új Microsoft Office rendszer. A kutatások azt mu-
tatják, hogy a vezetô cégek már versenyelônyre tettek szert 
a termelékenységet fokozó Microsoft Office-megoldások be-
vezetése révén.

November 3.: A Microsoft Research Asia (MSRA) bejelenti,
hogy Pekingben megalapította az Advanced Technology Cen-
tert (ATC). Az új csoport feladata a laboratóriumban kidolgo-
zott fejlesztések további hasznosítása és finomítása.

2004
Január 30.: MSDN fejlesztôi márkanév alatt elindul a havi

rendszerességgel megrendezett hazai konferenciák, laborgya-
korlatok, fejlesztôi klubdélutánok, hírlevelek sorozata.

Március 15.: A Megosztott Forráskód kezdeményezés már
több mint 1 millió tagot számlál. A program keretében a Mic-
rosoft forráskódját ügyfelekkel, kormányzati szervekkel, part-
nerekkel, oktatási intézményekkel és magánszemélyekkel
osztja meg.

Április 13.: A Sulinet Programiroda és a Microsoft Magyaror-
szág pályázatot hirdet Verseny 2004 néven általános és 
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középiskolás csapatok számára. A verseny célja az IKT
(infokommunikációs technológiai) és a számítógéppel segí-
tett kollaboratív módszerek népszerûsítése az oktatásban.

Május 25.: Az Elektronikus Kormányzat Központ (EKK) nevé-
ben Baja Ferenc kormánymegbízott, a Microsoft Magyaror-
szágtól pedig Vityi Péter ügyvezetô igazgató aláírja az
EKK–Microsoft együttmûködési szerzôdést, amellyel hazánk
hivatalosan csatlakozik a Microsoft Kormányzati Biztonsági
Programjához.

Szeptember 15.: A Microsoft Magyarország bemutatja 
a CRM honosított változatát. Az új technológia segítségével 
a cégek integrálhatják és automatizálhatják folyamataikat az
ügyfelek magasabb szintû kiszolgálása érdekében.

Szeptember 27.: A Microsoft Magyarország és az ELTE Ter-
mészettudományi Kara megnyitja a Microsoft Innovatív
Tanárképzô Labort, melynek fô célja a jövô tanárainak felké-
szítése az oktatástechnológia robbanásszerû fejlôdésének 
kihívásaira.

Október 7.: Steve Ballmer, a Microsoft Corporation vezér-
igazgatója hazánkba látogat.

Október 12.: Bill Gates kifejti a Microsoft vízióját a bárhol
elérhetô digitális szórakoztatással kapcsolatban, bejelenti 
a Windows XP Media Center Edition 2005 megjelenését, és
számos új, elegáns számítógépet, hordozható médiaeszközt,
valamint digitális tartalmat biztosító szolgáltatást mutat be.

2005
Február 1.: Az MSN új keresôszolgáltatása 25 piacon és 10

nyelven érhetô el. Az új MSN-keresôszolgáltatás nagyobb fon-
tossággal bíró eredményeket, adott kérdésekre azonnali vála-
szokat és az internetet használók számára célzottabb és kifi-

nomultabb keresést lehetôvé tevô eszközkészletet biztosít.
Február 1.: Elindul az EU Pályázati Tanácsadó Program (EU

Grants Advisor – EUGA). A kezdeményezés célja a kis- és kö-
zépvállalati (kkv) szektor technológiai fejlôdésének
elôsegítése az európai uniós támogatások elérésének meg-
könnyítésével. A program Magyarországon is hozzáférhetô 
a kkv-szektor számára.

Február 7.: Hazánkban is életbe lép a Microsoft „Eredeti
Windows – Valódi Elôny” (Windows Genuine Advantage)

programja. A kezdeményezés kiterjesztésével a Microsoft
újabb erôfeszítéseket tesz az illegális szoftverhasználat visz-
szaszorítására.

Március 10.: A Microsoft Magyarország bejelenti a Microsoft
Tehetséggondozó Programot, amely a Magyarországon meg-
rendezésre kerülô informatikai témájú versenyek számára kí-
nál különleges támogatási lehetôséget.

Május 11.: A Microsoft Magyarország, az Intel Magyarország,
a HP Magyarország, a T-Online Magyarország és a HVB Bank
Hungary bejelenti, hogy konzorciumot alakít a Microsoft által
meghirdetett EU Pályázati Tanácsadó Program keretében.

Május 12.: Több millióan kísérik figyelemmel, amint a Micro-
soft bemutatja várva várt játékkonzolját, az Xbox 360-at az
MTV külön mûsorában.

Július 6.: A Microsoft Magyarország bejelenti a CRM 3.0-t,
amely könnyû kezelhetôséget biztosít, teljes körûen kiszolgál-
ja a vállalati igényeket, és csökkenti a teljes bekerülés költsé-
gét (TCO).

Július 22.: A Microsoft bejelenti, hogy a korábban Longhorn
kódnéven ismert termékének hivatalos neve Windows Vista
lesz.

Augusztus 1.: A négyéves Developer.hu megújult külsôvel és
szerkezettel, devPORTAL néven folytatja mûködését.
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Magyarországnak az elkövetkezô egy évben négy stra-
tégiai jelentôségû dokumentumot kell az Európai Uniónak
átnyújtania. A leghosszabb idôtávra, több mint 30 évre szól 
a Fenntartható fejlôdés stratégiája. A középtávú elképzelése-
ket a 2013-ig tervezô Nemzeti stratégiai referenciakeret tar-
talmazza, amely a köznyelvben a II. NFT néven ismert. E stra-
tégia megvalósításához szolgálnak iránymutatóul a szintén
ezt az idôszakot lefedô operatív programok. Az operatív
programokkal összhangban készülnek majd a rövid távú ak-
ciótervek, leghamarabb az Európai Unió versenyképességét
növelni hivatott Lisszaboni akcióterv. Mindezeket az uniós
dokumentumokat az Országos fejlesztéspolitikai koncepció
(OFK) alapozza meg.

A stratégiai dokumentumok

A Fenntartható fejlôdés stratégiája, ez a legalább 30 éven
átívelô dokumentum sokkal többrôl szól, mint hogy egy kör-
nyezettudatos országban az emberek nem dobálják el az ut-
cán a szemetet. Ez a társadalom tagjai és a nemzedékek közti
szolidaritás és együttmûködés stratégiája. Annak belátásáé,
hogy egyetlen generáció egyetlen csoportja sem sajátíthatja
ki kénye-kedve vagy ereje szerint az erôforrásokat, mert a tár-
sadalom és a természet megújulóképessége véges. Ez az ön-
korlátozás azonban nem aszkézist jelent. Nem arról kell le-
mondanunk, hogy mindennap zuhanyozzunk, hanem arról,
hogy autóinkat drága tisztított vízzel mossuk a kertben, fo-
gyasztva és szennyezve az édesvízkincset.

A fenntartható fejlôdés elvének akkor tudunk megfelelni, ha
beavatkozásainkkal nem újabb – a fejlesztéspolitika számára
megoldandó – problémákat okozunk, hanem elôrelátó mó-
don megelôzzük azokat. A gazdaság ennek érdekében nem
változatlan formában növekszik, hanem a természet
eltartóképességének figyelembevételével fejlôdik. Olyan új
technológiákat kínál, amelyek segítenek megôrizni önma-

gunk és gyermekeink számára a természet és a társadalom
mûködôképességét.

Az emberi társadalmak mûködésük során sok modellel pró-
bálkoztak. Eddig azok tudták a legtöbb ember számára a leg-
nagyobb jólétet biztosítani, amelyek a versenyt helyezték a
középpontba. A versenynek azonban vannak vesztesei, és Eu-
rópa – benne most már Magyarország is – az utóbbi idôben
lemaradóban van vetélytársaitól. A Lisszaboni akcióterv ezért
olyan eszközöket keres, amelyekkel Magyarországot már rövid
távon is versenyképesebbé tehetjük. Ehhez három területen
kell jelentôs elôrehaladást felmutatnunk:
� Növelnünk kell a foglalkoztatottak számát, mert többen

nagyobb értéket képesek elôállítani (és ebbôl több 
támogatás jut mindazoknak, akik nem képesek belépni 
a munkaerôpiacra).
� Modern technológiák bevezetésével növelnünk kell a gaz-

daság termelékenységét (mert ezzel egyúttal csökkentjük 
a környezet terhelését is).
� Mindeközben javítanunk kell a makrogazdasági stabilitást

(mert a termelékenységet tartósan meghaladó fogyasztá-
sunkkal nem ronthatjuk a következô nemzedék életesélyeit).

A három évre szóló Lisszaboni akcióterv tehát úgy javítja 
a versenyképességet, hogy a társadalom, a gazdaság és a ter-
mészet fenntarthatóságára egyaránt figyelemmel van.

A II. Nemzeti fejlesztési terv készítése azt a célt szolgálja,
hogy 2007 és 2013 között Magyarország hozzájusson azokhoz
az uniós támogatásokhoz, amelyek révén felzárkózhat a régi
tagországok fejlettségéhez. A II. NFT tervezése a kiemelt prog-
ramok és a nagyprojektek gyûjtésével már elkezdôdött, habár
még sok bizonytalansági tényezô nehezíti a munkát. Nem ké-
szült még el az a pénzügyi perspektíva, amely a következô
uniós költségvetés irányszámait tartalmazza. Nem zárultak
még le azok a tárgyalások sem, amelyek a kohéziós politika új-
raszabályozásáról folynak. A II. NFT készítéséhez ezért elvi 
útmutatóul egyelôre a Fenntartható fejlôdés stratégiája és 

Az infrastruktúra javítása
nem cél, hanem eszköz
Társadalmi egyeztetés a jövô Magyarországáról
Az Európai Unió számára kötelezôen elkészítendô stratégiai dokumentumokat az Országos fejlesztéspolitikai kon-

cepció (OFK) alapozza meg. Mindezekrôl az elmúlt hónapokban széles körû társadalmi vita folyt. Egy kérdôíves fel-

mérés tanúsága szerint az információs társadalom kiteljesedését és a fizikai infrastruktúra javítását nem célnak, ha-

nem eszköznek tekintik egy kívánatos, jobb életminôséget garantáló társadalom megvalósulásához. Cikkünk az OFK

társadalmi egyeztetésének folyamatát és tanulságait összegzi.

GALVÁCS LÁSZLÓ
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a Lisszaboni akcióterv szolgál. Az NFT ezek alapján arra törek-
szik, hogy egyensúlyt teremtsen a versenyképesség és a szoli-
daritás gondolata között, mert e két elv csak együttesen ké-
pes olyan célrendszert és stratégiát kijelölni, amely megala-
pozza az ország felzárkózását és fejlôdését.

A II. NFT-ben megfogalmazott stratégia végrehajtását az ope-
ratív programok segítik. E dokumentumok tartalmazzák azokat
az eszközöket, amelyek a célok elérését lehetôvé tevô prioritáso-
kat és az azok megvalósulását szolgáló intézkedéseket határoz-
zák meg. A stratégiai tervezés legutolsó lépcsôjét jelentô opera-
tív programok elkészítéséhez nélkülözhetetlen a szakmai, regio-
nális és civil szereplôk aktív közremûködése. Csak így biztosítha-

tó, hogy olyan intézkedések kerüljenek az operatív programok-
ba, amelyek felkeltik a késôbbi pályázók érdeklôdését.

A fenti négy uniós dokumentum keretét, a magyar fejlesz-
téspolitika alapját az Országos fejlesztéspolitikai koncepció
teremti meg. Ez a dokumentum tartalmazza mindazokat a
célokat és elveket, amelyeket Magyarország – akár hazai, akár
uniós forrásból – a következô húsz évben meg akar valósítani
annak érdekében, hogy Európa egyik legdinamikusabban
fejlôdô országává váljon.

A stratégiai dokumentumok mindegyikét társadalmi vitára
bocsátják, és végleges formájukat csak az egyeztetéseket
követôen nyerik el. A Fenntartható fejlôdés stratégiájának tár-
sadalmi egyeztetése szeptemberben kezdôdött, a Lisszaboni
akcióterv társadalmi vitája október elejéig tart, a II. NFT part-
nerségi folyamata elôreláthatóan ez év végén és a jövô év ele-
jén zajlik majd, az operatív programok pedig a jövô év elsô 
felében kerülnek a társadalmi partnerek elé. Az Országos fej-
lesztéspolitikai koncepció társadalmi vitája befejezôdött, 

a dokumentumot a kormány szeptemberben az Országgyûlés
elé terjeszti.

Célcsoportok és akciók

Az Országos fejlesztéspolitikai koncepció készítését folya-
matos társadalmi egyeztetés kísérte. Az elôkészítô fázisban
fél éven keresztül mintegy 50 vitát rendeztek a média legkü-
lönfélébb szereplôinek bevonásával Magyarország
jövôképérôl, így az OFK jövôképe konzultatív tervezés eredmé-
nye. (Az információs társadalomról folytatott vitáról részlete-
sen beszámoltunk a Business Online 2005/5. számában.)

Az anyag elsô változatának elkészültét követôen az Orszá-
gos területfejlesztési koncepcióval (OTK) együtt országjáró
körúton ismertették meg a dokumentumokat a helyi döntés-
hozókkal, vállalkozókkal és civil szervezetekkel. Május–június
folyamán minden megyében és régióban közös rendezvénye-
ket szerveztek a Magyar Területfejlesztési és Regionális Hiva-
tallal, valamint a Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetségével, s az ott elhangzott észrevételek alapján 
módosították a két koncepciót.

Az Országos fejlesztéspolitikai koncepció szövege június óta
megtekinthetô a Nemzeti Fejlesztési Hivatal honlapján. A tár-
sadalmi egyeztetés lezárultáig 8884-en töltötték le a doku-
mentumot. A honlap alkalmas volt arra is, hogy közvélemény-
kutatást rendezzenek a specifikus célok elfogadottságáról. 
A szavazásban 2730-an vettek részt.

A dokumentumok véleményezésére strukturált elektronikus
formát választottak azért, hogy a várhatóan nagyszámú ész-
revételt a rendelkezésre álló nagyon rövid idô alatt fel tudják



dolgozni. Július elsô hetében – a tárcák és a régiók segítségé-
vel – CD-n juttatták el 2000 szervezethez az OFK és OTK 
szövegét, valamint a véleményezésre használt kérdôíveket.
Ezeket a partnerek augusztus 13-áig küldhették vissza. 
Természetesen nagy számban érkeztek a dokumentumhoz 
a kérdôíveken kívül szöveges javaslatok is. A társadalmi 
egyeztetési folyamat augusztus 31-én lezárult. Az észrevételek
a korábbi vélemények trendjeit erôsítik meg.

Az Országos fejlesztéspolitikai koncepcióról 356 szervezet
mondta el a véleményét: a Gazdasági és Szociális Tanács mel-
lett közismert és jó érdekérvényesítô képességgel rendelkezô
gazdasági és civil szervezetek. A véleményezôk között nagyon
sok olyan helyi érdekeket megjelenítô szervezet is található,
amelynek ritkán van módja részt venni országos szintû dön-
téshozatalban. Az OFK egyeztetése során legaktívabb szerve-
zetek a regionális, az egészségügyi, az oktatási-tudományos
és a környezetvédelmi területeken tevékenykednek.

A szöveges vélemények szerint az anyag túl általános, legna-
gyobb hibája a hangsúlytalanság. A stratégiai célok a magyar
fejlesztéspolitika elôtt álló tennivalók csaknem teljes körét
hangsúlyozzák (a demográfia ügyét leszámítva, ami komoly
hiányosság), ám nem rajzolódik ki ezek alapján egy sajátos
fejlôdési pálya. Így a koncepció nemcsak Magyarország, ha-

nem bármelyik feltörekvô ország dokumentuma is lehetne.
Ennek a meglehetôsen széles körben hangoztatott nézetnek

némileg ellentmondanak más bírálók. Szerintük az anyag túl
nagy hangsúlyt helyez a növekedésre és a gazdasági verseny-
képességre, s méltatlanul kevés figyelmet szentel a verseny-
képesség társadalmi aspektusainak vagy a verseny ellentété-
nek: az együttmûködésnek, a közösségeknek, valamint 
a demokratikus értékeknek és részvételnek.

Versenyképesség versus társadalmi célok

A kérdôíven beérkezett válaszok megerôsítik, hogy a ver-
senyképességi szempontokra nagy hangsúlyt lehet és kell he-
lyezni: a legelfogadottabb átfogó cél a versenyképes Magyar-
ország, a legnépszerûbb stratégiai cél a gazdaság versenyké-
pességének tartós növelése és a területi célok között második
a területi versenyképesség ösztönzése.

Az átfogó cél

1. versenyképes Magyarország 192 válasz
2. biztonságos Magyarország 57 válasz
3. igazságos Magyarország 47 válasz
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Partnerségi vitára bocsátot-
ta a Nemzeti Fejlesztési Hiva-
tal (NFH) a Nemzeti lisszabo-
ni akcióprogramot. A növeke-
dést és a foglalkoztatás
bôvítését megalapozó, há-
rom évre szóló tervet a kor-
mány október 15-én nyújtja
be az Európai Bizottságnak.

A Nemzeti lisszaboni akció-
program egy rövid távú, 3 év-
re szóló dokumentum, amely
az ország versenyképességé-
nek javítását és a foglalkoz-
tatás bôvítését szolgálja.
Alapja, az Európai Unió
idôközben felülvizsgált Lisz-
szaboni stratégiája
eredendôen azt a célt tûzte a
közösség elé, hogy az 2010-re
a világ legversenyképesebb
és legdinamikusabb tudás
alapú gazdasága legyen. A

stratégiában a versenyképes-
ség erôsítése mellett társa-
dalmi célok is megfogalma-
zódtak. Az Európai Bizottság
2005 februárjában új startot
javasolt a Lisszaboni straté-
gia számára, a tagországok
és az Európai Unió egészé-
nek erôfeszítéseit két fô fel-
adatra – az erôteljesebb, tar-
tós növekedésre, valamint a
több és jobb munkahelyre –
koncentrálva. A bizottság
különbözô irányelveket fo-
galmazott meg a tagállamok
számára a 2005 és 2008 kö-
zötti idôszak növekedési és
foglalkoztatási céljainak el-
érése érdekében. Az ezek fi-
gyelembevételével elkészült
Nemzeti lisszaboni akció-
programot a kormány szep-
tember 22. és október 10. kö-

zött partnerségi vitára bocsá-
totta.

A Pénzügyminisztérium, 
a Foglalkoztatáspolitikai és
Munkaügyi Minisztérium, 
a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium, valamint 
a Nemzeti Fejlesztési Hivatal
szakértôi által elkészített do-
kumentumtervezet szakmai
véleményezésére az NFH a
három tárca és a hivatal leg-
fontosabb társadalmi part-
nereit kérte fel, továbbá azt a
mintegy félezer szervezetet,
amely az elmúlt hónapokban
részt vett az Országos fejlesz-
téspolitikai koncepció, vala-
mint az Országos területfej-
lesztési koncepció társadalmi
vitájában. A mintegy 150 ol-
dalas Nemzeti lisszaboni ak-
cióprogram tervezete min-

denki számára elérhetô az
NFH honlapján, a
www.nfh.hu internetes cí-
men, és természetesen bárki
véleményezheti azt. A véle-
ményeket az NFH munkatár-
sai október 10-éig várják a
valasz@meh.hu e-mail cí-
men. A három tárca és az
NFH október 7-én nagyszabá-
sú szakmai konferenciát
szervez az akcióprogram
megvitatására, ahol a tárcák
társadalmi-szakmai partne-
rei egy plenáris és négy 
szekcióülés keretében 
egyeztetnek a dokumentum
tartalmáról.

A partneri javaslatokkal mó-
dosított Nemzeti lisszaboni
akcióprogramot a kormány
október közepén nyújtja be az
Európai Bizottságnak.

Partnerségi egyeztetésen a Lisszaboni akcióprogram
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A kérdôíven, illetve a honlapon lezajlott közvélemény-kuta-
tás egyaránt alátámasztja a szöveges értékelésekben megfo-
galmazódott elvárást, miszerint a dokumentumban hangsú-
lyosan jelenjen meg a versenyképesség társadalmi aspektusa.
A gazdasági versenyképesség növelésének célját bokorban
követik a humán erôforrás megújítását szolgáló célok: máso-
dik a foglalkoztatás bôvítése, harmadik a népesség egészségi
állapotának javítása, negyedik a tudás növelése. Ezek a társa-
dalmi célok nagyon általános elfogadottságnak örvendenek,
egyetlen szervezet sem kérdôjelezi meg fontosságukat.

A stratégiai célok sorrendje:

1. a gazdaság versenyképességének tartós 
növelése 220 válasz

2. a népesség egészségi állapotának 
javítása 146 válasz

3. a foglalkoztatás bôvítése 145 válasz
4. a versenyképes tudás és mûveltség 

növelése 121 válasz

A gazdaságfejlesztéssel kapcsolatban megfogalmazott leg-
fontosabb elvárások a következôk:
� Az állam a közvetlen támogatások helyett a piaci feltétele-

ket alakítsa a gazdaság igényeihez.
� Tegye kiszámíthatóvá a gazdaság szabályozását.
� Koncentráljon néhány ágazat fejlesztésére.
� Javítsa a kkv-k tôkeellátottságát piackonform eszközökkel.
� Decentralizáljon: adjon át feladatokat a régióknak és kis-

térségeknek.
� Fejlessze az infrastruktúrát, a humán erôforrást és a k+f

feltételeit.
Gazdaságfejlesztési eszközként tehát nagy hangsúlyt kap-

tak a szabályozás és intézményrendszer átalakítására vonat-
kozó elvárások, valamint azok az intézkedések, amelyek a hu-
mán erôforrást és a fizikai infrastruktúrát fejlesztik.

A jól képzett és egészséges dolgozó a gazdaság versenyké-
pességének is eszköze, ám nagyon komoly igény, hogy a hu-
mán erôforrás fejlesztése során ne csak a versenyképességi
szempontok legyenek meghatározók. A kérdôív szerint a fog-
lalkoztatás bôvítésével kapcsolatos elvárások: az állam segítse
a pályakezdô fiatalok elhelyezkedését, javítsa a képzési felté-
teleket, támogassa a munkahelyteremtô beruházásokat, 
különösen a kkv-k esetében, csökkentse az élômunkát terhelô
járulékokat, továbbá támogassa az egész életen át tartó tanu-
lásban részt vevôket és munkaadóikat.

A népesség egészségi állapotának javulásával kapcsolatos
elvárások: az állam korszerûsítse és tegye hatékonnyá az
egészségügyi ellátórendszert, támogassa a prevenciót (az
egészséges életmódot és a szûrôvizsgálatokat), fejlessze az
intézmények infrastruktúráját (újítsa fel az épületeket, és
gondoskodjon korszerû berendezésekrôl), vonjon be pluszfor-
rásokat a finanszírozásba, és szüntesse meg a pazarlást, illet-
ve gondoskodjon az ellátás térbeli kiegyenlítettségérôl.

A versenyképes tudással kapcsolatos elvárások: az állam te-
gye gyakorlatiassá az oktatást, és alakítsa a képzés tartalmát
a munkaerô-piaci igényekhez, ismerje el anyagilag és erkölcsi-
leg a pályára alkalmas és rendszeresen továbbképzett peda-
gógusok tevékenységét, építsen ki tehetséggondozó hálóza-
tot, toleranciára neveléssel küzdjön a szegregáció ellen, végül
pedig tegye korszerûbbé az iskolákat.

Fenntarthatóság, területi  és társadalmi kohézió, 
decentralizáció

A szöveges véleményekben nagyon jelentôs hangsúlyt
kap a fenntartható fejlôdés gondolata. Ez a környezet vé-
delmén túlmutató, tágabb értelmû használatra utal, hi-
szen a környezetvédelem a specifikus célok rangsorában
középen helyezkedik el.

A partnerek jelentôs csoportjának a fenntartható fejlôdés
nem a nagy, csôvégi környezetvédelmi beruházásokat 
jelenti, hanem egy társadalom- és gazdaságszervezési 
modellt, amelynek alapján nemcsak a zöldszervezetek tilta-
koznak az ellen, hogy a terv a növekedést helyezze a közép-
pontba, és ezzel háttérbe szorítsa vagy hiteltelenítse 
a fejlôdés fogalmát.

A fenntartható fejlôdésre nagy hangsúlyt helyezô nézet-
rendszer és az információs társadalom víziója jól megfér
egymás mellett. A kérdôíves felmérés tanúsága szerint az
információs társadalom kiteljesedését és a fizikai infrastruk-
túra javítását azonban nem célnak, hanem eszköznek tekin-
tik egy kívánatos, jobb életminôséget garantáló társadalom
megvalósulásához. Míg a specifikus célok között ezek a
mezôny végén kullognak, addig a versenyképességgel kap-
csolatos állami intézkedések között kitüntetett helyen sze-
repelnek az innovációval együtt (ez utóbbit a tervezôk sem
célnak, hanem eszköznek tekintették). A partnerek abban vi-
szont rendkívül megosztottak, hogy a közlekedési feltételek
javítását a közúti és a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésével
vagy a vasút, illetve a kötött pályás tömegközlekedés kor-
szerûsítésével javasolják-e elérni.

A szöveges vélemények visszatérô kritikája szerint a doku-
mentum a materiális javakra és azok gyarapítására túl nagy
hangsúlyt helyez, és kevés figyelmet fordít az emberi értékek-
re, a leszakadókra, a szolidaritásra, s nem hangsúlyozza
kellôképpen a demokratikus részvétel fontosságát sem. Épp
ezért váratlan, hogy a kérdôíves közvélemény-kutatás adatai
szerint a társadalmi összetartozás erôsítése mint specifikus
cél a lista végén található. Ez annak ismeretében is meglepô,
hogy az összetartozás egyik aspektusa, a területi különbségek
mérséklése minden célt keresztülmetszô horizontális szem-
pontként nagyon jelentôs hangsúlyt kapott.

Széles társadalmi támogatottságot élvez ezenkívül 
a regionalizmus és a decentralizáció kérdése. Az általános vé-
lekedés szerint a fejlôdés alapvetô feltétele az állam szerepé-
nek megváltozása és a közigazgatás reformja.
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Az IIR Hungary Költségcsökkentés
és hatékonyságnövelés az informatiká-
ban címû szeptemberi konferenciájának
résztvevôi ez utóbbiból kaphattak
ízelítôt. Az IT-alkalmazások és az üzlet
hatékony kapcsolatáról a Chinoin Rt.-tôl
Homonnay Gábor adminisztrációs infor-
matikai vezetô beszélt. Az informatikai
befektetések megtérülése és a hatékony
mûködtetés szempontjából fontos vállalat-
vezetôi dilemmákat, illetve az azokra 
a technológia és az informatikai szerve-
zet által adott válaszokat pedig Czuczor 

Lajosnak, az InBev által akvirált
BorsodChem informatikai igazgatójának
elôadása részletezte. Mindkét elôadás
végsô következtetése, hogy a megoldás
a fentiek szempontjából kedvezô ered-
ményeket produkáló IT-kihelyezés lehet.
Az informatika és a vezetés kapcsolata
Magyarországon is sok sebbôl vérzik.
Mivel ez mind az informatikai beruházá-
sokra szánt összegek nagyságát, mind 

a befektetések hatékony megtérülését
befolyásolja, érdemes foglalkozni az
okokkal és a következményekkel.

Üzleti  vezetôk kontra informatika

Az informatikai eszközök, alkalmazások
piacára jelentôs hatást gyakoroló gyors
technológiai fejlôdésbôl eredô elônyöket
mind a mai napig csupán elenyészô mér-
tékben használják ki. Még egy évtizede
sincs, hogy a vállalatok, intézmények,
szervezetek vezetôi nem az üzlettôl
elkülönülô területként kezelik az infor-
matikát, kiemelten annak az üzleti alkal-
mazások bôvítésével és üzemeltetésével
foglakozó szervezeteit (IS). Hosszú, sok
sikertelen projekttel szegélyezett út után
értünk el odáig, hogy egyre gyakoribb –
különösen a nagyobb, erôsen IT-függô
tevékenységet végzô vállalatoknál – 
a CIO poszt, vagyis az IT-vezetô beeme-
lése a felsô vezetésbe.

Ugyanakkor a szakma alulértékelése
mellett ennek a fordítottja, vagyis az in-
formatika – az üzleti vezetôket gyakran
irritáló – túlértékelése is gyakori. Ez
utóbbi jelenségnek a szállítók az
elsôdleges szószólói. Mára ugyan – rész-
ben az ügyfelek és a szállítók közti gya-
kori szakembervándorlásnak
köszönhetôen – a helyzet e tekintetben
is javulni látszik, de a vezetôk vélekedé-
se az informatikáról még ma is, a szak-
ma ismeretének hiányából fakadó 
gyanakvással fûszerezve, sokszor fals fel-
tételezéseken alapul. Sokukat zavarja,
hogy nem tudja az informatikusok vagy
akár az IT- és IS-szervezetek egésze által
végzett munka szintjét és minôségét
megítélni, mint ahogy azt sem, hogy
azok kiadásai az üzletmenet szempont-
jából indokoltak-e. Nem elégedettek a
nyújtott szolgáltatásokkal, például a hi-
bajavítás sebességével, s az informatiku-
sok munkaidejének hatékony kihaszná-

Terítéken 
a hatékonyság

A költségérzékeny Magyarországi cégek, kiemelten a kkv-k legfôbb érve az üzleti informatikai megoldások alkalma-

zása ellen a magas bevezetési és mûködtetési költség. Nem megfelelôen kiválasztott és mûködtetett rendszerek ese-

tében ezek reális kifogások, ugyanakkor az informatika költségcsökkentô és hatékonyságnövelô szerepe mellett is

számos érv sorakoztatható fel.

FEKETE GIZELLA
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– felhasználói igények megfogalmazása,

– szakszerû folyamatok, folyamatba illesztett ellenôrzések

megvalósítása,

– alkalmazások kapcsolatainak kialakítása,

– fejlesztés és bevezetés felhasználók általi ellenôrzése,

– tesztelési tervek elkészítése,

– felhasználói tesztelések (és újratesztelések),

– dokumentálás,

– adat-rendbetételi, -tisztítási és hasonló feladatok.

A fentiek elmulasztása mind a megtérülésre, mind a haté-

konyágra negatív hatással lehet, költségeik figyelmen kívül

hagyása hamis megtérülési számadatokat eredményezhet.

Az informatikai beruházásokat terhelô „járulékos” feladatok:
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lásában is kételkednek – mondta
Czuczor. Gyakran nem értik az IT-
infrastruktúra, valamint az alkalmazások
és az üzleti folyamatok kapcsolatát, s az
üzlet kiszolgálásához szükséges eszkö-
zök darabszáma, paraméterei stb. meg-

ítélésében sem érzik kompetensnek ma-
gukat, mint ahogy az IT-staffot is csak
költségoldalról ítélik meg. Nincsenek
tisztában a különbözô informatikai szol-
gáltatások értékével, s mivel nem közös
(szak)nyelvet beszélnek, kérdéseikre
legfeljebb érthetetlen válaszokat kapnak.

Szabadulni a tehertôl

Czuczor szerint mindezekre informati-
kai oldalról adott tipikus reakció a tech-
nológia. Ezen belül is az elsô lépés az
infrastruktúra rendbetétele. Ez a belsô
standardokra is vonatkozik, az infra-
struktúra minden területe rend után 
kiált. A klienskonfiguráció hardver- és

szoftverkészlet-szintû egységesítése után
– a vírusvédelemre és szoftverdisztribú-
cióra is tekintettel – az automatizált 
mûködés kialakítása következhet. Táv-
vezérelt mûködtetésre átállva az IT-
létszám is minimalizálható.

Fôként a kkv-k felsô harmadánál és 
a nagyvállalatoknál az informatika 
szervezetileg is kettéválasztható az
infrastruktúra-üzemeltetô (IT) és az üz-
let igényeit figyelemmel kísérô, az alkal-
mazások bevezetését, mûködtetését
végzô, vagyis az üzleti informatikáért
felelô (IS) egységre. Ahol e szétválasztás
megtörténik, ott az IT – a hatékonyabb,
ellenôrizhetôbb és meghatározott szin-
ten folyó szolgáltatás érdekében –
kihelyezhetô egy erre szakosodott 
szolgáltatóhoz, vagy insourcingban
mûködtethetô.
A mûszakilag egyszerûsödô infrastruktú-
ra, az eszköz- és szolgáltatáskoncentrá-
ció, az ezzel járó átláthatóság, a cégköz-

pontból vezérelhetôség, a tervezhetôség,
a mérhetôség, valamint a költségcsökke-
nés megnyugtató fejleményt jelenthet 
a vezetés számára. A BorsodChem kihe-
lyezési gyakorlatában a helyi/regionális
IS feladata az információrendszer átala-

kításával járó, illetve azt célzó igény-
gyûjtés és egyeztetés, majd az
igényekbôl generálódó projektek kezde-
ményezése, menedzselése, illetve – ha
van helyi kompetencia-központ az 
alkalmazásra – támogatása. A döntési
pontoknál az IS-é az aktív projekt-
képviselet, kiemelten a költségvetésbe
való beemelésnél.

Számolni,  de hogyan?

A mind komplexebbé és integráltabbá
váló alkalmazások hatékonyságát és
megtérülését egyre nehezebb megítélni,
kiszámítani. A kevesebb elembôl álló
rendszerek költségtényezôi bárki, de kü-



lönösen a vezetôk számára világosak
voltak, míg ma a hatékonyság és megté-
rülés megítélése bonyolult feladat,
amely a beruházással kapcsolatos
döntéstôl a bevezetésen át a lecserélésig
(kiselejtezésig) folyamatosan változó
eredményt produkál.
A hatékonyság és megtakarítás csakis
komplexen értelmezhetô. Ám érdemes
szétválasztani a kétféle szemléletet: az
alkalmazások hatékonyságát és az álta-
luk elérhetô megtakarításokat, illetve az
informatikai egység vagy funkció haté-
konyságát és az ott elérhetô megtakarí-
tásokat. Így, mivel érthetôbbé válnak 
a kapcsolódó fogalmak, problémák és
megoldások, könnyebb megtalálni a két
szemlélet szerinti közös optimumot.
Az alkalmazások hatékonysága és meg-
térülése üzleti kérdés, az értékelésnél
csak pontos, részletes és tárgyszerû
számadatokból szabad kiindulni. Számí-
táskor egyaránt figyelembe kell venni 
a ráfordításokat (egyszeri és folyamatos),
a funkcionalitást (nélkülözhetetlen,
szükséges, biztonságot és megbízhatósá-
got garantáló), valamint az idôtényezôt.
Bármennyire fájdalmasan is hangzik,
Homonnay Gábor szerint tudomásul kell
venni, hogy a magyar bér-ár arányok
mellett az alkalmazások folyamatköltsé-
geivel számolva azok bizony
költségnövelôk. Ez azonban
közömbösíthetô, ha a cégek és intézmé-
nyek az összköltségekkel szembeállítva
több elônyt nyújtó (nem feltétlenül ol-
csó) alkalmazást mûködtetnek. Mindezt
az informatikai egységre vonatkoztatva:
azt hatékonyabban – pl. a versenytársak-
nál elônyösebben, de nem mindenáron
olcsóbban – kell üzemeltetni.

Megtérülés

Az alkalmazások megtérülése általában
nem a közvetlen költségeken látható,
hanem a kapcsolódó elônyökön és új
lehetôségeken keresztül – s gyakran
nem a költséggel azonos helyen, pl. ja-
vuló készletgazdálkodás, csökkenô ad-
minisztrációs létszám – mutatkozik
meg. Az üzleti hatékonyságot a megszo-
kottnál sokkal tágabban kell értelmezni,
ide tartozhat például a beruházás hatá-

sára be nem következô kár is. Pozitívan
befolyásolja a fentieket egy gazdaságo-
san mûködtethetô megoldás választása.
A számítógépes alkalmazásokkal szem-
beni megtérülési elvárások hasonlók, de
gyakran magasabbak, mint más területe-
ken (pl. bankbetétek, részvények, gaz-
dasági vállalkozások). A ma jellemzô 
3-5 évenkénti eszközcserénél logikus 
a 3 éves vagy annál rövidebb idejû meg-
térülés kívánalma, az alkalmazásoknál
kiemelten, de más esetben is akár 
5-10 év lehet a csere nélküli idôszak. 
A „bújtatott” megtérülések közé sorol-
ható – vállalattípustól és tevékenységtôl
függôen – az anyagi folyamatok (pl.
készletforgás, átfutási idô) felgyorsulása
és az ezáltal elérhetô megtakarítás (pl.
csökkenô selejt) is. Továbbá az informa-
tikai beruházás, illetve annak mûködte-
tése következtében átláthatóbbá váló s
így a reakciókészséget, a vezetés szín-
vonalát és eredményességét is javítani
képes folyamatok, a beszerzések racio-
nalizálása, az ügyintézési helyek számá-
nak csökkenése vagy a piaci részarány
növekedése is megtérülési idôt
csökkentô tényezô lehet.
A hatékonyság kérdését mindig szem
elôtt kell tartani. A hosszú távú terve-
zésnél a stratégia, a kivitelezéskori dön-
téseknél az alkalmazás gazdaságossága
az elsôdleges. A kivitelezés során, mû-
ködtetéskor és karbantartáskor az infor-
matikai gazdaságosságnak, míg az alkal-
mazás lecserélésekor a komplex gazda-
ságossági szempontoknak kell a megté-
rülés tekintetében elôtérbe kerülniük.
Ezeken túl az integrált mûködést támo-
gató rendszerszemlélet, illetve a folya-
matok és az elemi mûveletek méretének
tekintetében is a hatékonyságot szem
elôtt tartva kell meghozni a döntéseket.
Gyakori, hogy az informatikai beruházá-
sokban kevésbé jártas vállalatok figyel-
men kívül hagyják a hardverrel és 
szoftverrel kapcsolatos kiadásokon túli
költségeket. Homonnay ezekre a járulé-
kos költségekre is felhívta a figyelmet
(ld. keretes írásunkat).
A hatékonysági és megtérülési mutatók
pozitív irányba lendítésére komoly ha-
tással van a stratégiai tervezés, a felhasz-
nálói követelmények teljes, pontos és 

– ha lehet – idôálló ismerete, a hozzáér-
tô és gyakorlott szakemberekkel, tanács-
adókkal végeztetett fejlesztési és beve-
zetési munka, a teljesítmények korrekt
számszerûsítése, a célszerû és alapos do-
kumentálás, valamint a folyamatos tanu-
lás a tapasztalatok felhasználásával.
A stratégiai tervezés és annak késôbbi fi-
gyelembevétele különösen fontos a fe-
lesleges fejlesztések elkerülése és az in-
tegráltság feltételének teljesülése miatt.
Mindkettônek hatása van a hatékony-
ságra, mivel például ez utóbbi a folya-
matok felgyorsulásával, átláthatóságuk
növekedésével, az ismétlôdések elkerü-
lésével jár.
Számolni kell azonban a számítógépes
alkalmazások esetleges negatív követ-
kezményeivel is. Ilyen lehet a folyama-
tok merevebbé válása, ami a nagymérté-
kû adatszabadsággal, a változások „mit
kell tenni, ha...” elven felépített doku-
mentációs rendszeren keresztüli
elôkészítésével oldható. A mind össze-
tettebb, integráltabb alkalmazások miatt
növekvô sérülékenység és kockázat mi-
nimalizálása szintén költségnövelô hatá-
sú. A biztonsági költségeket – pl. tarta-
lék szerverek, redundáns hálózati ele-
mek, vészhelyzeti tervek kidolgozása –
azonban az így elkerülhetô, számszerû-
sített kockázatok ellenében kell költség-
növekedésként figyelembe venni.

Hatékonyságképviselet

Fontos, hogy az egyes területek dolgo-
zói, illetve a vezetôk hogyan, milyen
szinten képviselik a hatékonyságot. 
A befektetések finanszírozása felett
ôrködô vezetô a hatékonysági és megté-
rülési mutatók szerint köteles dönteni,
ám ô az, aki a legritkább esetben felké-
szült az informatikai hatékonyság meg-
ítélésére, így a megtérülést az asztalára
tett, mások által elvégzett számítások
alapján minôsíti. Emiatt elemi érdeke
megkövetelni a stratégiát.
Az alkalmazások hatékonysági szem-
pontjainak megfelelôségét a felhaszná-
lóknak kellene megítélniük, de erre való
felkészültségük erôsen vitatható.
Az összetettebb megoldások alkalmazá-
sával együtt járó új szerepkörök betöltôi

28• 2005/10  október

aktuális {} stratégia



2005/10  október •29

– adatgazda, folyamat- és adatbiztonsági
felelôs – nem a komplex hatékonyság
képviselôi, ez a szerep munkakörébôl
adódóan az informatikai vezetôre, vala-
mint az alkalmazásért és az informatikai
munkáért egyaránt felelôs rendszergaz-
dára hárul. Az üzemeltetô ugyanakkor

már csak saját hatékonyságáért felel. A
help-desk és az ügyfélszolgálat munka-
társainak érzékenysége a hatékonyság
iránt azért fontos, mert romlásának jelei
elsôként náluk mutatkoznak. A felsorol-
tak azonban csak részfelelôsök, viszont
a hatékonyságnak kell, hogy legyen egy-
személyi felelôse is. Kiválasztásánál az
alkalmazás környezetének ismerete, az
informatikai munkában való jártasság,
az adminisztrációban, könyvelésben és
kontrollingban szerzett tapasztalat mel-
lett a tevékenységi kör másodlagos.
Amire viszont nagy szüksége van, az 
a teljes vezetôi támogatás.
A hatékonyság kapcsán felállított fontos-

sági sorrend elsô helyén a biztonság áll,
amit a funkcionalitás, a szakemberektôl
való függetlenség, majd a változással
szembeni tûrôképesség követ. Az üzleti
célokban számszerûsített elvárásokat
kell – pl. százalékosan, idôtartamban
vagy darabszámban – a hatékonysággal

szemben meghatározni. S mivel a vesz-
teségek elkerülése is megtérülést jelent,
forintban, kiesô napban stb. ezeket is
számszerûsíteni kell. A hatékonyságból
eredô megtakarítások esetében a lehet-
séges jövô bemutatása is fontos.
Végül az informatika hatékony mûköd-
tetésére Homonnay Gábor is az
outsourcingot és alternatíváit hozta fel
példaként – a vele kapcsolatos érveket
és ellenérveket is felvázolva.

Hatékonyság és etika

A hatékonyság, mivel relatív fogalom,
csak összehasonlításban mûködik, 

s mert nincs két egyforma alkalmazás,
mindig kritizálható. Meghatározásához
az üzleti és a szakmai szempontokra
egyaránt tekintettel kell lenni, s nem-
csak megtervezni kell, hanem utólag 
a terv teljesülése is értékelendô. Ennek
az általánosságok mellôzésével, az egyes

résztvevôk szerepére és teljesítményére
kitérve kell megtörténnie.
A hatékonysági mutató folyamatos javí-
tására többféle lehetôség is kínálkozik,
például létszámemelés nélküli alkalma-
zás, a rendelkezésre állási idô bôvítése,
minimalizált tesztelés, oktatás. Nem árt
azonban az óvatosság, hiszen a felhasz-
nálói – benne a hatékonysági és megté-
rülési – igények megfogalmazása, 
a döntés-elôkészítés, az informatikai ter-
vezés, a felhasználói teszt, a dokumen-
tálás és az értékelés folyamatában 
a rossz értelemben vett takarékosság
visszaüthet.

aktuális {} stratégia
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– Talán ismétlésnek tûnik, de beszélgetésünk elôtt ér-

demes rögzíteni: mit is nevezünk lisszaboni stratégiának?

– Az Európai Tanács 2000. március 23–24-én Lisszabonban
tartott ülésén elfogadta az unió következô évtizedre vonatko-
zó átfogó gazdasági, társadalmi fejlesztési stratégiáját. Ezt
késôbbi ülésein többször kiegészítette és tovább részletezte.
A máig kialakult és továbbra is alakuló tartalmat nevezzük
lisszaboni stratégiának – mint ahogy az idei tavaszi csúcson
elfogadott tanácsi következtetések is alakítottak a stratégia
tartalmán (pl. az európai ipar támogatása, a szervezeti rend-
szer megváltoztatása).

Definícióként létezik egy összefoglaló mondat, amely ugyan
messze nem tökéletes, de mégis briliáns, hiszen meghatároz-
za a tagállamok közös célját, a trendet, a közös nevezôt, mára
csaknem félmilliárd ember élhetô mentális és fizikai környe-
zetének jövôképét. Így hangzik: „Az Európai Uniót a következô
évtizedre a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tu-
dás alapú gazdaságává kell tenni, amely több és jobb munka-
hely teremtésével és nagyobb szociális kohézióval, a környe-
zet tiszteletben tartása mellett képessé válik a növekedés
fenntartására.”

A lisszaboni csúcs után az Európai Tanács a stratégiát to-
vábbi részekre bontotta. A gazdasági stratégia célja az átme-
net biztosítása a dinamikus, versenyképes tudás alapú gazda-
ságba. A társadalmi stratégia célja az európai szociális modell
korszerûsítése az emberi erôforrásba való befektetéssel és 
a jóléti állam kiépítésével. A megvalósítási stratégia célja pe-
dig a lisszaboni stratégia irányban tartása, kontrollálása és ér-
vényesülésének elôsegítése a közösség eszközeivel.

– Miért volt szükség erre az impozáns célkitûzésre?

– A lisszaboni stratégia lépéskényszerben született: az unió
elöregedô társadalma 30-50 éves távlatban nem biztosíthatja
jólétét a 90-es évek gazdasági, közszolgáltatási, szociális ellá-
tó struktúráival.

A gazdasági struktúrának új hajtóerôre kell támaszkodnia.
Képesnek kell lennie gyôzni – és a vereségeket átvészelni – 
a tôkeerôs, tudás alapú technológiát alkalmazó és politikai-
katonai nagyhatalmi pozícióval rendelkezô Egyesült Államok-
kal, valamint az ûrrakétától a szoftvergyártáson át a mûanyag
mütyürkék gyártásáig mindenre kész, szigorúan alacsony
költségre támaszkodó, részben élvonalbeli, részben második-
harmadik vonalbeli technológiát alkalmazó Távol-Kelettel
szemben, legyen az Japán, India, Kína, Korea vagy más ország.

Ma az Egyesült Államok átlagos szintje a GDP növekedési
ütemében és a foglalkoztatottságban is szignifikánsan maga-
sabb, mint Európáé, a munkatermelékenység növekedése pe-
dig már a 90-es évek közepétôl nagyobb az USA-ban, mint
Európában. A kedvezôtlen trendek megfordításáért felelôs
k+f-re az USA szintén többet költ, minden évben mintegy 
1%-kal (méghozzá a hozzávetôlegesen 40%-kal magasabb
GDP 1%-ával).

A világpiaci verseny megnyerésére a stratégia (hasonlóan az
amerikai és ázsiai belsô piacokhoz) homogén, belül sima, ha-
tárain gátakkal körülvett közösségi piacot kínál az európai
versenyzôknek. A lisszaboni stratégia filozófiája szerint mind-
egy, hogy melyik uniós tagállam versenyzôje nyer az amerikai
vagy ázsiai versenyzôkkel szemben. A lényeg az, hogy a gyôz-
tes európai legyen, és képes legyen hosszú távon is megtar-
tani a megszerzett piacot, azaz versenyelônye ne mesterséges
alapokra – például állami támogatásra –, hanem fenntart-
ható, a k+f-bôl fakadó objektív elônyökre, a több és jobb 
munkavégzésre, a környezettudatos gazdaságra épüljön.

„Minden esélyünk 
megvan a sikerre”

Restart, avagy a lisszaboni stratégia újraindítása
Korábbi számainkban többször is foglalkoztunk az Európai Unió lisszaboni stratégiájával, amelynek célja, hogy 

a következô évtizedre kontinensünk a világgazdasági verseny gyôztese legyen. Ebben a versenyben, illetve az áttörés-

ben kulcsszerepet kapnak az infokommunikációs technológiák. Félidôben nem vagyunk félúton – állapíthatja meg

bármely vizsgáló, legyen az az Európai Bizottság kiküldött magas szintû munkacsoportja, az állam- és kormányfôk

tanácsa vagy a nem kevésbé fontos pozíciót betöltô európai polgár. Lapunknak adott interjújában Tóth Tibor

managing partner, a TGG & Partners Kft. ügyvezetô igazgatója a lisszaboni stratégia újraindítását mint közösségi

szintû stratégiai célt próbálja bemutatni, elsôsorban önmagunkra és a mindennapokra vonatkoztatva.

GALVÁCS LÁSZLÓ
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Mindeközben az EU gazdaságának gerincét inkább nagyszá-
mú közepes méretû, semmint kisszámú nagyvállalatnak kel-
lene alkotnia.

Az unió fejlesztési iránya összességében a termelési verti-
kum és terméklánc csúcsán lévô termékek és szolgáltatások
versenyképességét célozza, akár annak árán is, hogy a verti-
kum alján-közepén elhelyezkedô, jellemzôen infrastrukturális
ágazatokban átmenetileg csaknem versenysértô, mestersé-
ges intézkedéseket támogat.

– Milyen okok miatt kerülhettünk hátrányba?

– A 2000-tôl folyamatosan alakuló lisszaboni stratégia meg-
valósulását külsô és belsô körülmények, illetve események
egyaránt hátráltatják. Megítélésem szerint egyértelmûen 
a saját magunk által (folytatólagosan és többrendbelileg) el-
követett hibák okoznak nagyobb kárt a két csoport közül.
Azért is érdemes erre koncentrálni, mert a külsô hatások 
kivédésénél hatékonyabb a belsô fékezôerôk csökkentése, 
teljesítményelszivárgási csatornák megszüntetése.

Tôlünk független események közé szokás sorolni a szeptember
11-ei merényletsorozatot, annak máig tartó folyományait, a hisz-
térikussá vált külgazdasági viszonyokat, valamint a dot-com lufi
kipukkanását. Fontosabbak azonban az elkövetett hibák.

A lisszaboni stratégia azt feltételezi, hogy a tagállami hatás-
körbe tartozó feltételeket, kondíciókat a tagállamok biztosít-
ják versenyképességük érdekében.

Tagállamon belüli gazdasági eredetû ok lehet a tartós gaz-
daságpolitikai elvek hiánya (kitörési pontok tartós beazonosí-
tása és támogatása), a prioritások hiánya stb. További gazda-
sági jellegû fékezô ok a k+f kiadások, az ICT-használat, 
a környezettudatos gazdálkodás, a munkahelyteremtés stb.
mikrogazdasági szintû ösztönzésének rövid távú költségveté-
si bevételcsökkenési hatása miatti fékezett ütemû átalakítás.

Tagállamon belüli társadalmi eredetû ok lehet például a tár-
sadalom befogadókészségének alacsony vagy csökkenô mér-
téke (akár a külföldrôl betelepülô munkaerôvel, akár a belföl-
di mássággal szembeni ellenszenv), a társadalmi kohézió 
alacsony foka, a digitális és más típusú szakadékok által fel-
aprózott társadalom. A kohézió és az inkluzivitás hiánya nem
teszi hatékonnyá a társadalmat a közös cél meghatározásá-
ban és/vagy a célokat kitûzô, társadalmat vezetô csoportok
kontrolljában, illetve nem hatékony felvevô közege a már 
elért fejlôdési eredményeknek, lisszaboni stratégia szerinti
stratégiai kezdeményezéseknek.

A társadalmi viszonyokat illetôen érdemes megfigyelni a
következô adatokat. Az Európai Bizottság 2005 februárjá-
ban publikált, „Lisszabon – növekedés – foglalkoztatottság”
címû felmérése szerint Magyarország a 25 tagállamból a 25.
helyen áll saját életszínvonalának megítélésében, a 23. he-
lyen a nemzetgazdaság állapotának megítélésében, a 20.
helyen a távközlés, a bankszektor stb. egységes belsô piaca
pozitív hatásainak megítélésében (megelôzve pl. a 25.
Nagy-Britanniát), viszont elsô helyen utasítja el a bevándor-
lást mint az elöregedô társadalom problémáinak egyik ha-
tékony megoldását.

A lisszaboni stratégiával kapcsolatos leglátványosabb példa
a szolgáltatások szabad áramlásának megítélése a közösségi
szintû dokumentumokban és a tagállamokban. Míg a Kok-
riportban a szolgáltatások szabad áramlása kifejezetten
óhajtott cél, addig – vélhetôen egy több tagállamot tömörítô
csoport nyomására, amelyet Franciaország nevével szoktak
fémjelezni – az Európai Tanács 2005. tavaszi brüsszeli ülésén
ehhez a következô feltétel társult: „ha ez nem ütközik az eu-

rópai társadalmi modell megôrzésébe”.

– Létezhetnek-e olyan okok, amelyek magából a közös-

ségbôl erednek?

– A lisszaboni stratégia jelenlegi eszközrendszere (a puszta
számok alapján) nem elég hatékony a versenyképesség céljá-
nak eléréséhez. Az eszközrendszer alapvetôen kettôs: közös-
ségi forrásbiztosítás és közösségi szabályalkotás.

Az elsô elem a források biztosítása közösségi programok for-
májában (pl. FP6, eTEN, MediaPlus). A közösségi forrásbiztosí-
tás az unió számára kevésbé fontos eszköz, jelentôsége sokkal
inkább indirekt hatásaiban van. A programok kapcsán létrejö-
vô tudományos, mûszaki, gazdasági együttmûködés know-
how cserét biztosít, elôsegíti a késôbbi üzleti kapcsolatokat,
határon átnyúló, közösségi típusú struktúrákat hoz létre. Eh-
hez képest az évi 5-7 milliárd eurós támogatás elenyészô je-



lentôségû. A közösségi programok túlságosan felaprózottak:
30-40 ilyen fut, és további 5-10 áll kidolgozás alatt.

A másik közösségi eszköz a jogszabályalkotás, a szabályozás.
A lisszaboni stratégia konkretizálását jelentô uniós szabályo-
zások tagállami implementálása nem biztosíték a célok eléré-
sére. A lisszaboni stratégiához kapcsolódó, 2005. június 1-jéig
implementálandó direktívákat (összesen mintegy 60-at) elté-
rô mértékben, 60–97%-ban valósította meg a 25 tagállam. Az
implementálás mértéke és a Világgaz-
dasági Fórum által rögzített versenyké-
pességi mutató (1-tôl 7 pontig terjedô
skála) között nem mutatható ki 
ok-okozati kapcsolat (néhány adat az 
1. táblázatban található).

Az adatok önmagukban nem támaszt-
ják alá a szabályozás nem kellô haté-
konyságát. Ezt nem is állítom, jóval 
nagyobb idôtávban, aprólékosabb sta-
tisztikai eszközökkel, kisebb aggregáció-
ban, vélhetôen inkább változás, mint 
állapot típusú vizsgálattal viszont illene
valamilyen sztochasztikus kapcsolatot
kimutatni a jobb szabályozás érdekében.
Ez ugyanis már a bizottság és a tanács
által is kitûzött cél. A közösségi 
szabályozásban a kelleténél nagyobb 
az uniformizálás jellege – ezt viszont 
állítom –, szemben a tagállami sajátos-
ságok figyelembevételével.

A lisszaboni stratégia a hálózatos üz-

letágakat és a pénzügyi szektort külön
nevesítette. Ennek megfelelôen az unió
aktív a hírközlési, pénzügyi és energia-
szolgáltatási szabályozásban. Például 
a hírközlésben sokkal erôteljesebb az
uniformizálás, mint az átfogóbb, alap-
vetôbb struktúrákban, mondjuk az egy-
séges valuta stabilitását biztosítani 
hivatott maastrichti konvergencia-
kritériumokban.

A túlzott uniformizálás mint hátráltató
tényezô kimondatlanul, de – legalábbis
úgy tûnik – a bizottság és a tanács által
is elfogadott vélemény. A közösségi sza-
bályozás tartalmi hiányossága az euró-
pai ipar túlságosan gyenge hangsúlyo-
zása a lisszaboni stratégiában.

További közösségi szintû, szervezeti
jellegû okok fakadnak az Európai Unió
(egyébként határozottan pozitív) sajá-
tosságaiból. Ezeket nehéz lenne hiba-
ként azonosítani, jelen esetben inkább
fékezô hatásúak, összességében Európa
értékeit testesítik meg, amelyeknek

hosszabb távú pozitív hatása remélhetôen erôsebb a rövid tá-
vú hátrányoknál. Ilyen például a „sokszínû Európa” sajátosság-
gal együtt járó implementációs idôveszteség vagy a közösség
elkötelezettsége magasabb szintû, hosszabb távú célok iránt,
mint pl. a környezet védelme. Ezek hatása, pluszköltsége meg-
jelenik Európa termékeiben, versenyhátrányt okozva.

– Számszerûen is tudná érzékeltetni a helyzetünket?
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1. táblázat

Tagállamok implementációs 
és versenyképességi állapota

Ország Implementálás (%-ban, a 63-ból) Versenyképességi érték

LU 60 5,14

EL 67 4,00

BE 70 4,88

.. .. ..

LT 92 4,34

H 92 4,12

PL 92 3,68

SL 92 4,36

SK 94 3,89

MT 95 4,20

FI 95 5,80

DK 97 5,53

2. táblázat

Indikátorértékek a Világgazdasági
Fórum adatai alapján

8 intézkedés Pl. információs Implementációs 
összesen társadalom sorrend
(1–7 skála)

1. SF 5,80 5,78 (2.) 2

2. DK 5,63 5,68 (3.) 1

3. S 5,62 5,71 (4.) 16

(4.) USA 5,55 5,86 (1.) -

20. CZ 4,16 3,62 (19.) 17

21. H 4,12 3,24 (24.) 5

22. GR 4,00 3,16 (25.) 24

EU15 4,97 (AT, BE) 4,61 (AT, FR) 17
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– A Világgazdasági Fórum számítása szerint Finnország, Dá-
nia és Svédország megelôzi az Egyesült Államokat a lisszabo-
ni stratégia szerinti mérési rendszerben (lásd a 2. táblázatot).
Az EU15 versenyképessége viszont átlagosan már alatta ma-
rad az USA teljesítményének, az erre vonatkozó statisztika
szerint Magyarország a 21. helyen áll.

Ami ennél fájóbb: az információs társadalom mint a hét ki-
emelt közül az egyik gazdasági cél. Az USA minden EU-
tagállamot megelôz, és a 7 pontos skálán több mint 1 egész
ponttal elôzi meg az EU15 átlagát (ebben a 24.-ek vagyunk).

Érdemes kitérni arra is, hogy az összesített rangsor elsô négy
helyezettje (Finnország, Dánia, Svédország és az USA) foglalja
el az elsô négy helyet az információs társadalom céljának
megközelítésében is.

Összességében az EU15 átlaga a fenntartható fejlôdés mu-
tatóját tekintve enyhén meghaladja az Egyesült Államok érté-
két, a hálózatos iparágak, a hatékony és egységes pénzügyi
szolgáltatások, az inkluzív társadalom, illetve a liberalizálás
mutatójában enyhén, a vállalkozási környezet, az innováció és
a k+f, valamint az információs társadalom mutatójában pe-
dig lényegesen elmarad az USA értékeitôl.

Az EU-indikátorok közül – a teljes lista az EU honlapjain, ki-
adványaiban elérhetô – a Világgazdasági Fórum jelentésével
összevethetô mutatókat és országokat kiválasztva a helyzet
2003-ban a 3. táblázat szerinti volt.

A közel húsz mutató közül egyetlenegyben pozitív Magyar-
ország helyzete: a 20–24 éves korcsoportban legalább közép-
fokú végzettséggel rendelkezôk aránya 85%, ami magasabb
érték, mint az EU15 és EU25 átlaga, gyakorlatilag Svédország-
gal azonos. Ezzel kapcsolatban viszont idézném Lednitzky 

Pétert, aki az ITDH vezérigazgatójaként mondta egyszer: akár-
mennyi hegesztô szakmunkást el tudnának látni a Dunántú-
lon munkával, külföldi tôkebehozatallal, de egyszerûen: 
nincsenek. A magas középfokú végzettség tehát jól mutat
Magyarország indikátorlistáján, annak azonban akkor van 
értelme, ha realizálni tudjuk a képzés után megszerzett 

tudástôkét, azaz a képzettségi struktúra és a mûködô tôke
struktúrája egymással nagy átfedésben van.

– Milyen terápia segíthet?

– 2004-ben a Wim Kok által vezetett magas szintû munka-
csoport jelentést készített az unió részére a lisszaboni straté-
gia állapotáról. (Errôl a Business Online 2005/1–2., 3. és 4. szá-
mában lehet olvasni részletesebben.) Az összkép lesújtó. Mint
mondják, a cél helyes, ám az eredmény „ellentmondásos”. 
A Kok-jelentés 5 csoportba sorolta a tennivalókat mint ki-
emelt prioritásokat: a tudás alapú társadalom, a közösségi
belsô piac, a vállalkozások támogatása, a munkaerôpiac, 
valamint a fenntartható környezetgazdálkodás.

A jelentésben a csoport összesen 5 általános és 25 részletes
ajánlást tett (spektrumát tekintve az élethosszig tartó tanulás-
tól kedve a bankszektor kockázati tôkekihelyezésének növelé-
sén át az e-kormányzat növeléséig és a 2010-re elérendô 50%-
os szélessáv-penetrációig). Az ajánlások jelentôs részét a ta-
nács a bizottsági elôterjesztés alapján Brüsszelben elfogadta.

A magas szintû munkacsoport elsôsorban a lisszaboni stra-
tégiát támogató szervezeti keretek megváltoztatásában
(azon belül a tagállamok elkötelezettségének növelésében)
látja a kiutat. Ennek megfelelôen a következô javaslatot tette
a követendô szereposztásra: az Európai Tanács viszi a zászlót,

a tagállam tervez, az Európai Bizottság ezt támogatja, az Eu-
rópai Parlament aktívabb szerepet vállal, a társadalmi partne-
rek pedig részt vesznek a folyamatban.

A bizottság (a Kok-riportra támaszkodva, de annál kevés-
bé élesen fogalmazva) három csoportba sorolta a tartalmi
tennivalókat, ezen belül összességében 10 központi politi-
kát és ahhoz három kiemelt szervezeti változtatást javasolt
a tanácsnak:

1. Növelni kell a térség vonzerejét a befektetôk és munkavál-
lalók számára, ezért szükséges az elmélyített és kibôvített 
belsô piaci viszonyok, a nyitott versenygazdasági kül- és bel-
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3. táblázat

Néhány fontosabb lisszaboni EU-indikátor
EU 15 EU 25 Cél 2010 H PL PT SE IE DE USA

GDP/fô* 100 91 56** 42** 68 106 122 99 140

Munkatermelékenység* 100 93 63 50 64 97 120 95 122

Foglalkoztatási ráta (%) 64 63 70 57 51 67 73 65 65 71

Szerzett végzettség (20–24 év, %) 74 77 85 89 48 86 86 73

K+f kiadások (GDP, %) 2.0 1.9 3.0 1.0 0.6 0.9 4.3 1.2 2.5 2.8

A termelés energiaintenzitása 191 210 564 650 254 224 164 165 330

* PPS, EU15=100, **PPS, EU25=100
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piacok, a nemzeti és közösségi szabályozás fejlesztése, vala-
mint a közösségi szintû infrastruktúra-fejlesztés.

2. A tudás és innováció növekedésének érdekében ösztönöz-
ni és növelni kell a beruházást a k+f-be, támogatni kell az in-
novációt, az infotechnika alkalmazását, valamint létre kell
hozni, illetve fenn kell tartani a szilárd ipari hátteret.

3. Több és jobb munkahelyet kell teremteni, növelve a mun-
kavállalók és vállalkozások alkalmazkodóképességét, nagyobb
foglalkoztatottságot kell elérni, fejleszteni kell a szociális

rendszereket, valamint stratégiai eszközként kell kezelni 
a beruházást a HR-be, az oktatás- és képességfejlesztésbe.

A nemzeti reformprogramok köré épített új szervezeti
rendszer átláthatóbbá és tervezhetôbbé teszi a tagállami
intézkedéseket, benne a jogszabály-alkotási, gazdaságpoliti-
kai, állami támogatási terveket (lehetôséget adva ezek elô-
zetes, normakontrollszerû megvitatására), és lényegesen
serkenti a közösségi szintû tapasztalatcserét. Ugyanakkor
egyelôre nem tisztázott számos részlet, pl. a határ az átlát-
hatóság és az ütközô versenyképességi elképzelések, a ter-
vezett állami intézkedések túlzottan korai nyilvánosságra
hozatala stb. között.

A stratégia két kiemelt fókuszpontja a növekedés és a foglal-
koztatottság. A gazdaság, a szociális szféra és a környezetvé-
delem területén mozgósítani kell a tagállami és közösségi
eszközöket (beleértve a kohéziós politikát is); a 2007–2013-as
költségvetésnek tükröznie kell a tanács döntéseit.

A tanács idei márciusi ülését követôen a bizottság közzétet-

te a gyakorlati kereteket. A nemzeti reformprogramokat 2005.
október 15-éig kell benyújtani. Azoknak tartalmazniuk kell a
makro- és mikrogazdasági, valamint a foglalkoztatási részek-
ben a kihívások, tervezett intézkedések és várt hatások leírá-
sát. Amennyiben a célok elérése érdekében a Strukturális és
Kohéziós Alapok felhasználása várható, azt a programban fel
kell tüntetni.

Összességében elmondható: Európa a XX. századot követô-
en – amely gyarmatbirodalmának felbomlását, gazdaságának

többszöri újjáépítését és újraszervezését, nagyhatalmi szere-
pének eltûnését és vezetô gazdasági pozíciójának elvesztését,
a kontinens politikai kettészakítását, de egyúttal a mintegy
százéves elôkészítés után a kontinens egységesülését hozta 
– módját keresi annak, hogy az európai létforma fenntartható
legyen a XXI. században is. A lisszaboni stratégia erre szolgáló
korszerû, konkrét, ugyanakkor tagállamokra szabhatóan ru-
galmas, közös stratégiánk. A stratégia újraindításában ugyan-
akkor az Európai Uniónak és azon belül Magyarországnak sür-
gôsen és racionálisan kell cselekednie, hiszen felelôsséggel
tartozunk a következô generációk társadalmának.

Kreatív és dolgos nemzet vagyunk, a következô 6-10 évben
minden esélyünk megvan a sikerre. Mikor máskor, ha
most nem?

aktuális {} stratégia

Az Európai Tanács idén márciusban
foglalkozott a lisszaboni stratégia újra-
indításával. Az ülés nem hozott lénye-
ges tartalmi újdonságokat. Sokkal jelen-
tôsebb a lisszaboni stratégiához kapcso-
lódó szervezeti rendszer átalakítása, 
fôleg a nemzeti reformprogramok 
intézménye, ideértve a Kutatási Európai
Tanács vagy az Európai Technológiai 
Intézet létrehozásának gondolatát.

A tervezés hároméves ciklusokban

(2005–2008, 2008–) történik, az alábbi

lépésekben:

– A bizottság összefoglalót, stratégiai
jelentést készít.

– A tanács elfogadja az integrált irány-
mutatásokat, a gazdasági, valamint 
a foglalkoztatási iránymutatást, amely

tartalmazza a makro-, illetve mikro-
gazdasági és foglalkoztatási politikákat.

– Programalkotás: a tagállamok nem-
zeti reformprogramot készítenek, a bi-
zottság: közösségi lisszaboni programot
hoz létre.

– A bizottság éves értékelô riportot ké-
szít a tagállamok éves elôrehaladásáról.

– A bizottság éves jelentést nyújt be 
a tanács részére a tavaszi ülésszakra.

– A tanács irányelvet módosít, ha indo-
koltnak látja.

– Minden ciklus harmadik évé-
ben felülvizsgálják az integrált
iránymutatásokat, a nemzeti re-
formprogramokat és a közössé-
gi lisszaboni programot.

A következô (majd évente ismétlôdô) lé-

pések:

– 2006 januárjában a bizottság éves
riportot tesz közzé, abban potenciálisan
módosításokat javasol, ajánlásokat tesz.

– 2006 elsô negyedévében az Európai
Parlament és az Európai Tanács vélemé-
nyezi a riportot.

– 2006 márciusában lehetôség nyílik
az integrált iránymutatások módosí-
tására.

– 2006 negyedik negyedévében kell
benyújtani az elsô tagállami nemzeti
reformprogramriportokat.

Uniós feladatterv
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A mobilszolgáltatók nemcsak az országhatáron belül alakítanak

ki olyan idôtôl, alapdíjtól és a hívott hálózattól is függô, komplikált 

tarifákat, amelyek megnehezítik az egyszerû összehasonlítást, hanem

akkor is, ha külföldön használjuk mobiltelefonunkat. Nincs válasz 

arra, hogy ki az olcsóbb, egy sor körülményt kell figyelembe venni

(honnan és hová telefonálunk, mikor és mennyit), hogy megállapít-

suk, az adott pillanatban melyik hálózatot érdemes választani.

Az Európai Bizottság október elején bemutatott új honlapja termé-

szetesen képtelen ebben a dzsungelben utat vágni, de néhány 

ösvényt megnyit számunkra, hogy részben az átvett táblázatok és

példák segítségével, részben a szolgáltatók roaminglapjára mutató

linkeken keresztül valahogy elinduljunk az olcsóbb beszélgetések

tisztása felé.

A „bozótvágó kés” létrehozását nemcsak a fogyasztók kedvéért

ambicionálta az Európai Bizottság, hanem az ICT-szakma érdekében

is, vagyis – ahogyan Viviane Reding, az információs társadalomért és

médiáért felelôs biztos ezt a honlap avatása alkalmából elmondta –

„a bizottság ezúton is szorgalmazza a verseny fokozódását az ága-

zatban, és a tisztességesebb, világosabb díjszabás kialakulását”. 

A biztos a weboldalon is kifejti, hogy miközben ma már a mobil-

telefonálás egyáltalán nem luxus, külföldi útjaink után többnyire

sokként ér bennünket a számla. 2005 júliusában egy perc roaming-

ért a fogyasztók jó esetben 0,58 eurócentet, rossz esetben akár 

5 eurónál is többet fizettek, és ma még kevesen tudják, hogy miképp

lehetne a jó esetet választani.

Aki felkeresi a honlapot, az feltehetôen a „Tariffs: Roaming around

Europa” menüpont kedvéért teszi. Ha Európa térképén kiválasztjuk

Magyarországot, kapunk néhány példát arra, hogy a magyar turisták

mit fizetnek (egész pontosan: mit fizettek 2005 szeptemberében), ha

ôket hívják mondjuk Ausztriában, Franciaországban, Hollandiában

vagy éppen Dániában. Bár a fogadott hívás az egyszerûbb képlet, hi-

szen általában nem függ az adott ország hálózatától, látható, hogy

még ebben az esetben sem lehet összehasonlítani a magyar szolgál-

tatókat, mert például Ausztriában T-Mobile SIM-kártyával olcsóbb 

a hívásfogadás, Dániában viszont a pannonosok járnak jobban.

Híváskezdeményezésnél még bonyolultabb a képlet, s ezt már nem

is vállalja magára a honlap szerkesztôbizottsága, inkább megadja,

hogy melyek a magyarországi operátorok, és hol találjuk azok

roamingtarifáit.

Pannon:

homepage: www.pgsm.hu

roamingpage: www.pgsm.hu/roaming

T-Mobile:

homepage: www.t-mobile.hu

roamingpage: www.t-mobile.hu./egyeni/tarifak/roaming/

index.shtml

Vodafone:

homepage: www.vodafone.hu

roamingpage: www.vodafone.hu/szolgaltatasok/

roaming.html

A roaming témaköréhez tartozik a „How to get a better deal” címet

viselô oldal is, ahol tanácsokat kapunk, hogy mire ügyeljünk utazás

elôtt, és mire utazás közben. Az oldal egyértelmûen ösztönzi az ope-

rátorokat, hogy új, innovatív tarifákkal tegyék egyre olcsóbbá az

utazók számára a telefonálást.

Roaminginformációk az 
Európai Bizottság honlapján
Az Európai Bizottság új honlapja (europa.eu.int/information_society/roaming) megkönnyíti az olcsóbb tarifák kivá-

lasztását azok számára, akik az EU-tagállamokban mobiltelefonnal barangolnak, és gondban vannak a szolgáltató 

kiválasztásával. A félévenként frissülô honlap a roamingdíjszabásokból tesz közzé adatokat, ily módon azok, akik kül-

földi útjukon használják mobiltelefonjukat, jó elôre eldönthetik, hogy hálózatválasztásnál (az ország és saját szolgál-

tatójuk függvényében, valamint aszerint, hogy éppen fogadják vagy kezdeményezik a hívást) ki lenne az optimális.

aktuális {} optimalizálás
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Az elektronikus hírközlési piacok liberalizációja tíz év
alatt a jelenlegi európai átlag közelébe hozta a szolgáltatások
elérhetôségét a hazai lakosság és a vállalkozások számára.
Nagyon sokat változott az igénybe vett távközlési szolgáltatá-
sok összetétele, a piaci kereslet és annak súlya a gazdaság-
ban. A távközlési jeltovábbítás iránt megnyilvánuló kereslet
további lényeges változásai még csak körvonalazódnak, a jel-
termékek szerepe pedig még éppen csak érzékelhetô a tarta-
lompiacokon, de a hírközlési szakpolitika, a hatóság és a piaci
szereplôk már készülnek az új eszközök, az új alkalmazások, az
új szolgáltatásáruk piaci jelenlétére.

Az érdeklôdôk kétségkívül érdekes és szakmailag alapos
elôadásokat hallhattak, amelyek megalapozott ismereteket
nyújtottak az iparág átalakulásáról, felszínre hozták az új üzleti
modellekben, a keresletben és a jogi-szabályozási környezetben
érzékelhetô trendek fontos kérdéseit. Ugyanakkor a konferenci-
ák általános tapasztalatainak ezúttal is megfelelve – s ez egyál-
talán nem a szervezôk hibája – összességében kicsit féloldalas-
ra, belterjesre sikeredett a tanácskozás. Valahogy kívül rekedt 
a fogyasztók világa a társadalmi igényekkel és a fizetôképes ke-
reslettel együtt. Mondhatjuk ezt annak ellenére, hogy termé-
szetesen, mintegy kötelezô elemként, rendre szóba került „a fel-
használó és annak elvárása”, ám a hallgatónak minduntalan az
a benyomása támadt, hogy ez csak a szlogen szintjén érvényes,
és a szolgáltatókat ez igazából vajmi kevéssé érdekli, ôk – adott
esetben tényleg tetemes költséggel kiépített és kifejlesztett –
hálózatukat és szolgáltatásukat akarják eladni.

Eladni vagy igényt kielégíteni?

Eladni, eladni, még egy bôrt lenyúzni a fogyasztóról – úgy
tûnik, ez napjaink (vagy nemcsak napjaink?) üzleti modelljé-
nek lényege. Különben mi mással magyarázhatnánk, hogy
például a nálunk legtisztábban kirajzolódó versenypiac, 
a háromszereplôs mobilkommunikáció témájában is arról

szólhat egy elôadás: mûködôképes lehet-e a virtuális mobil-
szolgáltató (értsd: a három nagyágyú mellett további, saját
hálózat nélküli, tehát kvázi viszonteladó társaság) intézménye
Magyarországon. Külföldön valóban érzékelhetô ez a tenden-
cia, tudhattuk meg Jancsovics Csaba vezetô tanácsadótól
(Expert Menedzsment Tanácsadó Kft.). A virtuális szolgáltatók
Nyugat-Európában felszálló ágba kerültek, piaci súlyuk né-
hány év alatt a „valódi” mobilcégek számára is érzékelhetôvé
vált. A „virtuálisok” bevételüket három év alatt ötszörösére
növelték, bevételi részesedésük 2006-ra várhatóan eléri a tel-
jes piacméret 10-15 százalékát. Az elôadásból is kiderült, hogy
nálunk meglehetôsen kockázatos vállalkozás lenne ezzel kí-
sérletezni, hiszen kicsi a piac, és nehéz lenne a konzervatív,
árérzékeny fogyasztóknak további kedvezményes tarifát kiala-
kítani. Mindamellett érthetô, hogy sokak érdeklôdését felkelt-
heti a kiválóan pros-
peráló és üzletileg
hosszú távon is ígé-
retes mobilpiac. El-
adni, itt is csak elad-
ni akarhat a vállalko-
zó, még akkor is, ha
szakszerûen ezt úgy
fogalmazzák meg: 
„a virtuális szolgálta-
tók a mobilpiac 
üzletláncának külön-
bözô elemeiben 
tevékenykednek, új-
racsomagolva egyes
szolgáltatásfajtákat”.

A virtuálissal szem-
ben valódi kínálatról
(elôadása címe sze-
rint: innovációról) be-

Liberalizáció, verseny,
kínálat
Mit tudsz te az IT-piacról?
A közérdeklôdés fókuszába került az infokommunikáció és az információtechnológia. Nemcsak a szakmabeliek vélik
így, húzóágazatnak tartják a gazdaságélénkítésben és a versenyképesség növelésében, s ez derül ki a nemzeti
fejlesztési stratégiák prioritásaiból is. És nem utolsósorban az IT kedvelt témája a különféle szakmai
tanácskozásoknak is. Nem véletlen, hogy a CEBC (Central European Business Centre) szeptember közepén immár 
IX. alkalommal rendezte meg a Telecom Liberalizáció Konferenciát.

GALVÁCS LÁSZLÓ

üzlet {} konferencia
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szélt Chris Mattheisen, a T-Com vezérigazgató-helyettese. Sok
mindent megtudhattunk az integrált, többszolgáltatású háló-
zatról, a technológiafüggetlen megoldásokról, a személyre
szabott és mindenhol elérhetô szolgáltatásokról, sôt a vezeté-
kes és mobilhálózatok konvergenciájából megszületô dual
phone-ról és a következô generációs interaktív szórakoztatást
széles sávon kínáló IPTV-rôl, de lássuk be: mi más ez, ha nem
fejlesztési beszámolóba és trendelemzésbe burkolt reklám?

Koncepcióját tekintve ezt a sort folytatta Mátrai Gábor, az
UPC vezérigazgató-helyettese is, amikor a kábeltévé-szolgálta-
tásban tervezett „három az egyben” modellt ismertette. Pozití-
vumként értékelendô, hogy nem saját vállalatának kínálatát
mutatta be, hanem az iparág fejleményeit elemezve vonta le 
a szakmai következtetéseket. Például azt, hogy egyre több al-
ternatív hálózat (a házig menô fényvezetô, az elektromos veze-
ték, a ViMAX) verseng, mindenki a mobil (wireless) megoldá-
sok megszállottja, bár ez nem kizárólagosságot jelentô (zéró
összegû) játszma, továbbá hogy a tartalom mindenképpen
gyôztesen kerül ki (de a többi szereplô is túléli a változásokat).
Talán ebben az elôadásban hangzott legôszintébben a megál-
lapítás: a fogyasztóké a választás, és az értük folytatott verseny
határozza meg a legfôbb mûködési és stratégiai döntéseket.

Nem maradhatott el ezek után a UPC (vagy inkább már 
a UGC és a Liberty Media International összeolvadásával létre-
jött Liberty Global?) „integrált termék stratégiájának” ismerte-
tése sem. A „digitális otthon” kifejezéssel jelzett koncepcióban
mindhárom ismert területen vezetô szerepre törekszik a társa-
ság: videóban a legjobb tartalmat, hangban a legjobb árat,
internetben kedvezô áron a legjobb sebességet célozta meg.
Mindezt 4 Play néven megfejeli a mobilitással, ami így a „vidd
magaddal az otthonod” megoldásban ölt testet. S mindezeken
felül az úgynevezett Off-Net elképzeléssel országos lefedett-
ségre és teljes körû versenyre készül a távközlési társaságokkal.

Az elhangzott elôadások – köztük a Nemzeti Hírközlési Ha-
tóság szabályozási stratégiájának (Tóth László stratégiai igaz-
gató, NHH), illetve az EU hírközlési szakpolitikájának (Molnár-

Bíró György ügyvéd, Kende Ügyvédi Iroda) ismertetése – tehát
többé-kevésbé választ adtak a konferencia alapvetô kérdései-
re: Melyek lehetnek a szolgáltatók növekedési pályái a változó
igények és keresletek kielégítésére? Mivel jár együtt a gazda-
sági versenyhelyzet megtartása a megélénkülô piackonszoli-
dációs törekvések mellett? Hogyan birkózhat meg a hírközlési
szakpolitika a dinamikusan változó szabályozási szûkületek-
kel? Így a résztvevôk elégedettek lehettek a kapott útravaló-
val. Ám ez elsôsorban annak tudható be, hogy a hallgatóság
maga is szakmabeli volt: a piaci szereplôk beszélgettek – az
egykori Matáv-szlogent idézve – „egymás közt”. Úgy is fogal-
mazhatnánk, régi jó ismerôsként hátba veregették egymást:
„Hogy vagy?” „Köszönöm, jól.”

Elégedett szolgáltatók, aggódó fogyasztók

S hogy ez nemcsak képletesen értendô, az kiderült a panel-
beszélgetésen is, ahol többen is megállapították, hogy kiala-

kult egy mûködôképes piac, egyensúly tapasztalható, kirajzo-
lódtak az erôviszonyok, ki-ki elfoglalta a helyét, és játssza a sze-
repét, s ezzel nagyjában-egészében elégedett is. Amit konkré-
tan nem fogalmaztak meg, az ennek az állapotnak a tényleges
tartalma, vagyis hogy az ex-Matáv T-Com (vagy Magyar
Telekom) elégedetten konstatálhatta: szárnyait nem nagyon
nyesegette meg a liberalizáció, a lecsökkent számú alternatív
szolgáltatók tudomásul vették ezt, és beletörôdtek pozíciójuk-
ba, a kábeltelevíziós szakma elfogadta, hogy az egyéb terüle-
teken csak alternatív szerepet kaphat, az internetpiac szépen
fejlôdik, és ebbôl ki-ki súlyának megfelelôen részesedik. Egy-
szóval lubickolunk az állóvízben. Másképpen (Zorán dalsorával)
szólva: langyos a sör, ha nekünk úgy is jó.

Bárányné dr. Sülle Gabriella, a konferencia moderátora (a T-
Mobile Magyarország igazgatója) a panelvitában megpróbál-
ta kiugrasztani a virtuális nyulat az e-bokorból, amikor azt fir-
tatta, hogy mennyire a szabályozás miatt formálódott ilyenné
a piac, és mi használna a további fejlôdésnek. A válaszokból
körvonalazódó eredmény korántsem egyértelmû, íme egy kis
ízelítô a válaszokból:

Tompa Ferenc, a T-Mobile ügyvezetô igazgatója szerint 
a szabályozás nem volt sem túl agresszív, sem túl engedé-
keny, ennek köszönhetô, hogy – legalábbis a mobilpiacon – 
a verseny hamar kibontakozott, a fejlôdés nagyjából követte 
a nemzetközi trendet, ma kimagasló az ellátottság, 
s a fogyasztók jó minôségû szolgáltatásokat kapnak. Ugyan-
akkor hiányolta egy általános infokommunikációs jövôkép
megfogalmazását. Bár az NHH próbálja a trendeket felrajzol-
ni, a kérdés ennél jóval átfogóbb, amelynek megválaszolása
kormányzati szintû feladat.

Szekeres Zoltán, az Invitel szabályozási szakértôje is utalt ar-
ra, hogy a mobil nemcsak versenytárs, hanem egyben minta
is volt a vezetékes szolgáltatók számára: az elôfizetôk ott 
tanulták, ismerték meg a minôséget, a technológiai újdonsá-
gokat. Ma már a kábelszakma, pontosabban annak telefon-
kínálata is versenytársként jelentkezik. Ebbe szabályozási
módszerekkel kevésbé kell beavatkozni, fontos viszont a fo-
gyasztók világos tájékoztatása, hogy megismerjék a különféle
szolgáltatások jellemzôit és különbségeit.

Egykori helyettes államtitkárként a szabályozásban igencsak
otthonos Bölcskei Imre (T-Com) szerint mára adottak azok a fel-
tételek, amelyek mentén valódi verseny alakulhat ki, és
megfelelô eszközökkel ez a helyzet fenntartható. Ô is szüksé-
gesnek tartja egy gazdasági és szabályozási jövôkép megalko-
tását, amely kijelöli a követendô utat. Ennek egyik elemeként
javítani kellene a szabályozó hatóság és a piaci szereplôk közöt-
ti viszonyt, nyílt kommunikációra, folyamatos párbeszédre van
szükség, hogy jobban elôkészített intézkedések születhessenek.
Felül kell vizsgálni az egész szabályozást, s amire nincs szükség
(például a kiskereskedelmi tevékenység), azt ki kell iktatni.

A telefonpiacon megjelenô elsô igazi versenytárs, a Tele2
ügyvezetô igazgatója, Laczkó Tóth Gergely egyértelmûen 
a szabályozás mellett tört lándzsát. Ennek hiányában ugyanis
saját hálózat nélküli társasága nem is létezhetne. A hozzájuk



hasonló koncepcióval rendelkezô szolgál-
tatók a hálózatosokkal éppen ellentétes
utat járnak: nem a kiépített rendszer
szolgáltatásaira keresnek vevôket, ha-
nem elôbb létrehozzák, összegyûjtik sa-
ját ügyfélbázisukat, és ha majd a nekik
nyújtott szolgáltatásokból eredô haszon
lehetôvé teszi, akkor birtokolnak (például
vásárolnak) hálózatot.

Mátrai Gábor is azok közé tartozik, akik
stabilnak, kiegyensúlyozottnak érzik a pi-
acot, de a UPC vezetô szakembere ezt
elsôsorban a szereplôk stabilizálódására
érti. Mindenki felmérte helyét, szerepét,
súlyát, és ennek megfelelôen alakítja stra-
tégiáját. Felhívta a figyelmet arra, hogy
egyre felelôsségteljesebb és nehezebb a
hatóság szerepe, mert immár nemcsak a
telefonpiacot, hanem a többtermékes,
többszolgáltatós piacot kell szabályozni.
Súlyos hiba lenne például a hagyomá-
nyos kábeltelevíziót önmagában reguláz-
ni, amikor annak szolgáltatója internetet és telefont is kínál.

Meglepô módon ellenvéleményt is hallhattunk. Valló Ferenc,

a PanTel marketingigazgatója szerint még nem alakult ki az a
piaci egyensúly, amely a hatóság szerepét csökkenthetné. Aki
például erôfölényben van, az menthetetlenül ki is használja.
Utalt még a konszolidációs folyamatra (s ebben a társaság-
nak saját tapasztalatai is jócskán vannak), ugyanis a gazdasá-
gos piacméret meg fogja követelni, hogy a kisebb társaságok
integrálódjanak a nagyobbakba. Egy, a domináns szerepet ki-
fogásoló kérdésre válaszolva fontos alapigazságot mondott ki
a PanTel szakembere: nem baj, ha egy cégcsoport mobil- és
vezetékes szolgáltatást is tud kínálni, a baj az, ha ezt csupán
egyetlen társaság teheti meg, amely ráadásul mindkét szeg-
mensben piacvezetô.

Még élesebb ellenvéleményt fogalmazott meg hozzászólásá-
ban az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület képviseletében
Fischer Gábor. Az ügyfelek, mondta, korántsem annyira elége-
dettek a piaci helyzettel, mint a szolgáltatók. A verseny terüle-
tileg korlátozott, Budapesten valóban van lehetôség választani
és váltani, de kisebb vidéki városokban, falvakban a felhaszná-
lók változatlanul ki van szolgáltatva az egyetlen helyi társaság-
nak. A fogyasztói panaszok száma egyre növekszik, a nem egy-
értelmû és közérthetô megfogalmazás miatt az emberek nem
ismerik ki magukat a különféle csomagok között.

Mi kell  a felhasználónak?

Ez az utolsó felvetés megerôsíti a tudósítót abban, hogy ta-
lán mégis okkal támadhatott valami hiányérzet a hallgatók-
ban. Szerepének megfelelôen a fórum moderátora kérdéssel
igyekezett ezt az ûrt betölteni. Bárányné dr. Sülle Gabriella 
arra kért választ a panelbeszélgetés résztvevôitôl, hogy 

a különbözô üzleti modellek, innovációs törekvések hálójában
vajon eleget tudunk-e a fogyasztói szokásokról, ismerjük-e 
a társadalmi hátterét az emberek viselkedésének, motivációi-
nak, igényeinek?

Sajnos a vitának ebben a részében kevés említésre méltó
gondolat akadt. Reális tartalmú, ám mégiscsak közhelyes
mondatokat hallhattunk, ízelítôül idézünk néhányat, név nél-
kül. Íme egy: „Ha sikereket akarunk elérni, olyat kell adni a fo-
gyasztónak mint biológiai lénynek, ami valamilyen szükségle-
tét elégíti ki. A telefon már kevés, olyan értéket kell nyújtani,
ami beleillik az életszínvonalába.” Vagy egy másik: „Arra van
szükség, ami megmozgatja a fantáziát. Felértékelôdik a tarta-
lom és komplexitás szerepe.” Valamelyest már konkrétabb 
a következô vélemény: „Kicsit túlmisztifikáljuk az innovációt.
A fogyasztó egyszerû, átlátható megoldásokat akar, ennek ré-
sze az is, hogy minden kommunikációs szolgáltatásért egyet-
len számlát kap.” Végül egy gondolat, amely már legalábbis
utat mutat a lehetséges válasz felé: „Az emberek a különbözô
funkciókat a megszokott helyen és eszközzel veszik igénybe.
Tévézni például általában a nappaliban szoktak. De a szoká-
sok változnak, új lehetôségek bukkannak elô. Lehet például
immár a mobilon is filmet nézni, de azért olyan gyorsan még-
sem változik az ember viselkedése, hogy este a 3G kimozdít-
son a nagyképernyôs tévé elôtti fotelból”.

Tanulságosak ezek a válaszok, ha nem is tartalmuk, hanem
a megközelítés módja miatt. A kérdést – amely ezúttal nyil-
vánvalóan nyitva maradt – talán egy más fórumon vagy más
szakértôi körben érdemes újból feltenni. Társadalomtudósok,
szociológusok, piackutatók és marketingesek inkább keresik
és tudják a választ, mint a IX. Telecom Liberalizáció Konferen-
cián megjelent, saját szakterületükön amúgy valóban ki-
váló kollégák.
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T-Com Tudakozó Plusz: 

a Legjobb Európai Tudakozó

Szolgáltatás

A T-Com Tudakozó Plusz szolgáltatása nyerte el

2005-ben a Legjobb Európai Tudakozó Szolgáltatás 

díját. A 197-es számon hívható Tudakozó Plusz 

a szolgáltatás magas minôsége, a látványos fejlôdés

és a folyamatos megújulásra törekvés miatt kapta

meg e jelentôs nemzetközi elismerést.

A Tudakozó Plusz szolgáltatás erôs nemzetközi ver-

senyben lett a legjobb Európá-

ban: kategóriájában megelôzte

a svéd és a spanyol távközlési

cégek tudakozó szolgáltatásait,

a Világ Legjobb Tudakozója

Szolgáltatás kategóriában pedig egy spanyol és egy

új-zélandi tudakozóval együtt bekerült a döntôbe. Az

eredményt Manchesterben hirdették ki egy nemzet-

közi szakmai konferencián.

A díjat a 118tracker nevû piackutató és tanácsadó cég

alapította, amelyet a 2003-as liberalizáció nyomán

140 szereplôsre bôvült brit tudakozópiac teljesítmé-

nyének figyelésére, a minôség és az ügyfél-elégedett-

ség növelésére hoztak létre. A tapasztalatcsere és a

fejlesztési eredmények megismerése érdekében éven-

te nemzetközi konferenciát szerveznek, a minôséget

pedig különféle szakmai kategóriákban létrehozott dí-

jakkal honorálják. Az idei versenyben több mint negy-

ven résztvevô indult.

Kedvezményprogramot indít 

a T-Com és a T-Online

2005. október 4-én a T-Com és a T-Online elindítja

PoP Kedvezményprogramját. A programhoz csatlako-

zó ügyfelek pontokat gyûjthetnek, amelyek egy részé-

ért automatikus T-Com forgalmi kedvezményt kap-

nak. A megmaradó pontok levásárolhatók a T-Pont 

üzletekben, illetve a T-Online beszámítja széles sávú

tartalmainak fizetésekor.

Márkaváltásakor a T-Com célul tûzte ki, hogy az

egyéni, valamint az üzleti ügyfeleknek kínált

termékportfólióra, továbbá a Magyar Telekom-

csoportban rejlô szinergiákra

építve az év folyamán számos

új ajánlattal jelenik meg mind 

a hang-, mind az internet-

szolgáltatások területén. 

A T-Online Magyarország 

szándéka, hogy az ügyfelek

még jobb, zavartalan kiszolgálása érdekében folyama-

tosan megújítja termékkínálatát, fejleszti a hozzáféré-

seket, és új, az egyedi igényekhez jobban igazodó, 

innovatív tartalomszolgáltatásokat vezet be.

A PoP Kedvezményprogramhoz a T-Com egyéni és

üzleti, továbbá a T-Online otthoni

internetszolgáltatással rendelkezô ügyfelei csatlakoz-

hatnak. A T-Com üzleti ügyfeleinek körében elsôsor-

ban a jellemzôen 30 ezer forintnál kisebb havi számla-

nagysággal rendelkezôknek ajánlja a programot.

A havi 30 ezer forint feletti telefonszámlával rendel-

kezô vállalkozásoknak a T-Com a szintén októberben

induló PoP Mega Hûségcsomagját ajánlja, amely díj-

mentesen igénybe vehetô kiegészítô csomag, a szám-

la nagyságával és az eltöltött idôvel arányosan növek-

vô kedvezményekkel.

T-COM HÍREK
üzlet {} távközlés
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A hírközlési fogyasztói jogok kép-
viselôjeként (HFJK) Juhász Károly
a fogyasztók szemszögébôl beszélt az
internethasználatban elért eredmények-
rôl és hiányosságokról, míg az idén ápri-
lis óta mûködô ügyfélkapu tapasztalatai-
ról a Kopint Datorg Rt. stratégiai igazga-
tója, Bódi Antal számolt be. Érdekes
színfoltja volt a konferenciának a kom-
munikációs eszközök integrációjának
lehetôségeit bevételi és versenyhelyzeti
szempontból egyaránt kihasználó két
vezetô kereskedelmi televízió ezzel kap-
csolatos tapasztalata, illetve víziója. 
A digitális szakadék betemetésének
lehetôségét a kistelepülések számára egy

1200 lakosú Tolna megyei kisközség,
Aparhant polgármestere vázolta fel.

Internetellátottság és -használat

Az internet a hazai fogyasztók körében
a vártnál lassabban terjed, ezzel ellen-
tétben használóinak körében folyamato-
san nô a hálón töltött idô, az adatforga-
lom és az internetes tevékenységek gya-
korisága – állapította meg felmérési ada-
taikra támaszkodva Juhász. Az iskolák
internetellátottságának köszönhetôen a
korcsoportos összehasonlításban az élen
76 százalékos elérési aránnyal a 15 és
17 év közöttiek állnak, míg az 50 év fe-

lettiek közül csak minden nyolcadik
internetezik. A hozzáférési arány a kor-
osztályok mindegyikénél folyamatosan
nô, kivéve a középiskolásokat, ahol
stagnál. A tanulók 78, a diplomások,
77, a vállalkozók és vezetôk 61, az
egyéb szellemi foglalkozásúak 56 száza-
léka, a munkásoknak azonban mind-
össze valamivel több mint egynegyede
(26 százaléka) éri el a világhálót. Ez
utóbbiak gyakorlatilag ugyanannyi száza-
léka használja otthon, mint a munkahe-
lyén – az arány a vállalkozók és vezetôk
esetében is hasonló –, míg a diplomások
és egyéb szellemi foglalkozásúak táborá-
ban a munkahelyi elérési arány csak-

Kis lépés, nagy kényszer
– lépéskényszer
A HTE kilencedik alkalommal megrendezett Távközlési és Informatikai Marketing Fórumának elôadói között idén az

eddig távol maradt média képviselôi is megjelentek, s a korábbinál nagyobb számban képviseltették magukat a té-

mában érintett állam- és közigazgatási, sôt érdekképviseleti szervek is. Beszámolónkban a tôlük hallottakból ragad-

tuk ki a tanulságosabb részleteket.

FEKETE GIZELLA

üzlet {} marketing

Az 1200 lakosú tolna me-

gyei Aparhant jól mûködô te-

lepülés. Nincs munkanélküli-

ség, sok a fiatal és a gyerek,

infrastrukturális ellátottsága

jó, távközlési infrastruktúrá-

ját pedig a polgármester,

Szûcs György nagyon jónak

véli. A házak 80 százalékában

található vezetékes telefon,

és mindhárom mobilszolgál-

tatónak van a faluban térere-

je. 2004-ben adták át a pol-

gármesteri hivatal által, 

önköltséges alapon üzemel-

tetett kábeltévét negyven

csatornával. Széles sávú

internet-hozzáféréssel min-

den harmadik családi ház

rendelkezik, és évek óta ok-

tatnak informatikát az általá-

nos iskolában, amibôl a tanu-

lók korábban OKJ-, ma pedig

már ECDL-vizsgát tesznek.

Utóbbi minden hatodik, 

vagyis 200 lakosnak van, ez

generálta az internet iránti

igényt. A mikrohullámú ala-

pon megvalósított beruhá-

zást – a sok régi tévékészülék

miatt a jel-zaj viszony kábe-

les hozzáférés esetén

kedvezôtlen lett volna – és a

lakásonként 60 ezer forintba

kerülô eszközök 60 százalé-

kát, megtakarított pénzbôl,

az önkormányzat finanszí-

rozta. Akkor 50 számítógép

volt a faluban, szinte kizáró-

lag a fô- és középiskolások

családjainál. Ma az egyéni

internetfelhasználók száma

110, az iskolában 26, 

a mûvelôdési házban lévô

könyvtárban – ingyenes

használattal – 9, a polgár-

mesteri hivatalban pedig 

7 géprôl érhetô el a világháló.

A felhasználóknak havonta

3000 forintba kerül az

internet és a belsô kommuni-

káció. Ma már sok házban ke-

vés az egy gép és egy vég-

pont. A hozzáférés idôben és

a sávszélességet tekintve

nem korlátozott, a havi letöl-

tési korlát napközben 6000

MB, éjszaka korlátlan.

Webszervert nem üzemeltet-

nek, de van mailszerverük.

A közeljövô tervei között

szerepel a 40 éven felüliek

megismertetése az informa-

tikával, legalább a Word és az

internet szintjén.

Követhetô példa



2005/10  október •41

üzlet {} marketing

nem kétszerese az otthoninak.
Az internethez hozzáférôk több mint
ötödét (21 százalékát) nem érdekli a vi-
lágháló, vagy hiányzik a használatához
szükséges ismeretük. A települések mé-
rete és az internetezés gyakorisága kö-
zött egyenes az arány. Az általános in-
formációk keresése a leggyakoribb, ezt 
a levelezés követi, s ma már a netet ta-
nulásra használók aránya is 61 százalék.
Állományokat 53 százalék tölt le, 36
százalék az átlagnál nagyobb gyakoriság-
gal, 51 százalék kedveli az internetes já-
tékokat, 55 százalék pedig munkavégzés
céljából használja. Ügyet mindössze 28
százalékuk intéz, nagyobb gyakorisággal
azonban csupán 15 százalékuk.

Internettechnológia

Juhásznak a dial-up, az XDSL, a kábelnet
és a vezeték nélküli technológiára vonat-
kozó megállapításaiból is érdemes néhá-
nyat kiemelni, amely tükrözi a tendenci-
ákat. A háztartások több mint egyharma-
da csatlakozik még modemen keresztül 

a világhálóra. Arányuk az elmúlt egy év-
ben 50-rôl 38 százalékra esett vissza,
míg a széles sávon internetezôké 18-ról
25,2 százalékra növekedett. Ez utóbbiak
arányával csaknem azonos a kábelnetet
használóké – közel 200 ezer elôfizetô –,
s mindössze 5 százalék alkalmaz
internetelérésre vezeték nélküli techni-
kát. A világhálón töltött idô értelemsze-
rûen a modemet használóknál a legkeve-
sebb, az ADSL-t alkalmazóknál nincse-
nek igazán korlátok, átlagban kb. havi
100 órát töltenek a hálón, a kábelnetesek
is közel ugyanennyit, míg a vezeték nél-
kül csatlakozókat sem idô-, sem forga-
lombeli korlátok nem jellemzik. A le- és
feltöltési sebességgel a kábelnetesek 
a legelégedettebbek, ôket a széles sávú-
ak, majd a vezeték nélküliek követik, és
a sebességgel az analóg technológiával
csatlakozók a legkevésbé elégedettek. Ez
utóbbiakat az ár és – elsôsorban vidéken
– a technikai lehetôségek hiánya ragaszt-
ja a modemhez.
A felmérés panaszokkal foglalkozó ada-
tai szerint az internetre több mint két-

szer annyi panasz érkezik, mint a mo-
biltechnikára, s ez utóbbinál valamivel
kevesebb a helyhez kötött telefonszol-
gáltatókra.

Fókuszban a fogyasztó

Végül Juhász a fogyasztókért hozott
345/2004-es, a szolgáltatók ÁSZF-jének
(általános szolgáltatási feltételek)
kötelezô tartalmára vonatkozó kormány-
rendeletre hívta fel a figyelmet. Az ott
felsorolt minôségi mutatókra (pl. beje-
lentett panaszok orvoslásának határide-
je, szolgáltatás rendelkezésre állása, 
garantált le- és feltöltési sebesség) 
a szolgáltatóknak minden körülmények
között számszerûsítve meg kell adniuk 
a szolgáltatás megfelelô, valamint nem
elfogadható szintjét.
A terjedést gátló legfôbb problémákra –
ISP-váltás, árkérdések, önálló széles 
sávú termék és szolgáltatásnövelés, 
infrastruktúra-ösztönzés, spamkérdés –
Juhász ígérete szerint a HFJK keresi 
a megoldásokat.



Ügyfélkiszolgálás – állami alapokon

Az állam nem felkészült még az
interneten keresztüli tartalomszolgálta-
tásra – kezdte elôadását Bódi Antal. Az
állam- és közigazgatási útvesztôben való
eligazodásban a Kormányzati Portálnak
kellene az állampolgárok zászlóshajójá-
nak lennie, s ahogy koncepciójában is
szerepel, közérdekû információkat kelle-
ne szolgáltatnia, és iránytûként kellene
mûködnie. Egyik fontos funkciója, az
ügyintézés eszközeként való mûködés
(ügyfélkapu) mellett a véleménynyilvání-
tás, a közvéleménymérés színterévé kel-
lene válnia.
A megvalósítás egyik sarkalatos pontja 
a biztonság kérdése volt. Választ kellett
találni arra a kérdésre, hogy hogyan
engedhetô be az állampolgár egy olyan
rendszerbe, amelynek bármilyen sérülé-
se intézményi szinten is komoly galibát
okozhat. A szolgáltatás-hozzáféréshez
való azonosítást szolgálja ma az ügyfél-
kapu, amelynek ideiglenes (30 napos)
eléréséhez az e-mail címmel
rendelkezôknek elegendô az online re-
gisztrációs lap kitöltése. Végleges re-
gisztrációhoz az okmányirodákban lehet
hozzájutni.
Mivel az ügyfélkapu bizalmi jellegû
megoldás, hiszen sérülését követôen
megszûnne szerepének megfelelôen
funkcionálni, mûködését törvény szabá-
lyozza. A szabályozás kiterjed a szemé-
lyes adatok védelmére, meghatározza 
a szolgáltatás általános szabályait, meg-
válaszolja az üzemeltetés szabályozási

kérdéseit, s az alaprendszerek védelme
mellett a kommunikáció, az üzemelte-
tés, valamint a környezet biztonságával
is foglalkozik. Arra a kérdésre, hogy az
üzemeltetô mit tehet az elektronikus
közigazgatási eljárások mind szélesebb
körû alkalmazásáért, Bódi Antal
elsôként az elônyök célcsoportok – cé-
gek, állampolgárok, szervezetek, közin-
tézmények, alapítványok – szerinti
hangsúlyozását említette. Emellett a
gyors, egyszerû, stresszmentes, kényel-
mes és biztonságos ügyintézést folyama-
tos online aktivitással – direkt és
telemarketing –, valamint népszerûsítô
eseményekkel is propagálják.
A szolgáltatás 2005 áprilisában indult. A
ma létezô 7158 ügyfélkapu 88 százaléka
okmányirodai, és mindössze 0,1 száza-
lék az elektronikus aláírással használt.

Dôl a lé.. .

Az elektronikus média szereplôi, kiemel-
ten a kereskedelmi televíziók élenjárnak
a kommunikációs felületek, az új média
eszközeinek mind sokrétûbb, egymást
erôsítô hatású alkalmazásában. Teszik
ezt elsôsorban a piac szorítása miatt, de
a technológiák fejlôdése, illetve azoknak
a nézôk szolgálatába állítása is rászorítja
ôket. Ma már a sokakat irritáló hirdeté-
sek adás közbeni kiszûrése sem vízió,
ezért elôtérbe kerültek az így kiesô be-
vételek pótlásának lehetôségei. A Tv2
képviseletében megszólaló elôadó az eb-
ben az irányban tett erôfeszítéseikrôl és
eredményeikrôl számolt be a Megasztár
kapcsolódó tapasztalatai alapján.
A Megasztár nemcsak a tévékészülék elé
ültette le a nézôket (8,5 millióan láttak
legalább egy adást), de jelentôs SMS-
forgalmat is generált (12 millió szava-
zat), s sokan éltek a felkínált tartalomle-
töltési (csengôhangok, háttérképek, 
portrék stb.), valamint a második szériá-
ra már fizetôssé tett videoletöltési
lehetôséggel is (ez utóbbit 4,5 millió al-
kalommal vették igénybe). Az internetes
site napi 10-15 ezer látogatót vonzott.
Kedvelt volt az adások alatt és után a
megasztáros üzenetrögzítô, és körülbelül
1000 ember 3G technológia segítségével
nézte élôben a fordulókat. Emellett 150

ezer koncertlátogatót vonzott a produk-
ció, és 100 ezernél több példány fogyott
a hozzá köthetô könyvbôl, CD-kbôl stb.
A bevételek összegérôl nem esett szó,
de arányairól igen: míg általában a nem
reklámspotokból származók az összes
bevétel 10 százalékát teszik ki, a mûsor
idején ez az arány 35 százalék volt. Az
új médiákat tekintve 12 százalékkal 
a telekommunikációs bevételek vitték 
a pálmát.
Az RTL Klub new media-alkalmazásairól
a csatorna exkluzív interaktív partneré-
tôl, a 2005-ben a telekommunikáció és
a tévé közötti szinergiák erôsítésére lét-
rejött IKO New Media Holdingtól érke-
zett Erdôs Ákos beszélt. Ô a 2004-es
Való világ kapcsán 7 millió SMS-rôl és 
9 millió hanghívásról számolt be, majd
ezt követôen – elsôsorban a mobil 
médiumokra koncentrálva – a jövôbeni
lehetôségekkel kapcsolatos dilemmákra
hegyezte ki mondandóját. A pozitívu-
mok közül a penetrációt, a köldökzsi-
nór-effektust és a készülékinfrastruktú-
ra-fejlesztés kedvezô voltát, míg a nega-
tívumok közül a divattá válást, a techno-
lógia tudásigényét és a lassan csökkenô
árakat hangsúlyozta. Lehetôségeket a
technológia, az interaktivitás és a penet-
ráció kapcsán lát benne, míg veszély-
ként a felkészületlen fogyasztókat, 
illetve az adatkezelési és egészségügyi
kockázatokat emelte ki.
A mobilon keresztüli interaktivitás 
a médium és a reklámozó számára egy-
aránt értéknek tekinthetô. Utóbbi nagy
tömeg esetében is mélyreható elemzé-
sekhez használható adatokhoz juthat,
amelyek jól megalapozott következteté-
sek alapjául szolgálhatnak. A felhaszná-
ló számára sokrétû információt nyújtó
interaktivitás terén továbblépési
lehetôségként Erdôs többek között a
perszonalizációt, az adatbázis-építést és
a direkt marketinget említette. Össze-
foglalásul pedig a mobilmédia kommu-
nikációs felületként és márkaerôsítés-
ként való alkalmazása mellett azt a fel-
használói adattörzs és információbázis
kialakításának segítôjeként, illetve a tö-
megmédium melletti közvetlen kommu-
nikációs csatorna megerôsítésének
eszközeként értékelte.
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A „száz lépés” kapcsán 2005. júni-

us–augusztusban az érdeklôdés a

munka világával kapcsolatban volt a

legnagyobb (28–32 százalék), ezt a csa-

ládtámogatás (20–23%) követte, a leg-

kevésbé pedig az adózást (0,5–3 száza-

lék), az oktatást (3–5 százalék) és az

egészségügyet (4–8 százalék) érintô lé-

pések „mozgósítottak”.

Száz lépés
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A Tele.hu 2005 címû éves tele-

kommunikációs szakfórumon (2005.

november 14–17.) neves hazai és külföldi

szakemberek vitatják meg a távközlési

piac aktuális szabályozási, technológiai,

értékesítési és marketingkérdéseit, ki-

térve a mobiltechnológia, a széles sávú

internet, a konvergencia, a Triple Play, 

a VoIP, a hálózatépítés, valamint 

a kábeltelevíziózás szerepére.

Az EU elôírásaihoz és a hazai szabályo-

zási szervek követelményeihez való al-

kalmazkodás sokszor csak nehezen

feleltethetô meg a piac által diktált fo-

lyamatoknak. A szabályozási kérdésekre

és a kormányzati szerepvállalásra fóku-

szál a nov. 14-ei szaknap, amelyen hall-

hatunk a nemzeti széles sávú stratégia

sarokpontjairól, a jelentôs piaci erôvel

rendelkezô szolgáltatók azonosításáról

és a többletkötelezettségeik elôírása so-

rán alkalmazandó alapelvekrôl, továbbá

a szabályozás felülvizsgálatáról, vala-

mint a nemzeti adatvagyonról. Vitafó-

rum keretében a kormányzati ármeg-

határozás és árszabályozás témáját jár-

ják körül a résztvevôk, majd pedig oszt-

rák és ír példán keresztül nyerhetünk

betekintést a nemzetközi piacszabályo-

zásba. A hatékony frekvenciagazdálko-

dás megvitatását követôen kerekasztal-

beszélgetést tartanak a magyar 

távközlési piaci versenyrôl.

A szakfórum elsô konferencianapja

(nov. 15.) a magyar távközlési körkép fel-

vázolásával kezdôdik, majd a szakértôk

vitafórum formájában értékelik a táv-

közlési piaci liberalizációt.

A konferencián kiemelten kezelik az

innovatív technológiák bemutatását, 

a széles sáv kérdését és az UMTS-licenc

bevezetésének nemzetközi tapasztala-

tait. Három különbözô szekcióban a

következô témák kerülnek megvitatás-

ra: 3G, avagy a mobilforradalom, Voice

over IP – az alternatív hangtovábbítási

technológia jövôje, valamint a több-

frontos háború: mobil-, vezetékes és al-

ternatív telefonszolgáltatók konkuren-

ciaharca.

A második konferencianap (nov. 16.)

kezdéseként szakértôk elemzik a ma-

gyar távközlési cégek piacra lépésének

lehetôségeit a térség országaiban. Ezt

követôen a széles sávú internet kerül te-

rítékre. Választ kaphatunk arra, hogy

mikor érdemes beruházni a hálózat ki-

építésébe, és milyenek a széles sávú

internet elterjedésének lehetôségei. 

A kerekasztal-beszélgetés témájául is 

a széles sávú internet által kínált üzleti

lehetôségek szolgálnak. A délután 

folyamán a kábeltelevíziózás helye 

a modern távközlésben, valamint 

a hang, adat és videó konvergenciája, 

a Triple Play kerül megvitatásra.

A mobiltelefon használatát érinti 

a mobil banking üzletág és a micro-

payment témaköre. Az internetes biz-

tonságtechnika kulcsfontosságú kér-

dés, ezért elôadás formájában a háló-

zat- és adatbiztonságról is lesz szó. 

Végezetül a Next Generation Networks-

rôl (NGN) hallhatunk elôadást.

A szakfórum zárásaként egy egész 

napos workshopon lesz alkalmuk 

a résztvevôknek a távközlési piac ver-

senyjogi kérdéseinek feldolgozására.

A közel 50 fôs elôadói körben szerepel

Dobozi Péter, az Antenna Távközlési Rt.

vezérigazgatója, Kozma Béla, az Emitel

Rt. vezérigazgatója, Laczkó Tóth Gergely,

a Tele2 Magyarország Kft. ügyvezetô

igazgatója, Simó György, a T-Online 

Magyarország Rt. vezérigazgatója,

Szathmári Géza, a GTS Datanet Távköz-

lési Kft. vezérigazgatója, valamint szá-

mos elismert hazai és külföldi szakértô.

Részletes program és bôvebb infor-

máció a www.iir-telehu.hu oldalon

található.

Tele.hu 2005
Telekommunikációs szakfórum
Hamarosan ötödik évébe lép a liberalizált távközlés Magyarországon, aminek következtében egyre fokozódik a szol-

gáltatók közötti verseny. Folyamatosan változnak a fogyasztói szokások, és világszerte hatalmas iramban fejlôdik 

a telekommunikációs technológia, amivel a hazai szereplôknek is lépést kell tartaniuk.

üzlet {} fórum
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A toborzási portfólió hatékony összeállítása sokat tom-
píthat a fenti jelenségen, de még így is akadnak olyan esetek
(például a kevés objektív elôfeltételt támasztó pályakezdô po-
zíciók), amikor több száz jelentkezô között kell megtalálnunk
az igazit. Ha sok a pályázat, és a toborzási keretünk, valamint
a vállalat HR-politikája megengedi, a pályázatok elôszûrésére
vegyünk igénybe külsô segítséget! A toborzás és a kiválasztási
folyamat elsô, elôszûrési szakasza viszonylag kis kockázattal
kihelyezhetô, hiszen ekkor csak az objektív elvárásoknak való
megfelelés ellenôrzését és a pályázóknak való visszajelzés fel-
adatát adjuk át.

Ahhoz, hogy a megfelelô jelöltek megtalálását és a kiválasz-
tás teljes lebonyolítását is nyugodt szívvel kihelyezhessük, bi-
zalmi kapcsolatot kell kiépítenünk szolgáltató partnerünkkel,
aki így a konkrét pozíció mellett szervezeti kultúránkat is
megismerheti. Épp emiatt fontos, hogy megfelelô körültekin-
téssel válasszuk ki a tanácsadókat, akikkel hosszú távon
együtt tudunk dolgozni. A szakember-közvetítôk kiválasztásá-
hoz támpontot nyújthat egy stabil szolgáltatási színvonalat
és tisztességes üzleti magatartást garantáló szakmai érdek-
képviseleti szervezet ajánlása. Bármilyen szintû tanácsadói
együttmûködésrôl legyen is szó, fontos meggyôzôdni arról,
hogy valóban minden pályázó kap visszajelzést, hiszen ennek
elmaradása esetén cégünk megítélése szenved csorbát.

Hatékony elôszûrés „házilag”

Ha a teljes „önéletrajzkupaccal” nekünk kell megbirkóznunk,
érdemes hatékony elôszûrési módszereket bevetnünk.

Sok vállalatnál megfigyelhetô, hogy az önéletrajz alapján
megfelelônek tûnô pályázókat azonnal interjúra invitálják.
Azután a személyes találkozás elsô perceiben kiderül, hogy
például a jelentkezô csak három hónap múlva tud kezdeni, és
nem is beszél folyékonyan angolul. Az ilyen interjúkra való fel-
készülés, az udvariasságból végigbeszélgetett 10-15 perc érté-
kes munkaidôt vesz el.

Telefonos vagy e-mailes elôszûréssel könnyen elébe mehe-
tünk az ilyen eseteknek: vegyük sorba azokat az alapvetô

szempontokat, amelyek a szakmai és képzettségi háttér mel-
lett segítik a pályázóval kapcsolatos döntéshozatalt. Mikor
tud munkába állni? Miért szeretne váltani? Vállalja-e a bejá-
rást? Mennyi fizetésre tart igényt? Van-e tanulmányi szerzô-
dése, vállalati hitele? Mennyire aktív az önéletrajzban megje-
lölt nyelvtudása? Ha a kérdésekre kapott válaszokat elektroni-
kus formában, optimális esetben valamilyen toborzási szoft-
verben rögzítjük, majd ennek alapján automatikus összesítô
rangsort készítünk, már nagyobb az esélye, hogy a személyes
interjúig valóban csak a potenciális jelöltek jutnak el.

A standard elôszûréshez nem szükséges különösebb tapasz-
talat, így alkalmazásával értékes szakértôi munkaidôt spóro-
lunk meg.

Kiválasztási tudásbázis építése

Az interjú során koncentráljunk azoknak a kritikus kompe-
tenciáknak a felmérésére, amelyek nélkül a pozíció nem tölt-
hetô be sikeresen. A vállalat és a feladatkör bemutatását
szabjuk rövidre – az elôszûrés során jelezhetjük a pályázók-
nak, elvárjuk, hogy felkészüljenek a „cégbôl”.

Elsô körben mindenképpen strukturált interjút készítsünk! Az
azonos kérdésekre adott válaszok alapján könnyebben össze-
hasonlíthatók a jelöltek, és az interjúk értékelései is egyszerûb-
ben rögzíthetôk elektronikus formában. A jegyzetelés a ki-
nyomtatott önéletrajzra rövid távon hasznosnak tûnik, de 
lássuk be, a papírra vetett benyomások már néhány hét múlva
sem lesznek használhatók egy esetleges újabb keresés során.

Gondolkodjunk hosszú távon: ha az interjúalany az adott
pozícióra nem felel meg, de személyisége, kompetenciái és
szaktudása alapján késôbb vagy más pozícióra értékes jelölt
lehet, igyekezzünk ugyanolyan alapossággal interjúztatni ôt.
Ha az elhangzottakat egységes, visszakereshetô formában
rögzítjük, egy-egy új keresés esetén pályázói adatbázisunkban
már elôre „feldolgozott” jelöltek közül válogathatunk.

Ha több szakember foglalkozik a vállalatnál a munkaerô-fel-
vétellel, a közös kiválasztási tudásbázisnak köszönhetôen az
interjúkra fordított energiából minden munkatárs profitál.

Megtalálni az igazit
A munkaerô-kiválasztás és -felvétel kihívásai
A toborzási piac az elmúlt években drámai változáson ment keresztül: az internet által kínált hirdetési lehetôségek

minden eddiginél szélesebb körben teszik elérhetôvé az állásajánlatokat. A pályázás sokszor csak néhány egérkattin-

tásba kerül, így nem csoda, hogy a jelentkezôk „mit veszíthetek?” alapon olyan pozíciókra is jelentkeznek, ahol még 

a legalapvetôbb elvárásoknak sem felelnek meg. Márpedig a nem megfelelô pályázatok kiszûrése, a visszajelzések el-

küldése korszerû toborzási szoftver nélkül jelentôs adminisztrációval jár, és sokszor a kiválasztás szaktudásigényes

feladatától vonja el az energiát.

SOLTÉSZ ERZSÉBET, NEXON

üzlet {} humáninformatika
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Rögzítsük az adatokat ésszerûen: nem kell mindig teljes körû-
en tárolnunk az interjún tett megfigyeléseinket. Koncentráljunk
az információk „érték/idô” mutatójára: mérjük fel, hogy az infor-
máció ér-e annyit, mint amennyit a rögzítésére „költünk”. A vál-
lalati alapértékeknek nem megfelelô pályázók esetében tárolt
„vétóértékû” információk rögzítésével a jelölttel késôbb kapcso-
latba kerülô kollégáknak értékes interjúidôt takarítunk meg.

Kiválasztási eszközök tárháza

A szinte minden munkaerô-felvétel során alkalmazott sze-
mélyes interjú mellett a kiválasztási eszközök széles palettá-
ját hívhatjuk segítségül a döntéshozatalhoz.

Ezek közül a Kiválasztási Központ (Assessment Center) a leg-
komplexebb, amelynek megrendezésére azonban a komoly
szervezési, idô- és költségteher miatt csak viszonylag kevés
esetben van lehetôség. Ennél gyakrabban fordulnak a hazai
HR-szakemberek a különféle tesztelési technikákhoz.

A tesztszolgáltatók által kínált csomagok viszonylag nehe-
zen összevethetôk, és általában mind univerzális megoldással
kecsegtetnek. Hogy megalapozottan válasszunk, ilyen jellegû
eszköz elsô bevetésekor érdemes néhány pozícióra többféle
tesztet kipróbálnunk, összevetve az azok alapján kapott érté-
kelést saját benyomásainkkal.

Léteznek olyan tesztek, amelyek kizárólag a jelöltre koncent-
rálnak, és a leendô munkakörnyezettôl, vállalati kultúrától,
munkatársaktól függetlenül értékelik a pályázót. Épp ezért
fontos, hogy a tesztek kiválasztásakor,  hasznosságuk értéke-
lésekor fókuszáljunk a gyakorlatra: figyelembe tudjuk-e venni
a tesztelés során saját vállalatunk sajátosságait, egyedi elvá-
rásait, tudjuk-e a teszt segítségével a jelölt kompetenciáit 
a leendô munkakörnyezet „szûrôjén” keresztül értékelni?

Munkaköri kompetenciaprofilok

Ha vállalatunknál a munkaerô-felvétel szervesen kapcsoló-
dik a meglévô munkatársak fejlesztéséhez, a teljesítmény-
értékeléshez és a karriertervezéshez, érdemes belevágnunk
egy testre szabott kompetenciarendszer kidolgozásába.

A vállalati alapértékek mellett fel kell tárnunk az egyes mun-
kakörök betöltéséhez szükséges alapvetô személyiségjegyeket,

készségeket, képességeket, és ezeket egységes fogalmakkal
kell leírnunk. Fontos, hogy a kompetenciákhoz könnyen
értelmezhetô és különbségtételre alkalmas értékelési skálát
rendeljünk. Egy teljes körû kompetenciarendszer szinte min-
den HR-részterületen bevethetô, de kidolgozása valóban mun-
kaigényes feladat. Szerencsére nem kell nulláról indulnunk –
egy színvonalas általános kompetenciakatalógusból szakértôi
segítséggel viszonylag rövid idôn belül összeállíthatjuk a válla-
latunkra jellemzô munkaköri kompetenciaprofilokat.

A kiválasztás során a pályázók értékelése történhet e kompe-
tenciák mentén: ez megkönnyíti a jelöltek összehasonlítását,
és – amennyiben a szakmai vezetôket is kiképezzük a kompe-
tenciák értékelésére – támpontot ad az interjúztatáshoz.

Ha a kompetenciaprofilokat és értékeléseket integrált HR-
informatikai rendszerben tároljuk, a jelöltrangsorok összeállí-
tása vagy egy interjúsegédlet létrehozása már nem jelent
pluszmunkát.

A szervezés megszervezése

Bármilyen kiválasztási módszertant alkalmazunk, minden-
képpen jelentôs munkafeladatot és sok-sok adminisztrációt
jelent az interjúk, tesztelések megszervezése, a döntések nyo-
mon követése, a szakmai vezetôk folyamatos tájékoztatása és
a visszajelzés a pályázóknak.

Ezt a munkát a feladatok ismétlôdô jellegének és az infor-
mációk strukturáltságának köszönhetôen kiválóan lehet in-
formatikai eszközökkel támogatni.

Ne töltsünk el keresésenként órákat a pályázói listák bepö-
työgésével vagy a körlevelek, e-mailek kiküldésével – válasz-
szunk olyan toborzási szoftvert, amely szinte automatikusan
elvégzi ezeket a „gépies” feladatokat! Fontos, hogy rendsze-
rünk rendelkezzen beépített e-mail küldési lehetôséggel, hi-
szen ma már ez a pályázókkal való kapcsolattartás legelter-
jedtebb és leginkább költségkímélô módja.

Ha megvan az igazi.. .

Míg a kiválasztást a legtöbb HR-szakember tervszerûen, nagy
odafigyeléssel végzi, gyakori jelenség, hogy pont a kritikus pil-
lanatban „lazít a gyeplôn”. Ha már megvan a kiválasztott
(esetleg néhány) jelölt, ne engedjük „kisiklani a kezünkbôl”!

Természetes, hogy a felvételi döntés meghozatala sokszor
heteket, hónapokat is igénybe vesz. De az is természetes,
hogy a másik oldalon álló munkakeresô számára minden bi-
zonytalanságban eltöltött nap újabb megpróbáltatás. Ilyen-
kor kevés jelölt képes várni. Mi már úgy érezzük, letudtuk a ke-
resést, ám a kiszemelt jelölt idôközben rábólint egy kevésbé
vonzó, de biztos állásajánlatra.

Tartsuk a lelket a legjobb jelöltekben, rendszeresen beszél-
jünk velük telefonon, egyeztessünk velük minél több konkrét
részletet a munkával kapcsolatban! Így nekik rengeteg aggó-
dást, magunknak pedig esetleg egy újabb több hónapos
kiválasztási procedúrát spórolunk meg.
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– Új szakma születik – ezzel a szlogennel mutatják be
az IT-mentort. Amikor Önök is használják ezt a kifejezést,
az ember óhatatlanul arra gondol, hogy informatikában
járatos és abban másoknak, a kevésbé tájékozottaknak
segítséget nyújtó szakembereket képeznek. Tényleg errôl
van szó?

– Errôl is, de ennél többrôl. Tény, hogy a nálunk képzett em-
berek akár IT-mentorként is dolgozhatnak, a szónak ebben az
értelmében, azonban mi nem elsôsorban az embert definiál-
juk így, hanem a módszert, a folyamatot. Amire mi szövetkez-
tünk, az elsôsorban esélyegyenlôségi, másodsorban foglalkoz-
tatási és csak harmadsorban informatikai szakmai projekt.

Szándékainkon túl erre kötelez az EQUAL közösségi kezde-
ményezés is, amelynek célja a hivatalos megfogalmazás 
szerint olyan innovatív megközelítések és módszerek 
kidolgozása, illetve elterjesztése, amelyek hozzájárulnak 
a munkaerôpiachoz kapcsolódó diszkrimináció és
egyenlôtlenségek megszüntetéséhez. Az EQUAL által támo-
gatott kezdeményezések – amilyen a konzorciumunk nyertes
pályázata is – az európai foglalkoztatási stratégia és a társa-
dalmi kirekesztés elleni küzdelem közösségi stratégiái által
meghatározott szakmapolitikai keretekbe illeszkednek.

– Mi a pályázatuk, illetve immár elindított projektjük 
lényege?

– Szinte mindenki tapasztalhatja a saját környezetében is,
hogy a 45 éven felüliek, akár a felsôfokú végzettségûek és
fôleg a humán beállítottságúak között nagyon sokan vannak,
akik az alapvetô számítógépes feladatokkal sem tudnak meg-
birkózni, nem képesek egy Excel-táblázatot megszerkeszteni.

Ha az álláshirdetésekben követelmény a felhasználói szintû
számítógépes ismeret, akkor ôk máris kihullanak az eséllyel
pályázók közül. Akik annak idején nem szakirányú képzésben
vettek részt, akiknek a mûszaki készsége nem annyira jó,
azoknak ez komoly elhelyezkedési problémát okoz.

A program célja tehát a munkaerôpiachoz kapcsolódó diszk-
rimináció és egyenlôtlenség minden formájának megszünte-
tése, az innovatív megközelítések és módszerek kidolgozása
és elterjesztése, valamint a nemzetközi partnerekkel való
együttmûködés kialakítása. Az EU támogatásával megvalósu-
ló innovatív képzési modell kidolgozásában részt vevô szerve-
zetek együttmûködésének alapja az a közös felismerés, hogy
az információs társadalom fejlôdésével számos olyan munka-
kör teremtôdik, amelynek feladatai helytôl függetlenül
végezhetôk, és így megváltozott munkaképességûek, vala-
mint az idôsebb korosztály tagjai is teljes értékûen képesek 
ellátni.

A hátrányos helyzetûek azonban kevés eséllyel tudnak egyé-
nileg elhelyezkedni ezen a szakterületen, egyrészt a korszerû
informatikai szaktudás hiánya, másrészt a munkáltatói oldal
érdektelensége vagy hiányos informáltsága miatt.

A projekt elsô részét egy körülbelül 5-6 hónapos képzési cik-
lus alkotja, amelyben a résztvevôk többek között informatikai
ismereteket szerezhetnek.

– Ilyen tanfolyamokat ezrével hirdetnek a lapok. Mitôl
más az Önök kurzusa?

– Ne felejtsük el, hogy ezek az emberek halmozottan hátrá-
nyos helyzetûek. Nem elég, hogy ismereteik ezen a téren hiá-
nyosak, az önbizalmukat is jócskán megtépázták. A tartósan
munkanélkülieket, akik elôtt évek óta becsukódnak az ajtók,

Új szakma és új módszer az informatikában
Elindult egy projekt, amely alapvetôen ugyan informatikai képzéssel indul, ám a szervezôk szerint olyan nemesebb
célokat szolgál, mint az esélyegyenlôség és a foglalkoztatás. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia céljaival
megegyezô, közösségi kezdeményezésre létrejövô EQUAL program keretében nyert pályázatot az Informatikai Vállal-
kozások Szövetsége, a Magyar Tartalomipari Szövetség, az Informatikai Érdekegyeztetô Fórum, a Napra Forgó Kht.,
valamint a Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdôk Egyesülete (HARKE). A konzorcium szándéka, hogy segítse 
a munkavállalás szempontjából hátrányos helyzetû, jelenleg inaktív, 45 éven felüli munkanélküliek munkaerôpiacra
jutását. Ennek eszköze az innovatív, integrált képzési, munkatapasztalat-szerzési konstrukció, az IT-mentor módszer.
Ez a kifejezés más összefüggésben és egyéb elképzelésekben is mind gyakrabban felbukkan – nem árt hát tisztázni 
a különbségeket és hasonlóságokat. Segítségünkre lesz ebben Antoni Györgyi, az Informatikai Érdekegyeztetô Fórum
ügyvezetôje, aki az öt szervezet együttmûködésével elindított projekt kommunikációját irányítja.

GALVÁCS LÁSZLÓ

ITT AZ IT-MENTOR!
üzlet {} humáninformatika



2005/10  október •47

üzlet {} humáninformatika

nem elég informatikai ismeretekre megtanítani, hanem pszi-
chikailag, mentálisan is fel kell készíteni ôket.

Ebbôl a szempontból is szerencsés – bár nem véletlen – 
a konzorciumunk összetétele. A Napra Forgó Kht. kifejezetten
a hátrányos helyzetû, megváltozott munkaképességû embe-
reket rehabilitáló, ezen a téren sokéves tapasztalattal
rendelkezô cég. Pszichológusaik, szociális munkásaik már 
végeztek ilyen feladatot, így a siker esélyével vállalkoznak 
a csapatépítô, ugyanakkor egyénre szabott képzésre.

A konzorcium másik tagja, a Magyar Tartalomipari Szövet-
ség az informatikai képzések szakmai felelôse. Ebben szintén
többéves tapasztalattal rendelkezik, készített már tananyago-
kat a felnôttek alap-, illetve továbbképzésére. Most ôk állítják
elô az oktatási csomagokat.

Az sem elhanyagolandó szempont, hogy a projektben nem
tandíjat fizetnek a résztvevôk, hanem épp ellenkezôleg: 
ösztöndíjat kapnak.

– Milyen meglepetést tartogat még a projekt?

– Éppen az a lényege, hogy nem merül ki a képzésben. Azt is
vállaljuk, hogy utána egy évre elhelyezzük, foglalkoztatjuk
ôket, a projekt költségkeretébôl pedig fizetjük a bérüket. De
még ekkor sem szûnik meg a kapcsolatunk, ugyanis folyama-
tosan kapcsolatban leszünk a ténylegesen munkahelyet biz-
tosító céggel, illetve munkavállalóinkkal.

Látható: a mentor szó a mi esetünkben nemcsak a közösségi
IT-munkást jelenti, hanem a rendszeres figyelemmel kísérést,
támogatást is. Ha problémák, akár pszichés vagy kommuniká-
ciós nehézségek merülnek fel – hiszen nem láthatjuk elôre 
a jövôt –, akkor közösen oldjuk meg azokat. Abban bízunk,

hogy ennek eredményeként a projektben részt vevôk gyökeret
tudnak ereszteni az adott helyen. Egy év alatt lesz lehetôsé-
gük, hogy bebizonyítsák, képesek jól ellátni a feladatukat, tud-
nak kommunikálni, alkalmasak annak a munkakörnek a betöl-
tésére, ahol majd sikerül elhelyeznünk ôket. Ám ha közben
vagy késôbb másutt találnak állást, az sem baj, hiszen 
mindenképpen pozitívum, hogy sikerült kimozdítani ôket 
kilátástalannak vélt helyzetükbôl.

– Hol tart jelenleg a program, s mik a következô 
feladatok?

– Az elôkészítési szakasz júniusban zárult le, melynek során
tisztázódott a projekt gyakorlati lebonyolításával kapcsolatos

minden részletkérdés. Jú-
lius elején beléptünk a le-
bonyolítási szakaszba, 
s most toborozzuk azokat
az embereket, akiket be-
vonhatunk a projektbe. 
A célcsoport a 45 éven 
felüli, tartósan munka-
nélküli, illetve megválto-
zott munkaképességû
inaktívak köre, akik közül
egy pszichológusokból és
más szakemberekbôl álló
társaság fogja kiválogatni
a résztvevôket. Az a szán-
dékunk, hogy lehetôség
szerint a még jól motivál-
ható emberek kerüljenek
be. Tudjuk, hogy segítség-
re sokan mások is rászo-
rulnak, de annak van 
gyakorlati haszna, ha 
valóban elszánt emberek-

kel dolgozunk, akik végig is akarják csinálni a projektet.
A tényleges képzés várhatóan januárban indul, öt hónapos-

ra tervezzük. Ez alapvetôen távoktatásra épül, de természete-
sen lesz lehetôség konzultációra, továbbá csapatépítési céllal
– akár mentális, akár felzárkóztatási vagy egyéb okból – az
egész társaság többször találkozik majd.

A résztvevôk képzés utáni foglalkoztatását menet közben fo-
lyamatosan szervezzük. A következô nagy feladat az lesz, hogy
olyan cégeket találjunk az általunk kiválasztott, majd kiképzett
és motivált emberek számára, amelyek valóban valamilyen
mértékben elhivatottak, hogy segítsenek az embereken.

Természetesen már most vannak ismereteink olyan vidéki,
akár kistelepülési közösségi végpontokról, ahol szívesen fogad-
ják ôket, és folynak a megbeszélések olyan vállalatokkal is, ame-
lyek alkalmazni tudják a nálunk végzetteket, de még nem szol-
gálhatok a 46 munkahelyet tartalmazó listával. Ez korai lenne,
hiszen maga a képzés is csak három hónap múlva indulhat.



– Mi motiválhatja arra a vállalatokat, hogy fogadják 
a projekt keretében képzett „mentorokat”?

– Az üzleti vállalkozói szektor számára garanciát jelenthet,
hogy azok a szervezetek ajánlják a munkavállalókat, amelyek
egyaránt járatosak az üzleti életben és az IT világában. Nem
elhanyagolható az egyéves munkabér és költségeinek megta-
karítása sem. Harmadrészt mi nem csupán a hagyományos
állásközvetítô szerepét vállaljuk, hanem a foglalkoztatás ideje
alatt folyamatosan kapcsolatban leszünk, és segítünk megol-
dani az esetleges problémákat. Végül talán ösztönzô lehet 
a társadalmi szerepvállalás lehetôsége is. Szeretnénk egy díjat
alapítani, és alkalmanként odaítélni azoknak a vállalatoknak,
amelyek a legtöbbet tették a hátrányos helyzetûek felkarolá-
sáért. Ez önmagában is presztízsértékû, de ezen
túlmenôen az üzleti világban még inkább vonzó lenne, ha
anyagi juttatással járna együtt. Tudom, a legjobb lenne az
adókedvezmény – ezt egyelôre nem ígérhetem, de ezen 
a téren is várjuk a hasznosítható ötleteket.

– Jó másfél év múlva lezárul a projekt. Mi lesz utána?
Folytathatónak látja valamilyen formában?

– Természetesen a mi fantáziánk sem merül ki abban,
hogy elköltjük a projektre szánt pénzt, és azzal vége. Azt
szeretnénk, ha olyan modellé válna, amely jól alkalmazható,
adaptálható, reprodukálható. Ez most még csak egy kísérleti
projekt, a sikerét tehát nem lehet százszázalékosan garantál-
ni. De lehet folyamatosan korrigálni, és ha végül – amiben re-
ménykedünk – sikerrel zárul, s bebizonyosodik, hogy jó ötlet
volt, akkor minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy a mo-
dell vagy annak bizonyos elemei beépüljenek a törvényhozás-
ba, a foglalkoztatáspolitikába.

A tervünk része az is, hogy az eredményeket és a sikereket
hasznosítsuk, megfelelô csatornákon publikáljuk. A konzorci-
um tagjai szakmai súlyuknál fogva talán képesek lesznek elfo-
gadtatni az informatikai iparágban vagy akár a foglalkoztatási
szektorban, hogy ez a projekt életképesebb, mint a munkanél-
küli segély intézménye, és érdemesebb az illetékes minisztéri-
umnak ezt továbbvinnie, esetleg más pályázókat is bevonva.

– Ha valóban ilyen kedvezô fordulatot venne a kezdemé-
nyezésük, felkészültek-e arra is – akár a konzorcium szer-
vezetei, akár a benne részt vevô szakemberek –, hogy 
a jövôben jó gazdaként folyamatosan menedzseljék ezt 
a képzési-foglalkoztatási modellt?

– A rövid és egyértelmû válaszom: igen. Ennél bôvebben azt
mondhatom, hogy a résztvevôk között megosztottuk a fel-
adatokat, és amit a projektben az egyes szervezetek vállaltak,
abban már eddig is voltak tapasztalataik, képesek hasonló
modellben a késôbbiekben is folytatni a munkát. Valóban si-
kerként könyvelnénk el, ha folyamatosan, mondjuk kétévente
újra tudnánk indítani a mostani mintaprojektet.

– Nem szeretnék pesszimistának tûnni, de minden terv
annyit ér, amennyi megvalósul belôle. Ki merné jelenteni,
hogy ez a projekt már sínen van?

– Az a tény, hogy a projektpályázatunkat elfogadták, a támo-
gatást odaítélték, akár optimistává is tehetne bennünket,
azonban a valós helyzet korántsem ennyire biztató. Minden
igyekezetünk ellenére hátráltatja munkánkat az irányító ható-
ságnak (Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
HEFOP és EQUAL Program Irányító Hatóság) a rendkívül bürok-
ratikus, adminisztratív és egyoldalú, mindenféle egyeztetést
nélkülözô politikája. Január elején értesültünk róla, hogy nyer-
tes pályázatunkkal 354 millió forintot fordíthatunk a projektre.
Már ez csúszást jelentett az eredeti menetrendhez képest, de

az igazán hátráltató az, hogy annak 
a szerzôdésnek, amelyet a múlt év vé-
gén kellett volna megkötni, csupán az
elôkészítési szakaszra vonatkozó részét
sikerült aláírni – július végén. Mindeköz-
ben azonban a döntés és a projekt üte-
mezése alapján az esedékes munkákat
el kellett végeznünk, ami nem csekély
költségekkel járt. Az ötlet, a projekt jó,
rengeteg munkánk fekszik már benne, 
a tananyagot ki kell dolgozni, a résztve-

vôket ki kell válogatni, a képzést meg kell szervezni, és hamaro-
san be is kell indítani, ám pénzt a mai napig nem kaptunk, és
szerzôdés nélkül úgy kell felvennünk a projektre jelentkezôket,
hogy nem tudom, januártól lesz-e mibôl fizetni az ösztöndíju-
kat. Olyan helyzetbe kényszerítette az irányító hatóság a részt
vevô szervezeteket, ami már-már a megélhetésüket, létüket fe-
nyegeti. Ezek ugyanis civil szervezetek, nem pedig nyereség-
képzô vállalatok, amelyek folyamatos bevételeikbôl inkább
tudnának finanszírozni egy ilyen programot.

Ez nemcsak a mi tapasztalatunk, kapcsolatban állunk más
uniós projektek gazdáival, akik hasonlóképpen jártak. Ez az el-
járás azzal a veszéllyel jár, hogy akár 30 százalékkal csökken-
het a hazai civil szféra részvételi aránya a már nyertes uniós
pályázatoknál is.

A másik probléma, hogy egy szakmailag ellenôrzött és elfo-
gadott pályázaton a már odaítélt támogatás ellenére utólag
felszólítottak, hogy 10 százalékkal csökkentsük a projekt költ-
ségvetését. Ugyanakkor minden projektnél az eredeti össze-
gen felül tapasztalatátadási célokra további, minôségtôl
függôen különbözô mértékû támogatást szoktak adni. Ná-
lunk ezt úgy oldották meg, hogy az elôírt csökkentés összegét
kapjuk vissza, pontosabban azt kell tapasztalatátadási felada-
tokra fordítanunk.

Nem akarom az eljárását minôsíteni, de úgy vélem, hogy ez
és minden további, most nem részletezett bürokratikus eljá-
rás nem csupán a szakmai teljesítmény hatásfokát és ered-
ményét rontja, hanem a pályázói kedvet is csökkenti azokban,
akik esetleg bíznának a fennen és optimistán hirdetett
uniós támogatás lehetôségében.
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A Gartner elôrejelzései szerint
2007-ig mintegy 30 százalékkal csökken
az ERP-megoldásokat kínáló vállalatok
száma, és tovább folytatódik a piac kon-
szolidációja. A stagnálás 2004-es fordu-
lópontját követôen 2005 és 2007 között
elôreláthatóan 3%-kal nô a piac, a növe-
kedés motorját elsôsorban az ázsiai és
kelet-európai régiók jelentik majd. Az
AMR Research ERP-piaci elemzése sze-
rint a világgazdaság 2005-tôl ismét nö-
vekedésnek indul, és ennek hatására 
a termelô iparágakban mûködô közép-
vállalatok érdeklôdése fokozódik az
ERP-megoldások iránt. A piac konszoli-
dációja szintén folytatódik, de így is 
számos szállító és megoldás közül 
válogathatnak az ügyfelek.
A piacelemzôk elôrejelzései Magyaror-
szágra nézve is igaznak tûnnek, s mivel
a szállítók jelentôs hányada multinacio-
nális cég termékével van jelen, a globális
hatások ugyancsak érzékelhetôk. A tech-
nológiai és üzleti alkalmazáspiac játéko-
sainak együttmûködési és egymás elleni
játszmáival terhelt konszolidációs
idôszakban meglehetôsen éles verseny
folyik a kis- és középvállalkozások – szál-
lító és megbízó számára egyaránt na-
gyobb rizikójú – üzleteiért. Ügyfele tönk-
remenetelével a szállító elveszítheti a
jelentôs árbevételt garantáló karbantartá-
si, követési szerzôdéseit. De vesztesnek
érezheti magát az ügyfél is, ha fejlôdése
ütemét követni képtelen technológiájú,
kiépítésû vagy a teherbírásához képest
magas TCO-jú vállalatirányítás rendszert
választ. Helyzete akkor sem jobb, ha 
a piac szorításában tönkremenô gyártó

termékére esett a választása, de akvizíció-
ban részt vevô gyártók esetében is lehet-
nek átmeneti gondok.

Tradicionális kkv-szállítók

Ma már gyakorlatilag az üzleti folyama-
tok automatizálására szakosodott min-
den szereplô a kkv-kre összpontosít. 
A tradicionális szállítók mellett megje-
lentek a korábban kizárólag a nagyválla-
lati szegmenset kiszolgálók, de a piac
másik végének szereplôi is: az eddig
egy-egy üzleti folyamatot támogató fej-
lesztéssel elsôsorban a mikro- és kisvál-
lalatokra szakosodott hazai szolgáltatók
szintén bemerészkedtek a piacra.
Három éve állóvízbe dobott kavicsként
vert hullámokat a kkv-k körében ugyan
otthonosan mozgó, de eddig elsôsorban
technológia-, szoftverinfrastruktúra-szállí-
tóként számon tartott Microsoft megjele-
nése. A kis- és középvállalatoknak szánt
Microsoft Navision és Axapta gyártói fel-
vásárlásával a licencárbevételt tekintve
mára megközelítôleg 6-7 százalékos ré-
szesedéssel bíró vállalkozás megjelenése
különösen a Microsoft-alapon fejlesztô
versenytársakat lepte meg, a felhasználók
felôl nézve viszont kedvezô mozgásokra
késztette a piacot. A mára több mint
negyven szállítóval dolgozó cég 
legeredményesebb partnere a Navision-
értékesítésben a felvásárlás elôtti is élen-
járó MultiSoft, illetve az Axaptát forgal-
mazó Xapt, míg az újak közül Navision-
eladásban a KFKI Isys jeleskedik.
A Microsoft érzékelte a felvásárlás által
okozott feszültséget. A hazai vállalat elsô

embere, Vityi Péter azonban úgy gondol-
ja, hogy az adatbázis-kezelôk esetében
történtekhez hasonlóan az ERP-k
sokszereplôs, majd konszolidálódó piacán
a viszonylag magas gyártószám ellenére 
a kínálat áttekinthetôbbé, a termékek
összehasonlítása s ezzel a kiválasztási
procedúra pedig egyszerûbbé válik, mi-
közben az ügyfél szempontjából kedvezô
árverseny is megmarad. „A Microsoft
csupán a Scala, az Exact és a többi füg-
getlen szállító közremûködésével nem
tudta volna dominanciáját, erôs piaci je-
lenlétét biztosítani, márpedig a többi
technológiaszállítóhoz hasonlóan mi is
teljes portfólióval kívánunk megjelenni.”
Kócs Olivér, az Epicor-Scala country
managere bár furcsállja a történteket, 
a Microsoft és a nagyvállalati piaci szerep-
lôk megjelenésének elônyeit is érzékeli:
„Jelenlétük elôtérbe helyezte a funkciona-
litást, a hozzáadott értéket, de a TCO-t is.
A piac tehát tanul tôlük, az ügyfelekben
pedig új igényeket ébresztenek.”
Az új szereplôk megjelenése stratégiai
lépésre kényszerítette a kkv-piac tradici-
onális szállítóit. Az Exact globális szin-
tû, elsôsorban a partnerpolitikát érintô
stratégiai váltást hajtott végre. A koráb-
ban disztribútorokon keresztül értékesí-
tô holland cég ma már elsôsorban 
a globális projektekre és a világ számos
országában létrehozott leányvállalatok
révén az egységes színvonalú szolgálta-
tásra, az ügyfélközpontú kiszolgálás 
maximalizálására összpontosít – mondja 
dr. Földi Valéria, az Exact Magyarország
kereskedelmi igazgatója. Az Európában
és Ázsiában is honos Scalát, elsôsorban

Kis kontra nagy halak
Küzdelem a kkv-piacért
Piacelemzôk idei adatai szerint hazánkban az üzleti szoftverek elterjedtsége és a szervezetenként általuk lefe-

dett üzleti folyamatok száma egyaránt növekszik. Az integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP) elsô számú

szállítói célpiaca ma – globális és hazai vonatkozásban egyaránt – a kis- és középvállalatok köre, így nem 

véletlen, hogy nagy itt a tolongás.

FEKETE GIZELLA
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lokalizációs okok miatt, az ugyancsak
Microsoft-alapokon fejlesztô, az USA,
Dél-Amerika, Ausztrália, valamint Új-Zé-
land angol és spanyol nyelvterületein
hódító Epicor vásárolta fel. Kócs Olivér
szerint bizonyos termékek soron

következô fúziója mellett az iScala ter-
mékcsalád teljes mértékben élvezi az
Epicor fejlesztési támogatását. Ezzel el-
lentétben a piacelemzôk kevésbé bíznak
a tradicionális kkv-piaci ERP-k mindegyi-
kének talpon maradásában.
A fenti vélemények által nem befolyásol-
va magabiztosságra utaló, ellentétes irá-
nyú mozgások is tapasztalhatók. A né-
met infor AG (ma: infor Global
Solutions) leányvállalataként
infor:corvex Rt. néven mûködô vállalko-
zás a hazai piacon is bevált infor:COM
termelésirányítási rendszer forgalmazási

jogát megtartva – azt saját fejlesztésû
ügyviteli modullal kiegészítve – 2004-
ben kivásárolta a német céget, és újra
Corvex Rt. néven fut tovább. A vállalat
a korábbinál nagyobb szeletet kíván 
a hazai tortából kiszakítani, s emellett 

a jövôben is nyugat-európai megbízói-
nak kihelyezett fejlesztôbázisaként kí-
ván mûködni.

Hazai pályán

A magyar fejlesztôk közül a tôke-
erôsebbek az elmúlt évek során meg-
szerzett know-how-juk és már lezajlott
evolúciós programjaik révén elsôsorban
a környezô országokban kerülhetnek 
az ottani, kkv-piacon még járatlan 
szállítóknál kedvezôbb piaci pozícióba.
A saját fejlesztésû, évtizedes múltú

Infosyst értékesítô Megatrend 2000 Rt.
elnök-vezérigazgatója, K. Szabó Imre ezt
az utat választotta, s az utóbbi idôben
elsôsorban az agráriumban növekvô pia-
ci részesedésük mellett know-how-juk-
nak a környezô fejlôdô országokban (Ro-

mánia, Szlovákia, Ukrajna) cégalapítás-
sal kísért vagy csupán projekteken ke-
resztüli hasznosításával is igyekszik tal-
pon maradásukat biztosítani. A piaci
helyzetük javítására képes cégek fenn-
maradását prognosztizáló vezetô szerint
azonban a hazai fejlesztôk többsége eh-
hez nem elég tôkeerôs, a bankok vi-
szont szoftverfedezetükkel nem tekintik
ôket hitelképesnek.
Július óta a Corvex Rt.-nek is van Romá-
niában, Székelyföldön leányvállalata. A
cég kereskedelmi igazgatója, Kovács 

Lajos elmondása szerint az elsô projekte-



ket követôen mûködésüket Románia egé-
szére, elôször kiemelten Temesvár és 
Bukarest területére kívánják kiterjeszteni.
Mások a multik kínálatába illesztik be
szoftvereiket, vagy fordítva, sajátjukba 
a nemzetközi alkalmazásokat, de fel-
vásárlásuk is reális lehetôség. Csak a
megfelelô termékstruktúrájú, árpolitiká-
jú, szolgáltatáskínálatú, piacképes fej-
lesztésekre képes hányaduk marad önál-
lóan is versenyképes.
Legtöbben a multikkal való együttmûkö-
dést választják, ahogy teszi ezt az SAP-
vel közös terméket megjelentetô Volán
Elektronika is. Papp Zoltán vezérigazgató
szerint a kis- és középvállalati spektrum 
– az üzleti folyamatok bonyolultságát és a
tevékenység volumenét tekintve egyaránt
– igen széles. Lefedéséhez egy szállítónak
rugalmas eszközre vagy méret és iparág
szerint is többféle rendszerre van szüksé-
ge. „2004 júniusa óta vagyunk korábbi
konkurensünk, az SAP stratégiai szövet-
ségese. Piacképességünket többéves fej-
lesztés helyett a folyamatszemléletû, ke-
reskedelmi és logisztikai beállítottságú
Business One-hoz illesztett pénzügyi-

számviteli megoldásainkkal létrehozott
LIBRA3S for SAP Business One
portfóliónkba illesztésével biztosítjuk.”
A szakosodott – pénzügy, bérelszámolás,
HR, tb stb. – hazai fejlesztôcégeket fel-
halmozott piac- és üzletifolyamat-ismere-
tük, a magyarországi szabályozások köve-
tésére felkészült informatikai és közgaz-
dasági szakértelmük teszi az ezen a terü-
leten idegenül mozgó multik számára
vonzóvá. Ezért mind gyakoribbak az
utóbbiak által kezdeményezett részbeni
vagy teljes tulajdonszerzések, a stratégiai
szövetségek. A közelmúltban két év alatt
árbevételét megduplázó IFS Hungary a
HR-megoldásaival sikereket elérô L-Softba
„vásárolta be” magát, és szerzett további
tulajdonszerzéshez elôvásárlási jogot. De
hazai vállalatok együttmûködésére is
akad példa, ilyen a bér-, tb- és HR-
specialista Nexon, valamint a GriffSoft
termékeinek integrációja. (A szövetségek-
rôl, együttmûködésekrôl, partnerségek-
rôl, felvásárlásokról – a teljesség igénye
nélkül – táblázatunk tájékoztat.)
Az együttmûködések elsôsorban a há-
rom jelentôsebb technológiai platform, 

a Microsoft, a nyílt forráskód (Linux),
valamint az SAP alapján jönnek létre.

Nagyvállalati  betörés

A szûk magyarországi nagyvállalati pia-
con komoly üzletekben már nem
reménykedô multinacionális ERP-szállí-
tók – SAP, Oracle – betörése a kkv-piacra
átrendezte az erôviszonyokat. A kezdeti
elgondolással ellentétben a nagyvállalati
szegmens számára készült rendszerek –
többek között magas karbantartási, illetve
tanácsadói költségeik miatt – nem arattak
osztatlan sikert. A költségérzékeny,
erôforrás-hiányos, egyszerû infrastruktú-
rájú és fokozott támogatási igényû kkv-k
piacán a szereplôk struktúráját és kultú-
ráját figyelembe vevô, ide készült termé-
kekre és speciális know-how-ra van szük-
ség, így a két nagyvállalati piacvezetô, az
Oracle és az SAP a Microsofthoz hasonló-
an csak akvizícióval szerezhetett pozíci-
ót. Tôkeerôs hátterüket figyelembe véve
részvételük a versenyben a tôkeszegény
hazai fejlesztôkön túl a tradicionális kkv-
szállítók többségére is veszélyt jelent.
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Részt vevô cég Részt vevô cég Forma Eredmény

Corvex Rt. Datalogic Együttmûködés infor:COM-hoz illesztett Adatbányász (vezetôi információs 
és kontrollingrendszer)

Epicor Software Automaster Oy (finn) Magyarországi képviselet AutoMaster gépjármûmárkakereskedés-felügyeleti rendszer (1.) 
Hungary Kft. értékesítési és szervizmoduljának illesztése az Epicor iScala 

rendszer businessmoduljához
Comset Kft. Stratégiai együttmûködés Közös informatikai projektek kivitelezése
Árindex Kft. Pályázati tanácsadó partner Pályázatok közös szakmai összeállítása
Telenetwork Hardverbeszállító partner Közös informatikai projektek kivitelezése
Számalk Oktatási együttmûködés Epicor iScala felhasználói tréningek
Novodata Stratégiai együttmûködés Novodata pénztári terminál és Epicor iScala ERP-rendszer 

összehangolása
GriffSoft Rt. Nexon Rt. Partnerkapcsolat A Nexon bérügyviteli megoldásainak integrációja a Forrás PC, 

Forrás SQL ERP-megoldásaival
IFS Hungary Kft. L-Soft Tulajdonszerzés Résztulajdonszerzés, elôvásárlási jog
KFKI Isys Kft. ISS Group (amerikai) Megállapodás Az amerikai vállalat e-commerce megoldásainak magyarországi 

forgalmazása, MFG/Próhoz illesztése
LLP Group Pivotal Partnerkapcsolat Ügyfélkapcsolati megoldás (CRM) forgalmazása
Megatrend 2000 Rt. Ecron Kft. Stratégiai együttmûködés Közös termék: Docron dokumentumkezelô rendszer

Szintézis Rt. Stratégiai együttmûködés Kiskereskedelmi rendszer
Laurel Kft. Stratégiai együttmûködés Kiskereskedelmi rendszer

Megatrend Románia Lynx Solutions Stratégiai együttmûködés HR-modul
Microsoft Nexon Kft. Stratégiai együttmûködés Microsoft Axaptához és Navisionhöz illesztett Nexon bér-, tb- és 
Magyarország Kft. HR-megoldások
Microsoft HP, Intel, T-On-Line, HVB Stratégiai együttmûködés (2.) EUGA – EU-pályázati tanácsadó

Epicor Scala ISV-együttmûködés (2.) Microsoft CRM az iScala modulja
Oracle PeopleSoft Felvásárlás (2.) PeopleSoft- és JD Edwards-termékek az Oracle-alkalmazások 

részei. Globális 1. hely a HR-alkalmazások piacán
Siebel Tervezett felvásárlás (2.) A CRM-alkalmazások piacvezetôjének termék- és know-how 

integrációja az Oracle-portfólióba
SAP Magyarország Kft. Volán Elektronika Stratégiai együttmûködés Közös termék: Libra 3S for SAP Business One

Megjegyzések: 1. DMS: Dealer Management System. 2. Nemzetközi szintû.

Szövetségek, együttmûködések, felvásárlások, közös fejlesztések
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Az SAP AG 2002-ben egy eredetileg izra-
eli fejlesztésû, 1999-ben felvásárolt rend-
szer továbbfejlesztett változatát dobta pi-
acra SAP Business One néven. Az Oracle
az építôipari, gyártási és kereskedelemi
folyamatok támogatásában erôs – idehaza
ekkorra már 50 ügyféllel bíró – JD
Edwardsot akviráló PeopleSoftot bekebe-
lezve erôsítette meg piaci részesedését.
De a felsoroltak mellett palettájukon
maradtak nagyvállalati megoldásaik kkv-
kre hangolt, kedvezôbb árú és rövidebb
bevezetési idôt igénylô verziói, a SAP
All-in-One-ja, illetve az Oracle Linux-
alapon is futó Pénzügyese.

Piaci pozíciók

A magyarországi kkv-piacon még ma is a
szigetmegoldások dominálnak, s elterjedt-
ségüket tekintve a hazai fejlesztésû integ-
rált rendszerek állnak a második helyen.
Ezeket három gyártó megoldásai követik:
a partnerek közremûködésével ma már
kétszázon felüli bevezetésszámmal
büszkélkedô két Microsoft-rendszer, vala-
mint csaknem azonos, 250 körüli ügyfél-
számmal az Epicor Scala és az Exact. Az
SAP-nek az ERP-piacon idehaza 140 kkv-
ügyfele van. Az Oracle-nek nincs
belépôszintû, a kis cégek 5–10 millió 
forintos projektigényeihez igazodó termé-
ke, de Major Gábor, az Alkalmazás Üz-
letág igazgatója számításai szerint teljesít-
ményük az elmúlt 12 hónapban e nélkül
is 10 százalékos részesedés megszerzésé-
hez volt elegendô ezen a piacon. A tal-
pon maradás feltételeit latolgatva Major
Gábor a kellô tôkeerôvel és megfelelô
stratégiával bíró Microsoftot, SAP-t és
Oracle-t tartja idehaza is esélyesnek, 

s a technológiaváltás és fejlesztés tekinte-
tében egyaránt lépéskényszerben lévô eu-
rópai konkurensek kiszorulásával számol.
A multinacionális cégek itthon is piacon
lévô termékeinek (az IFS, az MFG/Pro, 
a ma már az SSA birtokában lévô BaaN, 
a Movex, a termelésben piacot szerzett
infor:COM, hogy csak a nagyobbakat em-
lítsük) összértékesítése a projektek szá-
mát, valamint azok értékét tekintve is
alatta marad az elôzôeknek.
A potenciális piacméret azonban az ed-
digi értékesítések többszörösére rúg.
Elsôsorban a kifinomultabb vállalatirá-
nyítási rendszer szükségét mind inkább
érzô kereskedelmi cégek, illetve a két
számjegyû alkalmazotti létszámú ipari
vállalkozások a potenciális ügyfelek, de
az átlátható mûködéssel befektetôket
vonzani kívánó vállalatokra is építhet-
nek a szállítók. Vahl Tamás, az SAP Ma-
gyarország ügyvezetô igazgatója szerint
azonban a gazdasági hatásokra igen ér-
zékeny kis- és középvállalati szereplôk
többsége csak akkor válhat ügyféllé, ha
gazdaságos mûködésének fenntartása ér-
dekében nem rövid távú túlélésre játsz-
va, folyamatos költséglefaragással vála-
szol a folyamatos kihívásokra.

Fejlesztési irányok

Az SAP a minden országban használható
„alapok” központi fejlesztésének gyakor-
latát követi, tíz kutató-fejlesztô központ-
ja közül egy hazánkban mûködik. 
A szoftveróriás a vállalati mûködés
különbözô területeire lebontva végzi
központi fejlesztéseit, amelyeket leány-
vállalatai szabnak az egyes országok,
szektorok, iparágak igényeihez.

A Microsoft piaci jelenlétének növelése
érdekében a központilag fejlesztett rend-
szereihez illeszkedô iparági fejlesztések-
re ösztönzi partnereit, míg az Exact 
a stratégiaiakon túl az iparági vagy hori-
zontális fejlesztéseket is – a leányválla-
latokon keresztül országonként össze-
gyûjtött elvárások alapján – központilag
végzi. Az egyedi igények kiszolgálásáról
külön fejlesztôi réteg gondoskodik. (A
multinacionális alaprendszerekhez hazai
partnerek által fejlesztett horizontális és
vertikális megoldásokról a következô
oldalon található táblázat nyújt – a tel-
jesség igénye nélkül – információt.)
Az Epicor-Scala – a lokalizációhoz mini-
mális helyi fejlesztôt, illetve tesztelôt 
alkalmazva – központi, jelenleg oroszor-
szági fejlesztôközpontjában folytat hori-
zontális és vertikális fejlesztést, ez utób-
bit kiemelten a vendéglátó-, illetve 
a gyógyszeripar számára.
Itthon a multinacionális gyártók termékei-
hez készülnek horizontális és vertikális
fejlesztések. Az iparági alkalmazásoknál
gyakoriak a honosított nemzetközi meg-
oldások, de az állam- és közigazgatás szá-
mára hazaiak is készülnek. A horizontális
– banki kapcsolat, HR-folyamatok, házi
pénztár stb. – fejlesztésekben a szállítók
jelentôs hányada jeleskedik.

Trendek

Az üzleti alkalmazások elterjedése szo-
ros összefüggésben áll a vállalatmérettel.
A határt a Bell Research idei kutatási
adatai szerint Magyarországon az 50 fôs
létszám jelenti. A nagyvállalatok csak-
nem mindegyike üzleti alkalmazásokra
támaszkodik, számuk csökkenése az 
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A rendszerintegrátor S & T Kft.
szeptember közepén jelentette
be új, az amerikai SSA üzleti
megoldásaival foglalkozó divízi-
óját. A korábban BaaN-ként
(ma SSA ERP LN), valamint

BPCS-ként (ma SSA ERP LX) is-
mert ERP-megoldások új verzi-
óinak hazai bevezetésére, illet-
ve a BaaN 6.0 honosítására ala-
kult s annak kizárólagos disztri-
búcióját ellátó SSA-divíziót jú-
nius eleje óta a Datorg Teamtôl
átigazolt Bitter Tibor vezeti.
A 7 hazai és 40 globális – a lo-
kális projektekbe bedolgozó –

tanácsadóra támaszkodó rész-
leg vezetôje szerint az SSA ERP
LN kifejezetten a termelô-
vállalatok igényeihez igazított
rendszer, amelynek gyors és
költséghatékony bevezetését
iparági specifikumok és kiter-
jedt megoldáspaletta segíti. 
A korábbi BaaN alkalmazás
környezô országokétól jóval el-

maradó itthoni sikerének kor-
rekcióját célul kitûzô cég 
a gyártásorientált vállalatok kö-
zül is a szerviz- és karbantartás-
igényûekre, illetve a korábbi
gépgyártókra, a hadi és
repülôgépipar beszállítóira
összpontosítva igyekszik a ha-
zai értékesítésben tapasztalt le-
maradást behozni.

SSA-divízió
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Alaprendszert gyár- Alaprendszer Fejlesztô és forgalmazó Hazai fejlesztésû funkcionális Megjegyzés Fejlesztés típusa
tó (fejlesztô) cég (ERP) cég kiegészítô megoldások

Epicor Software Epicor iScala Epicor Software Hungary Kft. Epicor iScala Épszer Építôipar számára Vertikális (iparági) 
Hungary Kft.

Epicor Software Corporation Epicor iScala Hospitality Szállodaipar számára
Epicor Software Corporation Epicor iScala Pharma Vegyipar, gyógyszeripar számára
Automaster Oy/Epicor AutoMaster Gépjármû-kereskedôk számára
Software Hungary Kft. 
(illesztés)
Epicor Software Corporation Epicor iScala Industrial Machinery Gépipar számára

Megatrend 2000 Rt. Infosys Megatrend 2000 Rt. Sales CRM Horizontális 
HelpDesk CRM
Megaportál
MegaKalk
Komplex Gazdálkodási Tervezô 
Rendszer

Microsoft Microsoft Axapta LLP Csoport Time@work Idô- és költségnyilvántartó rendszer. Horizontális 
Cégcsoporton belüli fejlesztés

eXpense Költségelszámolás-automatizálás
Xapt Kft. Beszerzésigénylés (rekvizíció), 

webes portál és workflow
Biometrikus azonosítás
CLM Szerzôdéséletciklus-menedzsment
ECM Termékfejlesztés és változáskezelés
EDI-interfész
Elektronikus banki interfész
Flottakezelés Vertikális (iparági) fejlesztés
Grafikus túraszervezés
Kaszkádbevételezés Horizontális fejlesztés
Microsoft Axapta Fashion Vertikális (iparági) fejlesztés
Microsoft Axapta Szállítmányozás
Mobil fôkönyvmenedzsment Horizontális fejlesztés
Mobil projektkezelés
Mobil, online készletkezelés
Mobizol Mobil üzletkötôi PDA-rendszer
MS Project-integráció
Multi Invoice modul
Összetett jutalék- és 
kompenzációkezelés
Összetett Kit- és Kit-számlakezelés
Pénztár modul
PSA Szervizmenedzsment
TQCM Teljes körû minôségbiztosítási rendszer
Tudásbázis, Help-desk kezelés
Vonalkód rendszer
Web Service 4 Axapta
Workflow-menedzsment

Microsoft CRM Griff-CRM Kft. Oktatásszervezés Vertikális (iparági)
Számlázás Teljes körû minôségbiztosítási rendszer Horizontális

Microsoft Atigris Kft. Microsoft Navision KKM Költségvetési Kiegészítô Megoldás Vertikális (iparági)
Navision Delta Elektronik Kft. Fuvarszervezés Vertikális (iparági)

Ruhaipar
Inventis Kft. CPFR Collaborative Planning and Forecasting Vertikális (iparági)

Replenishment
Tevékenység alapú költségszámítás, Horizontális
profitszámítás és -elemzés

MPC Szoftver Kft. Enwis Hulladékgazdálkodás Vertikális (iparági)
NAKIR Környezetirányítás

Multisoft Kft. Bérszámfejtés Horizontális
Házipénztár

System Builders Kft. PDA Invoice Horizontális és 
vertikális

VH Com Kft. LS Retail kasszarendszer Vertikális (iparági)
VT-Soft Autókereskedés Vertikális (iparági)

Gyógyászati segédeszköz
Jövedéki termék
Házipénztár Horizontális

Hazai horizontális és vertikális fejlesztések ERP-rendszerekhez

(folytatás a következô oldalon)

tanácsadó {} üzleti szoftverpiac
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Alaprendszert gyár- Alaprendszer Fejlesztô és forgalmazó Hazai fejlesztésû funkcionális Megjegyzés Fejlesztés típusa
tó (fejlesztô) cég (ERP) cég kiegészítô megoldások

R & R Software Rt. FusionR ERPS R & R Software Rt. FusionR OSS Telekommunikációs és közüzemi Vertikális (iparági)
szolgáltatók speciális igényeinek 
kiszolgálása

FusionR Utility Közüzemi szolgáltatók integrált 
ügyfélkapcsolati rendszere

FusionR e-Business, CRM Elektronikus ügyfélkapcsolat-kezelô 
megoldások

SAP mySAP All-in-One Business Consulting BCS S&P Service & Projekt rendszer Kivitelezô, projektszerûen gyártó és Vertikális (iparági)
Services Kft. karbantartó cégek számára
ERP Consulting Kft. W@erp rendszer Víz- és szennyvízszolgáltató cégek Vertikális (iparági)

számára
HostLogic Kft. Smart Enterprise for Service Kommunikációs, szakértôi és jogi Vertikális (iparági)

rendszer szolgáltató cégek számára
Smart Enterprise for Trading Nagy- és szakkereskedelmi cégek 
rendszer számára
Smart Enterprise for Consumer Fogyasztói cikkeket gyártó cégek 
Goods Production rendszer számára

Itelligence Hungary Kft. It.trade rendszer Nagy- és szakkereskedelmi cégek Vertikális (iparági)
számára

Mind System Consulting Kft. Mind-Retail-Fashion rendszer Divatáru és sportruházati kis- és Vertikális (iparági)
nagykereskedelmi cégek számára

Unitis Rendszerház Rt. Book-selling rendszer Könyvkereskedelmi cégek számára Vertikális (iparági)
SSA ERP LN (ko- Datorg Team Kft. Erdômester Erdôfelújítás, erdôtelepítés modul Vertikális (iparági)
rábban BaaN 5.1)

Volán Libra6i Volán Elektronika Rt. Libra6i Közmû Víz- és csatornamûvek, távhô- Vertikális (iparági)
Elektronika Rt. szolgáltatók, hulladékgazdálkodást és 

városgazdálkodást folytatók számára
Libra6i Nyugdíjpénztár Önkéntes és magánnyugdíjpénztárak 

számára
Libra6i Önkormányzat

(folytatás az elôzô oldalról)

tanácsadó {} üzleti szoftverpiac

50-es alkalmazotti létszám alattiaknál
drasztikus.
A folytatódó konszolidációval tovább vál-
tozhat a szállítói összetétel. A Microsoft
Magyarország ügyvezetô igazgatója, Vityi
Péter szerint azonban náluk nincs napi-
renden további felvásárlás, így az érintet-
teknek „csupán” versenytársként kell
technológiaszállítójukkal megküzdeniük.
A piac meghatározó szereplôi elsôsorban
a technológiai fejlesztésekkel és az 
üzleti igényekkel lépést tartani, illetve a
rendszerük életben tartásához szükséges
szolgáltatásokat hosszú távon nyújtani
képtelen szállítók kiszorulását prognosz-
tizálják. Bíber Attila, a Microsoft Busi-
ness Solutions üzletág-igazgatója szerint
az említett fejlesztôk eltûnésével, felvá-
sárlásával, illetve szövetségekhez csatla-
kozásával az ügyfelek szállítókkal
összefüggô rizikója is csökkenthetô.
A nagy szövetségek a Microsoft 
szerint alapjaikban nem változnak. 
Megmarad az IBM–Oracle, illetve a
Microsoft–SAP–HP vonal, itt nem való-
színûek összeolvadások. Az IBM várha-
tóan hardveroldalon erôsít, szoftvertevé-
kenysége, nyílt forráskód iránti elkötele-
zettsége a továbbiakban inkább integrá-
ciós és tanácsadási szolgáltatásait hiva-

tott segíteni. A két tábor ezen a téren is
alapvetôen másképp gondolkodik, mert
amíg az IBM-vonal humán tanácsadókra
bízza a projekteket, addig a Microsoft
beépíti termékeibe a tanácsadók által
nyújtható szolgáltatást. Bizonyos szeg-
mensekben egyes gyártók elértek ugyan
kiugró eredményeket, de az ERP-piac
egészét tekintve az IDC szerint
kiemelkedô dominanciával egy szállító
sem rendelkezik, hatan fedik le a piac
18 százalékát – köztük az SAP, a Micro-
soft és az Oracle, valamint az itthon
szeptember óta az S & T által képviselt
amerikai SSA tulajdonába került BaaN.
A hazai fejlesztôcégek mindinkább 
a multik partnereivé válnak. „Az önálló
hazai rendszerházak várhatóan a teljes
önállóság feladására kényszerülnek,
vagy magukat integráltmegoldás-
forgalmazókból visszaminôsítve funkcio-
nális megoldásokra (számlázó, pénzügyi
stb. programokra), illetve ügyviteli rend-
szerekre szakosodnak. Mikrovállalati
szinten mindkettôre lesz kereslet” – véli
Bíber Attila.
Felhasználói oldalon idehaza is nô 
a külvilág felé nyitást, a vásárlókkal, szö-
vetségesekkel, partnerekkel való együtt-
mûködési folyamatokat, az elektronizált

rendelésfogadást támogató alkalmazások,
illetve a webáruházak iránti kereslet. 
A nagyobb szállítók rendszereinek leg-
többjébe beépül az interneten keresztüli
kommunikáció és üzletvitel, de akad,
ahol már a PDA-ról GPRS-en keresztüli
kommunikálás lehetôsége, valamint az
üzleti intelligencia kezdeményei is. Ahol
ez nem adottság, együttmûködési megál-
lapodások születnek. A Corvex Rt. nyár
óta látja el a német L-Mobile cég hazai
képviseletét, melynek keretében a nagy
gyártók legtöbbjének rendszerével integ-
rálható online ERP-kiegészítôket is kínál.
Ezek telephelyen belül, illetve nagyobb
távolságban alkalmazható megoldások.
Az elôbbiek jellemzôen gyártási tényidôk
visszajelentésére és
raktárautomatizálásra alkalmas, vonalkó-
dos, PDA-s, drótnélküli alkalmazások, az
utóbbiak pedig kereskedôk és szervize-
sek munkáját támogató, az ERP-
rendszereket távolból is elérhetôvé tevô
megoldások. A kis cégek számára nagyon
fontos a nagyvállalatokéhoz hasonló pia-
ci jelenlétet biztosító internetes megjele-
nés lehetôsége, s az EU-csatlakozás so-
rán szorosabbá váló, országokon átívelô
cégkapcsolatok is a nyitott megoldá-
sok irányába mutatnak.
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Az információ szerepe a szervezetek életében

Az információ a szervezetek számára a legfôbb erôforrások
egyike, a megfelelô és megbízható mûködés alapja. Kiemelt
erôforrásként még nagyobb hangsúlyt kap a gazdálkodó szer-
vezetek életében, ezért minden esetben gondoskodni kell
megbízhatóságáról és biztonságáról, hiszen ez alapvetôen
befolyásolhatja egy szervezet mûködését, szolgáltatásainak,
termékeinek minôségét.

A szervezetek információbiztonsága számos fenyegetésnek
van kitéve, elég, ha csak a számítógépes csalásokra, vírustá-
madásokra, természeti csapásokra, az információfeldolgozó
rendszer meghibásodásaira, a hackertámadásokra vagy akár
a belsô visszaélésekre gondolunk. Annak érdekében, hogy az
információk megfelelôen védettek legyenek, az alábbiakat kell
biztosítani:

1. bizalmasság – vagyis az információ csak az arra felhatal-
mazottak számára legyen elérhetô;

2. sértetlenség – az információk és a feldolgozási módszerek
teljességének és pontosságának megôrzése;

3. rendelkezésre állás – annak biztosítása, hogy a felhatal-
mazott felhasználók hozzáférjenek az információkhoz, ami-
kor szükséges.

Fontos kiemelni, hogy a fentiek biztosítása nemcsak az 
informatikai rendszerekben tárolt információk esetében 
szükséges, hanem az információ összes – az adott szervezet
esetében értelmezett – megjelenési formájánál, így például 
a kinyomtatott dokumentumok, a kézi jegyzetek, a mikro-
filmek, a video- és hanganyagok esetében is.

Az információvédelem megvalósítása

Hogyan védekezhetünk az információinkat, adatvagyonun-
kat fenyegetô veszélyforrások ellen? A válasz egyszerûen
hangzik: információvédelmi irányítási rendszer kialakításával.

Természetesen felmerül a kérdés, hogy ha egy szervezet

Az információbiztonság
nemcsak informatikai
biztonság
Az információvédelem és a BS7799
Az információbiztonság területén napjainkban egy szervezet számos kihívással szembesül. Az információtechnológia

töretlen fejlôdésével párhuzamosan az információkat, az adatvagyont fenyegetô veszélyforrások köre is egyre bôvül.

Ha egy szervezet sikerrel akar megfelelni ezeknek a kihívásoknak – márpedig ez alapvetô érdeke –, akkor tudatos ter-

vezésre és átgondolt mûködésre van szüksége. Annak érdekében pedig, hogy az információk védelme biztosítható le-

gyen, számos tényezô vizsgálata és kezelése szükséges, amelyek azonosítása nem egyszerû feladat. Hogyan lehet

mégis kiutat találni ebbôl a labirintusból? Melyek a hatékony, korszerû információvédelmi rendszer kialakításának

sarokkövei, és milyen módon támogatja a rendszer kialakítását a BS7799 szabvány? Cikkünkben ezekre a kérdésekre

próbálunk választ adni.

HORVÁTH LÁSZLÓ, AZ AAM VEZETÔ TANÁCSADÓJA

információvédelem {} szabvány

A szerzô az AAM Vezetôi Informatikai Tanácsadó Rt. vezetô
tanácsadója, aki amellett, hogy az elmúlt 7 évben részt vett
számos, az AAM közremûködésével végzett, informatikai
biztonságot érintô projekt munkájában (információbiztonsági
szakértôként és/vagy projektvezetôként), egyben az AAM

kockázatkezelési üzletágának vezetôje. Aktív részese volt 
a vállalatnál nemrégiben lezajlott BS7799 információvédelmi
rendszer kialakításának, valamint a cég információbiztonsági
felelôseként részt vesz annak jelenlegi mûködtetésében is.



2005/10  október •57

információvédelem {} szabvány

rendelkezik a legújabb szoftverekkel, tûzfalakkal, vírusirtókkal
és az informatikai infrastruktúrát megfelelôen mûködtetô
szakembergárdával, akkor ez miért nem elegendô. Nos, mert
ez a megoldás önmagában számos gyenge ponttal rendelke-
zik. Nem védhetô ki például a nyomtatott dokumentumokkal
történô visszaélés vagy a felelôtlen felhasználói magatartás
(pl. jelszavak megosztása, monitorra ragasztott cetliken való
tárolása). Gondos tervezés és kiválasztás nélkül semmi garan-
cia sincs arra, hogy a legújabb és legdrágább technológia va-

lóban képes lesz megfelelni az adott szervezet igényeinek.
Mindezek tükrében megállapíthatjuk, hogy az információ
megfelelô védelmét biztosító megoldás csak a technológiai
síktól elvonatkoztatott, komplexebb szemléletmóddal 
alakítható ki.

A tapasztalatok szerint ma az információs rendszerek (in-
formatikai eszközökkel megvalósított rendszerek, amelyek
információkat tárolnak és/vagy kezelnek) jelentôs része 
biztonsági szempontból nincs megfelelôen megtervezve.
Mivel a biztonság megteremtése technikai eszközökkel 
csak korlátozott módon valósítható meg, a technológiai
háttér tudatos kialakítása nem az egyetlen feladat. 
Emellett meg kell alkotni az irányítási funkciókat, szabály-
zatokat és a kapcsolódó eljárásokat, valamint gondoskodni

kell a rendszer mûködtetésérôl és felülvizsgálatáról is.
Az információvédelmi rendszer kialakítása gondos és részle-

tekre is kiterjedô tervezést igényel. A leggyengébb láncszem
elvét (minden lánc olyan erôs, mint a leggyengébb láncsze-
me) figyelembe véve a rendszert úgy kell kialakítani, hogy
minden területen egyenszilárdságú védelmet biztosítson. Pél-
dául hiába a jól kialakított jogosultsági rendszer, ha egy fel-
ügyelet nélküli nyomtatónál bárki hozzáférhet a kinyomtatott
bizalmas dokumentumokhoz. A kialakított rendszernek

ugyanakkor vonatkoznia kell a szervezet
minden alkalmazottjára, de lehetôség
szerint a szállítókra, alvállalkozókra és
egyes esetekben még a vevôkre is.

A gondos tervezés amellett, hogy biz-
tosítja a rendszer teljességét, lehetôvé
teszi a költséghatékonysági szempon-
tok érvényesítését is. Ha ugyanis a vé-
delmi intézkedések még a követelmény-
meghatározás és a tervezés fázisában
integrálódnak a rendszerbe, és nem 
a már mûködô környezetbe kell azokat
beépíteni, akkor a költségek lényegesen
alacsonyabbak lehetnek.

Az információvédelmi rendszer kialakí-
tásának fô lépései mindezek alapján 
a következôk:

1. védelmi követelmények meghatáro-

zása;

2. biztonsági kockázatok felmérése,

elemzése;

3. információbiztonsági kiindulási hely-

zet (azonosított kockázatok és

lehetôségek) értékelése, rögzítése;

4. célok kitûzése;

5. megvalósítási eszközök, felelôsségek,

feladatok meghatározása, szabályozás

kialakítása;

6. folyamatos mûködtetés, monitoring,

továbbfejlesztés.

A teljes körû információvédelmi irányí-
tási rendszer kialakításához kiváló alapot teremt a BS7799-es
szabvány. Az általa lefedett területeket áttekintve megállapít-
ható, hogy egy adott szervezetnél nem minden esetben
értelmezhetôk a megfogalmazott követelmények. Ugyanak-
kor egy szervezetnél lehetnek a szabványban nem rögzített,
de a megfelelô védelemhez szükséges szabályozandó terüle-
tek is. A BS7799-et ennek megfelelôen kell kezelni, és a rend-
szer tényleges elemeit az adott felhasználás, az adott szerve-
zet követelményeinek és céljainak kell meghatározniuk.

Miben segít a BS7799?

Az elmúlt 100 évben a British Standards Institute (BSI) és az
International Organization for Standardization (ISO) adta ki



az általános értékelést a mûveleti, gyártási és teljesítmény-
szabványokhoz. Az információ biztonságára vonatkozó szab-
vány azonban hosszú ideig nem volt fellelhetô egyik szervezet
palettáján sem. Végül 1995-ben a BSI megjelentette elsô biz-
tonsági szabványát, a BS7799-et, amely elsôsorban az elektro-
nikus kereskedelem területén felmerülô, biztonsággal kapcso-
latos kérdésekre volt hivatott választ adni. Sajnálatos módon
a BS7799 elsô változatáról a gyakorlatban kiderült, hogy túl

merev, ráadásul a biztonsági kérdések nem sokakat izgattak
akkoriban, így 1999 májusában a BSI kiadta a BS7799 máso-
dik, alaposan átdolgozott változatát. A számos javítást és fej-
lesztést tartalmazó második kiadás, valamint az idôközben
nagyban megváltozott befogadó környezet (mindinkább
elôtérbe kerültek a biztonsági kérdések) következtében
megkezdôdött a BS7799 szerint kialakított információvédelmi
irányítási rendszerek elterjedése, és ez a tendencia azóta is
folytatódik. Ennek eredményeképpen a BS7799 meghatározó
tényezôvé vált az információvédelmi irányítási rendszerek te-
rületén (az amerikai Gartner elemzôcég kutatásai alapján 
a BS7799 várhatóan 2007-re de facto szabvánnyá válik az 
informatikai biztonság területén).

Mindjárt adódik a kérdés, hogy mely szervezetek számára le-
het különösen fontos a BS7799 szerint tanúsított információ-
védelmi irányítási rendszer bevezetése. Azoknak, amelyek:

1. létét és szolgáltatásainak minôségét az üzleti információk

pontossága határozza meg;

2. elektronikus (kereskedelmi, kommunikációs stb.) csatorná-

kat használnak, illetve ilyen módon tartanak fenn kapcsolatot

partnereikkel, vevôikkel;

3. más cégek vagy szervezetek adatainak feldolgozásával fog-

lalkoznak (pl. bankok és vezetési tanácsadó cégek);

4. az információ továbbításának vagy feldolgozásának

lehetôségét teremtik meg (pl. távközlési vagy az informatikai

háttér kiépítésével foglalkozó vállalatok);

5. meg akarják ôrizni a saját vagy az általuk tárolt informáci-

ók titkosságát;

6. személyi információkkal dolgoznak;

7. az információbiztonsági kérdéseket szeretnék megnyugta-

tóan és ellenôrzötten kezelni.

Napjainkban elmondható, hogy szinte minden cég, szerve-
zet rendelkezik valamilyen információvédelmi megoldással,
de ezek meglehetôsen vegyes képet mutatnak (az egyszerû
vírusirtó alkalmazás használatától a komplex információvé-
delmi irányítási rendszer mûködtetéséig). A BS7799 szerinti
tanúsítás megszerzéséhez ezek a megoldások kiváló alapot
nyújthatnak, hiszen a szabvány az egyes követelmények telje-
sítése terén kellô rugalmasságot enged, így egy BS7799 sze-
rint mûködô információvédelmi rendszerbe többnyire
beilleszthetôk. Ennek köszönhetôen lehetôség van a korábbi
mûködésmód megtartására vagy adott esetben akár a to-
vábbfejlesztésére is.

Ahhoz, hogy az információvédelmi irányítási rendszer kiala-
kítása sikeres legyen, általában a következô tényezôk együttes
teljesülése szükséges:

1. a vezetés elkötelezettsége és támogatása, ami biztosítja a

megfelelô erôforrások rendelkezésre állását, illetve a változások

szervezettel történô elfogadtatását;

2. az irányítási célok egyértelmû meghatározása – fontos,

hogy a biztonságpolitika, a célok és a tevékenységek az üzleti és

mûködési célokon alapuljanak;

3. a szervezeti kultúra megtartása, hiszen egy mûködô szervezet

nehezen fogad be olyan megoldásokat, illetve változásokat, ame-

lyek jelentôsen eltérnek az eddigi mûködés során megszokottól;

4. a védeni kívánt erôforrások pontos azonosítása, az azokat

fenyegetô veszélyforrások és hatásaik meghatározása, vala-

mint kockázatarányos védelmi megoldások kialakítása;

5. minden vezetô és alkalmazott bevonása, hiszen a rendszer

akkor mûködik jól, ha a szervezet minden pontján minden érin-

tett ismeri és felelôsen ellátja az irányítási rendszerben megha-

tározott feladatait;

6. a kialakítás során az érintettek folyamatos és részletes tájé-

koztatása;

7. tudatos bevezetés, az érintettek számára megfelelô képzés

és oktatás szervezése, akár számonkéréssel egybekötve, vala-

mint folyamatos frissítô oktatások, tájékoztató anyagok 

a rendszer mûködése során bekövetkezô változásokról;

8. a rendszer tudatos, menedzselt és dokumentált mûködteté-

se, mûködésének folyamatos kontrollja (tesztelés, audit, vissza-

csatolás), a tapasztalatok alapján a továbbfejlesztési, módosí-

tási lépések végrehajtása.
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Az információvédelem irányítási rendszerének fô célja, hogy
biztosítsa az üzleti és/vagy szolgáltatásbeli folytonosságot,
valamint megelôzéssel vagy a kockázatok elfogadható szintre
való mérséklésével csökkentse a biztonsági eseményekbôl és
azok járulékos hatásaiból származó károkat.

Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a BS7799 az információ
minden formájára vonatkozik, függetlenül attól, hogy az hol
található, milyen formában kezelik, tárolják és továbbítják. Se-
gítséget nyújt a cégeknek, szervezeteknek és ezeken belül az
egyéneknek az információval összefüggô kockázatok szerve-
zett rendszerben való kezelésére. Ugyancsak segíti az
eseményekbôl való tanulást, hiszen a bekövetkezett esemé-
nyek elemzésével azok jövôbeni bekövetkezési valószínûsége,
illetve hatása csökkenthetô. A rendszeres ellenôrzések,
auditok fenntartják az éberséget, és növelik az érintettek biz-
tonsági tudatosságának szintjét is.

Tanúsított (szabványos) információvédelem

A BS7799 szabvány alapján kialakított információvédelmi
irányítási rendszer kellô védelmet nyújthat a szervezet szá-
mára. A nemzetközileg elismert szabvány követelményeinek
való megfelelôséget igazolva az akkreditált tanúsító testület
tanúsítványt ad ki, amely bizonyítja, hogy a szervezet infor-
mációvédelmi irányítási rendszere megfelel a BS7799 szab-
vány követelményeinek.

A tanúsítás a következô konkrét elônyökkel jár a szervezet
számára:

1. a BS7799 szerinti tanúsítással a szervezet – önmaga, a veze-

tése, jelenlegi és leendô partnerei, ügyfelei felé – bizonyítani

tudja, hogy olyan, nemzetközileg elismert alapokon nyugvó

rendszert vezetett be, amely hatékonyan véd az információ-

vesztés, illetve annak következményei ellen;

2. javul a szervezet megítélése, elismertsége, növekszik irányá-

ban a bizalom mind partnerei, mind szállítói és megrendelôi

részérôl;

3. a szervezet lépéselônyhöz jut a BS7799 tanúsítvánnyal nem

rendelkezô versenytársaival szemben, ugyanis várható, hogy

mind gyakrabban lesz pályázati, illetve szerzôdéskötési feltétel

az információvédelmi irányítási rendszer megléte.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a megelôzés mindig ke-
vesebbe kerül, mint a bekövetkezett kár következményeinek
megszüntetése. A rendszer elterjedése így nemcsak a ver-
senyhelyzetben tevékenykedô gazdasági szervezetek, hanem
a közigazgatásban, az egészségügyben mûködôk és sok más
szervezet számára is kívánatos, hiszen számos haszonnal 
kecsegtet.

Saját tapasztalatok

A végére nem marad más, mint saját tapasztalataim meg-
osztása. Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy részese
lehettem az AAM Vezetôi Informatikai Tanácsadó Rt. BS7799
szerinti információvédelmi irányítási rendszerének kialakítá-

sában, és a mai napig részt veszek a rendszer mûködtetésé-
ben. Mivel az AAM – mint a hazai piac egyik meghatározó 
tanácsadócége – elsôsorban ügyfelei bizalmas anyagait, 
dokumentumait kezeli, a mûködés elsô percétôl kezdve ki-
emelten fontos volt számunkra, hogy ezeket az adatokat, in-
formációkat bizalmasan kezeljük. Ennek érdekében az AAM
megszerezte az ISO 9001, majd az ISO 9001:2000 tanúsítást,
és 2004-ben döntött a BS7799 szerinti mûködésmód kialakí-

tásáról. A kialakítás során alapvetôen az ISO-folyamatok ki-
egészítését kellett elvégeznünk, és a korábban íratlan szabá-
lyainkat dokumentálnunk. A folyamat végén az AAM sikeres
tanúsító auditon esett át, így elmondhatjuk, hogy teljesítet-
tük a feladatot.

A rendszer mûködtetése során azt tapasztaltuk, hogy 
a BS7799 követelményeinek érvényesítésével folyamataink
jobban követhetôk, amelyek korábban formálisan mûködtek,
most szabályozottan, olajozottan és az érintettek dokumen-
tált tájékoztatása mellett zajlanak. Könnyebbé vált az egyes
információbiztonsági események kezelése és a tapasztalatok
feldolgozása is. A tapasztalatokhoz hozzátartozik az is, hogy
nem szabad elfelejteni: az információvédelmi megoldások
alapvetôen nem hatékonyságnövelô hatásúak, mivel gyakran
rónak pluszterhet a munkatársakra, hogy megfeleljenek a
rendszer által támasztott követelményeknek. Ugyanakkor ha
szembeállítjuk ezt egy esetlegesen bekövetkezô káresemény-
nyel, látni fogjuk, hogy még így is ez az ésszerû alternatíva.

Összességében elmondható, hogy bár az információbizton-
ság mindig is hangsúlyos terület volt az AAM életében (ezt
igazolja, hogy ebbôl az okból jelentôs kárt, információvesztést
vagy sérülést soha nem szenvedtünk el), ez a terület csak 
a BS7799 segítségével teljesedhetett ki igazán.

információvédelem {} szabvány



60• 2005/10  október

Nyereségvágyból 
elkövetett támadások
Symantec-jelentés az internetes veszélyekrôl
A Symantec szeptemberben adta ki Jelentés az internetes veszélyekrôl címû, a világhálón megjelenô veszély-

források tevékenységének egyik legátfogóbb elemzését adó tanulmányának nyolcadik számát. A félévente

publikált jelentés, amely a 2005. január 1. és június 30. közötti idôszakkal foglalkozik, felfedi a rosszindulatú

programok anyagi haszonszerzés céljából való alkalmazásának új módszereit, amelyek a hálózat határa 

helyett növekvô gyakorisággal veszik célba az irodai gépeket.

A jelentés a titkos információk növekvô veszélyeztetett-
ségérôl is beszámol. Az effajta veszélyek jelentôs anyagi
veszteséget eredményezhetnek, különösen akkor, ha bank-
kártya-információkat vagy banki részleteket érintenek. Ezek 
a gondok a netes vásárlások és a banki ügyek internetes inté-
zésének népszerûbbé válásával egyre aggasztóbbak. 2005
elsô felében a titkos információkat felfedô, rosszindulatú
programok tették ki a Symantec által jelentett ötven leggya-
koribb programminta 74 százalékát. Ez az elôzô 6 hónapban
54 százalék volt.

„A hackerek kezdenek felhagyni a hálózat határa elleni
nagy, többcélú támadásokkal, kisebb, célirányosabb akcióik-
kal inkább a webes, illetve a felhasználónál futó alkalmazá-
sokra összpontosítanak” – mondta Arthur Wong, a Symantec
Security Response és a Managed Security
Services alelnöke. „A veszélykörnyezet folytonos
változása miatt a felhasználóknak igyekezniük
kell, hogy rendszereik naprakészek legyenek 
a hibajavítások és a védelmi megoldások 
tekintetében.”

A bothálózatok és a testre szabott botprogra-
mok ráadásul megvehetôkké vagy bérelhetôkké
váltak. A Symantec átlagosan 10 352 aktív bothá-
lózatot észlelt naponta, ami az elôzô jelentés
idôszakában tapasztalt 4348-hoz képest 140 szá-
zalékos növekedést jelent. Az anyagi ellenszol-
gáltatás növekedése miatt a támadók valószínû-
leg bonyolultabb és rejtôzködôbb rosszindulatú
programkódokat fognak írni, amelyeket beépíte-
nek a botok funkcióiba, és a bothálózatokban al-
kalmaznak. Ezek némelyike meg fogja kísérelni 
a víruselhárítók, a tûzfalak és más óvintézkedé-
sek kiiktatását.

A kezdetben korlátozott funkciókkal bíró, de a rendszer
megfertôzôdése után maguknak további képességeket
letöltô, moduláris rosszindulatú programok is szaporodnak. 
A moduláris rosszindulatú programkódok irányába való 
eltolódás jelentôsége nagy, mivel arra utal, hogy a támadók
megpróbálhatják megakadályozni az észlelést, és egy
megfertôzött rendszeren nyitott hátsó ajtó segítségével vagy
olyan webhelyek felkeresésével, ahonnan további rosszindu-
latú programkód tölthetô le, és helyezhetô el a célba vett
rendszeren, megkísérelhetik további veszélyeknek kitenni azt.

A jelentés szerint tovább burjánzik az adathalászat. Az adat-
halászó levelek száma napi 2,99 millióról 5,7 millióra nôtt. 
A Symantec Brightmail AntiSpam által megvizsgált minden
125. levél adathalászó kísérlet volt, ami 2004 második feléhez
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képest 100 százalékos növekedést jelent. A Symantec
Brightmail AntiSpam csaláselhárító szûrôi a január elején ta-
pasztalt heti mintegy 21 millióhoz képest 40 milliónál is több
adathalászó kísérletet hiúsítottak meg.

A Symantec megfigyelése szerint a szolgáltatást lehetetlen-
né tevô támadások száma 2005 elsô felében a napi átlagot
jelentô 119-rôl 927-re nôtt. Ez az elôzô jelentés idôszakához ké-
pest 680 százalékos növekedés. A leggyakrabban célba vett
terület az oktatás volt, amelyet a kisvállalkozások és a pénz-
ügyi szolgáltatások követtek.

A sérülékenységek nyilvánosságra kerülése és a kihasználá-
sukra írott programkódok megjelenése közötti idô 6,4 napról
6 napra csökkent. Emellett átlagosan 54 nap telik el a sérülé-
kenység megjelenése és az orvoslására az érintett gyártó által
készített hibajavítás kiadása között. Eszerint átlagosan 48 nap
múlik el a hiba kihasználására írott kód és a megfelelô hiba-
javítás megjelenése között. Ez idô alatt a rendszerek vagy
sebezhetôk maradnak, vagy a rendszergazdák saját áthidaló
megoldást kénytelenek alkalmazni az adott hiba kiaknázása
elleni védekezéshez.

2005 elsô félévében a Symantec 1862 új sérülékenységet
jegyzett fel. Ez a szám a legmagasabb az internetes
veszélyekrôl szóló jelentések történetében. 97 százalékuk kö-
zepesen vagy nagyon komolynak minôsült, s az összes sérülé-
kenység 59 százalékát a webalkalmazások technikájában ta-
lálták. A növekedés az elôzô jelentés idôszakához képest 59,
2004 elsô hat hónapjához képest pedig 109 százalékos.

2005 elsô félévében növekvô számú Win32-es vírus- és fé-
regverziót is jelentettek. A Symantec 10 866 új változatot
jegyzett fel, ami az elôzô jelentés idôszakához képest 48 szá-
zalékos, illetve 2004 elsô félévéhez képest 142 százalékos nö-
vekedést jelent.

A jelentés szerint tovább terjednek a reklám- és kémszoftve-
rek, valamint a levélszemét. A tíz leggyakoribb reklámszoftver
közül nyolc webböngészôn át települt. A tíz leggyakrabban
jelzett reklámszoftver közül öt térítette el a böngészôket. A tíz
leggyakrabban jelzett kémszoftver közül pedig hat más szoft-
verrel volt összecsomagolva, és közülük hat webböngészôn
keresztül települt. A Symantec arra is figyelmeztet, hogy a le-
vélszemét tette ki a teljes e-mail forgalom 61 százalékát, és 
a világ összes levélszemetének 51 százaléka az Egyesült Álla-
mokból származik.

A tendenciák azt mutatják, hogy valószínûleg nôni fog a veze-
ték nélküli hálózatok elleni támadások és veszélyforrások szá-
ma. Emellett, mivel egyre több vállalat kapcsolja össze hang- és
adathálózatát, az internetes hangátviteli protokoll (VoIP) el-
leni támadások megjelenésére is számíthatunk.

A kaliforniai Cupertinóban székelô vál-
lalat világelsô a magánszemélyek és
vállalatok információinak védelmében,
s mûködése a világ több mint 40 orszá-
gára terjed ki. Az internetes veszélyekrôl
szóló jelentése elemzi a hálózati táma-
dásokat, áttekinti az ismert sérülékeny-
ségeket, valamint kiemelten foglalkozik
a legfontosabb rosszindulatú progra-
mokkal és egyéb veszélyekkel. 
A Symantec elemzôi a következô adat-
forrásokat használják az internetes 
veszélyforrások irányzatainak felisme-
résére és elemzésére:

DeepSight Threat Management

System and Managed Security Services

(veszélykezelô rendszer és vezérelt vé-
delmi szolgáltatások) – több mint 180
országban telepített, 24 000-et megha-
ladó számú érzékelô figyeli a hálózati
tevékenységet.

A Symantec víruselhárító megoldásai –
a cég víruselhárító termékeivel ellátott
több mint 120 millió felhasználói gép,
szerver és átjáró küld jelentést a rossz-
indulatú programokról, valamint 
a kém- és reklámszoftverekrôl.

Sérülékenységi adatbázis – több mint
4000 gyártó 30 000-t meghaladó szá-
mú eljárásának és berendezésének 
13 000-nél is több sérülékenységét tar-
talmazza a világ egyik legátfogóbb,

Symantec által fenntartott sérülékeny-
ségi adatbázisa.

BugTraq – a Symantec mûködteti 
a több mint 50 000 elôfizetôvel
rendelkezô BugTraq-et, az internet
egyik legnépszerûbb, sérülékenysége-
ket közzétevô és megvitató fórumát.

Symantec Probe Network (szondaháló-
zat) – több mint kétmillió
csalipostafiókból álló rendszer, amely
20 országból vonzza az e-maileket, és
amely lehetôvé teszi a világ levélszeme-
tének és adathalászó tevékenységének
felmérését.

A Symantec adatforrásai

További információ a www.symantec.com címen található.
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Védelem egy komplett
hadsereg erejével
A Novell Security Manager kényelmesen felügyelhetô, integrált

csomag a vállalatok és intézmények biztonságos mûködésének

megteremtéséhez

Informatikai rendszerünk stabil mûködésének elengedhetetlen feltétele a biztonság megteremtése. A külsô fenyege-

tésekkel szembeni védelem megvalósításához azonban sokféle biztonsági eszközre és alkalmazásra van szükség egy

vállalatnál: tûzfalra, virtuális magánhálózatra, behatolásvédelemre, vírus- és spam-, valamint URL-szûrésre. Mind-

ezen védelmi módszerek különféle gyártóktól való beszerzése és telepítése költségigényes, és a rendszer felügyeletét

is jelentôsen megnehezíti.

A Novell Security Manager mindezeket

egyben, egy kényelmesen felügyelhetô, in-

tegrált csomagban kínálja. A Novell a Linux

és a személyazonosság alapú biztonság terü-

letén piacvezetô technológiáját, valamint az

Astaro hálózatbiztonsági szoftverek és be-

rendezések terén szerzett tapasztalatát öt-

vözve fejlesztette ki a Novell Security Mana-

ger legújabb verzióját. A Linux-alapokra

épülô biztonsági megoldás kihasználja 

a nyílt forráskódú közösség együttmûködésé-

nek eredményeit; egyetlen kereskedelmi

szoftver sem kínálja ugyanezeket a funkció-

kat. A Novell Security Manager nagy teljesít-

ménye miatt hatékony védelmet nyújt az

elsô vonalban felmerülô biztonsági fenyege-

tésekkel szemben, de használható egy meg-

lévô tûzfal mögötti kiegészítô szintként is.

Áttekintés

A folyamatos, zökkenômentes kommuniká-

ció az ügyfelek, az üzleti partnerek és az alkal-

mazottak között létfontosságú egy vállalat

mûködéséhez. Az internetet használó szerve-

zetek fokozottan ki vannak téve a különféle

rosszindulatú támadásoknak: vírusok, férgek,

alkalmazások kihasználása, szolgáltatáselfoj-

tásos (denial-of-service) támadások, spam, in-

formációlopás – és még sorolhatnánk. Az

egyre több irányból fenyegetô veszélyek ellen

többféle védekezési módszert is kell használ-

ni – a rendelkezésre álló költségkereten belül.

A Novell Security Manager minden más meg-

oldásnál alacsonyabb költségszinten képes

mindezt megvalósítani. Mivel Linuxra épül,

nemcsak költséghatékonysága, de páratlan

biztonsága miatt is népszerû. Könnyen

telepíthetô és felügyelhetô, méretezhetô és

mégis biztonságos. Használatával a cég teljes

kimenô és bejövô kommunikációs forgalma

gyorsan, teljesen, hatékonyan biztosítható.

A Novell teljes hálózati biztonsági megol-

dása összesen hat határbiztonsági alkal-

mazást és integrált felügyeleti platformot

biztosít. A SUSE Linux alapú alkalmazás 

átfogó biztonsági infrastruktúrája 

a crackerek, vírusok, férgek, levélszemét és

betörések biztonsági fenyegetései ellen is

védelmezi a vállalatokat.

Tûzfal

A Novell Security Manager tûzfala az összes

hálózatról érkezô kommunikációs csomag

fejlécét átvizsgálja, és egy szekcióban nyo-

mon követi az eseményeket – a kommuniká-

ciós folyamatok megsértésének felderítésére.

Blokkolja a kommunikációs forgalmat, ha az

nem felel meg a portokra, protokollokra, vala-

mint a várt forrásokra és célhelyekre beállí-

tott szabályoknak (állapotfigyelô csomag-

vizsgálat és alkalmazásszintû szûrés). Képes

megvédeni a forgalmat a vezeték nélküli

eszközöktôl is. A számos hálózati kapcsolat

felügyeletének egyszerûsítésére és a teljesít-

mény növelésére az Astaro biztonsági

proxykat alkalmazza a legfontosabb proto-

kollokhoz (például HTTP, DNS, SOCKS, POP3,

Ident és SMTP esetében). A fontos tûzfal-

funkciók közé tartozik még a hálózati címfor-

dítás, a maszkolás, valamint a szolgáltatás-

elfojtásos támadásokkal szembeni védelem.

Virtuális magánhálózat

A távoli felhasználók számára, akik az

internetet használják kommunikációra, a

Novell Security Managerben található virtuá-

lis magánhálózat (VPN) rendkívüli mértékben

képes csökkenteni a kommunikációs költsé-

geket azzal, hogy megszünteti a drága bérelt

vonalak szükségességét. Mivel a VPN-átjáró

rendkívül rugalmas – sokféle architektúrát

támogat –, VPN-kapcsolat teremthetô a távo-

li irodákkal, az otthoni munkahelyekkel és

egyéb nyilvános helyekkel (például szállodák

konferenciatermeivel). A legfejlettebb titkosí-

tási algoritmusok és a hitelesítési módszerek,

valamint a VPN-kliensek széles köre áll ren-

információvédelem {} rendszerfelügyelet
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delkezésre. A Novell Security Manager

saját tanúsítványhatósággal rendelkezik

a digitális aláírások egyszerû és biztonsá-

gos kezelésére, s teljes mértékben támo-

gatja a nyilvános kulcsú titkosítás hasz-

nálatát.

Védelem a behatolásokkal szemben

A Novell Security Manager

behatolásvédelmi összetevôje egy több

mint 2000 mintát és szabályt tartalmazó

adatbázis alapján (amelynek karbantartá-

sát a nyílt forráskódú Intrusion Detection

Snort vezetô behatolásvédelmi projekt

végzi) felderíti, és blokkolja az alkalmazás-

és protokollspecifikus támadásokat. Beál-

lítható, hogy gyanús tevékenység észlelése

esetén e-mailben értesítse a rendszergaz-

dát, vagy azonnal blokkolja a gyanús forgal-

mat a tûzfalon keresztül. Ennek felügyeletét

az egyedi szabályok vagy a teljes kategóriák

szintjén is végezheti. A szabályokat a Novell

Up2Date szolgáltatás folyamatosan frissíti;

ezekhez újak adhatók, vagy a meglévôk testre

szabhatók. Leállítható vagy korlátozható 

a legújabb kommunikációs formákkal kap-

csolatos tevékenység: például az azonnali

üzenetküldés, a csevegés vagy a peer-to-peer

hálózatok. Ez kritikus fontosságú kiegészítôje

lehet a biztonságnak, különösen mivel

egyelôre kevés védekezési mód létezik az

ilyen típusú visszaélésekkel szemben.

Vírusvédelem

A Novell Security Manager szûrô keretrend-

szere átvizsgálja az e-mail üzeneteket, fájlo-

kat és a webes forgalmat a vírusok, férgek,

trójai programok és egyéb rosszindulatú

szoftverek után kutatva. A Novell Security

Manager kétféle típusú vírusvédelmet kínál:

a hagyományos e-mailekhez és fájlokhoz, va-

lamint a webböngészôben letöltött e-

mailekhez és fájlokhoz is. A Novell Security

Manager sokféle ellenôrzô módszert használ

annak érdekében, hogy a lehetô legtöbb ví-

rust megfogja: elemzi az e-maileket és a csa-

tolmányokat az ismert vírusokhoz társítható

kódokat keresve, heurisztikus módszerekkel

keresi az ismert vírusmintázatokhoz hasonló

kódokat, és ezeket hagyja végrehajtódni 

egy védett környezetben, ahol a problémák 

a megfertôzôdés veszélye nélkül

felismerhetôk. Ellenôrzi a gyanús kódokat 

a Kaspersky Lab adatbázisa alapján, amely 

a világ egyik legnagyobb, 100 ezer vírus-

jellemzôt tartalmazó listája. Az átjáróban va-

ló vírusellenôrzés lehetôvé teszi az új kóroko-

zókra való gyors reagálást, mielôtt azok elér-

nék a belsô rendszereket. Ez a szolgáltatás az

asztali vírusellenôrzôk kritikus fontosságú

kiegészítôje, mert azokat gyakran bonyolult 

a teljes szervezetben frissíteni. Megadható,

hogy eldobja-e a gyanús leveleket és csatol-

mányokat, vagy visszautasítsa azokat 

a küldônek szóló üzenettel, illetve figyelmez-

tetéssel átengedje a felhasználóhoz, vagy 

karanténba zárja, hogy az adminisztrátor

megvizsgálhassa azokat, és megtehesse 

a szükséges intézkedéseket.

Spam elleni védekezés

A Novell Security Manager számos

spamfelismerô módszert használ a kéretlen

levelek azonosítására és blokkolására.

Ellenôrzi a levelek forrását az ismert

spamküldôk listájával összehasonlítva, saját

fekete- és fehérlistákat hoz létre, szabályokat

és mintázatokat használ a levelek szövegé-

nek elemzésére, és hozzájuk rendel egy

„spampontszámot”. A kívánt küszöbérték be-

állításával a gyanús levelek eldobhatók, visz-

szautasíthatók a küldônek szóló üzenettel, fi-

gyelmeztetéssel átengedhetôk a felhasználó-

hoz, illetve karanténba zárhatók, ahol a rend-

szergazda megvizsgálhatja ôket, és megte-

heti a megfelelô intézkedéseket. Ez a ru-

galmasság lehetôvé teszi a finom egyen-

súly megteremtését a spamszûrés és a jó

levelek véletlen blokkolásának elkerülése

között. A Novell Security Manager jelen-

tést készít a spamüzenetek számáról és

méretérôl, így felismerhetôkké válnak 

a mintázatok és a trendek is.

Barangolásvédelem (URL-szûrés)

Az internet rendkívül fontos eszköz a cé-

gek számára, de ha a munkatársak túl sok

idôt töltenek a weben barangolva, a ter-

melékenység csökkenhet, illetve ha nem

helyénvaló vagy jogvédett anyagokat töl-

tenek le, akkor jogi problémák is

felvetôdhetnek. A barangolásvédelem

lehetôvé teszi a webes tevékenységek védel-

mét a webhasználati irányelvek kidolgozásá-

val. A Novell Security Manager segítségével 

a cég vezetése 58 különféle kategóriával ha-

tározhatja meg a webhasználati irányelveket.

Ilyen például a szex, a szerencsejáték, a tör-

vénytelen, illetve az amúgy törvényes, de 

a munkához nem szükséges tevékenység,

mint például a vásárlás, az árverések látoga-

tása, a szórakozás vagy a munkakeresés. Az

üzemeltetést végzô osztály egyszerûen mér-

heti a webes tevékenységeket, és jelentést

készíthet ezekrôl a problémák azonosítása és

a prioritások megadása céljából, vagy 

blokkolhatja bizonyos URL-kategóriák eléré-

sét, így azok hozzáférhetetlenek lesznek a fel-

használók számára.

A Novell Security Manager a Cobiontól

származó, 20 millió kategorizált webcímet

tartalmazó adatbázist használ, amely jelen-

leg a kereskedelmi forgalomban kapható 

legnagyobb lista. Ez természetesen további

saját fekete- és fehérlistákkal bôvíthetô. 

A felhasználók különféle csoportjai számára

pedig külön fekete- és fehérlisták is 

létrehozhatók.
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Tehát 2005. november 2-án, egy
esôs ôszi reggelen Kovács úr számba
veheti hónapok (évek?) óta elintézésre
váró ügyeit. Ugyanis amióta értesült 
a KET törvény által biztosított lehetô-
ségekrôl, nem pazarolt el több szabad-
napot ügyintézéssel. A múlt hónapban
röpke negyedóra alatt igényelt egy
elektronikus aláíráshoz szükséges
tanúsítványt, majd néhányszor le-
ült a fiával az internet kezelését
gyakorolni, s most felkészülten néz-
het a szebb jövô elé. Hiszen ezután
otthonról hosszabbíthatja meg sze-
mélyi igazolványának, útlevelének
érvényességi idejét, bejelentheti,
hogy megvette új Volkswagenjét,
és kérvényezheti az átírását. Vagy
éppen idôpontot kérhet a polgár-
mesteri hivataltól, hogy bepana-
szolja a szomszédjait, mert estén-
ként túl sokáig és túl hangosan
hallgatják a zenét, s mellesleg az al-
lergiát okozó parlagfüvet sem irtják
ki a kertjükben. Lakással kapcsola-
tos ügyeit – lakcímváltozás bejelen-
tése, lakcímigazolvány pótlása, 
cseréje – is lebonyolíthatja majd 
gépe elôtt ülve. Emellett elektroni-
kus úton intézheti személyi jövede-
lemadójának vagy gépjármûve
súlyadójának bevallását, rendelkez-
het adója 1%-ának sorsáról, sôt még
biztosítást is köthet. Így hát nem fáj
már a feje, de ha fájna, a számító-
gépe segítségével bejelentkezhetne
a körzeti orvoshoz, s ugyanígy idô-
pontot kérhetne a helyi kórháztól. 
S amennyiben úgy hozná a sors, 
a munkanélküliséggel kapcsolatos
ügyeit is elektronikusan intézhetné, 
a regisztrálást, a munkanélküli-járadék

folyósításának elindítását, sôt még az
álláskeresést is, a munkaügyi közpon-
tokon keresztül. A hatósági ügyeket –
lakcímváltozás bejelentését, lakcím-
kártya kiállítása, cseréje pótlása, szüle-
tési és házassági anyakönyvi kivonat
kiállítása, kiadása és a gyermekek után
járó pótlékok kérvényezése – ugyan-

csak intézheti ebben a formában. 
A személyes elintéznivalókon túl a cé-
ges ügyeknek – egyéni vállalkozói iga-
zolvány kiváltása, megváltozott adatok
módosítása, iparûzési adóval kapcsola-
tos tennivalók – szintén ilyen formá-

ban járhat a végére, s nem kell többé
átrendeznie napi idôbeosztását az
ügyfélfogadási idô miatt.

És ha a saját életét megreformálta,
jöhet a feleségéé, aki könyvelô, s reg-
gel egy köteg papírral a hóna alatt el-
indul az illetékes APEH-kirendeltségbe,
az Országos Egészségbiztosítási Pénz-

tárhoz vagy éppen a postára. Hosszú
órákat tölt el utazással, sorban állás-
sal, ajánlott szelvények kitöltésével és
iktatásával, így nem csoda, hogy késô
este ér haza. Mindezt megelégelve Ko-
vács úr bevezetheti feleségét az

Kovács úr intézkedik
2005. november 1-jén lép életbe a KET – ez a 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

általános szabályairól, amely a magyarországi elektronikus ügyintézés követelményeit és szabályzatát rögzíti, s im-

máron 6000 szolgáltatás használatát teszi lehetôvé elektronikus úton. Az egyszeri állampolgár – mondjuk Kovács úr

– lehetôségei tehát új dimenziót kapnak, aki immár nemcsak második Volkswagenjét veheti meg évtizedek kemény

munkája után, hanem némi idôt is megspórolhat ügyes-bajos dolgai intézése során.

világháló {} ügyintézés
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internet és az elektronikus ügyintézés
világába. Egyrészt kihasználhatja,
hogy a magánnyugdíj-pénztári beval-
lás egy minôsített elektronikus tanú-
sítvány birtokában 2005. január 1-je
óta elektronikus formában intézhetô.
Másrészt 2006. január 1-jén lép hatály-
ba az adózás rendjérôl szóló 2003. évi
XCII. törvény módosítása, amely ki-
mondja, hogy havonként, a tárgy
hót követô hónap 12-éig vala-
mennyi adót és járulékot elektroni-
kus úton kell bevallani. Kovács úr
azonban reméli, hogy rövidesen le-
hetôvé válik az adók és járulékok
bevallása minôsített elektronikus
tanúsítvány segítségével az
interneten keresztül is.

Kovács úr felesége több cégnek
könyvel. Napjainak nagy részét nem
is a könyveléstechnikai módszerek
alkalmazása, hanem az ügyintézés
tölti ki. Miután a munkavállalótól
levont járulékokat és adókat, illetve
a munkáltatót terhelô járulékokat is
az APEH-nek kell bevallani, a több
cégbôl adódóan szinte mindennap
látogatja a város különbözô pontja-
in elhelyezkedô APEH-kirendeltsé-
geket. Hetente jár az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárhoz is,
miután a gyessel, gyeddel, táppénz-
zel kapcsolatos ügyeket ugyancsak
személyesen kell elintézni. Sorbaál-
lás a sorszámért, formanyomtatvány-
igénylés. Ha a kitöltéshez szükséges
összes dokumentumot magával vitte,
következik a kitöltés, majd további
hosszú várakozás a nyomtatvány be-
adására. Optimális esetben, hibátlan
kitöltés esetén ezzel elintézettnek te-
kinthetô 1, azaz egy darab ügy. És ott
van még a nyugdíjbiztosítási egyéni
nyilvántartó lap (közismert nevén:
nyenyi) évenkénti leadása, ami 
minden alkalommal mély nyomokat
hagy Kovács úr feleségében. Tavaly
például mindössze 64-en várakoztak
elôtte az adatokat tartalmazó floppy-
lemezre. A cégek éves beszámolójának
közzététele sem tartozott a könnyen
intézhetô ügyek közé, ugyanis két
helyre kellett postázni: a Cégbíróságra,
illetve az Igazságügyi Minisztériumba,

a Cégnyilvántartás és Céginformációs
Szolgálathoz.

Mindez azonban Kovács úr közbenjá-
rásának köszönhetôen megváltozik, hi-
szen az elektronikus ügyintézéssel Ko-
vács úr felesége rengeteg idôt, pénzt
és nem utolsósorban energiát takarít
meg. Így Kovács úrnak nem kell majd 

a meleg vacsora miatt aggódnia, 
miután felesége minôsített aláírásával
(tanúsítványával) elektronikus úton, az
interneten keresztül végzi munkáját.

A NetLock Kft.-tôl beszerzett elektro-
nikus aláírás, amely az elektronikus
ügyintézést technikailag lehetôvé te-
szi, hitelesen bizonyítja az aláíró/titko-
sító személyének és az általa használt
kriptográfiai kódsornak az összetarto-
zását. Emellett idôbélyegzési szolgál-
tatás keretében bármilyen elektroni-
kus dokumentumhoz hiteles idôadat
rendeltethetô, amely bizonyítja egy
adott elektronikus állomány létezését
az idôbélyegzés idôpontjában. A
NetLock Kft. 1999 óta – Magyarorszá-
gon egyedüliként – valamennyi Micro-
soft-termékben mint megbízható, leg-
felsôbb szintû hitelesítésszolgáltató

szerepel. Ez a Microsoft-szoftverkör-
nyezetben dolgozó felhasználók szá-
mára jelentôsen megkönnyíti a tanú-
sítványok kezelését, hiszen a rendszer
a NetLock Kft. által kiadott összes ta-
núsítványt külön figyelmeztetés nél-
kül, azonnal hitelesnek fogadja el.

A NetLock Kft. PKI-szolgáltatása kere-

tében az elektronikus aláírás, titkosítás
és idôbélyegzés technológiai hátteréül
szolgáló nyilvános kulcsú infrastruktú-
ra kialakításához, bevezetéséhez szük-
séges mûszaki, eljárási tanácsadást is
végez. A PKI-rendszerintegrációs tevé-
kenység során megvalósítja a kialakí-
tott PKI technikai, jogi, eljárásrendi be-
vezetését, komplex megoldást nyújtva
a felmerült igényekre. A NetLock Kft.
Magyarország elsô fokozott biztonsá-
gú, majd minôsített hitelesítés-
szolgáltatója. Nevéhez fûzôdik az elsô
minôsített aláírás létrehozására alkal-
mas eszköz regisztrációja, az elsô
elektronikus számla kibocsátása, és
hozzájárult az elsô hiteles elektronikus
ügyintézést lehetôvé tevô önkormány-
zat elindításához is.
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A megkérdezett alkalmazottak

93%-a rendszeresen használja a

netet a munkahelyén. A munkahe-

lyen internetezéssel töltött átlagos

idô 12,6 óra/hét, míg a nem munká-

val kapcsolatos oldalak böngészésé-

vel töltött idô 3,4 óra/hét. A megkér-

dezett informatikusok azonban úgy

vélik, hogy az alkalmazottak csak-

nem hat (5,9) órát töltenek a ma-

gáncéllal felkeresett oldalakon.

A válaszadók 48%-a csak munkával

kapcsolatos feladatokra, 10%-a pedig

munkára és szórakozásra egyenlô

mértékben használja a netet.

A nem munkával kapcsolatos hon-

lapok közül a legnépszerûbbek a hír-

oldalak (81%), ezt követi a személyes

e-mail (61%), az internetes bankszol-

gáltatásokat kínáló (58%), valamint

az utazással (56%) és vásárlással

(52%) kapcsolatos site-ok.

A férfiak 62%-a ismerte el, hogy

munkaidô alatt magáncélból is fel-

keres bizonyos oldalakat, míg a nôk

kicsivel több mint fele (54%). A férfi-

ak 2,3-szor nagyobb valószínûséggel

látogatnak sportoldalakra munka-

idôben, mint a nôk, és háromszor

nagyobb annak a valószínûsége, hogy befektetési és rész-

vényvásárlási oldalakat keresnek fel.

A férfiak 23%-a vallotta be, hogy munkaidôben pornóoldalra

látogatott, míg a nôk közül csak 12%. A férfiak 17%-a, a nôk

11%-a ismerte el, hogy szándékosan nézett pornót.

A különbözô médiaadások (18%) és az azonnali üzenetküldô

programok (16%) még mindig a legnépszerûbbek a munkahe-

lyen használt, nem munkával kapcsolatos alkalmazások kö-

zül, amelyeket a megkérdezettek legalább hetente egyszer

használnak. A számítógépes játékok népszerûsége csökkent,

az alkalmazottaknak csak 6%-a mondta, hogy ilyen játékokat

játszik, szemben a 2004-es 14%-kal.

Az azonnali üzenetküldô programokat használó válaszadók

43%-a küld vagy kap csatolt fájlokat ilyen alkalmazás segítsé-

gével munkaidôben (ez magasabb a 2004-es 37%-os arány-

nál). 29% állította, hogy az azonnali üzenetküldô programot

fôképpen nem munkával kapcsolatos célokra használja. 

A megkérdezett informatikai döntéshozók szerint a cégek

majdnem kétharmada (63%-a) nem korlátozza az azonna-

li üzenetküldést.

A háló rabjai
A Websense idei tanulmánya
A Websense, a világ vezetô munkahelyi internethasználat-menedzsment megoldásszállítója közzétette hatodik, éves

Web@Work tanulmányának eredményeit, amelyet a Harris Interactive készített el.

A 2005-ös felmérés szerint az internethasználat könnyebben okoz függôséget, mint a kávé. A megkérdezett, a világ-

hálót munkahelyükön magáncélra felhasználó alkalmazottak 52%-a inkább lemondana a reggeli kávéjáról, mint 

a munkahelyi internet-hozzáférésérôl, míg csak 44%-uk mondana le az internet-hozzáférésrôl a kávé javára. A háló-

használat mértéke növekszik: a válaszadók 93%-a ezzel tölt valamennyi idôt a munkahelyén. Ez az érték magasabb 

a Web@Work 2004-es tanulmányában megjelent 86%-os aránynál.

világháló {} függôség
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